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»شؤون الطالب« تقيم ركنًا بمناسبة ذكرى 
البيعة السابعة للملك سلمان

12بمناسبة ذكرى بيعة الملك.. لقاء علمي بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

كتب: فهد الفليج

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب 

االخر  ربيع   3 املا�شي  االإثنني  ي�م 

ذك���رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة  رك���ًن���ا  1443ه� 
ال��ب��ي��ع��ة ال�����ش��اب��ع��ة ل���ت����يل خ���ادم 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شع�د -حفظه اهلل- ، 

ت�شمن  الرئي�شي.   البه�  يف  وذل��ك 

الركن عر�شاً ل�شرية خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شع�د -حفظه اهلل-، منذ ال�الدة 

املنا�شب  واأب��رز  والتعليم،  والن�شاأة 

القيادية التي ت�الها، باالإ�شافة اإىل 

طلقت يف عهد 
ُ
اأ التي  امل�شاريع  اأهم 

امللك �شلمان، كم�شاريع »ني�م، البحر 

وغريها  والعال«  القدية،  االأح��م��ر، 

من امل�شاريع احلي�ية، باالإ�شافة اإىل 

مبادرة ال�شع�دية اخل�شراء.

كما اأب���رز ال��رك��ن اأه��م اإجن���ازات 

خادم  عهد  يف  �شع�د  امللك  جامعة 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز -حفظه اهلل-، كما �شم 

جل�شات ح�ارية وم�شاركات فنية من 

االأندية الطالبية باجلامعة.

كلية  احتفلت  اآخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 

الرتبية ي�م الثالثاء 1443/4/4ه� 

، امل�افق 9/ 11/ 2021م، مبنا�شبة 

ذك����رى ال��ب��ي��ع��ة ال�����ش��اب��ع��ة خل���ادم 

احلرمني ال�شريفني، يف به� الكلية، 

بعن�ان  حما�شرة  اأقيمت  ح��ي��ث   

وترب�ي«  ديني  منظ�ر  من  »البيعة 

بن  �شهل  ال��دك��ت���ر  م��ن  ك��ل  قدمها 

رفاع العتيبي  اأ�شتاذ العقيدة بق�شم 

الدكت�ر  االإ���ش��الم��ي��ة،  ال��درا���ش��ات 

عبد اهلل بن حممد املقرن االأ�شتاذ 

امل�شارك بق�شم ال�شيا�شات الرتب�ية.

د. الشهراني: يتوقع زيادة في حاالت 
اإلصابة باإلنفلونزا هذا العام

كتبت: مي الهومييل - الهنوف العتيبي

ك�شفت الدكت�رة فاطمة ال�شهراين ا�شت�شاري باطنه و اأمرا�ض معدية و 

مكافحة عدوى يف املدينة الطبية بجامعة امللك �شع�د يف ح�ارها لر�شالة 

اجلامعة اأن االأ�شخا�ض كبار ال�شن و ذوي االأمرا�ض املزمنة هم اأكرث عر�شة 

يع�د  و  باالإنفل�نزا،  االإ�شابة  االإ�شابة مب�شاعفات خطرية يف حال  خلطر 

مقاومة  على  القدرة  من  يحّد  ما  وه�   ، اجل�شم  مناعة  �شعف  اإىل  ذلك 

الفريو�شات، م�شيفًة اأن مع بدء تغري الطق�ض تزداد االإ�شابات بنزالت الربد 

واالإنفل�نزا و حاالت العدوى باالإنفل�نزا امل��شمية، م�شريًة اإىل اأهمية اأخذ 

لقاح االإنفل�نزا بعد ا�شت�شارة الطبيب، م�ؤكدًة على اأنه ال تعار�ض بني لقاحي 

ك�فيد19- و االإنفل�نزا امل��شمية .

التفا�شيل �ش� 10

14200 طالبة يستفدن
من فعاليات »أسبوع جادة«

كتبت: روان ال ظافر

اأطلقه  والذي  »اإج��ادة«،  برنامج  من  طالبة   14200 من  اأكرث  ا�شتفادت 

يف  ال�شيا�شية،  والعل�م  احلق�ق  بكلية  االجتماعي  الثقايف  النادي  م�ؤخراً 

باك�رة فعاليات النادي لهذا الف�شل.

ترمي  التي  وال��ن��دوات  االأن�شطة  من  العديد  اإج��ادة  اأ�شب�ع  يف  ُد�شن 

يف  وذلك  لقاء خربنا،  يف  البداية  كانت  حيث  امل�شروع،  اأه��داف  لتحقيق 

اجلامعة  طالبات  من  فيه عدد  واأ�شتُ�شيف  املركزية،  �شلمان  امللك  مكتبة 

اأب� ال�شع�د، اأروى العمري«، للحديث عن رحلتهم يف  »مها الرباك، زينب 

طريق االإجادة. كما نظم النادي دورة »بني �شهادة ومهارة« قدمتها االأ�شتاذ 

امل�شاعد بق�شم االإعالم الدكت�رة ن�ف احلزامي، وحتدثت فيها عن اأهمية 

التي يتطلبها  املهارات  اكت�شاب  املهارة وال�شهادة اجلامعية، مروًرا ب��شائل 

�ش�ق العمل، وكيفية كتابة ال�شرية الذاتية بطريقة تعك�ض املهارات املكت�شبة.

التفا�شيل �ش� 2
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نظمها نادي الإعالم وم�شاركة وحدة » مدى«..

نظمه النادي الثقايف الإجتماعي بكلية احلقوق..

حلقة حوارية تناقش سمعة السعودية لدى الشعب 
األمريكي مقارنة بجمهورتي إيران وتركيا

أكثر من 14200 طالبة يستفدن من فعاليات »أسبوع جادة«

د. الغامدي: الدفاع عن الوطن لن يكون بالسالح فقط

 د . العنزي: قوة اإلعالم تعكس تأثيره على سمعة الدول

تغطية : دميا العمرييني - فايزة 

جمر�شي

ت�شوير: عبداهلل املنبهي

ك�����ض��ف ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

ب��ق�����ض��م الإع������ام ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

ال��غ��ام��دي،  ح��ام��د  ال��دك��ت��ور  �ضعود 

معرفة  لديه  الأمريكي  املجتمع  اأن 

باملجتمع   90% لن�ضبة  ت�ضل  كبرية 

ال�ضعودي مقارنة مع جمهورية اإيران 

اىل  بالإ�ضافة  وتركيا،  الإ�ضامية 

هي  الدرا�ضة  لهذه  النتائج  ابرز  ان 

ال�ضعودية  العربية  ان �ضمعة اململكة 

كانت الأعلى من وجهة نظر ال�ضعب 

الأمريكي مقارنة بايران وتركيا.

النقا�ضية  احللقة  يف  ذل��ك  ج��اء 

ال��ت��ي قدمها  ال��دك��ت��وراه  ل��ر���ض��ال��ة 

بجامعة  درا�ضتة  اأب��ان  د.ال��غ��ام��دي 

املتحدة  بالوليات  ال�ضمالية  داكوتا 

عنوان»�ضمعة  وحملت  الأمريكية، 

ل��دى  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

ال�����ض��ع��ب الأم��ري��ك��ي يف ال��ولي��ات 

وتركيا«،  اإي��ران  مع  مقارنة  املتحدة 

والتي نظمها نادي الإعام وم�ضاركة 

بق�ضم  الإعامية  الدرا�ضات  وحدة 

رئي�س  بح�ضور  )م����دى(،  الإع����ام 

ق�����ض��م الإع������ام ال���دك���ت���ورة ع��ه��ود 

ال�ضهيل، وجمموعة من اأع�ضاء هيئة 

وذل��ك  الق�ضم  ط��اب  و  التدري�س 

مبدرج كلية الآداب.

الأ���ض��ت��اذ  احل��ل��ق��ة  ن��ق��ا���س  اأدار 

الدكتور  الإع���ام  بق�ضم  امل�����ض��ارك 

ع��ل��ي ب���ن دب��ك��ل ال��ع��ن��زي، وال���ذي 

ال�ضكر  بتوجيه  احل��ل��ق��ة  ا�ضتفتح 

نايف  الدكتور  الآداب  كلية  لعميد 

ق�ضم  ورئي�س  �ضعود،  اآل  ثنيان  بن 

ال�ضهيل،  عهود  ال��دك��ت��ورة  الإع���ام 

م��ث��ل ه��ذه  لإق��ام��ة  ع��ل��ى  دعمهما 

اللقاءات العلمية واحلوارية. وتطرق 

د.ال���ع���ن���زي ل��ل��ح��دي��ث ع���ن اأه��م��ي��ة 

مفهوم ال�ضمعة و التداخل بينه وبني 

ال�ضورة، م�ضرياً اإىل اأن قوة الإعام 

ال��دول،  �ضمعة  على  ت��اأث��ريه  تعك�س 

اأن ن�ضل  قائًا »نحن بحاجة ما�ضة 

وجه  على  الغربي  العام  ال��راأي  اإىل 

وجهة  على  الأم��ري��ك��ي  و  ال��ع��م��وم، 

يقود  باعتباره  وذل��ك   اخل�ضو�س، 

اإعام العامل ، منتقداً اهمال الدول 

لدوره  الثالث  العامل  ودول  العربية 

منذ عقود م�ضت.  من جهته بداأ د. 

الغامدي حديثه عن ال�ضمعة، وا�ضفاً 

التي  الهامة  الأم��ور  من  اأنها  اإياها 

ومعلقاً   ، فيها  ال�ضتثمار  ت�ضتحق 

على ذلك بقوله » نحن ل نقول نغري 

�ضمعة الدولة ، بل نعززها، موؤكداً اأن 

الدفاع عن الوطن لن يكون بال�ضاح 

فقط. ووجه د.الغامدي ر�ضالة اإىل 

�ضمعة  عن  بالدفاع  املبتعثني  جميع 

وخ�س  ال��ط��رق،  ب�ضتى  اأوط��ان��ه��م 

باعتباره  الأمريكي  ال�ضعب  بالذكر 

عامل رئي�س يف ت�ضكيل الراأي العام 

ال��ع��امل��ي. وا���ض��ت��ع��ر���س د.ال��غ��ام��دي 

طبيعتها  و  ال���درا����ض���ة  م��ن��ه��ج��ي��ة 

امل�ضحية، منوهاً اإىل ا�ضتخدام املنهج 

الكمي من خال ا�ضتبيان مكون من 

33 �ضوؤال على 400 مفردة موزعة 
جغرافياً ، وذلك لقيا�س راأي ال�ضعب 

الأمريكي على الفي�س بوك، باعتباره 

املتحدة  الوليات  يف  �ضعبية  الأك��ر 

ا�ضرتاتيجية  وا�ضتخدام  الأمريكية، 

الإجابة  حرية  تتيح  التي  الثلج  كرة 

اإىل  م�ضرياً  الأ���ض��ئ��ل��ة،  بع�س  على 

�ضعوبة جتاوب ال�ضعب الأمريكي مع 

املو�ضوعات ذات الطبيعة ال�ضيا�ضية 

بال�ضوؤون اخلارجية، وهو  املتعلقة  و 

عن  الدرا�ضة  لهذه  ال�ضبق  حقق  ما 

الأدبيات ال�ضابقة بنف�س املجال.

وح��ول ت�����ض��اوؤلت ال��درا���ض��ة قال 

اأربعة  على  مت��ح��ورت  د.ال��غ��ام��دي» 

ن���ق���اط اأه���م���ه���ا م��ع��رف��ة ال�����ض��ع��ب 

الأمريكي بالدول الأخرى، والعوامل 

التي ت�ضكل نظرتهم جتاهها، اإ�ضافة 

ي�ضتخدمها  ال��ت��ي  امل�����ض��ادر  اإىل 

واأخ��ريا  ال��دول،  �ضمعة  على  للحكم 

اختاف  مدى  بقيا�س  تعلق  ت�ضاوؤل 

اململكة  م���ن  ك���ل  ع���ن  ت�����ض��ورات��ه��م 

العربية ال�ضعودية، اإيران، وتركيا.

النتائج  اأه��م  د.الغامدي  وخل�س 

وا�ضفاً  الدرا�ضة،  لها  تو�ضلت  التي 

مر�ضية  و  م�����ض��رف��ة  اأن���ه���ا  اإي���اه���ا 

ال�ضعب  ك��ون  ال�ضعودي،  للمواطن 

باململكة  م��ع��رف��ة  اأك���ر  الأم��ري��ك��ي 

يف   90 بن�ضبة  ال�ضعودية  العربية 

كما  وتركيا،  ب��اإي��ران  مقارنة  املائة 

اأبانت اأبرز العوامل تاأثريا يف ال�ضعب 

ال�ضمعة  على  احلكم  يف  الأمريكي 

كانت على التوايل القيادة ال�ضيا�ضية، 

موؤكداً  الع�ضكرية،  القوة  الثقافة، 

يف  الأمريكي  ال�ضعب  ا�ضتناد  على 

الثاث  الدول  ت�ضكيل ت�ضوراته عن 

يف  متمثلة  الإعامية  القنوات  على 

يف  والتلفزيون  والإذاع���ة  ال�ضحف 

التوا�ضل  يليه و�ضائل  الأوىل  املرتبة 

الج��ت��م��اع��ي، واأخ������ريا ال��و���ض��ائ��ل 

اأن  النتائج  اأظهرت  كما  املطبوعة، 

حققت  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

اأعلى م�ضتوى من الدراك وال�ضمعة 

الإيجابية.

يف ن��ه��اي��ة احل��ل��ق��ة، ف��ت��ح ب��اب 

ب��داأت  والتي  للح�ضور،  امل��داخ��ات 

مبداخلة الدكتور علي العنزي الذي 

ت�ضاءل ما اإذا كان هناك تق�ضري يف 

ا�ضتثمار دور الإعام خللق نوع من 

الوليات  داخ��ل  ال�ضغط  جماعات 

الدكتور  مداخلة  ذلك  تلى  املتحدة، 

اأ�ضاد  ب��دوره  ال��ذي  املكينزي،  ع��ادل 

مبو�ضوع الدرا�ضة ومنهجها، وخ�س 

بالذكر �ضياغة العنوان وتعبريه عن 

ت�ضاوؤله  مبدئياً   ، الدرا�ضة  م�ضمون 

واأب��ع��اده��ا،  ال�ضمعة  ع��ن حم���ددات 

كمنظومة  ال�����ض��م��ع��ة  ع��ل��ى  م��ع��ل��ق��اً 

متكاملة والإعام اأحد اأهم اأدواتها.

على  امل�����ض��رف  انطلق  ذل��ك  اأث���ر 

الإدارة والتحرير يف �ضحيفة ر�ضالة 

املطريي  مطلق  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 

الفارق  اإىل  بالتنويه  مداخلته  يف 

ال�ضمعة  م�ضطلحي  بني  احلقيقي 

اأن الأول  وال�ضورة الذهنية، م�ضرياً 

فيما  ب��اجل��م��ه��ور،  م��ب��ا���ض��رة  يتعلق 

الثاين يعك�س الإعام، يف حني دارت 

مداخلة د. حممد الأحمد عن الدور 

الراأ�ضمايل لقوة البرتول يف حتديد 

ال�ضمعة.

تغطية: روان ال ظافر 

 14200 م��ن  اأك����ر  ا���ض��ت��ف��ادت 

والذي  »اإج��ادة«،  برنامج  طالبة من 

اأط��ل��ق��ه م���وؤخ���راً ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف 

والعلوم  احلقوق  بكلية  الجتماعي 

فعاليات  ب��اك��ورة  يف  ال�ضيا�ضية، 

النادي لهذا الف�ضل.

العديد  اإج��ادة  اأ�ضبوع  يف  ُد�ضن 

ترمي  التي  والندوات  الأن�ضطة  من 

حيث  امل�����ض��روع،  اأه���داف  لتحقيق 

كانت البداية يف لقاء خربنا، وذلك 

املركزية،  �ضلمان  امللك  مكتبة  يف 

طالبات  من  عدد  فيه  واأ�ضتُ�ضيف 

اأبو  زينب  ال���رباك،  »مها  اجلامعة 

للحديث  العمري«،  اأروى  ال�ضعود، 

عن رحلتهم يف طريق الإجادة.

اإجادة  اأ�ضبوع  فعاليات  ثاين  ويف 

»وثق  بعنوان  عمل   ور�ضة  اأقيمت 

ال�ضجل  م�ضوؤولة  قدمتها  مهارتك« 

العتيبي،  �ضحر  الأ���ض��ت��اذة  امل��ه��اري 

والتي  »زووم«،  تطبيق  ع��رب  وذل��ك 

ال�ضجل  ماهية  ع��ن  فيها  حت��دث��ت 

اأهميته،  مدى  اإىل  انتقاًل  املهاري، 

ت��وث��ي��ق امل��ه��ام  اآل��ي��ة  وو����ض���وًل اإىل 

اخل��ت��ام  ويف  ف���ي���ه،  وال�������ض���ه���ادات 

اإ�ضتف�ضارات  على  املحا�ضرة  اأجابت 

الطالبات بهذا اخل�ضو�س.

»ب��ني  دورة  ال���ن���ادي  ن��ظ��م  ك��م��ا 

الأ�ضتاذ  قدمتها  وم��ه��ارة«  �ضهادة 

الدكتورة  الإع���ام  بق�ضم  امل�ضاعد 

عن  فيها  وحتدثت  احلزامي،  نوف 

اجلامعية،  وال�ضهادة  املهارة  اأهمية 

املهارات  اكت�ضاب  بو�ضائل  م���روًرا 

وكيفية  العمل،  �ضوق  يتطلبها  التي 

كتابة ال�ضرية الذاتية بطريقة تعك�س 

املهارات املكت�ضبة.

ا���ض��ت��م��رت ف��ع��ال��ي��ات امل�����ض��روع 

اإج���ادة«،  »مطرقة  فعالية  ب��اإق��ام��ة 

وهي جمموعة من املطارق املخفية 

بعبارة  مرفقة  اجلامعة،  اأرج��اء  يف 

حت��ف��ي��زي��ة ع���ن ق��ي��م��ة امل���ه���ارات، 

النادي  من  مقدمة  هدية  مت�ضمنة 

احلقوق  بكلية  الجتماعي  الثقايف 

مقعد  ت�ضمل  ال�ضيا�ضية  وال��ع��ل��وم 

من  عدد  يف  الثمن  مدفوع  تدريبي 

اإلكرتونية  من�ضات  عرب  امل��ج��الت 

حمددة.

واأ�ضتعر�س القائمني على فعالية 

 )KSU )جميدو  مهارات  اإج��ادة، 

املوحدة  القوالب  م��ن  �ضل�ضلة  يف 

النادي  ح�ضاب  عرب  نُ�ضرت  التي 

ال��ت��وا���ض��ل  ال��ر���ض��م��ي يف م��ن�����ض��ة 

على  واحتوت  »تويرت«،  الجتماعي 

�ضعود  امللك  نبذة عن طلبة جامعة 

وتعزيز  امل��ت��ع��ددة،  امل��ه��ارات  ذوي 

وكيفية  اأعمالهم،  من  ب�ضور  ذلك 

مت  كما  اخلا�ضة،  ب�ضمتهم  اإ�ضافة 

ح�ضاباتهم  ن�ضر  طريق  عن  دعمهم 

التوا�ضل الجتماعي. يف مواقع 

رحلته  اإج����ادة  اأ���ض��ب��وع  واخ��ت��ت��م 

ب��اإق��ام��ة ف��ع��ال��ي��ة »م��ف��ت��اح ق��وت��ك« 

وذلك يف بهو كلية احلقوق والعلوم 

العديد  فيه  اأ�ضتعر�س  ال�ضيا�ضية، 

واملتنوعة،  املختلفة  امل��ه��ارات  م��ن 

انتهاًء  اكت�ضافها،  نحو  وال��ط��ري��ق 

ت�ضاعد  ومن�ضات  مواقع  ن�ضر  اإىل 

يف اإجادة املهارات وتطويرها ب�ضكل 

احرتايف.

هدفت »اإجادة« لتوعية الطالبات 

باأهمية اكت�ضاف وامتاك املهارات، 

تفعيل  و���ض��رورة  تنميتها،  وو�ضائل 

الطالبات،  ل��دى  امل��ه��اري  ال�ضجل 

بالإ�ضافة اإىل حتفيز الطالبات على 

اجلامعية،  الأن��دي��ة  اإىل  الن�ضمام 

التطوعية، ون�ضر ودعم  وامل�ضاركات 

اأ�ضحاب املهارات املحلية من طاب 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ض��ع��ود، وم�����ض��ارك��ة 

ل�ضخ�ضياٍت فذة من  ق�ض�سٍ ملهمة 

الاتي  �ضعود  امللك  جامعة  طالبات 

جنحن يف ا�ضتغال مهاراتهن ل�ضالح 

بناء ذواتهن.

اجتماعي  م�ضروع  اإج���ادة  ويعد 

امل��ه��ارات،  باأهمية  للتوعية  يهدف 

ال�����ض��ه��ادة  ج���ان���ب  اإىل  وق��ي��م��ت��ه��ا 

اجلامعية، وكيفية تطويرها وتنميتها 

يف رحلة الطالب الأكادميية.
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الجامعة تقيم ركنًا بمناسبة ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

تشكيل مجلس إدارة مركز تنمية القيادات التنفيذية 
واإلدارية بإدارة األعمال

األميرة هيفاء الفيصل تتوج الفائزات بأول سباق 
دواثلون بالمملكة

واف����ق م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

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

اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  على  العمر، 

التنفيذية  ال��ق��ي��ادات  تنمية  م��رك��ز 

الأع��م��ال  اإدارة  بكلية  والإداري������ة 

بجامعة امللك �شعود، برئا�شة عميد 

بن  ب�شام  الدكتور  الدكتور  الكلية 

من  الب�شام وع�شوية عدداً  عبداهلل 

واجلهات  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

العام  القطاعني  من  العالقة  ذات 

واخلا�س.

ت��ق��دمي  اإىل  امل���رك���ز  وي���ه���دف 

خ����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 

التنفيذي للقيادات يف القطاع العام 

واخل��ا���س وال��ق��ط��اع غ��ر ال��ه��ادف 

ومعارف  م��ه��ارات  وتطوير  للربح، 

ال���ق���ي���ادات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الإداري�����ة 

ال�شت�شارية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 

القيادة  جم��الت  يف  وال�شتثمارية 

البحوث  ون�شر  الإداري��ة،  التنفيذية 

الفعاليات  وتنظيم  وال��درا���ش��ات 

الإداري  الفكر  ون�شر  وامل��وؤمت��رات 

وعر�س النماذج والتجارب القيادية 

ال��ن��اج��ح��ة، وت��ف��ع��ي��ل ال�����ش��راك��ات 

القطاعات  مع  النوعية  واملبادرات 

وتعزيز  امل�����ش��رك  اله��ت��م��ام  ذات 

ال�شتخدام الأمثل للموارد الب�شرية 

واملالية يف الكلية واجلامعة.

اإن�شاء  مت  ب��اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر 

وال���ذي  1441ه�  ع���ام  يف  امل��رك��ز 

ممثلة  اجلامعة  خالله  م��ن  ت�شعى 

الروؤية  ملواكبة  الأعمال  اإدارة  بكلية 

الطموحة للمملكة العربية ال�شعودية 

امل�شتقبلية  تطلعاتها  بكافة   2030
بالوطن  ويرتقي  الأم��ال  يحقق  مبا 

امل��ج��الت  �شتى  يف  ال���ري���ادة  ن��ح��و 

و�شعياً  للم�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف��اً 

ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر 

قدرات ومهارات ومعارف القيادات 

يف  الإداري���ة  وال��ك��ف��اءات  التنفيذية 

تطلعات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  اململكة 

القيادة الر�شيدة.

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  ت��وج��ت 

في�شل  بنت  هيفاء  الأم��رة  امللكي 

بن عبدالعزيز رئي�شة جمل�س اإدارة 

الفائزات  م��وؤخ��راً  زه���رة،  جمعية 

بح�شور  لل�شيدات،  دواثلون  ب�شباق 

الطالبات  ل�شوؤوؤن  اجلامعة  وكيلة 

عميدة  �شيف،  بن  غ��ادة  الدكتورة 

ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س ال���دك���ت���ورة مي 

الطبية  ال��ع��ل��وم  ووك��ل��ي��ة  ال��را���ش��د، 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال���دك���ت�����������ورة ف���داء 

                                                                                                           . اجل�ا�شر 

ويعد ال�شباق الذي اأقامته مبادرة 

بالتعاون   KSU Movement
وا�شراف الحتاد ال�شعودي لل�شباق 

دواث���ل���ون  ���ش��ب��اق  اأول  ال���ث���الث���ي، 

باململكة. لل�شيدات 

واأو���ش��ح��ت »م��وؤ���ش�����س امل��ب��ادرة« 

الدكتورة مزنة املرزوقي اأن ال�شباق 

باأهمية  ال��وع��ي  رف���ع  اإىل  ي��ه��دف 

ال�شحة  وتعزيز  الريا�شة،  ممار�شة 

الأم��را���س، وخا�شة  م��ن  وال��وق��اي��ة 

وتكثيف  وامل��زم��ن��ة،  منها  اخلبيثة 

اجل��ه��ود يف ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر عن 

�شرطان الثدي.

واأكدت »�شريك موؤ�ش�س للمبادرة« 

رمي اخلمي�س اأن جمموع امل�شاركات 

يف ال�شباق بلغ 100 م�شاركة منهن 

 30 و  ال�����ش��ب��اق  م�����ش��ارك��ة يف   70
م�شافة  وبلغت  كمتطوعة  م�شاركة 

كيلو  و6  جري  كيلومر   2 ال�شباق 

مرة  جري  كيلومر  و2  دراجة  مر 

اأخرى.

ت��وج��ت  ال�������ش���ب���اق  ن���ه���اي���ة  ويف 

الأول يف  الثالثة  باملراكز  الفائزات 

فئة الفردي وهن:

- املركز الأول : مرام اآل مغرة

- املركز الثاين : زملة الدو�شري

- املركز الثالث : رند اخلرا�شي.

ويف فئة الفرق ح�شل فريق حنني 

املركز  على  عيفان  ومها  اأوح�شان 

الأول وفريق هاجر الأحمد وامتنان 

وفريق  الثاين  املركز  على  العثمان 

�شارة ال�شبيعي و�شهد املطري على 

املركز الثالث.

يف ختام الفعالية قدمت موؤ�ش�س 

لالحتاد  اجلزيل  �شكرها  امل��ب��ادرة 

متمثاًل  الثالثي  لل�شباق  ال�شعودي 

يف اللجنة الن�شائية بقيادة الأ�شتاذة 

اأع�شاء  وجميع  ال��ع��ام��ودي،  اأروى 

والفريق  الراعية  واجلهات  اللجنة، 

ال��ت��ط��وع��ي ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ت��ي 

بذلوها يف جناح ال�شباق.

دورة حول »كاريزما الظهور اإلعالمي«
الدكتور  امل�شارك  العالم  اأ�شتاذ  اأكد 

عادل بن عبدالقادر املكينزي اأن �شاحب 

�شلمان  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 

رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 

يتمتع  ال���دف���اع،  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 

�شفات  يف  جتلت  كاريزمية،  ب�شخ�شية 

�شخ�شية وات�شالية واأخالقية منها الثقة، 

واللهام،  والب�شاطة،  ال�شخ�شية،  وق��وة 

ف�شاًل  روؤي���ة،  اإم��ت��الك��ه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

على  وقدرته  الفعال  �شموه  ح�شور  عن 

التوا�شل احليوي مع الو�شيلة الإعالمية؛ 

مبفردات  يتحدث  العهد  ويل  اأن  موؤكداً 

يفهمها عقل ال�شباب ال�شعودي المر الذي 

حول  واللتفاف  املحبة  حجم  يف  انعك�س 

�شموه الكرمي.

بعنوان  موؤخراً  الع��الم  نادي طالب  نظمها  التي  ال��دورة  ذلك يف  جاء 

»كاريزما الظهور الإعالمي« وقدمها د.عادل املكينزي مبدرج كلية الآداب 

بجامعة امللك �شعود.

واأو�شح د.املكينزي اأن مفهوم »الكاريزما« وفقا للفيل�شوف ماك�س ويرب، 

ريت�شارد  العامل  مقولة  اىل  م�شرا  »الكاريزما«  �شمات  اكت�شاب  اإمكانية 

والباقي   .50% بن�شبة  النا�س  جميع  لدى  موجودة  الكاريزما  اأن  وايزمن، 

اأبرز  على  ال�شوء  �شلط  كما  املحيطة«.   البيئة  مع  تعامالتنا  من  مكت�شب 

�شمات ال�شخ�شية الكارزماتية، واأ�شاليب اكت�شاب تلك ال�شفات والتدريب 

عليها، مبيناً الأثر اليجابي باجلمهور.

ظهوره  يف  ال�شخ�س  يحتاجها  التي  العالمية  املهارات  اىل  انتقل  ثم 

الع��الم  و�شائل  مع  والتوا�شل  الت�شال  مهارات  ومتطلبات  الإع��الم��ي، 

»تقليدية وجديدة« مع الركيز على تقنيات التوا�شل مع اجلمهور و�شناعة 

املحتوى املوؤثر.

وقد اأجريت بع�س التطبيقات العملية على احل�شور من طالب وطالبات 

الكلية واملهتمني الذين اأثروا الدورة بالتفاعل املبا�شر بالقاعة او عرب تطبيق 

 .ZOOM

زيارة علمية لطلبة العمارة والتخطيط
يف  البناء  وعلوم  العمارة  بق�شم   »5« معماري  ت�شميم  مقرر  طلبة  زار 

اأبراج مركز امللك عبداهلل املايل كاأحد  العمارة والتخطيط  موؤخراً،  كلية 

اأمانة  الدرا�شية مل�شروع الف�شل احلايل املتمثل يف ت�شميم »برج  احلالت 

مدينة الريا�س«، حيث كان يف ا�شتقبالهم عدد من امل�شوؤولني وامل�شوؤولت 

املكتب  مهند�شي  وكذلك  امل�شروع،  اإدارة  مهند�شي  من  باملركز، وجمموعة 

ال�شت�شاري للم�شروع واملقاول. 

املايل مت من  امللك عبداهلل  بالطالع على جم�شم مركز  الزيارة  بداأت 

موقع  وتو�شيح  ومكوناته،  للمركز  العام  باملخطط  الطالب  تعريف  خالله 

امل�شاحبة  الحرازية  الإج��راءات  مع  وتزامناً  زيارته،  �شيتم  الذي  الربج 

جلائحة كورونا والتزاماً بها ولتحقيق ال�شالمة للجميع مت تق�شيم الطالب 

اإىل جمموعات خالل الزيارة.

الهند�شية  والنظم  للربج  الأ�شا�شية  العنا�شر  على  ال��ط��الب  واأط��ل��ع 

عن  مف�شل  ل�شرح  والطالبات  الطالب  خاللها  وا�شتمع  فيه  امل�شتخدمة 

اأ�ش�س وعنا�شر تن�شيق املوقع حول الربج وال�شاحات املحيطة به، وعنا�شر 

الهند�شية  النظم  ومكونات  امل�شتخدمة  وامل��واد  للربج  املعماري  الت�شميم 

املختلفة بكل دور من اأدوار الربج.

واأجاب املهند�شني وامل�شوؤولني عن امل�شروع حول الت�شاوؤلت التي قدمها 

الطالب، ويف ختام الزيارة قدم الطالب �شكرهم وتقديرهم لأ�شاتذة املقرر 

ولكل الفريق الذي �شاحبهم خالل الزيارة، مبدين اعجابهم مبا �شاهدوه 

ومبدى ال�شتفادة التي ح�شلوا عليها من هذه الزيارة من فهم عميق لواقع 

الت�شميم  بني  املطلوب  التكامل  يحقق  ت�شميميه مبا  يتم  ما  تنفيذ  عملية 

املعماري والنظم الهند�شية، وكيفية التغلب على التعقيدات املرتبطة بها من 

جهة اأخرى وهو ما يهدف اإليه املقرر.

ثم قدم اأ�شاتذة املقرر ال�شكر والمتنان لكلية العمارة ممثلة بعميد الكلية 

الدكتور  البناء  العمارة وعلوم  ورئي�س ق�شم  الدغي�شم،  الدكتور عبدالعزيز 

تنعك�س  والتي  العلمية  الزيارات  ت�شهيل مثل هذه  في�شل بن �شليمان على 

على اأداء الطالب يف م�شاريعهم الف�شلية، كما قدموا �شكرهم للم�شوؤولني 

ومهند�شي امل�شروع على ح�شن ال�شتقبال.

د. العمر

د. املكينزي
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جامعة طيبة تدّشن معامل البحوث االستراتيجية

وزارة التعليم توقع اتفاقية مع الجمعية الخيرية 
لصعوبات التعلم لتعزيز المشاركة المجتمعية

البرنامج  تطلق  التعليم  وزارة 
معلمًا   1018 لتأهيل  التدريبي 

)STEM( منهجية وفق  ومعلمًة 

لت�أهيل  التدريبي  الربن�مج  م�ؤخرا  التعليم  وزارة  اأطلَقت 

املعلمني واملعلم�ت وفق منهجية )STEM( التعليمية، بهدف 

)العل�م،  الأ�س��سية  الأربع  التعليم  م�اد  بني  والتك�مل  الدمج 

فيم�  الرتابط  وحتقيق  الري��سي�ت(،  الهند�سة،  التقنية، 

ومعلمًة،ج�ء  معلم�ً   1018 تدريب  خالل  من  وذل��ك  بينه�، 

ل� )STEM(، وت�سعى وزارة  الع�ملي  الي�م  ب�لتزامن مع  ذلك 

التعليم من خالل الربن�مج التدريبي اإىل تعزيز اأداء املعلمني 

التعليمية  امل��ق��ررات  حم��ت���ي���ت  ت��دري�����س  اأث��ن���ء  وامل��ع��ل��م���ت 

وي�سهم  التعليم،  خمرج�ت  على  اإيج�بي�ً  ينعك�س  مب�  الأربعة، 

العمل  ل�س�ق  الطلبة  وتهيئة  التعلّم،  ن�اجت  وجت�يد  رفع  يف 

امل�ستقبل.  ووظ�ئف 

تطبيق  يدعم  م�  بكل  املرتبطة  جه�ده�  ال�زارة  وت�ا�سل 

يف  ت�س�عد  م��راك��ز   104 اإت���ح��ة  ع��رب   ،)STEM( منهجية 

وتنمية  املختلفة  العل�م  املبدعني يف جم�لت  الطلبة  اكت�س�ف 

وفق  متنقلة،  علمية  مراكز   6 جتهيز  ج�نب  اإىل  ُقدراتهم، 

الث�رة  وتقني�ت  تتن��سب  التي  والأدوات  التجهيزات  اأحدث 

تدعم  التي  التطبيق�ت  اإىل  ب�لإ�س�فة  الرابعة،  ال�سن�عية 

يجعله�  مب�  والتقنية،  والهند�سة  والري��سي�ت  العل�م  تك�مل 

للتن�ف�سية  حُمققًة  للطلبة؛  وحُمفزة  ج�ذبة  تف�علية  بيئة 

الع�ملية.

التأهيل  الدورات في  سلسلة من 
نورة األميرة  بجامعة  المهني 

حزمة  عبدالرحمن،  بنت  ن���رة  الأم���رة  ج�معة  عقدت 

العلمية،  املج�لت  يف  املتن�عة،  العمل  وور�س  الدورات،  من 

خمرج�ت  على  العمل  بهدف  وذلك  والثق�فية؛  وال�سحية، 

ي�ؤهله�  ال��ذي  والعلم،  املعرفة  م��ن  بقدر  تتمتع  تن�ف�سية، 

العمل. و�س�ق  الي�مية  حي�ته�  يف  لنج�ح�ت 

»التفكر  دورة  واملهني  الطالبي  ال��دع��م  مركز  ون��ّظ��م    

»اأخالقي�ت  برن�مج  �سمن  املهن«  يف  الإب��داع��ي  والتحليل 

تعريفهن  اأجل  من  واخلريج�ت  الط�لب�ت  م�ستهدفة  العمل«، 

املهني،  امل��ج���ل  يف  الإب��داع��ي  والتحليل  التفكر  ب�أهمية 

احل�س  بتط�ير  وع��الق��ت��ه  التفكر  اأمن����ط  على  وال��ت��ع��رف 

الإبداعي للم�ظف.   وقدم املركز الدورة التدريبية »وظ�ئف 

امل�ستقبل والتح�ل الرقمي يف املهن« �سمن برن�مج »التط�ير 

الذاتي واملهني«، والتي عملت على تعريف الط�لب�ت مب�هية 

واكت�س�ف  القت�س�دي،  ب�لتح�ل  وعالقته  الرقمي،  التح�ل 

التن�ف�سي. التمّيز  بتحقيق  الرقمي  التح�ل  عالقة 

التدريبي  الربن�مج  املركز �سمن  قدم  ذاته،  ال�سي�ق    ويف 

ال�سحية«  الكلي�ت  وخريج�ت  لط�لب�ت  املهني  »الت�أهيل 

لل�ظ�ئف  احرتافية  ذاتية  �سرة  »اإعداد  بعن�ان  عمل  ور�سة 

ط�لب�ت  تعريف  اإىل  تهدف  عمل  ور���س��ة  وه��ي  ال�سحية«؛ 

ذاتية  �سرة  اإع���داد  بكيفية  ال�سحية  الكلي�ت  وخريج�ت 

متميزة.  وظيفية  عرو�س  على  ح�س�له�  يف  ت�سهم  احرتافية 

بعن�ان  جم�عية  مهنية  اإر���س���د  جل�سة  تقدمي  اإىل  اإ�س�فًة 

»ال�ستعداد املهني »، وهي جل�سة اإر�س�د جم�عية مع مر�سدة 

العمل. يف جم�ل  ال�ستعداد  كيفية  ت��سح  مهنية 

ن�دي  نّظم  فقد  واملعل�م�ت،  احل��سب  كلية  ج�نب  ومن    

لإن�س�ء  )دليلك  بعن�ان  عمل  ور�سة  املط�رين  للطلبة  ق�قل 

اإن�س�ء  مراحل  كيفية  ت��سيح  بهدف  ن�جحة(؛  ذاتية  �سرة 

متك�ملة. بطريقة  الذاتية  ال�سرة 

  اجلدير ب�لذكر اأّن ج�معة الأمرة ن�رة بنت عبدالرحمن، 

العلمي  والتط�ير  التدريب  من  اأن�اع خمتلفة  لط�لب�ته�  تقدم 

اأحد  يُعد  الذي  املعرفة  اقت�س�د  دعم  يف  اإ�سه�ًم�  واملهني؛ 

.2030 روؤية  م�ستهدف�ت 

م���ؤخ��را  طيبة،  ج�معة  د���ّس��ن��ت 

ال�سرتاتيجية،  ال��ب��ح���ث  مع�مل 

الدكت�ر  اجل�معة  رئي�س  بح�س�ر 

ال�سراين. بن قبالن  عبدالعزيز 

اإمي���ن  م��ن  انطالق�ً  ذل��ك،  ج���ء 

اجل�معة ودوره� الري�دي يف خدمة 

املجتمع والنه��س العلمي والبحثي 

يف  وامل�س�همة  البتك�ر  وت�سجيع 

.2030 حتقيق روؤية اململكة 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ي��د  وق�����ل 

مركز  على  امل�سرف  طيبة  بج�معة 

اجل��ي��ن���ت والأم���را����س ال���راث��ي��ة، 

اإن  امل��ن��ت�����س��ري:  ن���ي��ف  ال��دك��ت���ر 

اجل�معة ممثلة يف منظ�مة البحث 

الأعم�ل  وري���دة  والبتك�ر  العلمي 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خطته�  و���س��ع��ت 

ال��روؤي��ة،  اأه���داف  لتخدم  البحثية 

اإن�����س���ء وتط�ير  م��ن خ��الل  وذل��ك 

متميزة. بحثية  مراكز 

ال��ب��ح���ث  م��ع���م��ل  اأن  واأ����س����ف 

تد�سينه�  مت  التي  ال�سرتاتيجية 

ج�معة  ظ��ه���ر  زي����دة  اإىل  ت�سعى 

حملي�ً  رائ����دة  ك��م���ؤ���س�����س��ة  ط��ي��ب��ة 

ودولي�ً؛ يف اإجراء وتط�ير الأبح�ث 

روؤية  برامج  مع  املت�افقة  املبتكرة 

رائ��دة  كم�ؤ�س�سة   ،2030 اململكة 

م���ع���رتف ب���ه���� وم��ت��خ�����س�����س��ة يف 

اأف�د  كم�  املبتكرة.  الأبح�ث  اإجراء 

امل��ع���م��ل تهدف  ب����أن  »امل��ن��ت�����س��ري« 

يف  وطنية  بحثية  قدرات  بن�ء  اإىل 

التحتية  البنية  وتط�ير  اجل�معة 

ال��ب��ح��ث��ي��ة وال���ت���ي ت�����س��م��ل اأح���دث 

امل��راف��ق وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��الزم��ة، 

ال�سرتاتيجية. اأهدافه�  لتحقيق 

يف  مبتكرة  حل�ل  تط�ير  وك��ذا 

ال�سلة  ذات  البحثية  امل��ج���لت 

 ،2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة  ب���ربام���ج 

واإق����م���ة ���س��راك���ت ���س��ن���ع��ي��ة مع 

منطقة  يف  ال����اع���دة  ال��ق��ط���ع���ت 

امل��دي��ن��ة امل���ن����رة م��ث��ل ق��ط���ع���ت 

املتجددة  الط�قة  وت�طني  التعدين 

ال�سحية. والتنمية 

العم�دة  اأن  »املنت�سري«  واأو�سح 

ت�سعى من خالل مراكزه� ومع�مله� 

ذات  ب��ح���ث  اإجن����ز  اإىل  البحثية 

واقت�س�دي،  معريف  علمي  ع�ئد 

ومب� يت�افق مع الأول�ي�ت البحثية 

بحثية  بيئة  وت�فر  طيبة  جل�معة 

ج��ذاب��ة جل��م��ي��ع ف��ئ���ت ال��ب���ح��ث��ني 

اجل�معي  احلرم  داخل  والب�حث�ت 

من  قط�ع  لأك��رب  خدم�ت  وتقدمي 

اجل�معة  وخ�رج  داخل  امل�ستفيدين 

وال���ت���ع����ون م���ع م���راك���ز الأب���ح����ث 

وال�سرك�ت  ال�طنية  وامل��خ��ت��ربات 

اخلربات  وا�ستقط�ب  املتخ�س�سة 

داخل وخ�رج  امل�ؤهلة من  والك�ادر 

عجلة  دفع  يف  للم�س�همة  اجل�معة 

يف  وامل�س�همة  والتنمية،  الأبح�ث 

وحتقيق  الإن���ف����ق  ك��ف���ءة  حت��ق��ي��ق 

للج�معة. ذاتية  م�ارد 

ت�سمل  امل��راك��ز  اأن  اإىل  واأ���س���ر 

مركز لأبح�ث الدرا�س�ت وال�سم�م 

وم���رك���ز ل��ل��ج��ي��ن���ت والأم����را�����س 

البح�ث  ملع�مل  اإ�س�فة  ال�راثية، 

طب  مع�مل  ت�سمل  ال�سرتاتيجية، 

تكن�ل�جي  الن�ن�  ومع�مل  الن�ن� 

ومعمل  والليزر  البالزم�  ومعمل 

النظيفة الغرف 

م��ذك��رة  التعليم  وزارة  وّق��ع��ت 

ت��ف���ه��م م���ع اجل��م��ع��ي��ة اخل��ري��ة 

امل�س�ركة  لتعزيز  التعلّم؛  ل�سع�ب�ت 

املجتمع  م�ؤ�س�س�ت  مع  والتك�مل 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ربام���ج  ت���ق���دمي  يف 

والت�ع�ية  ال��رتب���ي��ة  واخل��دم���ت 

ووقعه�  التعلّم،  ب�سع�ب�ت  املرتبطة 

التعليم  وزارة  وكيل  اجل�نبني  من 

بنت  د.م��ه���  التعليمية  ل��ل��ربام��ج 

ورئي�س جمل�س  ال�سليم�ن،  عبداهلل 

ل�سع�ب�ت  اخلرية  اجلمعية  اإدارة 

اآل  عبدالعزيز  بن  د.عثم�ن  التعلّم 

التف�هم  مذكرة  وتهدف  عثم�ن.  

اأف�����راد  ب���ني  ال����ع���ي  ن�����س��ر  اإىل 

�سع�ب�ت  ح�ل  التعليمي  املجتمع 

معه�،  التع�مل  واأ�س�ليب  التعلّم 

ال��ك���ادر  وتط�ير  ت��دري��ب  وك��ذل��ك 

واإع����داد  املتخ�س�سة،  ال��ب�����س��ري��ة 

املخت�سني  ع��ن  معل�م�ت  ق���ع��دة 

اإ�س�فة  وذوي اخلربات يف املج�ل، 

الرتب�ية  ال�ست�س�رات  تقدمي  اإىل 

والأ�����س����ري����ة، واإج�������راء ال��ب��ح���ث 

تخدم  التي  العلمية  وال��درا���س���ت 

امل�����س���رك��ة  ج���ن��ب  اإىل  امل��ه��ت��م��ني، 

املحلية  وال��ن��دوات  امل���ؤمت��رات  يف 

والإق��ل��ي��م��ي��ة، وحت��ق��ي��ق اخل��دم���ت 

الرتب�ية للطلبة يف جم�ل �سع�ب�ت 

التعلّم التي تُقدم من خالل برامج 

املخت�س�ن.  به�  يق�م 

بني  التف�هم  جم���لت  وت�سمل 

الربامج  من  لال�ستف�دة  اجل�نبني 

�سع�ب�ت  برامج  ملعلمي  التدريبية 

اجلمعية،  تنظمه�  ال��ت��ي  ال��ت��ع��لّ��م 

وزارة  واأنظمة  ل�ائح  مع  يتفق  مب� 

ي��ت��ع���ر���س مع  ال��ت��ع��ل��ي��م، ومب���� ل 

وتقدمي  الأ���س������س��ي��ة،  املعلم  م��ه���م 

امل��ط��ب���ع���ت ال��ت���ع���ي��ة وامل�����اد 

املجتمع  ت�ستهدف  التي  التدريبية 

برامج  تقدمي  وك��ذل��ك  التعليمي، 

ت�����س��ت��ه��دف الأ����س���رة وامل��خ��ت�����س��ني 

احل���لت  وت�سخي�س  وامل��ه��ت��م��ني، 

ال��ت��ي حت��دده��� ال������زارة واإع����داد 

اإق���م��ة  اإ���س���ف��ة اإىل  ت��ق���ري��ر ب��ه���، 

واملن��سب�ت  ال��ت���ع���ي��ة  احل��م��الت 

امل�ه�بني  الطلبة  ودع��م  الع�ملية، 

بتبني  ال��ت��ع��لّ��م  ���س��ع���ب���ت  ذوي 

الأن�سطة  يف  واإ�سراكهم  قدراتهم 

املختلفة.  والفع�لي�ت 

اإىل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وت�����س��ع��ى 

الربحي  غر  القط�ع  مع  التع�ون 

دعم  يف  خ��ربات��ه  م��ن  لال�ستف�دة 

والتثقيفية  ال��ت���ع���ي��ة  ال���ربام���ج 

خالل  من  الإع�قة،  لذوي  املقدمة 

ال���س��ت��ع���ن��ة ب���ل��ك���ادر ال��ب�����س��ري��ة 

اإع���داد  يف  وامل���ؤه��ل��ة  املتخ�س�سة 

الربامج. تلك 



أدعية صاحب الجاللة الملك سعود بن 
عبد العزيز آل سعود

ي��وج��د ه���ذا ال��ك��ت��اب 

امللك  مكتبة  يف  ال��ن��ادر 

ق�سم  امل��رك��زي��ة  �سلمان 

الكتب النادرة من تاأليف 

امللك  اجلاللة  �ساحب 

عبدالعزيز  ب��ن  �سعود 

اآل �سعود.

طريق الخروج من فخ الرقمنة
Bodo Wiagand :املوؤلف

املرتجم: ب�سري عبد املجيد �سالح

ت���رج���م���ة ه���ذا  ُروِع���������َي يف 

نقل  يف  العلمّية  الدّقة  الكتاب 

امل�����س��ط��ل��ح��ات وال���و����س���وح يف 

الكتاُب  وينظِر  الأفكار.  �سرح 

ع�سر  يف  املناف�سَة  اأّن  اإىل 

هي  الرابعة  ال�سناعّية  الثورة 

الإب��داع  جت��اه  الدافعة  القّوة 

لكونها  اإ���س��اف��ًة  وال��ت��ط��ّور، 

لل�سركات،  الرئي�س  املحّرك 

ك��م��ا ه���و احل�����ال يف ب��ل��ٍد 

الأج���ور  حيث  اأمل��ان��ي��ا  مثل 

امل��رت��ف��ع��ة، ل��ل�����س��م��ود يف 

العاملي  القت�ساد  مواجهة 

امل��ت�����س��اب��ك وامل����رتاب����ط. 

��ح ال��ك��ت��اب اأه��م��ّي��ة  وي��و���سّ

وكيفّية �سلوك طريق التحّول الرقمي باأماٍن للو�سول 

يوّفر  كما  الق�سوى.  ال�ستفادة  ولتحقيق  الرقمّية  ال�سركة  اإىل 

التحّول  عملّية  عن  النابعة  للم�ساكل  �ساملًة  مقّدمًة  الكتاُب 

الرقمي، مبا يف ذلك من حتدّياٍت وخماطر. وي�سطحب الكتاُب 

القارئ خطوًة خطوة اإىل طريق الثورة ال�سناعّية الرابعة، وهو 

ماألوفًة  قريًبا  ت�سبح  قد  والتي  القدمية،  املقولة  تلك  يوؤّكد  ما 

اأكرث من اأّي وقٍت م�سى، األ وهي: الطريق هو الهدف.

دليل تدريس الطالب
ذوي اضطرابات طيف التوحد

Darlene E. Perner :املوؤلف

املرتجم: نورة بنت �سايف الدو�سري

ي��ع��دُّ ه���ذا ال��ك��ت��اب م�����س��دًرا 

جلميع  ع��ن��ه  غ��ن��ى  ل  م��ه��ًم��ا 

الطالب  مع  والعاملني  املعلمني 

طيف  ا���س��ط��راب��ات  ذوي  م��ن 

ال���ت���وح���د. وي��ت��م��ي��ز ب��ت��ق��دمي 

للرتبويني  مبا�سرة  معلومات 

ت���و����س���ح ك��ي��ف��ي��ة ت���دري�������س 

ا���س��ط��راب  ذوي  ال���ط���الب 

من  جمموعة  التوحد  طيف 

لنجاحهم  الالزمة  املهارات 

وخارجها  امل��در���س��ة  داخ���ل 

م���ن خ����الل ع��ر���س ط��رق 

توجيه  اإىل  تهدف  عملية 

التدري�س.   يف  املمار�سات 

على  الكتاب  يحتوي  كما 

واملمار�سات  الإ�سرتاتيجيات  من  جمموعة 

فعاليتها  البحوث  اأظهرت  التي  الأدل��ة  على  املبنية  التدري�سية 

ومهارات  الذاتية،  والعناية  الجتماعية  امل��ه��ارات  تطوير  يف 

التوا�سل، واملهارات الأكادميية، اإذ يقدم كل ف�سل من ف�سوله 

بخطوات  م�سحوبة  واقعية  واأمثلة  عملية  معلومات  للرتبويني 

من  للطالب  تدري�سه  وكيفية  تدري�سه  يجب  ما  حول  للتطبيق 

ا�سطراب طيف التوحد.

17 5دراسات  العدد 1413 - الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ املوافق 14 نوفمرب 2021م

احلديث«  املناخي  التغري  »ع��امل 

هكذا جاء عنوان الكتاب الذي عمل 

على ترجمته كال من الدكتور تركي 

حيث  الطراونة  قا�سم  ود  ف��رج  اآل 

الق�سايا  اأه��م  عن  الكتاب  يتحدث 

ال��ع��امل��ي��ة )ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي( وع��ن 

والتهديد  العاملي  الو�سع  خ��ط��ورة 

الأر����س  ك��وك��ب  ل��ه  يتعر�س  ال���ذي 

اأر���س  على  امللمو�سة  وال��ت��اأث��ريات 

ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث��ات  نتيجة  ال��واق��ع 

الدفيئة.

التغريات  اأن  للذهن  يتبادر  قد 

يف  زي���ادة  م��ن  ت�سببه  وم��ا  املناخية 

حدة الأعا�سري، والت�سحر، وارتفاع 

من�سوب مياه البحار واملحيطات على 

�سبيل املثال، ذات طابع بيئي فقط، 

بكل  يتعلق  بات  الأم��ر  اأن هذا  غري 

القت�سادية  الب�سر  حياة  تفا�سيل 

والجتماعية وال�سحية.

مل���ا ل��ه��ذا ال��ت��غ��ي��ري م���ن اأه��م��ي��ة 

العلماء  م��ن  ي�ستدعي  ذل���ك  ف���اإن 

توحيد  القرار  و�سناع  وامل�سوؤولني 

واتخاذ  ال�سيا�سات  لر�سم  اجلهود 

املتعددة  وال�سيناريوهات  القرارات 

املنا�سبة ملواجهة مثل هذه التحديات 

الناجمة عن تغري املناخ.

ياأتي هذا الكتاب كاإحدى الر�سائل 

�سورة  ليعطي  وامل��درو���س��ة  املهمة 

وا���س��ح��ة ع��ّم��ا ح���دث خ���الل ف��رتة 

وعما  مناخية  تغيريات  من  �سابقة 

هو متوقع جراء هذا التغري

الزيادة  معرفة  عدم  عن  يتحدث 

دقيق  ب�سكل  احل���رارة  درج���ات  يف 

ال�سيا�سات  وم��ا  القرن  ه��ذا  خ��الل 

العامل  دول  تعتمدها  اأن  يجب  التي 

ج��راء ه��ذا الرت��ف��اع. حيث هناك 

ت��ق��دي��ر لرت��ف��اع درج����ات احل���رارة 

درجة   1.5 الأدن��ى  ح��ده  �سيبلغ يف 

مئوية ويف حده الأق�سى 6 درجات 

مئوية.

و�سلت  ما  اإذا  اأن��ه  الكتاب  يذكر 

الزيادة يف درجات احلرارة اإىل 4.5 

لن  الأر���س  كوكب  فاإن  مئوية  درجة 

ي�سبح �ساحلا حلياة الب�سر ولن يفيد 

بعدها اأي انخفا�س ب�سبب الو�سول 

عودة  ل  التي  احلرجة  النقطة  اإىل 

للو�سع الطبيعي بعد ح�سولها.

يتطرق الكتاب اإىل اأن هناك خلاًل 

وعدم اتزان يف الطاقة الداخلة اإىل 

ن�سبة  الأر�س  كوكب  املناخ يف  نظام 

حيث  منه،  اخل��ارج��ة  الطاقة  اإىل 

ي��ع��زى ه���ذا اخل��ل��ل اإىل ت��داع��ي��ات 

انح�سار  عن  الناجت  املناخي  التغري 

الأم��ر  اجلليد  من  هائلة  م�ساحات 

التي  الطاقة  زيادة  اإىل  يوؤدي  الذي 

م��ق��ارن��ة  الأر������س  ���س��ط��ح  ميت�سها 

كانت  التي  اجلليدية  بامل�سطحات 

ال�ساقط  ال�سم�سي  الإ�سعاع  تعك�س 

عن  كذلك  الكتاب  يتحدث  عليها. 

اأه����م م��راك��ز الأب���ح���اث يف جم��ال 

املهمة  والعناوين  املناخية  التغريات 

على  احل�سول  للقارئ  ميكن  التي 

املعلومات حول التغري املناخي منها 

وبذلك يتم ال�ست�سهاد باأبحاث هذه 

املراكز العلمية.

متو�سط  يف  امل��ق��درة  ال��ت��غ��ريات 

العاملية  ال�سطحية  احلرارة  درجات 

اأك�سيد  ث��اين  وت��رك��ي��زات  ال�سنوية 

الكربون ) خط اأ�سود �سميك ( منذ 

التغيريات على  وتظهر  عام ١٨٨٠. 

اأنها اختالفات احلالت ال�ساذة من 

 .2000 اإىل   1901 قيم  متو�سط 

منذ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  تركيزات 

القيا�سات  م��ن  ه��ي   1957 ع���ام 

-ه��اواي   ، ل��وا  مونا   « يف  املبا�سرة 

ال�سابقة  التقديرات  اأن  » ، يف حني 

الأ�سا�سية  ال�سجالت  من  م�ستمدة 

تركيزات  مقيا�س  يظهر   . للجليد 

ثاين اأك�سيد الكربون يف اأجزاء لكل 

احلجم  حيث  م��ن   (ppm) مليون 

يف  ج��زء   320 مبتو�سط  مقارنة   ،

اأن �سذوذ درجات  املليون ، يف حني 

 13.9 ملتو�سط  بالن�سبة  احل���رارة 

درجة مئوية

ذوب�����ان ال�����س��ط��ح ف����وق ال��غ��ط��اء 

يوليو   8 يف  جرينالند  يف  اجلليدي 

اإىل الي�سار و 12 يوليو اإىل اليمني 

من  ثالثة  قيا�سات  اأظهرت   2012
 ، يوليو   8 يف  اأن��ه  �سناعية  الأقمار 

الغطاء  م��ن   %40 ح���وايل  خ�سع 

اجلليدي للذوبان يف اأو بالقرب من 

قليلة  اأي���ام  غ�سون  ويف   . ال�سطح 

ت�����س��ارع��ت درج���ة ان�����س��ه��ار ذوب���ان 

اأن  ق��در  حيث  كبري  ب�سكل  اجلليد 

97% من �سطح الغطاء اجلليدي قد 
ذاب بحلول 12 يوليو.. وب�سكل عام 

فاإن ال�سورة هي لذوبان �سديد كان 

العلماء متاأكدين من حدوثه

العلمية  الدرا�سات  بع�س  اأثبتت 

اأن التحدث ب�سوت عال ن�سبياً مع 

فهم  على  قدرتك  ي�سرع  نف�سك، 

يحفز  كما  وا�ستيعابها،  الأم���ور 

ويجعلك  امل��دى،  البعيدة  الذاكرة 

ت��ت��ع��ل��م ب��ط��ري��ق��ة اأ����س���رع واأك����رث 

. فاعلية

ن�سرتها  درا����س���ة  وج����دت  وق���د 

 Quarterly Journal
 of Experimental
اإىل  م�����س��ت��ن��دة   ،Psychology
يف  �ساركوا  الطالب  من  جمموعة 

ب�سوت  التحدث  اأن  البحث،  ه��ذا 

عال جعل امل�ساركني الذين يرددون 

ا�سم �سيء معني مع موا�سفاته على 

اأ�سرع  ب�سكل  يجدونه  املثال،  �سبيل 

به  املتعلقة  املعلومات  ويح�سلون 

�سريعاً.

اإليها  خل�س  التي  النتائج  وم��ن 

البحث وعدد من الدرا�سات الأخرى 

اأي�ساً، على �سبيل املثال، اأن التحدث 

مع نف�سك ب�سوت مرتفع يجعل:

اأك��رث  ب�سكل  ي��ع��م��ل  دم��اغ��ك   –
فعالية، ويحفز ذاكرتك

فعال  ب�سكل  يتعلمون  الأطفال   –
واأ�سرع

تنظيم  ع��ل��ى  ي�����س��اع��دك  ك��م��ا   –
اأفكارك

نتائج  حتقيق  على  وي�ساعدك   –
وانتباهك،  تركيزك  يقوي  لأنه  اأكرث 

ي�سكل  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  ح��اذف��اً 

م�سادر اإلهاء.

 ”Ipsos اإب�سو�س”  ���س��رك��ة 

ا�ستطالع  بعمل  ق��ام��ت  ل��الأب��ح��اث 

العامل حول  ح��ول  دول��ة   27 ل�  راأي 

اأك���رث ال����دول ت��ف��ائ��ال ب��وج��ود لقاح 

مع    Covid-19 كورونا  لفايرو�س 

الراأي  اإ�ستطالع   .2020 عام  نهاية 

موقع  عرب   2020 اأكتوبر  يف  نُ�سر 

لالإبحاث   ”Ipsos اإب�سو�س”  �سركة 

املغرتبني  ال�سكان  و  امل��واط��ن��ني   .

لقاح  وج��ود  حول  راأيهم  عن  �ُسئلوا 

مع    Covid-19 كورونا  لفايرو�س 

اململكة  يف   2020 عام  نهاية  حلول 

اإ�ستطالع  العربية ال�سعودية. منوذج 

اأعلى خم�س دول حول  الراأي و�سح 

العامل موؤيدين لأخذ اللقاح مع حلول 

العربية  اململكة   .2020 عام  نهاية 

الثانية  املرتبة  يف  جاءت  ال�سعودية 

لقاح  بوجود  تفاوؤل  ال��دول  بني  من 

بعد   Covid-19 كورونا  لفايرو�س 

ال�سني. 

لأخذ  تاأيديهم  يف  الأعلى  ال��دول 

هي   2020 ع��ام  نهاية  م��ع  اللقاح 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  ال�سني، 

الهند ، الأرجنتني، الربازيل. الدول 

مع  اللقاح  لأخ��ذ  موؤيدين  اخلم�س 

ال�سني   .2020 ع��ام  نهاية  ح��ل��ول 

ال�سعودية  العربية  اململكة   ..%87
الأرج��ن��ت��ني   .%74 ال��ه��ن��د   .%75

52%. الربازيل %51. 
يف املقابل، ا�ستطالع الراأي يوجد 

فيه بيانات دميوغرافية تو�سح وجود 

 Covid-19 لقاح لفايرو�س كورونا

قبل حلول نهاية عام 2020. 75% 

من �سكان اململكة العربية ال�سعودية 

حلول  قبل  اللقاح  لأخ��ذ  يتطلعون 

من   %71  .2020 ع����ام  ن��ه��اي��ة 

هم  ال��راأي  اإ�ستطالع  يف  امل�ساهمني 

يف  امل�ساهمني  م��ن   %80 و  رج��ال 

اإ�ستطالع الراأي هم ن�ساء. البيانات 

الدميوغرافية و�سحت اأن اأعلى فئه 

لأخذ  ال��راأي  ا�ستطالع  من  عمرية 

 2020 عام  نهاية  حلول  مع  اللقاح 

مابني 25-34 �سنة بن�سبة %80.. 

اإب�سو�س”  �سركة   ، وب��الإ���س��اف��ه 

يف  و���س��ح��ت  ل��الأب��ح��اث   ”Ipsos
اإ�ستطالع الراي اأن 84% من �سكان 

يتطلعون  ال�سعودية  العربية  اململكة 

لأخذ اللقاح يف حال وجود اللقاح يف 

امل�ساهمني يف  من   %81 وقت.  اأي 

 %87 و  الراأي هم رجال  اإ�ستطالع 

الراي  اإ�ستطالع  يف  امل�ساهمني  من 

الدميوغرافية  البيانات  ن�ساء.  هم 

فئة عمرية  اأعلى  اأن  اأي�سا  و�سحت 

اأخ���ذ ال��ل��ق��اح يف حال  ي��رغ��ب��ون يف 

�سنة   34-25 مابني  هم  جاهزيته 

بن�سة %87. 

قــــــــــــــــرأت لك..
التغير المناخي .. كتاب يواكب متغيرات الحياة 

دراسات علمية عن الشخص الذي يتكلم مع نفسه؟

المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تفاؤال 
  Covid-19 بلقاح فايروس كورونا

كوكب الأر�ض واحلالة احلرجة 



و�أع��رق  �أه��م   �أح��د  �سعود  �مللك  جامعة  تعد 

�لتطوير  على  فحر�سها  �ل�سعودية؛  �جلامعات 

�مل�ستمر يثبت مت�سكها ببلوغ روؤيتها �ال�سرت�تيجية 

)�لريادة �لعاملية و�لتميز يف بناء جمتمع �ملعرفة( 

�لوطنية  �جلامعات  بني  عر�قتها  تتنا�سب  �لتي 

و�لعربية و�لعاملية،  ويف �سبيل حتقيق ذلك تعمل 

�ال�سرت�تيجيات  من  �لعديد  تنفيذ  على  �جلامعة 

�جلامعة  حتقيق  �هلل-  بتوفيق   – ت��دع��م  �ل��ت��ي 

لروؤية  �لد�عمة  �مل�ستقبلية  وتطلعاتها  الأهد�فها 

�ل�سعودية 2030؛  فكل حر�ك تطويري تقوم به 

�جلامعة ميكن رده �إىل مرجعية ر��سخة يف خطتها 

�ال�سرت�تيجية  ويف هذه �لروؤية �ملباركة وتوجهاتها 

�لعمل  ج��ودة  على  ي��دل  �أم��ر  وه��و  �مل�ستقبلية،  

�ملوؤ�س�سي باجلامعة،  وي�ساهم يف  تر�سيخ هوية 

وخارجًيا  د�خلًيا  �ملوؤ�س�سية  و�سمعتها  �جلامعة 

باعتبارها موؤ�س�سة وطنية ت�سعى �إىل بلوغ روؤيتها 

وحتقيق �أهد�فها �ال�سرت�تيجية �ملتو�فقة مع روؤية 

دوؤوب،  عمل  خالل  من  وذلك  وطموحه،  �لوطن 

لتحقيق  د�عمة  م�ستمرة  تطويرية  وم�سروعات 

�الأهد�ف �ال�سرت�تيجية، وهذ� �الأمر - من وجهة 

نظري-  يجب �أن ي�ساحبه مزيًد� 

تبذل يف  �لتي  م��ن دع��م �جل��ه��ود 

لكثري  �الإع��الم��ي��ة  �مللفات  �إد�رة 

�ال�سرت�تيجية  �مل�����س��روع��ات  م��ن 

عليها  تعمل  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��وي��ري��ة 

�جلامعة؛ خا�سة و�أن دور �جلهود 

�الإعالمية يف �ملوؤ�س�سات �لطاحمة 

كبري،  ب�سكل  ت��ط��ّور  ق��د  للتميز 

ل��ل��ق��ارئ �لكرمي  �أو���س��ح  و���س��وف 

�أوجه �لتطوير )باخت�سار �سديد(: 

مل ت��ع��د �جل���ه���ود �الإع��الم��ي��ة 

تركز  �لطموحة  �ملوؤ�س�سات  يف 

�لك�سف  )�أي  �لنتائج  على  فقط 

ع��ن �الإجن������از�ت �ل��ن��ه��ائ��ي��ة �لتي 

و�لتطويرية(  �ال�سرت�تيجية  �مل�سروعات  حتققها 

مر�حل  جميع  يف  مهًما  م�ساهًما  �أ�سبحت  بل 

�حلر�ك  ُخطط  وتنفيذ  �مل�سروعات،  هذه  تنفيذ 

�لتطويري ب�سفة عامة، من خالل �لتعريف بهذه 

�مل�سروعات، و�سحذ �لهمم لتنفيذها، و��ستقطاب 

ت�سليط  �إىل  �إ�سافة  لها،  و�مل�ساندين  �لد�عمني 

�ل�سوء على كافة مر�حل �الإجناز 

يف هذه �مل�سروعات، و�مل�ستهدفات 

بالن�سبة  و�أهميتها  منها،  �لنهائية 

منها،  �مل�ستفيدة  �لفئات  جلميع 

هذه  حتقيق  يف  �ملن�سوبني  ودور 

�لر��سخ  و�الأ�سا�س  �مل�سروعات، 

�لذي تنطلق منه هذه �مل�سروعات 

�سو�ء كان ذلك يف خطط �لدولة 

�أو �ملوؤ�س�سة.

ول��ع��ل حت��ق��ي��ق ذل���ك يف )�أي���ة 

�سك-  –بال  يتطلب  موؤ�س�سة( 

��سرت�تيجيتها  يف  م�ستمر  تطوير 

�الإمكانيات،  وتوفري  �الإعالمية، 

هذه  لتنفيذ  �للوج�ستي  و�لدعم 

�لتطويري،  للحر�ك  �لد�عمة  �ال�سرت�تيجيات 

�أن ذلك  �لتاأكيد على  �أود  �ل�ساأن  ولعلني يف هذ� 

لن يعرقل جناح �ملوؤ�س�سة يف حتقيق كفاءة �الإنفاق 

بها، وعن �آلية ذلك لعلني �أو�سحها خالل مقاالت 

قادمة. 

عمادة �لتطوير و�جلودة

�مل�ست�سفيات  يف  �لنف�سي  �ل��ع��الج  ي��ع��د  مل 

�ملقابلة  على  مقت�سر�ً  �لنف�سية  و�ل��ع��ي��اد�ت 

�لنف�سية  �الخ��ت��ب��ار�ت  وت��ط��ب��ي��ق  �ل�سخ�سية 

بل  �ل�سخ�سية،  و�ختبار�ت  �لذكاء  و�ختبار�ت 

باأجهزة  تعرف  �الأجهزة  من  �لعديد  �دخ��ال  مت 

على  يف جمملها  تعتمد  و�لتي  �لر�جعة  �لتغذية 

جلل�سات  خ�سوعه  خ��الل  من  �ملري�س  تدريب 

�ل��ع��الج و�ل��ت��ي ت��ت��م مب��وج��ب ب��رن��ام��ج عالجي 

ي�����س��ع��ه �ل��ط��ب��ي��ب �أو �الخ�����س��ائ��ي.  م��ن ه��ذه 

�لر�جعة  �لتغذية  باأجهزة  ي�سّمى  ما  �الج��ه��زة 

ت�ستخدم  و�لتي   Feedback Bio �لبيولوجية 

تدريب  خالل  من  �لنف�سية  �الأمر��س  عالج  يف 

من  بالعديد  �لتحكم  على  �ملري�س 

كالغ�سب  �الن��ف��ع��ال��ي��ة،  �حل����االت 

و�أجهزة  و�لتوتر؛  و�خل��وف  و�لقلق 

 Neuro لتغذية �لر�جعة �لع�سبية�

يف  ت�����س��ت��خ��دم  �ل��ت��ي   feedback
�لع�سبية  �الأم���ر�����س  بع�س  ع��الج 

ك��ف��رط �حل��رك��ة وت�����س��ت��ت �الن��ت��ب��اه 

و�سعوبات �لتعلم و�ل�سرع و�ل�سد�ع 

على  �ملفحو�س  ت��دري��ب  خ��الل  م��ن 

�لكهربائية  �مل��وج��ات  يف  �لتحكم 

�ل��دم��اغ.  خ��الي��ا  ع��ن  ت�سدر  �ل��ت��ي 

جهاز  ي�ستخدم  �ملثال  �سبيل  فعلى 

 Skin �جللد  �سطح  ح��ر�رة  قيا�س 

 Surface Temperature
S.S.T يف ع��الج ب��رودة �الأط��ر�ف 
�ل��ن��اجت��ة ع���ن �ن��ق��ب��ا���س �الأوع���ي���ة 

�ل�سد�ع،  للجلد ويف عالج  �لدموية 

م��ن خ���الل ت��دري��ب �مل��ري�����س على 

جريان  على  لل�سيطرة  �ال�سرتخاء 

ل�سطح  �لدموية  �الأوع��ي��ة  يف  �ل��دم 

�لن�ساط  قيا�س  جهاز  �أم��ا  �جللد، 

 Galvanic للجلد  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي 

 )Skin Response )G.S.R
ناقلية  تبدالت  لقيا�س  في�ستخدم 

�جل���ل���د ل��ل��ك��ه��رب��اء �ل���ن���اجت���ة عن 

و�لتوتر،  كالقلق  �حلاالت �النفعالية 

م��ن خ���الل ت��دري��ب �مل��ري�����س على 

�لتوتر؛  وخف�س  �ال�سرتخاء  عملية 

�لع�سلي  �لتخطيط  جهاز  وهناك 

 Electro Muscle Graph
�ل��ن�����س��اط  ي��ق��ي�����س  �ل����ذي   )EMG
�لتوتر  حلاالت  �مل�ساحب  �لع�سلي 

ميكننا  ح��ي��ث  و�ل��ق��ل��ق،  كالغ�سب 

على  �ملري�س  تدريب  م��ن   �جلهاز 

�لتوتر  ح��ال��ة  خلف�س  �ال���س��رتخ��اء 

جديد  جهاز  ظهر  وح��دي��ث��اً  ل��دي��ه. 

�ل��ر�ج��ع��ة  �ل��ت��غ��ذي��ة  ب��ج��ه��از  ي�سمى 

 Neuro feedback. �لع�سبية 

بعالج  يقوم  و�ل��ذي   Truscan32
�لنف�سية  �الأم���ر�����س  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�الأ�سا�سية  �لفكرة  �إن  و�لذهنية. 

ل��ع��م��ل ه���ذ� �جل��ه��از ت��ع��ت��م��د على 

على  �ملفحو�س  دماغ  خاليا  تدريب 

��سد�ر �ملوجات �لدماغية �لطبيعية 

�لع�سبية  �ملر�كز  �ملبا�سر على  �لتاأثري  من خالل 

�مل���وج���ودة حت��ت �ل��ق�����س��رة �مل��خ��ي��ة، ح��ي��ث يقوم 

�ملر�كز  بتحديد  �لتدريب  عملية  �أثناء  �جلهاز 

وتن�سيطها،  ��ستجابة  �الأكرث  �لدماغية  �لع�سبية 

�لدماغية  �ملوجات  و�إيقاف  تثبيط  يتم  وباملقابل 

لنا  يتيح  �جلهاز  فهذ�  مرغوبة،  �لغري  �ل�سلبية 

عمل م�سح طبوغر�يف لكل ف�سو�س �لدماغ �أثناء 

�ملر�كز  حتديد  يتم  بحيث  تدريبية،  جل�سة  كل 

و�لرتكيز  بفاعلية  ت�ستجيب  �ل��ت��ي  �لع�سبية 

تثبيط  يتم  وباملقابل  وتن�سيطها،  عليها و�سبطها 

يتم  ذلك  وكل  مرغوبة،  �لغري  �ل�سلبية  �ملوجات 

�جلديد  �لقيا�س  برنامج  ��ستخد�م  خ��الل  من 

 Low-resolution   لر�سم �ملخ �ملعروف با�سم

�إن    .electromagnetic tomography
خ�سوع �ملري�س لعدد من جل�سات �لتدريب على 

هذ� �جلهاز �أدت �ىل ح�سول حت�سن يف �نتباهه 

موجاته  يف  �لتحكم  وك��ذل��ك  و�در�ك���ه  وتركيزه 

�لر�جعة  �لتغذية  باأن  ن�ستنتج  هنا  ومن  دماغية 

تدريب  ه��ي  ب��ل  طبي،  ع��الج  لي�ست  �لع�سبية 

�لذ�كرة  يف  يُحفظ  �ملدى  طويل  �لدماغ  خلاليا 

وال يُن�سى مع مرور �الأيام. 

�أ. جمال �لدين زغلولة

�أخ�سائي خمترب�ت علم �لنف�س
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د. طه عمر

تطوير االستراتيجية اإلعالمية

العالج النفسي باستخدام أجهزة التغذية الراجعة

تقا�س كفاءة �الإد�رة �حل�سرية للمدن مبقد�ر ما تقدمه من �زد�هر 

ملنظومة  باإد�ر�تها  وثيقاً  �إرتباطاً  ترتبط  وهي  للمجتمعات،  ورفاهية 

�لعمر�ن ب�سكل م�ستد�م. ويف �ل�سابق كان يقت�سر دور �الإد�ر�ت �ملحلية 

للتخطيط و�الأجهزة �حلكومية يف غالبية �لدول على �عد�د �ملخططات 

و�إد�رة تنفيذها، وفى �لوقت �لر�هن تطور مفهوم ودور �الإد�ر�ت �ملحلية 

ومفاو�ساً  �لتنمية، ومي�سر�ً  ملنظومة  و�الأجهزة �حلكومية لت�سبح قائد�ً 

من �أجل حتقيق �أكرب قدر من �ملكت�سبات وتعزيز مفهوم �سركاء �لتنمية.

وبوجه عام فقد تطورت مفاهيم �الإد�رة �حل�سرية �ملعا�سرة، حيث 

�أ�سيفت �أدو�ر �أكرث عمقاً لالأجهزة �الد�رية �لتخطيطية تدعم مفاهيم 

�ملجتمعية، وحتقيق جودة  �مل�ساركة  دور  تفعيل  بينها:  �ال�ستد�مة، ومن 

و�الإد�ر�ت  �لبلديات  على  �أكرث  و�العتماد  �مل�ستد�مة،  و�لتنمية  �حلياة، 

�ملحلية، كذلك تعزيز دور �ل�سر�كة �لو�عية بني �لقطاع �خلا�س و�الأجهزة 

�لبلدية.... هذه �العتبار�ت و�مل�ستجد�ت فر�ست �إطار�ً عاماً و�سرورة 

باملدن  �الرت��ق��اء  �أج��ل  من  �ملحلية  �الإد�ر�ت  و�سالحيات  دور  لتو�سيع 

و�إزدهارها. ويلزم �لتاأكيد على �أن �ملدن تزدهر من خالل منظومة متكاملة 

�أدو�ر »تخطيطية وت�سريعية ومتويلية  وم�ستد�مة... تتحدد من خاللها 

�حلديثة  �لعمر�نية  �الإد�رة  منظومة  ت�سكل  �الأط��ر�ف  وهذه  وتنفيذية« 

وتر�سم م�ستقبل �ملجتمع. ومع تز�يد �أعد�د �ل�سكان يف �ملدن �ل�سعودية 

و�لروؤى �لع�سرية �لطموحة للتنمية، وبروز مبادر�ت وم�سروعات كربى، 

فاإنه  بها،  �حلياة  ج��ودة  حت�سني  تنمية  يف  �حلكومية  �الإد�ر�ت  ورغبة 

يلزم تو�سيع نطاق �ل�سالحيات و�مل�سوؤليات لالأجهزة �حلكومية �ملحلية 

للمملكة  �مل�ستهدفة  بالطموحات  و�للحاق  �لعاملية  �لتطور�ت  لتو�كب 

م�ساعدة  هو  �مل�سوؤليات  توزيع  مميز�ت  �أهم  ومن  �ل�سعودية.  �لعربية 

�لدولة يف �ل�سيطرة على �لعمر�ن وتطويره وحت�سني م�ستو�ه، حيث �أن 

�الأجهزة �ملحلية تعد �الأقرب لفهم طبيعة �لتطوير و�لتح�سني )يف نطاق 

�لعبء  وتخفيف  و�ملقومات  �المكانات  و�إد�رة  ن�سبياً(،  جغر�يف حمدود 

�الإد�ري على �الإد�ر�ت �ملركزية لكى تويل �إهتمام �أكرب باملر�قبة و�ملتابعة 

و�ملر�جعة وتعديل �مل�سار، وكذ� �نفاذ �لقانون و�حلوكمة، باالإ�سافة �إىل 

�سياغة ومتابعة �سيا�سات �لتطوير ب�سكل �أكرث كفاءة.

�خلال�سة: من �أ�سا�سيات �الإد�رة �حل�سرية �مل�ستد�مة و�ملعا�سرة هو 

دعم �لتوجه نحو تو�سيع �سالحيات وم�سوؤليات �الإد�ر�ت �ملحلية بطريقة 

ل��الإد�ر�ت  ومنظم  جاد  عام  باإ�سر�ف  �الخ��الل  دون  ور�سيدة  مدرو�سة 

�ملركزية... هي �سرورة تفر�سها طموحات �زدهار �ملدن، وهذه �لروؤية 

تتو�فق �إىل حد كبري من تطلعات وطموحات �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

.... من �أجل م�ستقبل و�عد ومزدهر تنعم فيه �ملدن �ل�سعودية بجودة 

�حلياة باإذن �هلل. 

�أ�ستاذ �لتخطيط �لعمر�ين و�الإقليمي

كلية �لعمارة و�لتخطيط- جامعة �مللك �سعود

عمرانيات

أ.د. أسامة سعد خليل

عمرانيات

الإدارة احل�سرية امل�ستدامة...
مدخل لإزدهار املدن 

ال تستخف بأحد مهما كان شكله وعمره
�إن من طبيعة �لب�سرية �أنها حتب �أن حتكم على ت�سرفات �الآخرين مبا 

تريد وكيفما تريد. ويف معظم �الأحيان، هذه �لفكرة �أو هذ� �حلكم توؤديه 

�إىل �سوء �لظن مبن حوله من �لنا�س. وال غر�بة يف ذلك �إطالقاً. وال �سك 

�أن كل و�حد منا يعتز بر�أيه ويظن �أن حكمه نحو غريه �سحيح باملرة. وال 

يدري �أن هذ� �حلكم يجرح �ساحبه �إذ� عرف بحكمه به.

و�أود �أن �أثبت ذلك باإحدى �لق�س�س �لو�قعية من �لق�س�س �لتي يبثها 

�أ�سحاب �لقلوب �لنرية يف مو�قع �لتو��سل �الجتماعي. وها هي �لق�سة؟

وجل�س  �سنو�ت  وكان عمره ع�سر  ومزدحما.  كبري�  دخل �سبي مقهى 

�ل�سبي  و�ساأله  �أمامه  �ملاء  من  كاأ�سا  �ملقهى  فو�سع عامل  �لطاولة.  على 

دوالر�ت.  خم�سة  �لعامل  �أج��اب  ؟  بال�سوكالتة  �لكرمي  �الآي�س  �سعر  كم 

فاأخرج �ل�سبي يده من جيبه و�أخذ يعد �لنقود ثم �ساأله ثانية : ح�سناً، كم 

�سعر �الآي�س �لكرمي �لعادي ؟ يف هذه �الأثناء، كان هناك كثري من �لزبائن 

ينتظرون فر�غ طاولة للجلو�س عليها يف �ملقهى. فبد�أ �سرب �لعامل ينفد. 

�ل�سبي  فعد  دوالر�ت.  باأربعة  �لعادي  �لكرمي  �الآي�س   : بفظاظة  فاأجاب 

نقوده ثانية وقال �ساآخذ  �الآي�س �لكرمي �لعادي. و�أح�سر له �لعامل طلبه 

وو�سع فاتورة �حل�ساب على �لطاولة فذهب.

فاأنهى �ل�سبي تناول �الآي�س �لكرمي �لعادي ودفع ح�ساب �لفاتورة وغادر 

وجد  لقد   : عيناه  �غرورقت  �لطاولة  �إىل  �لعامل  عاد  وعندما  �ملقهى 

بجانب �لطبق �لفارغ دوالر� و�حد� !. لقد حرم �لطفل �ل�سغري �لذي يبلغ 

من �لعمر ع�سر �سنو�ت  نف�سه �سر�ء �الآي�س �لكرمي بال�سوكالتة، �لتي كان 

يحبها حتى يوفر �لنقود �لكافية الإكر�م �لعامل. 

ما �لعربة من هذه �لق�سة؟

ال ن�ستخف �أحًد� مهما كان �سكله وظرفه بل نحرتمهم ونقدر ظروفهم 

بخفايا  منا  خ��ري�  يكونون  ورمب��ا  �أخ��ط��اأو�  مهما  �الأع���ذ�ر  لهم  ونلتم�س 

�لطيبة  بالكلمة  معهم  نتحدث  �ل�سادقة  �البت�سامة  لهم  ونظهر  �أعمالهم 

�لعنيد  فهي حتول  �ل�سحري.  �الأثر  �حلانية  �للم�سة  نفو�سهم   يف  نرتك 

�إىل وديع وتقلب �لعد�وة حمبة. و�أما هذه �ل�سفة �لتي �ت�سفت بها هذ� 

�ل�سبي نحاول نحن �أي�ساً على قدم و�ساق �أن نت�سف بها ونحاول حتريك 

�ملياه �لر�كدة يف قلوبنا.

حممد �سومي كرمي �لر�سادي
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

جواهر القحطاين

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. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa
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اأ�سدر املوؤلف جوزيف �سابريو كتاب �سك�سبري 

يف اأمريكا املنق�سمة عام ٢٠٢٠حيث يلقي ال�سوء 

ما  منذ  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاريخ  علي 

وذلك   2017 عام  ايل   19 القرن  منت�سف  قبل 

�سك�سبري1564- اأعمال  تاأثري  درا�سة  من خالل 

ما�سي  ح��ق��ائ��ق  ال���ق���ارئ  ي���رى  وم��ن��ه��ا  1616م 
�سك�سبري  اأعمال  خالل  فمن  اأمريكا.  وم�ستقبل 

التاريخ  يف  حت��ول  نقاط  باختيار  �سابريو  يقوم 

لينكولن  ابراهام  الرئي�س  اغتيال  مثل  الأمريكي 

واأي�سا  بذلك،  �سيزر  جولي�س  م�سرحية  وعالقة 

العن�سرية  ق�سية  عن  اأمريكا  روؤ�ساء  فعل  ردود 

وهذا   . به  ديزدميونا  وارتباط  اوثيلو  وم�سرحية 

النق�سام الذي يذكر يف الكتاب ا�ستد وقت تويل 

ترامب رئا�سة اأمريكا. النق�سامات التي يتحدث 

طبقية،   ، عرقية  انق�سامات  هي  الكتاب  عنها 

و�سيا�سية. 

ياأخذ الكتاب القارئ يف رحلة عرب الزمن ليمر 

ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اأب��رز  اجتماعات  بغرفة 

جون  مثل  اخلا�سة  الر�سائل  وبع�س  الأمريكية 

يف  ويتعمق  لينكولن  واب��راه��ام  ادم���ز  كوين�سي 

اجلدالت اليومية التي كانت تدور حول م�سرحيات 

�سيك�سبري والتي قدمت مو�سوعات مثرية للجدل 

بحد ذاتها يف حقب خمتلفة للمجتمع الأمريكي. 

�سك�سبري كان حا�سرا يف الذاكرة الأمريكية كرمز 

الكتاب  اأه��م  كاأحد  واحيانا  اأحيانا  لالإمربالية 

الذين قاموا بتطوير الثقافة الغربية ب�سكل خا�س. 

موا�سيع  تتناول  ف�سول  ع��دت  الكتاب  يت�سمن 

مهمة يف التاريخ الأمريكي مثل الزواج املختلط، 

�سمي  وال��ه��ج��رة.  والغ��ت��ي��ال  الطبقية  احل���روب 

امللحمي  افون  و�ساعر  الوطنية  ب�ساعر  �سك�سبري 

وارتبطت كتاباته كثريا بالمرباطورية الربيطانية 

ولكن جند �سيته قد عرب املحيطات وتوغل داخل 

الفكر الأدبي الأمريكي لن اأعماله لي�ست خا�سة 

بحد ذاتها بالأدب الربيطاين ولكنها تركت طابعا 

يكون  وبهذا  والأدب  امل�سرح  علي  الأم��د  طويل 

تاأثريه قد امتد اإىل ما هو اأبعد من بلده الأ�سلي 

�سائدة  مبقولة  اليوم  واختم  الإجنليزية.  ولغته 

على  �سك�سبري  م�سرحيات  اإح��دى  من  منت�سرة 

ل�سان �سخ�سية هاملت: »اأكون او ل اأكون هذا هو 

اإىل ما هو  �سك�سبري و�سل  باأن  ويبدو  ال�سوؤال«  

اأبعد من ال�سواطئ الربيطانية بالفعل.

 د. حياة توفيق بديوي 

وكيلة ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها

كلية الآداب 

�سررت بتلقي خرب، اأحدث �سجة 

اعالمية كبرية يف الأو�ساط العلمية 

تطور  تاريخ  كتابة  �سيعيد  الغربية 

باململكة  م���رورا  الن�سان  ن�سوء  و 

العربيةال�سعودية؛ و ذلك نقال عن 

جملة »دير �سبيغل« الملانية املرموقة 

مفاده ان انتقال الن�سان من افريقيا 

اىل اأوروبا  قبل نحو  ٤٠٠ الف �سنة 

رمبا كان عرب �سبه اجلزيرة العربية 

و يف اأحد املناطق التابعة للمملكة 

يف  حتديدا  و  ال�سعودية؛  العربية 

مدينة جبة الواقعة يف و�سط رمال 

النفود الكبري والتي تبعد ١٥٠ كم 

�سمال غرب مدينة حايل.  و �ستجد 

املزيد من املعلومات عن املدينة مبا فيها الكت�سافات 

ثمودية  �سخرية  نقو�س  و  ر�سومات  من  الأث��ري��ة 

واأدوات �سيد و زخارف واأواين و غريها �ساربة يف 

قدمي الزمان و زيارة امل�ست�سرقني لها منذ اأكرث من 

١٥٠ عام يف موقع ويكبيديا العربية:

/https://ar.m.wikipedia.org/wiki
جبة_ال�سعودية

و رمبا يطرح �سوؤال ما هو اجلديد يف هذا اخلرب 

اأوردت���ه �سحيفة غربية ذائعة  ومل��اذا مهم ج��دا و 

ال�سيت يف ال�سيا�سة و القت�ساد و غريمتخ�س�سة 

علميا؛ و ال�سبب هو ن�سر مقال علمي حديث يف 

جملة الطبيعة  Nature  والأرق��ى علميا عامليا 

نقلته كثري من و�ساءل العالم الغربية قبل يومني 

من كتابة هذا املقال والذي  يك�سف فيه عن اآخر ما 

تو�سل اإليه علماء الثار و النرثوبولوجيا يف تقفي 

اأثر انتقال الن�سان من اأول مكان وجد فيه على الكرة 

افريقيا  الآن يف منطقة �سرق  اإىل حد  الر�سية  

)تنزانيا و اثيوبيا( و وفقا ملا تو�سل اإليه اخلرباء و 

العلماء و اأنه رمبا عرب الن�سان الأفريقي لوروبا اأو 

اأنفر�س اأو عاد لأفريقيا مرورا مبنطقة جبة و غربها 

يف فرتة التقلبات املناخية الرطبة يف ف�سل ال�سيف 

قبل 400 الف �سنة؛ يف حني اإىل عهد قريب قبل ١٠ 

�سنوات كان ل يوجد دليل على حياة ب�سرية يف بقاع 

تقدر  والتي  العربية  اجلزيرة  �سبه 

م�ساحتها ب ٣،٢٤ ماليني كيلو مرت 

مربع )مبا فيها اكرب الدول حجما 

اململكة العربية ال�سعودية بقدر ٢،١٥ 

مليون كيلو مرت مربع( لأكرث ما قبل 

١٠ اللف �سنة.

و اجلدير بالذكر لأهمية الن�سر 

متنح  ؛   Nature الطبيعة  مبجلة 

احلكومية  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات 

ع�سرات  تبلغ  ت�سجيعية   مكافاة 

الأل�����وف و اأح��ي��ان��ا ت��ت��ع��دى ١٠٠ 

باحث من  ري��ال �سعودي لأي  الف 

لأثرها  نظرا  بها  ين�سر  من�سوبيها 

القوي يف ترتيب ت�سنيف اجلامعة 

الآث���ار  علم  اأهمية  اإىل  هنا  ا�سري  كما  عامليا.  

Archeology وهو �سيق ويف نظري املتوا�سع » 
يجمع اأغلب العلوم من انرثوبولوجيا و جيولوجيا و 

تاريخ و جغرافية و ريا�سيات و هند�سة و فك األغاز 

اللغات و النقو�س و علمي احليوان والنبات و غريها 

لر�سد واكت�ساف وتوثيق ح�سارات و م�ستوطنات 

ب�سرية غري معروفة م�سبقا اأو مدونة ولكنها مدثورة.

و عودة ملو�سوعنا؛ فقد عرث فريق البحث العلمي 

م�ستوطنة  اآث��ار  على  اأدن���اه  اأ�سماءهم  امل��درج��ة  و 

اجلريي  الع�سر  من  جافة  بحريات  ب�سرية يف ٦ 

فرتات  جبة يف  مدينة  غ��رب  تقع   والتي  القدمي 

زمنية متفاوتة ما قبل ٤٢٠ الف �سنة و حتى  ما 

قبل ٥٠ الف �سنة و لفرتة تقدر ب ٥٠-٧٥ الف 

�سنة.  متثل هذه الفرتة ان�سالخ اجلن�س الب�سري من 

 Homo اىل طور   Neandertaler      ط��ور

 Human  وفق نظرية الن�سوء والرتقاء sapiens
Evolution  للعامل �سالرز داروين. لقد تطابقت 
الآثار املوجودة يف منطقة جبة بال�سعودية مع ما مت 

اكت�سافه منذ زمن بعيد عن اقدم م�ستعمرة ان�سانية 

على الأر�س يف دولة فل�سطني و التي تقدر عمرها 

ما قبل ١٧٥ الف �سنة؛ و التي يعتقد باأن الن�سان 

الفريقي ا�س�سها يف طريقه لالنتقال لوروبا.

املاين  ع��امل  باأ�سراف  اأع��اله  البحث  ن�سر  لقد 

ا�سمه مي�سيل برتا غاليا من معهد اأبحاث التاريخ 

الب�س ماك�س بالنك Max Planck العلمي الأملاين  

الكتابة  و  التنقيب  و  البحث  فريق  معه  �سارك  و 

من  ماليا  مدعومني  انكليز  و  ا�سرتاليون  باحثون 

مراكز ابحاثهم و باحثون �سعوديني بالتعاون مع وزارة 

ال�سياحة ب اململكة العربية ال�سعودية.

ماذا يعني الكت�ساف العلمي اعاله ؟

باأن  العلمية  املقالة  يف  والأدل��ة  ال�سواهد  توؤكد 

هذه املنطقة الواقعة حاليا و�سط �سحراء النفوذ 

غابات متالأ  و  اأنهار  يحيطها  واحة  كانت  الكربى 

�سبه اجلزيرة العربية و لول وجودها ما كان الن�سان 

ي�ستطيع الو�سول اليها ومب�ساعدة اخليل.  و قد 

حتولت املنطقة اأع��اله من منطقة خ�سراء يعي�س 

فيها حيوانات مثل الفيل العمالقة، خيول و ثريان و 

غزلن و مها و �سباع و كالب برية و طيور جارحة و 

اأ�سماك التي ي�ستطيع الن�سان العي�س عليها.  كما اأن 

�سبب حتولها ل�سحراء هو غزارة المطار يف الع�سر 

احلجري الو�سيط و التي اأغرقت احلياة الفطرية 

و احليوانات و النباتات ولحقا تبخراملاء و زحفت 

الرمال اإليها.  و قد روي عن الر�سول حممد �سلى 

عليه و �سلم بان اجلزيرة العربية �ستعود كما كانت 

املقالة  ن�سر  قبل  ما  وقت  اىل  و  وغابات.   اأنهارا 

النفوذ  العلماء ل�سحراء  اآع��اله  مل ينظر  العلمية 

الكربى اآكرث من �سحراء قاحلة ي�سعب احلياة بها.

و بطبيعة احلال �سيجلب هذا الكت�ساف اأعاله 

�سيعطي  و  باملنطقة  م�سبوق  غري  عامليا  اهتماما 

للمملكة العربية ال�سعودية بعدا عامليا يف �سناعة 

هذه  يدر�س  اأن  اآم��ال  الن�سان؛  ح�سارة  و  تاريخ 

يف  درا�سية  مناهج  يف  الهام  الن�ساين  الكت�ساف 

املرحلة املتو�سطة او الثانوية باململكة وتنظم زيارات 

طالبية يف املراحل الثانوية و اجلامعية للموقع لإثراء 

علوم و معارف و مهارات و قيم الطلبة و الطالبات و 

لرت�سيخ بعد التاريخ الن�ساين يف وطنا املعطاء ار�س 

احلرمني ال�سريفني اململكة العربية ال�سعودية.

جامعة الأمري �سلطان 

ق�سم الإدارة الهند�سية

ما عالقة شكسبير بأمريكا؟

اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية في تاريخ شبه الجزيرة العربية

أ.د. إبراهيم الحماد

�شارة  احلمدان

الت�شوير

يف اأواخر ال�سهر املا�سي ويف يوم الثالثاء من ال�ساعة 

مع  حما�سرة  ل��دي  ك��ان  ع�سرا  ال��راب��ع��ة  حتى  الثالثة 

هناك  يكون  اأن  املحا�سرة  لتلك  خمطط  وك��ان  طلبتي 

لهم.  يعر�س  ما  بناء على  الطلبة  تفاعلي جلميع  ن�ساط 

بنهايتها  اآليا  ويغلق  املحا�سرة  بداية  مع  الن�ساط  يبداأ 

وذلك عن طريق من�سة نظام اإدارة التعلم، او ما ي�سمى 

الأ�سبوع قمت بربجمة  بداية ذلك   .)LMS( البالكبورد 

حمتوى ومواقيت املحا�سرة يف هذه املن�سة املهمة، ليتم 

ح�ساد الأهداف ولتعم الفائدة لكافة الطلبة وكذلك ليتم 

تقوميهم ب�سكل �سحيح. امل�سكلة اأننا بُعيد بداية املحا�سرة 

اأمامي  جال�سني  طالبا  ع�سرين  من  يقرب  ما  اأن  اأج��د 

طايح(.  )البالكبورد  ليقولوا  �سرحي  ويقاطعون  ي�ستكون 

كالمهم هذا يعني اأن هذه املن�سة ل تعمل! حاولنا اإيجاد 

حلول اأخرى ومع هذا املحا�سرة مل متر كما خطط لها 

اإليه. بعد  متاما واحلال، ولالأ�سف، لي�س كما كنا نطمح 

عودتي ملكتبي وجدت اأن به بريد من »توا�سل« اجلامعة 

يخربنا باأن يف ذلك امل�ساء جمدول �سيانة للبنية التحتية 

منها  اخلدمات  بع�س  انقطاعات  هذا يف  يت�سبب  ورمبا 

البالكبورد. اإذن عرف ال�سبب ول عجب! 

جهود  لها  اأن  معروف  الإلكرتونية  التعامالت  عمادة 

تقدم  اجلهود  وه��ذه  �سردها،  ميكن  ل  وم�سكورة  كبرية 

الإداري���ة  الإلكرتونية  والأنظمة  اخل��دم��ات  من  الكثري 

اأهمية هذه  بلغ من  والتوا�سل.  والت�سالت  والأكادميية 

ل  اأننا  العمادة  ه��ذه  من  املقدمة  واملن�سات  اخلدمات 

ن�ستطيع ال�ستغناء عنها يف كل وقت �سواء يف تعامالتنا 

الإدارية او الأكادميية او التدري�سية اأو التوا�سل مع العامل 

فاإن  لذلك  مثال.  الإلكرتوين  الربيد  بوا�سطة  اخلارجي، 

توقف لأي من هذه املن�سات حتى ولو كان لفرتة ب�سيطة 

توقف  و�سيت�سبب يف  اجلامعة  على جمتمع  �سيوؤثر  فاإنه 

الإلكرتونية  التعامالت  عمادة  فيها.  العمليات  من  كثري 

اأحد  التفت  اأ�سا�سي ملا  لوكان ما تقوم به ثانوي او غري 

لأي انقطاعات خلدماتها او حتى توقفها ب�سكل كامل. 

اإننا نعتقد اأن اأي �سيانة او اأي حتديثات للبنية التحتية 

العمادة من  للخدمات الإلكرتونية والت�سالت تقوم بها 

اأن  حيث  املعتاد  اجلامعة  عمل  خ��ارج  تتم  اأن  الأف�سل 

غروب  بعد  حتى  ت�ستمر  اأحيانا  والتدري�س  الجتماعات 

�سم�س اأيام العمل. كرثة التحديثات وتكررها حبذا لو يتم 

الإقالل منه وجعله يف الن�سف الثاين من الليل اأو اأوقات 

الإعالن  ويتم  والأعياد،  مثل اجلمع  الر�سمية  الإج��ازات 

كاف.  بوقت  وقبلها  وا�سح  ب�سكل  التحديثات  هذه  عن 

وخربة  �سيا�سات  من  ال�ستفادة  املمكن  من  اأن��ه  اأعتقد 

البنوك واملراكز الكبرية امل�سابهة لهذه اخلدمات.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

لقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

العمل على بنية تحتية مستقرة

yaalotaibi@ksu.edu.sa



ُعللِقللد اللللللقللاء اللل�للسللنللوي لللوكللاء 

الأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  كليات 

موؤخراً   ، 1443هل  اجلامعي  للعام 

بللرئللا�للسللة عللملليللد �لللسلللوؤون الللقللبللول 

والت�سجيل الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن 

م�ساعد  وبح�سور  عمران  بن  حمد 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

والأكللللادميلللليللللة لللل�لللسلللوؤون اخلللطللط 

الرحمن  عبد  الللدكللتللور  الدرا�سية 

بلللن �للسللعللد الللعللنللقللري، واأ�للسللحللاب 

لل�سوؤون  الكليات  وكللاء  ال�سعادة 

الأكللادميلليللة ووكلللاء عللمللادة �سوؤون 

القبول والت�سجيل وعدد من روؤ�ساء 

بن  الدكتور  بللداأ  وقد  بها.  الأق�سام 

باحل�سور  بالرتحيب  اللقاء  عمران 

و�سكرهم على تلبية الدعوة حل�سور 

هذا اللقاء كما قدم التهنئة للوكاء 

املعينني حديثاً والدعاء لهم بالتوفيق 

وال�سداد والإعانة، مع اإ�سداء ال�سكر 

الذين  ال�سابقني  للوكاء  اجلللزيللل 

انتهت فرتات تكليفهم خال الفرتة 

التالية للقاء ال�سابق لوكاء الكليات 

بالدور  واأ�ساد  الأكادميية.  لل�سوؤون 

الللللذي قللامللت بللله الللكللللليللات خللال 

جائحة كورونا- وم�ساهمتها الفاعلة 

يف التعامل مع القرارات ال�ستثنائية 

ل�سمان  اجلللامللعللة  اتللخللذتللهللا  الللتللي 

يحقق  ومبا  التعليمية  العملية  �سري 

م�سلحة الطالب. 

قبل  من  املبذولة  اجلهود  اإىل  و 

الكليات يف حتقيق العودة احل�سورية 

الآمنة لطلبة اجلامعة خال الف�سل 

اجلامعي  للللللعللام  الأول  الللدرا�للسللي 

1443ه مع تطبيق كافة الإجراءات 
هيئة  بروتوكات  وفللق  الحللرتازيللة 

ال�سحة العامة )وقاية(. 

هللذا  اأن  اإىل  اأ�لللسلللار  وقلللد  هلللذا 

من  عدد  اأمام  ا�ستثنائياً  يعد  اللقاء 

ت�سريح  اأهللمللهللا:  ومللن  التحديات، 

ل  اهلل  يحفظة  ل  العهد  ويل  �سمو 

بو�سع جامعة امللك �سعود من �سمن 

الللروؤيللة  م�ستهدفات  و  مللوؤ�للسللرات 

الطموحة للملكة 2030، واأن تكون 

جامعة امللك �سعود من �سمن اأف�سل 

10 جامعات عاملية. وكذلك تد�سني 
برنامج القدرات الب�سرية وهو اأحد 

ت�سمنت  الللروؤيللة، حيث  برامج  اأهللم 

اأهداف الربنامج: بناء رحلة تعليمية 

تللكللافللوؤ فر�ص  مللتللكللاملللللة، حتلل�للسللني 

حت�سني  التعليم،  علللللى  احللل�للسللول 

خملللرجلللات الللتللعللللليللم الأ�للسللا�للسلليللة، 

حت�سني ترتيب املوؤ�س�سات التعليمية، 

للمتميزين يف  نوعية  معارف  توفري 

و �سمان  الأولللويللة،  ذات  املللجللالت 

التعليم  خمللرجللات  بللني  امللللواءملللة 

واحتياجات �سوق العمل.

-كذلك-  التحديات  اأبلللرز  ومللن 

ف�سول،  الثاث  نظام  اإىل  التحول 

النظر  اإعللادة  نحو  اجلامعة  وتوجه 

يف م�سارات ال�سنة الأوىل امل�سرتكة 

من  لعدد  املبا�سر  بالقبول  والتو�سع 

على  عمران  بن  اأكد  وقد  الكليات. 

�للسللرورة درا�للسللة الأعلللداد املقرتحة 

للللللقللبللول للللللعللام اجلللامللعللي الللقللادم 

قبل  مللن  اهلل-  -بللللاإذن  هللل   1444
وفق  املخت�سة  واملجال�ص  اللجان 

مواءمة  ودرا�سة  التنموية  اخلطط 

�سوق  احللتلليللاج  مللع  التخ�س�سات 

بن  يا�سر  الدكتور  اأدار  ثم  العمل. 

عبد الرحمن بن �سلمه وكيل العمادة 

حيث  اللقاء،  الأكللادميلليللة  لل�سوؤون 

»الربامج  حول  الأول  املو�سوع  كان 

قدمه  واملاأمول«  الواقع  بني  البينية 

الللدكللتللور عللبللد الللرحللمللن بللن �سعد 

اجلامعة  وكلليللل  م�ساعد  العنقري 

والأكللادميلليللة  التعليمية  لللللل�للسللوؤون 

الدرا�سي  والنظام  اخلطط  ل�سوؤون 

حتدث فيه عن توجه اجلامعة نحو 

بني  البينية  الللربامللج  طللرح  تعزيز 

اأكرث من ق�سم اأكادميي داخل الكلية 

واإجللراءات  �سوابط  و  خارجها،  اأو 

ونللوه  البينية،  الللربامللج  ا�ستحداث 

فلليلله لأهللملليللة مللثللل هلللذه الللربامللج 

وملل�للسللاهللمللتللهللا يف متلليللز اجلللامللعللة 

بللربامللج تلللتلللواءم مللع امللل�للسللتللجللدات 

املتغرية يف املجال العلمي و العملي،  

اأهللداف  حتقيق  �ساأنها  مللن  والللتللي 

برنامج القدرات الب�سرية.

�سالح  بللن  نايف  الدكتور  وقللدم 

�سوؤون  عمادة  م�ست�سار  املخ�سوب  

بعنوان  عر�ساً  والت�سجيل  القبول 

جتارب  الثاث-  للف�سول  »التحول 

التجارب  فيه  اأو�للسللح  ومقرتحات« 

نظام  يف  للتحول  ال�سابقة  العاملية 

التعليم واأبرز ما مت عمله على م�ستوى 

عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل من 

اإجراءات ودرا�سات ملتطلبات التحول 

مقرتحات  �سملت  اجلديد،  للنظام 

الدرا�سية  اللللللوائللح  على  التعديل 

وحملللددات  التنفيذية،  والللقللواعللد 

اخلطط  على  التعديل  ومقرتحات 

الدرا�سية وبناء اجلداول الدرا�سية، 

املنتظمني  الطلبة  مع  التعامل  واآلية 

وحتللويلللللهللم علللللى خللطللط درا�للسلليللة 

الثاثة،  الدرا�سية  الف�سول  بنظام 

على  التعديل  ومتغريات  ومتطلبات 

نظام معلومات الطلبة.

الداخلية  الكفاءة  رفع  يف  ورغبة 

الطلبة  تللعللرث  ومللعللاجلللة  للجامعة 

بوقٍت مبكر من خال التنبوؤ ببع�ص 

املوؤ�سرات الأكادميية، و قدم الأ�ستاذ 

زنان م�ساعد  اآل  را�سد  بن  عبداهلل 

الإر�للسللاد  ملللركللز  التنفيذي  املللديللر 

الطاب  �للسللوؤون  بعمادة  والتوجيه 

التوجيه  مركز  خدمات  عن  عر�ساً 

فيه  ا�ستعر�ص  الطابي.  والإر�ساد 

اأبرز اخلدمات التي يقدمها املركز و 

�سوابط اإن�ساء و اإدارة جلان الإر�ساد 

و التوجيه يف الكليات. وتقدمي املركز 

فيما  اجلامعة  لطلبة  الازم  الدعم 

يتعلق بالإر�ساد الأكادميي، والإر�ساد 

الجتماعي،  والإر�لللسلللاد  النف�سي، 

والإر�للللسللللاد الللتللوعللوي والللوقللائللي، 

والإر�ساد الوظيفي.

بن  اأ�سامة  الدكتور  ا�ستعر�ص  ثم 

اأحمد الغامدي وكيل العمادة ل�سوؤون 

م�سارات  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة 

العام،  لهذا  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة 

الكليات،  يف  التخ�سي�ص  ومعايري 

واللل�للسللوابللط واملللعللايللري املللقللرتحللة 

برنامج  يف  امل�سارات  بني  للتحويل 

ال�سنة الأوىل امل�سرتكة. 

بعد ذلك، ا�ستعر�ص الدكتور  بن 

الإلكرتونية  اخلدمات  اأبللرز  �سلمه 

امل�ستحدثة يف النظام الأكادميي فيما 

الأكادميية  الإجللراءات  اأمتتة  يخ�ص 

على  التعديل  خدمة  �سملت  والتي 

اأمتتة  ودرا�سة  الدرا�سية  اجلللداول 

وتعديل  املقررات  معادلة  اإجللراءات 

اللللللقللاء  واخللتللتللم  الللطللالللب.  نتيجة 

بالإجابة على ا�ستف�سارات احل�سور 

املقرتحات  و  املاحظات  وتللدويللن 

اإجلللراءات  تطوير  اإىل  تهدف  التي 

العمل.

بكلية  اجلللغللرافلليللا  قلل�للسللم  نللظللم 

مع  حقلية  علمية  رحلللللة  الآداب 

الأر�ص  �سطح  اأ�سكال  مقرر  طاب 

اإىل  مللوؤخللراً،  طالباً   22 وعللددهللم 

متيم،  بني  بحوطة  الوعول  حممية 

لإطاعهم على ما حتقق من جناح 

مفخرة  تعد  التي  املحمية  هللذه  يف 

من مفاخر بادنا مما �سيحقق نقلة 

البيئي،  الوعي  الرفع من  نوعية يف 

واملحافظة  احلماية  قيمة  واإدراك 

اململكة  يف  احللليللوي  الللتللنللوع  علللللى 

الأ�ستاذ  بقيادة  ال�سعودية،  العربية 

الوليعي  نا�سر  بن  عبداهلل  الدكتور 

اأ�ستاذ اجلغرافيا الطبيعية.

حيث ذكر باأن هذه الرحلة تعزيز 

در�سه  ملا  امليداين  العملي  التطبيق 

ومن  مقرراتهم،  يف  نظرياً  الطاب 

اأخ�سها مقرر اأ�سكال �سطح الأر�ص. 

وقد انطلقت الرحلة اإىل حممية 

طويق  جبال  منحدرات  يف  الوعول 

اأمللام  متيم  بني  حللوطللة  مبحافظة 

وادي  اإىل  الفريق  عرب  ثم  احللوة، 

برك، وحافة جبال طويق فيما يلي 

خ�سمان د�سمان فيما يلي احليانية، 

وقد ا�ستمرت الرحلة يوماً كامًا.

حممية  اأن  اإىل  الإ�للسللارة  جتللدر 

الوعول تقع يف و�سط اململكة العربية 

احَلللِريْللق  جنوب  تقريباً  ال�سعودية 

عن  وتبعد  يْم  مَتِ بَِني  َحْوَطة  وغرب 

كيلومرتاً.   180 العا�سمة  يَا�ص  الرِّ

�سبه  �سكًا  الوعول  حممية  وتتخذ 

منتظم حيث اإنها عبارة عن ه�سبة 

الأوديللللة  جمللللاري  قطعتها  كللبللرية 

الغرب  مللن  وهللي متتد  واللل�للسللعللاب 

من  امتدادها  من  اأكرث  ال�سرق  اإىل 

متو�سط  فيبلغ  للجنوب،  ال�سمال 

امتدادها من الغرب لل�سرق حوايل 

للجنوب  ال�سمال  ومن  كيلومرتاً   62
حوايل 42 كيلومرتاً تقريباً وحميط 

املحمية بالكامل يبلغ 212 كيلومرتاً 

تقريباً، وم�ساحتها 2369 كم2.

جللزءاً  الللوعللول  حممية  وت�سكل 

امتداداً  التي متتد  ُطَويْق  من جبال 

كيلومرت  الألللللف  يللقللارب  عللظلليللمللاً 

اجلنوب  اإىل  الغربي  ال�سمال  مللن 

نحو  تتجه  يَا�ص  الرِّ وبعد  ال�سرقي، 

اجلنوب الغربي. وهذه اجلبال عبارة 

عن جيان »كوي�ستات« تواجه الغرب 

وال�سمال  ال�سرق  نحو  مليلها  نتيجة 

ال�سرقي، ولهذا جند اأن خط تق�سيم 

امللليللاه يللقللع علللللى ملل�للسللارف اجلللبللال 

الغربية حيث تنحدر �سفوح اجلبال 

انحداراً �سديداً يف تلك اجلهة التي 

وتنحدر  الكوي�ستات  مقدمة  ت�سمى 

انحداراً تدريجياً نحو ال�سرق حيث 

موقع ال�سفراء وهي ظهر الكوي�ستا. 

حوايل  بني  املنطقة  ارتفاع  ويرتاوح 

600 مرت يف بطون الأودية ال�سرقية 
و1097 مرتاً عند احلافات الغربية.

عموماً  املحمية  �سطح  ويت�سف 

بلللاللللوعلللورة بلل�للسللبللب كلللرثة الأوديلللللة 

بتخديد  قللامللت  الللتللي  واللل�للسللعللاب 

املنطقة وتقطيعها فاأ�سبحت منطقة 

ذات م�سالك وعرة، وهذا مما �ساعد 

اتخذتها  حيث  الللوعللول  بقاء  على 

ملجاأ ح�سينا ف�سلمت من ال�سيد.

الرملية  التجمعات  بع�ص  توجد 

التي  الللريللاح  بفعل  جتمعت  الللتللي 

القريبة  الللرمللال  بحار  مللن  جلبتها 

اخلايل  والربع  الدهناء  وهي  منها 

وترتكز هذه الرمال يف جزء املحمية 

وادي  نهاية  عند  الغربي  اجلنوبي 

وزور  ال�سبع  خر  و�سعاب  بو�سان 

ل  ولكن  اجلايف،  و�سعيبات  العبد 

املتعارف  باملعنى  كثيفة  رمال  توجد 

من  ب�سيطة  غللطللاءات  واإمنلللا  عليه 

كثبان  هيئة  على  تت�سكل  قد  الرمل 

هالية تنتقل من مكان اإىل مكان.

القبول والتسجيل تنظم اللقاء السنوي
لوكالء الكليات للشؤون األكاديمية

طالب الجغرافيا يزورون محمية الوعول 
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ت�شمن تد�شني برنامج القدرات الب�رشية ..

اطلع الفريق على التنوع البيئي فيها...



ا�����س����ت����ط����اع: ع�����ب�����داهلل امل���ن���ب���ه���ي، 

عائ�ض القحطاين 

�أحدث  من  هي  �ملطولة  �لإج��ازة 

خطط �لتعليم �جلديدة حاليا، وقد 

�ملا�ضية،  �لأي���ام  خ��ال  تفعيلها  مت 

�ضوؤ�لنا  �ضيكون  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن 

ل��ل��ط��اب: ك��ي��ف ����ض��ت��ث��م��رت ه��ذه 

�لإجابات  فكانت  �ملطولة؟  �لإج��ازة 

كالتايل:

يا�ضر  �لطالب  ق��ال  �ل��ب��د�ي��ة  يف 

�للغات  كلية  م��ن  �ل�����ض��ريف  حم��م��د 

�ليابانية  �ل��ل��غ��ة  ق�ضم  و�ل��رج��م��ة 

بني  و�زن���ت  لقد  �ل��ر�ب��ع:  �مل�ضتوى 

�خل����روج م��ن �مل��ن��زل و�خل����روج مع 

�لعائلة، وكذلك �لدر��ضة و�لتح�ضري 

لاختبار�ت �لقادمة، ومن �إيجابيات 

من  �مل��زي��د  �أعطتني  �أن��ه��ا  �لإج����ازة 

�ل��وق��ت ل��ك��ي �أن��ظ��م و�أ����ض���ع خطة 

بالن�ضبة  و�أما  وقتي  لتنظيم  منا�ضبة 

ه��ذه  يف  �أرى  ل  ف��اأن��ا  لل�ضلبيات 

�لجازة �أي �ضلبية.

ومن جانب �آخر قال �لطالب فايز 

عبد�هلل �لقرين من كلية �إد�رة �لأعمال 

بامل�ضتوى  �لب�ضرية  �مل���و�رد  ق�ضم  يف 

لأخذ  منا�ضبة  كانت  لقد  �خلام�س، 

ملو��ضلة  �لوقت  من  ومتنف�س  ر�ح��ة 

ون�ضاط،  بهمة  �ل��در����ض��ّي��ة  �مل�ضرية 

�لخ��ت��ب��ار�ت  ف���رة  �أن  خ�����ض��و���ض��اً 

نهاية �ضهر  تبد�أ يف  �لن�ضفية �ضوف 

�أنه  �أي�ضا  �لإيجابيات  ومن  �أكتوبر، 

يوجد وقت ملن يرغب يف ق�ضاء وقت 

ل�ضرجاع و��ضتذكار �لدرو�س �ل�ضابقة 

ول �أرى فيها �أي �ضلبية. 

�ضعيد  �ل��ط��ال��ب حم��م��د  وق����ال 

�لريا�ضة  علوم  كلية  من  �لأحمري 

و�لن�ضاط �لبدين �مل�ضتوى �ل�ضاد�س، 

لقد ��ضتمتعت بالإجازة و�لتي كانت 

ملن  كانت مميزة  وقد  يومني  مدتها 

�لدر��ضي،  باملنهج  باللحاق  ��ضتغلها 

وقد �أكملت ما كان علي من و�جبات 

وبحوث متاأخرة و�حلمد هلل.

حممد  �لطالب  ر�أي  ك��ان  بينما 

�لأع��م��ال  �إد�رة  كلية  م��ن  �ل��ط��وي��ل 

بامل�ضتوى  �لعام  �لقت�ضاد  ق�ضم  يف 

جميلة  تعد  �لإج���ازة  ب��اأن   �ل�ضابع، 

ج���د�، لأن��ه��ا ف��رة ك��ان يوجد فيها 

ق�ضاء  و�أي�ضا  �ل�ضرخاء  من  ن��وع 

بع�س �لأعمال �خلا�ضة وكذلك زيارة 

�لأقارب وبالن�ضبة للنو�حي �لإيجابية 

و�ل�ضلبية، فقد تغلب �لإيجابية على 

�لأ�ضغال  ق�ضاء  ناحية  من  �ل�ضلبية 

خارج نطاق �لدر��ضة، و�ل�ضلبية كانت 

فقط يف تغيري �أوقات �لر�حة و�لنوم.

�حلربي  عبد�لعزيز  �لطالب  �أما 

فكرة  تعد  ي��ق��ول:  �لعلوم  كلية  م��ن 

و�ل��ت��ي  جميلة،  �مل��ط��ول��ة  �لإج�����ازة 

�لريا�س  مو�ضم  مع  مو�كبة  ج��اءت 

مو�ضم  بر�مج  يف  وقتي  �ضاأق�ضي  و 

�لريا�س
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الشرفي: فرصة لالستعداد والتحضير لالختبارات 

القرني: تعد راحة ومتنفس لمواصلة الدراسة 

احلربي الطويل

اإلجازة المطولة .. بين الترفيه
والتنشيط لالختبارات 

طالب الجامعة .. 

كراوري: تعامل المعلمين ال يشعرك بالتفرقة
حو�ر- عمر م�ضاعد �جلميعة

فور  �نطباعك  ك��ان  كيف   - 

و�ضولك �إىل �ململكة ؟

�أن����ا �درك����ت م��اك��ن��ت �أت��وق��ع��ه 

�ملطار  �ج��ر�ء�ت  �ملعاملة يف  لأن 

�ضهلة،  كانت  �ملطلوبة  و�لبيانات 

من  �لطاب  ت�ضتقبل  و�جلامعة 

�ملطار �إىل �ل�ضكن.

�مللك  جامعة  �خ��رت  مل��اذ�   -

�ضعود لتدر�س فيها؟

�مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  �أن  �أع������رف 

يف  �جلامعات  �أف�ضل  من  �ضعود 

يف  �ل�ضعودية  ثل  وتمُ �ل�ضعودية 

�خلارج،

و�أن  ع���ن �جل��ام��ع��ة  وق������ر�أت 

ووج��ود  كثرية  تخ�ض�ضات  فيها 

ت��خ�����ض�����س �ل��ل��غ��ة �ل��ف��رن�����ض��ي��ة 

يف �جل��ام��ع��ة وك��ن��ت �أرغ����ب يف 

ووفقت  �لفرن�ضية  �للغة  تعلم 

�حلمد�هلل يف �لقبول فيها

 - �نطباعك عن �جلامعة ؟

من �أرقى �جلامعات يف �لعامل 

�جلامعات  يف  قارنتها  �إذ�  لأن 

�لأخ����رى ت��رى �ل��ف��رق م��ن حيث 

�لإمكانيات �لتي يحتاجها �لطالب 

و�أنا �أدرج هذه �جلامعة من �ضمن 

�جلامعات �لكربى يف �لعامل

�ل��ع��اق��ة بني   - ك��ي��ف ه���ي 

�لطاب �لو�فدين؟

ح��ق��ي��ق��ة ل ي��وج��د ع��اق��ات 

بدر��ضته  مهتم  �لكل  لأن  كثرية 

وهذ�  �ل�ضكن  �إىل  �جلامعة  من 

فقط  در����ض��ي��ة  �ل��ع��اق��ة  يجعل 

دولتي  �أبناء  من  عاقاتي  و�أكرث 

بنني

�ن��ت��ب��اه��ك  ل���ف���ت  ����ض���يء   - 

و�أعجبك يف �جلامعة؟

ويهمه  ي�ضاعدك  هنا  �ملعلمني 

تعاملهم  وك��ذل��ك  �لطالب  جن��اح 

معك ل يجعلك ت�ضعر �أنك �أجنبي 

و�لكل يحرمك

�ل��ع��اق��ة بني  ت����رى  - ك��ي��ف 

و�ل�ضعوديني  �لو�فدين  �لطاب 

يف �جلامعة؟

تكون  �أن  و�أت��ن��ى  ج��د�ً  قليلة 

ه��ن��اك ع��اق��ة م��ت��ي��ن��ة، وك��ذل��ك 

لأن  �ل��ع��اق��ة  م��ن  يقلل  �ل�ضكن 

و�ل�ضعوديني  مبنى  يف  �لو�فدين 

�ضي  ول جت��دون  �خ��ر  مبنى  يف 

يجمعكم �إل يف �لف�ضول

 - ك��ل��م��ة ت��وج��ه��ه��ا لأح����د يف 

�جلامعة؟

�إد�رة  مدير  �إىل  �أوجهها  كلمه 

�مِل��ن��ح �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��رح��م��ن 

�جلامعة  مع  �لتاأقلم  يف  �ضاعدنا 

وع��اق��ت��ه ج��ي��دة م���ع �ل��ط��اب 

ميثل  �ضخ�س  وه���و  �ل��و�ف��دي��ن 

�جل��ام��ع��ة و���ض��ك��ر�ً ل��ه ع��ل��ى ما 

قدمه.

اال�سم: عبدالرحمن كراوري 

اجلن�سية: بنني

الكلية: اللغات والرتجمة



ح�������وار- م����ي ال���ه���ومي���ل، ال��ه��ن��وف 

العتيبي

ت�صوير – توفيق الغامدي

ك�����ش��ف��ت ال����دك����ت����ورة ف��اط��م��ة 

ال�����ش��ه��راين ا���ش��ت�����ش��اري ب��اط��ن��ة و 

اأمرا�ض معدية و مكافحة عدوى يف 

املدينة الطبية بجامعة امللك �شعود 

ذوي  و  ال�شن  كبار  الأ�شخا�ض  اأن 

عر�شة  اأكرث  هم  املزمنة  الأمرا�ض 

خلطر الإ�شابة مب�شاعفات خطرية 

يف ح���ال الإ���ش��اب��ة ب��الإن��ف��ل��ون��زا، 

مناعة  �شعف  اإىل  ذل���ك  ي��ع��ود  و 

القدرة  من  يحّد  ما  وهو   ، اجل�شم 

م�شيفًة  الفريو�شات،  مقاومة  على 

ت��زداد  الطق�ض  تغري  ب��دء  م��ع  اأن 

الإ�شابات بنزلت الربد والإنفلونزا 

و ح����الت ال���ع���دوى ب��الإن��ف��ل��ون��زا 

اأخذ  اأهمية  اإىل  م�شريًة  املو�شمية، 

ا�شت�شارة  ب��ع��د  الإن��ف��ل��ون��زا  ل��ق��اح 

الطبيب، موؤكدًة على اأنه ل تعار�ض 

بني لقاحي كوفيد19- و الإنفلونزا 

مع  لقاء  يف  ذل��ك  ج��اء   ، املو�شمية 

�شحيفة ر�شالة اجلامعة.

ماهي  فاطمة  دك��ت��ورة  ب��داي��ًة   -

الإنفلونزا املو�شمية؟

تنف�شية  ف��ريو���ش��ي��ة  ع���دوى  ه��ي 

التنف�شي  اجلهاز  تهاجم  مو�شمية 

وتننت�شر ب�شهولة بني الب�شر وترتاوح 

بني اإ�شابة خفيفة و حادة و ت�شيب 

جميع الأعمار.

- هل للإنفلونزا املو�شمية خطورة 

على ذوي الأمرا�ض املزمنة؟

املزمنة  الأمرا�ض  اأ�شحاب  يعترب 

هم  املناعة  نق�ض  من  يعانون  وم��ن 

مل�شاعفات  عر�شة  ال��ف��ئ��ات  اأك���رث 

على  واأم��ث��ل��ة  املو�شمية  الإن��ف��ل��ون��زا 

القلب،  )مر�شى  املزمنة  الأم��را���ض 

ارتفاع  مر�شى  ال�شكري،  مر�شى 

املناعة  (واأ���ش��ح��اب  ال���دم،  �شغط 

الأورام(،  مر�شى  مثل)  ال�شعيفة 

دائماً نن�شح هذه الفئات باأخذ اللقاح 

م�شاعفات  م��ن  حلمايتهم  �شنويا 

ين�شح  الإنفلونزا  ولقاح  الإنفلونزا، 

ومتوفر  املجتمع  فئات  لكل  باأخذه 

للأطفال والكبار.

اأخذ  اأي �شن يتاح للطفل  - عند 

لقاح الإنفلونزا ولقاح كوفيد؟

متاح  املو�شمية  الإنفلونزا  لقاح 

من عمر 6 اأ�شهر، بينما حالياً لقاح 

كوفيد متاح من عمر 12 عام فاأكرث.

اأعرا�صهم  م�صرتكة

كيف  كوفيد19-  وج���ود  م��ع   -

الإنفلونزا  بني  و  بينه  التمييز  يتم 

املو�شمية ؟

حيث  من  بينهم  التمييز  ي�شعب 

الأعرا�ض لكن من الأعرا�ض ال�شائعة 

�شيلن  احلّمى،  ال�شعال،  امل�شرتكة 

احللق،  يف  اإل��ت��ه��اب  و  اأمل  الأن����ف، 

اله�شمي  اجل��ه��از  اأع��را���ض  اأي�����ش��اً 

لبع�ض املر�شى . طريقة التمييز بني 

تكون  كورونا  و  املو�شمية  الإنفلونزا 

باأخذ  املخربي  الفح�ض  طريق  عن 

عينة م�شحة.

- ع��ن��د الإ���ش��اب��ة ب��الإن��ف��ل��ون��زا 

و  ال�شم  تنعدم حا�شة  املو�شمية هل 

التذوق؟

الإ����ش���اب���ة  ب��ع�����ض ح������الت  يف 

حا�شة  تتاأثر  املو�شمية  بالإنفلونزا 

ع��ام  ب�شكل  ل��ك��ن  وال���ت���ذوق  ال�����ش��م 

بالن�شبة  لكن  ان��ع��دام��ه��ا  لي�شبب 

تنعدم  احل��الت  بع�ض  لكوفيد19- 

فيها حا�شة ال�شم والتذوق.

فريو�ض  ح�شانة  م��دة  هي  ما   -

كورونا و فريو�ض الإنفلونزا املو�شمية 

و ما املق�شود باحل�شانة؟

م���دة ح�����ش��ان��ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

املعدل  و  ي��وم   14 اإىل  ي��وم��ان  م��ن 

الأك���رب اأن��ه��ا تكون خ��لل 5 اأي���ام ، 

الإنفلونزا  لفريو�ض  بالن�شبة  اأم��ا 

اأقل  تكون  احل�شانة  فرتة  املو�شمية 

اأيام   5 ت��رتاوح من يوم اىل  ، حيث 

تقريباً ، اأما املق�شود بفرتة ح�شانة 

املر�ض هو من وقت دخول امليكروب 

بداية  حتى  اجل�شم  ال��ف��ريو���ض  اأو 

ظهور الأعرا�ض .

ظهور الأعرا�ض متنع اأخذ اللقاح

- ه���ل الإن���ف���ل���ون���زا امل��و���ش��م��ي��ة 

متجددة؟

الفايرو�ض يتحور مو�شمياً لذا يتم 

تطوير لقاح �شنوياً ولذلك يعطى كل 

�شنة مره.

- هل ميكن اأخذ لقاح الإنفلونزا 

امل���و����ش���م���ي���ة ح����ني الإح�������ش���ا����ض 

باأعرا�شها؟

ل ي��ن�����ش��ح ب���اأخ���ذ ال��ل��ق��اح حني 

الإح�شا�ض بالأعرا�ض وين�شح باأخذ 

اللقاح بداية من �شهر اكتوبرمن كل 

عام جتنبا حل�شول عدوى .

- ما مدى �شحة اأن لقاح كورونا 

يحمي من الإنفلونزا املو�شمية؟

�شحيحة  لي�شت  امل��ق��ول��ة  ه���ذه 

فلقاح كورونا ليحمي من الإنفلونزا 

لقاحني  ه��م��ا  واإمن�����ا  امل��و���ش��م��ي��ة، 

خم��ت��ل��ف��ني ل��ن��وع��ني خم��ت��ل��ف��ني من 

ال��ف��ريو���ش��ات ون��ن�����ش��ح ب��اأخ��ذ كل 

اللقاحني.

باأعرا�ض  الح�شا�ض  حالة  يف   -

الن��ف��ل��ون��زا امل��و���ش��م��ي��ة ه���ل  يلزم 

مراجعة الطبيب ؟

عند ال�شعور باأعرا�ض ين�شح بعمل 

عدم  من  للتاأكد  كوفيد19-  م�شحة 

ايجابية  ظهرت  اإن  و  ب��ه،  الإ�شابة 

ب��ك��وف��ي��د ع��ل��ى امل�����ش��اب الل���ت���زام 

والإر���ش��ادات  العزل  مدة  بتعليمات 

املعروفة املعتمدة من وزارة ال�شحة، 

�شلبية  كوفيد  م�شحة  ظهرت  اإن  و 

تختفي  ح��ت��ى  ب��ال��ع��زل  الل����ت����زام 

الأعرا�ض  اإ�شتداد  ،وعند  الأعرا�ض 

اأقرب  بزيارة  نن�شح  اهلل(  )ل�شمح 

لأخ��ذ  م�شت�شفى  اأو  �شحي  مركز 

العلج اللزم.

�شخ�ض  ي�شاب  اأن  ميكن  هل   -

بفريو�ض كورونا وفريو�ض الإنفلونزا 

املو�شمية معاً؟

معا  بهما  الإ���ش��اب��ة  ق��د حت��دث 

اأنه قليًل مايحدث و يف حالت  اإل 

نادرة.

مع  كورونا  لقاح  يتعار�ض  هل   -

لقاح الإنفلونزا املو�شمية ؟

يف  اأخذهما  وميكن  ليتعار�شان 

نف�ض اليوم اأي�شاً.

لقاح الإنفلونزا اآمن

- كثري من الأدوية و العلجات لها 

تاأثري �شلبي على احلامل اأو املر�شع، 

كيف ذلك مع لقاح الإنفلونزا ؟

لي�ض له تاأثري على املراأة احلامل 

ال��ع��ك�����ض متاما  ع��ل��ى  امل��ر���ش��ع  ول 

لتجنب  للحوامل  وخا�شة  به  ين�شح 

م�شاعفات الإنفلونزا .

اجلانبية  الأع��را���ض  حدثينا   -

للقاح الإنفلونزا املو�شمية ؟

م�������ش���اب���ه���ة لأع������را�������ض ل���ق���اح 

ب��ال��ت��ع��ب  ك��ال�����ش��ع��ور  كوفيد19- 

احلرارة،  درجة  وارتفاع  واخلمول، 

ما  وغالباً  احلقنه،  مو�شع  يف  اأمل 

يوم  غ�شون  يف  الأع��را���ض  تختفي 

واحد اإىل يومني.

كورونا  ف��ريو���ض  مييز  م��ال��ذي   -

عن الإنفلونزا املو�شمية؟

اأنه   19 كوفيد  فريو�ض  مامييز 

اأن  بدليل  بكثري  ان��ت�����ش��اراً  اأ���ش��رع 

وب�شرعة  بلد  يف  ظهر  ال��ف��ريو���ض 

و�شبب  ال��ع��امل  دول  ك��ل  يف  انت�شر 

جائحة.

الإج����������راءات  ت��ط��ب��ي��ق  م����ع   -

حالت  انخف�شت  هل  الإح��رتازي��ة 

الإنفلونزا املو�شمية ؟

عودة  و  الج���راءات  تخفيف  مع 

احلياة عاملياً يُتوقع زيادة يف حالت 

الإ�شابة بالإنفلونزا هذا العام لذلك 

الإجراءات  بتطبيق  باللتزام  نن�شح 

تعقيم  و  الكمام  لب�ض  و  تباعد  من 

اليدين مما قد ي�شاهم باإذن –اهلل- 

يف التقليل من نقل العدوى.

امل�صادات احليوية بو�صفة طبية

- رغم اأن النظم ال�شحية ت�شعى 

اأهمية  ح���ول  املجتمعات  لتوعية 

املو�شمية  الإن��ف��ل��ون��زا  م��ن  ال��وق��اي��ة 

نحو  اجتهت  اجلهود  بو�شلة  اأن  اإل 

امل�شتجد  ك��ورون��ا  الثقيل  ال�شيف 

من  اأ���ش��د  ك��ورون��ا  م�شاعفات  فهل 

الإنفلونزا ؟

ي�شببا  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  ك��له��م��ا 

كوفيد  فريو�ض  اأن  اإل  م�شاعفات 

وم�شاعفاته   ، اأك��رث  وفيات  ي�شبب 

ت�شمل حدوث جتلطات.

امل�شادات  اأن  البع�ض  يعتقد   -

للإنفلونزا  وح��ي��د  ع��لج  احل��ي��وي��ة 

امل��و���ش��م��ي��ة م���ا م���دى ���ش��ح��ة ه��ذه 

املعلومة ؟

علج  لي�شت  احليوية  امل�شادات 

اأن  ين�شح  ول  تنف�شي  فريو�ض  لأي 

اأع��را���ض  لديه  مري�ض  لأي  تُعطى 

بدون معرفة اإن كانت الإ�شابة ناجتة 

عن عدوى بكتريية اأم ل.

الطبيب  ي�����ش��رف  م��ت��ى  اإذن   -

امل�شاد احليوي ؟

اإذا  امل�����ش��اد احل���ي���وي  ي�����ش��رف 

عدوى  عن  ناجتة  الإ�شابة  اأن  تبني 

بكتريية ، لكن ل يُن�شح لأي �شخ�ض 

اأن  ب�شيطة  تنف�شية  اأع��را���ض  لديه 

ياأخذ م�شاد حيوي لأن ذلك يحفز 

امل�شادات  مقاومة  على  البكترييا 

م�شاكل  عنه  ينتج  قد  مما  احليوية 

اأكرب و اأعرا�ض جانبية اأخرى.

- ن�شيحة تقدمينها لقراء »ر�شالة 

اجلامعة«

اأبهرت  احلمد-  -هلل  و  اململكة 

بني  ال�شديد  التكاتف  مبدى  العامل 

القيادة الر�شيدة واأفراد املجتمع من 

بداأنا  اأن  اإىل  مقيمني  و  مواطنني 

ن�شت�شعر العودة للحياة الطبيعية بعد 

�شنة و ن�شف من اإعلن اجلائحة و 

م�شوؤولية  اأم��ام  جميعاً  يجعلنا  هذا 

بنتائج تلك  التفريط  كربى يف عدم 

من  كثري  اأن  يعلم  فكلنا  اجل��ه��ود 

اآثار  من  تعاين  مازالت  العامل  دول 

خفت  اإن  و  فاجلائحة   19 كوفيد- 

فما  بعد  تنتهي  مل  اأنها  اىل  اآثارها 

على  قائمة  الدولية  اجلهود  زال��ت 

و  كوفيد19-  ملكافحة  �شاق  و  قدم 

احل�شورية  العودة  مع  و  حت��ورات��ه، 

اأهمية  على  ن�شدد  الدرا�شة  ملقاعد 

نظافة اليدين و تعقيمها باإ�شتمرار، 

الكمام يف  لب�ض  الوجه،  مل�ض  جتنب 

الأماكن املغلقة،

العطا�ض  اآداب  ع��ل��ى  احل��ر���ض 

نظيف،  منديل  كا�شتخدام  وال�شعال 

اأو العطا�ض يف باطن الكوع، وتعقيم 

 ، العطا�ض  اأو  ال�شعال  بعد  اليدين 

اأماكن  عن  امل�شتطاع  قدر  والبتعاد 

احلر�ض  اإىل  بال�شافة  التجمعات، 

على الأكل اجليد والنوم الكايف.

د. الشهراني: كبار السن واالمراض المزمنة هم 
اكثر عرضة لمضاعفات االنفلونزا الموسمية 
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د. الشهراني: كبار السن واألمراض المزمنة هم 
أكثر عرضة لمضاعفات االنفلونزا الموسمية 

بالتعاون مع الإدارة العامة 

للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

ال أنصح بأخذ لقاح االنفلونزا الموسمية حين اإلحساس باألعراض

يتوقع زيادة في حاالت اإلصابة باإلنفلونزا هذا العام
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خاصية جديدة من واتساب.. 
محادثات بال هاتف

خالل الأ�سهر املا�سية، كان تطبيق التوا�سل الفوري »وات�ساب« 

يف  ح�سابهم  با�ستعمال  للم�ستخدمني  ت�سمح  خا�سية  يخترب 

التطبيق من جهاز ثان دون احلاجة اإىل ربطه بالهاتف الذكي.

واخلا�سية اجلديدة ت�سمح مل�ستخدمي »وات�ساب« باإر�سال الر�سائل 

وا�ستقبالها، دون احلاجة اإىل هاتف ذكي مت�سل بالإنرتنت.

التنفيذ  حيز  دخلت  اجلديدة  اخلا�سية  هذه  اإن  املوقع  وقال 

لدى م�ستخدمي »وات�ساب«، �سريطة اأن يعمل التطبيق وفق اآخر 

اأو  اأ���س«  اأو  »اآي  بنظامي  تعمل  التي  الهواتف  لدى  التحديثات 

»اأندرويد«.

ويف ال�سابق، كان على امل�ستخدم اإبقاء الهاتف الأ�سا�سي الذي 

يحمل رقم احل�ساب يف »وات�ساب« مت�سال بالإنرتنت، حتى ميكن 

الأجهزة  اأو  احلوا�سب  عرب  التطبيق  يف  حمادثات  اإج��راء  من 

اللوحية.

يذهب  اأن  امل�ستخدم  على  اخلا�سية،  هذه  تفعيل  اأج��ل  ومن 

اإىل خيار )Linked Devices( ثم عليه اختيار اخلا�سية التي 

 Multi-Device( التجريبي«  »الإ�سدار  �سفة  تزال حتمل  ل 

بجميع  الهاتف  ارتباط  اإلغاء  �سيتم  التفعيل،  ومبجرد   ،)Beta
الدرد�سة  ا�ستئناف  من  �ستتمكن  ذلك،  وبعد  ال�سابقة،  الأجهزة 

على هذه الأجهزة �سواء اأكان هاتف الذكي مت�سال بالإنرتنت اأم 

 14 الر�سائل وا�ستقبالها ملدة  اإر�سال  ل. و�ست�ستمر الأجهزة يف 

يوما ب�سورة متوا�سلة، بعد انقطاع الإنرتنت عن هاتفك الذكي.

هاتفهم  يفقدون  الذين  لالأ�سخا�س  مفيدة  اخلا�سية  وه��ذه 

الذكي، ويحتاجون يف الوقت ذاته اإىل التوا�سل عرب »وات�ساب« اأو 

اإذا نفدت بطارية الهاتف.

اأو اأ�س«، �ستكون هناك  وبالن�سبة اإىل م�ستخدمي اأجهزة »اأي 

قيود، اإذ ل ميكنهم حذف الر�سائل واملحادثات من اجلهاز الثاين.

ح����ذرت ���س��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت 

من   Windows 11 م�ستخدمي 

يف  املوجودة  امليزات  من  القليل  اأن 

يف  تف�سل  اجل��دي��د  الت�سغيل  نظام 

التحميل، وبح�سب ال�سركة ل ميكن 

 Windows 11 مميزات  حتميل 

 »Snipping Tool« اأداة  مثل 

باللم�س  تعمل  التي  املفاتيح  ولوحة 

وغريها  التعبريية  ال��رم��وز  ول��وح��ة 

ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح ب�����س��ب��ب ان��ت��ه��اء 

انتهت  وق���د  ال�����س��ه��ادة.  �سالحية 

اأكتوبر،   31 يف  ال�سهادة  �سالحية 

ت�سحيح  ال�سركة بطرح  فيما قامت 

حالًيا  متاح  ولكنه  امل�سكلة  لإ�سالح 

يتعني  اأن���ه  يعني  مم��ا  املعاينة،  يف 

الت�سحيح  تنزيل  امل�ستخدمني  على 

يدوًيا وتثبيته على اأجهزة الكمبيوتر 

اخلا�سة بهم.

ووفًقا لل�سركة، �سيعمل الت�سحيح 

اإ����س���الح  ع��ل��ى   KB5006746
 Voice و   Touch Keyboard
Typing و Emoji Panel جنًبا 
م�ستخدم  واج��ه��ة  م��ع  ج��ن��ب  اإىل 

 Input Method Editor
 Getting Start and واأق�����س��ام 

Tips يف نظام الت�سغيل.
ميكن  ال��ت�����س��ح��ي��ح،  ول��ت��ن��زي��ل 

ق�سم  اإىل  النتقال  للم�ستخدمني 

يف   Windows Update

ت�سحيح  ي��ح��ل  ول  الإع��������دادات، 

اأداة  م�سكلة   Windows 11
�ساركت  ولهذا   Snipping Tool
قالت  حيث  ب��دي��اًل.  ح��اًل  ال�سركة 

با�ستخدام  امل�سكلة  من  »للتخفيف 

مفتاح  ا�ستخدم  الق�سا�سة،  اأداة 

Print Screen على لوحة املفاتيح 
امل�ستند،  يف  ال�سا�سة  لقطة  وال�سق 

برنامج  يف  ل�سقها  ��ا  اأي�����سً ميكنك 

الر�سام لتحديد الق�سم الذي تريده 

الت�سغيل  نظام  ويخ�سع  ون�سخه«. 

 Microsoft ل�����س��رك��ة  اجل���دي���د 

ال�سهر  ر�سمًيا  طرحه  منذ  للتدقيق 

من  وج��ي��زة  ف���رتة  فبعد  امل��ا���س��ي، 

يف  امل�ستخدمون  ب���داأ  الإ����س���دار، 

يف  الأداء  م�سكالت  ع��ن  الإب����الغ 

اأجهزة الكمبيوتر اخلا�سة بهم.

من  بامل�سكلة  الع��رتاف  وق��د مت 

الكمبيوتر  م��ع��اجل��ات  �سانع  قبل 

بعد  اأن��ه  ال�سركة  ك�سفت   .AMD

زاد   ،Windows 11 ت��ث��ب��ي��ت 

املوؤقت  التخزين  ذاكرة  انتقال  زمن 

عدد  على  والوظيفية  املقا�سة   L3
ثالثة  مبقدار  معاجلاتها  من  قليل 

اأ�سعاف.

مايكروسوفت تحذر مستخدمي »ويندوز 11« 
من بعض مشاكل النظام

أمازون توفر لنا مراقبًا ذكيًا.. ينذرنا بتلوث الهواء بمنازلنا
اأعلنت �سركة اأمازون عن مراقب 

 Smart Air الذكي  الهواء  ج��ودة 

جهاز  وهو   ،Quality Monitor
مراقبة جودة الهواء الداخلي اجلديد 

من ال�سركة الذي يقي�س بدقة وجود 

يف  وال�سموم  احل�سا�سية  م�سببات 

اإجراء  الأماكن املغلقة، وميكنك من 

التغيريات الالزمة لتح�سني �سحتك 

اليومية.

وق��ال��ت ال�����س��رك��ة: »ن��ق�����س��ي ما 

يقرب من 90 يف املئة من وقتنا يف 

الداخل، حيث ميكن اأن تكون بع�س 

اإىل  مبرتني  اأ���س��واأ  ال��ه��واء  ملوثات 

خم�س مرات من البيئات اخلارجية، 

وفًقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية. 

الهواء  ج��ودة  م��راق��ب  وبا�ستخدام 

الذكي، من ال�سهل التحقق من جودة 

الهواء يف منزلك واتخاذ الإجراءات 

الالزمة جلعل منزلك اأكرث �سحة«.

واأ����س���اف���ت: »ه��دف��ن��ا ه���و ب��ن��اء 

على  ت�ساعدك  التي  التكنولوجيا 

وراحة لك  اأكرث �سحة  اإن�ساء منزل 

عن�سًرا  ذل��ك  يت�سمن  ولأح��ب��ائ��ك. 

يف  ي�ساهم  جتاهله  يتم  م��ا  غالًبا 

�سحة منزلك – جودة الهواء«.

وي��ق��ي�����س م��راق��ب ج���ودة ال��ه��واء 

الغبار  مثل  اجل�سيمية  املواد  الذكي 

واأول  املتطايرة  الع�سوية  واملركبات 

احل��رارة  ودرج���ة  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد 

والرطوبة.

وعندما تكون جودة الهواء رديئة، 

اأو  األيك�سا  تطبيق  من  تنبيًها  تتلقى 

ت�سمع اإعالًنا من جهاز Echo حتى 

تتمكن من اتخاذ اإجراء – �سواء كان 

ذلك بفتح نافذة اأو ت�سغيل مروحة.

تطلب  اأن  ��ا  اأي�����سً مي��ك��ن��ك  ك��م��ا 

األيك�سا  ي��دع��م  م��ت��واف��ق  ج��ه��از  م��ن 

احل�����س��ول ع��ل��ى ج����ودة ال���ه���واء يف 

منزلك. اأو احل�سول على روؤى اأعمق 

خالل  من  الهواء  ج��ودة  لجتاهات 

Echo Show اأو تطبيق األيك�سا.
وي��ت��ي��ح ل���ك ذل���ك م��ع��رف��ة كيف 

ب�سيطة  تبدو  التي  التغيريات  توؤثر 

يف ج���ودة ال���ه���واء مب���رور ال��وق��ت. 

بيئة  اإن�ساء  على  ذل��ك  وي�ساعدك 

معي�سية اأكرث �سحة.

اأي�ًسا  ميكن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 

حرارة  درج��ة  م�ست�سعر  يتكامل  اأن 

م��راق��ب ج���ودة ال��ه��واء ال��ذك��ي مع 

ي�سمح  وه���ذا  األيك�سا.  اإج�����راءات 

مثل  لأ���س��ي��اء  كمحفز  بالعمل  ل��ه 

وم��راوح  الذكية  احل��رارة  منظمات 

ال�سقف وال�ستائر املعتمة للم�ساعدة 

يف التحكم يف درجة حرارة الغرفة.

متزايًدا  الهواء جماًل  جودة  تعد 

الذكية.  امل��ن��ازل  م�سنعي  لرتكيز 

داي�سون  م���راوح  اأح���دث  وت�ستمل 

على فالتر هواء لإزالة امللوثات مثل 

الدخان اأو حبوب اللقاح.

العام  هذا  من  �سابق  وقت  ويف 

يف   Nest Hubs جوجل  حدثت 

بيانات  لعر�س  اأمريكا  من  اأج��زاء 

ح����ول ج����ودة ال���ه���واء يف ال��ه��واء 

الطلق.

اأجهزة  جم��ال  ايكيا  دخلت  كما 

يف  امل��دجم��ة  الذكية  ال��ه��واء  تنقية 

اجلهاز  هذا  ويوفر  جانبية.  طاولة 

م�ست�سعًرا م�ستقاًل جلودة الهواء.

ا����س���ت���ح���دث���ت ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة 

القيادة،  ذات��ي��ة  الذكية  للمركبات 

ب�  ال���روؤي���ة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  متنحها 

على  مل�ساعدتها  ال�سينية«  »الأ�سعة 

ال��دراج��ات  وراك��ب��ي  امل�����س��اة  تتبع 

واملركبات الأخرى.

ف��ق��د ق���ام ب��اح��ث��ون ا���س��رتال��ي��ني 

التي  اجل��دي��دة،  التقنية  بتطوير 

���س��م��ي��ت »ال��ت�����س��ور ال��ت��ع��اوين اأو 

اخت�ساًرا  اإليها  وي�سار  اجلماعي« 

ت��رك��ي��ب  ت��ت�����س��م��ن  وال���ت���ي   ،CP�ب

وح����دات ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات على 

الوحدات  وه��ذه  الطريق،   جانب 

نقل  اأنظمة  »حم��ط��ات  ع��ن  ع��ب��ارة 

ذكية« مزودة باأجهزة ا�ست�سعار مثل 

( حتديد  و«ال��ل��ي��دار«  ال��ك��ام��ريات 

املدى عن طريق ال�سوء).

تقاطع  عند  التقنية  تعمل  كما، 

�سبيل  ع��ل��ى  امل���زدح���م���ة،  ال���ط���رق 

ت�ستخدم  اأن  ميكن  حيث  امل��ث��ال، 

لال�ستفادة  الوحدات  املركبات هذه 

مما يظهر يف جمال روؤية املركبات 

الأخرى

ومتنح التقنية املبتكرة كل مركبة 

ال�سينية  الأ���س��ع��ة  ب��اأ���س��ل��وب  روؤي���ة 

خلف  امل�����س��اة  ت���رى  اأن  مي��ك��ن  اإذ 

تر�سد  اأن  ميكنها  اأو  احل��اف��الت، 

زاوية  احلركة حول  �سريعة  �ساحنة 

املرورية  اإ�سارتها  تنتقل  و�سك  على 

اإىل ال�سوء الأحمر.

امل��رك��ب��ات  ت�سغيل  ي��ت��م  ك��ذل��ك، 

ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة ب��وا���س��ط��ة ال��ذك��اء 

تدريبه  يتم  ال���ذي  ال���س��ط��ن��اع��ي، 

وقت  لتحديد  امل�ساة  اكت�ساف  على 

التوقف وجتنب ال�سطدام.

ا�ستخدام  تبني  ميكن  ل��ن  لكن 

نطاق  على  القيادة  ذاتية  املركبات 

بها  الوثوق  اأن ميكن  بعد  اإل  وا�سع 

ال�سائقني  من  اأك��رث  باأمان  للقيادة 

الب�سر.

جديد السيارات الذكية.. ذاتية القيادة بأسلوب »األشعة السينية«!



الطلبة المتفوقين والموهوبين يزور 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية

كتب: عاي�ض ال�شيباين

زار وفد طالبي من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني، يوم الأحد  25 

/ 3/ 1442 هـ، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

يف بداية الزيارة اأقيم لقاء مع عدد من ممثلي اإدارات ومراكز مدينة 

اإيجاز ب�شيط عن  امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث قدم كل ممثل 

الإدارة اأو املركز الذي ميثله ، وناق�ض اأع�شاء الوفد عدد من النقاط التي 

تتمحور حول م�شلحة الطالب اجلامعي وعالقته يف جانب البحث العلمي، 

بالإ�شافة اإىل دعم املدينة للطالب الباحثني بكافة مراحلهم الدرا�شية .

بعد ذلك اأ�شتطلع الوفد الطالبي عدد من الإدارات الفرعية باملدينة 

ومهام  عمله  واآلية  والخــراع  للرباءة  ال�شعودي  باملكتب  البداية  وكانت 

الذي  املكتب  اأر�شيف  اإىل الطالع على  بالإ�شافة  الـُمنَاطة عليه  املكتب 

واأختتمت  ابتكار،  و  اخــراع  بــراءة  األف طلب   20 اأكرث من  يحتوي على 

الزيارات ال�شتطالعية املتنوعة والعديدة باإدارة خدمات املعلومات. ويف 

نهاية الزيارة تبادل اأع�شاء الوفد واأع�شاء العالقات العامة والأمن املرافق 

اتفاق �شفوي  اإىل  ال�شكر والثناء حول املجهود املبذول بالإ�شافة  كلمات 

على اإقامة زيارة اأخرى للمدينة نظراً لعدم اكتفاء اأع�شاء الوفد باجلهات 

التي مت زيارتها مطالبني بتحقيق ال�شمولية يف زيارة كافة اأق�شام واإدارات 

املدينة التي تنعم وتتميز مبعامل بنَّاءة تنموية وهادفة مل يتم تغطيتها من 

خالل الزيارة ال�شتطالعية املحدودة، وقد اأبدى اأفراد العالقات العامة 

اأع�شاء  رغبة  حتقيق  خاللها  من  يتم  اأخــرى  زيــارة  لتح�شري  موافقتهم 

الوفد، وزيارة معاهد البحث العلمي.

ورشة عمل التنفيس بالفن 
كتبت: �شارة ال�شويداء

اأقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بعمادة �شوؤون الطالب موؤخراً 

ور�شة عمل للطالبات املوهوبات بعنوان التنفي�ض بالفن، ، قدمتها خريجة 

تعريفية عن  بنبذة  الور�شة  بداأت  وقد  القرين،  فاطمة  املدربة  الربنامج 

التي  واخلــربات  الن�شاط  اأوجــه  وهو  بالفن  »الــرويــح«  التنفي�ض  مفهوم 

تنتج عن وقت الفراغ، والغر�ض منها حتقيق ال�شرور واملتعة الذاتية، بعد 

الرويح  ي�شمى  ما  اأو  بالفن  التنفي�ض  كيفية  عن  باحلديث  انتقلت  ذلك 

للنف�ض،  العنان  املنا�شبة لإطالق  الأوقــات  وما هي  النف�ض،  والتعبري عن 

وقامت بعر�ض بع�ض الأعمال الفنية ملجموعة من الفنانني، ثم انتقلت مع 

الطالبات للجزء العملي، وختمت الور�شة بالرد على بع�ض ال�شتف�شارات 

فيما يخ�ض الفن واأدواته.  

اعتماد الهيكل التنظيمي
لمكتب إدارة البيانات

وافق معايل رئي�ض اجلامعة على اعتماد وثيقة الهيكل التنظيمي ملكتب 

اإدارة البيانات وذلك يف اإطار تاأ�شي�ض مكتب اإدارة البيانات بجامعة امللك 

�شعود الذي جاء اإنفاذا لالأمر ال�شامي رقم )59766( يف 1439/11/20. 

الدكتور  البيانات  اإدارة  مكتب  على  امل�شرف  اأو�شح  املنا�شبة  وبهذه 

اإبراهيم متنمبك ل�شحيفة ر�شالة اجلامعة اأن هذه الوثيقة تعد ركيزة اأوىل 

اإدارة البيانات وحوكمتها عرب  يف �شل�شلة اجلهود الرامية لبناء منظومة 

للمكتب،  التابعة  والإدارات  والأق�شام  بالوحدات  اخلا�شة  املهام  حتديد 

خالل  للمكتب  ال�شراتيجية  اخلطة  لإطــالق  جــار  العمل  بــاأن  مفيداً 

الأ�شابيع القادمة.

حلقة حول »العناصر الرئيسية 
للبحث«.. غدًا

تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم 

العلوم والريا�شيات »اأفكر«، عند الثامنة من م�شاء غداً الثنني، حلقتها 

احلادية ع�شر بعد املئتني �شمن �شل�شلة حلقات النقا�ض التي يعقدها املركز 

الفل�شفية  الفرا�شيات  للبحث:  الرئي�شية  العنا�شر   « بعنوان  اأ�شبوعياً 

والنماذج العلمية والتطبيقات البحثية« يقدمها الدكتور  عبدالرحمن بن 

امللك  التعليم - جامعة  تقنيات  ق�شم  اأ�شتاذ م�شاعد يف  العقيلي   را�شد 

  : التايل  الرابط  �شعود ، وذلك عن طريق قاعات زوم الفرا�شية عرب 

 https://zoom.us/j/97635669043

اجتماعه  العلمي  املجل�ض  عقد 

اجلامعة  وكيل  برئا�شة  ال�شاد�ض، 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

الــدكــتــور خــالــد احلــمــيــزي، �شرح 

بذلك اأمني املجل�ض العلمي الدكتور 

اأن  اإىل  واأ�شار  البداح،  عبداملح�شن 

املجل�ض اتخذ قرارات برقية اإحدى 

التدري�ض،  هيئة  اأع�شاء  من  ع�شر 

اإىل  احلمدان،  خالد  الدكتور  وهم 

رتبة اأ�شتاذ بق�شم الأن�شجة املحطية 

املجتمع  اأ�شنان  و�شحة  بالأ�شنان 

هند  الدكتورة  الأ�شنان،  طب  بكلية 

بق�شم  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  الناه�ض، 

طب  بكلية  الأ�شنان  اإ�ــشــالح  علوم 

العويف،  رنيم  الــدكــتــورة  الأ�ــشــنــان، 

بق�شم  مــ�ــشــارك  اأ�ــشــتــاذ  رتــبــة  اإىل 

طب  بكلية  الأ�شنان  اإ�ــشــالح  علوم 

العنزي،  وايـــل  الــدكــتــور  الأ�ــشــنــان، 

اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك بق�شم علم 

ال�شيدلة،  بكلية  وال�شموم  الأدويــة 

رتبة  اإىل  اليو�شف،  �شهام  الدكتورة 

اأ�شتاذ م�شارك بق�شم متري�ض �شحة 

بكلية  النف�شية  وال�شحة  املجتمع 

الرحيمي  الدكتور خملد  التمري�ض، 

م�شارك  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  املطريي، 

العلوم،  بكلية  احليوان  علم  بق�شم 

العتيبي،  الدعجاين  خالد  الدكتور 

بق�شم  مــ�ــشــارك  اأ�ــشــتــاذ  رتــبــة  اإىل 

الكيمياء بكلية العلوم، الدكتورة هبه 

م�شارك  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  اجلربين، 

علوم  بكلية  املعلومات  تقنية  بق�شم 

الدكتور كامل  واملعلومات،  احلا�شب 

بق�شم  اأ�ــشــتــاذ  رتــبــة  اإىل  الــعــنــزي، 

الربية،  بكلية  القراآنية  الدرا�شات 

رتبة  اإىل  العرفج،  عبري  الدكتورة 

اأ�شتاذ م�شارك بق�شم املناهج وطرق 

الدكتور  الربية،  بكلية  التدري�ض 

اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  ال�شريف،  الهويدي 

ــاهــج وطـــرق  ــن ــارك بــقــ�ــشــم امل ــش مــ�

التدري�ض بكلية الربية.

حتت رعاية معايل رئي�ض اجلامعة 

مركز  عقد  العمر،  بــدران  الدكتور 

امللك �شلمان لدرا�شات تاريخ اجلزيرة 

الثنني  �شباح  وح�شارتها  العربية 

املا�شي لقاءاً علمياً مبنا�شبة الذكرى 

ــويل خــــادم احلــرمــني  ــت الــ�ــشــابــعــة ل

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

مقاليد  اهلل-  –يحفظه  �شعود  اآل 

كلية  عميد  بح�شور  وذلــك  احلكم، 

امللك  مركز  على  وامل�شرف  الآداب 

اجلزيرة  تــاريــخ  لــدرا�ــشــات  �شلمان 

العربية وح�شارتها الدكتور نايف بن 

ثنيان اآل �شعود، بقاعة 7ب.

بداأ اللقاء بال�شالم امللكي، ثم تالوة 

ذلك  بعد  احلكيم،  الذكر  من  ــات  اآي

األقى امل�شرف على مركز امللك �شلمان 

لــدرا�ــشــات تــاريــخ اجلــزيــرة العربية 

وح�شارتها الدكتور نايف بن ثنيان اآل 

�شعود كلمة بهذه املنا�شبة الغالية على 

قلوبنا جميعاً.

اأوراق  اللقاء ثالث   هذا وت�شمن 

رئي�ض  الأوىل  الــورقــة  م  قــدَّ علمية، 

ق�شم الدرا�شات الجتماعية الدكتور 

بعنوان  الدو�شري،  حممد  بن  ذيــب 

ملك«  �شرية  يف  اجتماعية  »مالمح 

ومتحورت حول »ال�شبط الجتماعي 

تاأ�شي�ض   – الر�شمي  وغري  الر�شمي 

املنظمات غري الربحية – الت�شريعات 

م  قــدَّ فيما  احلــديــثــة«،  الجتماعية 

التاريخ  ق�شم  رئي�ض  الثانية  الورقة 

امل�شرايف  متعب  بن  فار�ض  الدكتور 

والتنمية  �ــشــلــمــان  ــك  ــل »امل بــعــنــوان 

الورقة  اأما  اإك�شبو؟.  ملاذا  املعا�شرة: 

اأمينة  الدكتورة  قدمتها  فقد  الثالثة 

الأ�شتاذ  اجلربين  عبدالرحمن  بنت 

امل�شارك بق�شم اللغة العربية بعنوان 

»الهتمامات القرائية للتاريخ والأدب 

العزيز«،  بن عبد  �شلمان  امللك  عند 

دبكل  بن  علي  الدكتور  اللقاء  اأدار 

م  العنزي الأ�شتاذ بق�شم الإعالم، وقدَّ

�شالح  بنت  �شامية  الأ�شتاذ  احلفل 

العتيبي ع�شو هيئة التدري�ض بق�شم 

التاريخ.
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معر�ض توعوي يتناول الطرق ال�صحيحة ملكافحة العدوى

المجلس العلمي يعقد اجتماعه السادس 

لقاء علمي بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية
مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة لتويل امللك �سلمان  مقاليد احلكم..


