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د. العمر يكرم رؤساء تحرير
المجالت المتميزة بالجامعة

طالب: ليست كل المقررات تؤهل الطالب لسوق العملاالستراتيجية المحدثة للجامعة 0609
ك���رم م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب������دران ب��ن 

حترير  ر�ؤ�ساء  العمر  عبدالرحمن 

امل����ج����ات امل���ت���م���ي���زة ب��اجل��ام��ع��ة 

للعام  مم��ي��زاً  اأداء  اأح���رزت  ال��ت��ي 

ق��واع��د  �امل����درج����ة يف  امل���ا����س���ي 

التاأثري  �ذات  العلوم  �سبكة  بيانات 

اجلامعة  �ك��ي��ل  بح�سور  ال��ع��ايل، 

العلمي  �البحث  العليا  للدرا�سات 

اإبراهيم  بن  الدكتور خالد  الأ�ستاذ 

الدائمة  اللجنة  رئي�س  احلميزي 

ل��ل��م��ج��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 

�امل�����س��رف��ة ع��ل��ى �ح���دة امل��ج��ات 

رها  الدكتورة   � بالوكالة،  العلمية 

قاعة  �ذلك يف  اأ�رفلي  �سعود  بنت 

الربعاء  يوم  باجلامعة  الت�سريفات 

املا�سي.

التفا�سيل �س� 3

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

زيارة وفد من الملحقية الثقافية اليابانية
الجامعة توقع مذكرة تعاون مع جامعة »نجران«

ا�ستقبل الدكتور مزيد بن م�سهور 

الرتكا�ي امل�سرف على اإدارة التعا�ن 

العاملية  العلمية  �ال��ت��واأم��ة  ال��د�يل 

باجلامعة، �فد من امللحقية الثقافية 

يف �سفارة د�لة اليابان لدى اململكة 

اأكيكو  نوناكا  ال�سيدة  من  كل  �سمل 

�سكرتري ثان �رئي�س الق�سم الثقايف، 

�ال�سيدة �سيموكا�ا مايوكو، �ال�سيدة 

اإيواتا نانامي م�ست�سار �باحث بق�سم 

الثقافة �التعليم بال�سفارة.      

�ق���د ت��ط��رق��ت امل��ح��ادث��ات اإىل 

ب��ن اجلامعة  الأك���ادمي���ي  ال��ت��ع��ا�ن 

التعا�ن  �اأ�ج���ه  الياباين  �اجل��ان��ب 

�سعود  امللك  جامعة  بن  امل�سرتك 

�اإمكانية  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  �اجل��ام��ع��ات 

�البحثي  الأك��ادمي��ي  التعا�ن  زي��ادة 

اللغة  تدري�س  �دع��م  اجلانبن،  بن 

ال��ي��اب��ان��ي��ة، �ك���ذل���ك دع���م ب��رام��ج 

تعلم  جم��ال  يف  املتميزين  الطاب 

اللغة اليابانية.

�زارة  موافقة  الوفد  ثمن  كما   

مركز  ت��اأ���س��ي�����س  مب��ق��رتح  التعليم 

الياب�انية   الل�غة  اإت���قان  اختب��ار 

امل��رك��ز  ي���ك���ون  �اأن   ،(JLPT)

باجلامعة، �يعد هذا املركز الوحيد 

�اأن  الأ��سط،  ال�سرق  م�ستوى  على 

فر�ساً  تتيح  ���س��وف  امل��ب��ادرة  تلك 

يف  �ت�ساهم  اململكة،  ل�سعب  كبرية 

توطيد العاقات بن اململكة �د�لة 

اليابان. 

�ق��ع��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود 

املا�سي،  اخلمي�س  �جامعة جنران 

ال�سراكة  لتعزيز  ت��ع��ا�ن  م��ذك��رة 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ن اجل��ان��ب��ن 

�البحثية  العلمية  امل��ج��الت  يف 

�ال�����س����ت���������س����ارات �ال����ت����دري����ب 

�ن���ق���ل اخل�����رات �امل���ع���رف���ة بن 

امل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  اجل���ان���ب���ن، مت 

���س��ع��ود  امل���ل���ك  يف م��ق��ر ج��ام��ع��ة 

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  بح�سور 

عبدالرحمن  ب��ن  ب��دران  الدكتور 

ال��ُع��م��ر، �رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة جن��ران 

اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  الدكتور 

اخل�سريي.

بن  املوقعة  امل��ذك��رة  �مب��وج��ب 

اجل��ان��ب��ن، ���س��ت��ق��وم اجل��ام��ع��ت��ان 

جمال  يف  �املعرفة  اخلرة  بتبادل 

�البحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���درا����س���ات 

��سع  يف  الطرفن  بن  بالتعا�ن 

�التكامل  ال��ت��ع��ا�ن  لتعزيز  اإط��ار 

�ت��وح��ي��د اجل���ه���ود ب���ن اجل��ه��ت��ن 

العلمية  اإ���س��ه��ام��ات��ه��م��ا  ل��ت��ف��ع��ي��ل 

ر�ؤية  اأهداف  �تعزيز  �املجتمعية، 

.(2030)

العلمية والبحثية واال�شت�شارات التعاون اال�شرتاتيجي يف املجاالت  لتعزيز 



جلنة عمداء كليات العلوم الإدارية بدول جمل�س التعاون..

ُتوصي بإعادة هيكلة األقسام 
األكاديمية لتتالئم مع متطلبات 

التنمية وسوق العمل
عقدت جلنة عمداء كليات العلوم الإدارية بجامعات دول جمل�س التعاون 

�سعود،  امللك  بجامعة  الأعمال  اإدارة  كلية  برئا�سة  العربية،  اخلليج  لدول 

ور�سة عمل »هيكلة الأق�سام الأكادميية بكليات العلوم الإدارية بجامعات دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية« عرب الت�سال املرئي.

العلوم  كليات  عمداء  جلنة  ورئي�س  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  عميد  وراأ���س 

الإدارية بدول املجل�س الأ�ستاذ الدكتور ب�سام بن عبداهلل الب�سام، الور�سة 

مب�ساركة وح�سور )76( من عمداء واأع�ساء هيئة التدري�س وروؤ�ساء الأق�سام 

الأكادميية بكليات العلوم الإدارية. 

الور�سة واحل�سور  امل�ساركني يف  الب�سام  ب�سام  الدكتور  البدء رحب  ويف 

كليات  من خمتلف  واملهتمني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الكليات  عمداء  من 

اإدارة الأعمال  اأدار الدكتور ماجد ال�سلمي عميد كلية  العلوم الإدارية. ثم 

بجامعة تبوك جل�سات الور�سة وعر�س اأوراق العمل لأع�ساء هيئة التدري�س 

والإدارة  الأكادميية  »الأق�سام  الأوىل  ال��ورق��ة  تناولت  حيث  امل�ساركني، 

الإلكرتونية يف ظل جائحة كورونا« قدمها الدكتور حممد ح�سن جوادي من 

جامعة جدة. اأما الورقة الثانية فكانت بعنوان« الهيكل الدائري نحو تعزيز 

البحرين.  املهندي من جامعة  الدكتورة م�سفر  وال�سمولية« قدمها  التعاون 

�سوء  يف  الأكادميية  الأق�سام  »هيكلة  مو�سوع  الثالثة  الورقة  تناولت  فيما 

تخ�س�سات الدرا�سات العليا والتي قدمها الدكتور وادي بن براك العنزي 

بالإ�سافة  �سعود  امللك  بجامعة  العليا  للدرا�سات  الأعمال  اإدارة  كلية  وكيل 

العلوم  بكلية  الأكادميية  الأق�سام  بعنوان مقرتح هيكلة  الرابعة  الورقة  اإىل 

الإداري��ة قدمها الدكتور جهاد �سياح بن هاين من جامعة جدة، وحتدثت 

الورقة الأخرية عن الهيكل التنظيمي املقرتح لكليات الأعمال واملقدمة من 

الدكتورة اأميمة عبداهلل عبا�س من جامعة جدة. 

بالأمانة  التعليم  اإدارة  التي ح�سرها مدير  الور�سة  امل�ساركني يف  وخرج 

يف  التو�سيات  من  بالعديد  املهري،  الدكتور حممد  املجل�س،  لدول  العامة 

الأكادميية  الأق�سام  هيكلة  اإع��ادة  اإىل  احلاجة  يف  متثلت  الور�سة،  نهاية 

العمل  و�سوق  ال�سرتاتيجي  والتخطيط  التنمية  متطلبات  مع  يتالئم  مبا 

والرتكيز على الحتياج الفعلي والأخذ يف العتبار التطورات التكنولوجية 

واأ�ساليب التعلم املختلفة، �سعياً لتعزيز الكفاءة والفاعلية يف اأعمال الكليات 

وال�ستفادة من املوارد الب�سرية املتاحة.

ودعا امل�ساركون اإىل اأهمية مراعاة الهياكل الإدارية امل�ساركة بني الأق�سام 

الإداري��ة  العلوم  بكليات  الأكادميية  الأق�سام  هيكلة  يف  اأ�سا�سي  كعن�سر 

وال�ستفادة من التجارب الدولية، وتبادل اخلربات بني الأق�سام الأكادميية 

اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  بجامعات  الإداري���ة  العلوم  كليات  يف 

العربية، بالإ�سافة ملراعاة احلوكمة يف اإعداد الهياكل الإدارية يف الأق�سام 

الإدارية داعمة  الهياكل  واأن تكون  الأكادميية مبا ي�سمن جودة املخرجات 

للعمل الأكادميي والبحثي يف الكليات والأق�سام، واأن يكون موقع اإدارة الكلية 

يف الهياكل التنظيمي ي�ساعد على حتقيق اأهداف الكلية و�سرورة املراجعة 

الدورية للهياكل التنظيمية. 

برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي..

المجلس العلمي يعقد إجتماعه التاسع
يوم  1443ه�،  الدرا�سي  للعام  ال�سابع  اجتماعه  العلمي  املجل�س  عقد 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  برئا�سة  املا�سي،  الثنني 

الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي، وقد ناق�س املجل�س �ستون مو�سوعاً من 

املوا�سيع اخلا�سة بالرتقية والتعيني وغريها مما يخت�س به املجل�س العلمي.

�سرح بذلك اأمني املجل�س العلمي الدكتور عبداملح�سن بن اأحمد البداح، 

اأع�ساء هيئة  اإثنى ع�سر من  اتخذ قرارات برتقية  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�سار 

التدري�س، وهم كالتايل:

علم  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  العنزي،  زويعل  بن  اأحمد  الدكتور 

ال�سالح،  بن عبدالرحمن  الدكتور خالد  ال�سيدلة،  بكلية  وال�سموم  الأدوية 

بن  ه�سام  الدكتور  الطب،  بكلية  الباطني  الطب  بق�سم  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل 

حممد اخلالدي، اإىل رتبة اأ�ستاذ بق�سم علم الأمرا�س بكلية الطب، الدكتور 

العظام  وجراحة  اأمرا�س  بق�سم  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  ع��واد،  حممد  بن  وليد 

بكلية الطب، الدكتورة عبري بنت خالد الغمال�س، اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك 

الدكتورة امربين كامران قادر،  بكلية الطب،  الأع�ساء  بق�سم علم وظائف 

اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم طب العائلة واملجتمع بكلية الطب، الدكتور 

وعلوم  الفم  طب  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  البقيه،  نا�سر  بن  حمد 

الت�سخي�س بكلية طب الأ�سنان، الدكتور عبدالرحمن بن عدنان نيازي، اإىل 

رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم طب الفم وعلوم الت�سخي�س بكلية طب الأ�سنان، 

بكلية  العقاقري  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  علم،  نور  حممد  الدكتور 

الكيمياء  بق�سم  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  ناتاراجان،  اروموجام  الدكتور/  ال�سيدلة، 

بكلية العلوم، الدكتور حممد ر�سوان خان، اإىل رتبة اأ�ستاذ بق�سم الكيمياء 

بكلية العلوم، الدكتور/ حممد بن عبداهلل النفي�سة، اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك 

بق�سم الإقت�ساد الزراعي بكلية علوم الأغذية والزراعة، الدكتور اإبراهيم بن 

حممد احلركان، اإىل رتبة اأ�ستاذ بق�سم الهند�سة ال�سناعية بكلية الهند�سة، 

اأ�ستاذ بق�سم نظم املعلومات  الدكتور حمود بن ظافر الدو�سري، اإىل رتبة 

رتبة  اإىل  الدكتور عمرو حممود جعفر،  واملعلومات،  احلا�سب  علوم  بكلية 

اأ�ستاذ بق�سم علوم احلا�سب بكلية املجتمع بالريا�س، الدكتور عوي�س حممود 

حممود، اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك بكلية علوم احلا�سب التطبيقي باملزاحمية، 

الدكتور �سيد نعمان اأحمد، اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك مبركز تقنيات الطاقة 

م�سارك  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  العنزي،  الأ�سود  بن  �سلطان  الدكتور  امل�ستدامة، 

بق�سم الت�سويق بكلية اإدارة الأعمال.

أخبار36  العدد 1418 - الأحد 22 جمادى الأوىل 1443هـ املوافق 26 دي�سمرب 2021م2

إدارة المركز الوطني ألبحاث الشباب 
تناقش الخطة المستقبلية 

تكريم طالب العلوم المتميزين في 
مشاريع التخرج

بح�سور رئي�س اجلامعة..

ع��ق��د امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لأب��ح��اث 

اإدارة  ملجل�س  اج��ت��م��اع��اً  ال�����س��ب��اب 

املركز برئا�سة معايل رئي�س اجلامعة 

الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبد 

الرحمن العمر، رئي�س جمل�س اإدارة 

املركز الوطني لأبحاث ال�سباب.

وناق�س الجتماع م�ساريع اخلطة 

والق�سرية،  املدى  طويلة  امل�ستقبلية 

بح�سور اأع�ساء جمل�س اإدارة املركز 

ال��ع��الق��ة  ذات  ال�������وزارات  مم��ث��ل��ي 

�سالح  بن  اأحمد  اأ.  وهم:  بال�سباب 

الب�سرية  امل��وارد  وزارة  وكيل  املاجد 

والتنمية الجتماعية لتنمية املجتمع 

الع�سيب  ابراهيم  بن  حممد  د.   ،

وكيل وزارة التعليم للتعليم اجلامعي، 

اأ. فهد بن اإبراهيم ال�سم�سان وكيل 

ل�سوؤون  امل�ساعد  الريا�سة  وزارة 

بن  ع��ب��داحل��م��ي��د  د.   ، ال�����س��ب��اب 

عبداهلل احلرقان  مدير عام مركز 

اأبحاث اجلرمية يف وزارة الداخلية، 

اأ. عامر بن بنوان العنزي  مدير عام 

والإر�ساد يف  للدعوة  العامة  الإدارة 

والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة 

حممد  ب��ن  �سالح  اأ.  والإر����س���اد،  

التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  اخل����زمي 

الإع����الم،  م.  الإع��الم��ي يف وزارة 

الرا�سد  مدير  بن عبداهلل  من�سور 

وزارة  يف  والتنفيذ  التخطيط  اإدارة 

عبداهلل  اأ.  و  والتخطيط  القت�ساد 

ب��ن ���س��امل ال��غ��رّي�����س مم��ث��اًل ل���وزارة 

الثقافة .

واأق������ر الج���ت���م���اع ب��ع��د ع��ر���س 

واخلطة  ال�سابقة  املركز  اإجن���ازات 

من  جمموعة  اإق��ام��ة  امل�ستقبلية؛ 

ور�س العمل والندوات ذات العالقة 

التنفيذية  الالئحة  املجل�س  وناق�س 

املنا�سبة  التو�سيات  واأ�سدر  للمركز 

لها.

رئي�س  ن��ائ��ب  الج��ت��م��اع  وح�سر 

اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  الإدارة،  جم��ل�����س 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات 

اإبراهيم  بن  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ 

للمركز  ال��ع��ام  والأم���ني  احلميزي، 

ال�سباب د. حممد  لأبحاث  الوطني 

ال��ق��ح��ي��ز، و ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود بنت 

العام  الأم��ني  الكرمي  العبد  برج�س 

لأبحاث  الوطني  للمركز  امل�ساعد 

ال�سباب.

كتب/ �سلطان ال�سويرخ

ك��رم��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��الب 

م�ساريع  يف  املتميزين  والطالبات 

ال��درا���س��ي  للف�سل  ال��ت��خ��رج  بحث 

الأول للعام 1443ه�.

لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  وق���ام 

حممد  اأ.د  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

من  ع��دد  بتكرمي  النمي  �سالح  بن 

يف  املتميزين  والطالبات  ال��ط��الب 

العلوم من  م�ساريع التخرج يف كلية 

للف�سل  الثمانية  اأق�سامها  جميع 

الدرا�سي الأول للعام 1443ه�.

 وق�����دم ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 

امل��ت��م��ي��زي��ن اأم����ام وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة  وكيل  م�ساعد  وال��دك��ت��ور 

بهو  يف  بحث  لكل  م��وج��زاً  عر�ساً 

كل  يف  التكرمي  هذا  وياأتي  الكلية. 

طالب  ت�سجيع  بهدف  ف�سل  نهاية 

على  وحتفيزهم  الكلية  والطالبات 

العلمي،  التمّيز والتناف�س  مزيد من 

واإع��ط��ائ��ه��م ح��ق��ه��م م���ن احل��ف��اوة 

الكلية  واأن  ول���س��ي��م��ا  وال��ت��ك��رمي، 

البحث  م�سرية  تعزيز  على  حتر�س 

اأ�سبحت  ال��ت��ي  الكلية  يف  العلمي 

التي  احلية  الوّثابة  للعقول  م�سنعاً 

ت�����س��اه��م ب��ك��ف��اءة يف ب��ن��اء ���س��روح 

ال��وط��ن. وه���ذا احل��ف��ل اإمن���ا ياأتي 

البحث  لأهمية  الكلية  من  اإدراك���اً 

طالبها  ب��اأن  منها  واإمي��ان��اً  العلمي 

يُعِوّل عليهم الوطن يف امل�ستقبل يف 

اإحداث التغيري و�سناعة احل�سارة.

ح�����س��ر ح��ف��ل ال���ت���ك���رمي وك��ي��ل��ة 

اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الأ�ستاذة 

بن  العزيز  عبد  بن  غ��ادة  الدكتورة 

���س��ي��ف وم�����س��اع��د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

والتعليمية  الأك��ادمي��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 

الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور رائ���د ب��ن عبد 

عميد  وبح�سور  العقيل  الرحمن 

زيد  الدكتور  الأ�ستاذ  العلوم  كلية 

الكلية  ووك��الء  العثمان  عبداهلل  بن 

الطالبات  فرع  العلوم  كلية  ووكيلة 

وروؤ�ساء و وكيالت الأق�سام.

يف  للطالبات ممثلة  اجلامعية  باملدينة  واجلودة  التطوير  عمادة  اأقامت 

)اإدارة  �سعار  حتت  الثالثة،  التدريبية  دورتها  التطويري  التخطيط  اإدارة 

الوقت(.

)زووم(  تطبيق  عرب  العمادة،  ومن�سوبات  من�سوبي  ال��دورة  يف  و�سارك 

اأهمية  التدريبية  ال��دورة  ت�سمنت  حيث  �سامل،  الفت  الدكتورة  وقدمتها 

اإدارة  واأدوات وم�سفوفة  الوقت  ومبادئ  الوقت،  اإدارة  ومفهوم وخ�سائ�س 

املختلفة  املهارات  اكت�ساب  وكيفية  الوقت  مبددات  ت�سمنت  كما  الوقت، 

ل�ستغالله، واختتمت الدورة التدريبية بنقا�س جماعي.

الرتقاء  على  التطويري  التخطيط  اإدارة  حر�س  من  انطالقاً  وياأتي 

امل�ستمر بقدرات من�سوبي ومن�سوبات العمادة.

إدارة التخطيط 
التطويري تقدم 
دورتها التدريبية 
في إدارة الوقت

مركز الإر�ساد باجلامعة..

يطلق برنامج 
متكامل للوقاية من 

المخدرات
والتوجيه  الإر���س��اد  مركز  نظم 

للوقاية  متكامل  برنامج  باجلامعة 

م��ن امل��خ��درات ت��زام��ن��اً م��ع حتقيق 

لتحقيق  وذلك   2030 اململكة  روؤية 

ل�سالح  ال��ف��ائ��دة  م��ن  ق���در  اأع��ل��ى 

طالب اجلامعة.

توعوية  ن���دوة  تنفيذ  مت  ح��ي��ث 

كل  قدمتها  وال��ط��ال��ب��ات  للطالب 

اليو�سف، حتت  من الدكتورة �سهام 

عنوان »ال�سحة النف�سية واملخدرات 

ابراهيم  بنت  ورمي  املجتمع«  يف 

املخدرات  »ت��اأث��ري  بعنوان:  العرف 

ع��ل��ى ���س��ح��ت��ي«، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الدكتورة  قدمتها  توعوية  حما�سرة 

�سهام اليو�سف لالإر�ساد النف�سي – 

والجتماعي – الكادميي.

�ستة  اأ���س��م��اء  امل���رك���ز  واأع���ل���ن 

ت�سميم،  اأجمل  مب�سابقة  فائزين 

عرب جتاوزهم املرحلة النهائية من 

العامة  للمديرية  تابعة  جلنة  قبل 

�سعار  حت��ت  امل��خ��درات،  ملكافحة 

»حلياة خالية من ال�سموم للطالب 

) الأول  املركز  وهم  والطالبات«، 

غ��ادة ال��ه��دل��ق) وامل��رك��ز ال��ث��اين (

) ح�سلت  فيما  التميمي)  رغ��د 

الهنوف الغنام) على املركز الثالث 

و(ليان املقرن) على املركز الرابع، 

باملركز  امل���ع���اوي)  (اث���ري  وف����ازت 

باملركز  ابراهيم)  و(�سحر  الرابع 

ال�ساد�س.

تدشين برنامج 
التواصل المعرفي 
األول لمتخصصي 
علم المعلومات 

والمكتبات
د����س���ن���ت ع����م����ادة �����س����وؤون 

امل��ك��ت��ب��ات ب��رن��ام��ج ال��ت��وا���س��ل 

علم  ملتخ�س�سي  الأول  املعريف 

برعاية  واملكتبات،  املعلومات 

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 

خالد  الدكتور  العلمي  والبحث 

بن ابراهيم احلميزي.

وت����ه����دف ع����م����ادة ����س���وؤون 

تد�سني  خ���الل  م��ن  امل��ك��ت��ب��ات 

ا���س��ت��ق��ط��اب  اإىل  ال���ربن���ام���ج 

يف  املتخ�س�سني  من  جمموعة 

جمال علم املعلومات واملكتبات 

وال�ستفادة من خرباتهم العلمية 

والعملية يف طرح موا�سيع مهمة 

يف جمال التخ�س�س.

الذي  الربنامج  تد�سني  ويف 

حملت  حما�سرة  على  اح��ت��وى 

���س��ع��ار »امل�������س���اع الإب����داع����ي: 

املفاهيم - املعايري - وامل�ستقبل« 

للن�سر  العبيكان  �سركة  ملدير 

اهلل  عبد  ب��ن  وال��ت��وزي��ع حممد 

الفريح ت�سمنت مفاهيم ا�ستفاد 

امل��ج��ال  يف  احل��ا���س��رون  منها 

اإىل  الإ�سارة  وجتدر  الإبداعي. 

اإقامة جمموعة من املحا�سرات 

ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام ال��درا���س��ي 

وا�ست�سافة  ومب�ساركة  احلايل 

جمال  يف  املخت�سني  من  نخبة 

علم املعلومات واملكتبات.

ممثلة  ال��ع��م��ادة  واأ�����س����ادت 

ب��وك��ي��ل��ه��ا ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 

ب��ن ح��م��ود امل��ق��رن ب���دور وكيل 

اجلامعة على رعايته يف تد�سني 

الربنامج.



تكريم الفائزين بجوائز مهرجان الفيلم 
العلمي القصير في كلية العلوم

كتب/ �شلطان ال�شويرخ

الفيلم  مهرجان  الفائزين يف  تكرمي  حفل  باجلامعة  العلوم  كلية  اأقامت 

العلمي الق�شري الأول بح�شور وكيلة اجلامعة لل�شوؤون الطالبات الدكتورة 

غادة بنت عبدالعزيز بن �شيف وم�شاعد وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية 

الطالب  �شوؤون  وعميد  العقيل  عبدالرحمن  بن  رائد  الدكتور  والأكادميية 

الدكتور علي بن كناخر الدلبحي.

اأ.د.زي��د  العلوم  كلية  عميد  األقى  امللكي  بال�شالم  بداأ  الذي  احلفل  ويف 

بن عبداهلل العثمان كلمة رحب فيها بال�شيوف م�شيداً بدور اللجنة العليا 

للمهرجان على جهودهم وم�شاركات الطالب والطالبات.

واأ�شتمل احلفل على عر�ض مرئي تعريفي بفكرة املهرجان وكلمة مقررة 

اللجنة العليا ملهرجان الفيلم العلمي الق�شري الأول يف كلية العلوم د. �شهام 

لالأ�شتاذ  املنا�شبة  بهذه  ُم�شجلة  كلمة  ذلك  عقب  الطريري،  �شليمان  بنت 

م�شعل بن هاجد املطريي ممثل ومنتج �شعودي وال�شريك املوؤ�ش�ض ل�شركة 

روح الإعالم ورئي�ض اأول جمعية مهنية لالأفالم يف اململكة العربية ال�شعودية 

والذي تكرم بالتعاون مع اللجنة العليا للمهرجان. 

كما مت عر�ض جانب من امل�شاركات يف املهرجان واإعالن الفائزين وت�شليم 

اجلوائز، حيث ح�شد املركز الأول فيلم »هل ت�شاب امليكروبات كما ي�شاب 

النبات  ق�شم  من  ال�شويلم  ومرمي  القحطاين  منرية  للطالبات  الأن�شان؟« 

والأحياء الدقيقة.

للطالبة  البطيء«  »املوت  الق�شري  العلمي  الفيلم  الثاين  املركز  وجاء يف 

ر�شا علي ال�شائم من ق�شم النبات والأحياء الدقيقة.

فلمها  يف  الثالث  باملركز  القحطاين  ح�شني  ن��ورة  الطالبة  ف��ازت  فيما 

العلمي الق�شري »احلمية الكيتونية«. من ق�شم الكيمياء. 

امل�شار  التعليمات  بتنفيذ  اخلتام  يف  للمهرجان،  العليا  اللجنة  واأو�شت 

اإليها، مقدمة كلمة �شكر من كل من وكيلة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات اأ.د. 

غادة بنت عبدالعزيز ال�شيف ود. رائد العقيل ود. علي بن كناخر الدلبحي 

وعميد كلية العلوم اأ. د/ زيد بن عبداهلل العثمان .

مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية الرتبية تعقد لقاء..

دور مواقع التواصل االجتماعي في 
تعزيز اللغة العربية 

قدمت وحدة العالقات العامة والإعالم بكلية الرتبية بالتعاون مع املركز 

الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية لقاء مبنا�شبة اليوم العاملي للغة العربية، 

العربية  اللغة  تعزيز  يف  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  »دور  �شعار  حتت 

وخدمتها« مب�شاركة نادي نب�ض الرتبية وعدًدا من الأق�شام باليوم العاملي 

للغة العربية.

وناق�ض اللقاء الذي اأدارته الدكتورة جلو�ض القحطاين، اإعالن 18 كانون 

الأول )دي�شمرب( يوًما عاملًيا للغة العربية الذي تقرر الحتفال بها يف هذا 

التاريخ؛ لأنه اليوم الذي اأ�شدرت فيه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قرارها 

مبوجبه  يقر  وال��ذي   ،1973 عام  دي�شمرب  الأول/  كانون  يف   3190 رقم 

اإدخال اللغة العربية �شمن اللغات الر�شمية ولغات العمل يف الأمم املتحدة. 

بعد اقرتاح قدمته اململكة العربية ال�شعودية واململكة املغربية خالل انعقاد 

الدورة 190 للمجل�ض التنفيذي ملنظمة اليون�شكو.

وتطرق اللقاء الذي �شارك فيه كاًل من الأ�شتاذ الدكتور �شالح بن عبد 

العزيز الن�شار والدكتورة ح�شة بنت زيد املفرح دعم روؤية اململكة 2030 

هذا  ومن  الوطنية  للهوية  اأ�شيال  مكونا  باعتبارها  العربية  باللغة  العناية 

الفهم  لتعميق  ومعلماته  امل�شتقبل  لأمهات  الرتبية  كلية  تتوجه  املنطلق 

والتخاطب مع ال�شغار منذ ولدتهم باللغة العربية تاأكيدا لهويتهم الإ�شالمية 

والوطنية وحفاظا على وجود اللغة العربية .

وقد �شاركت كلية الرتبية احتفاًء واحتفالً بهذه املنا�شبة، ممثلة بعميد 

اأن  نفخر  قائاًل:  حتدث  الذي  املنيع  حممد  عثمان  الدكتور  الرتبية  كلية 

اأروع  التي هي  الكرمي  القراآن  لغة  العربية،  اللغة  اإىل  املنت�شبني  من  نكون 

لغات الأر�ض واقدرها على التعبري البليغ، اللغة التي جتمع امل�شلمني على 

اختالف منابتهم واأماكنهم لأداء عباداتهم، حتمل يف طياتها تاريخا جميداً 

للعرب وامل�شلمني وتر�شم م�شتقبال يعيد لها من جديد هيبتها ومكانتها.

كما حتدثت وكيلة كلية الرتبية الدكتورة �شارة بنت عبداملح�شن بن �شعيد 

مبنا�شبة اليوم العاملي للغة العربية، قائلة: اأن لغتي لغة القراآن لغة الإعجاز 

والفخر والعتزاز، حمفوظة بحفظ القراآن، وهي �شاحلة لكل زمان ومكان 

وفيها من ال�شحر والف�شاحة والبالغة والبيان مال جتده يف اأي اللغات على 

خمتلف الأزمان.
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د. العمر يكرم رؤساء تحرير المجالت المتميزة بالجامعة

الطلبة الحاصلين على المراكز األولى بمختلف المسابقات

مركز البحوث يقدم سلسلة محاضرات نوعية ألعضاء 
هيئة التدريس الجدد

برعاية معايل رئي�س اجلامعة تكرمي..

كرم معايل رئي�ض اجلامعة الأ�شتاذ 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر 

املتميزة  امل��ج��الت  حت��ري��ر  روؤ����ش���اء 

مميزاً  اأداء  اأح��رزت  التي  باجلامعة 

قواعد  يف  وامل��درج��ة  املا�شي  للعام 

التاأثري  وذات  العلوم  �شبكة  بيانات 

اجلامعة  وك��ي��ل  ب��ح�����ش��ور  ال���ع���ايل، 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

اإبراهيم  بن  خالد  الدكتور  الأ�شتاذ 

الدائمة  اللجنة  رئي�ض  احل��م��ي��زي 

للمجالت العلمية باجلامعة وامل�شرفة 

على وحدة املجالت العلمية بالوكالة، 

اأورفلي  �شعود  بنت  رها  الدكتورة  و 

وذلك يف قاعة الت�شريفات باجلامعة 

املا�شي. واملكرمون هم  الأربعاء  يوم 

الدكتور عمر بن مرزوق  :  ال�شتاذ 

الدو�شري (رئي�ض حترير جملة كلية 

العلوم) الأ�شتاذ الدكتور عبدالرحمن 

حترير  (رئي�ض  الورثان  عبداهلل  بن 

املجلة العربية يف الكيمياء)، الأ�شتاذ 

الدكتور اأو�ض بن  اإبراهيم ال�شم�شان 

ال�شعودية  جم��ل��ة  حت��ري��ر  (رئ��ي�����ض 

ال�����ش��ي��دلن��ي��ة)، الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

(رئي�ض  احلميدة  �شالح  بن  عبداهلل 

حترير جملة ال�شعودية لعلوم احلياة) 

الأ�شتاذ الدكتور نا�شر الدين عبداهلل 

جملة  حترير  (رئي�ض  ريكلي  حممد 

احلا�شب  لعلوم  �شعود  امللك  جامعة 

�شعادة  تكرمي  مت  وق��د  واملعلومات) 

الدكتور �شامل بن �شفر الغامدي على 

عمله  ف��رتة  خ��الل  ال�شابقة  جهودة 

م�شرفاً لوحدة املجالت العلمية. 

اجلامعة  رئي�ض  معايل  برعاية 

الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب������دران بن 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر وب��ح�����ش��ور  

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل 

والأكادميية الأ�شتاذ الدكتور حممد 

�شوؤون  عميد  و  النّمي  �شالح  ب��ن 

بن  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  الطالب 

عمادة  وكيلة  و  الدلبحي  كناخر 

الطالبات  ل�شوؤون  الطالب  �شوؤون 

الدكتورة روؤى بنت حممد القفيدي، 

لقاء  الطالب  �شوؤون  عمادة  نظمت 

ت��ك��رمي ال��ط��ل��ب��ة احل��ا���ش��ل��ني على 

املراكز الأوىل يف م�شاركات خمتلفة 

املجالت على م�شتوى للمملكة. 

:الفائزين  من  كاًل  التكرمي  �شمل 

ك��ل��ي��ة  ال���ت���م���ري�������ض و  ك��ل��ي��ة  م����ن 

امل�شاحبة  امل�شابقات  يف  ال�شيدلة 

ل��ل��م��وؤمت��ر ال����دويل ال��ث��ال��ث ال��ذي 

باملنطقة  ال�شحية  ال�شوؤون  اأقامته 

من  ال��ف��ائ��زي��ن  الطلبة  ال�شرقية، 

م�شابقة  يف  والرتجمة  اللغات  كلية 

فعاليات  �شمن  ال��رتج��م��ة  حت��دي 

هيئة  اأقامته  الذي  الرتجمة  ملتقى 

ب��وزارة  والرتجمة  والن�شر  الأدب 

الثقافة، فريق مبادرة متكني التابع 

ل��وح��دة امل�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

فنون  يف  الفائز  التطوعي  والعمل 

اأقامته  ال��ذي  ال�شبابية  امل��ب��ادرات 

�شديقي  كن  فريق  الريا�شة،  وزارة 

الفائز   الطب  كلية  م��ن  التطوعي 

ب���ج���ائ���زة م���ع���ايل وزي�����ر ال�����ش��ح��ة 

امل��ب��ادرات  م�شار  ال�شحي  للتطوع 

الطالب  املنظمات،  فئة   - املتميزة 

الأوىل  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل 

لالت�شالت  ه���واوي  م�شابقة  يف 

كلية  من   2021 املعلومات  وتقنية 

وخ��دم��ة  التطبيقية  ال���درا����ش���ات 

على  للمناف�شة  وامل��وؤه��ل  املجتمع 

ال�شرق  جائزة هواوي على م�شتوى 

على  احلا�شلني  الطلبة  الأو���ش��ط، 

امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف ب��رن��ام��ج دي��وان 

فكرة   ١٣٠٠ �شمن  وه��و  البتكار 

من  للمجتمع  م�شك  م�شابقات  من 

عمادة ال�شنة الأوىل امل�شرتكة .

وق�����د ُع���ق���د ه�����ذا ال���ل���ق���اء يف 

ق���اع���ة ال��ت�����ش��ري��ف��ات ب��اجل��ام��ع��ة 

األقى  حيث  ال��ث��الث��اءامل��ا���ش��ي،  ي��وم 

بالطالب  فيها  مرحباً  كلمة  معاليه 

املراكز  على  احلا�شلني  والطالبات 

لهم  ومهنئاً  امل�شابقات  يف  الأوىل 

هذا الإجناز الذي تفخر به اجلامعة 

النجاحات و  من  لهم مزيداً  متمنياً 

م�شتقباًل واعداً حافاًل بالإجنازات، 

لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  األقى  كما 

فخر  كلمة  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

جهودهم  مثمناً  للطلبة  وام��ت��ن��ان 

�شوؤون  عميد  كلمة  تالها  وجناهم، 

ملعايل  ال�شكر  فيها  ق��دم  ال��ط��الب 

اجلامعة  واإدارة  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض 

ولعمداء الكليات على دعمهم الدائم 

يف  الطالبات  و  الطالب  مل�شاركات 

امل�شابقات املحلية والدولية، ثم عرّب 

اأ�شادوا  الطالب والطالبات بكلمات 

للت�شجيع  والع��ت��زاز  بالفخر  فيها 

الذي قدمته اجلامعة لهم. ويف نهاية 

اللقاء مت تكرمي الطالب والطالبات 

رئي�ض  م��ع��ايل  م��ن  دروع  با�شتالم 

اجلامعة.

بالكلية  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  ن��ظ��م 

التوعوية  املحا�شرات  من  �شل�شلة 

لأع�شاء هيئة التدري�ض اجلدد تتعلق 

وعرب  والرتقية  الن�شر  ب��اإج��راءات 

الت�شال املرئي.

و�شمل اللقاء مع الأ�شتاذ الدكتور 

عبد املح�شن بن اأحمد البداح الأمني 

باجلامعة  العلمي  للمجل�ض  ال��ع��ام 

للتعريف باللوائح اخلا�شة بالرتقية 

والإج����راءات  التنفيذية  وال��ق��واع��د 

املتبعة لها. يف حني قدمت الدكتورة 

هيئة  ع�����ش��و  امل��ج��اه��د،  �شميحة 

حما�شرة  الت�شويق  بق�شم  التدري�ض 

الإنتاجية  على  »املحافظة  بعنوان 

التدري�ض«.  مبهام  والقيام  البحثية 

ن��ي��زار ح�شناوي  ال��دك��ت��ور  وع��ر���ض 

ح���راث���ي ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

الن�شر  مع  جتربته  القت�شاد  بق�شم 

هيئة  ع�شو  يوؤخر  ب��األ  ون�شيحته 

التدري�ض الرتقية. 

هيئة  اأع�شاء  املحا�شرات  ح�شر 

التدري�ض اجلدد على م�شتوى الكلية 

ال��دك��ت��ور خالد  اجل��ام��ع��ة واأ����ش���اد 

العدمي مدير مركز البحوث بالكلية 

ومداخالتهم  وتفاعلهم  باحل�شور 

البداح  عبداملح�شن  الدكتور  واأثنى 

العلمي  للمجل�ض  ال���ع���ام  الأم�����ني 

والدكتورة �شميحة املجاهد والدكتور 

يف  م�شاركتهم  على  ح��راث��ي  ن��ي��زار 

هذه املحا�شرات. 
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جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تنظم 
معرضًا ومسابقة لتعزيز مهارات االبتكار

تقويم التعليم توقع اتفاقية العتماد 20 برنامجًا 
لجامعة الطائف

ترشح مبتعثة من جامعة جازان لمنصب رئيسة 
األطباء المقيمين في هارفارد

باحثوا كاو�ست 

تعديل بسيط يمنح الخاليا 
الشمسية عمًرا أطول بتكلفة أقل

اأثبت باحثون يف جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية )كاو�ست(، 

الت�سغيلي  الأمد  ذات  املعكو�سة  ال�سم�سّية  البريوف�سكايت  خاليا  اأن 

الأطول ، ميكنها حتقيق معّدلت كفاءة تقارب تلك التي حتققها خاليا 

البريوف�سكايت ال�سم�سية التقليدّية، التي تتميز بكفاءتها العالية لكن 

تعيبها اله�سا�سة.

�سم�سية  بريوف�سكايت  األ��واح  تطوير  اإىل  الك�سف  هذا  يقود  وقد 

األ��واح  لل�سوء،  التقاطها  وك��ف��اءة  الت�سغيلية  اأعمارها  يف  ت�ساهي 

ال�سيليكون ال�سم�سية التقليدّية، اإل اأن ما مييز الألواح اجلديدة اأنها 

اأكرث ب�ساطة، واأقل ا�ستهالًكا للطاقة، واأقل تكلفة.

اأخرًيا  الأ�سواء  خطفْت  البريوف�سكايت  مواد  اأن  بالذكر  وجدير 

جمع  على  قدرتها  اإىل  نظًرا  �سم�سّية؛  خاليا  ل�ُسنع  واع��د  كبديل 

التقليدية،  ال�سم�سّية  ال�سيليكون  ت�ساهي خاليا  تكاد  بكفاءة  الطاقة 

كما اأنها قد تكون اأرخ�ص واأ�سهل يف الإنتاج. وتعترب البريوف�سكايت 

مادة مركبة ذات تركيب بلوري وتتكون نتيجة لتفاعل كيميائي خا�ص 

ال�سم�سية  اخلاليا  عن  القادم  البديل  جتعلها  المكانيات  من  ولها 

امل�سنوعة من ال�سليكون. التحدي الأكرب الذي يواجه العلماء ويجعل 

خاليا الربوف�سكات ل جتد طريقها المثل ب�سكل وا�سع وجتاري اىل 

املواد  ا�ستقرار  عدم  يف  هو  الطاقة  توليد  وحمطات  املنازل  اأ�سطح 

املكونة لتلك اخلاليا، وهو المر الذي يجتهد فيه العلماء لإيجاد حل 

لهذا التحدي.

هاليد  على  املعتمدة  ال�سم�سية  اخلاليا  �سهدت  املختربات،  ويف 

اإذ  الطاقة؛  كفاءة حتويل  معدلت  يف  طفرة  الفلزية  البريوف�سكايت 

قفزت من ٣.٨% اإىل ٢٥.٢% يف غ�سون عقد واحد فقط.

ذات  املعكو�سة  ال�سم�سّية  البريوف�سكايت  خاليا  بني  وللّتفرقة 

الربوفي�سور  يقول  التقليدّية،  ومثيالتها  الأط��ول  الت�سغيلي  العمر 

عثمان بكر،اأ�ستاذ هند�سة وعلوم املواد، والباحث يف مركز »كاو�ست« 

خاليا  »تقّدم  البحثي:  املجهود  ه��ذا  ق��اد  ال��ذي  الكيميائي،  للحفز 

يف  مرتبة  طبقات  من  واملكونة  التقليدّية،  ال�سم�سية  البريوف�سكايت 

ما يطلق عليه )بنية ’n-i-p‘(، اأعلى معدلت للكفاءة. غري اأن هذه 

الأجهزة تتطلب عوامل اإ�سابة اأيونية، وهي عنا�سر غري م�ستقرة وتقلل 

الإ�سابة هي عنا�سر كيميائية  ال�سم�سية«. وعوامل  الألواح  من عمر 

ت�ساف برتاكيز منخف�سة جداً من اأجل تغيري اخل�سائ�ص الكهربائية 

اأو الب�سرية للمواد امل�ساف اإليها.

فيما يقول الدكتور �ساوبينج ت�سنج، الباحث الأول يف الدرا�سة: »ل 

اإىل عوامل الإ�سابة   ‘p-i-n’ حتتاج خاليا البريوف�سكايت املعكو�سة

غري امل�ستقرة لإطالة عمرها الت�سغيلي. غري اأن معدلت كفاءتها تقل 

ومن  التقليدية«.  البنية  ذات  الأجهزة  حُترزها  التي  تلك  عن  كثرًيا 

ال�سم�سّية  البريوف�سكايت  خاليا  اأف�سل  كفاءة  اأن  بالذكر  اجلدير 

املعكو�سة مل تتجاوز حتى الآن ن�سبة ٢٠.٩%.

وعمرها،  املعكو�سة  البريوف�سكايت  خاليا  كفاءة  ن�سب  ولتعزيز 

تورنتو  جامعة  من  باحثني  مع  بالتعاون  اأخ��رًيا،  وزم��الوؤه  بكر  جنح 

يف  متّثل  اخل��الي��ا،  تلك  على  ملحوظ  حت�سني  اإج���راء  يف  الكندية، 

املزيج  اإىل   )AALs( ال�سل�سلة  طويلة  الألكيالمني  ربيطات  اإ�سافة 

يف اأثناء اإنتاج البريوف�سكايت، ما اأدَّى اإىل تطوير خلية بريوف�سكايت 

م�سبوقة  موثَّقة غري  وكفاءة  اأف�سل  ا�ستقرار  ذات  معكو�سة  �سم�سّية 

تبلغ ٢٢.٣%.

با�سم  اأي�ًسا  اإليها  )ي�سار  الألكيالمني  م��ادة  ف��ان  بالذكر  جدير 

على  الن�سطة  املركبات  جمموعة  اإىل  تنتمي  الأليفاتية(  الأمينات 

ال�سطح. وب�سكل عام ، فهي م�ستقة من الأحما�ص الدهنية. وت�ستخدم 

اأو  اأو م�ستحلب  الأمينات لتطهري الأ�سطح والأدوات، كعامل ترطيب 

منظف، وكذلك يف امل�ستح�سرات ال�سيدلنية وامللونات.

ولتو�سيح تاأثري هذا الإجراء يف اخلاليا، يقول ت�سنج: »كانت اإ�سافة 

كمية �سئيلة للغاية من ربيطات الألكيالمني كافية لتح�سني اخلوا�ص 

البنيوية والإلكرتو ب�سرية للبريوف�سكايت من عدة نواٍح«. ويف الكيمياء 

فان الذرات واجلزيئات التي ت�ستعمل كربيطات عادة ما تكون قادرة 

الذرة  مع  ت�ساهمية  رابطة  لت�سكل  الإلكرتونات  من  زوج  منح  على 

الفلزية .

اإىل مزيج  ال�سل�سلة  اإ�سافة ربيطات الألكيالمني طويلة  اأدت  فقد 

البريوف�سكايت خالل عملية الت�سنيع اإىل تفاعل ذيول الربيطات، وهو 

النا�سئة  العيوب  لتقلي�ص  املتجاورة  نتجت عنه حماذاة احلبيبات  ما 

عن احلدود بينها يف طبقات البريوف�سكايت النهائية.

ُدِفَعت  بع�ص،  من  بع�سها  البريوف�سكايت  حبيبات  تقارب  وم��ع 

واقًيا.  غالًفا  مكوًنة  اخلارجي،  ال�سطح  نحو  الألكيالمني  ربيطات 

اأن  الربيطات  جزيئات  من  جزيء  لكل  الأميني  للراأ�ص  اأمكن  كذلك 

ميالأ العيوب النقطية يف بنية البريوف�سكايت.

وبوجه عام، عّززت اإ�سافة ربيطات الألكيالمني طويلة ال�سل�سلة من 

الناجت الكهربائي للمادة يف �سوء ال�سم�ص، كما ح�ّسنت من معدلت 

ال�ستقرار وطول العمر.

وعن خطواتهم امل�ستقبلية، يختتم ت�سنج حديثه قائاًل: »نهدف يف 

املرحلة التالية من بحثنا اإىل التو�سع يف اإنتاج خاليا البريوف�سكايت 

للو�سول اإىل منتج عايل الأداء جاهز للطرح بالأ�سواق. ول �سك اأن 

وا�سعة  بريوف�سكايت  اأغ�سية  اإنتاج  يف  للتو�سع  قابل  اأ�سلوب  تطوير 

الركائز  فيها  -مبا  الأ�سطح  على خمتلف  عالية  جودة  ذات  النطاق 

املرنة ورقائق ال�سيليكون- من �ساأنه اأن يتغلب على العقبة الرئي�سية 

الباقية اأمام طرحها على نطاق جتاري«.

يف  التطبيقية  ال��ك��ل��ي��ة  ن��ّظ��م��ت 

ج��ام��ع��ة الأم�����رية ن����ورة ب��ن��ت عبد 

وم�سابقة  معر�ص  موؤخرا،  الرحمن 

يف  ي��ق��ام  ال���ذي  ال��ت��خ��رج،  م�ساريع 

م�ساريع  ل��دع��م  ال�سابعة  ن�سخته 

تناف�سية  بيئة  وخ��ل��ق  ال��ط��ال��ب��ات، 

اإيجابية تعزز مهاراتهن على البتكار 

والإبداع للف�سل الدرا�سي الأول من 

العام اجلامعي 1443ه�.

م�ساريع  ت�سعة  املعر�ص  وق���ّدم   

للتطبيق  قابلة  ريادية  اأفكار  حتمل 

امل��ج��الت  يف  واق���ع  اإىل  والتحويل 

املختلفة، و�سارك فيه 49 طالبة من 

علوم  وق�سم  الإداري���ة،  العلوم  ق�سم 

احلا�سب وتقنية املعلومات بالكلية.

من  الأول  امل��رك��ز  على  ح�سل   

ق�����س��م ع��ل��وم احل��ا���س��ب »م�����س��روع 

النقل«، وهو موقع مُيكن العمالء من 

اأو احلافلة يف مدينة  القطار  حجز 

املركز  على  ح�سل  بينما  الريا�ص، 

 ،»medical supplies« الثاين 

وهو م�سروع يهدف اإىل امل�ساهمة يف 

بناء جمتمع �سحي من خالل تقدمي 

الأدوات الطبية.

ق�سم  م��ن  الأول  امل��رك��ز  وح��ق��ق   

»لكونتيتا«،  م�سروع  الإدارية  العلوم 

يف  ت��ق��دم  ف��ري��دة  منتجات  لعر�ص 

بداخلها  عاملية  لأط��ب��اق  �سناديق 

اختيار  من  عامليني  لطهاة  و�سفات 

الثاين  املركز  على  وح�سل  العميل، 

عن  عبارة  وهو   ،»»take a book
من  العديد  حتمل  متنقلة  �ساحنة 

القرطا�سية  والحتياجات  الكتب 

الثالث:  امل��رك��ز  اأح���رز  كما  ك��اف��ة، 

لتوفري   »mama help« م�سروع 

مربيات اأطفال يف مراكز الت�سوق.

 واأخ���ت���ريت  امل�����س��اري��ع ال��ف��ائ��زة 

ب��ع��د ع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى جل��ن��ة حتكيم 

ريادة  جمال  يف  م�ست�سارات  ت�سم  

وزارة  من  التقني  واملجال  الأعمال، 

الت�������س���الت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات، 

والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  والهيئة 

ال�سطناعي »�سدايا«، ومركز ريادة 

العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  الأعمال. 

يف  النظر  اأهمها:  من  معايري  عدة 

ا�ستخدام  وم���دى  امل�����س��روع،  ف��ك��رة 

اأو املجتمع  ال�سوق  البتكار، وحاجة 

اأو اخلدمة، وجاذبية الفكرة  للمنتج 

للم�ستثمرين والعمالء.

توجه  م��ع  متوافًقا  ذل��ك  ي��اأت��ي   

اإعداد  نحو  ال�سرتاتيجي  اجلامعة 

خمرجات تناف�سية يف �سوق العمل، 

والإ�سهام يف دفع عجلة التنمية.

وق���ع���ت ه��ي��ئ��ة ت���ق���ومي ال��ت��ع��ل��ي��م 

والتدريب، ممثلة يف املركز الوطني 

ل��ل��ت��ق��ومي والع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي 

“اعتماد”، موؤخرا ، اتفاقية لعتماد 
جلامعة  اأك���ادمي���ي���اً  ب��رن��اجًم��ا   20
معايل  بح�سور  وذل���ك  ال��ط��ائ��ف، 

الدكتور  الهيئة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 

ورئي�ص  ال�سبتي،  عبداهلل  بن  خالد 

عبده  بن  يو�سف  الدكتور  اجلامعة 

ع�سريي، يف مقر اجلامعة مبحافظة 

الطائف

و���س��م��ل��ت الت��ف��اق��ي��ة اع��ت��م��اد 4 

املاج�ستري،  مرحلة  يف  تخ�س�سات 

ال�����س��ي��رباين، املناهج  ه���ي  الأم����ن 

وط����رق ت��دري�����ص ال��ع��ل��وم، ال��ق��ي��ادة 

الرتبوية، الرتبية اخلا�سة تخ�س�ص 

يف  تخ�س�ساً   16 و  فكرية،  اإعاقة 

مرحلة البكالوريو�ص هي  التمري�ص 

العام، العالج الطبيعي، الريا�سيات، 

الهند�سة  ال��ك��ي��م��ي��اء،  ال��ف��ي��زي��اء، 

امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، ال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة، 

الت�سميم  الكهربائية،  الهند�سة 

التاريخ،  العربية،  اللغة  الداخلي، 

ال�����س��ري��ع��ة،  ال��ت�����س��وي��ق،   ، الإدارة 

القراءات، الأنظمة.

ر�سالتها  وف���ق  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل 

والتكامل  وب��ال��ت��ع��اون  واأه��داف��ه��ا، 

واجل��ام��ع��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م���ع 

ال�سعودية؛ للم�ساهمة يف رفع جودة 

لأعلى  وكفاءتهما  والتدريب  التعليم 

يف  ي�سهم  مبا  العاملية،  امل�ستويات 

حتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030، 

وم�ستهدفات برنامج تنمية القدرات 

م�ستهدفات  ت�سمل  التي  الب�سرية، 

خ��ا���س��ة ب���الع���ت���م���اد ال���رباجم���ي 

للجامعات.

اأع��م��ال  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 

ينفذها  التي  الأكادميي  العتماد 

لهيئة  ال��ت��اب��ع  “اعتماد”  م��رك��ز 

يف  ت�سهم  والتدريب  التعليم  تقومي 

واجلاهزية  املخرجات  جودة  رفع 

ل�������س���وق ال����ع����م����ل، وه������ي ال���ت���ي 

با�ستمرار  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  تعمل 

والهيئات  اجلهات  مع  بالتن�سيق 

وحتديث  لتحديد  التخ�س�سية؛ 

خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م م���ن امل��ع��ارف 

���س��وق  امل��ط��ل��وب��ة يف  وامل����ه����ارات 

بالإ�سافة  تخ�س�ص،  كل  يف  العمل 

ن�سب  حول  املوؤ�سرات  قيا�ص  اإىل 

يف  اخلريجني  ونتائج  التوظيف، 

الخ��ت��ب��ارات امل��ه��ن��ي��ة وامل��ع��ي��اري��ة 

تركز  التي  املوؤ�سرات  من  وغريها 

املخرجات. جودة  على 

ج��ازان  جامعة  مبتعثة  ُر�سحت 

الدكتورة اأمل من�سور باجنيد ملن�سب 

جامعة  يف  املقيمني  الأطباء  رئي�سة 

هارفارد الأمريكية يف منجز ي�ساف 

وتق�سي  اجلامعة.  مبتعثي  ملنجزات 

بجامعة  الأ�سنان  طب  كلية  خريجة 

فرتة  باجنيد  اأم��ل  الدكتورة  ج��ازان 

اأن  بعد  هارفارد  بجامعة  التدريب 

مع  املتزامن  الزمالة  برنامج  اأنهت 

درجة الدكتوراه يف جامعة هارفارد 

واأ���س��ارت  ال��ف��م.  اأورام  جم���ال  يف 

ح�سلت  اأنها  اإىل  باجنيد  الدكتورة 

الأك��ادمي��ي��ة  م��ن  مالية  منحة  على 

على  للعمل  الفم  لطب  الأم��ريك��ي��ة 

تدري�ص طب  اإجن��از بحث يف ط��رق 

الفم يف الوليات املتحدة الأمريكية 

يف  للن�سر  قبوله  ومت   ،2020 ع��ام 

ال�سادرة  الأ�سنان  طب  تعليم  جملة 

طب  لتعليم  الأمريكية  املنظمة  عن 

باجنيد  الدكتورة  وعربت  الأ�سنان. 

ويحققه  حققته  مبا  اعتزازها  عن 

مع  تتواكب  اإجن��ازات  من  املبتعثون 

تقدم  م��ن  اململكة  اإل��ي��ه  و�سلت  م��ا 

وازدهار على ال�سعد كافة؛ وخا�سة 

يف املجال الطبي والعلمي والبحثي.

وع���ن ف���رتة ت��دري��ب��ه��ا احل��ال��ي��ة؛ 

الطبيب  اأن  ب��اج��ن��ي��د  اأو����س���ح���ت 

يق�سي  الربنامج  ه��ذا  يف  امل��ت��درب 

الفم  اأورام  ع��ي��ادة  يف  اأ�سهر  �ستة 

الأورام؛  لعالج  فاربر«  »دانا  مبركز 

العلمية  خلربتها  �سي�سيف  ما  وهو 

مبينة  الفم،  اأورام  الكثري يف جمال 

تعمل  ال��ذي  ال��دك��ت��وراه  م�سروع  اأن 

الثالثية  الدهون  تاأثري  يتناول  عليه 

غ��ري امل�����س��ب��ع��ة ع��ل��ى الل��ت��ه��اب يف 

الأمرا�ص الأي�سية.

���س��ك��ره��ا  ب��اج��ن��ي��د  د.  ورف���ع���ت 

وام��ت��ن��ان��ه��ا مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 

ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن 

ال��ع��ه��د  و���س��م��و ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

بن �سلمان -حفظهما اهلل- لدعمهم 

املجالت  يف  ومتكينها  امل��راأة  تعليم 

ملعايل  �سكرها  وجهت  كما  ك��اف��ة، 

رئي�ص جامعة جازان الأ�ستاذ الدكتور 

مرعي بن ح�سني القحطاين ولكلية 

ال�سعوبات  لتذليلهم  الأ�سنان  طب 

كافة التي تواجه املبتعثني
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تعزيز الممارسات التدريسية 
في التعليم العالي

Helen Pokorny :امل�ؤلف

املرتجم: اإبراهيم بن رافع القرين

ي����ج����م����ع ك���ت���اب 

املمار�سات  »تعزيز 

ال���ت���دري�������س���ي���ة يف 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل« 

رح���������ي���������ق ك����ل 

اال���س��ت��ك�����س��اف��ات 

وال����ط����رق ال��ت��ي 

ميكن من خاللها 

ا������س�����ت�����خ�����دام 

ال��������ب��������ح��������ث 

ال��������رتب���������ي، 

وال���ن���ظ���ري���ة، 

والنماذج، على 

ن���ح���� ع��م��ل��ي 

ل���ت���ح�������س���ن 

مم�����ار������س�����ة 

العايل.  التعليم  يف  التدري�س 

وتقنيات،  واأف���ك���ار،  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات،  ي���ف��ر  ك��م��ا 

ومقاربات عملية م�ستمدة من االأدب وجتربة احلياة 

متن�عة  جمم�عة  من  اأمثلة  م�ستخدًما  ال�اقعية، 

دفتيه  بن  الكتاب  يغطي  كما  التخ�س�سات.  من 

يف  مبا  العايل  بالتعلم  للمهتم  مفيدة  م��س�عات 

والتقييم، وم�ساركة  الدرا�سي،  املقرر  ت�سميم  ذلك 

التعليمية،  ال���دورات  وتقييم  وت�سميم  ال��ط��الب، 

ال��ط��الب،  وت��ن���ع  التعلم،  بيئات  واإدارة  وق��ي��ادة 

واالإ���س��راف  االأك��ادمي��ي��ة،  الكتابة  يف  واالن��خ��راط 

تقدمي  يت�سمن  كما  املهني.  والتط�ير  االأكادميي، 

واحل��االت،  الق�سرية،  املقاالت  خالل  من  امل�س�رة 

ت�جهها  على  التاأكيد  مع  للممار�سة  واالقرتاحات 

العملي.

 مناهج البحث والتقويم في 
التربية الخاصة
Donna M. Mertens :امل�ؤلف

املرتجم: اأحمد عبد العزيز التميمي

لباحثي الرتبية اخلا�سة  الكتاب ع�نا  يعد هذا 

على تط�ير مناهج البحث الكمية والن�عية ال�سائعة 

من  واالجتماعية  الطبيعية  العل�م  يف  اال�ستخدام 

واخل�س��سيات  واالحتياجات،  االأغ��را���س،  اأج��ل 

جم��ال  يف  البحثية 

ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة 

ي���ق���دم  ح����ي����ث   .

م���ن���اه���ج ال��ب��ح��ث 

والن�عية  الكمية 

ال�سائعة يف جمال 

اخلا�سة،  الرتبية 

وال���ف���ل�������س���ف���ات 

وامل�����ن�����ظ������رات 

ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي 

االأ�سا�س  ت�سكل 

ل����ك����ل م���ن���ه���ا، 

وي�����س��ت��ع��ر���س 

اخل������ط�������ات 

امل���ت���ت���ال���ي���ة 

ل���ل���ع���م���ل���ي���ة 

من  ب���دءا  البحثية، 

واإعداد  العينة،  بتحديد  مرورا  امل�سكلة،  حتديد 

املعل�مات،  على  واحل�س�ل  وتطبيقها،  االأدوات 

و�س�ال اإىل تف�سريها، وو�سعها يف التقرير البحثي، 

مع  والعمليات  امل��راح��ل  ه��ذه  ت�فيق  مع  ذل��ك  كل 

طبيعة بح�ث الرتبية اخلا�سة، ومناق�سة امل�سكالت 

واالعتبارات التي تن�ساأ يف هذه املرحلة اأو تلك.

اأن  اإىل  تت��سل  حديثة  درا���س��ة 

قبل  ي�ستيقظ�ن  الذين  االأ�سخا�س 

ب�سحة  يتمتع�ن  �سباحا  ال�ساد�سة 

ج��ي��دة وي��ك���ن���ن اأك���ر ���س��ع��ادة من 

ُمبكراً.  ينه�س�ن  ال  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

ف�ائد  عن  اأي�ساً  ك�سفت  الدرا�سة 

وانعكا�سه  مبكراً  لال�ستيقاظ  اأخرى 

على املزاج الي�مي.

»الدنيا ملك ملن ي�ستيقظ باكراً«، 

هكذا كتب ال�ساعر اللبناين ال�سهري 

جربان خليل جربان قبل عق�د من 

الزمن، يف اإ�سارة لف�ائد اال�ستيقاظ 

اإجناز  يف  ال�قت  وا�ستغالل  مبكراً 

االأع����م����ال ال��ي���م��ي��ة ال�����س��روري��ة. 

يريد  »من  يق�ل  اأمل��اين  مثل  وهناك 

ي�ستيقظ  اأن  عليه  الثعلب  ا�سطياد 

�سعبية  اأمثلة  وهناك  الدجاج«.  مع 

اال�ستيقاظ  اأهمية  على  ت�ؤكد  كثرية 

يتعلق  ع��ن��دم��ا  امل��ب��ك��ر وخ�����س������س��اً 

االأمر بال�سحة، فقد ت��سلت درا�سة 

الذين  االأ�سخا�س  اأن  اإىل  حديثة 

�سباحاً،  ال�ساد�سة  قبل  ي�ستيقظ�ن 

يتمتع�ن ب�سحة جيدة ويك�ن�ن اأكر 

�سعادة من اأولئك، الذين ال ينه�س�ن 

قبل ال�ساد�سة �سباحاً.

يف  املن�س�رة  الدرا�سة  واأو�سحت 

اأن  النف�سي«  الطب  »اأبحاث  دوري��ة 

للن�م  يخلدون  الذين  االأ�سخا�س، 

ال�ساعة  عند  وي�ستيقظ�ن  ب��اك��راً 

يقل  ق��ب��ل  اأو  ���س��ب��اح��اً  ال�����س��اد���س��ة 

باالكتئاب  االإ���س��اب��ة  خطر  لديهم 

�سحيفة  م�قع  ونقل   .25% بن�سبة 

»ديلي ميل« الربيطانية عن الطبيبة 

امل�ساركة يف  ب��س  بايلي  االأ�سرتالية 

الدرا�سة ق�لها اإنها تدعم خال�سة ما 

اأن  واأ�سافت  الدرا�سة.  اإىل  ت��سلت 

اال�ستيقاظ يف ال�سباح الباكر اأ�سهل 

مما يبدو عليه االأمر »مُيكن اأن تعيد 

�سبط �ساعة ج�سمك البي�ل�جية من 

اأجل التع�د على النظام اجلديد، اإذ 

�سيع�د  الأنه  االأمر،  �سيحب ج�سمك 

واأكر  بدائي  اإيقاع  اإىل  اأخ��رى  مرة 

طبيعة- يُ�سبه احلياة كما كانت عليه 

قبل اخرتاع امل�سباح الكهربائي«.

اأن  ن��ف�����س امل��ت��ح��دث��ة  وت���اب���ع���ت 

اأن  ب����اك����راً مي��ك��ن  »اال���س��ت��ي��ق��اظ 

يُ�������س���اع���دك ع��ل��ى اإجن������از امل��ه��ام 

االأ�سا�سية من دون ت�سرع«. واأردفت: 

فائدة  اأق�سى  على  للح�س�ل  »لكن 

وقتاً  �سع  مبكراً  اال�ستيقاظ  م��ن 

مل��م��ار���س��ة االأن�����س��ط��ة التي  خ��ا���س��اً 

الداخلي، وغالباً  ال�سالم  جتلب لك 

املزدحمة  حياتك  م��ن  تنق�سها  م��ا 

وال�سريعة اخلطى«. واختتمت بايلي 

الذين  االأ�سخا�س،  اإن  قائلة  ب��س 

ي�ستيقظ�ن يف وقت متاأخر غالباً ما 

بكرة،  ويُدخن�ن  وحيدين  يعي�س�ن 

ارتباطهم  ن�سبة  اأن  ع��ل��ى  ف�����س��اًل 

ب�سريك )ة( تك�ن اأقل..

م�قع  اأو�سح  ال�سياق،  نف�س  ويف 

اأن  الربيطانية  �سن«  »ذا  �سحيفة 

مارين  االأ�سرتالية  النف�سية  الطبيبة 

هذه  يف  بدورها  امل�ساركة  لي�سمان 

اال���س��ت��ي��ق��اظ  اأن  ت���رى  ال���درا����س���ة، 

الي�م.  املبكر يغري املزاج على مدار 

يف  الن�م  اإىل  الذهاب  اأن  واأ�سافت 

وقت متاأخر يُ�سبب التعب وميكن اأن 

ي�ؤدي اإىل االكتئاب والقلق.

وت���ن�������س���ح ن���ف�������س امل���ت���ح���دث���ة 

على  دقيقة   30 ُمبكراً  باال�ستيقاظ 

املعتاد  اال�ستيقاظ  وقت  قبل  االأق��ل 

اإجناز  اأو  العمل  اإىل  للذهاب  مثال 

اأجل  من  وذل��ك  الي�مية،  ال�اجبات 

مثل ممار�سة  »�سيء ممتع  ب�  القيام 

اجلل��س  فقط  اأو  التاأمل  الريا�سة، 

بهدوء واال�ستمتاع بكاأ�س من ال�ساي 

ط���ال  امل����زاج  يح�سن  اخل����ارج  يف 

الي�م«. يُ�سار اإىل اأن درا�سة اأجراها 

اأملان من جامعة  قبل �سن�ات علماء 

النجاح  اأن  اإىل  »هايدلربغ« خل�ست 

امل��ه��ن��ي ي��ن��ال��ه االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن 

من  اأن  واأ�سافت  باكراً.  ي�ستيقظ�ن 

اأكرب  بقدرة  يتميز  باكراُ  ي�ستيقظ 

على االإجناز واالإح�سا�س بامل�س�ؤولية، 

�سبيغل  م�قع  اإليه  اأ�سار  ما  ح�سب 

اأونالين . 

اأك����دت درا���س��ة اأج���راه���ا امل��رك��ز 

ال����ط���ن���ي االأم���ري���ك���ي مل��ع��ل���م��ات 

فاكهة  اأن  احل��ي���ي��ة،  التكن�ل�جيا 

الرمان غنية بعدد من امل�اد املفيدة 

يعطيها  مما  لالأك�سدة  وامل�سادات 

اإمكانية مقاومة لاللتهابات.

هي  ال��رم��ان  ف��اإن  للعلماء،  وفقا 

ال��ف��اك��ه��ة ال���ح��ي��دة ال���ق���ادرة على 

ال�سرطان  م��ن  خمتلفة  اأن����اع  منع 

والق�ل�ن  واجللد  الرئة  ك�سرطان 

والغدد الثديية، كما اأن الرمان قادر 

االإ�سابة  خماطر  تقليل  على  اأي�سا 

الدم�ية،  واالأوعية  القلب  باأمرا�س 

.»ncbi« بح�سب ما ذكر م�قع

على  اإيجابي  تاأثري  اأي�سا  للرمان 

اجل��روح  والتئام  التنا�سلي  اجلهاز 

و�سبط م�ست�ى الك�لي�سرتول.

يعتقد العلماء اأن التاأثري االإيجابي 

املك�نات  تاأثري  اإىل  يرجع  للرمان 

يف  املختلفة  احلي�ية  وامل�ستقلبات 

تركيبته الكيميائية.

خل�س باحث�ن بريطاني�ن اإىل اأن 

اأقل  يك�ن  رمب��ا  اأوم��ي��ك��رون  متح�ر 

مقارنة  الرئتن  مهاجمة  يف  فاعلية 

باملتح�رات االأخرى لفريو�س ك�رونا.

معهد  درا�����س����ة  ت������س��ل��ت  ك��م��ا 

العالجي  امل��ن��اع��ة  لعلم  ك��ام��ربي��دج 

واالأمرا�س املعدية اإىل اأن املتح�رات 

جتعلها  ال��ت��ي  �سبايك،  ب��روت��ن  يف 

قادرة على جتنب االأج�سام امل�سادة، 

رمبا حتد اأي�سا من كيفية تكاثره يف 

اأعرا�س  وت�سببه يف حدوث  الرئتن 

حادة.

وق�����ال�����ت ال�����درا������س�����ة، »ه�����ذه 

اأوم��ي��ك��رون  اأن  تظهر  امل��الح��ظ��ات 

املناعي  للتهرب  بخ�سائ�س  حظي 

مرتبطة  خ�سائ�س  ح�����س��اب  ع��ل��ى 

بالتكاثر والقدرة االإمرا�سية.

وا�سعي  كبري  ج�بتار  رايف  وقال 

االأحياء  علم  يف  االأ�ستاذ  الدرا�سة، 

زالت  ما  اإن��ه  ال�سريرية،  املجهرية 

ه��ن��اك حت��دي��ات ع��ل��ى ال��رغ��م من 

النتائج االإيجابية.

»م��اذا  فيها،  ق��ال  تغريدة  وكتب 

ال��ع��دوى يف خاليا  ذل��ك؟  كل  يعني 

الرئة ميكن اأن ترتبط بحدة املر�س 

الذي ي�سيب الرئة. ويف االأغلب ميكن 

االأن�سجة  يف  مندجمة  خاليا  ر�سد 

عقب  اختبارها  يتم  التي  التنف�سية 

دلتا  متح�ر  ح��اد.  مبر�س  االإ�سابة 

كان ميكنه فعل االأمرين، على عك�س 

يتعن  زال  م��ا  اأوم��ي��ك��رون.  متح�ر 

القيام مبزيد من الدرا�سات«.

واأ����س���اف« اخل��ال���س��ة، ه��ي اأن 

يبدو  اأن��ه  اإىل  ت�سري  الدرا�سة  ه��ذه 

اأكر  اأ�سبح  اأوم��ي��ك��رون  متح�ر  اأن 

قدرة على التهرب من املناعة، ولكن 

املر�س  بتقدم  املرتبطة  اخل�سائ�س 

مع  معينة.  ب��درج��ة  ت�سعف  رمب���ا 

ذلك ميثل االنت�سار امللح�ظ ملتح�ر 

اأوميكرون حتديا �سحيا كبريا«.

قــــــــــــــــرأت لك.. دراسة حديثة تؤكد: االستيقاظ المبكر له 
فوائد عديدة 

دراسة جديدة )الرمان( قادرة على محاربة 
األورام الخبيثة

دراسة: »أوميكرون« أقل فاعلية في الرئتين



أسرار التغلب على الخلل الهرموني
امل�شاكل  م���ن    ال��ه��رم��وين  يعد اخل��ل��ل 

ال�شحية التي يعاين من العديد من الب�شر 

مع التقدم يف العمر، خا�شة الن�شاء، واخللل 

الكيميائية  املواد  توازن  الهرموين هو فقد 

»الهرمونات والنواقل الع�شبية » التي تفرز 

الغذائي  التمثيل  داخل اجل�شم لتتحكم يف 

والنمو والتنوع والتطور وال�شحة الإجنابية 

وغريها.    وال�شلوك  النوم  دورات  وتنظيم 

وي��ن��ت��ج ع��ن اخل��ل��ل ال��ه��رم��وين ا���ش��ط��راب 

ال�شاعة  الغذائي  والتمثيل  اخللوي  النقل 

الإجن��اب��ي��ة  ال�شحة  و�شعف  البيولوجية 

والكتئاب والأرق وغريها من ال�شطرابات 

البيولوجية. وقد يوؤدي اخللل الهرموين ايل 

الإ�شابة باأمرا�ض اجلهاز اله�شمي وال�شلل 

الرعا�ض ومتالزمة الأي�ض وال�شكري والتلف الكبدي وال�شرطان وغريها من 

الأمرا�ض، ومن دللت اخللل الهرموين ظهور حب ال�شباب والتعرق ال�شديد 

اأو  العط�ض  واملفا�شل وكرثة  الع�شالت  تيّب�ض  ال�شمنة، وكذلك  اأو  والنحافة 

وغريها   ”PCOS“   اجلوع والتبول املتكرر وتاأخر البلوغ وتكي�ض املباي�ض

من الدللت احليوية. 

فينتج  الهرموين،  اخللل  حل��دوث  رئي�شيا  �شببا  امل��خ��درات  تعاطي  يعد 

والندورفني  الإيبينفرين  هرمونات  ا�شطراب  الكيميائية  املواد  ادمان  عن 

والدوبامني وال�شريوتونني والأوك�شيتو�شني ومركبات ال�كانابينويدات الداخلية 

وحم�ض غاما - اأمينوبيوترييك، فيفقد الإن�شان ال�شعور بالن�شاط وال�شعادة 

وال�شكينة والبهجة والن�شوة والإيجابية والإقبال على احلياة. كما ينتج عن 

الكلوية  الق�شرة  وهرمونات  الربولكتني  اإف��راز  اختالل  املخدرات  تعاطي 

اإىل  يوؤدي  ذلك  وكل  اجلن�شية،  والهرمونات  البول  لإدرار  امل�شاد  والهرمون 

التنف�شي  واجلهاز  والقلب  املخ  وظائف  وف�شل  وامل��زاج  ال�شلوك  ا�شطراب 

والكبد والكلى العقم وفقدان الوعي واملوت. ومن الأ�شباب الرئي�شية للخلل 

الهرمونات اجلن�شية،  الن�شل لحتوائها على  تنظيم  اأدوي��ة  تناول  الهرموين 

الذكورة،  هرمونات  على  لحتوائها  الع�شالت  بناء  مكمالت  تناول  كذلك 

فت�شبب خلال يف افراز هرمون الت�شتو�شتريون وهرمون ال�شرتوجني فتظهر 

عالمات التاأنيث وتتدهور القدرة الإجنابية عند الرجال. كما اأن كرثة تناول 

يف  خلال  ي�شبب  �شو�ض  العرق  تناول  كرثة  فمثال  الطبية،  الأع�شاب  بع�ض 

ي�شبب اخللل  امل�شتمر  والقلق  التوتر  كذلك  الكورتيزول.  م�شتويات هرمون 

ال�شهرية  الدورة  انتظام  وعدم  الدم  و�شغط  بال�شكري  وال�شابة  الهرموين 

عند الن�شاء وعدم الرغبة اجلن�شية. كم يعد منط احلياة غري ال�شحي من 

على  حتتوي  التي  الأطعمة  تناول  يف  فالإفراط  الهرموين،  اخللل  اأ�شباب 

ال�شويا  منتجات  خا�شة   ”Phytoestrogens“ النباتية  ال�شرتوجينات 

والكتان وال�شم�شم وبع�ض اأنواع الفاكهة املجففة، كذلك كرثة تناول الأطعمة 

املعلبة، فعبوات هذه الأطعمة مبطنة مبادة بي�شفينول “Bisphenol” التي 

ترتاكم يف ج�شم الن�شان مع التقدم يف العمر فتحدث تاأثريا حيويا م�شابها 

الهرموين  اخللل  فيطراأ  الذكورة،  لهرمونات  وم�شادا  الأنثوية  للهرمونات 

ال�شرطان. كما حتتوي  النووي والطفرات اجلينية وحدوث  وتلف احلم�ض 

اللحوم امل�شنعة وامل�شوية مثل النقانق وال�شالمي وال�شجق والكباب على مواد 

نيرتوجينية وهيدروكربونية م�شرطنة ت�شبب تلف DNA وت�شبب الإ�شابة 

ب�شرطان القولون واملعدة وغريها من ال�شرطانات، لذا يُن�شح بالطهي املنزيل 

اجليد للحوم وقلة تناول اللحوم امل�شنعة. اأ�شف اإىل ذلك الإفراط يف تناول 

الأطعمة املحمرة والوجبات ال�شربعة يوؤدي اإىل اخللل الهرموين ومنو اخلاليا 

يتكون  العالية  احل��رارة  درج��ات  الأطعمة يف  قلي  يتم  فعندما  ال�شرطانية، 

مركب »الأكريالميد« الذي يدمر احلم�ض النووي وي�شبب اخللل الهرموين 

يزيد  املكررة  ال�شكريات  تناول  كرثة  اأي�شا  للخاليا.  ال�شرطاين  والتحول 

التاأك�شدي واللتهابات املرتبطة باخللل  من تكون ال�شوارد احلرة والإجهاد 

الهرموين ومنو اخلاليا ال�شرطانية املتنوعة، لذا يجب قلي الأطعمة بالزيوت 

ال�شحية والزبدة بديال عن الزيوت املكررة، كما يجب ا�شتبدال الكربوهيدرات 

املكررة باحلبوب الكاملة  وميكن التغلب اخللل الهرموين وال�شرطنة اخللوية 

باللتزام بنمط احلياة ال�شحي بتناول النظام الغذائي ال�شحي املتوازن الذي 

ي�شتمل على اخل�شار والفواكه واحلبوب الكاملة، كذلك احلد تناول املعلبات 

عدم  ويجب  وامل�شنعة،  احلمراء  واللحوم  وال�شكريات  ال�شريعة  والوجبات 

تعر�ض الأطعمة للحرارة املبا�شرة، كما يجب البعد عن التوتر والقلق واخلمول 

الدورية لوظائف اجل�شم وم�شتويات  البدين وال�شمنة، واإجراء الفحو�شات 

الهرمونات ودللت الأورام ال�شرطانية والفح�ض الذاتي وتنظري القولون وعنق 

الرحم. ومينع تناول املكمالت الغذائية لبناء الع�شالت بدون و�شفة طبية، 

لأنها ت�شبب اخللل الهرموين وتاأخر عمر البلوغ والهزال وه�شا�شة العظام 

واأمرا�ض القلب وال�شرايني.   ويحتوي الكيوي والأنانا�ض على مادة الربوميلني 

الذي ي�شهم يف حفظ التوازن الهرموين، اأي�شا لليقطني دورا فاعال يف حفظ 

التوازن الهرموين وتعزيز اإنتاج هرمون الربوج�شرتون والوقاية من متالزمة 

تكي�ض املباي�ض والكلف   ومنو ال�شعر الزائد وغريها من امل�شكالت الناجمة 

عن اخللل الهرموين الأنثوي. كما ي�شهم تناول املك�شرات مثل اجلوز واللوز يف 

زيادة هرمون الأديبونكتني امل�شوؤول عن التحكم يف م�شتوى ال�شكر يف الدم، 

فاجلوز غني ب بالأحما�ض الدهنية »اأوميغا3« الذي ي�شاعد يف حفظ التوازن 

الهرموين، كما اأن اجلوز غني مبركبات تقلل من خطر الإ�شابة بال�شرطانات 

املرتبطة باخللل الهرموين. اأي�شا ال�شاي الأخ�شر غني مب�شادات الأك�شدة 

واللتهابات، لذا ي�شهم يف ال�شيطرة على الإجهاد التاأك�شدي ويعزز وظائف 

الأخ�شر  ال�شاي  يحتوي  كما  وال�شمنة وغريها،  ال�شكري  من  والوقاية  املخ 

مواد كيميائية ت�شاعد على توازن الكورتيزول والأن�شولني، اأ�شف ايل ذلك 

تناول البهارات والتوابل مثل الكركم والقرفة واخلردل والكركدية واحللبة 

من  لبد  كذلك  الهرموين.  التوازن  حفظ  يف  ت�شاعد  فعالة  مب��واد  لغناها 

تنظيم �شاعات النوم وال�شاعة البيولوجية والتعر�ض املعتدل لأ�شعة ال�شم�ض 

واليجابية والتفاوؤل وعلو الهمة واملحافظة على العبادات خا�شة ال�شلوات 

اخلم�ض بطماأنينة وخ�شوع، واملحافظة على الأذكار والدعاء وال�شتغفار فهي 

معززات التوازن الهرموين والوقاية من الأمرا�ض باإذن اهلل.

ا�شتاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

خطتها  م��وؤخ��راً  �شعود  امل��ل��ك  جامعة  د�شنت 

ال�شرتاتيجية املحدثة  التي تر�شم خارطة طريق 

ال�شنوات  خالل  امل�شتقبلية  مل�شتهدفاتها  وا�شحة 

القليلة القادمة، وهو الأمر املثري لالهتمام باعتبار 

اجلامعة  اأع���رق  م��ن  واح���دة  �شعود  امللك  جامعة 

ال�شعودية، وهي اجلامعة التي لها قدم ال�شبق بني 

جامعات الوطن يف بناء اأول خطة ا�شرتاتيجية تر�شم 

خارطة طريق جلامعة �شعودية، ومن ثم تد�شينها يف 

العام 1431ه�، ولعلني خالل هذه املقالة اأجيب على 
اأذهان  عدد من  ال�شتف�شارات التي قد تدور يف 

املهتمني ب�شوؤون التخطيط والتطوير ب�شفة عامة، 

ومنها:  خا�شة،  ب�شفة  العايل  بالتعليم  واملهتمني 

خطتها  بتحديث  اجلامعة  قيام  م��ربرات  هي  ما 

اتبعتها  التي  املنهجية  ه��ي  وم��ا  ال�شرتاتيجية؟ 

اجلامعة يف هذا التحديث؟ وكيف مت بناء الأهداف 

اأه��م  ه��ي  وم��ا  للجامعة؟  املحدثة  ال�شرتاتيجية 

مالمح هذا التحديث؟ وما الأهداف الإ�شرتاتيجية 

وما  التنفيذية؟  وامل��ب��ادرات  للجامعة  التف�شيلية 

-حتقيق  اهلل  -توفيق  بعد  ت�شمن  التي  املمّكنات 

ال�شتف�شارات  من  وغريها  لطموحاتها؟  اجلامعة 

الأربعة  الت�شاوؤلت  على  بالإجابة  ن�شتهلها  التي 

الأوىل.

بداية يعلم املتخ�ش�شني بالتخطيط ال�شرتاتيجي 

خطتها  مبراجعة  املوؤ�ش�شات  قيام  اأهمية  م��دى 

امل��دى)،  (طويلة  اخلطط  خا�شة  ال�شرتاتيجية 

والتاأكد من فاعليتها يف حتقيق روؤية هذه املوؤ�ش�شة 

وتوافقها مع املتغريات املحيطة، ومع مرور اأكرث من 

ع�شرة �شنوات على تد�شني اخلطة ال�شرتاتيجية 

التي  امل��ربرات  من  ع��دد  تكاتفت  للجامعة  الأوىل 

اجلامعة  ا�شرتاتيجية  على  بقوة  نف�شها  فر�شت 

املربرات  هذه  تق�شيم  وميكن  للتحديث،  وحاجتها 

والدواعي اإىل ق�شمني: 

روؤية  الأول؛ مربات خارجية: جاء يف مقدمتها 

وم�شتهدفاتها   2030 ال�شعودية  العربية  اململكة 

امل�شتقبلية، واخلطط التنموية للدولة- وفقها اهلل-  

امللك  جامعة  واختيار  للجامعة،  اجلديد  والنظام 

�شعود �شمن ثالثة جامعات �شعودية ل�شتقاللها، 

وكذلك حتقيق طموح ولة الأمر – يحفظهما اهلل-  

جامعات   10 اأف�شل  �شمن  اجلامعة  تكون  اأن  يف 

عاملية. 

 الثاين؛ مربرات داخلية: ومنها تطلع اجلامعة 

التي  ال�شعودية  اجلامعات  مقدمة  يف  تكون  لأن 

ال�شعودية  روؤي���ة  حتقيق  يف  فاعل  ب��دور  ت�شاهم 

2030،  وتطلعها ملزيداً من التميز 
يف املجالت الثالثة الرئي�شة لعمل 

البحث  و  التعليم،  وه��ي  اجلامعة 

اإ�شافة  املجتمع،  وخدمة  العلمي، 

اإىل ا�شتثمار متيز اجلامعة املجال 

ال�شحي، وتبوء مكانة متميزة  يف 

الت�شنيفات العاملية، وبذل مزيًدا من 

اجلهود يف جمالت البحث العلمي 

، والب����داع ، والب��ت��ك��ار، وم��واءم��ة 

التغريات  مع  اجلامعة  خمرجات 

الق��ت�����ش��ادي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 

العمل،  �شوق  ومتطلبات  ال�شريعة، 

وحتقيق جناحات يف عمليات تنمية 

الإيرادات الذاتية وال�شتثمار، ودعم 

ا�شتقاللية اجلامعة، وتوافق ا�شرتاتيجيتها املحدثة 

ا�شتمرار  ورغبة يف  للجامعة،  اجلديد  النظام  مع 

املناف�شة املحلية والدولية لتقدمي اأف�شل املخرجات، 

وكلها مربرات تكاتفت مًعا يف وجوب حتدث اخلطة 

ال�شرتاتيجية للجامعة.

هذا  يف  اجلامعة  اتبعتها  التي  املنهجية  وع��ن 

تنفيذ  على  اجلامعة  حر�شت  فقد  التحديث؛ 

عن  دقيق  تقرير  باإعداد  ب��داأت  وا�شحة  منهجية 

ور�شد  الأوىل،  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اإجن���ازات 

للبيئة  دقيق  حتليل  اج��راء  ثم  اأدائ��ه��ا،  موؤ�شرات 

الداخلية واخلارجية والوقوف اأهم الق�شايا الأجدر 

مع  الجتماعات  م��ن  �شل�شلة  وعقد  بالهتمام، 

وكذلك  ومن�شوباتها،  ومن�شوبيها  اجلامعة  قيادات 

اخلارجية  املوؤ�ش�شات  مع  والجتماعات  املقابالت 

العمل؛  ور����ض  م��ن  ع��دد  وتنفيذ  ال��ع��الق��ة،  ذات 

اإ�شافة اإىل عقد املقارنات مع اجلامعات املرجعية 

 (4) واإ�شافة  �شعود(10جامعات)،  امللك  جلامعة 

جامعات اأخرى جديدة حققت جناحات متميزة  يف 

الهتمامات امل�شتقبلية للجامعة ومنها: ال�شتقاللية،  

وتنمية الإيرادات الذاتية وال�شتثمار، وكفاءة النفاق 

وغريها، كما عر�شت اجلامعة خطتها املحدثة على 

اجلهات املعنية داخلياً وخارجياً وبحمد اهلل ومن ثم 

�شرعت يف تد�شينها.

املحدثة  ال�شرتاتيجية  الأه����داف  ب��ن��اء  وع��ن 

للجامعة؟ فقد بداأت رحلة حتديد هذه الأهداف 

بتحديد (8) ق�شايا اأ�شا�شية متثل حماور الرتكيز 

والبتكار يف  الإب��داع  وه��ي:  باجلامعة؛  والهتمام 

الأكادميية  الربامج  يف  والإج���ادة  العلمي،  البحث 

وخمرجاتها، وامل�شاهمة يف خدمة املجتمع والرتقاء 

داعمة  وحوكمة  احل��ي��اة،  ب��ج��ودة 

ك��ف��اءة  ورف���ع  للجامعة،  ومم��ك��ن��ة 

وتنمية  باجلامعة،  الب�شرية  املوارد 

الإيرادات الذاتية، تنويع ال�شتثمار 

ومنو الأ�شول، ورفع كفاءة الإنفاق 

حيث  م�����ش��ت��دام،  م���ايل  مل�شتقبل 

املرتكزات  الق�شايا  ه��ذه  ر�شمت 

ال��(6) التي حددت توجه اجلامعة 

وه��ي:  ال��ق��ادم��ة،  ال�شنوات  خ��الل 

والتعلم  والتعليم   ، العلمي  البحث 

العمل  وبيئة  املجتمع،  ،وخ��دم��ة 

الذاتية  والإي������رادات  املوؤ�ش�شي، 

املايل  وال��ت��وزان  ال�شتثمار،  وتنوع 

وكفاءة الإنفاق، ومن ثم مت بناء  (8) 

اأهداف ا�شرتاتيجية رئي�شة هي: الإبداع والبتكار 

يف البحث العلمي، والإجادة يف الربامج الأكادميية 

وخمرجاتها، وامل�شاهمة يف خدمة املجتمع والرتقاء 

للجامعة،  داعمة وممكنة  وحوكمة  احلياة،  بجودة 

وتنمية  باجلامعة،  الب�شرية  امل���وارد  كفاءة  ورف��ع 

الإيرادات الذاتية، وتنويع ال�شتثمار ومنو الأ�شول، 

ورفع كفاءة الإنفاق مل�شتقبل مايل م�شتدام، ويندرج 

حتت هذه الأهداف الرئي�شة  (16) هدفاً تف�شيلياً، 

تدعم  الأه���داف  ه��ذه  اأن جميع  على  التاأكيد  مع 

حتقيق اجلامعة لر�شالتها، وروؤيتها التي مل تتغري (

الريادة العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة) مع 

العتزاز بقيمها التي تلتزم بها.  وعن اأهم مالمح 

التحديث فقد و�شعت اجلامعة اأهداف ا�شرتاتيجية 

جديدة، اإ�شافة اإىل حتديث قائمة مبادرات اخلطة 

ال�شرتاتيجية الأوىل؛ حيث ت�شمنت ال�شرتاتيجية 

املحدثة على (43) مبادرة متوائمة مع روؤية ال�شعودية 

اجلامعة  واحتياجات  الوطنية،  واخلطط   ،2030
وتطلعاتها امل�شتقبلية، وت�شمل هذه املبادرات 

املالية،  ال�شتدامة  �شمان  تدعم  مبادرات  على 

النفاق،  كفاءة  ورف��ع  الذاتية،  الإي����رادات  واإدارة 

املوؤ�ش�شية  و�شمعتها  اجلامعة  اأ�شم  من  ال�شتفادة 

املرموقة لطرح م�شاريع ا�شتثمارية وتنمية الإيرادات 

والدعم  املبادرات  �شري  تخطيط  واإع��ادة  الذاتية، 

املتوفر لها، ونظًرا لأهمية ذلك ف�شوف يتم- مب�شيئة 

اهلل- تناولها ب�شكل اأكرث و�شوحاً يف املقالة القادمة؛ 

التف�شيلية،  ال�شرتاتيجية  الأه��داف  اإىل  اإ�شافة 

ت�شاعد  التي  واملمّكنات  التنفيذية،  وامل��ب��ادرات 

اجلامعة على حتقيق طموحاتها امل�شتقبلية.

عمادة التطوير واجلودة 

تبدو اللغة العربية من اأجل نعم اهلل تعاىل اخلالدة 

اأم��ة الإ���ش��الم حيث �شمن �شالمتها وووع��د  على 

هو  ال��ذي  الكرمي  ال��ق��راآن  ببقاء  وبقائها  بحفظها 

د�شتور امل�شلمني يف كافة اأنحاء العامل. لقد متيزت 

اللغة العربية عن نظائرها مبمزات كثرية تدل على 

�شدق وعد اهلل ب�شاأن هذه اللغة . ولعلنا يف الفقرات 

التالية نخت�شر احلديث عن جمال اللغة العربية يف 

ميزتني عظيمتني من مزاياها البارزة ، وهما :

الرثاء املفرداتي :  ي�شار اإىل اللغة العربية باأنها 

اأنظمتها  لغة غنية يف  ، بحكمها  بذاتها  ثرية  لغة 

املت�شابكة )�شوت ونحوا ومفردات ودللة ( لتعرب 

عن جمموعة من الأفكار والروؤى واملفاهيم لأهلها 

وللناطقني بغريها على الرغم من  طبيعتها التعقيدية 

والتجريدة. والعربية منذ القدم قادرة على التعبري 

عن امليول واملعاين والقيم الأخالقية بل وحا�شنة 

للتطورات امل�شتمرة يف  احلياة والعلوم ورمبا ل�شعة 

األفاظها)�شالح املنجد( وديناميكة قواعدها النحوية 

– �شرفية وامل�شوؤولة عن �شبط ال�شيغ والدللت. 
ومن ثم، نتلم�ض ب�شكل وا�شح  مرونة اللغة العربية 

الكرمي  ال��ق��راآن  وال��رواي��ات يف  الق�ش�ض  �شرد  يف 

واحلديث النبوي وكذلك حكاية كالم العرب واأخبار 

الأمم الأخرى. 

للغة  املفرداتي  ال��رثاء  وف�شال عن   : الإع���راب 

املعاين  م�شتوى  اآخر على  ثراء  قوة  العربية، جند 

ع���ادة يف  ه��ذا اجل��م��ال  واملفاهيم  حيث  يظهر 

والرتاكيب  باجلمل  اخلا�شة  الإعرابية  اجلوانب 

النحوية .  فاللغة العربية تتميز مبيزة  الإع��راب 

املقامات  ح�شب  املتكلم  ومقا�شد  معاين  لتغيري 

التوا�شلية ورمبا تتحول تلك املعاين بناء على حركات 

اأواخر الكلمات . فقولك : كيف اأنت وحممد ب�شم 

حرف الدال ، يختلف معناه عن قولك : كيف اأنت 

وحممدا ؟ فالأول لال�شتف�شار عن الأحوال ، والآخر 

لل�شوؤال عن العالقة بني املخاطب و�شديقه حممد. 

ومثال اآخر،عندما اأقول : ل يخرج قا�شم اإىل امللعب 

، فاإن هذه العبارة حتتمل نهي قا�شم من اخلروج 

جمزوم  )يخرج(  الفعل  كان  اإذا  بوجه  امللعب  اإىل 

الآخر ، كما اأنها حتتمل نفي واإنكار خروج قا�شم اإىل 

امللعب بوجه اآخر اإذا بقي الفهعل )يخرج( مرفوعا 

القارئ  اأخ��ي  معي  ولذلك تالحظ   . اجليم  ب�شم 

تلك التغيريات التي تطراأ على املعاين ب�شبب تغري 

حركات اأواخر الكلمات مما ت�شهم بدورها يف ات�شاع 

املعاين والإ�شارات. ول يخفى ما للنحو العربي من 

�شحنات مفاهيمية حول الإعراب، خا�شة ما يت�شل  

مبذهب النحو التحويلي الذي اأ�شار اإليه ت�شوم�شكي 

١٩٦٥م لفهم البنى اللغوية ب�شكل عام ، والتمييز بني 

الرتاكيب النحوية ال�شطحية والرتاكيب العميقة .

من  ال�شخم  باحلجم  العربية  اللغة  كانت  واإذا 

ن�شتثمر  اأن  ، فلنا  املذكور  املادية واجلمال  ال��رثوة 

التوا�شل بال�شعوب الأخرى  ال��رثاء يف تعزيز  ذلك 

املتطلعة ب�شكل دائم اإىل ال�شتئنا�ض باللغة العربية 

يف �شتى املجالت الدينية والقت�شادية وال�شيا�شية 

والجتماعية والإيديولوجية وغري ذلك.

 ومن املهم اأن ن�شري كذلك اإىل اأن تعزيز التوا�شل 

العربية  اللغة  بوابة  من خالل  الأخ��رى  بال�شعوب 

يقت�شي العمل وفق اأ�ش�ض واإجراءات عملية منتظمة، 

اأهمها:

اأ- الإحياء اللغوي: وهذه النقطة مهمة جدا يف ما 

يتعلق بتعزيز هذه اللغة والتي نحب اأن تظل و�شيلة 

توا�شل نوعية بني العرب وال�شعوب الأخرى. وينطلق 

الهوية  على  احلفاظ  بحافز  عادة  اللغوي  الإحياء 

والرتاث والقومية. ونقي�ض الأمر ق�شية نفور بع�ض 

اأبناء اللغة العربية من اللغة نف�شها بدعوى باطل 

وطعن يف قدرتها اجلبارة والذي نراه ينايف جمالها 

ويعك�ض كراهية وجفاء جتاهها، على الرغم من اأنها 

ل�شان م�شرف ب�شرف القراآن الكرمي. ومن ثم ، فمتى 

ما اأ�شاء العرب اإىل العربية �شكل ذلك موقف �شلبيا 

لدى حمبيها ومتعلميها ورمبا ولد اإحجاما يف الولع 

بها يف نفو�شهم .

ا�شتحداث  املفردات: وهذا يخ�ض  ب- حتديث 

املفردات اأو تكييفها لتنا�شب البنية اللغوية للمفاهيم 

ولتبقى   ، الأخ��رى  اللغات  من  املقرت�شة  والأفكار 

العربية مبوادها واألفاظها على �شالحيتها يف تلبية 

حاجات امل�شتخدمني من العرب وغريهم .. وت�شمل 

عملية التحديث اجلهود املبذولة من اأجل تنقية هذه 

اللغة من النحراف وال�شوائب.

ج- ن�شر اللغة العربية : هذا اجلانب مهم للغاية 

خ�شو�شا يف متكني العربية من التوا�شل بال�شعوب 

الأخرى؛ ذلك لأن اجلهود متى ما بذلت لن�شر لغة ما 

، �شاهمت يف زيادة املتحدثني بها واأدت اإىل تو�شيع 

دائرة الأخذ والرد بني اللغتني بثقافتهما.

د- امل�شاندة: حتتاج العربية اإىل م�شاندة ودعم 

متوا�شلني للقائمني على ن�شرها وتعليمها يف كافة 

ودع��وة  لها  انتمائهم  لتعزيز  وذل��ك  العامل،  اأنحاء 

الفئات الأخرى من النا�ض اإىل التعامل بها .

اأما احلديث عن �شعوري واأنا متقن اللغة العربية 

، ينبئ  فهو �شعور ف��وق الو�شف   – –وهلل احلمد 
عن قناعتي الرائعة جتاه اللغة العربية ، وبو�شفي 

دار�ض حاليا يف كلية معهد اللغويات العربية مرحلة 

الدكتوراه يف ق�شم اللغويات التطبيقية، جامعة امللك 

�شعود، لأ�شبح متخ�ش�شا يف اللغويات التطبيقية 

ال��رائ��دة يف  اإح��دى جمالتها  العربية ومرجعا يف 

امل�شتقبل القريب.

وويبقى احرتامنا ملعهد اللغويات العربية واأع�شاء 

جمل�شه –حفظهم اهلل - وفاء �شعيهم احلثيث يف 

ثانية  لغة  تعليمها  من خالل  العربية  اللغة  تعزيز 

اململكة  اإىل  الوافدين  املعلمني  واإع��داد  بالريا�ض، 

العربية ال�شعودية لي�شبحوا خري �شفراء يف تداول 

هذه اللغة اجلميلة ون�شرها. ول �شك اأن دور املعهد 

لإع��ادة  الهمم  �شحذ  اإىل  العامل  اأنظار  لفت  مما 

الكرة يف تعلمهم هذه اللغة وتر�شيح معلمني ل�شالح 

التدريب اللغوي الفريد.

عبد ال�شميع األوافيمي مفتاح الدين

معهد اللغويات العربية

دكتوراه الفل�شفة يف اللغويات التطبيقية
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ل يخفى على اأحد اأن كل اإن�سان ميتلك يف نف�سه 

اإىل مقا�سده  ي�سل من خالله  اأن  ي�ستطيع  هدفا 

ومراميه. وهذا الهدف يف حياة الإن�سان هو الذي 

يقوده ينطلق اإىل الأمام. ثم اإن ت�سعني يف املائة من 

النا�س ممن ولدوا يف هذه الدنيا عا�سوا وماتوا وهم 

ل يعرفون اأهدافهم. وبا�ستطاعة كل طامح اأن يجني 

ثمار طموحه ويحقق غايته اإذا امتلك هدفا اأ�سمى 

يف حياته. فالهدف الأ�سمى يحتاج اإىل التخطيط 

اجليد. وقلة قليلة من النا�س يدركون اأن التخطيط 

له نتائجه العظيمة. ويعملون به يف خمتلف �سوؤون 

حياتهم بل اإنهم يخططون للغد. وهناك كتب كثرية 

ور�سم  الأه���داف  اختيار  اأهمية  يف  اأّل��ف��ت  وغنية 

اخلطط. فاملهم اأن احلياة كفاح واأمل وطموح. فاإذا 

مل يحدد الإن�سان اأهدافه ومل يكن يخطط، فكيف 

ي�ستطيع اأن ي�سل اإليها. ونرى كثرياً من النا�س اأنهم 

قتلوا كل فكرتهم اأو جّل اأمِلهم يف الإجناز بدعوى 

اأنها بعيدة املنال. و�سارت مثل هذه الدعاوي اأكرث 

الأ�سياء التي تزعج الإن�سان يف بع�س الأحيان. ول 

اأن كل ما نحلم به يف حياتنا فاإننا ن�ستطيع  �سك 

مليئة  كانت  اأ�سالفنا  وحياة  ما.  بطريقة  حتقيقه 

بالإجنازات ب�سبب قوة اأهدافهم. ومل يعرتفوا ب�سيء 

ا�سمه الف�سل. ورمبا كانت الظروف املحيطة بهم 

اأكرث مما نعانيه نحن اليوم ولكنهم ا�ستطاعوا اأن 

يقهروا هذا احلاجز الوهمي الذي و�سعناه نحن اأمام 

طريقنا. وهو �سغط الظروف وال�ست�سالم للياأ�س. 

قراأته يف  موؤثرة مما  ق�سة  هنا  اأكتب  اأن��ا  وه��ا 

الكتب ليوقظ هممنا. يحكى اأن ملكا اأراد اأن يو�سي 

الثالثة. ومل يكن  اأولده  باخلالفة من بعده لأحد 

يدري اأيهم اأحق بامللك. فقرر اأن ي�سع لهم اختبارا 

ي�سريا لريى من ينجح يف الختبار .فو�سع هدفا 

 : لأولده  وق��ال  ��ي.  وِق�����سِ �سهام  ثالثة  واأع��ط��اه��م 

�ساأختربكم يف هذا بعد �سنة اإن �ساء اهلل. اأما البن 

�سبع  اليوم  الرماية يف  على  يتدرب  فاأخذ  الأك��رب 

باليوم  يتدرب  اأخ��ذ  الأو�سط  الب��ن  بينما  �ساعات 

�ساعة واحدة فقط ولكن البن ال�سغري لالأ�سف، مل 

يكن يحب الرماية بل كان يحب الفرو�سية. ولهذا مل 

يكن يتدرب اأ�ساًل.

فلما حان موعد الختبار اجتمع جميع الإخوة 

حول اأبيهم. فاأمرهم اأن يذهبوا اإىل احلديقة.

وكان الهدف قد و�سع يف مكان وا�سح. وفيه ثالث 

دوائر، كربى و�سغرى وو�سطى. فاأمرهم بالرمي اإىل 

اأو�سط الدوائر.

اأخذ الكبري القو�س وال�سهم و�سّده بقوة. ف�ساأله 

اأبوه ماذا ترى يا بني ؟  فقال : اأرى الدائرة والقو�س 

وال�سهم وال�سجرة. ثم قال له : ارم يا بني ؟ فرمى 

القو�س وال�سهم البن  اأخطاأ الهدف. فاأخذ  ولكنه 

الأو�سط ثم �سده بقوة. واأثناء ذلك، �ساأله اأبوه : ماذا 

ترى يا بني ؟ فقال : اأرى الدائرة وقو�سا و�سهما. 

فقال : ارم يا بني. فرمى ولكنه اأخطاأ الهدف. فاأخذ 

فقال  بقوة.  و�سّده  الأ�سغر  البن  وال�سهم  القو�س 

اأب��وه : م��اذا ترى يا بني ؟ فقال : اأرى الهدف  له 

فكرر عليه اأبوه نف�س ال�سوؤال ؟ فقال : ل اأرى �سوى 

الهدف. فرمى فاأ�ساب الهدف. 

ما العربة من هذه الق�سة ؟

نعم، اإنها ق�سة حتمل يف طياتها الكثري من املعاين 

: هدف، تخطيط، تركيز، �سعي ثم جناح. فال �سك 

اأن ر�سم الهدف والرتكيز عليه ثم ال�سعي لتحقيقه 

هو الذي جعل عظماء الإ�سالم يحققون الكثري من 

اأحالمهم. واأ�سالفنا هم اأكرث النا�س قدوة حلياتنا. 

وهوؤلء ا�ستطاعوا بناء ج�سور النجاح فوق اأنقا�س 

الوهم والف�سل. وجعلوا اأهدافهم ن�سب اأعينهم مثلما 

كان البن ال�سغري الذي ل يعرف اإل الهدف. ونحن 

كم ظلمنا اأنف�سنا عندما كانت حجتنا يف اأي اإخفاق 

اأو ف�سل هي ( ظروف احلياة ) ونن�سى اأنها تقف 

حائال فقط اأمام الإن�سان العاجز ال�سعيف. 

ولذا جنعل هدفنا اأكرث قوة واأكرث فعالية، توؤثر 

فينا ويف غرينا.

 حممد �سومي كرمي الر�سادي

تعد اللغة �سرورة من �سرورات التوا�سل وو�سيلة 

من و�سائله وهي اآلته الرئي�سية فكل اأنواع التوا�سل 

متاأقلمة  تكون  اأن  عليها  لذا  اللغة،  فيها  ن�ستخدم 

تكنلوجياً تاريخياً علمياً وتقنياً وطبياً و�سحياً وللغة 

العربية تاريخ ممتد يف ذلك، وهذا ما نراه يف �سيوع 

الألفاظ اخل�سنة يف الع�سر اجلاهلي قبل اأن ياأتي 

تلك  العربي ويهذب بع�س  املعجم  وي��رثي  الإ�سالم 

الألفاظ، فرنى انتقال اللغة تاريخياً عرب ع�سورها 

مواطن  يف  جغرافياً  وانتقالها  ح�ساراتها،  بكافة 

فانتقالها  عليها،  الكبري  انعكا�سه  له  كان  اخلالفة 

من احلجاز لل�سام يليها العراق يف الع�سر العبا�سي، 

وتاأثرها بطبيعة احلياة من حولها فرنى اأن طبيعة 

احلياة يف الع�سر العبا�سي انعك�ست على رقة األفاظ 

اللغة وتعدد اأغرا�سها الأدبية، و ات�ساعها اجلغرايف 

بامتدادها للهند �سرقاً ولأ�سبانيا �سمالً، كل ذلك دل 

على مرونة اللغة وقدرتها على التو�سع والن�سجام مع 

م�ستجدات الع�سر، فكانت دائرة التفاق اأو�سع من 

دائرة الختالف، اأما يف ع�سرنا احلايل حيث بلغت 

اللغة برونقها اأوج ما بلغته فلن يلتفت املرء مّنا لتلك 

الألفاظ التي متيز اللغة العربية دون �سائر اللغات، اأو 

اأن ي�ساأل عن عدد املفردات بها، بل اأ�سبح الأمر متعلقاً 

بالكيف ل بالكم، فالتوا�سل احل�ساري مل يتوقف على 

اإقرا�س اللغات للمفردات فح�سب، فما فائدة تلك 

الكلمة اإن مل ن�ستخدمها يف �سياقات خمتلفة ونعرب 

عنها وبها، هل كان تعلم اللغة لأج��ل اللغة نف�سها 

وح�سب؟ اأم اأننا ن�ستطيع التعلم والتوا�سل بها؟ اللغة 

العربية �سملت جميع العلوم واملجالت، وه��ذا من 

اأ�سكال توا�سلها، ففي اليوم العاملي للطلبة الدوليني 

توقفت طويالً عند اأحد اأركان الدول الإفريقية لأتاأمل 

كيف اأن احل�سارة لديهم تكاد تكون هي ذاته لدينا 

يف جزيرة العرب رغم اختالف الت�سميات وتقاربها 

مرات عديدة، اللغة تزداد عطاءً وتو�سعاً، الهتمام 

باللغة العربية واإن�ساء املبادرات اخلا�سة وربطها باللغة 

والهوية خري �ساهد على ذلك، ومن اآخر اجلهود التي 

قامت بها اململكة اإن�ساء جممع امللك �سلمان العاملي 

للغة العربية والذي اأتى بدوره لتفعيل دور اللغة العربية 

اإقليمياً وعاملياً.

اأ.العنود فهد العنزي

معهد اللغويات العربية

هي اخلربة التي تكت�سبها املوؤ�س�سة اأو املنظمة من 

خالل معاملتهم مع الزبائن وتهدف بعد ذلك اإىل 

اعطائهم خدمة تفوق توقعاتهم عن طريق درا�ستهم 

درا�سة دقيقه وعلمية.

ما الفرق بني خدمة العمالء وجتربة العميل؟

انت�ساًرا،  الأكرث  العمالء امل�سطلح  تعترب خدمه 

ب�سكل  يتعاملون  الذين  املوظفني  على  تركز  وهي 

مبا�سر مع العميل، فخدمة العمالء تعني الن�سيحة 

اأو امل�ساعدة التي تقدمها ال�سركة للعميل اما جتربة 

العميل اأو�سع واأ�سمل؛ فهي رحلة العمالء وتت�سمن 

جميع الأحداث التي تكون قبل وبعد عملية ال�سراء 

العميل خدمة  العميل على اعطاء  وترتكز جتربة 

ويعيد  بالر�سا  ي�سعر  لتجعله  تطلعاته  مع  تتواكب 

جتربة �سراء املنتج او اخلدمة وبعد هذه التجربة 

جتعله �سفرًيا يتحدث عن التجربة الإيجابية التي 

خا�سها ويتحول من زبون اىل ُمعلن للخدمة -ب�سكل 

جماين-.

لقد عرفت ال�سركات منذ فرتة طويلة اأن جتربة 

املنتجات  اأهمية من  اأكرث  تكون  اأن  العمالء ميكن 

 »»Apple نف�سها، وقد ا�ستفادوا من ذلك. وتعد اأبل

  »Starbuck»و�ستاربك�س  «  »Zapposزابو�س و 

 CX  اأمثلة جيدة لل�سركات التي ت�سع جتربة العمالء

على راأ�س اأولوياتها. ولقد اأدركوا اأنه ميكن لالآخرين 

لذلك  جت��اوزه��ا،  اأو  منتجاتهم  ع��رو���س  مطابقة 

اختاروا التمايز بناًء على توفري التجارب التي يرى 

العمالء اأنها خدمة متميزة. ثم ا�ستمروا يف ريادة 

اأ�سواقهم.جتربة العميل اأ�سبحت من ال�سروريات يف 

وقتنا احلا�سر لل�سركات و املوؤ�س�سات وهي تُ�سكل 

قاعدة اأ�سا�سية لنهو�سها وا�ستمرارها وتُ�سكل اي�ًسا 

اأهمية بالغة ملتخ�س�سي »العالقات العامة«.

اأخرياً نقول اأن جتربة العميل تاأتي لرُت�سي العميل 

ال��ذراع ال�ستثماري جلميع املوؤ�س�سات؛  اأنها  حيث 

يبداأ نهو�س وتطور ال�سركة بالعميل وينتهي بالعميل 

وهو حلقة الو�سل لنجاح اأي موؤ�س�سة اأو ف�سلها.

يو�سف الوزان

اعالم-عالقات عامة

كيف نجعل هدفنا قوة.

اللغة العربية .. وتحديات العصر

تجربة العميل..

�شارة  احلمدان

الت�شوير

اليوم العالمي للغة العربية
ي�سادف  الذي  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  عام  كل  يف  العامل  يحتفل 

الثامن ع�سر من دي�سمرب؛ للحديث عن اإ�سهامات اللغة العربية يف الإرث 

الإن�ساين والثقايف.

لها  كربى  قيمة  ل  لغتهم  اأنَّ  يظنون  العربية  اللغة  اأبناء  من  كثرًيا  اإنَّ 

بها  وينادوا  يرددوها  متذرعني بحجج مل  الأخرى،  العاملية  اللغات  مقابل 

هذا  توظيف  وعدم  اللغات،  تلك  اأ�سحاب  بح�سارات  النبهار  ب�سبب  اإل 

والتطوير،  التغيري  ال�سريفة، وحماولة  كاملناف�سة  اإيجابيًّا  توظيًفا  النبهار 

ف جللد الذات فح�سب. بل ُوظِّ

اإنَّ جمرد هذا العتقاد الذي ر�سخ يف اأذهانهم وما يتبعه من ت�سرفات 

�سوؤون  للباحثني يف  بدوره  �سيوؤكد  العربية  اللغة  لغتهم  �سلبية جتاه  فعلية 

متاأخرة،  برتبة  ت�سنيفها  اإىل  و�سيوؤدي  اللغة،  هذه  حيوية  �سعف  اللغات 

مما �سيكون له اآثار �سلبية على اللغة العربية.

بالندثار يف  املهددة  باللغات  املعني  اخلا�س  اخلرباء  فريق  اأ�سار  فقد 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( اإىل اأنَّ من اأحد 

عوامل التقييم العاملي حليوية اللغة هو موقف اأ�سحابها الأ�سليني منها، 

وقد  بها،  ويُعنون  فيعززونها،  وهويتهم،  ملجتمعهم  �سرورية  يعدونها  فقد 

يخجلون منها، فيمتنعون عن تعزيزها، وقد يَتََفادون ا�ستخدامها.

للغاية،  اإيجابية  لغتهم  جت��اه  الأف��راد  ه��وؤلء  ت�سرفات  تكون  فعندما 

ويعدونها لغًة ذاَت قيمٍة ثقافيٍَّة اأ�سا�سية، واأنها حيوية ملجتمعهم وهويتهم، 

اإذا  اأما  املجموعة،  رموز هوية هذه  من  كبرًيا  رمًزا  اعتبارها  فاإنه ميكن 

يف  والتكامل  القت�سادية  التعبئة  دون  يحول  عائٌق  اأنها  اأ�سحابها  اعتقد 

موا باأنف�سهم قيمة لغتهم. املجتمع وياأخذون منها موقًفا �سلبيًّا فقد حطَّ

العربية  باللغة  القرارات  واأ�سحاب  امل�سوؤولني  عناية  اأنَّ  اإىل  اإ�سافة 

والتعليمية، ومطالبة  املوؤ�س�سات احلكومية  ا�ستعمالها يف  ودعمها وفر�س 

الدوائر  لقبولها يف  ك�سرط  العربية  اللغة  اإىل  الإجنليزية  الوثائق  ترجمة 

احلكومية، وهذا حا�سل وهلل احلمد كما يف اإدارة املرور على �سبيل املثال، 

وغري ذلك من اأ�ساليب دعم اللغة العربية والعناية بها، فاإنَّ ارتفاع قيمتها 

�سيفر�س نف�سه عامليًّا.

دعم  ل�سالح  ت�سخريها  القرار  ب�ُسنَّاع  جدير  وغريها  املوؤ�سرات  هذه 

ة كبرية، ذاُت تراٍث علميٍّ  مَّ
ُ
مكانة اللغة العربية حمليًّا وعامليًّا، اإذ هي لغُة اأ

خطرِي  �سماويٍّ  كتاٍب  و�ساحبُة  �سابقة،  ذهبيٍة  ح�سارٍة  �َسُة  �سِّ ُموؤَ �سخم، 

نْزل للب�سرية اأجمعني، ِمْن لَُدِن خالِق العاملني.
ُ
ال�ساأن، بل�ساٍن عربيٍّ مبني، اأ

واعرتاف منظمة الأمم املتحدة باللغة العربية لغًة ر�سميًة �ساد�سًة كان 

بف�سِل اأبناِء هذه اللغِة اأنف�ِسهم، ولي�س بف�سٍل ممنوٍح من املنظمة، و�ستكون 

اللغة العربية يف يوٍم من الأيام اللغة الأوىل عامليًّا متى ما اأراد اأ�سحابها 

ا�ستيعاب  اأعلم بقدرتها على  الكرمي، هو  لكتابه  لغًة  ها  ذلك، فالذي خ�سَّ

الأفكار والعلوم واملخرتعات، وهو اأعلم بف�سلها وعامليتها.

اإل  هو  ما  العربية،  باللغة  لالحتفال  عاملي  يوم  تخ�سي�س  فاإنَّ  ولذلك 

اأجمع يف  للعامل  وبيان مكانتها  اإقليميًّا وعامليًّا،  واأهميتها  لتاأكيد وجودها 

لالأجيال  وتنبيه  اإليها،  اأجمع  العامَل  حاجة  يف  ثم  اأولً،  اأ�سحابها  نفو�س 

الإ�سالمية النا�سئة اإىل دورهم جتاه اللغة العربية، واأثر هذه العناية منهم 

على التوجهات العاملية يف تقييم اللغة العربية.

اللغة  خدمة  يف  كبرية  جهوًدا  ال�سعودية  العربية  اململكة  بذلت  وق��د 

العربية، فاأن�ساأت املراكز العلمية واجلمعيات اللغوية، واأكدت هذه الأهمية 

يف روؤية اململكة 2030 اإذ هي من اأهم مقومات الثقافة يف اململكة العربية 

اأن يحفظ خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان  ال�سعودية، فن�ساأل اهلل 

بن عبد العزيز، وويل عهد الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 

�سلمان بن عبد العزيز.

ال اأ. د. حممد بن حممود فجَّ

جامعة امللك �سعود
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حتقيق: نورالدين حممد

امل�ستقبل  امل�ستمر يف  التفكري  اإن 

مقلقاً  ي��ب��دو ه��اج�����س��اً  ق��د  امل��ه��ن��ي 

يبداأ  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي  للطالب، 

فر�ص  عن  بالبحث  اخلريجني  فيه 

يكون  اأن  ال��ط��ال��ب  يتمنى  ال��ع��م��ل، 

اجلامعية  ال��درا���س��ة  اأث��ن��اء  م��وؤه��ًا 

اأي  من  اأ�سهل  الأم��ور  حينها  لتبدوا 

وقت م�سى عند عمله ب�سوق العمل.

وب����ا ���س��ك ل��ي�����ص ه��ن��اك وق��ت 

للطالب اجلامعي اأف�سل من املرحلة 

اهتماماته  على  للتعرف  اجلامعية 

انت�سار  ظ��ل  ويف  املهني،  وم�����س��اره 

بق�سم  خا�سة  جديدة  م�سطلحات 

الإع����ام »ك�����س��ان��ع حم��ت��وى، كوبي 

اح��رايف  اح���رايف،  راي���ر، م�سمم 

باتت  التي  امل�سطلحات  مونتاج«، 

تُهيمن على �سوق العمل الباحث عن 

هذه  و�سغل  مللئ  وط��اب  خريجني 

على  مطلوبة  باتت  التي  الأع��م��ال 

نطاق وا�سع، يرى طاب وخريجون 

اجلامعات  الدرا�سية يف  املناهج  اأن 

وزيادة  تطوير وحتديث  اإىل  بحاجة 

يف �ساعات التطبيق امليداين ملوائمة 

�سوق العمل.

ويعتقد الو�سط الطابي اأن بع�ص 

اأو  ت�ساعدهم  ل  املنهجية  املقررات 

ويرون  العمل  �سوق  لدخول  توؤهلهم 

وجوب حتديثها.

ع����دد من  ي��ج��ي��ب  امل��ق��اب��ل  ويف 

بجامعة  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����س��اء 

الطاب  ت�ساوؤلت  عن  �سعود  امللك 

وي�سعون النقاط على احلروف، يف 

»ر�سالة  �سحيفة  فيها  راأت  خطوة 

للتطرق  ملحة  ���س��رورة  اجل��ام��ع��ة« 

اإليها لتذليل ال�سعاب اأمام الطاب 

والإجابة على ت�ساوؤلتهم املتمثلة يف 

يف  التعليمية  املناهج  بني  العاقة 

اجلامعات و�سوق العمل وال�سعوبات 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م يف الن���دم���اج يف 

الع�سرية  وامل��ه��ارات  العمل  ���س��وق 

فاإىل  ال�سغل..  عامل  يتطلبها  التي 

التفا�سيل:

ترم تطبيقي

طالبة  ال��ب��اب��ط��ني،  اأروى  ت��ب��داأ 

م�����س��ت��وى خ��ام�����ص ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

باحلديث  الإع����ام،  بق�سم  �سعود 

الطالب  تواجه  التي  التحديات  عن 

لي�ست  الأ�سف  قائله: مع  اجلامعي، 

كل املقررات الدرا�سية توؤهل الطالب 

لدخول �سوق العمل، فبع�سها قدمية 

تعود اإىل الألفية الأوىل. 

عن  حديثها  يف  اأروى  وت�سيف 

املنهج الدرا�سي: يف احلقيقة هناك 

طريق  ع��ن  ذل��ك  يف  ت�سهم  مناهج 

ا�ستكماًل  ت��ك��ون  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع 

وجهة  وم���ن  م��ق��رر،  ك��ل  ملتطلبات 

فالتطبيق  اختاف..  يوجد  نظري 

ي�سرد  عّما  متاًما  يختلف  العملي، 

يف  ال���ورق  على  ويُ��ك��ت��ب  الكتب  يف 

الختبارات. 

وطالبت الطالبة اأروى التي تعمل 

للتطبيق  ترم  وج��ود  حمتوى،  كاتبة 

فقط  ت��رم  وج���ود  ق��ائ��ل��ه:  العملي، 

ميداين ل ي�ساعد �سوى بالقليل يف 

اأخذ �سورة ذهنية �سليمة عن �سوق 

العمل »الإعامي« بالتحديد واأمتنى 

خم�س�سة  �ساعات  هناك  يكون  اأن 

يف كل ترم تطبيقي على ما يُدر�ص، 

يف  ميداين  ُهنا  بالتطبيقي  واأعني 

�سوق العمل.

حتديث ومواكبة

اإبراهيم  عي�سى  الطالب  يتفق 

عام   - اإع��ام  بكالوريو�ص  العي�سى 

بجامعة امللك �سعود مع البابطني اأن 

على الطالب اأن يقوم بتاأهيل نف�سه 

ل�«ر�سالة  متحدثاً  موهبته،  و�سقل 

ي�ساعد  الدرا�سي  املنهج  اجلامعة«: 

يف التاأهيل لدخول �سوق العمل، لكن 

يبقى جزء كبري على الطالب وجهده 

وممار�ساتها  جديدة  مهارات  لتعلم 

لكي تُاأهله ل�سوق العمل وال�ستفادة 

ال�سابقة  واخل���رات  ال����دورات  م��ن 

والطاع على التجارب وال�ستفادة 

منها. م�سيًفا: هناك فجوة بني �سوق 

العمل مع ما يتم تدري�سه يف اجلامعة 

اإىل  الدرا�سي  املنهج  يحتاج  حيث 

حتديث ومواكبة اأكرث ل�سوق العمل.

ويقول الطالب عي�سى الذي يعمل 

من  ا���س��ت��ف��اد  ان���ه  حم��ت��وى  ك�سانع 

بالإ�سافة  الكثري  ال�سيء  الدرا�سة 

اإىل هوايته يف كتابة املحتوى، م�سرًيا 

ما  وهذا  العملية  التجربة  ل�سرورة 

الدرا�سي،  املنهج  يف  يختفي  يكاد 

بع�ص  يف  ن��ظ��ري  منهج  ه��و  ال���ذي 

حتتاج  املحتوى  ف�سناعة  الأح��ي��ان، 

اإىل تطبيقات عملية لتطويرها.

تاأ�سي�س الطالب

عبدالقادر  عادل  الدكتور  يُف�سر 

ت��دري�����ص،  هيئة  ع�سو  امل��ك��ي��ن��زي، 

ق�سم الإعام بكلية الآداب بجامعة 

املقررات  بني  العاقة  �سعود،  امللك 

يف  قائا  العمل،  و�سوق  الدرا�سية 

حديثه ل�«ر�سالة اجلامعة«: با �سك 

اأن بع�ص املقررات قد نحتاجها حتى 

تاأ�سي�سية يف  لو كانت قدمية، وهي 

املنهجية،  العلمية  اجل��وان��ب  بع�ص 

منطق  لي�ص  متاما  القدمي  ورف�ص 

التاأ�سي�ص  يف  منها  ي�ستفاد  واإمن���ا 

رواد،  موؤلفني  هناك  لأن  النظري 

يعني اإىل الآن كتاب كون يف النماذج 

وهو  الآن  اإىل  مرجعية  يعد  مودلز 

قريب  اإىل عهد  ال�ستينات  األُ��ف يف 

الغربية  الأك��ادمي��ي��ات  يف  ي��در���ص 

جانب  يف  تاأ�سيلًيا  مرجعاً  باعتباره 

النماذج والنظريات يف الإعام ويف 

العلوم الجتماعية.

وت���اب���ع ق���ائ���ًا: ت��ع��ت��م��د امل��ن��اه��ج 

الدرا�سية على تاأ�سي�ص الطالب مبا 

ميكنه من الدخول اإىل �سوق العمل 

الذي  املجال  يف  اأ�سا�سية  مبهارات 

هو فيه لكن الباقي هو املرونة التي 

العمل  طالب  بها  يتمتع  اأن  يجب 

مت�سارع  ب�سكل  تتغري  الأعمال  لأن 

املوازنة  يجب  ان��ه  اأعتقد  وبالتايل 

اأن  يف  ن��ت��ط��رف  ل  وان  وامل��وائ��م��ة 

تخ�سع الأكادميية ل�سوق العمل ول 

العمل  �سوق  عن  متاما  تنف�سل  اأن 

فالأمر عوان بني ذلك.

ن�سعى للتجديد

ال��ت��دري�����ص:  هيئة  ع�سو  وق���ال 

ال��ع��اق��ة  ذات  امل��وؤل��ف��ات  جت��دي��د 

مع  مهم  �سي  نعي�سه  الذي  بالواقع 

والتغريات  املتاحق  التقني  التغري 

الورقية  ال�سحافة  مع  التي حتدث 

ل  اأن  يجب  لكن  ه��ذا،  م��ع  واأت��ف��ق 

ت��رم��ى ب��ه��ذه ال��ك��ت��ب خ���ارج نطاق 

منها  يُ�ستفاد  التي  العامة  املراجع 

التاريخي يف املجال  التطور  ملعرفة 

لذلك اأعتقد اأن ال�ستفادة منها نعم 

نتعرف  لكي  ج��دا  مهم  والتجديد 

املوجودة  الأخ��رية  التطورات  على 

لل�سمع  ك��ان  امل��ي��دان الإع��ام��ي  يف 

ال��ع��اق��ات  يف  ك���ان  اأو  امل��رئ��ي  اأو 

ال��ع��ام��ة والت�����س��ال امل��وؤ���س�����س��ي اأو 

اإىل  احلديثة  بالنظرية  يتعلق  م��ا 

اىل  بحاجة  نحن  �سك  فابا  اآخره 

التجدد  اإىل  ن�سعى  ودوًم��ا  التجدد 

يف هذا اجلانب ويف بع�ص اجلوانب 

بع�ص  يف  التجديد  اإىل  نحتاج  قد 

املقررات.

م�سادر التعلم

اإن امل�سطلحات   وقال املكينزي: 

اجلديدة وغريها من امل�ستجدات يف 

يف  وخ�سو�سا  الإعامية  املمار�سة 

الرقمي بات مفتوح  املجال الإعام 

يف م�سادر التعلم ومل تعد املكتبات 

ي�سمى  م��ا  باتت  ب��ل  ال��ق��اع��ات؛  اأو 

م�سادر التعلم هي التي تتيح للمتعلم 

وقدراته  مهاراته  يطور  اأن  الطالب 

مت�سارعة  امل�ستجدات  اأن  خ�سو�سا 

املجال  وبالأخ�ص  املجالت  كل  يف 

كور�سات  تتوفر  ولهذا  الإع��ام��ي، 

يف اأي من�سات من من�سات العاملية 

املوجودة يف موك وكور�سريا واأي�سا 

هناك من�سات عربية كان يّل �سرف 

املن�سات  هذه  بع�سها  يف  امل�ساركة 

متخ�س�سة  كور�سات  تقدم  املختلفة 

ما  اآخ��ر  اإىل  املتعددة  اجلوانب  يف 

اإليه فن من الفنون، واأي�سا  توا�سل 

هناك الكور�سات التي هي عن بعد 

تعلم  اإمكانيات  اأن  اأعتقد  بالتايل 

هذه املفاهيم ميكن ذلك.

اال�ستعانة باملمار�سني

اإىل  املكينزي،  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 

قائًا:  والتطوير،  املمار�سة  اأهمية 

مما ي�ساعد على هذا الأمر اأولً اأن 

القدرات  تطور  وان  املناهج  تتطور 

امل���ه���اري���ة لأ����س���ات���ذة اجل��ام��ع��ات، 

الذين  باملمار�سني  ال�ستعانة  اأي�سا 

يطعمون الكليات واأكادمييات يف كل 

دول العامل هناك اإ�سهام للممار�سني 

هناك  لأن  العلمية  الأكادمييات  يف 

م�سار تطبيقي وم�سار نظري مقبول 

يف هذا اجلانب.

اجلاد  التعلم  اإن  قائًا:  واختتم 

من  ت�سنع  ���س��ن��وات  الأرب����ع  خ���ال 

الطالب �سخ�سا خمتلفا لذلك ينبغي 

واجلدية  الإرادة  لاإن�سان  يكون  اأن 

التطوير  عمليات  يف  الدخول  منذ 

و�سيجد  اجلانب  ه��ذا  يف  مهاراته 

تلقائيا  �سنوات  ال��رب��ع  بعد  نف�سه 

�سوق العمل يتلقفه نظرا ملا ميتلكه 

نتحدث  نحن  وق��درات  مهارات  من 

اآلف  اأربع �سنوات نتحدث عن  عن 

الذي  والتدريب  الدرا�سة  ال�ساعات 

ميكن اأن ي�ستثمر ا�ستثماًرا كبرًيا يف 

هذا اجلانب ف�ست�سنع منه اإعاميا 

مع  اأخ��رى  مرة  وخ�سو�سا  متميزا. 

يكون  قد  يعني  اأحيانا  كنا  اأن  توفر 

املقررات  لأح��د  قدمي  املنهج  هناك 

اأو اأن اأ�ستاذ املقرر مل يكن مب�ستوى 

يف  كما  نعد  مل  الآن  لكن  املطلوب 

من  يدينا  ب��ني  كله  ال��ع��امل  ال�سابق 

الإنرنت ومن خال م�سادر  خال 

التعلم املتوفرة حاليا.

حتديث املنهج

من�سور،  ح�سن  الدكتور  ويقول 

الآداب  كلية  تدري�ص،  هيئة  ع�سو 

وع�����س��و يف  ���س��ع��ود  امل��ل��ك  بجامعة 

اإن مو�سوع حتديث  جلنة اخلطط: 

وقد  باملنا�سبة  قائم  هو  امل��ق��ررات 

بق�سم  اخلا�سة  اخلطة  حتديث  مت 

الإعام قبل اأربع �سنوات حيث تقوم 

و�ست�سع  مقرحات  بدرا�سة  اللجنة 

ت�سورات لتطوير اخلطة حتى ميكن 

واحلذف  وتطويرها  عليها  التعديل 

ق�سم  ف��خ��ط��ة  والإ����س���اف���ة،  ف��ي��ه��ا 

التي  والتعديات  احلالية  الإع��ام 

تدر�سها جلنة اخلطط يف امل�ستقبل 

امل�ستجدات  ت��واك��ب  كلها  ال��ق��ري��ب 

واحتياجات �سوق العمل عر اإدخال 

كثري من التعديات والتحديث لكثري 

من املقررات يف خطة ق�سم الإعام 

�سوق  احتياجات  م��ع  ي��ت��واك��ب  مب��ا 

ت��ط��ورات  ي��ت��واك��ب م��ع  العمل ومب��ا 

كل  على  املهنية  والتطورات  العلمية 

امل�ستويات حملياً اإقليمًيا ودولياً.

بناء الذات

امل�سطلحات  اأن  من�سور  وي�سري 

ال�سوق هي يف احلقيقة  ال�سائعة يف 

مل تعد مرتبطة بق�سم معني، متحدثاً 

املحتوى  �سانع  اإن  اجلامعة:  لر�سالة 

لي�ص بال�سرورة اأن يكون متخ�س�ص يف 

الإعام.. فنجد اأن كثري من �سانعي 

املحتوى الناجحني واملوؤثرين مل يكونوا 

من خلفية اإعامية اأو متخ�س�ص يف 

الإعام وهذا يرتبط مبفهوم �سحافة 

ي�سنع  من  اليوم  تقول  التي  املواطن 

اأو هو  يوؤثر هو املواطن  املحتوى من 

ال�سخ�ص الذي رمبا لي�ص متخ�س�سا 

له  يف جم��ال الإع����ام وه���ذا طبعاً 

�سلبيات وله اإيجابيات وجدل كبري يف 

ينا�سر هذه  الإع��ام بني من  جمال 

الظاهرة ب�سدة وبني من يطالب بو�سع 

اأن اخللفية  اإىل  واأ�سار  لها.  �سوابط 

التي ياأتي منها يف املقام الأول خلفية 

ثم  اأول  والهتمامات  باملوهبة  تتعلق 

بعد ذلك بالبناء الذاتي للمهارات ثانيا 

هذا  وتنمية  ال�سغف  على  بالركيز 

كثري  اأن  العلم  مع  وتطويره  ال�سغف 

منهم يعمل يف جمال الرفية اأكرث من 

بح�سور  ويحظون  الأخ��رى  املجالت 

كبري يف هذا املجال.

موؤكداً باأن الطالب عندما يتخرج 

�سيجد  العمل  ���س��وق  اإىل  وي��ذه��ب 

اأ���س��ي��اء ج��دي��دة حت��ت��اج اإىل خ��رة 

يعطي  والتعليم  �سك  وبا  وتدريب 

جانب نظري مهم ويعد هو التاأ�سي�ص 

ومهارات  تدريبية  مهارات  ويعطيه 

ويف  العمل  �سوق  اإىل  توؤهله  عملية 

لق�سم  اجل��دي��دة  الدرا�سية  اخلطة 

ب�سكل  الإعام تراعي هذه اجلانب 

على  يقت�سر  ل  وامل��و���س��وع  وا���س��ح 

التدريب امليداين يف الف�سل الأخري 

هناك  واإمن��ا  التخرج  ف�سل  الثامن 

الكثري من املقررات فيها �سق نظري 

والتحرير  الكتابة  مثل  عملي  و�سق 

وت�سميم احلمات وغريها و�ستجد 

وجانب  نظري  جانب  �ستجد  اأنها 

ينفذ  اأن  الطالب  من  يطلب  عملي 

م�ساريع  اأ�سكال  على  عملية  اأ�سياء 

اخلا�ص  التو�سيف  بح�سب  عمل 

باملقرر.
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طالب: ليست كل المقررات تؤهل الطالب لسوق 
العمل فبعضها تعود لأللفية األولى

د. المكينزي: يجب أن ال تخضع األكاديميات إلى سوق العمل وأن ال تنفصل عنها والتوازن مطلوب 

د. منصور: خطة قسم اإلعالم الحالية والتعديالت التي تدرسها لجنة الخطط في المستقبل القريب 
كلها تواكب المستجدات واحتياجات سوق العمل

العي�سىد. املكينزي د.  ح�سن

»املنهج اجلامعي« بق�سم الإعالم.. هل يواكب تطور �سوق العمل؟!
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ب�إ�ستخدام تقنية »الروبوت«..
بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

كتب: م�صاعد الغنيم

ت�صوير: توفيق الغامدي

اجلامعية  الطبية  املدينة  �سجلت 

�سعود اجنازا طبيا جديدا  بجامعة 

العظام  ج��راح��ة  فريق  جن��ح  حيث 

ج��راح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  اأول  ب����اإج����راء 

وذل��ك  ال�سناعية  الركبة  ملفا�سل 

حيث  ال��روب��وت،  تقنية  باإ�ستخدام 

متخ�س�ص  فريق  العملية   اأج��رى 

امللك  مب�ست�سفى  العظام  بجراحة 

فوزي  اأ.د.  بقيادة  اجلامعي  خالد 

العظام  جراحة  ا�ست�ساري  اجلا�سر 

ط��ارق  اأ.د.  وك���ذل���ك   وامل��ف��ا���س��ل 

التخدير،  ا���س��ت�����س��اري  ال���زه���راين 

وت�سريع  امل�ساعفات  تقليل  بهدف 

الطبيعية. للحياة  والعودة  التاأهيل 

الطبية  املدينة  اأن  بالذكر  اجلدير 

على  حتر�ص  �سعود  امللك  بجامعة 

عامل  يف  جديد  ماهو  ك��ل  متابعة 

التقنيات الطبية وا�ستخدام مايعود 

بالفائدة على �سحة املر�سى، ون�سر 

جراحني  لكافة  التقنيات  هذه  مثل 

املدينة الطبية ، وهو مايتواكب مع 

اإدخال كل  2030 يف  روؤية مملكتنا 

الطبية  التقنيات  من  مميز  ماهو 

ب�سحة  ل��ل��رق��ى  وذل���ك  احل��دي��ث��ة  

املواطن يف بالدنا 

اأع��ده��ا  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 

باحثو جامعة برمنغهام الربيطانية، 

اأّن املر�سى الذين لهم تاريخ طبي مع 

ُعر�سة  اأكرث  يكونوا  اللثة،  اأمرا�ص 

القلب،  باأمرا�ص  الإ�سابة  ملخاطر 

واعتالل ال�سحة العقلية.

الدرا�سة  يف  الباحثون  وا�ستخدم 

 64 نحو  بيانات  نوعها،  من  الأوىل 

اأع��م��اره��م  متو�سط  م��ري�����ص،  األ���ف 

مع  طبي  تاريخ  ولديهم  عاما،   44
اأمرا�ص اللثة.

العينة  يف  اللثة  اأمرا�ص  ،تنوعت 

 61( اللثة  ال��ت��ه��اب  م��ر���ص  ب��ني  م��ا 

»التهاب  مر�ص  وب��ني  ح��ال��ة(،  األ��ف 

مري�ص(،  اآلف   3( ال�سن«  دواع��م 

الأوىل  املجموعة  اأفراد  ومت مقارنة 

بنحو  يقدر عددها  ثانية  مبجموعة 

لديهم  ل��ي�����ص  �سخ�ص  األ����ف   251
معاناة مع اأمرا�ص اللثة.

متو�سطها  متابعة  م��دى  وع��ل��ى 

العلماء  فح�ص  �سنوات،   3 ح��وايل 

ال��راب��ط  لتحديد  املر�سى  بيانات 

القلب  واأم��را���ص  اللثة  اأمرا�ص  بني 

ال��دم��وي��ة، م��ث��ل: ق�سور  والأوع���ي���ة 

واخلرف  الدماغية  وال�سكتة  القلب 

القلب  ا�سطراب  وكذلك  الوعائي 

�سغط  كارتفاع  الدموية  والأوع��ي��ة 

الدم، ومر�ص ال�سكري من النوع 2.

املناعة  اأم���را����ص  اإىل  ب��اإ���س��اف��ة 

ال��ذات��ي��ة م��ث��ل ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل 

وال�سكري من النوع الأول وال�سدفية 

والتي  العقلية،  ال�سحة  واع��ت��الل 

والأمرا�ص  والقلق  الكتئاب  ت�سمل 

العقلية اخلطرية.

نُ�سرت  التي  ال��درا���س��ة  وك�سفت 

 »BMJ Open« جملة  يف  موؤخرا 

تاريخ  لديهم  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  اأّن 

اأكرث  كانوا  اللثة،  اأمرا�ص  مع  طبي 

هذه  من  بواحد  للت�سخي�ص  عر�سة 

�سنوات يف   3 م��دار  على  الأمرا�ص 

غري  باملجموعة  مقارنة   املتو�سط، 

امل�سابة باأمرا�ص اللثة.

اأ���س��ح��اب  اأّن  ال��ب��اح��ث��ون  وب����نّي 

اأمرا�ص اللثة كان لديهم زيادة خطر 

العقلية  ال�سحة  باعتالل  الإ�سابة 

خطر  زاد  بينما  باملئة،   37 بن�سبة 

الذاتية  املناعة  باأمرا�ص  الإ�سابة 

ارتفع  ح��ني  يف  باملئة،   33 بن�سبة 

القلب  ب��اأم��را���ص  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر 

والأوعية الدموية بن�سبة 18 باملئة.

ك��م��ا ارت���ف���ع خ��ط��ر الإ����س���اب���ة 

با�سطراب القلب والأوعية الدموية 

بن�سبة 7 باملئة اإىل جانب مع زيادة 

خطر الإ�سابة مبر�ص ال�سكري من 

النوع 2 بن�سبة 26 باملئة.

ويقول الباحثون اإن هذه الدرا�سة 

باأمرا�ص  املرتبطة  الأب��ح��اث  تُعزز 

التهاب  وخا�سة  با�ستمرار،  اللثة 

الظروف  وخمتلف  ال�سن،  دواع���م 

ال�����س��ح��ي��ة ال��ع��ام��ة، م�����س��ددي��ن يف 

الوقاية  اأهمية  على  نف�سه  الوقت 

من  وال��ع��الج  امل��ب��ك��ر  والت�سخي�ص 

اخل�سوع  �سرورة  مع  اللثة،  التهاب 

لفح�ص الأ�سنان بانتظام.

»اكتشاف« يبشر بتحول كبير في 
عالج التهاب األمعاء

اأكرث  الأدوي���ة  جلعل  جديدة  طريقة  حديثة،  طبية  درا�سة  اقرتحت 

فعالية �سد مر�ص التهاب الأمعاء، مما يب�سر بتخفيف معاناة من يعانون 

ا�سطرابات اجلهاز اله�سمي.

ال�سطرابات  لو�سف  يُ�ستخدم  �سامل  م�سطلح  الأمعاء  التهاب  وداء 

التي يحدث فيها التهاب مزمن يف اجلهاز اله�سمي.

كرون؛  وداء  التقرحي،  القولون  التهاب  ال�سطرابات،  هذه  وتت�سمن 

 50 التهابي مزمن، ل ينجح العالج احلايل �سوى يف �سفاء  وهو مر�ص 

باملائة من املر�سى.

 Crohn’s and ويف الأيام الأخرية، نُ�سرت درا�سة جديدة يف جملة

Colitis الطبية، تفتح اأبواب الأمل اأمام ماليني مر�سى التهاب الأمعاء، 
اأو ما يُعرف مبر�ص الأمعاء اللتهابي.

ويقول اأ�ستاذ العلوم الطبية احليوية يف جامعة كاليفورنيا »ريفر�سايد«، 

ديفيد دي لو: »تركز اهتمامنا يف هذه الدرا�سة على البحث عن عالج 

اأكرث جناعة من النهج احلايل يف عالج مر�سى التهاب الأمعاء«.

م�ستقبالن  خالياهم  من  خلية  كل  يف  لديهم  النا�ص  »جميع  وي�سيف 

 ،TNF-alpha يرتبطان بجزيء TNFR2و TNFR1 خمتلفان هما

وهو جزيء التهابي ي�سمى )عامل نخر الورم األفا(، وتعمل الأدوية احلالية 

.»TNFR2و TNFR1 على منع هذا اجلزيء من الرتباط بامل�ستقبلني

ويو�سح اأن »هناك دليال على اأن م�ستقبل TNFR1 قد يكون �سببا يف 

معظم تاأثريات مر�ص التهاب الأمعاء، يف حني اأن م�ستقبل TNFR2 قد 

يقود ال�سفاء من املر�ص، ومن هذا املنطلق وجد العلماء اأن نهج العالج 

احلايل يف تثبيط كال امل�ستقبلني يعد ك�سالح ذي حدين، ويقلل من فر�ص 

جناح العالج«

اجليني  ال�ستهداف  اأن  الباحثون  يرى  اجلديدة،  العالج  طريقة  ويف 

مل�ستقبل TNFR1 املت�سبب يف تاأثريات مر�ص التهاب الأمعاء، هو املفتاح 

للو�سول اإىل عالج اأكرث جناعة وفعالية.

جريت جتارب لو على الفئران التي لها نف�ص امل�ستقبلني؛ حيث ي�سبه 
ُ
واأ

منط اللتهاب عند الفئران النمط الذي يظهر لدى الب�سر.

يو�سح العامل لو اأنه »عندما قللنا اإ�سارات م�ستقِبل TNFR1، اأظهرت 

امل�ستوى  لديها  التي  بالفئران  مقارنة  ال�سفاء  من  جيدة  درجة  الفئران 

.»TNFR1 الكامل من اإ�سارات

م�ستقِبل  يف  جيني  نق�ص  لديها  التي  الفئران  ت�ساب  املقابل،  يف 

TNFR2 باملر�ص بدرجة اأكرث �سدة، مما ي�سري اإىل اأن »TNFR2« له 
بالفعل اآثار مفيدة بالفعل، وي�ساعد يف ال�سفاء.

اأن  وتعد هذه التجربة بتوفري عالجات يف امل�ستقبل القريب، ميكنها 

تزيد من ن�سب جناح حالت التهاب القولون التقرحي وداء كرون.

نجاح أول عملية لمفاصل الركبة الصناعية

دراسة: دالالت صحية خطيرة قد
تكون وراء مشاكل اللثة

دراسة تحذر من أضرار مستحضرات التجميل على الحوامل
اخلطر  ناقو�ص  ج��دي��دة  درا���س��ة  دق��ت 

بع�ص  ا�ستخدام  ت��اأث��ري  ر���س��دت  اأن  بعد 

احلمل  اأثناء  ال�سخ�سية  العناية  منتجات 

الن�ساء  بني  الهرمونات  م�ستويات  على 

احلوامل.

وب��ح�����س��ب ال���درا����س���ة ال���ت���ي ن�����س��رت 

 Environmental« دوري��ة  يف  موؤخرا 

ب��ح��ث��وا  ال��ع��ل��م��اء  ف����اإن   ،»Research
العناية  منتجات  ا�ستخدام  بني  العالقة 

ال�����س��خ�����س��ي��ة وم�����س��ت��وي��ات ه��رم��ون��ات 

ال�ستريويد اجلن�سية، مبا يف ذلك هرمون 

وهرمونات  والربوج�سرتون  الإ�سرتوجني 

الغدة الدرقية بني الن�ساء احلوامل.

العناية  منتجات  حتتوي  عام،  وب�سكل 

ال�سخ�سية والتجميل على جمموعة كبرية 

من املواد الكيميائية امل�سببة ل�سطرابات 

والفينولت  الفثالت  مثل  ال�سماء  الغدد 

تتفاعل  التي  ال�سامة،  واملعادن  والبارابني 

ال�سيدات  منها  وتت�سرر  الهرمونات،  مع 

احلوامل على وجه اخل�سو�ص.

بيانات  جمعوا  اإنهم  الباحثون  ويقول 

حامل  ام����راأة   1070 م��ن  ال���دم  لعينات 

ترتاوح اأعمارهن بني 18 و40 عاما، ومت 

ج�سدية  لختبارات  امل�ساركات  اإخ�ساع 

تو�سح  التي  ال�ستبيانات  من  و�سل�سلة 

واأ�سلوب  والوظيفة،  ال�سكانية،  الرتكيبة 

العناية  م��ن��ت��ج��ات  وا���س��ت��خ��دام  احل��ي��اة 

وم�ستح�سرات  العطور  مثل  ال�سخ�سية 

ال��ت��ج��م��ي��ل، وط�����الء الأظ����اف����ر، وك���رمي 

احل���الق���ة، وغ�����س��ول ال���ف���م، وال�����س��ام��ب��و 

ومنتجات ال�سعر الأخرى.

منتجات  ا�ستخدام  اأن  الباحثون  ووجد 

ال�����س��ع��ر، وخ��ا���س��ة ���س��ب��غ��ات ال�����س��ع��ر، 

واملبي�سات، واملرطبات، يرتبط بانخفا�ص 

م�ستويات هرمونات ال�ستريويد اجلن�سية، 

على  احلفاظ  يف  حا�سم  دور  لها  والتي 

احل���م���ل ومن����و اجل���ن���ني، وق����د ي�����س��اه��م 

ا�سطراب هذه الهرمونات يف نتائج �سلبية 

وال��ولدة  النمو  ت��اأخ��ر  مثل  اجلنني  على 

املبكرة وانخفا�ص الوزن عند الولدة.

يف  للتغيريات  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��وؤك��د 

م�����س��ت��وي��ات ال��ه��رم��ون��ات، خ��ا���س��ة اأث��ن��اء 

احلالة  تتجاوز  وخيمة  عواقب  احلمل، 

ال�سحية عند الولدة، اإىل حدوث تغرّيات 

يف منو الأطفال، وكذلك م�سارات البلوغ، 

�سرطانات ح�سا�سة  تطور  توؤثر على  وقد 

والرحم  الثدي  �سرطان  مثل  للهرمونات 

واملبي�ص.
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تويتر يطلق خدمة سرية لحماية 
المشاهير من التنمر تكنولوجيا

يعاين الكثري من رواد و�صائل التوا�صل االجتماعي من التمرن، 

هذه  من  املت�صررين  اأكثثر  الرقمية  املن�صات  م�صاهري  ويعترب 

الظاهرة، ولهذا ال�صبب قام تويرت بتطوير خدمة جديدة �صرية 

حلماية امل�صاهري من التنمر.

جاردين«،  »بروجيكت  ا�صم   عليها  يطلق  اجلديدة   اخلدمة 

وهي قائمة داخلية ت�صم االآالف من امل�صتخدمني الذين يعتربهم 

من  متابعني  كونهم  واالنتقادات  للم�صايقات  اأكرب  تويرت عر�صة 

اأعداد كبرية مثل امل�صاهري وال�صخ�صيات الهامة.

كما ك�صف التقرير، اأن اخلدمة تعمل عند تلقي تويرت بالغاً 

فريق  ليقوم  القائمة،  ما يف  بح�صاب  متعلق  م�صيء  من�صور  عن 

وب�صرعة  فوراً  باال�صتجابة  ال�صركة  يف  املحتوى  على  االإ�صراف 

اأكرب من جميع التقارير االأخرى التي قام بتجميعها.

ومتكن اخلدمة اجلديدة تويرت من منع انت�صار املحتوى ال�صار، 

وكذلك االحتفاظ مبحتوى مغردات بارزة على املن�صة مع تقليل 

اأحداث التنّمر.

بدوره، اعترب يويل روث، رئي�س ق�صم �صالمة املوقع، اأن هناك 

 ،»Project Guardian« جمموعة من امل�صتخدمني ت�صكل قائمة

وال يتعني على هوؤالء اأن يكونوا من امل�صاهري فقط، بل �صت�صم 

اآخرين معر�صني للخطر يتم  م�صتخدمني عاديني  اأي�صاً  القائمة 

اختيارهم بناء على معايري معينة يحددها املوظفون.

موظفو  يالحظ  عندما  اخلدمة  اإىل  امل�صتخدم  اإ�صافة  وتتم 

تويرت اأنهم يرون عدداً كبرياً من الر�صائل البغي�صة ت�صله، حتى لو 

مل يدرك ذلك امل�صتخدم، موؤكدة اأن من حق االأخري طلب تقدمي 

مزيد من احلماية.

ي�صار اإىل اأن هذه اخلطوة قد الحقت ا�صتح�صان الكثريين عرب 

اأن تويرت �صيكون قادراً على منح كل  اإذا اعترب البع�س  املن�صة، 

م�صتخدم نف�س القدر من الدعم االأمني.

ال�صيرباين  االأمثثن  م�صوؤولو  يبذل 

الكربى،  التكنولوجيا  �صركات  يف 

جثثثهثثثودا حثثثثثيثثثثثة الإ�ثثثثصثثثثالح ثثثغثثرة 

االإنرتنت  برامج  اأحد  »خطرية«، يف 

امل�صتخدمة على نطاق وا�صع.

وحثثثثثذر خثثثثثرباء مبثثثجثثثال االأمثثثثن 

»قد  الثغرة  هذه  اأن  من  ال�صيرباين 

الهجمات  من  بجولة جديدة  ت�صمح 

االإلثثثكثثثرتونثثثيثثثة«. ومت حتثثديثثد هثثذه 

غام�س«  »جثثزء  يف  املخفية  الثغرة، 

مثثثن بثثرنثثامثثج اخلثثثثثادم )�ثثصثثريفثثر(، 

اإجراء  اإىل  واأدت   ،Log4j وت�صمى 

منها  �صركات  يف  معمقة  حتقيقات 

»اأمازون« و«تويرت« و«�صي�صكو«.

�صركة  اأكثثثثرب  اأمثثثثثثثازون،  وقثثثالثثثت 

يف  الثثثعثثثامل،  يف  �صحابية  حثثو�ثثصثثبثثة 

حتثثذيثثر اأمثثنثثي، »نثثحثثن نثثراقثثب هذه 

امل�صكلة، ونعمل على معاجلتها«.

واأ�صدرت وكالة االأمن ال�صيرباين 

الواليات  يف  التحتية  البنية  واأمثثن 

املثثتثثحثثدة، تثثنثثبثثيثثهثثا بثث�ثثصثثاأن الثثثثثغثثرة 

االأمثثنثثيثثة، وحثثثثثت الثث�ثثصثثركثثات على 

اتثثخثثاذ اإجثثثثثثراءات. وقثثالثثت مثثديثثرة 

اإي�صرتيل، »لكي نكون  الوكالة، جني 

وا�صحني، ت�صكل هذه الثغرة خطرا 

االآثار  بتقليل  فقط  �صنقوم  �صديدا. 

التعاون  تكثيف  املحتملة، من خالل 

بني احلكومة والقطاع اخلا�س«.

بثثرامثثج  تنتج  �ثثصثثركثثات  واأعثثلثثنثثت 

ومنها   ،Log4j ثغرة  على  حتتوي 

»اآي بي اأم«، و »رد هات«، و«اأوراكل«، 

اأنها �صتقوم بتحديث  اأم وير«،  و«يف 

الربامج.

كبري  بثثورتثثنثثوي،  اآرون  واأو�ثثثصثثثح 

العلماء يف �صركة »راندوري« لالأمن، 

الثغرة،  ا�صتغالل  ل�صهولة  نظرا  اإنه 

و�ثثصثثعثثوبثثة مثثنثثع الثثهثثجثثمثثات، فقد 

ي�صتخدم املت�صللون Log4j القتحام 

�صبكات ال�صركات ل�صنوات قادمة.

وت�صمح الثغرة للمت�صللني بتحويل 

ملفات ال�صجل التي تتعقب ما يفعله 

امل�صتخدمون على خوادم الكمبيوتر، 

اجلهاز  جترب  �صارة  تعليمات  اإىل 

على تنزيل برامج غري م�صرح بها.

باحثني  عثثن  ال�صحيفة  ونثثقثثلثثت 

يف  »بثثثثثثداأوا  مت�صللني  اإن  قثثولثثهثثم 

ا�صتغالل الثغرة«، اجلمعة، للو�صول 

لعبة  تثث�ثثصثثغثثل  الثثتثثي  اخلثثثثثوادم  اإىل 

ل�صركة  الثثتثثابثثعثثة  كثثثرافثثثت«،  »مثثايثثن 

مثثذكثثرة  ويف  »مثثثايثثثكثثثرو�ثثثصثثثوفثثثت«. 

ال�صركة  ن�صحت  اجلمعة،  ن�صرت 

م�صتخدمي »ماين كرافت« بتحديث 

اللعبة.

الثغرة  اأن  الثثبثثاحثثثثثون  واأ�ثثثصثثثاف 

وجثثثدت اأيثث�ثثصثثا يف خثثثثوادم »اآبثثثثل«، 

ومنها  اأخثثرى،  �صركات  اأنظمة  ويف 

»تويرت«، و«لينكد اإن«، اململوكة اأي�صا 

ل�صركة »مايكرو�صوفت«.

عمالقة التكنولوجيا يحذرون.. ثغرة خطيرة
قد تفتح باب الهجمات واسعًا

أفضل طرق إخفاء البريد اإللكتروني من المعلنين
تثثثهثثثدف �ثثثصثثثركثثثات االإعثثثثالنثثثثات 

واملعلنني عرب االإنرتنت اإىل احل�صول 

اخلا�س  االإلثثثكثثثرتوين  الثثربيثثد  على 

يتمكنوا  حتى  وذلك  بامل�صتخدمني. 

االإنثثرتنثثت  �صبكة  عثثرب  تتبعهم  مثثن 

واحلمالت  االإعثثالنثثات  وتخ�صي�س 

الدعائية.

وحتثث�ثثصثثل هثثثذه الثث�ثثصثثركثثات على 

تقوم  عندما  االإلثثثكثثثرتوين  بثثريثثدك 

التابعة  املواقع  اإحدى  بالت�صجيل يف 

املواقع  اإحثثدى  تبيع  عندما  اأو  لهم 

الثثتثثي تثث�ثثصثثتثثخثثدمثثهثثا بثثيثثانثثاتثثك اإىل 

ال�صركات املعلنة. 

وبعد ذلك جتد بريدك االإلكرتوين 

مليء بالر�صائل املزعجة واحلمالت 

االإعالنية ملختلف اخلدمات التي قد 

ت�صتخدمها اأو ال ت�صتخدمها.

اخل�صو�صية  اخثثثثثرتاق  دفثثثع  و 

للبدء  الثث�ثثصثثركثثات  مثثن  الكثري  هثثذا 

الربيد  الإخفاء  اأدوات  على  بالعمل 

االإلثثثثكثثثثرتوين ومثثثنثثثع املثثعثثلثثنثثني من 

الو�صول اإليه.

وتثث�ثثصثثتثثطثثيثثع اخثثثثفثثثثاء بثثثريثثثدك 

االإلثثثثثثثكثثثثثثثرتوين عثثثثثرب طثثريثثقثثتثثني 

اإ�صتخدام خدمات  خمتلفتني، وهما 

اأو الربيد  توجيه الربيد االإلكرتوين 

االإلكرتوين الوهمي.

ال�����ري�����د  ت�����وج�����ي�����ه  خ�������دم�������ات   -

الإلكرتوين

تعتمد هذه اخلدمات على فكرة 

تقوم  حيث  للغاية،  وب�صيطة  �صهلة 

لت�صتخدمه  وهمًيا  بريًدا  باإعطائك 

يف ت�صجيل الدخول بداًل من بريدك 

احلقيقي. وعندما ت�صلك ر�صالة يف 

�صندوق الوارد للربيد الوهمي، فاإن 

حمتوى  على  تتعرف  اخلدمة  هثثذه 

لك  توجهه  اأنه  اإما  وتقرر  الر�صالة 

اإن كان هاًما اأو اأن ترتكه يف �صندوق 

اأو  اإعالنًيا  كان  اإن  الوهمي  الربيد 

ال يهمك، وت�صتطيع بالطبع مراجعة 

�صندوق الربيد الوهمي للبحث عن 

بع�س  لثثك  وتثثوفثثر  بعينها.  ر�ثثصثثائثثل 

من  اآكثثر  اإن�صاء  اإمكانية  اخلدمات 

عملية  ذلثثك  ويجعل  وهثثمثثي،  بريد 

االإلثثثكثثثرتوين  الثثربيثثد  عثثرب  تتبعك 

اأ�صعب.

التي  االأدوات  من  الكثري  وتوجد 

تقدم هذه اخلدمة، ومن اأهمها: 

ال����ري����د  لإخ������ف������اء  اآب��������ل  اأداة   -

الإلكرتوين

تثثثوفثثثر اآبثثثثثثل �ثثصثثمثثن اإ�ثثثثصثثثثرتاك 

iCloud Plus اأداة جديدة ت�صمح 
لك باإخفاء بريدك االإلكرتوين عند 

الت�صجيل يف اأي موقع عرب اأجهزتها.

الربيد  اإن�صاء  االأداة  لهذه  وميكن 

االإلكرتوين الوهمي اجلديد ب�صهولة 

ت�صجيل  ال�صغط على �صندوق  عرب 

الثثدخثثول ومثثثن ثثثم اخثثتثثيثثار اخثثفثثاء 

الربيد االإلكرتوين.

كما ت�صتطيع اإن�صاء بريد اإلكرتوين 

ت�صجيل  �صندوق  عن  بعيًدا  وهمي 

الدخول عرب اتباع اخلطوات التالية: 

اإىل تطبيق االإعثثدادات يف  توجه 

جهازك، ومن ثم ا�صغط على �صورة 

ح�صاب اآيكالود اخلا�س بك.

اإخفاء  خا�صية  اخثثرت  ذلثثك  بعد 

اإن�صاء  ثم  ومثثن  االإلثثكثثرتوين  الربيد 

ح�صاب جديد.

الربيد  اإعثثثدادات  اإدارة  وميكنك 

االإلثثثكثثثرتوين الثثوهثثمثثي عثثرب اتثثبثثاع 

اخلطوات التالية: 

اآيثثثكثثثالود  حثث�ثثصثثاب  اإىل  تثثثوجثثثه 

اخلا�س بك عرب تطبيق االإعدادات 

يف جهازك. ثم اخرت خا�صية اإخفاء 

بثثريثثدي االإلثثثثكثثثثرتوين، وبثثعثثد ذلثثك 

تلقائًيا  االعثثثدادات  ادارة  ت�صتطيع 

لكل خدمة عرب ال�صغط عليها.

مالحظات  اإ�ثثصثثافثثة  وت�صتطيع 

جديد  اإلكرتوين  بريد  لكل  خا�صة 

تن�صاه اأو اإعادة ت�صميته كما ترغب.

- خ���دم���ة ف���اي���رف���وك�������س ل��ت��وج��ي��ه 

الر�سائل  

�صاحبة   Mozilla �صركة  تقدم 

خا�صًة  خدمًة  فايرفوك�س  مت�صفح 

املت�صفح   بح�صاب  ومرتبطة  بها 

الو�صول  م�صتخدميها  على  لت�صهل 

اإليها.

وتوفر ال�صركة ن�صخًة من اخلدمة 

اأقل كثرًيا يف  ب�صكل جماين ولكنها 

املميزات من اأغلب املناف�صني.

الن�صخة املجانية من  وت�صمح لك 

اأ�صماء   5 على  باحل�صول  اخلدمة 

م�صتعارة، ولكن ال ت�صتطيع الو�صول 

الربيد  اإىل  الثثثواردة  الر�صائل  اإىل 

الوهمي اأو الرد عليها.

منا�صًبا  اختياًرا  اخلدمة  وتعترب 

الكاملة،  ملحبي منظومة فايرفوك�س 

حثثثيثثثث تثث�ثثصثثتثثطثثيثثع عثثثثرب حثث�ثثصثثاب 

جميع  اإىل  الثثو�ثثصثثول  فثثايثثرفثثوكثث�ثثس 

اأي  يف  وال�صركة  املت�صفح  خدمات 

وقت وعرب اأي جهاز.

وي�صهل ذلك االنتقال اإىل االأجهزة 

عند  املجهود  يقلل  كما  اجلثثديثثدة، 

تثبيت التطبيق يف جهاز جديد.

اإ�صافة  وتعمل هذه اخلدمة عرب 

اإ�ثثصثثافثثات  متجر  مثثن  تثبيتها  يثثتثثم 

باملت�صفح  اخلثثثا�ثثثس  فثثايثثرفثثوكثث�ثثس 

واملدعوم من ال�صركة.

- ا�����س����ت����خ����دام خ�����دم�����ات ال���ري���د 

الإلكرتوين الوهمي املوؤقت

تثثخثثتثثلثثف هثثثثذه اخلثثثثدمثثثثات عن 

خثثدمثثات تثثوجثثيثثه الثثر�ثثصثثائثثل يف اأن 

عليه  حت�صل  الذي  اجلديد  الربيد 

هو بريد موؤقت.

ويتوقف  يختفي  اأنثثه  ذلك  ويعني 

بثثعثثد عثثدة  الثثعثثمثثل ب�صكل كثثلثثي  عثثن 

وتقدم  ترغب  كما  اأيثثثام  اأو  دقثثائثثق 

اخلدمة لك.

وتثثوجثثد الثثكثثثثثري مثثن اخلثثدمثثات 

املثثثتثثثنثثثوعثثثة الثثثثتثثثثي تثثث�ثثثصثثثمثثثح لثثك 

بثثا�ثثصثثتثثخثثدام الثثثربيثثثد االإلثثثكثثثرتوين 

اأو   GuerrillaMail مثل  املوؤقت 

.10MinuteMail
كما توجد جمموعة من اخلدمات 

موؤقت  بريد  اأو  مهمل  مثل  العربية 

اأغلب  وتثثوفثثر   .TempMail اأو 

للتثبيت  تطبيقات  اخلثثدمثثات  هثثذه 

اأو ميكنك ا�صتخدامها  على الهاتف 

مبا�صرًة من املوقع اخلا�س بها.

وقد تواجه �صعوبة عند ا�صتخدام 

مثثثثثل هثثثثذه اخلثثثدمثثثات مثثثع بع�س 

املواقع، ويف تلك احلالة يجب عليك 

خدمة  وا�صتخدام  اخلثثدمثثة  تغيري 

اأخرى غريها.



تكللت العملية بالنجاح..

إزالة ورم ضخم في منطقة الصدر

متّكن فريق طبي جراحي يف املدينة الطبية اجلامعية بـاجلامعة بقيادة 

الدكتور �ضالح النا�ضر، من  اإجراء عملية ال�ضتئ�ضال ورم �ضخم ملري�ض 

نادرة  احلالة  هذه  وتعترب  ال�ضدر،  منطقة  مزمن يف  اأمل  من  يعاين  كان 

احلدوث. وتكللت هذه العملية وهلل احلمد بالنجاح.

إتاحة تحميل التطبيق اإللكتروني 
للهوية المطورة بالمدينة الجامعية

باملدينة  واجلــودة  التطوير  عمادة  بوكالة  الهوية  اإدارة  وحــدة  نظمت 

التعريف  ا�ضتهدفت  التي  العمل  ور�ــض  من  عــدد  للطالبات  اجلامعية 

بالتطبيق االإلكرتوين للهوية املطورة للجامعة.

ويف ور�ضة العمل ت�ضمنت حتميل التطبيق االإلكرتوين للهوية املطورة 

للجامعة، والتعرف على اأهمية تطبيقات الهوية، والتزام من�ضوبي اجلامعة 

عن  اإيجابية  ذهنية  �ضورة  بناء  يف  ذلك  واأثــر  املطور  و�ضعارها  بهويتها 

اجلامعة ودعم �ضمعتها املوؤ�ض�ضية املتميزة.

  قدمت ور�ض العمل االأ�ضتاذة نهى احلمدان، ومن�ضوبات وحدة اإدارة 

الدي�ضي،  دارة  الدكتورة  التطوير واجلودة  وكيلة عمادة  باإ�ضراف  الهوية، 

وكلية  التمري�ض،  ككلية  اجلامعة  كليات  من  العديد  منها  ا�ضتفاد  التي 

العمارة والتخطيط، وكلية العلوم، والطب، والعلوم الطبية التطبيقية.

رسالتا ماجستير في قسم الهندسة 
الكيميائية بالتعاون مع شركة سابك

 

الكيميائية  الهند�ضة  ق�ضم  يف  ماج�ضتري  ر�ضالتي  مناق�ضة  جــرت 

معينة  ن�ضبة  باإ�ضافة  )البال�ضتيك(  اللدائن  من  اأنــواع  حت�ضني  حول 

اإ�ضافة  بــدرا�ــضــة  الفايز  فايز  م.  ر�ضالة  قامت  حيث  املــعــادن.  مــن 

الكب�ض  بتقنية  تريفثاليت  اإيثلني  البويل  مادة  اإىل  االأملنيوم  م�ضحوق 

ر�ضالة  امتت  بينما  للخليط.  امليكانيكية  اخل�ضائ�ض  ودرا�ضة  ال�ضاخن 

مع  النانوي  االأملنيوم  م�ضحوق  اإ�ضافة  درا�ضة  احلميدي  عبداهلل  م. 

وتو�ضلت  تريفثاليت.  بيوتيلني  والــبــويل  تريفثاليث  اإيثيلني  البويل 

بعد  للدائن  امليكانيكية  اخلوا�ض  حت�ضن  اأهمها  نتائج  اإىل  الدرا�ضتان 

مع  االأملنيوم  م�ضحوق  ن�ضبة  زيادة  واإمكانية  االأملنيوم،  خلطها مب�ضحوق 

االإبقاء على ن�ضب تبلور عالية وجنم عنها ت�ضجيل براءة اخرتاع نوعية 

م�ضرتكة بني اجلامعة بو�ضركة �ضابك والتي تعمل عليها ال�ضركة حالياً 

التجاري. امل�ضتوى  اإىل  لنقلها 

الهند�ضة  ق�ضم  بني  امل�ضتمر  التعاون  �ضمن  الر�ضالتان  هاتان  وتاأتي 

الكيميائية وال�ضركة ال�ضعودية لل�ضناعات االأ�ضا�ضية )�ضابك( ممثلة مركز 

التنفيذي  الرئي�ض  واأفاد  البال�ضتيك )�ضبادك(.  �ضابك لتطوير تطبيقات 

ملركز �ضابك الأبحاث البوليمرات يف كلية الهند�ضة وامل�ضرف الرئي�ض على 

االإ�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اأن  الزهراين  �ضعيد  الدكتور  االأ�ضتاذ  الطالبني 

بني ق�ضم الهند�ضة الكيميائية و�ضركة �ضابك م�ضتمرة ومتجددة ملا يحقق 

والتي  التطبيقية  البحثية  املنظومة  بناء  يف  وي�ضهم  الطرفني  اأهــداف 

اأو  ت�ضهم يف تطوير منتجات نوعية يف جمال ال�ضناعات البرتوكيميائية 

بالفائدة  تعود  والتي  �ضابك  منتجات  على  القائمة  التحويلية  ال�ضناعات 

على ال�ضناعة الوطنية.

يف  برامج  ثالثة  يقدم  الكيميائية  الهند�ضة  ق�ضم  اأن  االإ�ضارة  جتدر 

الكيميائية وماج�ضتري  الهند�ضة  العلوم يف  العليا؛ ماج�ضتري  الدرا�ضات 

الهند�ضة  يف  الفل�ضفة  ودكــتــوراه  الــبــولــيــمــرات  هند�ضة  يف  الــعــلــوم 

الكيميائية.

كتب - نورالدين حممد

بق�ضم  ممثلًة  اجلامعة  ح�ضدت 

فيلمها  عن  التميز  جائزة  االإعـــالم 

ملتقى  م�ضابقة  يف   )KSU EYE(

ــه  دورت يف  العربي  االإعــــالم  �ضباب 

كلية  يف  الق�ضرية  لــالأفــالم  الثانية 

القاهرة، مب�ضاركة  بجامعة  االإعــالم 

اأكرث من 70 م�ضروع تخرج مناف�ض يف 

امل�ضابقة مبجاالت االأفالم الوثائقية 

املطبوعة  وال�ضحافة  ــات  واالإعــالن

»�ضناعة  عــنــوان:  حتــت  والرقمية، 

التكنولوجيا:  ع�ضر  يف  االإعـــــالم 

جتارب ملهمة – فر�ض وحتديات.

اأولياء،  عبدالعزيز  االأ�ضتاذ  وقال 

ع�ضو هيئة التدري�ض بق�ضم االإعالم،  

اجلــامــعــة«:  لـــ«ر�ــضــالــة  ت�ضريح  يف 

�ضعيد جداً بان�ضمامي لهذه امل�ضابقة 

والتي  اجلميلة  والتناف�ضية  الثقافية 

بجامعة  االإعــــالم  كلية  لنا  اأتــاحــت 

القاهرة فر�ضة امل�ضاركة 

على  الفلم  وحــاز  بها، 

ر�ضا الكثري من احلكام 

امل�ضيدين  وامل�ضاركني 

على  ح�ضل  وكذلك  به 

الــتــمــيــز على  جـــائـــزة 

االإعــالم  كلية  م�ضتوى 

ــة الـــقـــاهـــرة.  ــع ــجــام ب

فكرة  �ضاحب  واأ�ضاف 

االأ�ضتاذ  الفلم  واإخــراج 

ـــاء،  ـــي عــبــدالــعــزيــز اأول

عــن حمــتــوى الفلم الــفــائــز، قــائــاًل: 

خطط  يف  تتلخ�ض  الفلم  فكرة  اإن 

�ضعود  امللك  جامعة  وا�ضرتاتيجية 

بعني  وتطلعها  اإجنازاتها  ترى  وكيف 

امل�ضتقبل والطموح التي مت�ضي اإليه. 

الق�ضري  الفلم  ـــاح  اأت قــائــاًل:  وتــابــع 

التطورات  م�ضاهدة  واملتابع  للطالب 

يف  متمثلة  منهجية  خــطــط  وفـــق 

وهو  التعليمي  الثالوث 

واملعلم  والطالب  املنهج 

االأداء  م�ضتوى  بنف�ض 

كي يتوفر تعليم حقيقي 

بحيث ن�ضل اإىل عملية 

تعليمية ناجحة.

واأ�ــضــار اأولــيــاء اإىل 

من  عــــدد  هـــنـــاك  اأن 

يطرحها  الــتــ�ــضــاوؤالت 

الـــطـــالب، تــتــمــثــل يف 

�ــــضــــوؤالــــهــــم، اخــــرتمت   

ويف  للفيلم؟  )KSU EYE(ا�ضًما 

اإجابة عن الت�ضاوؤل قال: اإنها ملخ�ض 

املنهجية  واخلــطــط  الــنــظــر،  لبُعد 

الو�ضول  يف  ت�ضاهم  التي  املدرو�ضة 

يحقق  عــايل  تطلعات  م�ضتوى  اإىل 

االأهـــــداف الــتــي �ــضــاهــدنــاهــا بعني 

اجلامعة وراأينا باأنها متطورة يف الفلم 

على م�ضتوى العامل، الأن اجلامعة لها 

بهذه  تــراهــا  التي  اخلا�ضة  روؤيتها 

وامل�ضرق،  الطموح  وم�ضتقبلها  العني 

باملحور  اهتمامه  جل  ي�ضب  ــذي  ال

وهــو  واالأهـــــم  االأول  اال�ــضــتــثــمــاري 

الطالب اجلامعي.

من  عــدد  م�ضاركة  امللتقى  و�ضهد 

االأكادميية  وال�ضخ�ضيات  اجلامعات 

عميد  ال�ضيخ  حنان  الدكتورة  منهم 

كلية االإعالم بجامعة ال�ضرق االأو�ضط 

م�ضاد  والدكتور  ــيــة،  االأردن باململكة 

الفنون اجلميلة  االأ�ضدي عميد كلية 

بجامعة بغداد، عالء الزيود، امل�ضت�ضار 

االأردنــيــة يف  ال�ضفارة  االإعــالمــي يف 

ــقــاهــرة، والــ�ــضــفــري اأحــمــد ر�ضيد  ال

ال�ضباب  ـــر  وزي وم�ضاعد  خــطــابــي، 

والريا�ضة وم�ضاعد وزير االآثار، واأمناء 

االأمني  عقل،  ن�ضوى  دكتورة  امللتقى، 

�ضلوى  الدكتورة  للملتقى،  التنفيذي 

العواديل اأمني عام امللتقى.
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الجامعة تفوز بجائزة التميز بملتقى شباب اإلعالم العربي 
فيما تقدم للم�سابقة اأكرث من 70 م�رشوع تخرج..

جانب من م�ضاركات الطالبات الكتابية مبعر�ض اليوم العاملي للغة العربية ببهو كلية ال�ضنة التح�ضريية

اأ. عبدالعزيز اأولياء


