جتاوزت  39مليون ريال

صرف مكافآت طلبة الجامعة..
الخميس الماضي
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ت�صوير� :سارة احلمدان
�أقيم يف رحاب جامعة امللك �سعود
ال��ي��وم ،معر�ض «الأج��ه��زة الطبية
املبتكرة» بال�شراكة بني معهد ريادة
الأعمال باجلامعة والهيئة العامة
ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء ،بح�ضور معايل
رئي�س جامعة امللك �سعود الدكتور
ب����دران ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن العمر،
ومعايل الرئي�س التنفيذي للهيئة

� 12صفحة

/http://rs.ksu.edu.sa

�أعلنت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل� ،صرف املكاف�آت وبدل الإعاقة للم�ستحقني من الطالب
والطالبات املنتظمني بالف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي  1443هـ  ،يوم اخلمي�س املا�ضي،
وذلك عن �شهر �أكتوبر لعام 2021م،حيث جتاوز مبلغ املكاف�آت  39مليون ريال.

اختراع بـ«األجهزة الطبية المبتكرة»

العامة للغذاء والدواء الدكتور ه�شام
بن �سعد اجل�ضعي.
وجتول رئي�س اجلامعة والرئي�س
التنفيذي للهيئة على االخرتاعات
امل�������ش���ارك���ة يف امل���ع���ر����ض وت���ن���وع
االبتكارات يف جميع التخ�ص�صات
الطبية ب�شتى جماالتها حيث بلغ
ع��دد امل�شاركني ق��راب��ة  52ب��راءة
اخ��ت��راع  .وب��ي�ن امل�����ش��رف ال��ع��ام
على معهد ري��ادة الأعمال الدكتور

�إب��راه��ي��م احل��رك��ان �أن ال��ه��دف من
امل��ع��ر���ض ه��و ج��م��ع جم��م��وع��ة من
املخرتعني مع هيئة الغذاء والدواء،
وك��ذل��ك امل�ستثمرين وامل�صنعني،
م��ن��وه�اً ب��ال��دور امل��ه��م ملعهد ري��ادة
الأعمال يف تن�شيط وحتفيز براءات
االخرتاع للو�صول بها �إىل ال�سوق .
وي�����س��ت��ع��ر���ض ج���ن���اح «ال��ه��ي��ئ��ة»
ت�����ش��ري��ع��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات الأج���ه���زة
الطبية املبتكرة ،ودور «الهيئة» يف

دعم االبتكار والت�صنيع للم�ساهمة
يف دعم االقت�صاد الوطني من خالل
ال�صناعة الطبية وت�سهيل الدرا�سات
ال�سريرية للأجهزة الطبية املبتكرة
ومن ثم اعتمادها.
ويق�صد بالأجهزة الطبية املبتكرة
�أي جهاز �أو م�ستلزم طبي ذو فكرة
مبتكرة يف التقنية �أو اال�ستخدام �أو
الأداء ومل ي�سبق طرحها يف الأ�سواق
داخليا �أو خارجيا.

وي�شمل دور «ال��ه��ي��ئ��ة» يف دعم
الأج��ه��زة املبتكرة من خ�لال و�ضع
املتطلبات والأدلة االر�شادية و زيادة
عدد الدرا�سات ال�سريرية والأبحاث
للأجهزة الطبية املبتكرة.
وت���ه���دف امل����ب����ادرة  ،امل���ق���ام يف
بهو اجلامعة� ،إىل ا�ستعرا�ض 52
اخرتاعا ومنتجا معرفيا يف املجال
ال��ط��ب��ي ب���ه���دف حت�����س�ين ف��ر���ص
ا�ستغاللها جت��اري�اً وذل��ك بعر�ضها

الحقيل يكرم الفائزين بمسابقة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري
خالل لقاءه عرب �سناب �شات

 ..د .الغامدي:

 ٪90من المجتمع األمريكي لديه
معرفة بنظيره السعودي

rs_ksu

كتب :عبداهلل املنبهي
ك�����ش��ف ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
ب��ق�����س��م الإع���ل��ام ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود ال��دك��ت��ور ح��ام��د ال��غ��ام��دي،
�أن املجتمع الأمريكي لديه معرفة
كبرية ت�صل لن�سبة  %90باملجتمع
ال�����س��ع��ودي م��ق��ارن��ة م��ع جمهورية
�إيران الإ�سالمية وتركيا ،بالإ�ضافة
للمح�صلة النهائية امل��ه��م��ة وه��ي
�سمعة اململكة العربية ال�سعودية
ال��ت��ي ك��ان��ت الأع���ل���ى يف املجتمع
الأمريكي مقارنتا بالبقية

ج��اء ذل��ك يف ر�سالة الدكتوراه
التي قدمها �أب��ان درا�ستة بجامعة
داكوتا ال�شمالية بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وحملت عنوان«�سمعة
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��دى
ال�����ش��ع��ب الأم��ري��ك��ي يف ال��والي��ات
املتحدة مقارنة مع �إيران وتركيا».
و�أ�ضاف د.الغامدي خالل لقاءه
اخل��ا���ص ب�سناب �صحيفة ر�سالة
اجلامعة« �أثناء درا�ستي يف جامعة
داكوتا ال�شمالية بالواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة و�صلتني �أ�سئلة عدة
من بع�ض الطالب و�أع�ضاء هيئة

التدري�س عن اململكة ،وم��ن �ضمن
ه��ذه الأ���س��ئ��ل��ة ال���ذي �أ�ستثنارين،
وجعلني �أقدم على هذه الر�سالة ،هل
�س�أكون �آمنا عندما �أزور اململكة؟.
هذا وقد نظمت وحدة الدرا�سات
االعالمية بق�سم االعالم «مدى» يوم
الثالثاء املا�ضي ،حلقة نقا�ش بعنوان
«�سمعة اململكة العربية ال�سعودية من
وجهة نظر ال�شعب الأمريكي مقارنة
بجمهورية �إيران اال�سالمية وتركيا»
لر�سالة دكتوراه د.الغامدي ،والذي
بدوره �أكد �أن التو�صيات التي خرج
بها لهذه الدرا�سة �أهمية اال�ستثمار
يف و�سائل الإعالم ب�شقيها التقليدي
واجل��دي��د ،معترباً �أن ه��ذا الأم��ر
مهم لتعزيز �سمعة اململكة العربية
ال�سعودية.

على امل�ستثمرين وال����وزارات ذات
العالقة والتي ت�شمل كل من وزارة
ال�صناعة وال�ثروة املعدنية ووزارة
اال�ستثمار ووزارة ال�صحة و�صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
وب�����الإم�����ك�����ان االط����ل���اع ع��ل��ى
االخرتاعات من خالل التوا�صل مع
معهد ري��ادة االع��م��ال عرب الرابط
https://search.kmsksu.
sa/Home/Search
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عميد اآلداب يعقد لقاء مفتوح مع منسوبي الكلية

ت�صوير� :سارة احلمدان
عقد عميد كلية الآداب الدكتور
نايف بن ثنيان �أل �سعود يوم الأحد
املا�ضي لقاءاً مفتوحاً مع موظفي
الكلية ،وذلك مبلتقى الكلية بح�ضور
وك��ي��ل الكلية ل��ل�����ش��ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور عبد الوهاب
�أبا اخليل ،ووكيل الكلية للدرا�سات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور
فار�س الذكري ،وكيل الكلية للتطوير
واجل��ودة الدكتور �سليمان النا�صر،
ومدير �إدارة كلية الآداب الأ�ستاذ
�سعد العنزي.
يف بداية اللقاء قدم عميد كلية
الآداب ال��دك��ت��ور ن��اي��ف �آل �سعود
�شكره وتقديره ملوظفي الكلية نظري
ال��دور املتميز ال��ذي قدموه خالل
ال��ف�ترة املا�ضية ،وح�صول �أق�سام
الكلية على االعتمادات الأكادميية

ومتابعة �سري العملية التعليمية على
�أكمل وجهه خالل جائحة كورونا.
من جهته بني وكيل كلية الآداب
للتطوير واجل��ودة الدكتور �سليمان
النا�صر �أهمية ح�صر الكلية على
ت��ط��وي��ر �أداء وم���ه���ارات وم��ع��ارف
موظفيها من خالل تقدمي جمموعة
م��ن ال���دورات التي تقدمها وح��دة
ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات بالكلية ،وذل��ك
ح�سب املو�ضوعات واملجاالت التي
يرغب املوظفني بتح�سينها.
من جهة �أخرى عقد عميد الكلية
اجتماعاً مع �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وذل��ك ي��وم الثالثاء املا�ضي ،حيث
�أث��ن��ى عميد كلية الآداب الدكتور
نايف ب��ن ثنيان �آل �سعود بالدور
الريادي والعلمي الذي قدمه �أع�ضاء
هيئة التدري�س من خالل اال�سهام يف
انتاج الكلية العلمي والبحثي و�سري
العملية التعليمية على �أكمل وجه

خالل جائحة كورونا.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اءي��ن ف��ت��ح ب��اب
امل�����ش��ارك��ات وال��ن��ق��ا���ش ،وت�ضمنت
ال��ع��دي��د م��ن امل���داخ�ل�ات ال��ه��ادف��ة
والأف���ك���ار املتميزة و���س��ط اهتمام
عميد ووكالء الكلية ومنها التفكري
يف م�ستقبل الأق�����س��ام وت��وج��ه��ات
الكلية لتفعيل ال�برام��ج امل�شرتكة
والدرا�سات البينية بني �أق�سامها،
ونقا�ش متطلبات و�شروط الأق�سام
اخلا�صة للقبول يف برامج الدرا�سات
العليا .بالإ�ضافة �إىل حاجة الأق�سام
لتطوير وحتديث معاملها ملا تعك�س
من �أث��ر �إيجابي يف �صقل مهارات
ال��ط��ال��ب وت��أه��ي��ل��ه ل�����س��وق العمل،
وا�ستبدال �إلقاء املحا�ضرات عرب
�شبكة الدائرة التلفزيونية الداخلية
بني ع�ضو هيئة التدري�س والطالبات
�إىل اال�ستعانة بالتقنيات احلديث
مثل بالك برود.
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د .الراشد تشارك في اجتماع لجنة عمداء كليات
التمريض بالجامعات السعودية

�شاركت عميد كلية التمري�ض
الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد
يف اج��ت��م��اع جل��ن��ة ع��م��داء كليات
التمري�ض باجلامعات ال�سعودية
وال���ذي عقد بجامعة امل��ل��ك خالد
ب�أبها وذلك يوم اخلمي�س  15ربيع
الأول 1443هـ

ون��اق�����ش االج��ت��م��اع م�ستجدات
القبول يف البكالوريو�س و�أع���داد
امل��ق��اع��د وال��ط��اق��ة اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة
امل���ت���اح���ة ،وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة
احتياجات اململكة وع��دد �سنوات
الربنامج ،وتطبيق نظام الرحالت
العلمية لطالب كليات التمري�ض

داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وت���ب���ادل اخل�ب�رات
والنظر يف �إقامة م�ؤمتر �سنوي �أو
ملتقى للتمري�ض.
وتطرق االجتماع �إىل عر�ض بع�ض
التحديات للعمل على تنفيذ بع�ض
التو�صيات التي �أو���ص��ت بها جلنة
برنامج �سمو ويل العهد -حفظه

لتعزيز خمرجات م�شاريع التخرج..

اهلل ،-ب��الإ���ض��اف��ة �إىل مناق�شة
حتديث اخلطط الدرا�سية لربامج
التمري�ض مبا يتوافق مع متطلبات
ه��ي��ئ��ة ت��ق��ومي ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب
ووف ًقا للإطار الوطني للم�ؤهالت،
و�أه��م��ي��ة جت��وي��د امل��خ��رج��ات مبا
ي�ضمن ا�ستيفاء اخلريجني للكفايات
ال�لازم��ة للممار�سة التمري�ضية
الآمنة .يذكر �أن دعم تطبيق نظام
ال��رح�لات العلمية لطلبة كليات
التمري�ض داخل اململكة ،جاء �ضمن
�أب��رز التو�صيات التي خرجت بها
اللجنة م��ن خ�لال ه��ذا االجتماع،
�إ���ض��اف��ة �إىل التو�صية ب��دع��م ما
يعزز التبادل املعريف لعلوم ومعارف
ال��ت��م��ري�����ض ،ك��ذل��ك �إق��ام��ة م���ؤمت��ر
�سنوي �أو ملتقى للتمري�ض يف اململكة
حتت �إ�شراف اللجنة ليتم من خالله
مناق�شة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه
تعليم التمري�ض وكيفية تطوير مهنة
التمري�ض.

توقيع مذكرة بين شركة وادي الرياض وكلية الهندسة
وق��ع��ت ���ش��رك��ة وادي ال��ري��ا���ض
م����ؤخ���راً ،م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع كلية
الهند�سة بجامعة امللك �سعود بهدف
دع��م خم��رج��ات م�شاريع التخرج
ولتعزيز التعاون بني الطرفني ،وذلك
يف مقر الكلية.
م��ث��ل ���ش��رك��ة وادي ال��ري��ا���ض يف
التوقيع الرئي�س التنفيذي الدكتور
خالد بن �سعد ال�صالح ،و من جانب
كلية الهند�سة عميدها الدكتور
م�ساعد بن نا�صر العواد.
وبهذه املنا�سبة �أك��د عميد كلية
الهند�سة الدكتور م�ساعد بن نا�صر
العواد �أن الكلية ت�سعى دو ًما لتجويد
خمرجاتها م��ن خ�لال ا�ستقطاب
الطالب املتميزين والإ�ستثمار يف
�إختيار املعيدين وابتعاثهم لأف�ضل
اجلامعات العاملية ،وتوفري البنية
التحتية الالزمة وتنويع وا�ستقطاب
اخل��ب��رات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة
والفنية ،و�إ�شراك امل�ستفيدين من
خمرجات الكلية واجلهات الأخرى
املحايدة «االعتماد الأكادميي» يف

�شاركت �أوقاف جامعة امللك �سعود ممثلة ب�أمينها الدكتور خالد الظافر
�أوىل ور�ش عمل م�شروع نظام الأوقاف ،الذي عقدته الهيئة العامة للأوقاف
يوم االثنني  5ربيع الأول 1443هـ يف مدينة الريا�ض والتي تهدف �إىل
م�شاركة اخلرباء واملخت�صني يف حتديد �أهم معامل النظام و�أطره الت�شريعية.
�شارك يف ور�شة العمل حمافظ الهيئة العامة للأوقاف الأ�ستاذ عماد بن
�صالح اخلرا�شي وعدد من م�س�ؤويل الهيئة املخت�صني باللوائح والأنظمة،
فيما ح�ضر الور�شة ع��دد من اخل�براء والأكادمييني واملهتمني بالقطاع
الوقفي من واقفني ّ
ونظار.
رحب خاللها باحل�ضور ،م�ؤكداً
الهيئة
ملحافظ
بكلمة
افتتحت الور�شة
ّ
�أهمية �إيجاد نظام للأوقاف ي�سهم يف تطوير معامالت وخدمات القطاع
الوقفي ،داعياً اجلميع للم�شاركة يف �صناعة نظام ي�ضمن قطاعاً حموكماً
وم�ستداماً� ،إثر ذلك قدم نائب املحافظ لقطاع التنظيم والرقابة الدكتور
فهد املاجد ومدير عام الأنظمة واللوائح عبدامللك ال�شتوي ور�شة عمل
م�شروع نظام االوقاف  ،ت�ضمنت �أبرز التجارب الدولية الرائدة ،واملحاور
التي يعمل عليها فريق �صياغة م�شروع النظام لدى الهيئة� ،إ�ضافة �إىل الأثر
املتوقع على القطاع بعد �إقرار النظام ،لينتظم احل�ضور بعد ذلك يف حلقات
نقا�ش تناولت �أبرز املرئيات حيال امل�شروع.

الهيئة السعودية للمهندسين
تستضيف طالب العمارة والتخطيط

تقييم براجمها وخمرجاتها ويتوج
ذل��ك كله ال�سعي لعقد �شراكات
ف��اع��ل��ة ومم���ي���زة ل���دع���م وت��ك��رمي
م�شاريع التخرج لطلبة الكلية خللق
املزيد من التميز وروح املناف�سة.
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ض���ح ال��رئ��ي�����س
التنفيذي الدكتور خالد ال�صالح

�أن ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م مع
ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ي����أت���ي يف �إط���ار
ً
بع�ضا م��ن �أه���داف �شركة
حتقيق
وادي الريا�ض املتمثلة يف تقدمي
ال��دع��م امل���ايل ل��ع��دد م��ن م�شاريع
ال��ت��خ��رج ت��ق��وم الكلية برت�شيحها
و امل�����س��اه��م��ة ال��ف��ع��ال��ة يف تطوير

اقت�صاد امل��ع��رف��ة ،ع�بر ال�شراكة
بني امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية
وجمتمع الأعمال واال�ستثمار على
�أ�س�س جتارية من خالل اال�ستثمار
يف امل�شاريع امل�شرتكة التي ت�صقل
اخل�برات والتطبيق العملي لطلبة
اجلامعة و�أ�ساتذتها.

لتقدمي خدمة «تي�سري» لطلبة اجلامعة

«شؤون الطالب» توقع اتفاقية مع مكتبة جرير

�أب��رم��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب
ممثلة ب��الإدارة التنفيذية ل�صندوق
الطالب م�ؤخ ًرا اتفاقية مع مكتبة
جرير ،وذلك لتقدمي خدمة «تي�سري»
بهدف متكني الطالب والطالبات
من احل�صول على تعليمهم بي�سر

أوقاف الجامعة تشارك في أولى
ورش عمل مشروع نظام األوقاف

و�سهولة وذلك يف مقر �إدارة �صندوق
ال��ط�لاب .وتن�ص االت��ف��اق��ي��ة التي
وقعها عميد �ش�ؤون الطالب ورئي�س
جم��ل�����س �إدارة ���ص��ن��دوق ال��ط�لاب
ال��دك��ت��ور علي الدلبحي م��ع ممثل
مكتبة ج��ري��ر� ،أن ي��ق��دم �صنـدوق

ال��ط��ـ��ـ�لاب م��ـ��ـ��ن خ��ـ��ـ��ـ�لال ب��رن��ام��ج
تي�سري كوبونات �إلكرتونية �شرائية
لطــالب اجلامعة مــن مكتبــة جريـر
بالأق�سـاط ،حيــث ت�صــرف وفــق
���ش��روط و�ضوابــط معلن عنها يف
موقع االلكرتوين ل�صندوق الطالب.

وعن �آلية التقدمي للح�صول على
اخلدمة ،ف�ستتم عن طريق البوابة
الإلكرتونية للنظام االكادميي.
و�أو�����ض����ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ل�صندوق الطالب الأ�ستاذ فهد بن
عمر الناجي �أن برنامج تي�سري ي�أتي
�ضمن جمموعة اخلدمات املقدمة
من قبل ال�صندوق لطالب وطالبات
اجل��ام��ع��ة ،وال��ت��ي تتيح لهم �شراء
�أج��ه��زة و�أدوات تعليمية ب�أق�ساط
مي�سرة م��ن مكتبة ج��ري��ر  ,وذل��ك
دعماً للعملية التعليمية والأكادميية.
كما ن��وه �إىل �أهمية مثل هذه
االتفاقيات التي ت�ؤكد �أن الطالب
دائ��م��ا حم���ور العملية التعليمية
وامل�ستهدف الأول م��ن مثل هذه
االتفاقيات.
و�أ�شار املدير التنفيذي �إىل �أنه
ميكن االطالع على ال�ضوابط و�آلية
التقدمي عرب موقع �صندوق الطالب
الإلكرتوين sfd.ksu.edu.sa

ا�ست�ضافت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يوم الثالثاء ،1443/02/28
ويوم اخلمي�س  1443/03/01يف مق ّر الأمانة العامة للهيئة بالريا�ض وفداً
من طالب ق�سم «العمارة وعلوم البناء» بكلية العمارة والتخطيط يف جامعة
امللك �سعود ،حيث ا�ستقبلهم الأ�ستاذ �إبراهيم �صبيخي من �إدارة العالقات
العامة ،ثم قدم مدير �إدارة الت�سجيل والت�صنيف املهني يف الهيئة املهند�س
عبداهلل الهزاع عر�ضاً تعريفياً يحتوى على �أبرز �أدوار الهيئة منها الت�سجيل
والت�صنيف املهني ،والربامج التطويرية والت�أهيلية وخدماتها وبراجمها
الهند�سية املختلفة املُوجهة �إىل املهند�سني واملهند�سات والفنيني وطالب
وطالبات التخ�ص�صات الهند�سية.
بعد ذلك �أتيح املجال للإجابة على كافة ت�سا�ؤالت الطالب التي تركزت
حول نظام مزاولة املهن الهند�سية والالئحة التنفيذية ،وكذلك �أهداف
وبرامج الهيئة بالإ�ضافة �إىل دورها يف نظام «كود البناء ال�سعودي» ،و�آلية
احل�صول على تراخي�ص املكاتب الهند�سية ومتطلبات الدرجات املهنية
وال��دورات التدريبية واملميزات املهنية عند اجتياز االختبارات الهند�سية
التي تقدمها الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
ت�أتي الزيارة �ضمن متطلبات مقرر ممار�سة مهنة العمارة « 491عمر»
حتت ا�شراف الدكتور حممد بن عبدالرحمن العمر ،وذلك بهدف تعريف
الطالب بدور ومهام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يف القطاع الهند�سي.

الجمعية الجغرافية السعودية تعقد
ملتقاها األول لطلبة الدراسات العليا

كتب :في�صل املجلي
نظمت اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية م�ؤخراً «امللتقى اجلغرايف الأول
لطالب وطالبات الدرا�سات العليا» وذلك عرب من�صة «زووم» و�سط ح�ضور
كبري من �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س وطالب وطالبات الدرا�سات العليا
من خمتلف �أق�سام اجلغرافيا حول اململكة.
ويف بداية امللتقى قدم نائب رئي�س اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية الدكتور
حممد بن عبداحلميد م�شخ�ص ،الكلمة الإفتتاحية ،والتي �أ�شار فيها �إىل
جهود اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية امل�ستمرة يف دعم طالب وطالبات
الدرا�سات العليا على مدى اخلم�سني عام املا�ضية ،تلى ذلك كلمة �ألقاها
رئي�س ق�سم العلوم الإجتماعية بجامعة طيبة الدكتور نا�صر �آل زبنه � ،أ�شاد
فيها بتطور خمرجات الأبحاث التطبيقية لطالب وطالبات الدرا�سات
العليا ،م�ؤكداً يف كلمته على �ضرورة �أن ت�صل تلك الأبحاث �إىل اجلهات
ذات العالقة وذلك تفعي ً
ال لدور اجلغرافيا واجلغرافيني يف عملية �صناعة
القرار .بعد ذلك افتتحت اجلل�سات العلمية للملتقى والتي ت�ضمنت جل�ستني
علميتني وعدداً كبرياً من الأوراق البحثية واملل�صقات العلمية وذلك يف عدد
من جوانب البحث اجلغرايف ،والتي �شملت ،املناخ ،واجليوموروفولوجيا،
وتطبيقات التحليل املكاين يف نظم املعلومات اجلغرافية والإ�ست�شعار عن
بعد يف عدد من حقول املعرفة اجلغرافية .ويف نهاية اجلل�سات العلمية،
طرحت العديد من الأ�سئلة وامل��داخ�لات التي ت�ضمنت تقدمي ع ٍ
��دد من
املقرتحات والتو�صيات بهدف تقومي الأبحاث املعرو�ضة ،والرفع مب�ستوى
خمرجات الأبحاث العلمية لطالب وطالبات الدرا�سات العليا يف �أق�سام
اجلغرافيا حول اململكة.

العدد  - 1411الأحد  25ربيع الأول 1443هـ املوافق � 31أكتوبر 2021م
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أخبار

بح�ضور رئي�س اجلامعة..

الحقيل يكرم الفائزين بمسابقة تحسين المشهد
الحضري ومعالجة التشوة البصري

كتب :علي عجالن
رعى معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان الأ�ستاذ ماجد
بن عبداهلل احلقيل ،ومعايل رئي�س
جامعة امللك �سعود الدكتور بدران
بن عبدالرحمن العمر ،حفل تكرمي
ال��ف��ائ��زي��ن يف م�����س��اب��ق��ة «حت�سني
امل�شهد احل�ضري ومعاجلة الت�شوه
الب�صري ملحور ان�س بن مالك مبدينة
ال��ري��ا���ض»،وال��ت��ي نظمتها الإدارة
العامة لدعم ومتكني الأمانات وكلية
العمارة والتخطيط بجامعة امللك
�سعود.
وجاء تكرمي الفائزين والفائزات
ب��امل��راك��ز الثالثة يف �ضمن ملتقى
�أم�سية «حديث املدن» والتي عقدت
م�ساء يوم االثنني � 6صفر 1443هـ
امل��واف��ق � 13سبتمرب 2021م يف
مدينة الريا�ض.
ه���ذا وق���د ف���از ب��امل��رك��ز الأول
ف��ري��ق «ال��ت��ك��ام��ل احل�����ض��ري» من
ط�لاب وط��ال��ب��ات ق�سم التخطيط
ال��ع��م��راين ،وه���م �أ���س��ام��ة فقيهي،
وبدر الرا�شد (طالب بكالوريو�س)،
وطالبة املاج�ستري �شهد هيج ،كما
فاز باملركز الثاين فريق من طالب
وطالبات البكالوريو�س بق�سم العمارة
وع��ل��وم البناء وه��م بندر العتيبي،
ف��ه��د احل��ام��د ،ورغ���د ال��روي�����س��ان،
فيما ح�صل ع��ل��ى امل��رك��ز الثالث

ف��ري��ق م��ن ط�ل�اب ال��ب��ك��ال��وري��و���س
بق�سم التخطيط ال��ع��م��راين وهم
مرعي �آل غ��راب ،خالد ال�شمري،
و�أ�سامة اليحي .وقدمت م�شاريع
الطالب والطالبات الفائزين �أفكاراً
م�����س��ت��دام��ه تتكيف م��ع ال��ظ��روف
البيئية وت�ستجيب ملتطلبات جودة
احل��ي��اة ،وتعالج الت�شوه الب�صري
يف حم��ور ان�����س ب��ن م��ال��ك مبدينة
ال��ري��ا���ض ع��ل��ى ط���ول ١٢ك����م ،كما
ت�ضمنت جمموعة من االقرتاحات
وال�سيا�سات التطويرية التي تدعم
تنويع بدائل النقل وتقدم معاجلات
ت�صميمية تتما�شى مع طبيعة املوقع
والبنية التحتية للمحور.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق����ال وك��ي��ل

كلية العمارة والتخطيط لل�ش�ؤون
الأكادميية الدكتور فهد اللهيم وكيل
الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية «ما حققه
طالب الكلية يف امل�سابقة هو خري
دليل على متيز الكلية ومن�سوبيها
يف ت�أهيل طالبها ورف��ع مهاراتهم
ال��ع��ل��م��ي��ة والإب���داع���ي���ة يف جم��ال
تخ�ص�صهم».
م��ن جهته �أ���ش��اد رئ��ي�����س ق�سم
التخطيط العمراين الدكتور وليد
ال���زام���ل ،ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من
ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات يف الق�سم
وامل�����ش��ارك��ات ال��ت��ي ت��خ��دم العملية
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة يف جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ،و�أ����ض���اف �أن مثل
ه��ذه امل�����ش��ارك��ات ت ��أت��ي يف �سياق

حتفيز الطالب والطالبات لإنتاج
م�شاريع عمرانية لتح�سني امل�شهد
احل�ضري ،مقدماً �شكره لكل من
�ساهم يف ه��ذه امل�سابقة القيمة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم
على دعمهم وت�شجيعهم للطالب
والطالبات للم�شاركة يف م�شاريع
ذات �أب��ع��اد �شمولية ت��خ��دم امل��دن
ال�سعودية.
وعرب رئي�س ق�سم العمارة وعلوم
البناء الدكتور في�صل بن �سليمان
عن �سعادته بفوز الطالب وحتقيقهم
لهذه املراكز ،معترباَ ذلك �إ�ضافة
نوعية ت�ضاف �إىل �سجل املنجزات
التي يحققها طالب الق�سم.
فيما �أك��د عميد كلية العمارة

توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية
للبيانات والذكاء االصطناعي
وقعت جامعة امللك �سعود االثنني
امل��ا���ض��ي م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع الهيئة
ال�سعوديةللبياناتوالذكاءاال�صطناعي،
حيث مثل اجل��ام��ع��ة م��ع��ايل رئي�س
جامعة امللك �سعود الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر ،فيما مثل الهيئة
معايل نائب رئي�س الهيئة ال�سعودية
للبيانات والذكاء اال�صطناعي الأ�ستاذ
�صالح بن حممد العثيم.
تهدف امل��ذك��رة �إىل �إن�شاء و�إدارة
م��راك��ز �أب��ح��اث وتطبيقات ال��ذك��اء
اال�صطناعي ،ودرا�سة تقنيات و�إن�شاء
�أبحاث وتطبيقات يف معاجلة اللغات
الطبيعية»العربية» ،و�إن�شاء وتقدمي
برامج تدريبية �أكادميية ومهنية مبجال
الذكاء اال�صطناعي ،وتقدمي خدمات
ا�ست�شارية لل�شركات النا�شئة والكيانات
املحتملة يف جمال الذكاء اال�صطناعي.

والتخطيط ال��دك��ت��ور عبدالعزيز
الدغي�شم �أن مثل هذه امل�شاركات
ت��أت��ي لت�ؤكد تفاعل كلية العمارة
وال��ت��خ��ط��ي��ط م��ع م���ب���ادرة حت�سني
امل�������ش���ه���د احل�������ض���ري يف امل����دن
ال�سعودية �ضمن �إط���ار توجهات
ر�ؤي����ة امل��م��ل��ك��ة  ،2030ك��م��ا �أن��ه��ا
متثل �أح��د ثمار التعاون بني كلية
ال��ع��م��ارة والتخطيط والقطاعات
التنموية ،مقدماً ال�شكر للطالب
والطالبات بقوله « نحن يف الكلية
�سعداء بكم وبتحقيقكم هذه املراكز
الرائعة ،وفخورون لأنكم تر�سمون
���ص��ورة م�شرفة للكلية وللجامعة
ولكم �أي�ضاً كمعماريني وخمططني
متميزين تقدمون �أف�ضل ما لديكم
للوطن العزيز» ،كما عرب عن �شكره
لكل العاملني على هذه املبادره يف
الرتتيب والتن�سيق والإع��داد لهذه
امل�سابقة املتميزة ،ولرئي�سي ق�سم
العمارة وعلوم البناء والتخطيط
ال��ع��م��راين ع��ل��ى ج��ه��وده��م��ا التي
ب��ذاله��ا يف امل�����س��اب��ق��ة ولأ���س��ات��ذة
ال��ق�����س��م�ين ل��دع��م��ه��م امل�����ش��ارك��ات
النوعية التي تخدم توجهات الر�ؤية
الوطنية  ،2030خمتتماَ حديثه
بتقدمي االمتنان لإدارة اجلامعة
ك���ون ه���ذا الإجن�����از ج���اء بف�ضل
دعمها املتوا�صل للكلية وه��و ما
�أثمر عن متيز طالبها.
ت ��أت��ي امل�سابقة �ضمن اجل��ه��ود

ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا الأم���ان���ات
وال���ب���ل���دي���ات مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق
وحمافظات وم��دن اململكة ،تنفيذاً
مل��ب��ادرة «معاجلة مظاهر الت�ش ّوه
ال��ب�����ص��ري» ال��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان
والتي تهدف �إىل حت�سني امل�شهد
احل�ضري للمدن ال�سعودية ،عرب
م��ع��اجل��ة ( )17م��ظ��ه��راً م�سبباً
للت�شوه الب�صري ،ومن تلك املظاهر
�إزال��ة اللوحات الدعائية املخالفة
وال��ك��ت��اب��ات وامل��ل�����ص��ق��ات امل�شوهة
للمظهر ال��ع��ام ،و�إزال�����ة امل��ظ�لات
وه��ن��اج��ر امل���واق���ف امل����وج����ودة يف
الأرا���ض��ي الف�ضاء داخ��ل الأح��ي��اء
ال�سكنية ،ك��ذل��ك �إزال����ة خملفات
البناء والهدم من الأرا�ضي الف�ضاء،
ومعاجلة و�ضع الباعة اجلائلني،
والنظافة ب�شكل عام.
اجلدير بالذكر �أن تلك املبادرة
مت �إطالقها �ضمن برنامج التحول
ال��ب��ل��دي املنبثق م��ن ر�ؤي���ة اململكة
الطموحة  ،2030مبتابعة امل�شرف
ال��ع��ام على الإدارة ال��ع��ام��ة لدعم
ومتكني الأمانات املهند�س عبداهلل
ب���ن ���س��ع��ي��د ،امل��ه��ن��د���س م�����ش��اري
�آل ���س��ع��ود ،ال��دك��ت��ور ف��ه��د اللهيم
وك��ي��ل الكلية لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة
وال��دك��ت��ور �سلمان الدلبحي ع�ضو
هيئة التدري�س بق�سم التخطيط
العمراين.

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
واألكاديمية يلتقي وفدًا من مندوبية
االتحاد األوروبي

ا�ستقبل وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد بن
�صالح النمي مبكتبه �صباح يوم االثنني املا�ضي  ،وفداً من مندوبية االحتاد
الأوربي يتقدمه ال�سيد �ستيفان �سلوتينج رئي�س وحدة الدول ال�صناعية ودعم
ال�سيا�سة اخلارجية .حيث مت خالل اللقاء بحث فر�ص التعاون امل�شرتك بني
اجلانبني .وبنهاية اللقاء قدم وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الهدايا التذكارية للوفد.
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التعليم

علميا إجمالي
 1966بحثًا ًّ
نتاج جامعة نجران خالل
خمس سنوات

ن�شرت جامعة جنران خالل الفرتة من 2020 2015-م،
 1966بح ًثا علم ًّيا ،و 2096ورقة علمية يف املجالت البحثية
والعلمية املحكمة.
ووفق تقرير �إح�صائي تناول نتاج اجلامعة البحثي والعلمي
من يناير � 2015إىل نهاية دي�سمرب 2020م؛ فقد بلغ عدد
البحوث يف عام 2015م  162بح ًثا ،وعام 2016م  158بح ًثا،
و 370بح ًثا يف العام 2020م.
وبلغت الأوراق العلمية املن�شورة يف املجالت البحثية والعلمية
اً
و�صول �إىل
املحلية والعاملية  173ورقة علمية عام 2015م،
 368ورق��ة ع��ام 2020م؛ فيما بلغ �إج��م��ال اال�ست�شهادات
العلمية  27916ا�ست�شهادًا علم ًّيا.
م�شروعا بحث ًّيا
و�أ�شار التقرير �إىل �أن اجلامعة �أجنزت 65
ً
خلدمة املنطقة.

ّ
جامعة األميرة نورة تكرم
 20فائزة بجائزة نورة
لألستاذ الجامعي المؤثر

احتفلت جامعة الأم�يرة ن��ورة بنت عبد الرحمن م�ؤخرا،
بتكرمي الفائزات بجائزة نورة للأ�ستاذ اجلامعي امل�ؤثر بدورتها
الأوىل للعام اجل��ام��ع��ي  1442ه��ـ .ب��رع��اي��ة م��ع��ايل رئي�سة
اجلامعة الدكتورة� ،إينا�س بنت �سليمان العي�سى ،وح�ضور
قيادات اجلامعة ،وذلك يف مركز امل�ؤمترات بالقاعة الزرقاء.
واُفتتح حفل التكرمي بعر�ض تعريفي عن اجلائزة ،تال ذلك
�ألقت وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية ،الدكتورة نوال بنت
حممد الر�شيد ،كلمة نيابة عن معايل رئي�سة جامعة الأمرية
نورة بنت عبد الرحمن� ،أكدت فيها �ضرورة املعلم امل�ؤثر»تزداد
احلاجة �إىل وج��ود املعلم امل�ؤثر ،ال��ذي ي�أخذ على عاتقه �أ ْن
يكون ق��ائ� ًدا حم� ًب��ا ،حم��ف�زًا ،مله ًما ،يف رحلة التعليم ،فهو
الأ�سا�س الذي يعاد به �إنتاج الثقافة ،وت�أطري ال ُهوية ،وتعزيز
القيم الوطنية ،والإ�سهام يف التنمية ال�شاملة ،ليحقق الوطن ما
ي�صبوا �إليه يف ر�ؤية .« 2030
وع��ق��ب ذل��ك �أل��ق��ت عميدة ع��م��ادة التطوير الأك��ادمي��ي،
الدكتورة �آالء بنت �صالح اللحيدان ،كلمة ذكرت خاللها� ،أنّ
جائزة نورة للأ�ستاذ اجلامعي امل�ؤثر ،تعتمد على معيار واحد
وهو الت�أثري الإيجابي يف الطالبات �أثناء م�سريتهن العلمية،
و�آل��ي��ة واح���دة للرت�شيح وه��ي �أ���ص��وات ال��ط��ال��ب��ات الختيار
الأ�ستاذات الأكرث ت�أثرياً يف كل كلية ومعهد بجامعة الأمرية
نورة بنت عبد الرحمن .ويف كلمة الفائزات �أعربت الدكتورة
خلود بنت حممد الدو�سري ،عن جزيل ال�شكر واالمتنان ملعايل
رئي�سة اجلامعة على دعمها املتوا�صل لأع�ضاء هيئة التدري�س
وجهودها لتحقيق ر�ؤية اجلامعة ،كما �شكرت عمادة التطوير
الأكادميي على هذه املبادرة املعززة ملنظومة القيم واملمار�سات
االيجابية يف العملية التعليمية.
واُختتم احلفل بتكرمي وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
لـ ) (20فائزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،الالتي ح�صلن على
�أعلى ن�سبة ت�صويت من الطالبات البالغ عددهن ما يقارب
) (5000طالبة ،وذل��ك مبنحهن درع �اً يحمل ا�سم اجلائزة
و�شعارها.

العدد  - 1411الأحد  25ربيع الأول 1443هـ املوافق � 31أكتوبر 2021م

وزارة التعليم تطور «آداب السلوك الرقمي»
لتعزيز السلوكيات اإليجابية للطلبة

�أطلقت وزارة التعليم الن�سخة
امل��ط � ّورة من وثيقة �آداب ال�سلوك
ال���رق���م���ي مل�����س��ت��خ��دم��ي م��ن�����ص��ة
«مدر�ستي»؛ لتعزيز وبناء ال�سلوكيات
الإيجابية يف ا�ستخدام املن�صات
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ،وت��ع��زي��ز امل��واط��ن��ة
الرقمية للطلبة و�أ�سرهم والكوادر
التعليمية والإ�شرافية.

وتعمل وزارة التعليم على ن�شر
وتفعيل وثيقة �آداب ال�سلوك الرقمي
ل��ط�لاب وط��ال��ب��ات التعليم ال��ع��ام
مبختلف فئاتهم ويف جميع املدار�س
احلكومية والأه��ل��ي��ة� ،إ�ضافة �إىل
�أول��ي��اء �أم��وره��م؛ لتوفري مرجعية
�ضابطة ل�سلوكيات الطلبة الرقمية
يف ا�ستخدام التقنية ب�شكل عام

وا�ستخدامها يف التعليم الإلكرتوين
ب�����ش��ك��ل خ���ا����ص ،وك���ذل���ك ت��وف�ير
املمار�سات ال�صحيحة لال�ستفادة
امل��ث��ل��ى م��ن �إم��ك��ان��ي��ات امل��ن�����ص��ات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة للتعليم الإل���ك�ت�روين
باململكة .وذك��رت امل�شرف العام
على التعليم الإل��ك�تروين والتعليم
ع���ن بُ��ع��د د.ع���ه���ود ال��ف��ار���س �أن

�إ���ص��دار وحت��دي��ث وت��ط��وي��ر وثيقة
�آداب ال�سلوك الرقمي يعزز من
ال�����س��ي��ا���س��ات والإج��������راءات ال��ت��ي
تتبعها الوزارة للتوعية بال�سلوكيات
والإجراءات ال�صحيحة يف التعامل
مع املن�صات الإلكرتونية ،وكذلك
تعريف م�ستخدمي املن�صات بنظام
مكافحة اجلرائم املعلوماتية للحد
من الوقوع يف املخالفات الرقمية،
كما تت�ضمن الوثيقة التوعية ب�أهمية
حماية البيانات وخ�صو�صيتها� ،إىل
جانب التوعية ببع�ض املخالفات
الرقمية مثل التن ّمر الإل��ك�تروين
وان��ت��ح��ال ال�شخ�صية والهند�سة
االجتماعية ���س��واء على املن�صات
ال��رق��م��ي��ة للتعليم الإل���ك�ت�روين �أو
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي �أو
تطبيقات املرا�سلة والأل��ع��اب على
الهواتف املحمولة.
و�أك����دت د.ال��ف��ار���س �أن �آداب
ال�سلوك الرقمي �ست�سهم يف �ضبط
الأداء داخل الف�صول االفرتا�ضية،
كاحل�ضور واالن�����ص��راف واالل��ت��زام
بامل�شاركات ال�صفية ،وكذلك جتويد
التعامل مع �أدوات التوا�صل والن�شر
الإل��ك�تروين� ،إ�ضافة �إىل الو�صول
لأف�ضل املمار�سات يف ا�ستخدام
التقييمات الإل��ك�ترون��ي��ة ع��ن �أداء
الواجبات واالختبارات وامل�شاريع.

اتفاقية تعاون بين جامعتي اإلمام عبد الرحمن وشقراء

وقع رئي�س جامعة الإم��ام عبد
الرحمن بن في�صل الأ�ستاذ الدكتور
ع��ب��د اهلل ب���ن حم��م��د ال��رب��ي�����ش
ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون يف جم��ال ت��ب��ادل
اخل��ب�رات وامل���ع���ارف الأك��ادمي��ي��ة
وال��ع��ل��م��ي��ة والإداري�����ة يف التعليم
اجل��ام��ع��ي م���ع ج��ام��ع��ة ���ش��ق��راء،
وميثلها رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور علي بن حممد ال�سيف،
وذل���ك �صباح ال��ي��وم (الأح����د) يف
رح��اب اجلامعة بالدمام ،وعقب
االتفاقية مت �إطالع رئي�س جامعة
���ش��ق��راء على ال��ت��ج��ارب وب���راءات
االخ�ت�راع التي قدمتها اجلامعة
بح�ضور عميد معهد الدرا�سات
اال�ست�شارية واخل��دم��ات الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ك��رمي ال��ه��وي�����ش،
وجمموعة م��ن ع��م��داء العمادات
والكليات.
وق����ال ال��رب��ي�����ش �إن ات��ف��اق��ي��ة
التعاون مع جامعة �شقراء تهدف
�إىل ت��ب��ادل اخل��ب�رات وامل��ع��ارف
الأكادميية والعلمية والإداري��ة يف
جم��ال التعليم اجلامعي وتقدمي

خ���دم���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة يف
اخل��دم��ات اال�ست�شارية وخدمات
ال��ت��دري��ب والأب���ح���اث الأك��ادمي��ي��ة
وتقنية ونظم املعلومات واجل��ودة
واالع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي م��ن خالل
م��ع��ه��د ال��درا���س��ات اال���س��ت�����ش��اري��ة
واخلدمات باجلامعة ،وذلك رغبة
من جامعة �شقراء يف عقد �شراكة
مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن
في�صل ت�ستهدف تبادل اخلربات
وامل���ع���ارف الأك��ادمي��ي��ة والعلمية
والإداري����������ة يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م
اجل��ام��ع��ي ب��ه��دف ا���س��ت��ف��ادة كال
ال��ط��رف�ين م���ن خ��ب�رات وجت���ارب
الطرف الآخ��ر يف تلك املجاالت،
وانطالقاً من مبد�أ تفعيل �أوج��ه
ال���ت���ع���اون ب�ي�ن ج��ام��ع��ة ���ش��ق��راء
واجلامعات والقطاعات املختلفة
باململكة لتعزيز التعاون امل�شرتك
بينهما .فيما ن��وه رئي�س جامعة
���ش��ق��راء الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي
ال�سيف ب�أن هذه االتفاقية جاءت
لت�ؤكد �أهمية التبادل املعريف بني
اجلامعتني يف العديد من املجاالت

العلمية والأكادميية ،م�شرياً �إىل
�أن جامعة �شقراء حري�صة على
ت��ف��ع��ي��ل االت��ف��اق��ي��ات وم���ذك���رات
التعاون بني خمتلف اجلامعات يف
اململكة لتعزيز العملية الأكادميية
ب��اجل��ام��ع��ة واال����س���ت���ف���ادة م���ن ما
تقدمه اجل��ام��ع��ات ،وال��ت��ي تت�سق
مع الأه��داف الإ�سرتاتيجية التي
ت�سعى جامعة �شقراء لتحقيقها
مثل الإج���ادة يف جميع املجاالت
وال���ت���م���ي���ز يف جم�����االت حم����ددة
و�إي��ج��اد نخبة م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س املتميزين وتعزيز قدرات
اخلريجني مبا يتنا�سب مع �سوق
العمل وحاجات جم��االت التنمية
وبناء ج�سور توا�صل بني اجلامعة
واملجتمع وب�ين اجلامعة وغريها
م��ن اجل��ام��ع��ات الأخ����رى املحلية
والعاملية و�إيجاد بيئة تعليمية ذات
ق��اع��دة وا���س��ع��ة .و�أ���ش��اد الدكتور
ال�����س��ي��ف مب��ا ���ش��اه��ده يف جامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل من
خربات �أكادميية ومعامل متقدمة
ت��ث��ل��ج ال�����ص��در وت���ع���زز ال��ع��م��ل��ي��ة

الأكادميية والبحثية يف اجلامعة
لي�صل ت�أثري هذا التقدم �إىل كافة
اجلامعات يف اململكة وف��ق �أعلى
املعايري الدولية حتقيقاً لتطلعات
القيادة الر�شيدة وف��ق متطلبات
ر�ؤية اململكة .2030
وق�����دم م�����ش��رف ع����ام اجل����ودة
ال��دك��ت��ور �أح��م��د الكويتي عر�ضاً
ت�����ض��م��ن �أب�����رز �إجن������ازات ع��م��ادة
اجلودة واالعتماد ،كما ا�ستعر�ض
عميد عمادة االت�صاالت وتقنية
املعلومات الدكتور خالد العي�سى
اجل��وان��ب التقنية التي تقوم بها
العمادة وما حتقق من منجزات،
ف��ي��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ض��ت ع��م��ي��دة كلية
ال��ت��م��ري�����ض ال����دك����ت����ورة ف���ري���ال
القحطاين مراحل حتقيق الكلية
االع��ت��م��اد ال��ك��ام��ل ع��ل��ى م�ستوى
امل��م��ل��ك��ة ،وا���س��ت��ع��ر���ض��ت م��دي��رة
مركز اخلريجني والتنمية املهنية
باجلامعة الدكتورة �أم��اين البحر
�أهداف املركز والأعمال التي يقوم
بها وما حتقق من �إجن��ازات على
م�ستوى خريجي اجلامعة.
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من �ضمن االبتكارات الرتبوية ...

استخدام روبوتات الدردشة في عملية التعلم
ت��ع��ت�بر روب�����ورت�����ات ال���درد����ش���ة
 Chatbotsب��ان��ه��ا �أح����د �أدوات
الذكاء اال�صطناعي الأك�ثر تطوراً
يف التعليم ،وال��ت��ي منحت املتعلم
فر�صة ط��رح الأ�سئلة  ،واحل�صول
على الإجابات و امل�ساعدة ،والتوجيه
�أثناء عملية التعلم �سواء يف ح�ضور
املعلم �أو غيابه .جاء ذلك يف ترجمة
�أح���د التقارير املن�شورة يف جملة
االب��ت��ك��ارات الرتبوية ال�صادرة من
اجل��ام��ع��ة امل��ف��ت��وح��ة بال�صني لعام
2021م .ومت تطوير ه��ذه الربامج
من خالل حتليل احلوارات الب�شرية
وفهم ال�سلوك الب�شري .ففي ال�سابق
كانت النماذج احلوارية لهذه الربامج
م�ستخل�صة من حمادثات ولغة الب�شر
الطبيعية .ح��ي��ث مت حتليل ع��دد
كبري م��ن احل���وارات و�أ�ستخدامها
يف الإجابة على �أ�سئلة امل�ستخدمني
���س��واء ن�صيا �أو �شفهياً .و تعتمد
ه��ذه ال�برام��ج يف عملها على فهم
ال�سلوك الب�شري .فعلى �سبيل املثال
لو حاول م�ستخدم اجراء العديد من
املحاوالت على االنرتنت ومل ينجح
ف�إنه بالتايل يحتاج للم�ساعدة ،ومن
هنا يظهر برنامج الدرد�شة ويعمل
كموجه ومي�سر له .ويف حالة التعلم
ف ��إن ح���وارات ال��درد���ش��ة �إم��ا تكون
ن�صيه او �شفهيه او مرئيه.
ويف ال�����س��اب��ق ك���ان���ت ح�����وارات
ال��درد���ش��ة تعتمد ع��ل��ى جمموعة
ب�سيطة من القواعد حتدد طريقة
الإجابة للم�ستخدمني والتي �سرعان
ما تطورت ب�إ�ستخدام تقنيات الذكاء
اال�صطناعي احل��دي��ث ال��ذي مكن
ه���ذه ال�ب�رام���ج م��ن ف��ه��م ال�سلوك
واللغات الطبيعية للب�شر بالإعتماد
على ال�صوت ولغة اجل�سد .حيث

ت��ق��وم ه���ذه ال�ب�رام���ج ب���احل���وار مع
امل�����س��ت��خ��دم�ين وحت��ل��ي��ل احل����وار
للو�صول �إىل ت��ق��دمي االق�تراح��ات
واحللول املنا�سبة .وي�شيع ا�ستخدام
هذه الربامج يف ال�صناعة والتجارة
وال�صحة واملنازل الذكية .وذكرت
كثري من البحوث �إن تطبيق برامج
ال��درد���ش��ة يف عملية ال��ت��ع��ل��م قد
يحوله �إىل تعليم ذك��ي مقارنة مع
التعليم التقليدي .حيث يتاح للمتعلم
فر�صة ت�شخي�ص امل�شكلة يف حينه،
وال�شعور بالراحة لأنه ال يتعامل من
معلم �أمامه ،واحل�صول على الدعم
املنا�سب.
وق����ام جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث�ين
يف م��ع��ه��د  Georgiaللتقنية
بدرا�سة وتطوير �إ�ستخدام روبوتات
الدرد�شة  Chatbotsيف الف�صول
االف�ترا���ض��ي��ة م���ن خ��ل�ال ت��ط��وي��ر
برنامج  Jill Wastsonاملعتمد
ع��ل��ى ح�����وارات تعليمية �سابقة.

دائ��م��ا ن�سمع مقولة «ال��ع�ين م��ر�آة
الروح» ،ذلك كون العيون با�ستطاعتها
�أن حت��ك��ي ال��ك��ث�ير ع��ن �شخ�صيتنا
وتك�شف ما نخفيه ،لكن هل من املمكن
�أن تكون العيون �أي�ضا «مر�آة للدماغ»؟
ه��ذا ما ك�شف عنه جمموعة من
الباحثني الأمريكيني من خالل درا�سة
ق��ام��وا ب�إجرائها على جمموعة من
الطالب ،للك�شف عن معدل الذكاء
لديهم من خالل حجم حدقة عيونهم،
وف��ق��ا مل��ا ن�شره م��وق��ع «�ساينتيفيك
�أمريكني» الأمريكي .وافرت�ض القائمني
بالبحث ب����أن «العيون ذات احلدقة
الأو����س���ع ه��م التالميذ الأذك����ى بني
الآخرين ،وترتبط القدرات املعرفية
بحجم ح��دق��ة عيونهم» .واق�ترح��ت
الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على اجلانب
اخل��ف��ي للعني وحجمها وارتباطها
بالوظائف الدماغية ،و�أن��ه «كلما زاد
حجم احلدقة كلما زاد ذكاء ال�شخ�ص».
وبالتايل مت ربط القدرات املعرفية،
مثل :التحكم يف م�ستوى االنتباه الذاتي
والذكاء و�سعة الذاكرة لدى ال�شخ�ص
بحجم حدقة العني ودرجة ملعانها.
�إح������دى ال��ف��ر���ض��ي��ات ت���ق���ول �إن
«الأ�شخا�ص الذين لديهم حدقة �أكرب يف
حالة الراحة لديهم تنظيم �أكرب لن�شاط
الدماغ يف الأداء املعريف بوا�سطة املو�ضع
الأزرق )نواة يف منطقة يف جزء الدماغ
تلعب دورا وظيفيا فيما يتعلق بال�ضغط
النف�سي والفزع( .لكن هناك حاجة �إىل
مزيد من الأبحاث ال�ستك�شاف هذا

االحتمال وحتديد �سبب ارتباط كرب
حجم احلدقة بذكاء ال�شخ�ص وقدرته
على التحكم يف االنتباه.
وق��د �أج��ري��ت ال��درا���س��ة يف معهد
جورجيا للتكنولوجيا بالواليات املتحدة
الأمريكية ،و�شملت  500م�شارك،
حيث قاموا بح�ساب متو�سط حجم
حدقة عيون امل�شاركني الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  18و� 35سنة ،با�ستخدام
ج��ه��از تتبع خ��ا���ص م��و���ص��ول بجهاز
احلا�سوب ،وعادة ما يكون حجم حدقة
العني ال�ضيق (الفتحة الدائرية ال�سوداء
يف مركز العني) من � 2إىل  4مليمرتات
ويتو�سع بالكامل حتى  8ميليمرتات.
ثم ُعر�ض على امل�شاركني �سل�سلة
من االختبارات املعرفية التي تقي�س
قدراتهم على الرتكيز والتحكم يف
االنتباه الذاتي �أثناء الت�شوي�ش وت�شتيت
االنتباه ب�شكل مق�صود ،للك�شف عن
�إمكانية التفكري يف ظل وجود م�شكالت
جديدة و�إمكانية تذكر املعلومات مع
ترك ال�ضوء خافتا حتى ال ي�ؤثر على
امل�شاركني.
ي�شري الباحثون �إىل �أن «مكتب

وتو�صلوا �أن هذا الربنامج ا�ستطاع
م�ساعدة املتعلم يف �إج��اب��ت��ه على
�أ�سئلة املحتوى ب�إ�ستخدام حوارات
مفهومة والتي جعل ه�ؤالء الباحثني
يقرتحون الحقاً �أن برامج الدرد�شة
ميكن ا�ستخدامها كمي�سر للعملية
التعليمية االفرتا�ضية.
ويف جم��ال تعليم اللغات ميكن
�إ���س��ت��خ��دام روب����وت����ات ال��درد���ش��ة
 Chatbotsيف ممار�سة املحادثات
والنطق م��ن قبل املتعلم بعيد عن
االح��راج الذي يالزم متعلم اللغات
االجنبية .وتو�صل الباحثون اىل ان
برامج الدرد�شة مت تطويرها لتكون
برامج �إبداعية من خ�لال قدرتها
على و���ض��ع اخ��ت��ب��ارات ذات ج��ودة
عالية �إعتماداً على املحتوى املوجود.
ك��م��ا ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام روب���وت���ات
الدرد�شة  Chatbotsيف عملية
التعلم كمي�سر وم��وج��ه م��ن خالل
احل����وار اث��ن��اء ���س�ير ال��ع��م��ل��ي��ة ،من

بداية الت�شخي�ص حتى تقييم وتقومي
م�ستوى �أداء املتعلم ث��م عر�ضها
للمعلم لإت���خ���اذ ال���ق���رار وت��ط��وي��ر
العملية .
وذكر بع�ض الباحثني �أن هذه
الربامج الزالت يف بداياتها والميكن
�أن تعمل بفاعلية بدون فهم طبيعة
�سكيلوجية التعلم للب�شر ،وي��رون
�أن ه��ن��اك ح��اج��ة لت�صميم عملية
تعلم منا�سبة ل�سد هذه الثغرة من
خ�لال حتديد الأه���داف واملحتوى
واال�سرتاتيجيات و�أدوات التقومي.
حيث يتم ت��زوي��د ب��رام��ج الدرد�شة
بجميع املتطلبات واملعلومات قبل
تزويد املتعلم ببئية تعلم ذكية وتقدمي
الدعم املنا�سب له.
وم��ن خ�لال الدرا�سات ال�سابقة
ي��ت�����ض��ح �أن �إ���س��ت��خ��دام روب���وت���ات
الدرد�شة  Chatbotsيف التعليم
م��ن �ش�إنه �أن ي��ق��وم بحل امل�شاكل
التعليمية وحتقيق التعلم الذكي.
ويف امل�ستقبل ق��د ت�ستخدم هذه
ال�ب�رام���ج يف حت��ل��ي��ل اح��ت��ي��اج��ات
املتعلمني والعمل كموجه وحماكي
للمعلم يف الف�صول� ،إ���ض��اف��ة �إىل
تقومي العملية التعليمية ،وتقدمي
االق�تراح��ات للمعلمني ،وم�ساعدة
معلمي �صعوبات التعلم يف معرفة
الطالب الذين يعانون من �صعوبة
القراءة .وقد تلعب برامج الدرد�شة
�أي�ضاً دوراً مهماً بجانب املعلمني يف
عملية التعلم يف حالة قام الباحثني
بالرتكيز ب�شكل �أكرب على خ�صائ�ص
املتعلم ودجمها يف هذه الربامج .
حممد ح�سن البحريي
معلم لغة �إجنليزية
طالب دكتوراة الفل�سفة يف
الرتبية -املناهج وطرق التدري�س

«العين مرآة الروح» ...دراسة حديثة تشير إلى
ارتباط نسبة الذكاء بالعين

التحقيقات الفيدرايل ي�ستخدم متدد
حدقة العني للك�شف عن اخل���داع»،
و�أن حجم احلدقة الأ�سا�سي يرتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا باالختالفات الفردية يف
الذكاء .و�أ�ضح الباحثون �أنهم وجدوا �أن
«االختالف يف حجم احلدقة الأ�سا�سي
بني الأ�شخا�ص الذين �سجلوا �أعلى
ال��درج��ات يف االخ��ت��ب��ارات املعرفية
و�أولئك الذين �سجلوا �أدنى الدرجات،
ريا مبا يكفي الكت�شافه بالعني
كان كب ً
املجردة» .وقال الباحثون� :إننا «اكت�شفنا
لأول مرة هذه العالقة املفاجئة �أثناء
درا�سة االختالفات يف مقدار اجلهد
العقلي ال��ذي ي�ستخدمه الأ�شخا�ص
لإكمال الذكرة وا�ستخدمنا تو�سع حدقة
العني كم�ؤ�شر على اجلهد».
مل���اذا يرتبط حجم ح��دق��ة العني
بالذكاء؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،نحتاج
�إىل فهم ما يجري يف الدماغ .يرتبط
حجم حدقة العني بالن�شاط يف املو�ضع
الأزرق ،وهو نواة تقع يف اجلزء العلوي
من جذع الدماغ مع ات�صاالت ع�صبية
بعيدة امل��دى عن بقية الدماغ .يطلق

املو�ضع الأزرق النور�إبينفرين ،الذي
يعمل ك��ن��اق��ل ع�صبي وه���رم���ون يف
امل��خ واجل�سم ،وينظم عمليات مثل:
الإدراك واالنتباه والتعلم والتذكر ،كما
�أنه ي�ساعد يف احلفاظ على التنظيم
ال�صحي لن�شاط الدماغ حتى تتمكن
مناطق الدماغ البعيدة من العمل معا
لإجناز املهام والأهداف ال�صعبة.
يرتبط اخللل الوظيفي يف املو�ضع
الأزرق ،واالنهيار الناجت عن ن�شاط
الدماغ املنظم ،بعدة ح��االت ،مبا يف
ذلك مر�ض الزهامير وا�ضطراب فرط
احلركة ونق�ص االنتباه.
ويف الواقع ،تنظيم الن�شاط هذا مهم
جدًا لدرجة �أن الدماغ يكر�س معظم
طاقته للحفاظ عليه ،حتى عندما
ال نفعل �أي �شيء على الإط�لاق ،مثل
عندما نحدق يف �شا�شة كمبيوتر فارغة
لدقائق متتالية .وخل�ص الباحثون �إىل
النتائج التي ن�شرت يف ع��دد يونيو/
حزيران من جملة كوغني�شن الدولية:
«لقد وجدنا �أن حجم احلدقة الأكرب
ك��ان مرتبطا ارتباطا وثيقا بدرجة
الذكاء ،والتحكم يف االنتباه ،وبدرجة
�أقل يف �سعة عمل الذاكرة».
و�أرج��ح��وا ه��ذا الأم���ر �إىل وج��ود
عالقة بني حجم احلدقة ونظام اخلاليا
الع�صبية الذي ينظم ن�شاط الدماغ يف
مناطق معينة ،حيث يتم �إفراز هرمون
خا�ص بتنظيم عمليات معينة مرتبطة
بوظائف الدماغ وم�س�ؤولة عن االنتباه
والتعلم.

دراسات
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عنوان الكتاب :مواقع التواصل
االجتماعي نظرة عن قرب
امل�ؤلف :عثمان حممد الدليمي

حت������دث ال���ك���ات���ب
ع�����ن م���و����ض���وع���ات
الإع����ل���ام اجل���دي���د
مفهومة وخ�صائ�صه
وامل����ع����وق����ات ال��ت��ي
تواجه تطوره ،كلك
حتدث عن جمتمع
املعلومات ومراحل
ت���ط���وره وك��ذل��ك
الثورة املعلوماتية
وال�������ف�������ج�������وة
الرقمية.
وت�����ن�����اول يف
الف�صل الرابع
م��اه��ي��ة م��واق��ع
ال�����ت�����وا������ص�����ل
االجتماعي ،بينما خ�ص�ص يف
الف�صل اخلام�س �أنواع مواقع التوا�صل االجتماعي،
يف حني جاء الف�صل ال�ساد�س لدرا�سة �إيجابيات
و�سلبيات مواقع التوا�صل االجتماعي.
وجاء الف�صل الأخري لريكز على مو�ضوع مواقع
التوا�صل االجتماعي وامل�شاركة ال�سيا�سية.
ن�سخ الكتاب متوفرة يف مكتبة امللك �سلمان
املركزية ومكتبة االمرية �سارة.
عمادة �ش�ؤون املكتبات

عنوان الكتاب :تدريب مترجمي
القرن الحادي والعشرين في
مفترق الطرق بين الممارسة
والبحث والتعليم
امل�ؤلفMarc Orlando :
املرتجم :رمي بنت �سامل ال�سامل
هذا الكتاب يتناول
ق�������ض���اي���ا ج���وه���ري���ة
تتعلق بالتدريب على
ال�ت�رج���م���ة ،وي���رك���ز
على االنف�صال بني
ن��ظ��ري��ات الرتجمة
وم��ه��ن��ة ال�ترج��م��ة
وي��ب�ين �أن ك�لا من
اجل���ان���ب�ي�ن مي��ك��ن
�أن ي�ث�ري الآخ���ر
وي��ج��ب �أن يكون
ل��������ه دور يف
مناهج التدريب
على الرتجمة.
وال���ك���ت���اب قيم
ج����دا ل��ك��ل من
ل��ه �صلة بالرتجمة كطالب
الرتجمة ومعلميهم وم�صممي اخلطط الدرا�سية
لربامج الرتجمة ومتخذي ال��ق��رار يف م�ؤ�س�سات
الرتجمة والباحثني يف جم��ال درا���س��ات الرتجمة
وامل�ترج��م�ين .وم���ا ي��ع��ل��ي ق���در ه���ذا ال��ك��ت��اب �أن
م�ؤلفه مارك �أورالن��دو حمرتف للرتجمة ال�شفهية
والتحريرية ،وم���درب ملعلمي اللغة واملرتجمني،
وب��اح��ث يف درا���س��ات ال�ترج��م��ة ،ول��دي��ه خ�برة يف
ت�صميم برامج التدريب على الرتجمة ،فهو بالتايل
ميلك نظرة �شمولية للعالقة بني ه��ذه اجلوانب
املختلفة ويرى بعني خربته واطالعه خلال ي�شوب
هذه العالقة.
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

د .مطلق بن �سعود املطريي
ت4673555/

الق�سم الفني

عبدالكرمي الزايدي

بندر احلمدان
ر�ؤى ال�سليم

�إدارة التحرير

mualmutiri@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

ت4673446/

saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي

الت�صوير

دمية بنت �سعد املقرن

�سارة احلمدان

ت 4675158 /

الطباعة

مدير الت�سويق

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

راكان بن حممد ابابطني
ت4677605/
ads@ksu.edu.sa

امل�شاركة

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

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت4678781/

aalfulaij@ksu.edu.sa

الطالب الجامعي وسوق العمل
احللقة الأهم يف هذه املنظومة
ل��ي�����س ه��ن��اك وق����ت للطالب
ه���ي ال��ط��ال��ب وم����دى اه��ت��م��ام��ه
اجل��ام��ع��ي �أف�����ض��ل م��ن امل��رح��ل��ة
بتطوير نف�سه و�صقل مهاراته
اجلامعية للتعرف على اهتماماته
و�شحذ �أدوات����ه ليكون م�ستعداً
وم�ساره املهني ،فهي املرحلة التي
والئ��ق�اً للمناف�سة مع �أق��ران��ه يف
تتوفر فيها جمموعة من اخلدمات
���س��وق ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق �أق�����ص��ى
واالم��ك��ان��ي��ات وامل�����س��اح��ات التي
النجاحات املهنية ،حيث ت�شري
ت�سمح للطالب باختيار التخ�ص�ص
بع�ض ال��درا���س��ات اال�ستق�صائية
الأك��ادمي��ي الأف�����ض��ل وال���ذي من
�إىل �أن ن�سبة كبرية من اخلريجني
خالله ي�ستطيع �أن ير�سم امل�ستقبل
غري مهيئني ب�شكل مالئم للدخول
املهني الأجنح .فاجلامعات عادة
يف �سوق العمل.
توفر للطالب امل��واد الأكادميية
ففي ا�ستطالع قام به موقع (
للتعلم ،والفر�ص املهنية للعمل
د .خليل اليحيا
LendEDU-College Pulse
وال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة للنمو
) و�شمل �أك�ث�ر م��ن �سبعة �آالف
والتطور.
هناك امل�شرف الأكادميي يف اجلامعات الذي و�سبعمائة طالب جامعي� ،أ�شار اال�ستطالع �إىل �أن
م��ن �أول��وي��ات��ه دع��م الطالب اجلامعي بخرباته  36يف املائة من الطالب يف �سنواتهم اجلامعية
وتو�صياته وجت��ارب��ه ون�صائحه ،وه��ي جت��ارب الأخرية ال ي�شعرون باال�ستعداد حلياتهم املهنية،
وتو�صيات م�ؤثرة يف حتديد امل�سار الأكادميي وذل��ك باملقارنة م��ع  20يف امل��ائ��ة م��ن الطالب
املنا�سب ال��ذي يتناغم وين�سجم مع اهتمامات اجلدد ،حيث ي�شري الإ�ستطالع �إىل �أن الطالب
وه��واي��ات الطالب ،لي�صنع مزيجاً من ال�شغف عند اقرتاب التخرج يفقدون الثقة يف �إمكانياتهم
والتعلم عند ال��ط��ال��ب لبناء خ�ب�رات معرفية وم�ستقبل حياتهم املهني� .إن �شعور الطالب بقرب
تراكمية ميكنه االعتماد عليها يف حياته املهنية .التخرج والدخول يف العامل املهني قد يدخله يف
اجل��ام��ع��ات – م��ن خ�ل�ال ع���م���ادات تطوير دائرة القلق واخلوف من امل�ستقبل املهني الغام�ض
امل��ه��ارات  -ت��وف��ر ب��اق��ات تدريبية متنوعة يف و�شبح البطالة املخيف.
ويف ا�ستطالع �آخر ن�شره موقع () PayScale
خمتلف املجاالت والفنون والتخ�ص�صات ل�صقل
مهارة الطالب وتعلم مهارات جديدة تعمل على و�شمل � 76ألف م�شارك� ،أ�شار اال�ستطالع �إىل �أن
تطور �شخ�صية الطالب ومنوه الذهني واملعريف مدراء �أكرث من ن�صف ال�شركات ( )60%امل�شاركة
ليكون متمكناً يف جماله وناجحاً يف درا�سته يف هذا اال�ستطالع مدركني �أن اخلريجني اجلدد
وقادراً على املناف�سة مع زمالءه يف �سوق العمل .يفتقرون �إىل مهارات التفكري الناقد واالهتمام
ك��ذل��ك اجل��ام��ع��ات ت��ق��وم بتنظيم فعاليات بالتفا�صيل ،بينما وجد  44%عدم قدرتهم على
�سنوية حتت م�سميات خمتلفة �أ�شهرها «�أ�سبوع �إتقان الكتابة ،يف حني �أن  39%ينتقدون �ضعف
املهنية» ،حيث ت�ضم هذه الفعاليات جمموعة من قدراتهم على التحدث �أمام اجلمهور.
ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات والأرق�����ام ت�ضع امل��زي��د من
اللقاءات والدورات وور�ش العمل التي تعمل على
تهيئة اخلريجني ل�سوق العمل و�إتاحة الفر�صة ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ط�لاب واخل��ري��ج�ين لتحمل
لهم للتعرف على امل��ج��االت املهنية والفر�ص امل�سئولية واحلر�ص �أكرث على م�ستقبلهم املهني
الوظيفية املتوفرة ،حيث ميكن للخريجني وبقية واال�ستعداد امل�ستمر للعامل احلقيقي وجتنب
الطالب يف اجلامعة من زيارة الأجنحة اخلا�صة االنغما�س �أكرث يف منطقة الراحة التي ت�ستدرج
بال�شركات وامل��ؤ���س�����س��ات ،ومقابلة امل�سئولني الطالب بعيداً عن الهدف الأ�سا�سي يف حتقيق
فيها ،و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية للمر�شحني حياة مهنية ناجحة وهادئة.
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي �أن ير�سم
لوظائفها.

خارطة طريق مب�ساعدة م�شرفه الأكادميي� ،أو
مبن يثق فيهم من �أ�ساتذته ،بحيث تحُ ��دد هذه
اخلارطة الأهداف الرئي�سية للطالب ،والأولويات
التي يجب عليه �أن يعمل على حتقيقها ،واملواد
الأك��ادمي��ي��ة وال����دورات التي ت�ستحق ت�سجيلها
وح�ضورها لتح�سني املهارات ال�شخ�صية ودعم
ال�سرية الذاتية ليكون الطالب حني تخرجه رقماً
�صعباً يف جمال املناف�سة يف �سوق العمل .القراءة
وال�شغف وتنمية االهتمامات وممار�سة الهوايات
وب��ن��اء الثقافة املعرفية ه��ي م��ن �أه��م الأدوات
التي ت�ضمن للطالب �أن يكون من �ضمن الأرقام
ال�صعبة ،وت�ضعه يف مقدمة مناف�سيه ومتقدماً
عليهم بعدة �أميال.
على الطالب �أن يتخذ خطوات ا�ستباقية نحو
م�ستقبله املهني من خالل حتديد الأماكن التي
توظف الطالب يف املجاالت التي يع�شقها ويتقنها،
و�أن يحدد ال�شركات التي يرغب يف العمل لديها،
وزيارتها ومقابلة م�سئويل التوظيف فيها لبناء
�شبكة من العالقات املهنية التي تخت�صر عليه
الكثري م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د ،ف��الأم��ر �أح��ي��ان�اً ال
يتوقف على ما تعرف بل على من تعرف ،وهذا
�إ�شارة �إىل �أهمية العالقات ال�شخ�صية واملهنية
التي تتفوق �أح��ي��ان�اً على امل��ه��ارات ال�شخ�صية
وامل�ؤهالت املهنية.
�إن التفكري امل�ستمر يف امل�ستقبل املهني قد
ي��ب��دو هاج�ساً مقلقاً للطالب ،لكنه �إن فكر
بعقالنية وحت��رك بذكاء وا�ستثمر وقته بنجاح
ف�إنه ق��ادر على تخطي هذه الهواج�س وامل�ضي
قدماً يف جناحاته الأكادميية واملهنية� .إن تنفيذ
هذه الأ�شياء �سي�ضعك عزيزي الطالب يف م�أمن
م��ن املناف�سة ويدفعك ب��اجت��اه املقدمة عندما
يحني موعد التخرج ،ففي الوقت الذي يبد�أ فيه
زم�لاءك اخلريجني بالبحث عن فر�ص العمل
و�إن�شاء ال�سري الذاتية والبحث عن تو�صيات
وعالقات ،تكون �أنت قد فعلت كل هذه الأ�شياء
م�سبقاً �أثناء درا�ستك اجلامعية لتبدوا حينها
الأمور �أ�سهل من �أي وقت م�ضى.

المكتبات الجامعية ..والتحول الرقمي

�أ�صبحنا نعي�ش ثورة تقنية تكنولوجية يف �شتى
املجاالت ،بل �أ�صبحت م�صطلحات )رقمي ،ذكية،
ع��ن بعد( ت�تردد ك��ث�يراً وب�شكل م�ستمر ،وه��ذا
يعطينا داللة على مدى املواكبة ال�سريعة للتطور
والتحول الرقمي الكبري .وقد �شهدت اململكة وهلل
احلمد حتوالت رقمية �سريعة ،بل �أ�صبحت من
ال��دول الأك�ثر حتوالً على م�ستوى العامل ،وهذا
مل يتحقق �إال بتوفيق اهلل ث��م بدعم واهتمام
حكومتنا الر�شيدة ،حيث تُعترب ر�ؤية �سيدي ويل
العهد حفظه اهلل �أكرب حمفز وداعم للتحول بل
�أ�صبحت كافة القطاعات تت�سابق نحو حتقيق
�أهداف ومتطلبات الر�ؤية.

وانطالقا من �أهمية املكتبات ومراكز املعلومات
يف دفع ورفع م�ستوى التعليم ،وجب لزاماً عليها
ت�سريع عملية املواكبة التقنية ودفع عجلة التحول
الرقمي لأوعية املعلومات ورفع م�ستوى اخلدمات
االلكرتونية املقدمة للباحثني ،حيث �أن النهو�ض
باملكتبات ومراكز املعلومات يُعد نهو�ضاً بالعملية
التعليمية وت�سريعاً مهماً يف عملية الو�صول اىل
«املعلومة» .عمادة �ش�ؤون املكتبات من العمادات
املتميزة واملواكبة للتحول الرقمي ،فالكثري من
اخلدمات تقدم �إلكرتونيا «عن بعد» مثل اخلدمة
املرجعية االلكرتونية والتي يتم من خالل طلب
احل�صول على �صفحات من كتاب او مقال او ر�سالة

بقعة ضوء

كلية الطب
alkhaleel@ksu.edu.sa

جامعية وكذلك الرد على ا�ستف�سارات الباحثني،
كذلك خدمة قواعد املعلومات حيث ا�شرتكت
اجل��ام��ع��ة يف �أك�ث�ر م��ن  80ق��اع��دة م��ن قواعد
املعلومات عن طريق املكتبة الرقمية ال�سعودية،
وهناك الكثري من اخلدمات التي تقدم الكرتونياً.
املهم والأهم املواكبة الفعالة وال�سري بخطى ثابتة
نحو حت��ول رقمي ف� ّع��ال ي�ساهم يف دف��ع عجلة
التعليم نحو التقدم وموا�صلة امل�سري نحو حتقيق
ر�ؤيتنا العظيمة ر�ؤية �سيدي ويل العهد حفظه اهلل.
مو�سى الزهراين
رئي�س وحدة العالقات العامة واالعالم
بعمادة �ش�ؤون املكتبات

بقعة ضوء
أ .د .يوسف بن عجمي العتيبي

أهمية البحث العلمي للوطن
البحث العلمي ..وما �أدراك ما البحث العلمي ،فما هي �أهميته
و�شعب ي�سابق دول العامل يف التقنية والقوة لفر�ض
لنا كوطن
ٌ
الوجود بني الأمم ولرد الظلم والدفاع عن وطننا ومكت�سباته؟
كما يعلم الكثري �أن البحث العلمي يف اجلامعات ومراكز البحث
يف دولة ما هو امل�صدر املهم لأي دولة لالعتماد على نف�سها
فيما حتتاج اىل تقنية �سواء يف العلوم الطبية او الهند�سية او
الدفاعية وغريها كثري .ال��دول املتقدمة تخ�ص�ص ميزانيات
كبريه للبحث العلمي ،حيث جزء منه يكون خم�ص�ص للدفاع
والأمن وجعل الدولة يف غنى عن االعتماد على الآخرين خا�صة
يف هذه اجلوانب .يف �أوربا و�أمريكا نرى بع�ض �أ�ساتذة اجلامعات
قد ُفرغوا للبحث العلمي فقط ولديهم �إعفاءات من التدري�س
والأعمال الأكادميية والتدري�سية الأخرى يف جامعاتهم.
بالدنا لها باع طويل يف كثري من اجلوانب البحثية والعلمية
والتطبيقية ،ومنها التميز يف املن�صات الإلكرتونية التي �ساعدت
يف تخفيف �آثار وباء كورونا ،على �سبيل املثال .فمثال توجد لدينا
الكثري من اجلهات املتخ�ص�صة مثل الهيئة ال�سعودية للبيانات
والذكاء اال�صطناعي )�سدايا( ،حيث �أن هذه الهيئة كان لها دور
يف حماية البيانات الوطنية و�إدارتها ،وكذلك القيام بكثري من
مبادرات املن�صات التي يحتاجها الوطن مثل من�صات «توكلنا»
و»اعتمرنا» و»تباعد» وغريها كثري .هذا التميز يف بناء و�إدارة
وحماية البيانات �شيء مهم ومطلوب ،ولكن كذلك يحتاج الوطن
التقدم والتميز يف البحث العلمي واالعتماد على �أبناء الوطن
فيما يخ�ص اجلوانب الدفاعية والأمنية التي حتمي الدولة
ومقدراتها و�صد مكائد الأعداء واحل�ساد داخليا وخارجيا.
يف جامعتنا عندما يذهب �أحدنا للتفرغ العلمي لف�صل او
ف�صلني وتُعطي اجلامعة له ما يُطلب من دعم مايل يحتاجه
�أ�سا�سي للتفرغ العلمي مثل التذاكر وم�صروفات الن�شر .على
اجلانب الآخ��ر ،جتد �أن نظام اجلامعة يتطلب �إيقاف بع�ض
البدالت املالية ،ولذلك جتد �أن الذهاب للتفرغ العلمي والبحثي
لي�س لديه ما يكفي من احلوافز املالية و�إمنا يوجد �شيء من
الت�ضحية ببع�ض املزايا املالية ،خا�صة ان البحث العلمي يحتاج
لل�صرف على الكثري من املتطلبات مثل ال�سفر و�شراء الكتب
والن�شر والعي�ش م�ؤقتا يف دول تكلفة احلياة �أكرث من وطننا.
وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي وعمادة للبحث
العلمي لها دور م�شهود يف دعم البحث العلمي �سواء للباحثني
او �أ�ساتذة اجلامعة او طلبة الدرا�سات العليا .طرق دعم البحث
العلمي يكون ماليا �إ�ضافة �إىل جوانب �أخرى مهمة مثل زيادة
منح الدرا�سات العليا من الطلبة املتميزين من الدول ال�صديقة
واملتقدمة وذلك لإثراء ودعم البحث العلمي وكذلك نقل جتربة
العامل اخلارجي للجامعة وباحثيها.
كلية علوم احلا�سب واملعلومات
yaalotaibi@ksu.edu.sa
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ع�ضوا وع�ضوة من خمتلف التخ�ص�صات
�أكد �أن عدد �أع�ضاء النادي ً 61

رئيس نادي حياة التطوعي :نسعى إلى غرس
القيم اإلنسانية
حوار  -عبداهلل املنبهي
�أ�شاد رئي�س نادي «حياة التطوعي»
في�صل الق�صري ب�أع�ضاء ال��ن��ادي
م��ن خمتلف التخ�ص�صات ،وق��ال
�إنهم ي�سعون �إىل ت�شجيع الطالب
والطالبات على العمل التطوعي
وغر�س القيم الإن�سانية ،وذلك عن
طريق �إقامة برامج وحمالت حملية
ودولية متنوعة تخدم جميع �شرائح
املجتمع،كما حت��دث ع��ن �أه���داف
ال��ن��ادي والإجن�����ازات ال��ت��ي حققها
منذ ت�أ�سي�سه ..و�إليكم تفا�صيل ما
قاله...
يف ال��ب��داي��ة ..حدثنا ع��ن ن��ادي
حياة؟
يعد ن��ادي حياة �أول ن� ٍ�اد جامعي
متخ�ص�ص يف جم��ال التطوع على
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية ،حيث
ت�أ�س�س عام  ،٢٠٠٨وحتت �إ�شراف
عمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة امللك
�سعود .كما �أنه قائم على جمموعة
من ط�لاب وطالبات جامعة امللك
�سعود م��ن خمتلف التخ�ص�صات،
وقد ُعرف عنه م�شاركته يف جمموعة
متنوعة م��ن ال�برام��ج والفعاليات
الإن�سانية والطبية واالجتماعية
امل��ت��ع��ددة منذ ت�أ�سي�سه يف داخ��ل
اململكةوخارجها.
�أما عن ر�سالتنا فنحن يف نادي
حياة ن�سعى �إىل ت�شجيع الطالب
والطالبات على العمل التطوعي،
ل��غ��ر���س ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة لديهم،
وتو�سيع �آفاقهم ،وا�ستك�شاف جتارب
وخ�برات جديدة ،وذل��ك عن طريق
�إق���ام���ة ب���رام���ج وح���م�ل�ات حملية

ووطنية متنوعة تخدم جميع �شرائح
املجتمع ،مرتكزةجميعها على غاية
واحدة وهي )الإغاثة(.
هدفنا:
�م�ًل� ب��ر�ؤي��ة اململكة العربية
ع� اً
ال�سعودية لعام  ،٢٠٣٠وحتقيقها،
فقد يهدف ن��ادي حياة �إىل �إحياء
ثقافة التطوع بني ال�شباب ون�شر
الإن�سانية منخالل العمل التطوعي.
�إذ ي�ست�ضيف النادي الفعاليات التي
مت ت�صميمها لتعزيز وتنويع قدرات
املتطوعني وتزويد اجلميع بفر�صة
لتو�سيع�آفاقهم ،واكت�ساب خربات
جديدة وم�ساعدة الآخرين.
ما �أبرز برامج النادي؟
ي��ق��دم ن���ادي ح��ي��اة ال��ع��دي��د من
الربامج التطوعية منها:
 -1برنامج وطن وحياة:
وه��و برنامج �سنوي يكمل عامه
احل���ادي ع�شر ،وي��ه��دف �إىل تقدمي
اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ،م��ث��ل قيا�س
ال�ضغط وال�سكر والتوعية ال�صحية,
واخلدماتاالجتماعية وامل�ساعدات
العينية مل�ستحقيها من الأ�سر املحتاجة،
وذل��ك يف املناطق النائية يف خمتلف
مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
ك��م��ا مت��ت زي����ارة ع���دة وج��ه��ات

خالل ال�سنني املا�ضية ،منها رحالت
دولية ،كمبادرة حياة يف الهند ومنها
مبادرات ملدن حملية ،كمبادرة جدة
في�شدة مل�ساعدة املت�ضررين من
ال�سيول وم��ب��ادرة لبيه يا وط��ن يف
احل��د اجلنوبي مل�ساعدة النازحني
يف خميمات الإيواء.
 -2قطرة دمك حياة
���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ن����ادي ح��ي��اة
للعمل التطوعي جت��اه امل�س�ؤولية
االجتماعية بالتعاون مع بنك الدم
باملدينة الطبية اجلامعية ,يقيم
نادي حياة فعاليةقطرة دمك حياة
ل��ل��ت�برع ب��ال��دم م��رت�ين ���س��ن��و ًي��ا يف
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي.

حيث تهدف الفعالية �إىل تثقيف
ال���زوار ع��ن ال��ت�برع ب��ال��دم منحيث
الأه���م���ي���ة وال�������ش���روط وال��ف��وائ��د
والأنواع ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء حتليل
ف�صيلة الدم للزوار و�أركان ترفيهية
وتفاعلية للزوار واملتربعني.
 -3حياة يف احلرمني
بالتعاون م��ع ال��ه�لال الأح��م��ر،
يقيم نادي حياة براجمه ال�سنوية يف
�شهر رم�ضان املبارك والتي تهدف
�إىل تقدمي خدمات �إ�سعافية طارئة
لزواراحلرمني ال�شريفني ،يتم من
خ�لال��ه��ا م��ب��ا���ش��رة احل����االت داخ��ل
احلرمني ،من �أهمها حاالت الإغماء
والإجهاد والك�سور وم�شاكل ال�ضغط
وال�سكرويتم �أي�ضاً تقدمي �إفطار
لل�صائم.

كما يقوم �أع�ضاء النادي بتوزيع
وجبات �إفطار لل�صائمني ومظالت
�شم�سية وتقدمي حقائب �إ�سعافات
�أولية لزوار احلرمني ال�شريفني.
 ك��م ع��دد �أع�����ض��اء ال��ن��ادي )طالب  -طالبات( ؟
هيكلة ال��ن��ادي حتتوي على 61
ع�ض ًوا وع�ضوة من كافة الكليات
التابعة جلامعة امللك �سعود.
 م��ا ه��ي �آل��ي��ة االن�ضمام �إىلالنادي؟
يتم �إر�سال منوذج ت�سجيل ر�سمي
للأع�ضاء وق���ادة ال��ف��رق ب��داي��ة كل
�سنة درا�سية وي��وزع جلميع طالب
وطالبات الكليات ال�صحية وغري
ال�����ص��ح��ي��ةال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود عن طريق الربيد الإلكرتوين

اجلامعي ،وعن طريق من�صة النادي
يف تويرت.
 دورك���م يف العمل التطوعي�ضمن جائحة كورونا؟
مل تتوقف فعاليات النادي خالل
العام املا�ضي  ،2021-2020بل
ت��وا���ص��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات ال���ن���ادي على
الرغم من جائحة كورونا عرب مواقع
التوا�صالالجتماعي يف عدة فعاليات
وم�سابقات عرب من�صة النادي يف
تويرت وكانت الفعاليات كالآتي:
فعالية قطرة دم��ك ح��ي��اة ،يوم
الطفل ال��ع��امل��ي ،االح��ت��ف��ال باليوم
الوطني من خالل توزيع باقات الورد
والأع�ل�ام الوطنية ،فعالية حتدي
امل�شي والتي �شهدت م�شاركة الكثري
من طالب اجلامعة.
 م��ا �أب����رز ال�����ص��ع��وب��ات التيواجهتكم؟
واجهتنا بع�ض ال�صعوبات �أثناء
ريا من الفعاليات
اجلائحة ،حيث �إن كث ً
احل�����ض��وري��ة امل��خ��ط��ط لإج��رائ��ه��ا
مت ت��أج��ي��ل��ه��ا ،م��ث��ل ب��رن��ام��ج وط��ن،
وحياةامل�س�ؤول عن تقدمي اخلدمات
الطبية واالج��ت��م��اع��ي��ة يف املناطق
النائية ،برنامج حياة يف احلرمني
الذي يهدف لتقدمي خدمات �إ�سعافية
طارئةلزوار احلرمني ال�شريفني يف
�شهر رم�ضان املبارك.
 كلمة اخرية ؟خ��ت��ا ًم��ا ن�شكر �صحيفة ر�سالة
اجلامعة على �إت��اح��ة الفر�صة لنا
للتعريف ع��ن ال��ن��ادي ومنجزاته
للم�ساهمة يف التعريف على النادي
لدى من�سوبياجلامعة ،كما ي�سعدنا
دو ًما �أن نرحب ب�أع�ضاء جدد بداية
كل عام درا�سي.

اليوغندي إبراهيم :الجامعة هي بمثابة منزلنا اآلخر
حوار  -عبداهلل املنبهي

اال�سم� :إبراهيم
اجلن�سية :يوغندي
الكلية :اللغات والرتجمة

�أ�شاد الطالب �إبراهيم «يوغندي
اجلن�سية» ،وال���ذي �أك��م��ل �أرب��ع��ة
�أع��وام ،قاد ًما �إىل اململكة العربية
ال�سعودية لدرا�سة اللغة الإجنليزية
بجامعة امللك �سعود ،ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وقال �إنهم يعاملوننا على
�أننا من نف�س الأ�سرة ول�سنا غرباء،
و�أ�ضاف �أنه مر خالل فرتة درا�سته
باجلامعة بكثريمن املواقف ،حيث
اختار اللغة الإجنليزية لتحقيق
�إحدى �أمنياته يف �أن يكون معل ًما..
ه��ذه التفا�صيل وغ�يره��ا نتعرف
عليها خالل حوارنا الذي �أجريناه
معه ..ف�إىل التفا�صيل.
 ح��دث��ن��ا ب���داي���ة ع���ن ق�صةالتحاقك بجامعة امللك �سعود
وان��ط��ب��اع��ك ف���ور ق��دوم��ك �إىل
اململكة؟
عندما �أتيت �إىل اجلامعة كان
علي ومل �أتعود
احل��ال ج��دي �دًا ّ
عليه ب�سبب احل���رارة ومل �أك��ن
�أعلم �شدتها هنا قبل �أن �آتي.

 ما التخ�ص�ص الذي تدر�سهوما طموحك يف امل�ستقبل؟
�أنا �أدر�س اللغة الإجنليزية هنا،
وهذا تخ�ص�صي وما �أمتناه هو �أن
�أك��ون معل ًما للغة الإجنليزية يف
�أي مكان� ،إما هنا يف اململكة �أو
بلدي الأم�أوغندا �أو �أي مكان.
 خ�ل�ال ف�ت�رة ك��ورون��ا كيفكانت الأو���ض��اع داخ��ل اجلامعة
بالن�سبة للطالب الوافدين؟
كما ه��و م��ع��روف كلهم كانوا
يعانون من اخلوف ،واعتقدوا �أنهم
�إذا �أ�صيب �أحدهم بكورونا �سوف

ميوت �أو يحدث لك �شيء ،وكنت
دائ� ًم��ا �أرت���دي الكمامات و�أي�ضً ا
كنت ال �أخرج من منزيل يف ال�سكن
ريا ،وهكذا الأمر.
اجلامعي كث ً
 م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رك كطالبواف��د ه��ل توجد م�شكلة معينة
تواجه الطالب الوافدين داخل
اجلامعة؟
امل�شكلة ال��ت��ي �أ���س��م��ع��ه��ا من
زمالئي الوافدين الذين يتحدثون
عنها بكرثة وهي مطعم اجلامعة
و�أن الطعام املقدم قلي ً
ال ،حيث مل
تتغري �أنواعالوجبات فيه.

 الإجراءات االحرتازية التيرافقت جائحة ك��ورون��ا هل كان
لها �أث��ر �سلبي �أو �إيجابي على
درا�ستك؟
لقد �أثرت فرتة كورونا �إيجاب ًيا
يف درا�ستي ،وكان �أهم �شيء هو
املحافظة على �صحتي و�إت��ب��اع
التعليمات ،كما �أن الدرا�سة مل
توقف ،رغ��م �أنناداخل اجلامعة
لكنهم و�ضعوها عن بعد وهو �أمر
جيد للغاية.
 �صف لنا تعامل �أع�ضاء هيئةالتدري�س معك كطالب وافد؟
ك���ان ال��ت��ع��ام��ل ج��ي��دًا ب�شكل
ع��ام ،وكانوا يعاملوننا على �أننا
من نف�س الأ�سرة ول�سنا غرباء،
وكانت طريقة التوا�صل بيننا يف
البداية لي�ست �سهلةب�سبب �أن
اللغة العربية هي لغتي الثانية.
 كيف ترى عالقات ال�صداقةوالتعاون بني الطالب الوافدين
وال�سعوديني؟
عالقة ال�صداقة بيننا جيدة،
وه��ن��ا عندما ت��ك��ون م�سل ًما يف

ال��ع��ادة ي��ك��ون ك��ل ���ش��يء �سه ً
ال
ومي�س ًرا وكانوا يروننا كالإخوة.
 �أ����س���ال���ي���ب ال���درا����س���ة يفاجلامعة ..هل كانت معقدة �أم
�سل�سلة؟
ط��ري��ق��ة ال���درا����س���ة يف ه��ذه
اجلامعة من وجهة نظري ممتازة
جدًا ،حيث لدينا املكتبة املركزية
وهي متكاملة يف �أغلب النواحي.
 كلمة �أخ�يرة �أو ر�سالة وملنتوجهها؟
ر���س��ال��ت��ي �إىل �أ���ص��دق��ائ��ي
الطالب ب�شكل عام �أرج��و منهم
�أال يكونوا قلقني حول اجلامعة،
وم����ن وج���ه���ة ن���ظ���ري �أرى �أن
اجلامعة مبثابة منزلنا الآخر،هنا
�أود �أن �أ�شكر املعلمني وغريهم
م��ن ال��ذي��ن ي�ساعدون الطالب
لكي ينهوا درا�ستهم بخري.

طالبية
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بطولة االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية للتايكوندو...

ا�ست�ضافتها جامعة امللك �سعود...

فيصل العلي يحقق الميدالية الذهبية بوزن 84كلم

حقق ال�لاع��ب في�صل ب��ن �سعد
ال��ع��ل��ي امل���رك���ز الأول وامل��ي��دال��ي��ة
الذهبية بوزن  84كيلو ،و الالعب
حممد بن من�صور اجلبيلة املركز
الثالث وامليدالية الربونزية يف وزن

حت��ت  68ك��ي��ل��و ،ب��ع��د �أن �شاركو
ببطولة االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية للتايكوندو ،التي �أقيمت
مبدينة ج��دة؛ ا�ست�ضافتها جامعة
امللك عبد ال��ع��زي��ز ،مب�شاركة 17

جامعة .حيث غ��ادر وف��د املنتخب
قبل البطولة بيوم وذل��ك حل�ضور
االجتماع الفني وكذلك امليزان قبل
انطالق البطولة.
وج��اء الرتتيب النهائي للبطولة

حيث حقق ك�أ�س املركز الأول جامعة
االم���ام عبدالرحمن ،ك��أ���س املركز
ال��ث��اين جامعة امل��ل��ك عبدالعزيز،
و ك�أ�س املركز الثالث جامعة امللك
�سعود.

17
9

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات
السعودية لكرة قدم الصاالت للطالبات
ا�ست�ضافت اجلامعة ممثلة بعمادة ���ش ��ؤون ال��ط�لاب بطولة االحت��اد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية لكرة قدم ال�صاالت للطالبات يف مو�سمه
الثاين ،حيث انطلقت �أوىل املباريات الثالثاء املا�ضي برعاية معايل وزير
التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ ،وح�ضور وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات الأ�ستاذة الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن �سيف.
ومت افتتاح البطولة بكلمة من الدكتورة غادة بن �سيف �أكدت فيها على
�أهمية الريا�ضة كونها �إحدى الو�سائل امل�ؤثرة يف ظل التقدّم االجتماعي
وفق ر�ؤي��ة اململكة  ،2030والتي �أطلق على �إثرها العديد من املبادرات
الريا�ضية التي �أ�سهمت يف متكني املر�أة يف الريادة و�ساعدت العديد من
الفتيات يف حتقيق �أحالمهن .كما �أ�شارت الدكتورة بن �سيف �إىل �أن املر�أة
ال�سعودية اليوم قد �أثبتت كفاءتها انطال ًقا من الفر�ص العظيمة التي منحتها
لها حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز و ويل عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان حفظهما اهلل ،لتكون املر�أة عن�صراً فاعلاً يف املجتمع.
وتقدمت بعد ذلك بال�شكر لقائد املنظومة التعليمية معايل وزير التعليم
الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ ،ومعايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
بدران العمر ا ّلذين حرِ �صا �أن تكون اجلامعة بيئ ًة ور�سال ًة وموطنًا للإبداع
و�أن يكون طالبها على الدّوام جم ّهزين بقيم العلم واملعرفة.
هذا وذكرت م�ست�شارة االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية ،رئي�سة
فريق تطوير ريا�ضة الطالبات ،الدكتورة مزنة املرزوقي� ،أن ريا�ضة الطالبات
هي من �أهم م�شاريع االحتاد احلالية التي ي�سعى من خاللها على حتقيق
تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني.
يذكر ب�أن م�شاركة العن�صر الن�سائي يف الريا�ضة ال�سعودية قد �أرتفعت
بن�سبة  149%منذ عام 2015م حتّى اليوم وتعد م�شاركة  22منتخباً وطنياً
لل�س ّيدات يف بطوالت �إقليمية ر�سمية يف ريا�ضات خمتلفة يف ال�سنوات
الأخرية دليلاً على التقدم الكبري �إ�ضافة �إىل دور كرة القدم لل�سيدات.
هذا وت�ستمر البطولة ملدة � 4أيام مب�شاركة  7جامعات هي :جامعة امللك
�سعود ،وجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،وجامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن ،وجامعة احلدود ال�شمالية ،وجامعة اجلوف ،وجامعة
الفي�صل ،وكليات العناية الطبية.

السعيد :حققنا المركز الثالث على المملكة
في بطولة االتحاد الرياضي للجامعات
اال�سم :عبداهلل فهد ال�سعيد
الكلية :الهند�سة
اللعبة :تن�س الطاولة

نجم االسبوع

ـ كيف التحقت مبنتخب اجلامعة؟
ـ ك��ن��ت ه����اوي للعبة ك���رة ال��ط��اول��ة
م��ن ال�صغر مثل الأغلبية ويف ال�سنة
التح�ضريية الأوىل امل�شرتكة �شاركت يف
البطولة املقامة للطالب وت�أهلت للنهائي
ويف ي��وم النهائي ح�ضر جمموعة من
املدربني
ومن �ضمنهم مدرب املنتخب وتوا�صل
معي للإن�ضمام ملنتخب اجلامعة واحلمد
هلل مت ذلك.
ـ ماهي �أف�ضل طريقة حت�صل على
الأخبار الريا�ضية من خاللها؟
ـ ح�����س��اب��ات ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
لل�ش�ؤون الريا�ضية و الإمييل اجلامعي.
ـ هـل تـ�شارك م��ع الأن��ـ��دي��ة داخ��ل
الكلية ؟
ـ نعم و�أح��ر���ص على ذل��ك و�أ�شجع
زمالئي للم�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية
وقد حققت املركز الأول وهلل احلمد.
ـ ه���ل ل��دي��ك ال���وق���ت ل��ل��ج��م��ع بني
الدرا�سة و املنتخب ؟
ـ �أرى �أن تنظيم الوقت والدرا�سة �أول
ب�أول هي ال�سر  ،بحيث ال يكون تعار�ض
ب�ين التح�صيل العلمي وامل�شاركة مع
املنتخب.
ـ ب�صراحة هل �أثرت الريا�ضة عليك
درا�سياً ؟
ـ احلقيقة نعم واجهت �صعوبة يف �أول
ف�صل درا�سي ان�ضممت للمنتخب ،لكن

بعد تنظيم وقتي جتاوزت هذه امل�شكلة.
ـ ماهي �أب��رز اجنازاتك مع منتخب
اجلامعة ؟
ـ حققنا املركز الثالث على اململكة
يف بطولة االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية ال�سنة املا�ضية كنت �أ�سا�سي
يف جميع مباريات البطولة وهلل احلمد.
ـ ك��ي��ف ت��ـ��ـ��رى م�ستقبل اللعبة يف
اململكة ؟
ـ �أنا متفائل ب�إذن اهلل ان يكون هناك
م�ستقبل كبري مع التطور يف احتاد اللعبة

ومع اهتمام الأندية بهذا اللعبة ودائماً
نطمح �أن نكون يف مراكز متقدمة �سواء
اقليمياً �أو عاملياً.
ـ م��اذا تقول مل��درب لعبتك؟ و هل
ا�ستفدت من التدريب ؟
ـ بالت�أكيد ال�شكر واجب للمدرب وهذا
بف�ضل اهلل ثم بف�ضل جهوده .وبالت�أكيد
�أن التدريب اليومي ي�شكل فارق كبري .
ـ م����اذا تتمنى م��ن امل�����س��ئ��ول�ين يف
اجلامعة م�ستقب ً
ال ؟
ـ �أمت��ن��ى م��ن امل�سئولني دع��م اللعبة

ب ��أك�ثر م��ن طريقة،
م���ث���ل زي��������ادة ع���دد
ال����ب����ط����والت ،و و���ض��ع
جوائز مغرية للم�شاركة و ت�ساعد
ع��ل��ى زي����ادة ع���دد امل�����ش��ارك�ين ،وت��ك��ون
اجلوائز لأول خم�س مراكز مثال بدال
من الأول والثاين.
ـ ن�صيحة تقدمها لطالب اجلامعة؟
ـ الريا�ضة هواية عاملها ممتع نتعلم
منه الكثري ���س��واء ريا�ضيا �أوث��ق��اف��ي�اً
وغريه وهي �أف�ضل ما تق�ضي فيه وقتك

 ،كما ال �أن�سى �أن ا�شكر كل القائمني
على الأن�شطة الريا�ضية يف اجلامعة يف
الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية وعلى
ما يقدمونه من بطوالت �سواء يف لعبتي
كرة الطاولة �أو يف الألعاب الريا�ضية
املختلفة.
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صحة

تطور
باحثون :البكتيريا
للحماية منّ
مناعة قوية
الفيروسات
ت�أمل درا�سة جديدة بقيادة فريق من علماء الأحياء من جامعة
دوره��ام باململكة املتحدة بالتعاون مع جامعات �أخ��رى ،يف ا�ستغالل
�أنظمة الدفاع ،التي تتوفر عليها البكترييا ،للحماية من الفريو�سات.
وقال موقع « »physالربيطاين واملتخ�ص�ص يف الأبحاث العلمية �إن
فريق الباحثني يف جامعة دورهام يعملون يف هذا البحث على �إثبات
املناعة الفطرية للبكترييا.
واملعروف �أن البكترييا تطور العديد من �أنظمة الدفاع حلماية
نف�سها من الفريو�سات التي ت�سمى «العاثيات».
�إال �أن بع�ض «العاثيات» تقوم بتعديل احلم�ض النووي اخلا�ص بها
لتجنب النظام الدفاعي للبكترييا ،مما يجعل الأخرية تلج�أ لنظام ثان
ي�سمى « ،»BrxUيعمل على توفري طبقة ثانية من الدفاع.
ويف هذا ال�صدد ،قام الباحثون ب�إن�شاء �صورة ثالثية الأبعاد مف�صلة
للغاية لنظام  ،BrxUمن �أجل فهم �أف�ضل لكيفية حمايتها من العاثيات
ذات احلم�ض النووي املعدل.
وقال كبري م�ؤلفي الدرا�سة ،تيم بالور ،الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم
العلوم البيولوجية بجامعة دوره��ام� ،إن «القدرة على التعرف على
احلم�ض النووي املعدل �أمر بالغ الأهمية».
و�أ�ضاف�« :إذا متكنا من تطوير  BrxUك�أداة للتكنولوجيا احليوية،
ف�سوف نفهم ب�شكل �أف�ضل النظام الدفاعي للبكترييا».

 5أسباب تؤدي لظهور
الكدمات بجسمك ..واحد منها
خطير جدًا

ي�صاب ال�شخ�ص ب��ك��دم��ات لأ���س��ب��اب خمتلفة بع�ضها ن��اجت عن
اال�صطدام ب�شيء ،بينما يظهر البع�ض الآخر من تلقاء نف�سه ،على
عك�س الأفراد الأ�صغر �سنًا  ،يكون كبار ال�سن �أكرث عر�ضة للكدمات
ومع ذلك ،و�أهم �شيء يجب مالحظته هو الأ�سباب املحتملة وراء �إ�صابة
�أي �شخ�ص بالكدمات ميكن �أن يكون �إما ب�سبب حالة �صحية �أو بع�ض
الأدوية،
وهنا �سنذكر لكم ابرز � 5أ�سباب لظهور الكدمات
ا�ضطرابات النزيف
�أح��د الأ�سباب ال�شائعة للكدمات هي ا�ضطرابات النزيف هذه
جمموعة من احل��االت التي حت��دث عندما ال يتجلط دم ال�شخ�ص
على الإطالق �أو يحدث ببطء �شديد ،وتعد ا�ضطرابات النزيف مثل
الهيموفيليا �أو مر�ض فون ويلرباند من �أكرث �أ�سباب الكدمات انت�شا ًرا
مثل هذه الأمرا�ض لها بروتني معيب �أو غائب �ضروري لتخرث الدم.
�أمرا�ض الكبد
الإفراط يف تناول الكحوليات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل م�شاكل يف الكبد
مثل تليف الكبد عندما تتطور �أمرا�ض الكبد وت�صبح �أكرث تعقيدًا،
ف�إنها حتد من �إنتاج الربوتني من الكبد ال�ضروري لتخرث الدم قد ي�ؤدي
ذلك �إىل نزيف مفرط وي�سبب كدمات متكررة و�سهلة.
ال�سرطان
بع�ض �أن��واع ال�سرطان املرتبطة بالدم �أو نخاع العظام ،واملعروفة
با�سم اللوكيميا ،قد ت�ؤدي �إىل كدمات ،من املحتمل �أن ي�صاب امل�صابون
ب�سرطان الدم بكدمات لأن �أج�سامهم ال تنتج ما يكفي من ال�صفائح
الدموية لوقف نزيف الأوعية الدموية ومع ذلك ،ال تختلف الكدمات
الناجتة عن اللوكيميا عن الكدمات الناجتة عن �أي �سبب �آخر لكنها قد
تظهر يف مناطق غري عادية من اجل�سم.
 نق�ص فيتامني ج �أو كميكن �أن ي����ؤدي نق�ص فيتامني �سي �إىل ح���االت �صحية مثل
الإ�سقربوط ينتج عن هذا � ً
أي�ضا نزيف م�ؤمل للثة وجروح غري مربرة
وكدمات �سهلة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،فيتامني  ،Kوهو عن�صر غذائي
مهم ي�ساعد على تكوين جلطات الدم ويوقف النزيف� ،ضروري ملنع �أي
حاالت من الكدمات ميكن �أن ي�سبب نق�ص فيتامني ك زيادة مفاجئة
يف عالمات الكدمات على اجل�سم.
�أدوية �سيولة الدم
ميكن ملخففات الدم مثل الأ�سربين �أن متنع جتلط الدم ،مما يجعل
ال�شخ�ص ينزف �أكرث وي�سبب كدمات ،حتى وما مل يكن ذلك �ضرور ًيا
للغاية ووف ًقا لو�صفة الطبيب ،جتنب تناول �أدوية ترقق الدم ميكن �أن
ت�ضعف وتغري جمرى الأوعية الدموية ،مما ي�ؤدي �إىل االلتهاب ويزيد
من خطر النزيف والكدمات.
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خالل  5دقائق ..فحص يستبق
«كابوس الخرف» قبل  15عاما

ميثل اخل��رف والزهامير �أ�سو�أ
ك��واب��ي�����س ال�بري��ط��ان��ي�ين ،بح�سب
ا���س��ت��ط�لاع ر�أي �أج����ري م���ؤخ��را،
وال�سبب منطقي� ،إذ �إنهما يقفان
وراء الغالبية العظمى من الوفيات
يف دور الرعاية باململكة املتحدة.
لكن العمل وج��د طريقة جديدة
ميكنه التنب�ؤ باحتمال الإ���ص��اب��ة
ب���اخل���رف وال���زه���امي���ر ق��ب��ل 15
�سنوات م��ن ح��دوث��ه��ا ،وه��و الأم��ر
ال��ذي ميكن �أن ي�ساعد يف تاليف
الإ�صابة بهما.
و�أف����ادت �صحيفة «دي��ل��ي ميل»
الربيطانية ،الثالثاء ،ب ��أن �شركة
ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة ك��ام�بري��دج جت��ري
ح���ال���ي���ا جت������ارب ع���ل���ى اخ��ت��ب��ار

ت�شخي�صي مدته  5دقائق.
وت��ق��ول ال�����ش��رك��ة �إن الفح�ص
الواعد �سيتنب�أ ب�شكل فوري ودقيق
بخطر الإ�صابة بالزهامير واخلرف
قبل  15عاما من حدوثهما.
ول��ه��ذا االخ��ت�راع �أه��م��ي��ة كبرية
يف بريطانيا  -خا�صة يف حالة
�إق���راره ر�سميا� -إذ تواجه البالد
م��ا ت��و���ص��ف ب��ـ»ج��ائ��ح��ة ال��زه��امي��ر
واخل������رف» ب�����س��ب��ب ال�����ش��ي��خ��وخ��ة
املنت�شرة بني �سكانها .ومن املتوقع
�أن تقفز �أرق���ام امل�صابني بهاتني
امل�����ش��ك��ل��ت�ين ال��ط��ب��ي��ت�ين م���ن 800
�أل��ف حاليا يف �إجنلرتا وويلز �إىل
 1.2مليون بحلول  .2024ويقول
املدير التجاري لل�شركة ،جيم�س

م��ي��دك��ال��ف� ،إن االخ��ت��ب��ار اجلديد
ب�سيط للغاية.
و�أو�ضح« :يف االختبار ،يتم عر�ض
�صورا تظهر حيوانات �أو ال تظهر
فيه ح��ي��وان��ات �إط�لاق��ا ،وب�سرعة
ت�صل �إىل  100ملي ثانية».
وي���ت���اب���ع« :يُ���ط���ل���ب م��ن��ك ال���رد
ب�سرعة بال�ضغط على «ن��ع��م» �أو
«ال» ،اعتمادا على ما �إذا كنت ترى
حيوا ًنا « .ومغزى هذا االختبار �أن
اكت�شاف احليوان ب�سرعة كبرية �أمر
حيوي لبقائنا على قيد احلياة ،فهو
يعتمد على اال�ستجابات الغريزية.
ويقول ميدكالف« :يف املراحل
الأوىل م��ن م��ر���ض ال��زه��امي��ر ،ال
تت�أثر الذاكرة ،لكن الأبحاث تظهر

عو�ضا عن ذلك �أن �سرعة معاجلة
دماغك هي التي تبد�أ يف التباط�ؤ،
وهذا ما يظهره االختبار اجلديد».
وال يعترب اخلرف مر�ضا حمددا،
فهو م�صطلح عام ،وي�صف نطاقا
وا�سعا من الأع��را���ض ،وت�ؤثر هذه
الأعرا�ض يف قدرة ال�شخ�ص على
�أداء الأن�����ش��ط��ة ال��ي��وم��ي��ة ب�شكل
م�ستقل ،مثل ال�ضعف يف الذاكرة.
�أم���ا م��ر���ض ال��زه��امي��ر ه��و ن��وع
م��ن اخل���رف ،لكنه لي�س الوحيد.
هناك العديد من الأنواع والأ�سباب
املختلفة للخرف ،مبا يف ذلك:
خ��رف �أج�سام ل��ي��وي ،واخل��رف
اجلبهي ال�صدغي ،بح�سب موقع
عيادة «مايو كلينك»

لماذا نتذكر تجاربنا المريرة بسهولة؟
دراسة تشرح السبب

عندما مي��ر الإن�����س��ان بتجارب
م����ري����رة يف ح���ي���ات���ه ،ف�������إن ت��ل��ك
اللحظات ت�صبح عالقة يف ذهنه،
ورمب���ا ي��ظ��ل ق����ادرا ع��ل��ى تذكرها
بعد م�ضي مدة طويلة ،يف حني ال
ي�ستطيع ا�سرتجاع �أمور �أخرى من
امل��ا���ض��ي ،ك��ان��ت �أق��ل ���ش��دة ،ورمب��ا
مريحة للغاية.
وط��امل��ا ت�����س��اءل الباحثون حول
ال�سبب الذي يجعل الإن�سان يتذكر
اللحظات الأ�سو�أ يف حياته ،بدقة
�أك��ب�ر ،وه���ذا بال�ضبط م��ا ح��اول
ف��ري��ق ب��اح��ث�ين م��ن ج��ام��ع��ة «رور»
الأملانية �أن يفهمه.
ق���ام ف��ري��ق ال��ب��اح��ث�ين ب���إج��راء
م��ق��اب�لات عمل غ�ير حقيقية مع
عدد من الأ�شخا�ص الذين �شاركوا
يف الدرا�سة ،ثم �سجلوا كل ما دار
يف تلك املقابالت.
وا���س��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون تقنية
ال��ت�����ص��وي��ر ب��ال��رن�ين املغناطي�سي
ل��ل��دم��اغ ،م��ن �أج���ل حتليل ن�شاط
ال��دم��اغ ،عندما ك��ان الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن �أج����روا امل��ق��اب��ل��ة ،يتابعون
ت�سجيالتهم.
و�أظ��ه��رت النتائج �أن اللحظات
املحرجة �أو املقلقة خالل املقابالت،
ك���ان ل��ه��ا وق���ع م��ل��ح��وظ ومم��اث��ل
يف ال��دم��اغ ،ل��دى م��ن ���ش��ارك��وا يف
الدرا�سة ثم تابعوا �أنف�سهم.
و�أوردت ال���درا����س���ة امل��ن�����ش��ورة
يف جملة «ك��ارن��ت ب��ي��ول��وج��ي»� ،أن
م��ن �شاركوا يف ال��درا���س��ة حتدثوا
�أم��ام �أف��راد جلنة التزموا مبالمح

حمايدة ،بينما جرى و�ضع امل�شاركني
يف و�ضعيات ت�صيب بالقلق .وقال
الباحثون �أوليفر وول��ف و�آن بيري
ب���رور ون��ي��ك��والي �أك�����س��م��ا���ش��ر ،من
معهد علوم الأع�صاب املعرفية� ،إن
النا�س غالبا ما تكون لديهم �صور
مف�صلة يف ال��ذاك��رة ع��ن املواقف
املقلقة ،مثل اجتياز امتحان رخ�صة
ال�سياقة على �سبيل املثال.
ويقول اخل�براء �إن الإن�سان قد
يتذكر هذا االمتحان لأنه كان قلقا
وحتت ال�ضغط ،يف حني لن يتذكر
م�شيه يف ح��دي��ق��ة ،خ�ل�ال ال��ي��وم
نف�سه ،لأنه كان مرتاحا.
وت��ق��ول ال��درا���س��ة �إن البحوث

ال�سابقة يف هذا املجال ،كانت تعزو
تذكر الإن�سان للحظاته ال�صعبة،
�إىل كونها �أكرث اختالفا عن غريها،
يف ح�ين ال ت�سعف ال��ذاك��رة على
ا�سرتجاع �أم��ور روتينية قمنا بها،
لأنها مريحة وطبيعية.
وبح�سب امل�����ص��در نف�سه ،ف ��إن
امل��واق��ف ال�صعبة واملقلقة ت�شبه
�أي�ضا بع�ضها البع�ض ،وبالتايل،
ي��ك��ون ل��ه وق��ع مم��اث��ل يف ال��دم��اغ،
وهذا ما حاولت الدرا�سة اجلديدة
�أن ت�سلط عليه ال�ضوء.
وع��ك��ف ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى حتليل
م��ن��ط��ق��ة م���ن ال���دم���اغ ت��ع��رف ب��ـ»
»amygdala؛ وهي م�س�ؤولة عما

يعرف بالتعلم ال�شعوري ،ثم قاموا
بر�صد وم��ق��ارن��ة الآث���ار الع�صبية
التي حدثت يف �أدمغة امل�شاركني،
عند تذكر �أ�شياء ق��ام بها �أف��راد
ال��ل��ج��ن��ة .و�أظ���ه���رت ال��ن��ت��ي��ج��ة �أن
التمثالت التي تن�ش�أ يف الدماغ ،من
جراء مواقف مقلقة ،كانت مرتبطة
ب�شكل كبري فيما بينها ،لكنها ظلت
�أي�ضا مبعزل عن روا�سب جتارب
�أخ����رى .وت��ب��ع��ا ل��ذل��ك ،ف����إن ه��ذه
الدرا�سة ت�ستبعد �أن يكون تذكر
الإن�سان للحظات املقلقة ناجما عن
كونها خمتلفة عن حلظات وموقف
�أخ��رى ،لأن عملية التذكر التذكر
حت�صل يف �إطار «حلقة مرتابطة».
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تقنية

 5نصائح أساسية قبل استخدام الطائرة المسيرة
�أ�صبحت الطائرة امل�سرية �أداة
�أ�سا�سية للكثريين لتنفيذ املهام
خا�صة املحرتفني مثل امل�صورين
واملغامرين .وهذا يعود �إىل تطورها
ب�شكل الف��ت يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة،
و�أ���ص��ب��ح م���ن امل��م��ك��ن الآن حتى
للمبتدئني �أن ي�ستخدموها ب�سهولة.
وم��ع ذل��ك �إذا قمت ب�شراء �أحد
ال��ن��م��اذج فهناك بع�ض اخل��ط��وات
الأ�سا�سية واملهمة التي يجب عليك
معرفتها وتطبيقها جلعل التجربة
ت�سري ب�سال�سة قدر الإمكان.
معرفة كيفية ا�ستخدام �أزرار
التحكم
ريا يف
من املهم للغاية �أن تتعمق كث ً
دليل امل�ستخدمة اخلا�ص بالطائرة
امل�����س�يرة ملعرفة كيفية ا�ستخدام
عنا�صر ال��ت��ح��ك��م .وتختلف ه��ذه
العنا�صر باختالف النموذج نف�سه
وبالتايل معرفة كيفية ا�ستخدام
�أزرار التحكم للتحليق وال���دوران
وغريها �أمر مهم للغاية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك يجب عليك
اي��� ً��ض��ا ال��ت��درب ب�شكل ك���ايف على
ا�ستخدام عنا�صر التحكم و�إج��راء
م���ن���اورات خم��ت��ل��ف��ة ق��ب��ل اخل���روج
للم�ساحات الوا�سعة .وميكن دمج
عنا�صر التحكم �أو ا�ستخدامها
ب�شكل فردي بنا ًء على ما تهدف �إىل
حتقيقه.

تثبيت التطبيق اخلا�ص بالطائرة
امل�سرية
ت�����س��ت��خ��دم م��ع��ظ��م ال��ط��ائ��رات
امل�سرية تطبيقات الهواتف الذكية
امل�صاحبة وال��ت��ي تتيح ل��ك �ضبط
الإع������دادات .وي��ت��م ع��ر���ض معظم
�إع����دادات ال��ط��ائ��رات ب���دون طيار

الرئي�سية وع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ح��ك��م يف
الكامريا واملعلومات املرئية املتعلقة
بعمر البطارية وال�سرعة واالرتفاع
وامل�سافة يف التطبيق.
مفتوحا
وال���ذي يجب �أن يكون
ً
على ال��ه��ات��ف �أو اجل��ه��از اللوحي
املت�صل ب��وح��دة التحكم اخل��ا���ص

بالطائرة امل�سرية عرب كابل.
الت�أكد من تركيب الطائرة امل�سرية
ب�شكل �صحيح
قبل الطريان يجب عليك الت�أكد
م��ن �أن ك��ل عن�صر م��ث��ل امل����راوح
وال��ب��ط��اري��ات وال���ك���ام�ي�را مركبة
ب�شكل �صحيح .وميكنك اال�ستعانة

فيسبوك تخطط لتغيير اسمها

�أفادت �شبكة �سي �إن �إن الأمريكية،
�أن �شركة في�سبوك تخطط لتغيري
ا�سمها ،وذلك بعد �سل�سلة الأزمات
التي تعر�ضت لها م�ؤخراً.
ونقلت ال�شبكة عن م�صادر� ،أن
ال�شركة تخطط للإعالن عن اال�سم
اجلديد الأ�سبوع املقبل ،حيث يعتزم
مارك زوكربريغ رئي�س «في�سبوك»
التنفيذي التحدث عن تغيري اال�سم
يف م�ؤمتر «كونيكت» ال�سنوي الذي
تقيمه ال�����ش��رك��ة يف � 28أك��ت��وب��ر ،
وهناك احتمال للك�شف عن امل�س�ألة
يف موعد �أقرب .وت�أتي خطوة تغيري
العالمة التجارية كجزء من حماولة

لإ�صالح �سمعة في�سبوك ،يف �أعقاب
�سل�سلة من الأزم��ات التي تعر�ضت

لها ،واملرتبطة مبعلومات خاطئة
على من�صاتها ،و�إخفاقات يف تعديل

املحتوى  ،وك�شف عن الت�أثري ال�سلبي
ملنتجاتها ع��ل��ى ال�صحة العقلية
لبع�ض امل�ستخدمني� ،إ�ضافة �إىل
الدعاوى الق�ضائية التي تواجهها
ب�سبب ممار�ساتها التجارية.
وك��ان��ت فران�سي�س ه��وغ��ن التي
عملت �سابقاً �ضمن في�سبوك� ،أدلت
ب�شهادة خالل ال�شهر احلايل ،اتهمت
فيها في�سبوك بتف�ضيل املكا�سب
املادية على م�صالح امل�ستخدمني،
ك��م��ا ت��ع��ر���ض��ت م��ن�����ص��ات ال�شركة
املختلفة يف الربع من �أكتوبر احلايل
لعطل �أدى لتوقف خدماتها ب�شكل
كامل ملدة جتاوزت � 7ساعات.

جوجل تؤكد التزامها بمعيار المنزل الذكي Matter

�أعطت �شركة جوجل خالل قمة
ال�شركة ملطوري املنزل الذكي ملحة
ع��ن كيفية ع��م��ل امل��ع��ي��ار اجل��دي��د
للمنزل الذكي  Matterيف منازلنا
الذكية ،و�أعلنت ال�شركة عن �أدوات
جديدة مل�ساعدة املطورين على بناء
�أجهزة تعمل مع Google Home
ومعيار االت�صال اجلديد Matter
عرب �أي �أنظمة بيئية �أخرى متعلقة
مبعيار  .Matterوه��ذا يعني �أنه
ميكن قري ًبا ج �دًا �أن يعمل منظم
احل��راره  Nestاجلديد يف تطبيق
 Apple Homeدون احلاجة �إىل
� Home Assistantأو حلول
بديلة �أخ��رى .ومن املقرر �أن ي�صل

 Matterيف ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ،وه��و
بروتوكول تطبيق منزيل ذكي مفتوح
يعد بجعل الأجهزة املنزلية الذكية
ً
بع�ضا بغ�ض
تتحدث م��ع بع�ضها
النظر عمن �صنعها .ويريد املعيار

�أن يتوىل العمل ال�شاق من اختيار
الأج���ه���زة و�إع���داده���ا ودجم��ه��ا مع
منزلك الذكي وم�ساعدي ال�صوت.
ويف هذا احلدث� ،أكدت ال�شركة
التزامها بدعم  Matterوبروتوكولها

حت��دث��ت ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��ادر
الإخبارية املوثوقة عن عر�ض �شركة
باي بال ما قيمته  45مليار دوالر
�أم��ري��ك��ي ل�����ش��راء �شبكة التوا�صل
االجتماعي ،بنرت�ست.
تعترب باي بال من �أهم ال�شركات
ال��ع��امل��ي��ة يف ق��ط��اع امل��دف��وع��ات
الرقمية ،وعملت ب�شكل ملحوظ

م ��ؤخ � ًرا لتو�سيع �أعمالها خا�صة
م��ع �إط�لاق خ��دم��ات دف��ع متنوعة
م��ث��ل ال�������ش���راء وال���دف���ع الح��� ًق���ا،
�إط�ل�اق ح��م�لات ج��م��ع ال��ت�برع��ات
بني امل�ستخدمني ب�سهولة ،وقبول
ال���دف���ع ع�ب�ر ال��ع��م�لات ال��رق��م��ي��ة
وح��ت��ى ت��ب��ادل ال��ع��م�لات الرقمية
امل�شفرة من خالل من�صتها ،لكن

�صفقة اال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى من�صة
بنرت�ست ت��ب��دو بعيدة قليلاً عن
جمالها.
وتقول امل�صادر �إن �شركة باي بال
تخطط لتمويل ال�صفقة يف معظمها
م��ن خ�ل�ال الأ���س��ه��م ،ل��ك��ن م��ات��زال
معامل ال�صفقة غ�ير وا�ضحة �إىل
الآن ،كما هو احلال مع الهدف من

الرئي�سي الداعم�) Thread ،شبكة
متداخلة منخف�ضة الطاقة( ،عرب
نظامها البيئي بالكامل .كما ك�شفت
عن ا�سم جديد جلهودها يف املنزل
الذكي.Google Home ،
ويوفر  Google Homeاجلديد
تطوي ًرا لإعداد الأجهزة و�إمكانيات
الت�شغيل الآيل والتحكم ال�صوتي
و�أجهزة �أندرويد و Google Nest
حتت مظلة واحدة.
وقالت ال�شركة �إن اال�سم اجلديد
ه��و ملن�صة امل��ن��زل ال��ذك��ي وبرنامج
املطورين بالكامل .كما مت الإعالن
ع���ن م���رك���ز Google Home
 Developerاجلديد.

باي بال تقدم  45مليار دوالر لشراء بنترست
�شرائها.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن����ه يف ح��ال
�إمت����ام ال�����ص��ف��ق��ة ،ف�ستكون �أك�بر
عملية ا�ستحواذ على �شبكة توا�صل
اجتماعي حتى اللحظة ،متخطية
قيمة ا�ستحواذ مايكرو�سوفت على
لينكد�إن مقابل  26.2م�لار دوالر
�أمريكي يف .2016

بدليل امل�ستخدم املرفق �أو التطبيق
اخل��ا���ص ب��ه ملعرفة كيفية تركيب
العنا�صر ب�شكل �صحيح.
ويو�صى �أي�ضاً بالبحث يف يوتيوب
عن مقاطع يتعلق بالنموذج اخلا�ص
ب���ك وم�����ش��اه��دة ك��ي��ف��ي��ة تركيبها
والطريان بها من قبل امل�ستخدمني
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الآخرين.
ت�أكد من �أن الطق�س يبدو جيدا
يجب عليك عدم التحليق بالطائرة
امل�سرية يف الأجواء غري املنا�سبة مثل
الرياح العاتية �أو الأمطار .وبالتايل
من املهم ا�ستخدام تطبيق الطق�س
للت�أكد من �أن الطق�س منا�سب لرحلة
�آم��ن��ة وذل��ك لعدم �إت�ل�اف الطائرة
و�إحلاق ال�ضرر بها.
وميكنك ا�ستخدام تطبيق UAV
خ�صي�صا
 Forecastامل�����ص��م��م
ً
لطياري الطائرات امل�سرية .حيث
يوفر معلومات مف�صلة عن الطق�س
مل�ساعدتك على حتديد ما �إذا كان
الطريان �آمنًا �أم ال.
التحقق من القواعد املنظمة
للطريان يف بلدك
قبل اختيار موقع �آم��ن للطريان
ف����إن �أول ���ش��يء يجب عليك فعله
هو التحقق من القواعد القانونية
ال��ت��ي تنظم ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات
امل�سرية يف بلدك .حيث توفر بع�ض
البالد تطبيقات خم�ص�صة تخربك
بحدود املجال اجل��وي ال��ذي يجب
�أن تلتزم ب��ه .بينما بع�ض البالد
الأخ��رى ت�شرتط على امل�ستخدمني
ت��ع��ي�ين احل���د الأق�����ص��ى ل�لارت��ف��اع
واحل���د الأق�����ص��ى مل�سافـة الرحلة
ل�ضمان عـدم جتـاوز احلد الأق�صى
للطريان.

قريبا« ...واتساب» سيتوقف
عن هذه األجهزة!
بعد �أيام قليلة� ،سيتوقف تطبيق املرا�سلة ال�شهري «وات�ساب»
عن العمل على �أكرث من  50طرازا للهواتف ،ما يحجب الو�صول
�إىل خدمات الر�سائل وم�شاركة ال�صور والفيديو يف النظام
الأ�سا�سي.
و�ستتوقف الهواتف الذكية يف  1نوفمرب عن دعم وات�ساب
�إذا كانت �أنظمة الت�شغيل اخلا�صة بها قدمية جدا ،حيث تقوم
املن�صة  -التي ي�ستخدمها نحو ملياري �شخ�ص حول العامل -
بتحديث �أنظمة الت�شغيل اخلا�صة بها كل عام.
وهذه هي قائمة بجميع النماذج املت�أثرة ،وفق ما نقله وبح�سب
موقع «�إك�سربي�س».
بالن�سبة مل�ستخدمي هواتف «�أندرويد» �سيتوقف وات�ساب عن
العمل على النماذج املزودة بنظام � Android 4.0.4أو الأقدم
منها.
و�ستتوقف �أجهزة «�آيفون» عن ت�شغيل التطبيق �إذا كانت لديها
�إ�صدارات � iOS 9أو �أقدم من الربنامج.
كما �سيتعني على الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون ثالثة مناذج
حمددة من «�آيفون» ،الت�أكد من حتديث هواتفهم �أو املخاطرة
بفقدان الو�صول �إىل وات�ساب.
كذلك ،وب��دون حتديث� ،ستتوقف مناذج «�أن��دروي��د» املحددة
هذه عن دعم التطبيق بعد  1نوفمرب ،ويجب اتباع عدة خطوات
للو�صول للوات�ساب.
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مركز ذوي اإلعاقة يقيم فعالية
اليوم العالمي للعصا البيضاء

كتب :فهد الفليج
نفذ عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي الدلبحي ،وعدد من طالب
اجلامعة يوم الأربعاء املا�ضي ،جتربة �إطباق اجلفنني با�ستخدام قناع
خم�ص�ص وال�سري مل�سافة حمددة بالع�صا البي�ضاء ،وذلك �ضمن فعالية
اليوم العاملي للع�صا البي�ضاء والذي نظمه مركز الطالب ذوي الإعاقة
بعمادة �ش�ؤون الطالب ببهو اجلامعة
وهدفت الفعالية اىل تعريف املب�صرين واملجتمع بالتحديات التي
تواجه املكفوفني اثناء حتركهم �سواء بالع�صا �أو غريها اىل جانب توعيتهم
ب�أهمية الع�صا البي�ضاء لذوي الإعاقة الب�صرية ومعلومات عنها وطريقة
ا�ستخدامها

متا�شي ًا مع مبادرة ال�سعودية اخل�رضاء

ترجمة كتاب «علم التغيير المناخي»
�صاحب ال�سمو امللكي االمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز�آل �سعود رئي�س جمل�س �أمناء
مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة يطلع على اخلطة التنفيذية ملبادرة الإ�سرتاتيجية الوطنية
للو�صول ال�شامل التكاملي و مناق�شة الإطار اال�سرتاتيجي للمبادرة

بالتزامن مع منتدى مبادرة ال�سعودية اخل�رضاء

حملة تشجير في منتزه حريمالء الوطني
ب��ال��ت��زام��ن م��ع م��ن��ت��دى م��ب��ادرة
ال�سعودية اخل�ضراء نظم كر�سي
�أب��ح��اث ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي وتنمية
البيئة والغطاء النباتي بالتعاون
مع وحدة امل�س�ؤولية االجتماعية
والعمل التطوعي بعمادة �ش�ؤون
الطالب واملركز الوطني لتنمية
ال���غ���ط���اء ال���ن���ب���ات���ي وم��ك��اف��ح��ة
الت�صحر حملة ت�شجري يف منتزه
ح��رمي�لاء ال��وط��ن��ي ي���وم االث��ن�ين
املا�ضي.
ويف ب��داي��ة احل��م��ل��ة مت توعية
ال��ط�لاب ب��أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل البيئي
وتنمية الغطاء النباتي واملحافظة

عليه ،حيث مت زراعة � 450شتلة
من �أنواع الأكا�سيا بطريقة م�صائد

الأم��ط��ار ب ��إ���ش��راف م��دي��ر املنتزه
الأ�ستاذ بندر العي�سى ومب�شاركة

 52طالب متطوع بقيادة الطالب
عبدالرحمن ال�سماعيل.
وذك���رت امل�شرفة على كر�سي
�أب��ح��اث ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي وتنمية
البيئة والغطاء النباتي الدكتورة
�أ�سماء احلقيل �أن احلملة تهدف
�إىل رفع الوعي ب�أهمية املحافظة
ع��ل��ى ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي وزي����ادة
امل�ساحة اخل�ضراء وحماية البيئة
متا�شياً م��ع ر�ؤي��ة اململكة 2030
ل��ك��ون البيئة رك��ن��ا �أ���س��ا���س��ي��ا من
�أرك�����ان احل���ي���اة ،ف��احل��ف��اظ على
ال��ب��ي��ئ��ة م�����س ��ؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع وم��ا
تزرعه اليوم حت�صده كل يوم.

ف��از امل�شرف على معهد الأم�ير
���س��ل��ط��ان لأب���ح���اث ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه
ال�����ص��ح��راء بجامعة امل��ل��ك �سعود
الدكتور عبدامللك بن عبدالرحمن
�آل ال�شيخ ،بجائزة املجل�س العربي
للمياه للإبداع واالبتكار يف جمال
ع��ل��وم امل��ي��اه ل��ل��دول العربية للعام
 ،2021/2020وذلك نظري تطويره

�أ�ساليب عملية حل�صد وخزن مياه
الأمطار وال�سيول يف اململكة العربية
ال�سعودية .وج���اء ت��ك��رمي الدكتور
عبدامللك �آل ال�شيخ يف ختام املنتدى
العربي اخلام�س للمياه الذي �أقيم
يف م��دي��ن��ة دب���ي ب��دول��ة الإم����ارات
العربية املتحدة خ�لال الفرتة من
� 23-20سبتمرب2021م.

وعرب الدكتور عبدامللك �آل ال�شيخ
عن �شكره للمجل�س العربي للمياه
على ه��ذا التكرمي وع��ل��ى اجلهود
التي يبذلها للمحافظة على املوارد
املائية يف الوطن العربي وتطوير
و�سائل احل�صول عليها ب�أ�ساليب
�إب��داع��ي��ة مبتكرة .و�أك���د �أن ف��وزه
ب��ه��ذه اجل���ائ���زة ي���أت��ي ث��م��رة جهد

كبري وم�ستمر منذ العام 1425هـ
)2004م( بذله مع الفريق العلمي
يف معهد الأم�ي�ر �سلطان لأبحاث
البيئة واملياه وال�صحراء يف تطوير
�أ�ساليب جديدة حل�صد وخزن مياه
الأمطار وال�سيول وجتربتها يف عدة
مناطق يف اململكة العربية ال�سعودية
من خالل «م�شروع امللك فهد حل�صد
وخ����زن م��ي��اه الأم���ط���ار وال�����س��ي��ول
باململكة» ثم «م�شروع الأمري �سلطان
لإع���ادة ت�أهيل ال��ق��رى والهجر يف
العديد من مناطق اململكة» .وقد
ح��ظ��ي��ت ه���ذه امل�����ش��اري��ع باهتمام
ورعاية خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه
اهلل وبدعم �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبد العزيز رحمه
اهلل.

د.آل الشيخ يفوز بجائزة المجلس العربي للمياه لإلبداع واالبتكار

متا�شياً مع مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء،
وال��ت��ي �أطلقها �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع ،وتلبية لطموحات القيادة
نحو بيئة م�ستدامة،وم�ستقبل الأجيال،
حيث حر�صت جامعة امللك �سعود على
تقدمي اجلهود العلمية والبحثية بهذا
املجال� ،أ�صدرت دارة جامعة امللك �سعود
للن�شر والرتجمة م�ؤخراً ترجمة لكتاب
(علم التغيري املناخي احلديث) ،للم�ؤلف
 ،G.THOMAS FARMERKحيث
قام برتجمته الدكتور تركي بن خلوفة الع�سريي ،والدكتور قا�سم بن يحي
الطراونة .ويتمحور الكتاب حول �أهم الق�ضايا العاملية يف التغري املناخي،
وخطورة الو�ضع العاملي والتهديد الذي يتعر�ض له كوكب الأر�ض ،نتيجة
انبعاثات الغازات الدفيئة ،وتو�ضيح وتنبيه العلماء وامل�س�ؤولني و�صناع
القرار لتوحيد اجلهود لر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات ملواجهة مثل هذه
التحديات .ويتطرق الكتاب �إىل وجود خلل وعدم �إتزان يف الطاقة الداخلة
�إىل نظام املناخ يف كوكب الأر�ض ن�سبة �إىل الطاقة اخلارجة منه ،ويو�ضح
التغيريات املناخية ومات�سببه من زيادة يف حدة الأعا�صري والت�صحر ذات
طابع بيئي فقط غري �أن هذا الأمر بات يتعلق بكل تفا�صيل حياة الب�شر.
ويوجه كتاب علم التغيري املناخي احلديث الر�سائل املهمة واملدرو�سة لتعطي
�صورة وا�ضحة عما حدث خالل فرتة �سابقة من تغيريات مناخية ،وماهو
متوقع جراء هذا التغيري ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي ن�صائح لأخذ احليطة يف
حال زادت درجات احلرارة �إىل  4.5درجة مئوية ،ف�إن كوكب الأر�ض لن
ي�صبح �صاحلاً حلياة الب�شر.

د .الداغري يحصل على جائزة ابن
سينا للخدمة المتميزة 2021م

ح�صل امل�شرف على كر�سي امل�ؤ�شرات احليوية للأمرا�ض املزمنة ،ع�ضو
هيئة التدري�س بق�سم الكيمياء احليوية بكلية العلوم الدكتور نا�صر حممد
الداغري على جائزة ابن �سينا للخدمة املتميزة 2021م من اجلمعية
اخلليجية لأمرا�ض الغدد ال�صماء وال�سكري (اجلمعية الأمريكية لأخ�صائيي
الغدد ال�صماء ال�سريريني فرع اخلليج �ساب ًقا) يف � 9أكتوبر 2021م يف
امل�ؤمتر االفرتا�ضي ال�سنوي  ،GAEDوذلك لإ�سهاماته العلمية املتميزة
يف النهو�ض بالعلوم ال�سريرية والغدد ال�صماء وداء ال�سكري يف منطقة دول
جمل�س التعاون اخلليجي .وقدم د.الداغري  506بحث علمي خالل م�سريته
العلمية منذ عام 2004م حتى الآن .و�أ�شار الدكتور نا�صر الداغري �أن هذه
اجلائزة هي ترجمة للجهود التي بذلها �أع�ضاء كر�سي امل�ؤ�شرات احليوية
وامل�ست�شارين واملتعاونني يف هذه الدرا�سات خالل ال�سنوات املا�ضية.

ورشة جمعت بين الفن والتقنية

نظم النادي الفني بجامعة امللك �سعود يوم اخلمي�س  ١٤٤٣/٢/١٥هـ
املوافق٢٠٢١ /10/ ٢١م ،ور�شة عمل « الفن والتقنية» ،قدمتها رئي�سة
جلنة الإخراج الفني بالنادي الفني �إح�سان وليد  .ومتحورت ور�شة العمل
حول التعريف على واجهة كانفا ،و�أدواتها من خالل �شرح املقرتحات و
�أنواع القوالب وامللفات ،وذلك من خالل اختيار �إحدى �أ�شكال القوالب
لتف�صل يف الواجهة الداخلية لكل ت�صميم وت�ضمينها العنا�صر والأ�شكال،
واخلطوط العربية ،و�إ�ضافة ال�صور والفيديوهات.

