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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

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

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

12

د .الشهراني :يتوقع زيادة في حاالت
اإلصابة باإلنفلونزا هذا العام
كتبت :مي الهومييل  -الهنوف العتيبي
ك�شفت الدكتورة فاطمة ال�شهراين ا�ست�شاري باطنه و �أمرا�ض معدية و
مكافحة عدوى يف املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود يف حوارها لر�سالة
اجلامعة �أن الأ�شخا�ص كبار ال�سن و ذوي الأمرا�ض املزمنة هم �أكرث عر�ضة
خلطر الإ�صابة مب�ضاعفات خطرية يف حال الإ�صابة بالإنفلونزا ،و يعود
ذلك �إىل �ضعف مناعة اجل�سم  ،وهو ما يح ّد من القدرة على مقاومة
الفريو�سات ،م�ضيف ًة �أن مع بدء تغري الطق�س تزداد الإ�صابات بنزالت الربد
والإنفلونزا و حاالت العدوى بالإنفلونزا املو�سمية ،م�شري ًة �إىل �أهمية �أخذ
لقاح الإنفلونزا بعد ا�ست�شارة الطبيب ،م�ؤكد ًة على �أنه ال تعار�ض بني لقاحي
كوفيد -19و الإنفلونزا املو�سمية .
التفا�صيل �صـ 10

 14200طالبة يستفدن
من فعاليات «أسبوع جادة»
كتب :فهد الفليج
�أق��ام��ت ع��م��ادة ���ش ��ؤون الطالب
يوم الإثنني املا�ضي  3ربيع االخر
1443هـ رك��� ًن���ا مب��ن��ا���س��ب��ة ذك���رى
ال��ب��ي��ع��ة ال�����س��اب��ع��ة ل���ت���ويل خ���ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل، -
وذل��ك يف البهو الرئي�سي .ت�ضمن
الركن عر�ضاً ل�سرية خادم احلرمني

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود -حفظه اهلل ،-منذ الوالدة
والن�ش�أة والتعليم ،و�أب��رز املنا�صب
القيادية التي توالها ،بالإ�ضافة �إىل
�أهم امل�شاريع التي �أُطلقت يف عهد
امللك �سلمان ،كم�شاريع «نيوم ،البحر
الأح��م��ر ،القدية ،والعال» وغريها
من امل�شاريع احليوية ،بالإ�ضافة �إىل
مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء.

كما �أب���رز ال��رك��ن �أه��م �إجن���ازات
جامعة امللك �سعود يف عهد خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه اهلل ،-كما �ضم
جل�سات حوارية وم�شاركات فنية من
الأندية الطالبية باجلامعة.
م��ن ج��ه��ة �آخ����رى احتفلت كلية
الرتبية يوم الثالثاء 1443/4/4هـ
 ،املوافق 2021 /11 /9م ،مبنا�سبة

ذك����رى ال��ب��ي��ع��ة ال�����س��اب��ع��ة خل���ادم
احلرمني ال�شريفني ،يف بهو الكلية،
ح��ي��ث �أقيمت حما�ضرة بعنوان
«البيعة من منظور ديني وتربوي»
قدمها ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور �سهل بن
رفاع العتيبي �أ�ستاذ العقيدة بق�سم
ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة ،الدكتور
عبد اهلل بن حممد املقرن الأ�ستاذ
امل�شارك بق�سم ال�سيا�سات الرتبوية.

كتبت :روان ال ظافر
ا�ستفادت �أكرث من  14200طالبة من برنامج «�إج��ادة» ،والذي �أطلقه
م�ؤخراً النادي الثقايف االجتماعي بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،يف
باكورة فعاليات النادي لهذا الف�صل.
ُد�شن يف �أ�سبوع �إج��ادة العديد من الأن�شطة وال��ن��دوات التي ترمي
لتحقيق �أه��داف امل�شروع ،حيث كانت البداية يف لقاء خربنا ،وذلك يف
مكتبة امللك �سلمان املركزية ،و�أ�ستُ�ضيف فيه عدد من طالبات اجلامعة
«مها الرباك ،زينب �أبو ال�سعود� ،أروى العمري» ،للحديث عن رحلتهم يف
طريق الإجادة .كما نظم النادي دورة «بني �شهادة ومهارة» قدمتها الأ�ستاذ
امل�ساعد بق�سم الإعالم الدكتورة نوف احلزامي ،وحتدثت فيها عن �أهمية
املهارة وال�شهادة اجلامعية ،مرو ًرا بو�سائل اكت�ساب املهارات التي يتطلبها
�سوق العمل ،وكيفية كتابة ال�سرية الذاتية بطريقة تعك�س املهارات املكت�سبة.
التفا�صيل �صـ 2
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نظمها نادي الإعالم وم�شاركة وحدة « مدى»..

حلقة حوارية تناقش سمعة السعودية لدى الشعب
األمريكي مقارنة بجمهورتي إيران وتركيا
د .الغامدي :الدفاع عن الوطن لن يكون بالسالح فقط
تغطية  :دميا العمرييني  -فايزة
جمر�شي
ت�صوير :عبداهلل املنبهي
ك�����ش��ف ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
ب��ق�����س��م الإع���ل��ام ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود ال��دك��ت��ور ح��ام��د ال��غ��ام��دي،
�أن املجتمع الأمريكي لديه معرفة
كبرية ت�صل لن�سبة  90%باملجتمع
ال�سعودي مقارنة مع جمهورية �إيران
الإ�سالمية وتركيا ،بالإ�ضافة اىل
ان ابرز النتائج لهذه الدرا�سة هي
ان �سمعة اململكة العربية ال�سعودية
كانت الأعلى من وجهة نظر ال�شعب
الأمريكي مقارنة بايران وتركيا.
ج��اء ذل��ك يف احللقة النقا�شية
ل��ر���س��ال��ة ال��دك��ت��وراه ال��ت��ي قدمها
د.ال��غ��ام��دي �أب��ان درا�ستة بجامعة
داكوتا ال�شمالية بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وحملت عنوان«�سمعة
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��دى
ال�����ش��ع��ب الأم��ري��ك��ي يف ال��والي��ات
املتحدة مقارنة مع �إي��ران وتركيا»،

والتي نظمها نادي الإعالم وم�شاركة
وحدة الدرا�سات الإعالمية بق�سم
الإع��ل�ام (م����دى) ،بح�ضور رئي�س
ق�����س��م الإع���ل��ام ال���دك���ت���ورة ع��ه��ود
ال�شهيل ،وجمموعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س و ط�لاب الق�سم وذل��ك
مبدرج كلية الآداب.
�أدار ن��ق��ا���ش احل��ل��ق��ة الأ���س��ت��اذ
امل�����ش��ارك بق�سم الإع�ل�ام الدكتور
ع��ل��ي ب���ن دب��ك��ل ال��ع��ن��زي ،وال���ذي
ا�ستفتح احل��ل��ق��ة بتوجيه ال�شكر
لعميد كلية الآداب الدكتور نايف
بن ثنيان �آل �سعود ،ورئي�س ق�سم
الإع�ل�ام ال��دك��ت��ورة عهود ال�شهيل،
ع��ل��ى دعمهما لإق��ام��ة م��ث��ل ه��ذه
اللقاءات العلمية واحلوارية .وتطرق
د.ال���ع���ن���زي ل��ل��ح��دي��ث ع���ن �أه��م��ي��ة
مفهوم ال�سمعة و التداخل بينه وبني
ال�صورة ،م�شرياً �إىل �أن قوة الإعالم
تعك�س ت��أث�يره على �سمعة ال��دول،
قائ ً
ال «نحن بحاجة ما�سة �أن ن�صل
�إىل ال��ر�أي العام الغربي على وجه

ال��ع��م��وم ،و الأم��ري��ك��ي على وجهة
اخل�صو�ص ،وذل��ك باعتباره يقود
�إعالم العامل  ،منتقداً اهمال الدول
العربية ودول العامل الثالث لدوره
منذ عقود م�ضت .من جهته بد�أ د.
الغامدي حديثه عن ال�سمعة ،وا�صفاً
�إياها �أنها من الأم��ور الهامة التي
ت�ستحق اال�ستثمار فيها  ،ومعلقاً
على ذلك بقوله « نحن ال نقول نغري
�سمعة الدولة  ،بل نعززها ،م�ؤكداً �أن
الدفاع عن الوطن لن يكون بال�سالح
فقط .ووجه د.الغامدي ر�سالة �إىل
جميع املبتعثني بالدفاع عن �سمعة
�أوط��ان��ه��م ب�شتى ال��ط��رق ،وخ�ص
بالذكر ال�شعب الأمريكي باعتباره
عامل رئي�س يف ت�شكيل الر�أي العام
ال��ع��امل��ي .وا���س��ت��ع��ر���ض د.ال��غ��ام��دي
م��ن��ه��ج��ي��ة ال���درا����س���ة و طبيعتها
امل�سحية ،منوهاً �إىل ا�ستخدام املنهج
الكمي من خالل ا�ستبيان مكون من
� 33س�ؤال على  400مفردة موزعة
جغرافياً  ،وذلك لقيا�س ر�أي ال�شعب

الأمريكي على الفي�س بوك ،باعتباره
الأك�ثر �شعبية يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجية
كرة الثلج التي تتيح حرية الإجابة
على بع�ض الأ���س��ئ��ل��ة ،م�شرياً �إىل
�صعوبة جتاوب ال�شعب الأمريكي مع
املو�ضوعات ذات الطبيعة ال�سيا�سية
و املتعلقة بال�ش�ؤون اخلارجية ،وهو
ما حقق ال�سبق لهذه الدرا�سة عن
الأدبيات ال�سابقة بنف�س املجال.
وح��ول ت�����س��ا�ؤالت ال��درا���س��ة قال
د.ال��غ��ام��دي« مت��ح��ورت على �أربعة
ن���ق���اط �أه���م���ه���ا م��ع��رف��ة ال�����ش��ع��ب
الأمريكي بالدول الأخرى ،والعوامل
التي ت�شكل نظرتهم جتاهها� ،إ�ضافة
�إىل امل�����ص��ادر ال��ت��ي ي�ستخدمها
للحكم على �سمعة ال��دول ،و�أخ�يرا
ت�سا�ؤل تعلق بقيا�س مدى اختالف
ت�����ص��ورات��ه��م ع���ن ك���ل م���ن اململكة
العربية ال�سعودية� ،إيران ،وتركيا.
وخل�ص د.الغامدي �أه��م النتائج
التي تو�صلت لها الدرا�سة ،وا�صفاً

�إي���اه���ا �أن���ه���ا م�����ش��رف��ة و مر�ضية
للمواطن ال�سعودي ،ك��ون ال�شعب
الأم��ري��ك��ي �أك�ث�ر م��ع��رف��ة باململكة
العربية ال�سعودية بن�سبة  90يف
املائة مقارنة ب ��إي��ران وتركيا ،كما
�أبانت �أبرز العوامل ت�أثريا يف ال�شعب
الأمريكي يف احلكم على ال�سمعة
كانت على التوايل القيادة ال�سيا�سية،
الثقافة ،القوة الع�سكرية ،م�ؤكداً
على ا�ستناد ال�شعب الأمريكي يف
ت�شكيل ت�صوراته عن الدول الثالث
على القنوات الإعالمية متمثلة يف
ال�صحف والإذاع���ة والتلفزيون يف
املرتبة الأوىل يليه و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،و�أخ���ي��را ال��و���س��ائ��ل
املطبوعة ،كما �أظهرت النتائج �أن
اململكة العربية ال�سعودية حققت
�أعلى م�ستوى من االدراك وال�سمعة
الإيجابية.
يف ن��ه��اي��ة احل��ل��ق��ة ،ف��ت��ح ب��اب
امل��داخ�لات للح�ضور ،والتي ب��د�أت
مبداخلة الدكتور علي العنزي الذي

ت�ساءل ما �إذا كان هناك تق�صري يف
ا�ستثمار دور الإعالم خللق نوع من
جماعات ال�ضغط داخ��ل الواليات
املتحدة ،تلى ذلك مداخلة الدكتور
ع��ادل املكينزي ،ال��ذي ب��دوره �أ�شاد
مبو�ضوع الدرا�سة ومنهجها ،وخ�ص
بالذكر �صياغة العنوان وتعبريه عن
م�ضمون الدرا�سة  ،مبدئياً ت�سا�ؤله
ع��ن حم���ددات ال�سمعة و�أب��ع��اده��ا،
م��ع��ل��ق�اً ع��ل��ى ال�����س��م��ع��ة كمنظومة
متكاملة والإعالم �أحد �أهم �أدواتها.
�أث���ر ذل��ك انطلق امل�����ش��رف على
الإدارة والتحرير يف �صحيفة ر�سالة
اجلامعة ال��دك��ت��ور مطلق املطريي
يف مداخلته بالتنويه �إىل الفارق
احلقيقي بني م�صطلحي ال�سمعة
وال�صورة الذهنية ،م�شرياً �أن الأول
يتعلق م��ب��ا���ش��رة ب��اجل��م��ه��ور ،فيما
الثاين يعك�س الإعالم ،يف حني دارت
مداخلة د .حممد الأحمد عن الدور
الر�أ�سمايل لقوة البرتول يف حتديد
ال�سمعة.

د  .العنزي :قوة اإلعالم تعكس تأثيره على سمعة الدول

نظمه النادي الثقايف الإجتماعي بكلية احلقوق..

أكثر من  14200طالبة يستفدن من فعاليات «أسبوع جادة»
تغطية :روان ال ظافر
ا���س��ت��ف��ادت �أك��ث�ر م��ن 14200
طالبة من برنامج «�إج��ادة» ،والذي
�أط��ل��ق��ه م����ؤخ���راً ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف
االجتماعي بكلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية ،يف ب��اك��ورة فعاليات
النادي لهذا الف�صل.
ُد�شن يف �أ�سبوع �إج��ادة العديد
من الأن�شطة والندوات التي ترمي
لتحقيق �أه���داف امل�����ش��روع ،حيث
كانت البداية يف لقاء خربنا ،وذلك
يف مكتبة امللك �سلمان املركزية،
و�أ�ستُ�ضيف فيه عدد من طالبات
اجلامعة «مها ال�ب�راك ،زينب �أبو
ال�سعود� ،أروى العمري» ،للحديث

عن رحلتهم يف طريق الإجادة.
ويف ثاين فعاليات �أ�سبوع �إجادة
�أقيمت ور�شة عمل بعنوان «وثق
مهارتك» قدمتها م�س�ؤولة ال�سجل
امل��ه��اري الأ���س��ت��اذة �سحر العتيبي،
وذل��ك ع�بر تطبيق «زووم» ،والتي
حت��دث��ت فيها ع��ن ماهية ال�سجل
اً
انتقال �إىل مدى �أهميته،
املهاري،
وو����ص� اً
��ول �إىل �آل��ي��ة ت��وث��ي��ق امل��ه��ام
وال�������ش���ه���ادات ف���ي���ه ،ويف اخل��ت��ام
�أجابت املحا�ضرة على �إ�ستف�سارات
الطالبات بهذا اخل�صو�ص.
ك��م��ا ن��ظ��م ال���ن���ادي دورة «ب�ين
�شهادة وم��ه��ارة» قدمتها الأ�ستاذ
امل�ساعد بق�سم الإع�ل�ام الدكتورة
نوف احلزامي ،وحتدثت فيها عن

�أهمية املهارة وال�شهادة اجلامعية،
م���رو ًرا بو�سائل اكت�ساب املهارات
التي يتطلبها �سوق العمل ،وكيفية
كتابة ال�سرية الذاتية بطريقة تعك�س
املهارات املكت�سبة.
ا���س��ت��م��رت ف��ع��ال��ي��ات امل�����ش��روع
ب��إق��ام��ة فعالية «مطرقة �إج���ادة»،

وهي جمموعة من املطارق املخفية
يف �أرج��اء اجلامعة ،مرفقة بعبارة
حت��ف��ي��زي��ة ع���ن ق��ي��م��ة امل���ه���ارات،
مت�ضمنة هدية مقدمة من النادي
الثقايف االجتماعي بكلية احلقوق
وال��ع��ل��وم ال�سيا�سية ت�شمل مقعد
تدريبي مدفوع الثمن يف عدد من
امل��ج��االت عرب من�صات �إلكرتونية
حمددة.
و�أ�ستعر�ض القائمني على فعالية
�إج��ادة ،مهارات (جميدو )KSU
يف �سل�سلة م��ن القوالب املوحدة
التي نُ�شرت عرب ح�ساب النادي
ال��ر���س��م��ي يف م��ن�����ص��ة ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي «تويرت» ،واحتوت على
نبذة عن طلبة جامعة امللك �سعود

ذوي امل��ه��ارات امل��ت��ع��ددة ،وتعزيز
ذلك ب�صور من �أعمالهم ،وكيفية
�إ�ضافة ب�صمتهم اخلا�صة ،كما مت
دعمهم عن طريق ن�شر ح�ساباتهم
يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
واخ��ت��ت��م �أ���س��ب��وع �إج����ادة رحلته
ب ��إق��ام��ة ف��ع��ال��ي��ة «م��ف��ت��اح ق��وت��ك»
وذلك يف بهو كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية� ،أ�ستعر�ض فيه العديد
م��ن امل��ه��ارات املختلفة واملتنوعة،
وال��ط��ري��ق نحو اكت�شافها ،انتها ًء
�إىل ن�شر مواقع ومن�صات ت�ساعد
يف �إجادة املهارات وتطويرها ب�شكل
احرتايف.
هدفت «�إجادة» لتوعية الطالبات
ب�أهمية اكت�شاف وامتالك املهارات،

وو�سائل تنميتها ،و���ض��رورة تفعيل
ال�سجل امل��ه��اري ل��دى الطالبات،
بالإ�ضافة �إىل حتفيز الطالبات على
االن�ضمام �إىل الأن��دي��ة اجلامعية،
وامل�شاركات التطوعية ،ون�شر ودعم
�أ�صحاب املهارات املحلية من طالب
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وم�����ش��ارك��ة
ٍ
ل�شخ�صيات فذة من
ق�ص�ص ملهمة
ٍ
طالبات جامعة امللك �سعود الالتي
جنحن يف ا�ستغالل مهاراتهن ل�صالح
بناء ذواتهن.
ويعد �إج���ادة م�شروع اجتماعي
يهدف للتوعية ب�أهمية امل��ه��ارات،
وق��ي��م��ت��ه��ا �إىل ج���ان���ب ال�����ش��ه��ادة
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

د .العمر

واف����ق م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
العمر ،على ت�شكيل جمل�س �إدارة
م��رك��ز تنمية ال��ق��ي��ادات التنفيذية
والإداري������ة بكلية �إدارة الأع��م��ال
بجامعة امللك �سعود ،برئا�سة عميد
الكلية الدكتور الدكتور ب�سام بن
عبداهلل الب�سام وع�ضوية عدداً من
�أع�ضاء هيئة التدري�س واجلهات
ذات العالقة من القطاعني العام

واخلا�ص.
وي���ه���دف امل���رك���ز �إىل ت��ق��دمي
خ����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب
التنفيذي للقيادات يف القطاع العام
واخل��ا���ص وال��ق��ط��اع غ�ير ال��ه��ادف
للربح ،وتطوير م��ه��ارات ومعارف
ال���ق���ي���ادات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الإداري�����ة
وت��ق��دمي اخل��دم��ات اال�ست�شارية
واال�ستثمارية يف جم��االت القيادة
التنفيذية الإداري��ة ،ون�شر البحوث

ت��وج��ت �صاحبة ال�سمو امللكي
امللكي الأم�يرة هيفاء بنت في�صل
بن عبدالعزيز رئي�سة جمل�س �إدارة
جمعية زه���رة ،م ��ؤخ��راً الفائزات
ب�سباق دواثلون لل�سيدات ،بح�ضور
وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤ�ؤن الطالبات
الدكتورة غ��ادة بن �سيف ،عميدة
ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����ض ال���دك���ت���ورة مي
ال��را���ش��د ،ووك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال���دك���ت���ـ���ـ���ورة ف���داء
اجلـا�سر .
ويعد ال�سباق الذي �أقامته مبادرة
 KSU Movementبالتعاون
وا�شراف االحتاد ال�سعودي لل�سباق
ال���ث�ل�اث���ي� ،أول ���س��ب��اق دواث���ل���ون
لل�سيدات باململكة.
و�أو���ض��ح��ت «م��ؤ���س�����س امل��ب��ادرة»
الدكتورة مزنة املرزوقي �أن ال�سباق
ي��ه��دف �إىل رف���ع ال��وع��ي ب�أهمية
ممار�سة الريا�ضة ،وتعزيز ال�صحة
وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض ،وخا�صة
اخلبيثة منها وامل��زم��ن��ة ،وتكثيف
اجل��ه��ود يف ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر عن

�سرطان الثدي.
و�أكدت «�شريك م�ؤ�س�س للمبادرة»
رمي اخلمي�س �أن جمموع امل�شاركات

وال��درا���س��ات وتنظيم الفعاليات
وامل ��ؤمت��رات ون�شر الفكر الإداري
وعر�ض النماذج والتجارب القيادية
ال��ن��اج��ح��ة ،وت��ف��ع��ي��ل ال�����ش��راك��ات
واملبادرات النوعية مع القطاعات
ذات االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك وتعزيز
اال�ستخدام الأمثل للموارد الب�شرية
واملالية يف الكلية واجلامعة.
اجل��دي��ر بالذكر ب��أن��ه مت �إن�شاء
امل��رك��ز يف ع���ام 1441هـ وال���ذي

ت�سعى م��ن خالله اجلامعة ممثلة
بكلية �إدارة الأعمال ملواكبة الر�ؤية
الطموحة للمملكة العربية ال�سعودية
 2030بكافة تطلعاتها امل�ستقبلية
مبا يحقق الأم��ال ويرتقي بالوطن
ن��ح��و ال���ري���ادة يف �شتى امل��ج��االت
وا���س��ت�����ش��راف�اً للم�ستقبل و�سعياً
ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر
قدرات ومهارات ومعارف القيادات
التنفيذية وال��ك��ف��اءات الإداري���ة يف
اململكة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع تطلعات
القيادة الر�شيدة.

األميرة هيفاء الفيصل تتوج الفائزات بأول سباق
دواثلون بالمملكة

يف ال�سباق بلغ  100م�شاركة منهن
 70م�����ش��ارك��ة يف ال�����س��ب��اق و 30
م�شاركة كمتطوعة وبلغت م�سافة

ال�سباق  2كيلومرت جري و 6كيلو
مرت دراجة و 2كيلومرت جري مرة
�أخرى.
ويف ن���ه���اي���ة ال�������س���ب���اق ت��وج��ت
الفائزات باملراكز الثالثة الأول يف
فئة الفردي وهن:
 املركز الأول  :مرام �آل مغرية املركز الثاين  :زملة الدو�سري املركز الثالث  :رند اخلرا�شي.ويف فئة الفرق ح�صل فريق حنني
�أوح�سان ومها عيفان على املركز
الأول وفريق هاجر الأحمد وامتنان
العثمان على املركز الثاين وفريق
�سارة ال�سبيعي و�شهد املطريي على
املركز الثالث.
يف ختام الفعالية قدمت م�ؤ�س�س
امل��ب��ادرة �شكرها اجلزيل لالحتاد
ال�سعودي لل�سباق الثالثي متمث ً
ال
يف اللجنة الن�سائية بقيادة الأ�ستاذة
�أروى ال��ع��ام��ودي ،وجميع �أع�ضاء
اللجنة ،واجلهات الراعية والفريق
ال��ت��ط��وع��ي ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ت��ي
بذلوها يف جناح ال�سباق.

دورة حول «كاريزما الظهور اإلعالمي»
�أكد �أ�ستاذ االعالم امل�شارك الدكتور
عادل بن عبدالقادر املكينزي �أن �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال���دف���اع ،يتمتع
ب�شخ�صية كاريزمية ،جتلت يف �صفات
�شخ�صية وات�صالية و�أخالقية منها الثقة،
وق��وة ال�شخ�صية ،والب�ساطة ،وااللهام،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إم��ت�لاك��ه ر�ؤي���ة ،ف�ض ً
ال
عن ح�ضور �سموه الفعال وقدرته على
التوا�صل احليوي مع الو�سيلة الإعالمية؛
م�ؤكداً �أن ويل العهد يتحدث مبفردات
د .املكينزي
يفهمها عقل ال�شباب ال�سعودي االمر الذي
انعك�س يف حجم املحبة وااللتفاف حول
�سموه الكرمي.
جاء ذلك يف ال��دورة التي نظمها نادي طالب االع�لام م�ؤخراً بعنوان
«كاريزما الظهور الإعالمي» وقدمها د.عادل املكينزي مبدرج كلية الآداب
بجامعة امللك �سعود.
و�أو�ضح د.املكينزي �أن مفهوم «الكاريزما» وفقا للفيل�سوف ماك�س ويرب،
�إمكانية اكت�ساب �سمات «الكاريزما» م�شريا اىل مقولة العامل ريت�شارد
وايزمن� ،أن الكاريزما موجودة لدى جميع النا�س بن�سبة  .50%والباقي
مكت�سب من تعامالتنا مع البيئة املحيطة» .كما �سلط ال�ضوء على �أبرز
�سمات ال�شخ�صية الكارزماتية ،و�أ�ساليب اكت�ساب تلك ال�صفات والتدريب
عليها ،مبيناً الأثر االيجابي باجلمهور.
ثم انتقل اىل املهارات االعالمية التي يحتاجها ال�شخ�ص يف ظهوره
الإع�لام��ي ،ومتطلبات مهارات االت�صال والتوا�صل مع و�سائل االع�لام
«تقليدية وجديدة» مع الرتكيز على تقنيات التوا�صل مع اجلمهور و�صناعة
املحتوى امل�ؤثر.
وقد �أجريت بع�ض التطبيقات العملية على احل�ضور من طالب وطالبات
الكلية واملهتمني الذين �أثروا الدورة بالتفاعل املبا�شر بالقاعة او عرب تطبيق
.ZOOM

زيارة علمية لطلبة العمارة والتخطيط

زار طلبة مقرر ت�صميم معماري « »5بق�سم العمارة وعلوم البناء يف
كلية العمارة والتخطيط م�ؤخراً� ،أبراج مركز امللك عبداهلل املايل ك�أحد
احلاالت الدرا�سية مل�شروع الف�صل احلايل املتمثل يف ت�صميم «برج �أمانة
مدينة الريا�ض» ،حيث كان يف ا�ستقبالهم عدد من امل�س�ؤولني وامل�س�ؤوالت
باملركز ،وجمموعة من مهند�سي �إدارة امل�شروع ،وكذلك مهند�سي املكتب
اال�ست�شاري للم�شروع واملقاول.
بد�أت الزيارة باالطالع على جم�سم مركز امللك عبداهلل املايل مت من
خالله تعريف الطالب باملخطط العام للمركز ومكوناته ،وتو�ضيح موقع
الربج الذي �سيتم زيارته ،وتزامناً مع الإج��راءات االحرتازية امل�صاحبة
جلائحة كورونا والتزاماً بها ولتحقيق ال�سالمة للجميع مت تق�سيم الطالب
�إىل جمموعات خالل الزيارة.
و�أط��ل��ع ال��ط�لاب على العنا�صر الأ�سا�سية للربج والنظم الهند�سية
امل�ستخدمة فيه وا�ستمع خاللها الطالب والطالبات ل�شرح مف�صل عن
�أ�س�س وعنا�صر تن�سيق املوقع حول الربج وال�ساحات املحيطة به ،وعنا�صر
الت�صميم املعماري للربج وامل��واد امل�ستخدمة ومكونات النظم الهند�سية
املختلفة بكل دور من �أدوار الربج.
و�أجاب املهند�سني وامل�س�ؤولني عن امل�شروع حول الت�سا�ؤالت التي قدمها
الطالب ،ويف ختام الزيارة قدم الطالب �شكرهم وتقديرهم لأ�ساتذة املقرر
ولكل الفريق الذي �صاحبهم خالل الزيارة ،مبدين اعجابهم مبا �شاهدوه
ومبدى اال�ستفادة التي ح�صلوا عليها من هذه الزيارة من فهم عميق لواقع
عملية تنفيذ ما يتم ت�صميميه مبا يحقق التكامل املطلوب بني الت�صميم
املعماري والنظم الهند�سية ،وكيفية التغلب على التعقيدات املرتبطة بها من
جهة �أخرى وهو ما يهدف �إليه املقرر.
ثم قدم �أ�ساتذة املقرر ال�شكر واالمتنان لكلية العمارة ممثلة بعميد الكلية
الدكتور عبدالعزيز الدغي�شم ،ورئي�س ق�سم العمارة وعلوم البناء الدكتور
في�صل بن �سليمان على ت�سهيل مثل هذه الزيارات العلمية والتي تنعك�س
على �أداء الطالب يف م�شاريعهم الف�صلية ،كما قدموا �شكرهم للم�س�ؤولني
ومهند�سي امل�شروع على ح�سن اال�ستقبال.
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التعليم

وزارة التعليم تطلق البرنامج
التدريبي لتأهيل  1018معلمًا
ومعلمة وفق منهجية ()STEM
ً

�أطل َقت وزارة التعليم م�ؤخرا الربنامج التدريبي لت�أهيل
املعلمني واملعلمات وفق منهجية ( )STEMالتعليمية ،بهدف
الدمج والتكامل بني مواد التعليم ا لأربع ا لأ�سا�سية (العلوم،
التقنية ،الهند�سة ،الريا�ضيات) ،وحتقيق الرتابط فيما
بينها ،وذل��ك من خالل تدريب  1018معلماً ومعلم ًة،جاء
ذلك بالتزامن مع اليوم العاملي لـ ( ،)STEMوت�سعى وزارة
التعليم من خالل الربنامج التدريبي �إىل تعزيز �أداء املعلمني
وامل��ع��ل��م��ات �أث��ن��اء ت��دري�����س حم��ت��وي��ات امل��ق��ررات التعليمية
ا لأربعة ،مبا ينعك�س �إيجابياً على خمرجات التعليم ،وي�سهم
يف رفع وجتويد نواجت التعلّم ،وتهيئة الطلبة ل�سوق العمل
ووظائف امل�ستقبل.
وتوا�صل الوزارة جهودها املرتبطة بكل ما يدعم تطبيق
منهجية ( ،)STEMع�بر �إت��اح��ة  104م��راك��ز ت�ساعد يف
اكت�شاف الطلبة املبدعني يف جماالت العلوم املختلفة وتنمية
ُقدراتهم� ،إىل جانب جتهيز  6مراكز علمية متنقلة ،وفق
�أحدث التجهيزات وا لأدوات التي تتنا�سب وتقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة ،بالإ�ضافة �إىل التطبيقات التي تدعم
تكامل العلوم والريا�ضيات والهند�سة والتقنية ،مبا يجعلها
بيئة تفاعلية جاذبة ومحُ فزة للطلبة؛ محُ قق ًة للتناف�سية
العاملية.

سلسلة من الدورات في التأهيل
المهني بجامعة األميرة نورة

عقدت جامعة ا لأم�ي�رة ن��ورة بنت عبدالرحمن ،حزمة
من الدورات ،وور�ش العمل املتنوعة ،يف املجاالت العلمية،
وال�صحية ،والثقافية؛ وذلك بهدف العمل على خمرجات
تناف�سية ،تتمتع بقدر م��ن املعرفة والعلم ،ال��ذي ي�ؤهلها
لنجاحات يف حياتها اليومية و�سوق العمل.
ون� ّ
�ظ��م مركز ال��دع��م الطالبي واملهني دورة «التفكري
والتحليل ا لإب��داع��ي يف املهن» �ضمن برنامج «�أخالقيات
العمل» ،م�ستهدفة الطالبات واخلريجات من �أجل تعريفهن
ب�أهمية التفكري والتحليل ا لإب��داع��ي يف امل��ج��ال املهني،
وال��ت��ع��رف على �أمن���اط التفكري وع�لاق��ت��ه بتطوير احل�س
ا لإبداعي للموظف .وقدم املركز الدورة التدريبية «وظائف
امل�ستقبل والتحول الرقمي يف املهن» �ضمن برنامج «التطوير
الذاتي واملهني» ،والتي عملت على تعريف الطالبات مباهية
التحول الرقمي ،وعالقته بالتحول االقت�صادي ،واكت�شاف
عالقة التحول الرقمي بتحقيق التم ّيز التناف�سي.
ويف ال�سياق ذاته ،قدم املركز �ضمن الربنامج التدريبي
«الت�أهيل املهني لطالبات وخريجات الكليات ال�صحية»
ور�شة عمل بعنوان « �إعداد �سرية ذاتية احرتافية للوظائف
ال�صحية»؛ وه��ي ور���ش��ة عمل تهدف �إىل تعريف طالبات
وخريجات الكليات ال�صحية بكيفية �إع���داد �سرية ذاتية
احرتافية ت�سهم يف ح�صولها على عرو�ض وظيفية متميزة.
�إ�ضاف ًة �إىل تقدمي جل�سة �إر���ش��اد مهنية جماعية بعنوان
«اال�ستعداد املهني « ،وهي جل�سة �إر�شاد جماعية مع مر�شدة
مهنية تو�ضح كيفية اال�ستعداد يف جمال العمل.
ومن جانب كلية احلا�سب واملعلومات ،فقد ّ
نظم نادي
قوقل للطلبة املطورين ور�شة عمل بعنوان (دليلك لإن�شاء
�سرية ذاتية ناجحة)؛ بهدف تو�ضيح كيفية مراحل �إن�شاء
ال�سرية الذاتية بطريقة متكاملة.
اجلدير بالذكر �أنّ جامعة ا لأمرية نورة بنت عبدالرحمن،
تقدم لطالباتها �أنواع خمتلفة من التدريب والتطوير العلمي
واملهني؛ �إ�سها ًما يف دعم اقت�صاد املعرفة الذي يُعد �أحد
م�ستهدفات ر�ؤية .2030
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تدشن معامل البحوث االستراتيجية
جامعة طيبة ّ

د�� ّ�ش��ن��ت جامعة طيبة ،م��ؤخ��را
معامل ال��ب��ح��وث اال�سرتاتيجية،
بح�ضور رئي�س اجلامعة الدكتور
عبدالعزيز بن قبالن ال�سراين.
ج��اء ذل��ك ،انطالقاً م��ن �إمي��ان
اجلامعة ودورها الريادي يف خدمة
املجتمع والنهو�ض العلمي والبحثي
وت�شجيع االبتكار وامل�ساهمة يف
حتقيق ر�ؤية اململكة .2030
وق����ال ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث العلمي
بجامعة طيبة امل�شرف على مركز
اجل��ي��ن��ات والأم���را����ض ال��وراث��ي��ة،
ال��دك��ت��ور ن��اي��ف امل��ن��ت�����ش��ري� :إن
اجلامعة ممثلة يف منظومة البحث
العلمي واالبتكار وري��ادة الأعمال
و���ض��ع��ت خطتها اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
البحثية لتخدم �أه���داف ال��ر�ؤي��ة،

وذل��ك م��ن خ�لال �إن�����ش��اء وتطوير
مراكز بحثية متميزة.
و�أ����ض���اف �أن م��ع��ام��ل ال��ب��ح��وث
اال�سرتاتيجية التي مت تد�شينها
ت�سعى �إىل زي���ادة ظ��ه��ور جامعة
ط��ي��ب��ة ك��م��ؤ���س�����س��ة رائ����دة حملياً
ودولياً؛ يف �إجراء وتطوير الأبحاث
املبتكرة املتوافقة مع برامج ر�ؤية
اململكة  ،2030كم�ؤ�س�سة رائ��دة
م���ع�ت�رف ب���ه���ا وم��ت��خ�����ص�����ص��ة يف
�إجراء الأبحاث املبتكرة .كما �أفاد
«امل��ن��ت�����ش��ري» ب����أن امل��ع��ام��ل تهدف
�إىل بناء قدرات بحثية وطنية يف
اجلامعة وتطوير البنية التحتية
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال���ت���ي ت�����ش��م��ل �أح���دث
امل��راف��ق وال��ت��ج��ه��ي��زات ال�لازم��ة،
لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية.

وك��ذا تطوير حلول مبتكرة يف
امل��ج��االت البحثية ذات ال�صلة
ب�ب�رام���ج ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة ،2030
و�إق���ام���ة ���ش��راك��ات ���ص��ن��اع��ي��ة مع
ال��ق��ط��اع��ات ال���واع���دة يف منطقة
امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة م��ث��ل ق��ط��اع��ات
التعدين وتوطني الطاقة املتجددة
والتنمية ال�صحية.
و�أو�ضح «املنت�شري» �أن العمادة
ت�سعى من خالل مراكزها ومعاملها
البحثية �إىل �إجن���از ب��ح��وث ذات
عائد علمي معريف واقت�صادي،
ومبا يتوافق مع الأولويات البحثية
جلامعة طيبة وتوفري بيئة بحثية
ج��ذاب��ة جل��م��ي��ع ف��ئ��ات ال��ب��اح��ث�ين
والباحثات داخل احلرم اجلامعي
وتقدمي خدمات لأك�بر قطاع من

امل�ستفيدين داخل وخارج اجلامعة
وال���ت���ع���اون م���ع م���راك���ز الأب���ح���اث
وامل��خ��ت�برات الوطنية وال�شركات
املتخ�ص�صة وا�ستقطاب اخلربات
والكوادر امل�ؤهلة من داخل وخارج
اجلامعة للم�ساهمة يف دفع عجلة
الأبحاث والتنمية ،وامل�ساهمة يف
حت��ق��ي��ق ك��ف��اءة الإن���ف���اق وحتقيق
موارد ذاتية للجامعة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن امل��راك��ز ت�شمل
مركز لأبحاث الدرا�سات وال�سموم
وم���رك���ز ل��ل��ج��ي��ن��ات والأم����را�����ض
الوراثية� ،إ�ضافة ملعامل البحوث
اال�سرتاتيجية ،ت�شمل معامل طب
النانو ومعامل النانو تكنولوجي
ومعمل البالزما والليزر ومعمل
الغرف النظيفة

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

و ّق��ع��ت وزارة التعليم م��ذك��رة
ت��ف��اه��م م���ع اجل��م��ع��ي��ة اخل�يري��ة
ل�صعوبات التعلّم؛ لتعزيز امل�شاركة
والتكامل مع م�ؤ�س�سات املجتمع
يف ت���ق���دمي ال�ب�رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
واخل��دم��ات ال�ترب��وي��ة والتوعوية
املرتبطة ب�صعوبات التعلّم ،ووقعها
من اجلانبني وكيل وزارة التعليم
ل��ل�برام��ج التعليمية د.م��ه��ا بنت
عبداهلل ال�سليمان ،ورئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية اخلريية ل�صعوبات
التعلّم د.عثمان بن عبدالعزيز �آل
عثمان .وتهدف مذكرة التفاهم
�إىل ن�����ش��ر ال���وع���ي ب�ي�ن �أف�����راد

املجتمع التعليمي حول �صعوبات
التعلّم و�أ�ساليب التعامل معها،
وك��ذل��ك ت��دري��ب وتطوير ال��ك��وادر
ال��ب�����ش��ري��ة املتخ�ص�صة ،و�إع����داد
ق��اع��دة معلومات ع��ن املخت�صني
وذوي اخلربات يف املجال� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي اال�ست�شارات الرتبوية
والأ�����س����ري����ة ،و�إج�������راء ال��ب��ح��وث
وال��درا���س��ات العلمية التي تخدم
امل��ه��ت��م�ين� ،إىل ج��ان��ب امل�����ش��ارك��ة
يف امل ��ؤمت��رات وال��ن��دوات املحلية
والإق��ل��ي��م��ي��ة ،وحت��ق��ي��ق اخل��دم��ات
الرتبوية للطلبة يف جمال �صعوبات
التعلّم التي تُقدم من خالل برامج

يقوم بها املخت�صون.
وت�شمل جم��االت التفاهم بني
اجلانبني لال�ستفادة من الربامج
التدريبية ملعلمي برامج �صعوبات
ال��ت��ع�لّ��م ال��ت��ي تنظمها اجلمعية،
مبا يتفق مع لوائح و�أنظمة وزارة
ال��ت��ع��ل��ي��م ،ومب���ا ال ي��ت��ع��ار���ض مع
م��ه��ام املعلم الأ���س��ا���س��ي��ة ،وتقدمي
امل��ط��ب��وع��ات ال��ت��وع��وي��ة وامل����واد
التدريبية التي ت�ستهدف املجتمع
التعليمي ،وك��ذل��ك تقدمي برامج
ت�����س��ت��ه��دف الأ����س���رة وامل��خ��ت�����ص�ين
وامل��ه��ت��م�ين ،وت�شخي�ص احل��االت
ال��ت��ي حت��دده��ا ال�����وزارة و�إع����داد

ت��ق��اري��ر ب��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل �إق��ام��ة
احل��م�لات ال��ت��وع��وي��ة واملنا�سبات
العاملية ،ودع��م الطلبة املوهوبني
ذوي ���ص��ع��وب��ات ال��ت��ع �لّ��م بتبني
قدراتهم و�إ�شراكهم يف الأن�شطة
والفعاليات املختلفة.
وت�����س��ع��ى وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م �إىل
التعاون مع القطاع غري الربحي
لال�ستفادة م��ن خ�برات��ه يف دعم
ال�ب�رام���ج ال��ت��وع��وي��ة والتثقيفية
املقدمة لذوي الإعاقة ،من خالل
اال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��ك��وادر ال��ب�����ش��ري��ة
املتخ�ص�صة وامل ��ؤه��ل��ة يف �إع���داد
تلك الربامج.
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كوكب الأر�ض واحلالة احلرجة

التغير المناخي  ..كتاب يواكب متغيرات الحياة
«ع��امل التغري املناخي احلديث»
هكذا جاء عنوان الكتاب الذي عمل
على ترجمته كال من الدكتور تركي
�آل ف��رج ود قا�سم الطراونة حيث
يتحدث الكتاب عن �أه��م الق�ضايا
ال��ع��امل��ي��ة (ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي) وع��ن
خ��ط��ورة الو�ضع العاملي والتهديد
ال���ذي يتعر�ض ل��ه ك��وك��ب الأر����ض
وال��ت ��أث�يرات امللمو�سة على �أر���ض
ال��واق��ع نتيجة ان��ب��ع��اث��ات ال��غ��ازات
الدفيئة.
قد يتبادر للذهن �أن التغريات
املناخية وم��ا ت�سببه م��ن زي���ادة يف
حدة الأعا�صري ،والت�صحر ،وارتفاع
من�سوب مياه البحار واملحيطات على
�سبيل املثال ،ذات طابع بيئي فقط،
غري �أن هذا الأم��ر بات يتعلق بكل
تفا�صيل حياة الب�شر االقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية.
مل���ا ل��ه��ذا ال��ت��غ��ي�ير م���ن �أه��م��ي��ة
ف����إن ذل���ك ي�ستدعي م��ن العلماء
وامل�س�ؤولني و�صناع القرار توحيد
اجلهود لر�سم ال�سيا�سات واتخاذ
القرارات وال�سيناريوهات املتعددة
املنا�سبة ملواجهة مثل هذه التحديات
الناجمة عن تغري املناخ.
ي�أتي هذا الكتاب ك�إحدى الر�سائل
املهمة وامل��درو���س��ة ليعطي �صورة
وا���ض��ح��ة ع � ّم��ا ح���دث خ�ل�ال ف�ترة
�سابقة من تغيريات مناخية وعما
هو متوقع جراء هذا التغري
يتحدث عن عدم معرفة الزيادة
يف درج���ات احل���رارة ب�شكل دقيق

خ�لال ه��ذا القرن وم��ا ال�سيا�سات
التي يجب �أن تعتمدها دول العامل
ج��راء ه��ذا االرت��ف��اع .حيث هناك
ت��ق��دي��ر الرت��ف��اع درج����ات احل���رارة
�سيبلغ يف ح��ده الأدن��ى  1.5درجة
مئوية ويف حده الأق�صى  6درجات
مئوية.
يذكر الكتاب �أن��ه �إذا ما و�صلت
الزيادة يف درجات احلرارة �إىل 4.5
درجة مئوية ف�إن كوكب الأر���ض لن
ي�صبح �صاحلا حلياة الب�شر ولن يفيد
بعدها �أي انخفا�ض ب�سبب الو�صول
�إىل النقطة احلرجة التي ال عودة
للو�ضع الطبيعي بعد ح�صولها.
يتطرق الكتاب �إىل �أن هناك خل ً
ال
وعدم اتزان يف الطاقة الداخلة �إىل

نظام املناخ يف كوكب الأر�ض ن�سبة
�إىل الطاقة اخل��ارج��ة منه ،حيث
ي��ع��زى ه���ذا اخل��ل��ل �إىل ت��داع��ي��ات
التغري املناخي الناجت عن انح�سار
م�ساحات هائلة من اجلليد الأم��ر
الذي ي�ؤدي �إىل زيادة الطاقة التي
ميت�صها ���س��ط��ح الأر������ض م��ق��ارن��ة
بامل�سطحات اجلليدية التي كانت
تعك�س الإ�شعاع ال�شم�سي ال�ساقط
عليها .يتحدث الكتاب كذلك عن
�أه����م م��راك��ز الأب���ح���اث يف جم��ال
التغريات املناخية والعناوين املهمة
التي ميكن للقارئ احل�صول على
املعلومات حول التغري املناخي منها
وبذلك يتم اال�ست�شهاد ب�أبحاث هذه
املراكز العلمية.

ال��ت��غ�يرات امل��ق��درة يف متو�سط
درجات احلرارة ال�سطحية العاملية
ال�سنوية وت��رك��ي��زات ث��اين �أك�سيد
الكربون ( خط �أ�سود �سميك ) منذ
عام  .١٨٨٠وتظهر التغيريات على
�أنها اختالفات احلاالت ال�شاذة من
متو�سط قيم � 1901إىل .2000
تركيزات ثاين �أك�سيد الكربون منذ
ع���ام  1957ه��ي م��ن القيا�سات
املبا�شرة يف « مونا ل��وا - ،ه��اواي
«  ،يف حني �أن التقديرات ال�سابقة
م�ستمدة من ال�سجالت الأ�سا�سية
للجليد  .يظهر مقيا�س تركيزات
ثاين �أك�سيد الكربون يف �أجزاء لكل
مليون ) (ppmم��ن حيث احلجم
 ،مقارنة مبتو�سط  320ج��زء يف
املليون  ،يف حني �أن �شذوذ درجات
احل���رارة بالن�سبة ملتو�سط 13.9
درجة مئوية
ذوب�����ان ال�����س��ط��ح ف����وق ال��غ��ط��اء
اجلليدي يف جرينالند يف  8يوليو
�إىل الي�سار و  12يوليو �إىل اليمني
� 2012أظهرت قيا�سات ثالثة من
الأقمار �صناعية �أن��ه يف  8يوليو ،
خ�ضع ح���وايل  %40م��ن الغطاء
اجلليدي للذوبان يف �أو بالقرب من
ال�سطح  .ويف غ�ضون �أي���ام قليلة
ت�����س��ارع��ت درج���ة ان�����ص��ه��ار ذوب���ان
اجلليد ب�شكل كبري حيث ق��در �أن
 %97من �سطح الغطاء اجلليدي قد
ذاب بحلول  12يوليو ..وب�شكل عام
ف�إن ال�صورة هي لذوبان �شديد كان
العلماء مت�أكدين من حدوثه

�أثبتت بع�ض الدرا�سات العلمية
�أن التحدث ب�صوت عال ن�سبياً مع
نف�سك ،ي�سرع قدرتك على فهم
ا لأم���ور وا�ستيعابها ،كما يحفز
الذاكرة البعيدة امل��دى ،ويجعلك
ت��ت��ع��ل��م ب��ط��ري��ق��ة �أ����س���رع و �أك��ث�ر
فاعلية.
وق���د وج����دت درا����س���ة ن�شرتها

Quarterly
Journal
of
Experimental
 ،Psychologyم�����س��ت��ن��دة �إىل
جمموعة من الطالب �شاركوا يف
ه��ذا البحث� ،أن التحدث ب�صوت
عال جعل امل�شاركني الذين يرددون
ا�سم �شيء معني مع موا�صفاته على
�سبيل املثال ،يجدونه ب�شكل �أ�سرع

ويح�صلون املعلومات املتعلقة به
�سريعاً.
وم��ن النتائج التي خل�ص �إليها
البحث وعدد من الدرا�سات الأخرى
�أي�ضاً ،على �سبيل املثال� ،أن التحدث
مع نف�سك ب�صوت مرتفع يجعل:
– دم��اغ��ك ي��ع��م��ل ب�شكل �أك�ثر
فعالية ،ويحفز ذاكرتك

– الأطفال يتعلمون ب�شكل فعال
و�أ�سرع
– ك��م��ا ي�����س��اع��دك ع��ل��ى تنظيم
�أفكارك
– وي�ساعدك على حتقيق نتائج
�أكرث لأنه يقوي تركيزك وانتباهك،
ح��اذف�اً كل ما من �ش�أنه �أن ي�شكل
م�صادر �إلهاء.

���ش��رك��ة �إب�سو�س” ”Ipsos
ل�ل�أب��ح��اث ق��ام��ت بعمل ا�ستطالع
ر�أي لـ  27دول��ة ح��ول العامل حول
�أك�ث�ر ال����دول ت��ف��ائ�لا ب��وج��ود لقاح
لفايرو�س كورونا  Covid-19مع
نهاية عام � .2020إ�ستطالع الر�أي
نُ�شر يف �أكتوبر  2020عرب موقع
�شركة �إب�سو�س”  ”Ipsosللإبحاث
 .امل��واط��ن�ين و ال�سكان املغرتبني
ُ�سئلوا عن ر�أيهم حول وج��ود لقاح

لفايرو�س كورونا  Covid-19مع
حلول نهاية عام  2020يف اململكة
العربية ال�سعودية .منوذج �إ�ستطالع
الر�أي و�ضح �أعلى خم�س دول حول
العامل م�ؤيدين لأخذ اللقاح مع حلول
نهاية عام  .2020اململكة العربية
ال�سعودية جاءت يف املرتبة الثانية
من بني ال��دول تفا�ؤال بوجود لقاح
لفايرو�س كورونا  Covid-19بعد
ال�صني.

ال��دول الأعلى يف ت�أيديهم لأخذ
اللقاح م��ع نهاية ع��ام  2020هي
ال�صني ،اململكة العربية ال�سعودية،
الهند  ،الأرجنتني ،الربازيل .الدول
اخلم�س م�ؤيدين لأخ��ذ اللقاح مع
ح��ل��ول نهاية ع��ام  .2020ال�صني
 ..%87اململكة العربية ال�سعودية
 .%75ال��ه��ن��د  .%74الأرج��ن��ت�ين
 .%52الربازيل .%51
يف املقابل ،ا�ستطالع الر�أي يوجد

فيه بيانات دميوغرافية تو�ضح وجود
لقاح لفايرو�س كورونا Covid-19
قبل حلول نهاية عام 75% .2020
من �سكان اململكة العربية ال�سعودية
يتطلعون لأخ��ذ اللقاح قبل حلول
ن��ه��اي��ة ع����ام  %71 .2020من
امل�ساهمني يف �إ�ستطالع ال��ر�أي هم
رج��ال و  %80م��ن امل�ساهمني يف
�إ�ستطالع الر�أي هم ن�ساء .البيانات
الدميوغرافية و�ضحت �أن �أعلى فئه
عمرية من ا�ستطالع ال��ر�أي لأخذ
اللقاح مع حلول نهاية عام 2020
مابني � 34-25سنة بن�سبة ..%80
وب��الإ���ض��اف��ه � ،شركة �إب�سو�س”
 ”Ipsosل�ل�أب��ح��اث و���ض��ح��ت يف
�إ�ستطالع الراي �أن  %84من �سكان
اململكة العربية ال�سعودية يتطلعون
لأخذ اللقاح يف حال وجود اللقاح يف
�أي وقت %81 .من امل�ساهمني يف
�إ�ستطالع الر�أي هم رجال و %87
من امل�ساهمني يف �إ�ستطالع الراي
هم ن�ساء .البيانات الدميوغرافية
و�ضحت �أي�ضا �أن �أعلى فئة عمرية
ي��رغ��ب��ون يف �أخ���ذ ال��ل��ق��اح يف حال
جاهزيته هم مابني � 34-25سنة
بن�سة .%87

دراسات علمية عن الشخص الذي يتكلم مع نفسه؟

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

دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
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أدعية صاحب الجاللة الملك سعود بن
عبد العزيز آل سعود

ي��وج��د ه���ذا ال��ك��ت��اب
ال��ن��ادر يف مكتبة امللك
�سلمان امل��رك��زي��ة ق�سم
الكتب النادرة من ت�أليف
�صاحب اجلاللة امللك
�سعود ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود.

طريق الخروج من فخ الرقمنة
امل�ؤلفBodo Wiagand :
املرتجم :ب�شري عبد املجيد �صالح
ُر ِ
��������ي يف ت���رج���م���ة ه���ذا
وع� َ
الكتاب الد ّقة العلم ّية يف نقل
امل�����ص��ط��ل��ح��ات وال���و����ض���وح يف
الكتاب
�شرح الأفكار .وينظرِ
ُ
�إىل �أنّ املناف�س َة يف ع�صر
الثورة ال�صناع ّية الرابعة هي
الق ّوة الدافعة جت��اه الإب��داع
وال��ت��ط � ّور� ،إ���ض��اف � ًة لكونها
املح ّرك الرئي�س لل�شركات،
ك��م��ا ه���و احل�����ال يف ب��ل� ٍ�د
مثل �أمل��ان��ي��ا حيث الأج���ور
امل��رت��ف��ع��ة ،ل��ل�����ص��م��ود يف
مواجهة االقت�صاد العاملي
امل��ت�����ش��اب��ك وامل��ت�راب����ط.
وي��و� ّ��ض��ح ال��ك��ت��اب �أه��م� ّي��ة
أمان للو�صول
وكيف ّية �سلوك طريق التح ّول الرقمي ب� ٍ
�إىل ال�شركة الرقم ّية ولتحقيق اال�ستفادة الق�صوى .كما يو ّفر
الكتاب مقدّ م ًة �شامل ًة للم�شاكل النابعة عن عمل ّية التح ّول
ُ
الرقمي ،مبا يف ذلك من حتد ّي ٍ
الكتاب
ات وخماطر .وي�صطحب
ُ
القارئ خطو ًة خطوة �إىل طريق الثورة ال�صناع ّية الرابعة ،وهو
ما ي�ؤ ّكد تلك املقولة القدمية ،والتي قد ت�صبح قري ًبا م�ألوف ًة
�أكرث من � ّأي ٍ
وقت م�ضى� ،أال وهي :الطريق هو الهدف.

دليل تدريس الطالب
ذوي اضطرابات طيف التوحد
امل�ؤلفDarlene E. Perner :
املرتجم :نورة بنت �شايف الدو�سري
ي��ع � ُّد ه���ذا ال��ك��ت��اب م�����ص��د ًرا
م��ه � ًم��ا ال غ��ن��ى ع��ن��ه جلميع
املعلمني والعاملني مع الطالب
م��ن ذوي ا���ض��ط��راب��ات طيف
ال���ت���وح���د .وي��ت��م��ي��ز ب��ت��ق��دمي
معلومات مبا�شرة للرتبويني
ت���و����ض���ح ك��ي��ف��ي��ة ت���دري�������س
ال���ط�ل�اب ذوي ا���ض��ط��راب
طيف التوحد جمموعة من
املهارات الالزمة لنجاحهم
داخ���ل امل��در���س��ة وخارجها
م���ن خ��ل�ال ع��ر���ض ط��رق
عملية تهدف �إىل توجيه
املمار�سات يف التدري�س.
كما يحتوي الكتاب على
جمموعة من الإ�سرتاتيجيات واملمار�سات
التدري�سية املبنية على الأدل��ة التي �أظهرت البحوث فعاليتها
يف تطوير امل��ه��ارات االجتماعية والعناية الذاتية ،ومهارات
التوا�صل ،واملهارات الأكادميية� ،إذ يقدم كل ف�صل من ف�صوله
للرتبويني معلومات عملية و�أمثلة واقعية م�صحوبة بخطوات
للتطبيق حول ما يجب تدري�سه وكيفية تدري�سه للطالب من
ا�ضطراب طيف التوحد.
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الإدارة احل�ضرية امل�ستدامة...
مدخل لإزدهار املدن
تقا�س كفاءة الإدارة احل�ضرية للمدن مبقدار ما تقدمه من ازداهر
ورفاهية للمجتمعات ،وهي ترتبط �إرتباطاً وثيقاً ب�إداراتها ملنظومة
العمران ب�شكل م�ستدام .ويف ال�سابق كان يقت�صر دور الإدارات املحلية
للتخطيط والأجهزة احلكومية يف غالبية الدول على اعداد املخططات
و�إدارة تنفيذها ،وفى الوقت الراهن تطور مفهوم ودور الإدارات املحلية
والأجهزة احلكومية لت�صبح قائداً ملنظومة التنمية ،ومي�سراً ومفاو�ضاً
من �أجل حتقيق �أكرب قدر من املكت�سبات وتعزيز مفهوم �شركاء التنمية.
وبوجه عام فقد تطورت مفاهيم الإدارة احل�ضرية املعا�صرة ،حيث
�أ�ضيفت �أدوار �أكرث عمقاً للأجهزة االدارية التخطيطية تدعم مفاهيم
اال�ستدامة ،ومن بينها :تفعيل دور امل�شاركة املجتمعية ،وحتقيق جودة
احلياة ،والتنمية امل�ستدامة ،واالعتماد �أكرث على البلديات والإدارات
املحلية ،كذلك تعزيز دور ال�شراكة الواعية بني القطاع اخلا�ص والأجهزة
البلدية ....هذه االعتبارات وامل�ستجدات فر�ضت �إطاراً عاماً و�ضرورة
لتو�سيع دور و�صالحيات الإدارات املحلية من �أج��ل االرت��ق��اء باملدن
و�إزدهارها .ويلزم الت�أكيد على �أن املدن تزدهر من خالل منظومة متكاملة
وم�ستدامة ...تتحدد من خاللها �أدوار «تخطيطية وت�شريعية ومتويلية
وتنفيذية» وهذه الأط��راف ت�شكل منظومة الإدارة العمرانية احلديثة
وتر�سم م�ستقبل املجتمع .ومع تزايد �أعداد ال�سكان يف املدن ال�سعودية
والر�ؤى الع�صرية الطموحة للتنمية ،وبروز مبادرات وم�شروعات كربى،
ورغبة الإدارات احلكومية يف تنمية حت�سني ج��ودة احلياة بها ،ف�إنه
يلزم تو�سيع نطاق ال�صالحيات وامل�س�ؤليات للأجهزة احلكومية املحلية
لتواكب التطورات العاملية واللحاق بالطموحات امل�ستهدفة للمملكة
العربية ال�سعودية .ومن �أهم مميزات توزيع امل�س�ؤليات هو م�ساعدة
الدولة يف ال�سيطرة على العمران وتطويره وحت�سني م�ستواه ،حيث �أن
الأجهزة املحلية تعد الأقرب لفهم طبيعة التطوير والتح�سني (يف نطاق
جغرايف حمدود ن�سبياً) ،و�إدارة االمكانات واملقومات وتخفيف العبء
الإداري على الإدارات املركزية لكى تويل �إهتمام �أكرب باملراقبة واملتابعة
واملراجعة وتعديل امل�سار ،وكذا انفاذ القانون واحلوكمة ،بالإ�ضافة �إىل
�صياغة ومتابعة �سيا�سات التطوير ب�شكل �أكرث كفاءة.
اخلال�صة :من �أ�سا�سيات الإدارة احل�ضرية امل�ستدامة واملعا�صرة هو
دعم التوجه نحو تو�سيع �صالحيات وم�س�ؤليات الإدارات املحلية بطريقة
مدرو�سة ور�شيدة دون االخ�لال ب�إ�شراف عام جاد ومنظم ل�ل�إدارات
املركزية ...هي �ضرورة تفر�ضها طموحات ازدهار املدن ،وهذه الر�ؤية
تتوافق �إىل حد كبري من تطلعات وطموحات اململكة العربية ال�سعودية
 ....من �أجل م�ستقبل واعد ومزدهر تنعم فيه املدن ال�سعودية بجودة
احلياة ب�إذن اهلل.
�أ�ستاذ التخطيط العمراين والإقليمي
كلية العمارة والتخطيط -جامعة امللك �سعود

ال تستخف بأحد مهما كان شكله وعمره
�إن من طبيعة الب�شرية �أنها حتب �أن حتكم على ت�صرفات الآخرين مبا
تريد وكيفما تريد .ويف معظم الأحيان ،هذه الفكرة �أو هذا احلكم ت�ؤديه
�إىل �سوء الظن مبن حوله من النا�س .وال غرابة يف ذلك �إطالقاً .وال �شك
�أن كل واحد منا يعتز بر�أيه ويظن �أن حكمه نحو غريه �صحيح باملرة .وال
يدري �أن هذا احلكم يجرح �صاحبه �إذا عرف بحكمه به.
و�أود �أن �أثبت ذلك ب�إحدى الق�ص�ص الواقعية من الق�ص�ص التي يبثها
�أ�صحاب القلوب النرية يف مواقع التوا�صل االجتماعي .وها هي الق�صة؟
دخل �صبي مقهى كبريا ومزدحما .وكان عمره ع�شر �سنوات وجل�س
على الطاولة .فو�ضع عامل املقهى ك�أ�سا من املاء �أمامه و�س�أله ال�صبي
كم �سعر الآي�س الكرمي بال�شوكالتة ؟ �أج��اب العامل خم�سة دوالرات.
ف�أخرج ال�صبي يده من جيبه و�أخذ يعد النقود ثم �س�أله ثانية  :ح�سناً ،كم
�سعر الآي�س الكرمي العادي ؟ يف هذه الأثناء ،كان هناك كثري من الزبائن
ينتظرون فراغ طاولة للجلو�س عليها يف املقهى .فبد�أ �صرب العامل ينفد.
ف�أجاب بفظاظة  :الآي�س الكرمي العادي ب�أربعة دوالرات .فعد ال�صبي
نقوده ثانية وقال �س�آخذ الآي�س الكرمي العادي .و�أح�ضر له العامل طلبه
وو�ضع فاتورة احل�ساب على الطاولة فذهب.
ف�أنهى ال�صبي تناول الآي�س الكرمي العادي ودفع ح�ساب الفاتورة وغادر
املقهى وعندما عاد العامل �إىل الطاولة اغرورقت عيناه  :لقد وجد
بجانب الطبق الفارغ دوالرا واحدا ! .لقد حرم الطفل ال�صغري الذي يبلغ
من العمر ع�شر �سنوات نف�سه �شراء الآي�س الكرمي بال�شوكالتة ،التي كان
يحبها حتى يوفر النقود الكافية لإكرام العامل.
ما العربة من هذه الق�صة؟
ال ن�ستخف �أحدًا مهما كان �شكله وظرفه بل نحرتمهم ونقدر ظروفهم
ونلتم�س لهم الأع���ذار مهما �أخ��ط ��أوا ورمب��ا يكونون خ�يرا منا بخفايا
�أعمالهم ونظهر لهم االبت�سامة ال�صادقة نتحدث معهم بالكلمة الطيبة
نرتك يف نفو�سهم اللم�سة احلانية الأثر ال�سحري .فهي حتول العنيد
�إىل وديع وتقلب العداوة حمبة .و�أما هذه ال�صفة التي ات�صفت بها هذا
ال�صبي نحاول نحن �أي�ضاً على قدم و�ساق �أن نت�صف بها ونحاول حتريك
املياه الراكدة يف قلوبنا.
حممد �صومي كرمي الر�شادي
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تطوير االستراتيجية اإلعالمية
تعد جامعة امللك �سعود �أح��د �أه��م و�أع��رق
اجلامعات ال�سعودية؛ فحر�صها على التطوير
امل�ستمر يثبت مت�سكها ببلوغ ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية
(الريادة العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة)
التي تتنا�سب عراقتها بني اجلامعات الوطنية
والعربية والعاملية ،ويف �سبيل حتقيق ذلك تعمل
اجلامعة على تنفيذ العديد من اال�سرتاتيجيات
ال��ت��ي ت��دع��م – بتوفيق اهلل -حتقيق اجلامعة
لأهدافها وتطلعاتها امل�ستقبلية الداعمة لر�ؤية
ال�سعودية 2030؛ فكل حراك تطويري تقوم به
اجلامعة ميكن رده �إىل مرجعية را�سخة يف خطتها
اال�سرتاتيجية ويف هذه الر�ؤية املباركة وتوجهاتها
امل�ستقبلية ،وه��و �أم��ر ي��دل على ج��ودة العمل
امل�ؤ�س�سي باجلامعة ،وي�ساهم يف تر�سيخ هوية
اجلامعة و�سمعتها امل�ؤ�س�سية داخل ًيا وخارج ًيا
باعتبارها م�ؤ�س�سة وطنية ت�سعى �إىل بلوغ ر�ؤيتها
وحتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية املتوافقة مع ر�ؤية
الوطن وطموحه ،وذلك من خالل عمل د�ؤوب،
وم�شروعات تطويرية م�ستمرة داعمة لتحقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية ،وهذا الأمر  -من وجهة

ال�ضوء على كافة مراحل الإجناز
نظري -يجب �أن ي�صاحبه مزيدًا
يف هذه امل�شروعات ،وامل�ستهدفات
م��ن دع��م اجل��ه��ود التي تبذل يف
النهائية منها ،و�أهميتها بالن�سبة
�إدارة امللفات الإع�لام��ي��ة لكثري
جلميع الفئات امل�ستفيدة منها،
م��ن امل�����ش��روع��ات اال�سرتاتيجية
ودور املن�سوبني يف حتقيق هذه
وال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي تعمل عليها
امل�شروعات ،والأ�سا�س الرا�سخ
اجلامعة؛ خا�صة و�أن دور اجلهود
الذي تنطلق منه هذه امل�شروعات
الإعالمية يف امل�ؤ�س�سات الطاحمة
�سواء كان ذلك يف خطط الدولة
للتميز ق��د ت��ط � ّور ب�شكل كبري،
�أو امل�ؤ�س�سة.
و���س��وف �أو���ض��ح ل��ل��ق��ارئ الكرمي
ول��ع��ل حت��ق��ي��ق ذل���ك يف (�أي���ة
�أوجه التطوير (باخت�صار �شديد):
م�ؤ�س�سة) يتطلب –بال �شك-
مل ت��ع��د اجل���ه���ود الإع�لام��ي��ة
تطوير م�ستمر يف ا�سرتاتيجيتها
يف امل�ؤ�س�سات الطموحة تركز
د .طه عمر
الإعالمية ،وتوفري الإمكانيات،
فقط على النتائج (�أي الك�شف
والدعم اللوج�ستي لتنفيذ هذه
ع��ن الإجن������ازات ال��ن��ه��ائ��ي��ة التي
حتققها امل�شروعات اال�سرتاتيجية والتطويرية) اال�سرتاتيجيات الداعمة للحراك التطويري،
بل �أ�صبحت م�ساه ًما مه ًما يف جميع مراحل ولعلني يف هذا ال�ش�أن �أود الت�أكيد على �أن ذلك
تنفيذ هذه امل�شروعات ،وتنفيذ ُخطط احلراك لن يعرقل جناح امل�ؤ�س�سة يف حتقيق كفاءة الإنفاق
التطويري ب�صفة عامة ،من خالل التعريف بهذه بها ،وعن �آلية ذلك لعلني �أو�ضحها خالل مقاالت
امل�شروعات ،و�شحذ الهمم لتنفيذها ،وا�ستقطاب قادمة.
عمادة التطوير واجلودة
الداعمني وامل�ساندين لها� ،إ�ضافة �إىل ت�سليط

العالج النفسي باستخدام أجهزة التغذية الراجعة
مل ي��ع��د ال��ع�لاج النف�سي يف امل�ست�شفيات
وال��ع��ي��ادات النف�سية مقت�صراً على املقابلة
ال�شخ�صية وت��ط��ب��ي��ق االخ��ت��ب��ارات النف�سية
واختبارات الذكاء واختبارات ال�شخ�صية ،بل
مت ادخ��ال العديد من الأجهزة تعرف ب�أجهزة
التغذية الراجعة والتي تعتمد يف جمملها على
تدريب املري�ض من خ�لال خ�ضوعه جلل�سات
ال��ع�لاج وال��ت��ي ت��ت��م مب��وج��ب ب��رن��ام��ج عالجي
ي�����ض��ع��ه ال��ط��ب��ي��ب �أو االخ�����ص��ائ��ي .م��ن ه��ذه
االج��ه��زة ما ي�س ّمى ب�أجهزة التغذية الراجعة
البيولوجية  Feedback Bioوالتي ت�ستخدم
يف عالج الأمرا�ض النف�سية من خالل تدريب
املري�ض على التحكم بالعديد من
احل����االت االن��ف��ع��ال��ي��ة ،كالغ�ضب
والقلق واخل��وف والتوتر؛ و�أجهزة
التغذية الراجعة الع�صبية Neuro
 feedbackال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم يف
ع�لاج بع�ض الأم���را����ض الع�صبية
ك��ف��رط احل��رك��ة وت�����ش��ت��ت االن��ت��ب��اه
و�صعوبات التعلم وال�صرع وال�صداع
م��ن خ�لال ت��دري��ب املفحو�ص على
التحكم يف امل��وج��ات الكهربائية
ال��ت��ي ت�صدر ع��ن خ�لاي��ا ال��دم��اغ.
فعلى �سبيل املثال ي�ستخدم جهاز
قيا�س ح��رارة �سطح اجللد Skin
Surface
Temperature
 S.S.Tيف ع�لاج ب��رودة الأط��راف
ال��ن��اجت��ة ع���ن ان��ق��ب��ا���ض الأوع���ي���ة
الدموية للجلد ويف عالج ال�صداع،
م��ن خ�ل�ال ت��دري��ب امل��ري�����ض على
اال�سرتخاء لل�سيطرة على جريان
ال��دم يف الأوع��ي��ة الدموية ل�سطح
اجللد� ،أم��ا جهاز قيا�س الن�شاط
ال��ك��ه��رب��ائ��ي للجلد Galvanic
)Skin Response (G.S.R
في�ستخدم لقيا�س تبدالت ناقلية
اجل���ل���د ل��ل��ك��ه��رب��اء ال���ن���اجت���ة عن
احلاالت االنفعالية كالقلق والتوتر،
م��ن خ�ل�ال ت��دري��ب امل��ري�����ض على
عملية اال�سرتخاء وخف�ض التوتر؛
وهناك جهاز التخطيط الع�ضلي
Electro Muscle Graph
 )EMGال����ذي ي��ق��ي�����س ال��ن�����ش��اط
الع�ضلي امل�صاحب حلاالت التوتر
كالغ�ضب وال��ق��ل��ق ،ح��ي��ث ميكننا
اجلهاز م��ن تدريب املري�ض على
اال���س�ترخ��اء خلف�ض ح��ال��ة التوتر
ل��دي��ه .وح��دي��ث�اً ظهر جهاز جديد
ي�سمى ب��ج��ه��از ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة
الع�صبية Neuro feedback.
 Truscan32وال��ذي يقوم بعالج
ال��ع��دي��د م��ن الأم���را����ض النف�سية
والذهنية� .إن الفكرة الأ�سا�سية
ل��ع��م��ل ه���ذا اجل��ه��از ت��ع��ت��م��د على
تدريب خاليا دماغ املفحو�ص على
ا�صدار املوجات الدماغية الطبيعية

من خالل الت�أثري املبا�شر على املراكز الع�صبية
امل���وج���ودة حت��ت ال��ق�����ش��رة امل��خ��ي��ة ،ح��ي��ث يقوم
اجلهاز �أثناء عملية التدريب بتحديد املراكز
الع�صبية الدماغية الأكرث ا�ستجابة وتن�شيطها،
وباملقابل يتم تثبيط و�إيقاف املوجات الدماغية
ال�سلبية الغري مرغوبة ،فهذا اجلهاز يتيح لنا
عمل م�سح طبوغرايف لكل ف�صو�ص الدماغ �أثناء
كل جل�سة تدريبية ،بحيث يتم حتديد املراكز
الع�صبية ال��ت��ي ت�ستجيب بفاعلية والرتكيز
عليها و�ضبطها وتن�شيطها ،وباملقابل يتم تثبيط
املوجات ال�سلبية الغري مرغوبة ،وكل ذلك يتم
من خ�لال ا�ستخدام برنامج القيا�س اجلديد

لر�سم املخ املعروف با�سم Low-resolution
� .electromagnetic tomographyإن
خ�ضوع املري�ض لعدد من جل�سات التدريب على
هذا اجلهاز �أدت اىل ح�صول حت�سن يف انتباهه
وتركيزه وادراك���ه وك��ذل��ك التحكم يف موجاته
دماغية ومن هنا ن�ستنتج ب�أن التغذية الراجعة
الع�صبية لي�ست ع�لاج طبي ،ب��ل ه��ي تدريب
خلاليا الدماغ طويل املدى يُحفظ يف الذاكرة
وال يُن�سى مع مرور الأيام.
�أ .جمال الدين زغلولة
�أخ�صائي خمتربات علم النف�س
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اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية في تاريخ شبه الجزيرة العربية
�شبه اجلزيرة العربية والتي تقدر
�سررت بتلقي خرب� ،أحدث �ضجة
م�ساحتها ب  ٣،٢٤ماليني كيلو مرت
اعالمية كبرية يف الأو�ساط العلمية
مربع (مبا فيها اكرب الدول حجما
الغربية �سيعيد كتابة تاريخ تطور
اململكة العربية ال�سعودية بقدر ٢،١٥
و ن�شوء االن�سان م���رورا باململكة
مليون كيلو مرت مربع) لأكرث ما قبل
العربيةال�سعودية؛ و ذلك نقال عن
 ١٠االالف �سنة.
جملة «دير �شبيغل» االملانية املرموقة
و اجلدير بالذكر لأهمية الن�شر
مفاده ان انتقال االن�سان من افريقيا
مبجلة الطبيعة  Nature؛ متنح
اىل �أوروبا قبل نحو  ٤٠٠الف �سنة
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية احلكومية
رمبا كان عرب �شبه اجلزيرة العربية
مكافاة ت�شجيعية تبلغ ع�شرات
و يف �أحد املناطق التابعة للمملكة
الأل�����وف و �أح��ي��ان��ا ت��ت��ع��دى ١٠٠
العربية ال�سعودية؛ و حتديدا يف
مدينة جبة الواقعة يف و�سط رمال أ.د .إبراهيم الحماد الف ري��ال �سعودي لأي باحث من
من�سوبيها ين�شر بها نظرا لأثرها
النفود الكبري والتي تبعد  ١٥٠كم
القوي يف ترتيب ت�صنيف اجلامعة
�شمال غرب مدينة حايل .و �ستجد
املزيد من املعلومات عن املدينة مبا فيها االكت�شافات عامليا .كما ا�شري هنا �إىل �أهمية علم الآث���ار
الأث��ري��ة من ر�سومات و نقو�ش �صخرية ثمودية  Archeologyوهو �شيق ويف نظري املتوا�ضع «
و�أدوات �صيد و زخارف و�أواين و غريها �ضاربة يف يجمع �أغلب العلوم من انرثوبولوجيا و جيولوجيا و
قدمي الزمان و زيارة امل�ست�شرقني لها منذ �أكرث من تاريخ و جغرافية و ريا�ضيات و هند�سة و فك �ألغاز
اللغات و النقو�ش و علمي احليوان والنبات و غريها
 ١٥٠عام يف موقع ويكبيديا العربية:
 /https://ar.m.wikipedia.org/wikiلر�صد واكت�شاف وتوثيق ح�ضارات و م�ستوطنات
ب�شرية غري معروفة م�سبقا �أو مدونة ولكنها مدثورة.
جبة_ال�سعودية
و عودة ملو�ضوعنا؛ فقد عرث فريق البحث العلمي
و رمبا يطرح �س�ؤال ما هو اجلديد يف هذا اخلرب
ومل��اذا مهم ج��دا و �أوردت���ه �صحيفة غربية ذائعة و امل��درج��ة �أ�سماءهم �أدن���اه على �آث��ار م�ستوطنة
ال�صيت يف ال�سيا�سة و االقت�صاد و غريمتخ�ص�صة ب�شرية يف  ٦بحريات جافة من الع�صر اجلريي
علميا؛ و ال�سبب هو ن�شر مقال علمي حديث يف القدمي والتي تقع غ��رب مدينة جبة يف فرتات
جملة الطبيعة  Natureوالأرق��ى علميا عامليا زمنية متفاوتة ما قبل  ٤٢٠الف �سنة و حتى ما
نقلته كثري من و�ساءل االعالم الغربية قبل يومني قبل  ٥٠الف �سنة و لفرتة تقدر ب  ٧٥-٥٠الف
من كتابة هذا املقال والذي يك�شف فيه عن �آخر ما �سنة .متثل هذه الفرتة ان�سالخ اجلن�س الب�شري من
 Neandertalerاىل طور Homo
تو�صل �إليه علماء االثار و االنرثوبولوجيا يف تقفي ط��ور
�أثر انتقال االن�سان من �أول مكان وجد فيه على الكرة  sapiensوفق نظرية الن�شوء واالرتقاء Human
االر�ضية �إىل حد الآن يف منطقة �شرق افريقيا  Evolutionللعامل �شالرز داروين .لقد تطابقت
(تنزانيا و اثيوبيا) و وفقا ملا تو�صل �إليه اخلرباء و الآثار املوجودة يف منطقة جبة بال�سعودية مع ما مت
العلماء و �أنه رمبا عرب االن�سان الأفريقي الوروبا �أو اكت�شافه منذ زمن بعيد عن اقدم م�ستعمرة ان�سانية
�أنفر�ض �أو عاد لأفريقيا مرورا مبنطقة جبة و غربها على الأر�ض يف دولة فل�سطني و التي تقدر عمرها
يف فرتة التقلبات املناخية الرطبة يف ف�صل ال�صيف ما قبل  ١٧٥الف �سنة؛ و التي يعتقد ب�أن االن�سان
قبل  400الف �سنة؛ يف حني �إىل عهد قريب قبل  ١٠االفريقي ا�س�سها يف طريقه لالنتقال الوروبا.
لقد ن�شر البحث �أع�لاه ب�أ�شراف ع��امل املاين
�سنوات كان ال يوجد دليل على حياة ب�شرية يف بقاع

ا�سمه مي�شيل برتا غاليا من معهد �أبحاث التاريخ
الب�ش ماك�س بالنك  Max Planckالعلمي الأملاين
و �شارك معه فريق البحث و التنقيب و الكتابة
باحثون ا�سرتاليون و انكليز مدعومني ماليا من
مراكز ابحاثهم و باحثون �سعوديني بالتعاون مع وزارة
ال�سياحة ب اململكة العربية ال�سعودية.
ماذا يعني االكت�شاف العلمي اعاله ؟
ت�ؤكد ال�شواهد والأدل��ة يف املقالة العلمية ب�أن
هذه املنطقة الواقعة حاليا و�سط �صحراء النفوذ
الكربى كانت واحة يحيطها �أنهار و غابات متلأ
�شبه اجلزيرة العربية و لوال وجودها ما كان االن�سان
ي�ستطيع الو�صول اليها ومب�ساعدة اخليل .و قد
حتولت املنطقة �أع�لاه من منطقة خ�ضراء يعي�ش
فيها حيوانات مثل الفيل العمالقة ،خيول و ثريان و
غزالن و مها و �ضباع و كالب برية و طيور جارحة و
�أ�سماك التي ي�ستطيع االن�سان العي�ش عليها .كما �أن
�سبب حتولها ل�صحراء هو غزارة االمطار يف الع�صر
احلجري الو�سيط و التي �أغرقت احلياة الفطرية
و احليوانات و النباتات والحقا تبخراملاء و زحفت
الرمال �إليها .و قد روي عن الر�سول حممد �صلى
عليه و �سلم بان اجلزيرة العربية �ستعود كما كانت
�أنهارا وغابات .و اىل وقت ما قبل ن�شر املقالة
العلمية �آع�لاه مل ينظر العلماء ل�صحراء النفوذ
الكربى �آكرث من �صحراء قاحلة ي�صعب احلياة بها.
و بطبيعة احلال �سيجلب هذا االكت�شاف �أعاله
اهتماما عامليا غري م�سبوق باملنطقة و �سيعطي
للمملكة العربية ال�سعودية بعدا عامليا يف �صناعة
تاريخ و ح�ضارة االن�سان؛ �آم�لا �أن يدر�س هذه
االكت�شاف االن�ساين الهام يف مناهج درا�سية يف
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 االن�ساين يف وطنا املعطاء ار�ض
احلرمني ال�شريفني اململكة العربية ال�سعودية.

ما عالقة شكسبير بأمريكا؟

�أ�صدر امل�ؤلف جوزيف �شابريو كتاب �شك�سبري
يف �أمريكا املنق�سمة عام ٢٠٢٠حيث يلقي ال�ضوء
علي تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية منذ ما
قبل منت�صف القرن  19ايل عام  2017وذلك
من خالل درا�سة ت�أثري �أعمال �شك�سبري-1564
1616م وم��ن��ه��ا ي���رى ال���ق���ارئ ح��ق��ائ��ق ما�ضي
وم�ستقبل �أمريكا .فمن خالل �أعمال �شك�سبري
يقوم �شابريو باختيار نقاط حت��ول يف التاريخ
الأمريكي مثل اغتيال الرئي�س ابراهام لينكولن
وعالقة م�سرحية جولي�س �سيزر بذلك ،و�أي�ضا
ردود فعل ر�ؤ�ساء �أمريكا عن ق�ضية العن�صرية
وم�سرحية اوثيلو وارتباط ديزدميونا به  .وهذا
االنق�سام الذي يذكر يف الكتاب ا�شتد وقت تويل
ترامب رئا�سة �أمريكا .االنق�سامات التي يتحدث
عنها الكتاب هي انق�سامات عرقية  ،طبقية،

و�سيا�سية.
ي�أخذ الكتاب القارئ يف رحلة عرب الزمن ليمر
بغرفة اجتماعات �أب��رز ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
الأمريكية وبع�ض الر�سائل اخلا�صة مثل جون
كوين�سي ادم���ز واب��راه��ام لينكولن ويتعمق يف
اجلداالت اليومية التي كانت تدور حول م�سرحيات
�شيك�سبري والتي قدمت مو�ضوعات مثرية للجدل
بحد ذاتها يف حقب خمتلفة للمجتمع الأمريكي.
�شك�سبري كان حا�ضرا يف الذاكرة الأمريكية كرمز
للإمربالية �أحيانا واحيانا ك�أحد �أه��م الكتاب
الذين قاموا بتطوير الثقافة الغربية ب�شكل خا�ص.
يت�ضمن الكتاب ع��دت ف�صول تتناول موا�ضيع
مهمة يف التاريخ الأمريكي مثل الزواج املختلط،
احل���روب الطبقية واالغ��ت��ي��ال وال��ه��ج��رة� .سمي
�شك�سبري ب�شاعر الوطنية و�شاعر افون امللحمي

جامعة الأمري �سلطان
ق�سم الإدارة الهند�سية

وارتبطت كتاباته كثريا باالمرباطورية الربيطانية
ولكن جند �صيته قد عرب املحيطات وتوغل داخل
الفكر الأدبي الأمريكي الن �أعماله لي�ست خا�صة
بحد ذاتها بالأدب الربيطاين ولكنها تركت طابعا
طويل الأم��د علي امل�سرح والأدب وبهذا يكون
ت�أثريه قد امتد �إىل ما هو �أبعد من بلده الأ�صلي
ولغته الإجنليزية .واختم اليوم مبقولة �سائدة
منت�شرة من �إح��دى م�سرحيات �شك�سبري على
ل�سان �شخ�صية هاملت�« :أكون او ال �أكون هذا هو
ال�س�ؤال» ويبدو ب�أن �شك�سبري و�صل �إىل ما هو
�أبعد من ال�شواطئ الربيطانية بالفعل.
د .حياة توفيق بديوي
وكيلة ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها
كلية الآداب

بقعة ضوء
لقعة ضوء
أ .د .يوسف بن عجمي العتيبي

العمل على بنية تحتية مستقرة
يف �أواخر ال�شهر املا�ضي ويف يوم الثالثاء من ال�ساعة
الثالثة حتى ال��راب��ع��ة ع�صرا ك��ان ل��دي حما�ضرة مع
طلبتي وك��ان خمطط لتلك املحا�ضرة �أن يكون هناك
ن�شاط تفاعلي جلميع الطلبة بناء على ما يعر�ض لهم.
يبد�أ الن�شاط مع بداية املحا�ضرة ويغلق �آليا بنهايتها
وذلك عن طريق من�صة نظام �إدارة التعلم ،او ما ي�سمى
البالكبورد ( .)LMSبداية ذلك الأ�سبوع قمت بربجمة
حمتوى ومواقيت املحا�ضرة يف هذه املن�صة املهمة ،ليتم
ح�صاد الأهداف ولتعم الفائدة لكافة الطلبة وكذلك ليتم
تقوميهم ب�شكل �صحيح .امل�شكلة �أننا بُعيد بداية املحا�ضرة
�أج��د �أن ما يقرب من ع�شرين طالبا جال�سني �أمامي
ي�شتكون ويقاطعون �شرحي ليقولوا (البالكبورد طايح).
كالمهم هذا يعني �أن هذه املن�صة ال تعمل! حاولنا �إيجاد
حلول �أخرى ومع هذا املحا�ضرة مل متر كما خطط لها
متاما واحلال ،وللأ�سف ،لي�س كما كنا نطمح �إليه .بعد
عودتي ملكتبي وجدت �أن به بريد من «توا�صل» اجلامعة
يخربنا ب�أن يف ذلك امل�ساء جمدول �صيانة للبنية التحتية
ورمبا يت�سبب هذا يف انقطاعات بع�ض اخلدمات منها
البالكبورد� .إذن عرف ال�سبب وال عجب!
عمادة التعامالت الإلكرتونية معروف �أن لها جهود
كبرية وم�شكورة ال ميكن �سردها ،وه��ذه اجلهود تقدم
الكثري من اخل��دم��ات والأنظمة الإلكرتونية الإداري���ة
والأكادميية واالت�صاالت والتوا�صل .بلغ من �أهمية هذه
اخلدمات واملن�صات املقدمة من ه��ذه العمادة �أننا ال
ن�ستطيع اال�ستغناء عنها يف كل وقت �سواء يف تعامالتنا
الإدارية او الأكادميية او التدري�سية �أو التوا�صل مع العامل
اخلارجي ،بوا�سطة الربيد الإلكرتوين مثال .لذلك ف�إن
توقف لأي من هذه املن�صات حتى ولو كان لفرتة ب�سيطة
ف�إنه �سي�ؤثر على جمتمع اجلامعة و�سيت�سبب يف توقف
كثري من العمليات فيها .عمادة التعامالت الإلكرتونية
لوكان ما تقوم به ثانوي او غري �أ�سا�سي ملا التفت �أحد
لأي انقطاعات خلدماتها او حتى توقفها ب�شكل كامل.
�إننا نعتقد �أن �أي �صيانة او �أي حتديثات للبنية التحتية
للخدمات الإلكرتونية واالت�صاالت تقوم بها العمادة من
الأف�ضل �أن تتم خ��ارج عمل اجلامعة املعتاد حيث �أن
االجتماعات والتدري�س �أحيانا ت�ستمر حتى بعد غروب
�شم�س �أيام العمل .كرثة التحديثات وتكررها حبذا لو يتم
الإقالل منه وجعله يف الن�صف الثاين من الليل �أو �أوقات
الإج��ازات الر�سمية مثل اجلمع والأعياد ،ويتم الإعالن
عن هذه التحديثات ب�شكل وا�ضح وقبلها بوقت كاف.
�أعتقد �أن��ه من املمكن اال�ستفادة من �سيا�سات وخربة
البنوك واملراكز الكبرية امل�شابهة لهذه اخلدمات.
كلية علوم احلا�سب واملعلومات
yaalotaibi@ksu.edu.sa
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ت�ضمن تد�شني برنامج القدرات الب�رشية ..

القبول والتسجيل تنظم اللقاء السنوي
لوكالء الكليات للشؤون األكاديمية

ُع��قِ ��د ال��ل��ق��اء ال�����س��ن��وي ل��وك�لاء
كليات اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
للعام اجلامعي 1443هـ  ،م�ؤخراً
ب��رئ��ا���س��ة ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال��ق��ب��ول
والت�سجيل الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن
حمد بن عمران وبح�ضور م�ساعد
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك����ادمي����ي����ة ل�������ش����ؤون اخل��ط��ط
الدرا�سية ال��دك��ت��ور عبد الرحمن
ب���ن ���س��ع��د ال��ع��ن��ق��ري ،و�أ���ص��ح��اب
ال�سعادة وك�لاء الكليات لل�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة ووك�ل�اء ع��م��ادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل وعدد من ر�ؤ�ساء
الأق�سام بها .وقد ب��د�أ الدكتور بن
عمران اللقاء بالرتحيب باحل�ضور
و�شكرهم على تلبية الدعوة حل�ضور
هذا اللقاء كما قدم التهنئة للوكالء
املعينني حديثاً والدعاء لهم بالتوفيق
وال�سداد والإعانة ،مع �إ�سداء ال�شكر
اجل��زي��ل للوكالء ال�سابقني الذين
انتهت فرتات تكليفهم خالل الفرتة
التالية للقاء ال�سابق لوكالء الكليات
لل�ش�ؤون الأكادميية .و�أ�شاد بالدور
ال����ذي ق��ام��ت ب���ه ال��ك��ل��ي��ات خ�لال

جائحة كورونا -وم�ساهمتها الفاعلة
يف التعامل مع القرارات اال�ستثنائية
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا اجل��ام��ع��ة ل�ضمان
�سري العملية التعليمية ومبا يحقق
م�صلحة الطالب.
و �إىل اجلهود املبذولة من قبل
الكليات يف حتقيق العودة احل�ضورية
الآمنة لطلبة اجلامعة خالل الف�صل
ال��درا���س��ي الأول ل��ل��ع��ام اجلامعي
1443ه مع تطبيق كافة الإجراءات
االح�ترازي��ة وف��ق بروتوكالت هيئة
ال�صحة العامة (وقاية).
ه���ذا وق���د �أ����ش���ار �إىل �أن ه��ذا
اللقاء يعد ا�ستثنائياً �أمام عدد من
التحديات ،وم��ن �أه��م��ه��ا :ت�صريح
�سمو ويل العهد ـ يحفظة اهلل ـ
بو�ضع جامعة امللك �سعود من �ضمن
م���ؤ���ش��رات و م�ستهدفات ال��ر�ؤي��ة
الطموحة للملكة  ،2030و�أن تكون
جامعة امللك �سعود من �ضمن �أف�ضل
 10جامعات عاملية .وكذلك تد�شني
برنامج القدرات الب�شرية وهو �أحد
�أه��م برامج ال��ر�ؤي��ة ،حيث ت�ضمنت
�أهداف الربنامج :بناء رحلة تعليمية

م��ت��ك��ام��ل��ة ،حت�����س�ين ت��ك��اف���ؤ فر�ص
احل�����ص��ول ع��ل��ى التعليم ،حت�سني
خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة،
حت�سني ترتيب امل�ؤ�س�سات التعليمية،
توفري معارف نوعية للمتميزين يف
امل��ج��االت ذات الأول��وي��ة ،و �ضمان
امل���واءم���ة ب�ين خم��رج��ات التعليم
واحتياجات �سوق العمل.
وم��ن �أب���رز التحديات -كذلك-
التحول �إىل نظام الثالث ف�صول،
وتوجه اجلامعة نحو �إع��ادة النظر
يف م�سارات ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
والتو�سع بالقبول املبا�شر لعدد من
الكليات .وقد �أكد بن عمران على
���ض��رورة درا���س��ة الأع���داد املقرتحة
ل��ل��ق��ب��ول ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي ال��ق��ادم
 1444ه��ـ -ب�����إذن اهلل -م��ن قبل
اللجان واملجال�س املخت�صة وفق
اخلطط التنموية ودرا�سة مواءمة
التخ�ص�صات م��ع اح��ت��ي��اج �سوق
العمل .ثم �أدار الدكتور يا�سر بن
عبد الرحمن بن �سلمه وكيل العمادة
لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة اللقاء ،حيث
كان املو�ضوع الأول حول «الربامج

البينية بني الواقع وامل�أمول» قدمه
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن �سعد
العنقري م�ساعد وك��ي��ل اجلامعة
ل��ل�����ش���ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ل�ش�ؤون اخلطط والنظام الدرا�سي
حتدث فيه عن توجه اجلامعة نحو
تعزيز ط��رح ال�برام��ج البينية بني
�أكرث من ق�سم �أكادميي داخل الكلية
�أو خارجها ،و �ضوابط و�إج��راءات
ا�ستحداث ال�برام��ج البينية ،ون��وه
ف��ي��ه لأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه ال�برام��ج
وم�����س��اه��م��ت��ه��ا يف مت��ي��ز اجل��ام��ع��ة
ب�برام��ج ت���ت���واءم م��ع امل�����س��ت��ج��دات
املتغرية يف املجال العلمي و العملي،
وال��ت��ي م��ن �ش�أنها حتقيق �أه��داف
برنامج القدرات الب�شرية.
وق��دم الدكتور نايف ب��ن �صالح
املخ�ضوب م�ست�شار عمادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل عر�ضاً بعنوان
«التحول للف�صول الثالث -جتارب
ومقرتحات» �أو���ض��ح فيه التجارب
العاملية ال�سابقة للتحول يف نظام
التعليم و�أبرز ما مت عمله على م�ستوى
عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل من

�إجراءات ودرا�سات ملتطلبات التحول
للنظام اجلديد� ،شملت مقرتحات
التعديل على ال��ل��وائ��ح الدرا�سية
وال��ق��واع��د التنفيذية ،وحم���ددات
ومقرتحات التعديل على اخلطط
الدرا�سية وبناء اجلداول الدرا�سية،
و�آلية التعامل مع الطلبة املنتظمني
وحت��وي��ل��ه��م ع��ل��ى خ��ط��ط درا���س��ي��ة
بنظام الف�صول الدرا�سية الثالثة،
ومتطلبات ومتغريات التعديل على
نظام معلومات الطلبة.
ورغبة يف رفع الكفاءة الداخلية
للجامعة وم��ع��اجل��ة ت��ع�ثر الطلبة
ٍ
بوقت مبكر من خالل التنب�ؤ ببع�ض
امل�ؤ�شرات الأكادميية ،و قدم الأ�ستاذ
عبداهلل بن را�شد �آل زنان م�ساعد
امل��دي��ر التنفيذي مل��رك��ز الإر���ش��اد
والتوجيه بعمادة ���ش���ؤون الطالب
عر�ضاً عن خدمات مركز التوجيه
والإر�شاد الطالبي .ا�ستعر�ض فيه
�أبرز اخلدمات التي يقدمها املركز و
�ضوابط �إن�شاء و �إدارة جلان الإر�شاد
و التوجيه يف الكليات .وتقدمي املركز
الدعم الالزم لطلبة اجلامعة فيما

يتعلق بالإر�شاد الأكادميي ،والإر�شاد
النف�سي ،والإر����ش���اد االجتماعي،
والإر�����ش����اد ال��ت��وع��وي وال��وق��ائ��ي،
والإر�شاد الوظيفي.
ثم ا�ستعر�ض الدكتور �أ�سامة بن
�أحمد الغامدي وكيل العمادة ل�ش�ؤون
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة م�سارات
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة لهذا العام،
ومعايري التخ�صي�ص يف الكليات،
وال�����ض��واب��ط وامل��ع��اي�ير امل��ق�ترح��ة
للتحويل بني امل�سارات يف برنامج
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
بعد ذلك ،ا�ستعر�ض الدكتور بن
�سلمه �أب��رز اخلدمات الإلكرتونية
امل�ستحدثة يف النظام الأكادميي فيما
يخ�ص �أمتتة الإج��راءات الأكادميية
والتي �شملت خدمة التعديل على
اجل��داول الدرا�سية ودرا�سة �أمتتة
�إج��راءات معادلة املقررات وتعديل
نتيجة ال��ط��ال��ب .واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء
بالإجابة على ا�ستف�سارات احل�ضور
وت��دوي��ن املالحظات و املقرتحات
التي تهدف �إىل تطوير �إج���راءات
العمل.

اطلع الفريق على التنوع البيئي فيها...

طالب الجغرافيا يزورون محمية الوعول
ن��ظ��م ق�����س��م اجل��غ��راف��ي��ا بكلية
الآداب رح��ل��ة علمية حقلية مع
طالب مقرر �أ�شكال �سطح الأر�ض
وع��دده��م  22طالباً م���ؤخ��راً� ،إىل
حممية الوعول بحوطة بني متيم،
لإطالعهم على ما حتقق من جناح
يف ه��ذه املحمية التي تعد مفخرة
من مفاخر بالدنا مما �سيحقق نقلة
نوعية يف الرفع من الوعي البيئي،
و�إدراك قيمة احلماية واملحافظة
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع احل��ي��وي يف اململكة
العربية ال�سعودية ،بقيادة الأ�ستاذ
الدكتور عبداهلل بن نا�صر الوليعي
�أ�ستاذ اجلغرافيا الطبيعية.
حيث ذكر ب�أن هذه الرحلة تعزيز
التطبيق العملي امليداين ملا در�سه
الطالب نظرياً يف مقرراتهم ،ومن
�أخ�صها مقرر �أ�شكال �سطح الأر�ض.
وقد انطلقت الرحلة �إىل حممية
الوعول يف منحدرات جبال طويق
مبحافظة ح��وط��ة بني متيم �أم��ام

احللوة ،ثم عرب الفريق �إىل وادي
برك ،وحافة جبال طويق فيما يلي
خ�شمان د�سمان فيما يلي احليانية،
وقد ا�ستمرت الرحلة يوماً كام ً
ال.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن حممية

الوعول تقع يف و�سط اململكة العربية
ال�سعودية تقريباً جنوب ا َ
حل��رِ يْ��ق
وغرب َح ْو َطة بَنِي تمَ ِ يْم وتبعد عن
ال ِّريَا�ض العا�صمة  180كيلومرتاً.
وتتخذ حممية الوعول �شك ً
ال �شبه

منتظم حيث �إنها عبارة عن ه�ضبة
ك��ب�يرة قطعتها جم����اري الأودي����ة
وال�����ش��ع��اب وه��ي متتد م��ن الغرب
�إىل ال�شرق �أكرث من امتدادها من
ال�شمال للجنوب ،فيبلغ متو�سط

امتدادها من الغرب لل�شرق حوايل
 62كيلومرتاً ومن ال�شمال للجنوب
حوايل  42كيلومرتاً تقريباً وحميط
املحمية بالكامل يبلغ  212كيلومرتاً
تقريباً ،وم�ساحتها  2369كم.2
وت�شكل حممية ال��وع��ول ج��زءاً
من جبال ُط َويْق التي متتد امتداداً
ع��ظ��ي��م��اً ي��ق��ارب الأل����ف كيلومرت
م��ن ال�شمال الغربي �إىل اجلنوب
ال�شرقي ،وبعد ال ِّريَا�ض تتجه نحو
اجلنوب الغربي .وهذه اجلبال عبارة
عن جيالن «كوي�ستات» تواجه الغرب
نتيجة مليلها نحو ال�شرق وال�شمال
ال�شرقي ،ولهذا جند �أن خط تق�سيم
امل��ي��اه ي��ق��ع ع��ل��ى م�����ش��ارف اجل��ب��ال
الغربية حيث تنحدر �سفوح اجلبال
انحداراً �شديداً يف تلك اجلهة التي
ت�سمى مقدمة الكوي�ستات وتنحدر
انحداراً تدريجياً نحو ال�شرق حيث
موقع ال�صفراء وهي ظهر الكوي�ستا.
ويرتاوح ارتفاع املنطقة بني حوايل

 600مرت يف بطون الأودية ال�شرقية
و 1097مرتاً عند احلافات الغربية.
ويت�صف �سطح املحمية عموماً
ب���ال���وع���ورة ب�����س��ب��ب ك�ث�رة الأودي�����ة
وال�����ش��ع��اب ال��ت��ي ق��ام��ت بتخديد
املنطقة وتقطيعها ف�أ�صبحت منطقة
ذات م�سالك وعرة ،وهذا مما �ساعد
على بقاء ال��وع��ول حيث اتخذتها
ملج�أ ح�صينا ف�سلمت من ال�صيد.
توجد بع�ض التجمعات الرملية
ال��ت��ي جتمعت بفعل ال��ري��اح التي
جلبتها م��ن بحار ال��رم��ال القريبة
منها وهي الدهناء والربع اخلايل
وترتكز هذه الرمال يف جزء املحمية
اجلنوبي الغربي عند نهاية وادي
بو�ضان و�شعاب خر ال�ضبع وزور
العبد و�شعيبات اجلايف ،ولكن ال
توجد رمال كثيفة باملعنى املتعارف
عليه و�إمن���ا غ��ط��اءات ب�سيطة من
الرمل قد تت�شكل على هيئة كثبان
هاللية تنتقل من مكان �إىل مكان.

طالبية
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طالب الجامعة ..
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اإلجازة المطولة  ..بين الترفيه
والتنشيط لالختبارات
الشرفي :فرصة لالستعداد والتحضير لالختبارات
ا�� �س� �ت� �ط�ل�اع :ع � �ب� ��داهلل امل �ن �ب �ه��ي،
عائ�ض القحطاين
الإج��ازة املطولة هي من �أحدث
خطط التعليم اجلديدة حاليا ،وقد
مت تفعيلها خ�لال الأي���ام املا�ضية،
وم��ن ه��ذا املنطلق �سيكون �س�ؤالنا
ل��ل��ط�لاب :ك��ي��ف ا���س��ت��ث��م��رت ه��ذه
الإج��ازة املطولة؟ فكانت الإجابات
كالتايل:
يف ال��ب��داي��ة ق��ال الطالب يا�سر
حم��م��د ال�����ش��ريف م��ن كلية اللغات
وال�ترج��م��ة ق�سم ال��ل��غ��ة اليابانية
امل�ستوى ال��راب��ع :لقد وازن���ت بني
اخل����روج م��ن امل��ن��زل واخل����روج مع
العائلة ،وكذلك الدرا�سة والتح�ضري
لالختبارات القادمة ،ومن �إيجابيات
الإج����ازة �أن��ه��ا �أعطتني امل��زي��د من
ال��وق��ت ل��ك��ي �أن��ظ��م و�أ����ض���ع خطة
منا�سبة لتنظيم وقتي و�أما بالن�سبة
لل�سلبيات ف ��أن��ا ال �أرى يف ه��ذه
االجازة �أي �سلبية.
ومن جانب �آخر قال الطالب فايز
عبداهلل القرين من كلية �إدارة الأعمال
يف ق�سم امل���وارد الب�شرية بامل�ستوى
اخلام�س ،لقد كانت منا�سبة لأخذ
راح��ة ومتنف�س من الوقت ملوا�صلة
امل�سرية ال��درا���س� ّي��ة بهمة ون�شاط،

الطويل

احلربي

خ�����ص��و���ص�اً �أن ف�ت�رة االخ��ت��ب��ارات
الن�صفية �سوف تبد�أ يف نهاية �شهر
�أكتوبر ،ومن الإيجابيات �أي�ضا �أنه
يوجد وقت ملن يرغب يف ق�ضاء وقت
ال�سرتجاع وا�ستذكار الدرو�س ال�سابقة
وال �أرى فيها �أي �سلبية.
وق����ال ال��ط��ال��ب حم��م��د �سعيد
الأحمري من كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين امل�ستوى ال�ساد�س،
لقد ا�ستمتعت بالإجازة والتي كانت
مدتها يومني وقد كانت مميزة ملن
ا�ستغلها باللحاق باملنهج الدرا�سي،
وقد �أكملت ما كان علي من واجبات
وبحوث مت�أخرة واحلمد هلل.
بينما ك��ان ر�أي الطالب حممد
ال��ط��وي��ل م��ن كلية �إدارة الأع��م��ال

يف ق�سم االقت�صاد العام بامل�ستوى
ال�سابع ،ب���أن الإج���ازة تعد جميلة
ج���دا ،لأن��ه��ا ف�ترة ك��ان يوجد فيها
ن��وع من اال�سرتخاء و�أي�ضا ق�ضاء
بع�ض الأعمال اخلا�صة وكذلك زيارة
الأقارب وبالن�سبة للنواحي الإيجابية
وال�سلبية ،فقد تغلب الإيجابية على
ال�سلبية من ناحية ق�ضاء الأ�شغال
خارج نطاق الدرا�سة ،وال�سلبية كانت
فقط يف تغيري �أوقات الراحة والنوم.
�أما الطالب عبدالعزيز احلربي
م��ن كلية العلوم ي��ق��ول :تعد فكرة
الإج�����ازة امل��ط��ول��ة جميلة ،وال��ت��ي
ج��اءت مواكبة مع مو�سم الريا�ض
و �س�أق�ضي وقتي يف برامج مو�سم
الريا�ض

القرني :تعد راحة ومتنفس لمواصلة الدراسة
كراوري :تعامل المعلمين ال يشعرك بالتفرقة
حوار -عمر م�ساعد اجلميعة

اال�سم :عبدالرحمن كراوري
اجلن�سية :بنني
الكلية :اللغات والرتجمة

 كيف ك��ان انطباعك فورو�صولك �إىل اململكة ؟
�أن����ا ادرك����ت م��اك��ن��ت �أت��وق��ع��ه
لأن املعاملة يف اج��راءات املطار
والبيانات املطلوبة كانت �سهلة،
واجلامعة ت�ستقبل الطالب من
املطار �إىل ال�سكن.
 مل��اذا اخ�ترت جامعة امللك�سعود لتدر�س فيها؟
�أع������رف �أن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود من �أف�ضل اجلامعات يف
ال�سعودية مُ
وتثل ال�سعودية يف
اخلارج،
وق������ر�أت ع���ن اجل��ام��ع��ة و�أن
فيها تخ�ص�صات كثرية ووج��ود
ت��خ�����ص�����ص ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة
يف اجل��ام��ع��ة وك��ن��ت �أرغ����ب يف
تعلم اللغة الفرن�سية ووفقت
احلمداهلل يف القبول فيها
 -انطباعك عن اجلامعة ؟

من �أرقى اجلامعات يف العامل
لأن �إذا قارنتها يف اجلامعات
الأخ����رى ت��رى ال��ف��رق م��ن حيث
الإمكانيات التي يحتاجها الطالب
و�أنا �أدرج هذه اجلامعة من �ضمن
اجلامعات الكربى يف العامل
 -ك��ي��ف ه���ي ال��ع�لاق��ة بني

الطالب الوافدين؟
ح��ق��ي��ق��ة ال ي��وج��د ع�لاق��ات
كثرية لأن الكل مهتم بدرا�سته
من اجلامعة �إىل ال�سكن وهذا
يجعل ال��ع�لاق��ة درا���س��ي��ة فقط
و�أكرث عالقاتي من �أبناء دولتي
بنني

 ����ش���يء ل���ف���ت ان��ت��ب��اه��كو�أعجبك يف اجلامعة؟
املعلمني هنا ي�ساعدك ويهمه
جن��اح الطالب وك��ذل��ك تعاملهم
معك ال يجعلك ت�شعر �أنك �أجنبي
والكل يحرتمك
 -ك��ي��ف ت����رى ال��ع�لاق��ة بني

الطالب الوافدين وال�سعوديني
يف اجلامعة؟
قليلة ج��داً و�أمت��ن��ى �أن تكون
ه��ن��اك ع�لاق��ة م��ت��ي��ن��ة ،وك��ذل��ك
ال�سكن يقلل م��ن ال��ع�لاق��ة لأن
الوافدين يف مبنى وال�سعوديني
يف مبنى اخ��ر وال جت��دون �شي
يجمعكم �إال يف الف�صول
 ك��ل��م��ة ت��وج��ه��ه��ا لأح����د يفاجلامعة؟
كلمه �أوجهها �إىل مدير �إدارة
املِ��ن��ح ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن
�ساعدنا يف الت�أقلم مع اجلامعة
وع�لاق��ت��ه ج��ي��دة م���ع ال��ط�لاب
ال��واف��دي��ن وه���و �شخ�ص ميثل
اجل��ام��ع��ة و���ش��ك��راً ل��ه ع��ل��ى ما
قدمه.
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واألمراض المزمنة هم
د .الشهراني :كبار السن واالمراض
أكثر عرضة لمضاعفات االنفلونزا الموسمية
اكثر
ال أنصح بأخذ لقاح االنفلونزا الموسمية حين اإلحساس باألعراض

بالتعاون مع الإدارة العامة
للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»
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���س��ت�����ش��اري ب��اط��ن��ة و
�أمرا�ض معدية و مكافحة عدوى يف
املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود
�أن الأ�شخا�ص كبار ال�سن و ذوي
الأمرا�ض املزمنة هم �أكرث عر�ضة
خلطر الإ�صابة مب�ضاعفات خطرية
يف ح���ال الإ���ص��اب��ة ب��الإن��ف��ل��ون��زا،
و ي��ع��ود ذل���ك �إىل �ضعف مناعة
اجل�سم  ،وهو ما يح ّد من القدرة
على مقاومة الفريو�سات ،م�ضيف ًة
�أن م��ع ب��دء تغري الطق�س ت��زداد
الإ�صابات بنزالت الربد والإنفلونزا
و ح����االت ال���ع���دوى ب��الإن��ف��ل��ون��زا
املو�سمية ،م�شري ًة �إىل �أهمية �أخذ
ل��ق��اح الإن��ف��ل��ون��زا ب��ع��د ا�ست�شارة
الطبيب ،م�ؤكد ًة على �أنه ال تعار�ض
بني لقاحي كوفيد -19و الإنفلونزا
املو�سمية  ،ج��اء ذل��ك يف لقاء مع
�صحيفة ر�سالة اجلامعة.
 ب��داي � ًة دك��ت��ورة فاطمة ماهيالإنفلونزا املو�سمية؟
ه��ي ع���دوى ف�يرو���س��ي��ة تنف�سية
مو�سمية تهاجم اجلهاز التنف�سي
وتننت�شر ب�سهولة بني الب�شر وترتاوح
بني �إ�صابة خفيفة و حادة و ت�صيب
جميع الأعمار.
 هل للإنفلونزا املو�سمية خطورةعلى ذوي الأمرا�ض املزمنة؟
يعترب �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة
وم��ن يعانون من نق�ص املناعة هم
�أك�ث�ر ال��ف��ئ��ات عر�ضة مل�ضاعفات
الإن��ف��ل��ون��زا املو�سمية و�أم��ث��ل��ة على
الأم��را���ض املزمنة (مر�ضى القلب،
مر�ضى ال�سكري ،مر�ضى ارتفاع
�ضغط ال���دم) ،و�أ���ص��ح��اب املناعة
ال�ضعيفة مثل( مر�ضى الأورام)،
دائماً نن�صح هذه الفئات ب�أخذ اللقاح
�سنويا حلمايتهم م��ن م�ضاعفات
الإنفلونزا ،ولقاح الإنفلونزا ين�صح
ب�أخذه لكل فئات املجتمع ومتوفر
للأطفال والكبار.
 عند �أي �سن يتاح للطفل �أخذلقاح الإنفلونزا ولقاح كوفيد؟
لقاح الإنفلونزا املو�سمية متاح
من عمر � 6أ�شهر ,بينما حالياً لقاح
كوفيد متاح من عمر  12عام ف�أكرث.
�أعرا�ضهم م�شرتكة
 م��ع وج���ود كوفيد -19كيفيتم التمييز بينه و بني الإنفلونزا
املو�سمية ؟
ي�صعب التمييز بينهم من حيث
الأعرا�ض لكن من الأعرا�ض ال�شائعة
امل�شرتكة ال�سعال ،احل ّمى� ،سيالن
الأن����ف� ،أمل و �إل��ت��ه��اب يف احللق،

�أي�����ض�اً �أع��را���ض اجل��ه��از اله�ضمي
لبع�ض املر�ضى  .طريقة التمييز بني
الإنفلونزا املو�سمية و كورونا تكون
عن طريق الفح�ص املخربي ب�أخذ
عينة م�سحة.
 ع��ن��د الإ���ص��اب��ة ب��الإن��ف��ل��ون��زااملو�سمية هل تنعدم حا�سة ال�شم و
التذوق؟
يف ب��ع�����ض ح������االت الإ����ص���اب���ة
بالإنفلونزا املو�سمية تت�أثر حا�سة
ال�����ش��م وال���ت���ذوق ل��ك��ن ب�شكل ع��ام
الي�سبب ان��ع��دام��ه��ا لكن بالن�سبة
لكوفيد -19بع�ض احل��االت تنعدم
فيها حا�سة ال�شم والتذوق.
 ما هي م��دة ح�ضانة فريو�سكورونا و فريو�س الإنفلونزا املو�سمية
و ما املق�صود باحل�ضانة؟
م���دة ح�����ض��ان��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا
م��ن ي��وم��ان �إىل  14ي��وم و املعدل
الأك�ب�ر �أن��ه��ا تكون خ�لال � 5أي���ام ،
�أم��ا بالن�سبة لفريو�س الإنفلونزا
املو�سمية فرتة احل�ضانة تكون �أقل
 ,حيث ت�تراوح من يوم اىل � 5أيام
تقريباً � ,أما املق�صود بفرتة ح�ضانة
املر�ض هو من وقت دخول امليكروب
�أو ال��ف�يرو���س اجل�سم حتى بداية
ظهور الأعرا�ض .
ظهور الأعرا�ض متنع �أخذ اللقاح
 ه���ل الإن���ف���ل���ون���زا امل��و���س��م��ي��ةمتجددة؟
الفايرو�س يتحور مو�سمياً لذا يتم
تطوير لقاح �سنوياً ولذلك يعطى كل
�سنة مره.
 هل ميكن �أخذ لقاح الإنفلونزاامل���و����س���م���ي���ة ح��ي�ن الإح�������س���ا����س
ب�أعرا�ضها؟
ال ي��ن�����ص��ح ب����أخ���ذ ال��ل��ق��اح حني
الإح�سا�س بالأعرا�ض وين�صح ب�أخذ
اللقاح بداية من �شهر اكتوبرمن كل
عام جتنبا حل�صول عدوى .
 ما مدى �صحة �أن لقاح كورونايحمي من الإنفلونزا املو�سمية؟

ه���ذه امل��ق��ول��ة لي�ست �صحيحة
فلقاح كورونا اليحمي من الإنفلونزا
امل��و���س��م��ي��ة ،و�إمن�����ا ه��م��ا لقاحني
خم��ت��ل��ف�ين ل��ن��وع�ين خم��ت��ل��ف�ين من
ال��ف�يرو���س��ات ون��ن�����ص��ح ب���أخ��ذ كال
اللقاحني.
 يف حالة االح�سا�س ب�أعرا�ضاالن��ف��ل��ون��زا امل��و���س��م��ي��ة ه���ل يلزم
مراجعة الطبيب ؟
عند ال�شعور ب�أعرا�ض ين�صح بعمل
م�سحة كوفيد -19للت�أكد من عدم
الإ�صابة ب��ه ،و �إن ظهرت ايجابية
ب��ك��وف��ي��د ع��ل��ى امل�����ص��اب االل���ت���زام
بتعليمات مدة العزل والإر���ش��ادات
املعروفة املعتمدة من وزارة ال�صحة,
و �إن ظهرت م�سحة كوفيد �سلبية
االل����ت����زام ب��ال��ع��زل ح��ت��ى تختفي
الأعرا�ض ,وعند �إ�شتداد الأعرا�ض
(ال�سمح اهلل) نن�صح بزيارة �أقرب
مركز �صحي �أو م�ست�شفى لأخ��ذ
العالج الالزم.
 هل ميكن �أن ي�صاب �شخ�صبفريو�س كورونا وفريو�س الإنفلونزا
املو�سمية معاً؟
ق��د حت��دث الإ���ص��اب��ة بهما معا
�إال �أنه قلي ً
ال مايحدث و يف حاالت
نادرة.
 هل يتعار�ض لقاح كورونا معلقاح الإنفلونزا املو�سمية ؟
اليتعار�ضان وميكن �أخذهما يف
نف�س اليوم �أي�ضاً.
لقاح الإنفلونزا �آمن
 كثري من الأدوية و العالجات لهات�أثري �سلبي على احلامل �أو املر�ضع،
كيف ذلك مع لقاح الإنفلونزا ؟
لي�س له ت�أثري على املر�أة احلامل
وال امل��ر���ض��ع ع��ل��ى ال��ع��ك�����س متاما
ين�صح به وخا�صة للحوامل لتجنب
م�ضاعفات الإنفلونزا .
 حدثينا الأع��را���ض اجلانبيةللقاح الإنفلونزا املو�سمية ؟
م�������ش���اب���ه���ة لأع������را�������ض ل���ق���اح

كوفيد -19ك��ال�����ش��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب
واخلمول ،وارتفاع درجة احلرارة،
�أمل يف مو�ضع احلقنه ،وغالباً ما
تختفي الأع��را���ض يف غ�ضون يوم
واحد �إىل يومني.
 م��ال��ذي مييز ف�يرو���س كوروناعن الإنفلونزا املو�سمية؟
مامييز فريو�س كوفيد � 19أنه
�أ���س��رع ان��ت�����ش��اراً بكثري بدليل �أن
ال��ف�يرو���س ظهر يف بلد وب�سرعة
انت�شر يف ك��ل دول ال��ع��امل و�سبب
جائحة.
 -م����ع ت��ط��ب��ي��ق الإج����������راءات

الإح�ترازي��ة هل انخف�ضت حاالت
الإنفلونزا املو�سمية ؟
مع تخفيف االج���راءات و عودة
احلياة عاملياً يُتوقع زيادة يف حاالت
الإ�صابة بالإنفلونزا هذا العام لذلك
نن�صح بااللتزام بتطبيق الإجراءات
من تباعد و لب�س الكمام و تعقيم
اليدين مما قد ي�ساهم ب�إذن –اهلل-
يف التقليل من نقل العدوى.
امل�ضادات احليوية بو�صفة طبية
 رغم �أن النظم ال�صحية ت�سعىلتوعية املجتمعات ح���ول �أهمية
ال��وق��اي��ة م��ن الإن��ف��ل��ون��زا املو�سمية
�إال �أن بو�صلة اجلهود اجتهت نحو
ال�ضيف الثقيل ك��ورون��ا امل�ستجد
فهل م�ضاعفات ك��ورون��ا �أ���ش��د من
الإنفلونزا ؟
ك�لاه��م��ا م��ن امل��م��ك��ن �أن ي�سببا
م�ضاعفات �إال �أن فريو�س كوفيد
ي�سبب وفيات �أك�ثر  ,وم�ضاعفاته
ت�شمل حدوث جتلطات.
 يعتقد البع�ض �أن امل�ضاداتاحل��ي��وي��ة ع�لاج وح��ي��د للإنفلونزا
امل��و���س��م��ي��ة م���ا م���دى ���ص��ح��ة ه��ذه
املعلومة ؟
امل�ضادات احليوية لي�ست عالج
لأي فريو�س تنف�سي وال ين�صح �أن
تُعطى لأي مري�ض لديه �أع��را���ض
بدون معرفة �إن كانت الإ�صابة ناجتة
عن عدوى بكتريية �أم ال.
 �إذن م��ت��ى ي�����ص��رف الطبيبامل�ضاد احليوي ؟
ي�����ص��رف امل�����ض��اد احل���ي���وي �إذا
تبني �أن الإ�صابة ناجتة عن عدوى

يتوقع زيادة في حاالت اإلصابة باإلنفلونزا هذا العام

بكتريية  ،لكن ال يُن�صح لأي �شخ�ص
لديه �أع��را���ض تنف�سية ب�سيطة �أن
ي�أخذ م�ضاد حيوي لأن ذلك يحفز
البكترييا على مقاومة امل�ضادات
احليوية مما قد ينتج عنه م�شاكل
�أكرب و �أعرا�ض جانبية �أخرى.
 ن�صيحة تقدمينها لقراء «ر�سالةاجلامعة»
اململكة و -هلل احلمد� -أبهرت
العامل مبدى التكاتف ال�شديد بني
القيادة الر�شيدة و�أفراد املجتمع من
مواطنني و مقيمني �إىل �أن بد�أنا
ن�ست�شعر العودة للحياة الطبيعية بعد
�سنة و ن�صف من �إعالن اجلائحة و
هذا يجعلنا جميعاً �أم��ام م�س�ؤولية
كربى يف عدم التفريط بنتائج تلك
اجل��ه��ود فكلنا يعلم �أن كثري من
دول العامل مازالت تعاين من �آثار
كوفيد 19 -فاجلائحة و �إن خفت
�آثارها اىل �أنها مل تنتهي بعد فما
زال��ت اجلهود الدولية قائمة على
قدم و �ساق ملكافحة كوفيد -19و
حت��ورات��ه ،و مع العودة احل�ضورية
ملقاعد الدرا�سة ن�شدد على �أهمية
نظافة اليدين و تعقيمها ب�إ�ستمرار،
جتنب مل�س الوجه ،لب�س الكمام يف
الأماكن املغلقة،
احل��ر���ص ع��ل��ى �آداب العطا�س
وال�سعال كا�ستخدام منديل نظيف,
�أو العطا�س يف باطن الكوع ،وتعقيم
اليدين بعد ال�سعال �أو العطا�س ,
واالبتعاد قدر امل�ستطاع عن �أماكن
التجمعات ،باال�ضافة �إىل احلر�ص
على الأكل اجليد والنوم الكايف.
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مايكروسوفت تحذر مستخدمي «ويندوز »11
من بعض مشاكل النظام
ح����ذرت ���ش��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت
م�ستخدمي  Windows 11من
�أن القليل من امليزات املوجودة يف
نظام الت�شغيل اجل��دي��د تف�شل يف
التحميل ،وبح�سب ال�شركة ال ميكن
حتميل مميزات Windows 11
مثل �أداة «»Snipping Tool
ولوحة املفاتيح التي تعمل باللم�س
ول��وح��ة ال��رم��وز التعبريية وغريها
ب�����ش��ك��ل ���ص��ح��ي��ح ب�����س��ب��ب ان��ت��ه��اء
�صالحية ال�����ش��ه��ادة .وق���د انتهت
�صالحية ال�شهادة يف � 31أكتوبر،
فيما قامت ال�شركة بطرح ت�صحيح
لإ�صالح امل�شكلة ولكنه متاح حال ًيا
يف املعاينة ،مم��ا يعني �أن���ه يتعني
على امل�ستخدمني تنزيل الت�صحيح
يدو ًيا وتثبيته على �أجهزة الكمبيوتر
اخلا�صة بهم.
ووف ًقا لل�شركة� ،سيعمل الت�صحيح
 KB5006746ع��ل��ى �إ����ص�ل�اح
 Touch Keyboardو Voice
 Typingو  Emoji Panelجن ًبا
�إىل ج��ن��ب م��ع واج��ه��ة م�ستخدم
Input Method Editor
و�أق�����س��ام Getting Start and
 Tipsيف نظام الت�شغيل.
ول��ت��ن��زي��ل ال��ت�����ص��ح��ي��ح ،ميكن
للم�ستخدمني االنتقال �إىل ق�سم
يف
Windows Update

الإع��������دادات ،وال ي��ح��ل ت�صحيح
 Windows 11م�شكلة �أداة
 Snipping Toolولهذا �شاركت
ال�شركة ح� ً
لا ب��دي�ًل�اً  .حيث قالت
«للتخفيف من امل�شكلة با�ستخدام

�أداة الق�صا�صة ،ا�ستخدم مفتاح
 Print Screenعلى لوحة املفاتيح
وال�صق لقطة ال�شا�شة يف امل�ستند،
ميكنك �أي��� ً��ض��ا ل�صقها يف برنامج
الر�سام لتحديد الق�سم الذي تريده

ون�سخه» .ويخ�ضع نظام الت�شغيل
اجل���دي���د ل�����ش��رك��ة Microsoft
للتدقيق منذ طرحه ر�سم ًيا ال�شهر
امل��ا���ض��ي ،فبعد ف�ت�رة وج��ي��زة من
الإ����ص���دار ،ب���د�أ امل�ستخدمون يف

أمازون توفر لنا مراقبًا ذكيًا ..ينذرنا بتلوث الهواء بمنازلنا

�أعلنت �شركة �أمازون عن مراقب
ج��ودة الهواء الذكي Smart Air
 ،Quality Monitorوهو جهاز
مراقبة جودة الهواء الداخلي اجلديد
من ال�شركة الذي يقي�س بدقة وجود
م�سببات احل�سا�سية وال�سموم يف
الأماكن املغلقة ،وميكنك من �إجراء
التغيريات الالزمة لتح�سني �صحتك
اليومية.
وق��ال��ت ال�����ش��رك��ة« :ن��ق�����ض��ي ما
يقرب من  90يف املئة من وقتنا يف
الداخل ،حيث ميكن �أن تكون بع�ض
ملوثات ال��ه��واء �أ���س��و�أ مبرتني �إىل
خم�س مرات من البيئات اخلارجية،
وف ًقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.
وبا�ستخدام م��راق��ب ج��ودة الهواء
الذكي ،من ال�سهل التحقق من جودة
الهواء يف منزلك واتخاذ الإجراءات
الالزمة جلعل منزلك �أكرث �صحة».
و�أ����ض���اف���ت« :ه��دف��ن��ا ه���و ب��ن��اء
التكنولوجيا التي ت�ساعدك على
�إن�شاء منزل �أكرث �صحة وراحة لك

ولأح��ب��ائ��ك .يت�ضمن ذل��ك عن�ص ًرا
غال ًبا م��ا يتم جتاهله ي�ساهم يف
�صحة منزلك – جودة الهواء».
وي��ق��ي�����س م��راق��ب ج���ودة ال��ه��واء
الذكي املواد اجل�سيمية مثل الغبار
واملركبات الع�ضوية املتطايرة و�أول
�أك�سيد ال��ك��رب��ون ودرج���ة احل��رارة
والرطوبة.
وعندما تكون جودة الهواء رديئة،
تتلقى تنبي ًها من تطبيق �أليك�سا �أو
ت�سمع �إعال ًنا من جهاز  Echoحتى
تتمكن من اتخاذ �إجراء – �سواء كان

ذلك بفتح نافذة �أو ت�شغيل مروحة.
ك��م��ا مي��ك��ن��ك �أي��� ً��ض��ا �أن تطلب
م��ن ج��ه��از م��ت��واف��ق ي��دع��م �أليك�سا
احل�����ص��ول ع��ل��ى ج����ودة ال���ه���واء يف
منزلك� .أو احل�صول على ر�ؤى �أعمق
الجتاهات ج��ودة الهواء من خالل
� Echo Showأو تطبيق �أليك�سا.
وي��ت��ي��ح ل���ك ذل���ك م��ع��رف��ة كيف
ت�ؤثر التغيريات التي تبدو ب�سيطة
يف ج���ودة ال���ه���واء مب���رور ال��وق��ت.
وي�ساعدك ذل��ك على �إن�شاء بيئة
معي�شية �أكرث �صحة.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن � ً
أي�ضا
�أن يتكامل م�ست�شعر درج��ة حرارة
م��راق��ب ج���ودة ال��ه��واء ال��ذك��ي مع
�إج�����راءات �أليك�سا .وه���ذا ي�سمح
ل��ه بالعمل كمحفز لأ���ش��ي��اء مثل
منظمات احل��رارة الذكية وم��راوح
ال�سقف وال�ستائر املعتمة للم�ساعدة
يف التحكم يف درجة حرارة الغرفة.
اً
جمال متزايدًا
تعد جودة الهواء
لرتكيز م�صنعي امل��ن��ازل الذكية.
وت�شتمل �أح���دث م���راوح داي�سون
على فالتر هواء لإزالة امللوثات مثل
الدخان �أو حبوب اللقاح.
ويف وقت �سابق من هذا العام
حدثت جوجل  Nest Hubsيف
�أج��زاء من �أمريكا لعر�ض بيانات
ح����ول ج����ودة ال���ه���واء يف ال��ه��واء
الطلق.
كما دخلت ايكيا جم��ال �أجهزة
تنقية ال��ه��واء الذكية امل��دجم��ة يف
طاولة جانبية .ويوفر هذا اجلهاز
م�ست�شع ًرا م�ستقلاً جلودة الهواء.

جديد السيارات الذكية ..ذاتية القيادة بأسلوب «األشعة السينية»!
ا����س���ت���ح���دث���ت ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة
للمركبات الذكية ذات��ي��ة القيادة،
متنحها ال���ق���درة ع��ل��ى ال���ر�ؤي���ة بـ
«الأ�شعة ال�سينية» مل�ساعدتها على
تتبع امل�����ش��اة وراك��ب��ي ال��دراج��ات
واملركبات الأخرى.
ف��ق��د ق���ام ب��اح��ث��ون ا���س�ترال��ي�ين
بتطوير التقنية اجل��دي��دة ،التي
���س��م��ي��ت «ال��ت�����ص��ور ال��ت��ع��اوين �أو
اجلماعي» وي�شار �إليها اخت�صا ًرا
بـ ،CPوال���ت���ي ت��ت�����ض��م��ن ت��رك��ي��ب
وح����دات ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات على
جانب الطريق ،وه��ذه الوحدات
ع��ب��ارة ع��ن «حم��ط��ات �أنظمة نقل
ذكية» مزودة ب�أجهزة ا�ست�شعار مثل

ال��ك��ام�يرات و»ال��ل��ي��دار» ) حتديد
املدى عن طريق ال�ضوء(.
كما ،تعمل التقنية عند تقاطع
ال���ط���رق امل���زدح���م���ة ،ع��ل��ى �سبيل
امل��ث��ال ،حيث ميكن �أن ت�ستخدم

املركبات هذه الوحدات لال�ستفادة
مما يظهر يف جمال ر�ؤية املركبات
الأخرى
ومتنح التقنية املبتكرة كل مركبة
ر�ؤي���ة ب��أ���س��ل��وب الأ���ش��ع��ة ال�سينية

�إذ مي��ك��ن �أن ت���رى امل�����ش��اة خلف
احل��اف�لات� ،أو ميكنها �أن تر�صد
�شاحنة �سريعة احلركة حول زاوية
على و�شك تنتقل �إ�شارتها املرورية
�إىل ال�ضوء الأحمر.
ك��ذل��ك ،ي��ت��م ت�شغيل امل��رك��ب��ات
ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة ب��وا���س��ط��ة ال��ذك��اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي ،ال���ذي يتم تدريبه
على اكت�شاف امل�شاة لتحديد وقت
التوقف وجتنب اال�صطدام.
لكن ل��ن ميكن تبني ا�ستخدام
املركبات ذاتية القيادة على نطاق
وا�سع �إال بعد �أن ميكن الوثوق بها
للقيادة ب�أمان �أك�ثر من ال�سائقني
الب�شر.

الإب��ل�اغ ع��ن م�شكالت الأداء يف
�أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة بهم.
وق��د مت االع�تراف بامل�شكلة من
قبل �صانع م��ع��اجل��ات الكمبيوتر
 .AMDك�شفت ال�شركة �أن��ه بعد

ت��ث��ب��ي��ت  ،Windows 11زاد
زمن انتقال ذاكرة التخزين امل�ؤقت
 L3املقا�سة والوظيفية على عدد
قليل من معاجلاتها مبقدار ثالثة
�أ�ضعاف.

خاصية جديدة من واتساب..
محادثات بال هاتف

خالل الأ�شهر املا�ضية ،كان تطبيق التوا�صل الفوري «وات�ساب»
يخترب خا�صية ت�سمح للم�ستخدمني با�ستعمال ح�سابهم يف
التطبيق من جهاز ثان دون احلاجة �إىل ربطه بالهاتف الذكي.
واخلا�صية اجلديدة ت�سمح مل�ستخدمي «وات�ساب» ب�إر�سال الر�سائل
وا�ستقبالها ،دون احلاجة �إىل هاتف ذكي مت�صل بالإنرتنت.
وقال املوقع �إن هذه اخلا�صية اجلديدة دخلت حيز التنفيذ
لدى م�ستخدمي «وات�ساب»� ،شريطة �أن يعمل التطبيق وفق �آخر
التحديثات لدى الهواتف التي تعمل بنظامي «�آي �أو �أ���س» �أو
«�أندرويد».
ويف ال�سابق ،كان على امل�ستخدم �إبقاء الهاتف الأ�سا�سي الذي
يحمل رقم احل�ساب يف «وات�ساب» مت�صال بالإنرتنت ،حتى ميكن
من �إج��راء حمادثات يف التطبيق عرب احلوا�سب �أو الأجهزة
اللوحية.
ومن �أج��ل تفعيل هذه اخلا�صية ،على امل�ستخدم �أن يذهب
�إىل خيار ( )Linked Devicesثم عليه اختيار اخلا�صية التي
ال تزال حتمل �صفة «الإ�صدار التجريبي» (Multi-Device
 ،)Betaومبجرد التفعيل� ،سيتم �إلغاء ارتباط الهاتف بجميع
الأجهزة ال�سابقة ،وبعد ذلك� ،ستتمكن من ا�ستئناف الدرد�شة
على هذه الأجهزة �سواء �أكان هاتف الذكي مت�صال بالإنرتنت �أم
ال .و�ست�ستمر الأجهزة يف �إر�سال الر�سائل وا�ستقبالها ملدة 14
يوما ب�صورة متوا�صلة ،بعد انقطاع الإنرتنت عن هاتفك الذكي.
وه��ذه اخلا�صية مفيدة للأ�شخا�ص الذين يفقدون هاتفهم
الذكي ،ويحتاجون يف الوقت ذاته �إىل التوا�صل عرب «وات�ساب» �أو
�إذا نفدت بطارية الهاتف.
وبالن�سبة �إىل م�ستخدمي �أجهزة «�أي �أو �أ�س»� ،ستكون هناك
قيود� ،إذ ال ميكنهم حذف الر�سائل واملحادثات من اجلهاز الثاين.
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الطلبة المتفوقين والموهوبين يزور
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية

معر�ض توعوي يتناول الطرق ال�صحيحة ملكافحة العدوى

مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة لتويل امللك �سلمان مقاليد احلكم..

لقاء علمي بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية

حتت رعاية معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر ،عقد مركز
امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة
العربية وح�ضارتها �صباح االثنني
املا�ضي لقاءاً علمياً مبنا�سبة الذكرى
ال�����س��اب��ع��ة ل��ت��ويل خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز

�آل �سعود –يحفظه اهلل -مقاليد
احلكم ،وذل��ك بح�ضور عميد كلية
الآداب وامل�شرف على مركز امللك
�سلمان ل��درا���س��ات ت��اري��خ اجلزيرة
العربية وح�ضارتها الدكتور نايف بن
ثنيان �آل �سعود ،بقاعة 7ب.
بد�أ اللقاء بال�سالم امللكي ،ثم تالوة

�آي��ات من الذكر احلكيم ،بعد ذلك
�ألقى امل�شرف على مركز امللك �سلمان
ل��درا���س��ات ت��اري��خ اجل��زي��رة العربية
وح�ضارتها الدكتور نايف بن ثنيان �آل
�سعود كلمة بهذه املنا�سبة الغالية على
قلوبنا جميعاً.
هذا وت�ضمن اللقاء ثالث �أوراق

علمية ،ق��دَّم ال��ورق��ة الأوىل رئي�س
ق�سم الدرا�سات االجتماعية الدكتور
ذي��ب بن حممد الدو�سري ،بعنوان
«مالمح اجتماعية يف �سرية ملك»
ومتحورت حول «ال�ضبط االجتماعي
الر�سمي وغري الر�سمي – ت�أ�سي�س
املنظمات غري الربحية – الت�شريعات
االجتماعية احل��دي��ث��ة» ،فيما ق��دَّم
الورقة الثانية رئي�س ق�سم التاريخ
الدكتور فار�س بن متعب امل�شرايف
ب��ع��ن��وان «امل��ل��ك ���س��ل��م��ان والتنمية
املعا�صرة :ملاذا �إك�سبو؟� .أما الورقة
الثالثة فقد قدمتها الدكتورة �أمينة
بنت عبدالرحمن اجلربين الأ�ستاذ
امل�شارك بق�سم اللغة العربية بعنوان
«االهتمامات القرائية للتاريخ والأدب
عند امللك �سلمان بن عبد العزيز»،
�أدار اللقاء الدكتور علي بن دبكل
العنزي الأ�ستاذ بق�سم الإعالم ،وقدَّم
احلفل الأ�ستاذ �سامية بنت �صالح
العتيبي ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
التاريخ.

الدكتورة �سهام اليو�سف� ،إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك بق�سم متري�ض �صحة
املجتمع وال�صحة النف�سية بكلية
التمري�ض ،الدكتور خملد الرحيمي
املطريي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم علم احليوان بكلية العلوم،
الدكتور خالد الدعجاين العتيبي،
�إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك بق�سم
الكيمياء بكلية العلوم ،الدكتورة هبه
اجلربين� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك

بق�سم تقنية املعلومات بكلية علوم
احلا�سب واملعلومات ،الدكتور كامل
ال��ع��ن��زي� ،إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ بق�سم
الدرا�سات القر�آنية بكلية الرتبية،
الدكتورة عبري العرفج� ،إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك بق�سم املناهج وطرق
التدري�س بكلية الرتبية ،الدكتور
الهويدي ال�شريف� ،إىل رتبة �أ�ستاذ
م�����ش��ارك ب��ق�����س��م امل��ن��اه��ج وط���رق
التدري�س بكلية الرتبية.

المجلس العلمي يعقد اجتماعه السادس
عقد املجل�س العلمي اجتماعه
ال�ساد�س ،برئا�سة وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ال��دك��ت��ور خ��ال��د احل��م��ي��زي� ،صرح
بذلك �أمني املجل�س العلمي الدكتور
عبداملح�سن البداح ،و�أ�شار �إىل �أن
املجل�س اتخذ قرارات برتقية �إحدى
ع�شر من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وهم الدكتور خالد احلمدان� ،إىل
رتبة �أ�ستاذ بق�سم الأن�سجة املحطية

بالأ�سنان و�صحة �أ�سنان املجتمع
بكلية طب الأ�سنان ،الدكتورة هند
الناه�ض� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم
علوم �إ���ص�لاح الأ�سنان بكلية طب
الأ���س��ن��ان ،ال��دك��ت��ورة رنيم العويف،
�إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك بق�سم
علوم �إ���ص�لاح الأ�سنان بكلية طب
الأ���س��ن��ان ،ال��دك��ت��ور واي���ل العنزي،
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم علم
الأدوي��ة وال�سموم بكلية ال�صيدلة،

كتب :عاي�ض ال�شيباين
زار وفد طالبي من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ،يوم الأحد 25
 1442 /3 /هـ ،مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
يف بداية الزيارة �أقيم لقاء مع عدد من ممثلي �إدارات ومراكز مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،حيث قدم كل ممثل �إيجاز ب�سيط عن
الإدارة �أو املركز الذي ميثله  ،وناق�ش �أع�ضاء الوفد عدد من النقاط التي
تتمحور حول م�صلحة الطالب اجلامعي وعالقته يف جانب البحث العلمي،
بالإ�ضافة �إىل دعم املدينة للطالب الباحثني بكافة مراحلهم الدرا�سية .
بعد ذلك �أ�ستطلع الوفد الطالبي عدد من الإدارات الفرعية باملدينة
وكانت البداية باملكتب ال�سعودي للرباءة واالخ�تراع و�آلية عمله ومهام
املكتب الـ ُمنَاطة عليه بالإ�ضافة �إىل االطالع على �أر�شيف املكتب الذي
يحتوي على �أكرث من � 20ألف طلب ب��راءة اخ�تراع و ابتكار ،و�أختتمت
الزيارات اال�ستطالعية املتنوعة والعديدة ب�إدارة خدمات املعلومات .ويف
نهاية الزيارة تبادل �أع�ضاء الوفد و�أع�ضاء العالقات العامة والأمن املرافق
كلمات ال�شكر والثناء حول املجهود املبذول بالإ�ضافة �إىل اتفاق �شفوي
على �إقامة زيارة �أخرى للمدينة نظراً لعدم اكتفاء �أع�ضاء الوفد باجلهات
التي مت زيارتها مطالبني بتحقيق ال�شمولية يف زيارة كافة �أق�سام و�إدارات
املدينة التي تنعم وتتميز مبعامل بنَّاءة تنموية وهادفة مل يتم تغطيتها من
خالل الزيارة اال�ستطالعية املحدودة ،وقد �أبدى �أفراد العالقات العامة
موافقتهم لتح�ضري زي��ارة �أخ��رى يتم من خاللها حتقيق رغبة �أع�ضاء
الوفد ،وزيارة معاهد البحث العلمي.

ورشة عمل التنفيس بالفن

كتبت� :سارة ال�سويداء
�أقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بعمادة �ش�ؤون الطالب م�ؤخراً
ور�شة عمل للطالبات املوهوبات بعنوان التنفي�س بالفن ، ،قدمتها خريجة
الربنامج املدربة فاطمة القرين ،وقد بد�أت الور�شة بنبذة تعريفية عن
مفهوم التنفي�س «ال�تروي��ح» بالفن وهو �أوج��ه الن�شاط واخل�برات التي
تنتج عن وقت الفراغ ،والغر�ض منها حتقيق ال�سرور واملتعة الذاتية ،بعد
ذلك انتقلت باحلديث عن كيفية التنفي�س بالفن �أو ما ي�سمى الرتويح
والتعبري عن النف�س ،وما هي الأوق��ات املنا�سبة لإطالق العنان للنف�س،
وقامت بعر�ض بع�ض الأعمال الفنية ملجموعة من الفنانني ،ثم انتقلت مع
الطالبات للجزء العملي ،وختمت الور�شة بالرد على بع�ض اال�ستف�سارات
فيما يخ�ص الفن و�أدواته.

اعتماد الهيكل التنظيمي
لمكتب إدارة البيانات

وافق معايل رئي�س اجلامعة على اعتماد وثيقة الهيكل التنظيمي ملكتب
�إدارة البيانات وذلك يف �إطار ت�أ�سي�س مكتب �إدارة البيانات بجامعة امللك
�سعود الذي جاء �إنفاذا للأمر ال�سامي رقم ( )59766يف .1439/11/20
وبهذه املنا�سبة �أو�ضح امل�شرف على مكتب �إدارة البيانات الدكتور
�إبراهيم متنمبك ل�صحيفة ر�سالة اجلامعة �أن هذه الوثيقة تعد ركيزة �أوىل
يف �سل�سلة اجلهود الرامية لبناء منظومة �إدارة البيانات وحوكمتها عرب
حتديد املهام اخلا�صة بالوحدات والأق�سام والإدارات التابعة للمكتب،
مفيداً ب���أن العمل ج��ار لإط�لاق اخلطة اال�سرتاتيجية للمكتب خالل
الأ�سابيع القادمة.

حلقة حول «العناصر الرئيسية
للبحث» ..غدًا

تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات «�أفكر» ،عند الثامنة من م�ساء غداً االثنني ،حلقتها
احلادية ع�شر بعد املئتني �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز
�أ�سبوعياً بعنوان « العنا�صر الرئي�سية للبحث :االفرتا�ضيات الفل�سفية
والنماذج العلمية والتطبيقات البحثية» يقدمها الدكتور عبدالرحمن بن
را�شد العقيلي �أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم تقنيات التعليم  -جامعة امللك
�سعود  ،وذلك عن طريق قاعات زوم االفرتا�ضية عرب الرابط التايل :
https://zoom.us/j/97635669043

