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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

د .العمر يكرم رؤساء تحرير
المجالت المتميزة بالجامعة

ك���رم م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب������دران ب��ن
عبدالرحمن العمر ر�ؤ�ساء حترير

امل����ج��ل�ات امل���ت���م���ي���زة ب��اجل��ام��ع��ة
ال��ت��ي �أح���رزت �أداء مم��ي��زاً للعام
امل���ا����ض���ي وامل����درج����ة يف ق��واع��د

االستراتيجية المحدثة للجامعة

بيانات �شبكة العلوم وذات الت�أثري
ال��ع��ايل ،بح�ضور وك��ي��ل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
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طالب :ليست كل المقررات تؤهل الطالب لسوق العمل

زيارة وفد من الملحقية الثقافية اليابانية

ا�ستقبل الدكتور مزيد بن م�شهور
الرتكاوي امل�شرف على �إدارة التعاون
ال��دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية العاملية
باجلامعة ،وفد من امللحقية الثقافية
يف �سفارة دولة اليابان لدى اململكة
�شمل كل من ال�سيدة نوناكا �أكيكو
�سكرتري ثان ورئي�س الق�سم الثقايف،
وال�سيدة �شيموكاوا مايوكو ،وال�سيدة
�إيواتا نانامي م�ست�شار وباحث بق�سم
الثقافة والتعليم بال�سفارة.

وق���د ت��ط��رق��ت امل��ح��ادث��ات �إىل
ال��ت��ع��اون الأك���ادمي���ي ب�ين اجلامعة
واجل��ان��ب الياباين و�أوج���ه التعاون
امل�شرتك بني جامعة امللك �سعود
واجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة ،و�إمكانية
زي��ادة التعاون الأك��ادمي��ي والبحثي
بني اجلانبني ،ودع��م تدري�س اللغة
ال��ي��اب��ان��ي��ة ،وك���ذل���ك دع���م ب��رام��ج
الطالب املتميزين يف جم��ال تعلم
اللغة اليابانية.

الأ�ستاذ الدكتور خالد بن �إبراهيم
احلميزي رئي�س اللجنة الدائمة
ل��ل��م��ج�لات ال��ع��ل��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة

وامل�����ش��رف��ة ع��ل��ى وح���دة امل��ج�لات
العلمية بالوكالة ،و الدكتورة رها
بنت �سعود �أورفلي وذلك يف قاعة

الت�شريفات باجلامعة يوم االربعاء
املا�ضي.
التفا�صيل �صـ 3

كما ثمن الوفد موافقة وزارة
التعليم مب��ق�ترح ت��أ���س��ي�����س مركز
اختبــار �إتـــقان اللـغة اليابـانية
) ،(JLPTو�أن ي���ك���ون امل��رك��ز
باجلامعة ،ويعد هذا املركز الوحيد
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،و�أن
تلك امل��ب��ادرة ���س��وف تتيح فر�صاً
كبرية ل�شعب اململكة ،وت�ساهم يف
توطيد العالقات بني اململكة ودولة
اليابان.

09

لتعزيز التعاون اال�سرتاتيجي يف املجاالت العلمية والبحثية واال�ست�شارات

الجامعة توقع مذكرة تعاون مع جامعة «نجران»

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود
وجامعة جنران اخلمي�س املا�ضي،
م��ذك��رة ت��ع��اون لتعزيز ال�شراكة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب�ي�ن اجل��ان��ب�ين
يف امل��ج��االت العلمية والبحثية
واال�����س����ت���������ش����ارات وال����ت����دري����ب
ون���ق���ل اخل��ب��رات وامل���ع���رف���ة بني
اجل���ان���ب�ي�ن ،مت ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة

يف م��ق��ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
بح�ضور م��ع��ايل رئي�س اجلامعة
الدكتور ب��دران ب��ن عبدالرحمن
ال � ُع��م��ر ،ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة جن��ران
الدكتور عبدالرحمن بن �إبراهيم
اخل�ضريي.
ومب��وج��ب امل��ذك��رة املوقعة بني
اجل��ان��ب�ين��� ،س��ت��ق��وم اجل��ام��ع��ت��ان

بتبادل اخلربة واملعرفة يف جمال
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��م��ي��ة والبحثية
بالتعاون بني الطرفني يف و�ضع
�إط��ار لتعزيز ال��ت��ع��اون والتكامل
وت��وح��ي��د اجل���ه���ود ب�ي�ن اجل��ه��ت�ين
ل��ت��ف��ع��ي��ل �إ���س��ه��ام��ات��ه��م��ا العلمية
واملجتمعية ،وتعزيز �أهداف ر�ؤية
).(2030
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أخبار

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
لدول اخلليج العربية ،برئا�سة كلية �إدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود،
ور�شة عمل «هيكلة الأق�سام الأكادميية بكليات العلوم الإدارية بجامعات دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية» عرب االت�صال املرئي.
ور�أ���س عميد كلية �إدارة الأع��م��ال ورئي�س جلنة عمداء كليات العلوم
الإدارية بدول املجل�س الأ�ستاذ الدكتور ب�سام بن عبداهلل الب�سام ،الور�شة
مب�شاركة وح�ضور ( )76من عمداء و�أع�ضاء هيئة التدري�س ور�ؤ�ساء الأق�سام
الأكادميية بكليات العلوم الإدارية.
ويف البدء رحب الدكتور ب�سام الب�سام امل�شاركني يف الور�شة واحل�ضور
من عمداء الكليات و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملهتمني من خمتلف كليات
العلوم الإدارية .ثم �أدار الدكتور ماجد ال�سلمي عميد كلية �إدارة الأعمال
بجامعة تبوك جل�سات الور�شة وعر�ض �أوراق العمل لأع�ضاء هيئة التدري�س
امل�شاركني ،حيث تناولت ال��ورق��ة الأوىل «الأق�سام الأكادميية والإدارة
الإلكرتونية يف ظل جائحة كورونا» قدمها الدكتور حممد ح�سن جوادي من
جامعة جدة� .أما الورقة الثانية فكانت بعنوان» الهيكل الدائري نحو تعزيز
التعاون وال�شمولية» قدمها الدكتورة م�سفر املهندي من جامعة البحرين.
فيما تناولت الورقة الثالثة مو�ضوع «هيكلة الأق�سام الأكادميية يف �ضوء
تخ�ص�صات الدرا�سات العليا والتي قدمها الدكتور وادي بن براك العنزي
وكيل كلية �إدارة الأعمال للدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود بالإ�ضافة
�إىل الورقة الرابعة بعنوان مقرتح هيكلة الأق�سام الأكادميية بكلية العلوم
الإداري��ة قدمها الدكتور جهاد �صياح بن هاين من جامعة جدة ،وحتدثت
الورقة الأخرية عن الهيكل التنظيمي املقرتح لكليات الأعمال واملقدمة من
الدكتورة �أميمة عبداهلل عبا�س من جامعة جدة.
وخرج امل�شاركني يف الور�شة التي ح�ضرها مدير �إدارة التعليم بالأمانة
العامة لدول املجل�س ،الدكتور حممد املهري ،بالعديد من التو�صيات يف
نهاية الور�شة ،متثلت يف احلاجة �إىل �إع��ادة هيكلة الأق�سام الأكادميية
مبا يتالئم مع متطلبات التنمية والتخطيط اال�سرتاتيجي و�سوق العمل
والرتكيز على االحتياج الفعلي والأخذ يف االعتبار التطورات التكنولوجية
و�أ�ساليب التعلم املختلفة� ،سعياً لتعزيز الكفاءة والفاعلية يف �أعمال الكليات
واال�ستفادة من املوارد الب�شرية املتاحة.
ودعا امل�شاركون �إىل �أهمية مراعاة الهياكل الإدارية امل�شاركة بني الأق�سام
كعن�صر �أ�سا�سي يف هيكلة الأق�سام الأكادميية بكليات العلوم الإداري��ة
واال�ستفادة من التجارب الدولية ،وتبادل اخلربات بني الأق�سام الأكادميية
يف كليات العلوم الإداري���ة بجامعات دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية ،بالإ�ضافة ملراعاة احلوكمة يف �إعداد الهياكل الإدارية يف الأق�سام
الأكادميية مبا ي�ضمن جودة املخرجات و�أن تكون الهياكل الإدارية داعمة
للعمل الأكادميي والبحثي يف الكليات والأق�سام ،و�أن يكون موقع �إدارة الكلية
يف الهياكل التنظيمي ي�ساعد على حتقيق �أهداف الكلية و�ضرورة املراجعة
الدورية للهياكل التنظيمية.
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مركز الإر�شاد باجلامعة..

يطلق برنامج
متكامل للوقاية من
المخدرات

نظم مركز الإر���ش��اد والتوجيه
باجلامعة برنامج متكامل للوقاية
م��ن امل��خ��درات ت��زام��ن�اً م��ع حتقيق
ر�ؤية اململكة  2030وذلك لتحقيق
�أع��ل��ى ق���در م��ن ال��ف��ائ��دة ل�صالح
طالب اجلامعة.
ح��ي��ث مت تنفيذ ن���دوة توعوية
للطالب وال��ط��ال��ب��ات قدمتها كل
من الدكتورة �سهام اليو�سف ،حتت
عنوان «ال�صحة النف�سية واملخدرات
يف املجتمع» ورمي بنت ابراهيم
العرف بعنوان« :ت��أث�ير املخدرات
ع��ل��ى ���ص��ح��ت��ي» ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
حما�ضرة توعوية قدمتها الدكتورة
�سهام اليو�سف للإر�شاد النف�سي –
واالجتماعي – االكادميي.
و�أع���ل���ن امل���رك���ز �أ���س��م��اء �ستة
فائزين مب�سابقة �أجمل ت�صميم،
عرب جتاوزهم املرحلة النهائية من
قبل جلنة تابعة للمديرية العامة
ملكافحة امل��خ��درات ،حت��ت �شعار
«حلياة خالية من ال�سموم للطالب
والطالبات» ،وهم املركز الأول )
غ��ادة ال��ه��دل��ق( وامل��رك��ز ال��ث��اين )
رغ��د التميمي( فيما ح�صلت )
الهنوف الغنام( على املركز الثالث
و)ليان املقرن( على املركز الرابع،
وف����ازت )اث�ي�ر امل���ع���اوي( باملركز
الرابع و)�سحر ابراهيم( باملركز
ال�ساد�س.

بح�ضور رئي�س اجلامعة..

إدارة المركز الوطني ألبحاث الشباب
تناقش الخطة المستقبلية

ع��ق��د امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لأب��ح��اث
ال�����ش��ب��اب اج��ت��م��اع�اً ملجل�س �إدارة
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 �إدارة
املركز الوطني لأبحاث ال�شباب.
وناق�ش االجتماع م�شاريع اخلطة
امل�ستقبلية طويلة املدى والق�صرية،
بح�ضور �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز
مم��ث��ل��ي ال�������وزارات ذات ال��ع�لاق��ة
بال�شباب وهم� :أ� .أحمد بن �صالح
املاجد وكيل وزارة امل��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية لتنمية املجتمع
 ،د .حممد بن ابراهيم الع�ضيب
وكيل وزارة التعليم للتعليم اجلامعي،
�أ .فهد بن �إبراهيم ال�شم�سان وكيل

وزارة الريا�ضة امل�ساعد ل�ش�ؤون
ال�����ش��ب��اب  ،د .ع��ب��داحل��م��ي��د بن
عبداهلل احلرقان مدير عام مركز
�أبحاث اجلرمية يف وزارة الداخلية،
�أ .عامر بن بنوان العنزي مدير عام
الإدارة العامة للدعوة والإر�شاد يف
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة
والإر����ش���اد� ،أ� .صالح ب��ن حممد
اخل����زمي م��دي��ر �إدارة التخطيط
الإع�لام��ي يف وزارة الإع��ل�ام ،م.
من�صور بن عبداهلل الرا�شد مدير
�إدارة التخطيط والتنفيذ يف وزارة
االقت�صاد والتخطيط و �أ .عبداهلل
ب��ن ���س��امل ال��غ��ر ّي�����س مم��ث� ً
لا ل���وزارة
الثقافة .
و�أق������ر االج���ت���م���اع ب��ع��د ع��ر���ض

تكريم طالب العلوم المتميزين في
مشاريع التخرج

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

المجلس العلمي يعقد إجتماعه التاسع
عقد املجل�س العلمي اجتماعه ال�سابع للعام الدرا�سي 1443هـ ،يوم
االثنني املا�ضي ،برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي ،وقد ناق�ش املجل�س �ستون مو�ضوعاً من
املوا�ضيع اخلا�صة بالرتقية والتعيني وغريها مما يخت�ص به املجل�س العلمي.
�صرح بذلك �أمني املجل�س العلمي الدكتور عبداملح�سن بن �أحمد البداح،
و�أ�شار �إىل �أن املجل�س اتخذ قرارات برتقية �إثنى ع�شر من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وهم كالتايل:
الدكتور �أحمد بن زويعل العنزي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم علم
الأدوية وال�سموم بكلية ال�صيدلة ،الدكتور خالد بن عبدالرحمن ال�صالح،
�إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم الطب الباطني بكلية الطب ،الدكتور ه�شام بن
حممد اخلالدي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم علم الأمرا�ض بكلية الطب ،الدكتور
وليد بن حممد ع��واد� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم �أمرا�ض وجراحة العظام
بكلية الطب ،الدكتورة عبري بنت خالد الغمال�س� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم علم وظائف الأع�ضاء بكلية الطب ،الدكتورة امربين كامران قادر،
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم طب العائلة واملجتمع بكلية الطب ،الدكتور
حمد بن نا�صر البقيه� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم طب الفم وعلوم
الت�شخي�ص بكلية طب الأ�سنان ،الدكتور عبدالرحمن بن عدنان نيازي� ،إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم طب الفم وعلوم الت�شخي�ص بكلية طب الأ�سنان،
الدكتور حممد نور علم� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم العقاقري بكلية
ال�صيدلة ،الدكتور /اروموجام ناتاراجان� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم الكيمياء
بكلية العلوم ،الدكتور حممد ر�ضوان خان� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم الكيمياء
بكلية العلوم ،الدكتور /حممد بن عبداهلل النفي�سة� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم الإقت�صاد الزراعي بكلية علوم الأغذية والزراعة ،الدكتور �إبراهيم بن
حممد احلركان� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم الهند�سة ال�صناعية بكلية الهند�سة،
الدكتور حمود بن ظافر الدو�سري� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم نظم املعلومات
بكلية علوم احلا�سب واملعلومات ،الدكتور عمرو حممود جعفر� ،إىل رتبة
�أ�ستاذ بق�سم علوم احلا�سب بكلية املجتمع بالريا�ض ،الدكتور عوي�س حممود
حممود� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بكلية علوم احلا�سب التطبيقي باملزاحمية،
الدكتور �سيد نعمان �أحمد� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك مبركز تقنيات الطاقة
امل�ستدامة ،الدكتور �سلطان بن الأ�سود العنزي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم الت�سويق بكلية �إدارة الأعمال.

العلمي و�إمي��ان �اً منها ب ��أن طالبها
عول عليهم الوطن يف امل�ستقبل يف
يُ ِ ّ
�إحداث التغيري و�صناعة احل�ضارة.
ح�����ض��ر ح��ف��ل ال���ت���ك���رمي وك��ي��ل��ة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الأ�ستاذة
الدكتورة غ��ادة بن عبد العزيز بن
���س��ي��ف وم�����س��اع��د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
ل��ل�����ش��ؤون الأك��ادمي��ي��ة والتعليمية
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور رائ���د ب��ن عبد
الرحمن العقيل وبح�ضور عميد
كلية العلوم الأ�ستاذ الدكتور زيد
بن عبداهلل العثمان ووك�لاء الكلية
ووكيلة كلية العلوم فرع الطالبات
ور�ؤ�ساء و وكيالت الأق�سام.

كتب� /سلطان ال�شويرخ
ك��رم��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط�لاب
والطالبات املتميزين يف م�شاريع
بحث ال��ت��خ��رج للف�صل ال��درا���س��ي
الأول للعام 1443هـ.
وق���ام وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة �أ.د حممد
بن �صالح النمي بتكرمي ع��دد من
ال��ط�لاب والطالبات املتميزين يف
م�شاريع التخرج يف كلية العلوم من
جميع �أق�سامها الثمانية للف�صل
الدرا�سي الأول للعام 1443هـ.
وق�����دم ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
امل��ت��م��ي��زي��ن �أم����ام وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة

وال��دك��ت��ور م�ساعد وكيل اجلامعة
عر�ضاً م��وج��زاً لكل بحث يف بهو
الكلية .وي�أتي هذا التكرمي يف كل
نهاية ف�صل بهدف ت�شجيع طالب
والطالبات الكلية وحتفيزهم على
مزيد من التم ّيز والتناف�س العلمي،
و�إع��ط��ائ��ه��م ح��ق��ه��م م���ن احل��ف��اوة
وال��ت��ك��رمي ،وال���س��ي��م��ا و�أن الكلية
حتر�ص على تعزيز م�سرية البحث
العلمي يف الكلية ال��ت��ي �أ�صبحت
م�صنعاً للعقول الو ّثابة احلية التي
ت�����س��اه��م ب��ك��ف��اءة يف ب��ن��اء ���ص��روح
ال��وط��ن .وه���ذا احل��ف��ل �إمن���ا ي�أتي
�إدراك���اً من الكلية لأهمية البحث

إدارة التخطيط
التطويري تقدم
دورتها التدريبية
في إدارة الوقت

�أقامت عمادة التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية للطالبات ممثلة يف
�إدارة التخطيط التطويري دورتها التدريبية الثالثة ،حتت �شعار (�إدارة
الوقت).
و�شارك يف ال��دورة من�سوبي ومن�سوبات العمادة ،عرب تطبيق (زووم)
وقدمتها الدكتورة الفت �سامل ،حيث ت�ضمنت ال��دورة التدريبية �أهمية
ومفهوم وخ�صائ�ص �إدارة الوقت ،ومبادئ الوقت و�أدوات وم�صفوفة �إدارة
الوقت ،كما ت�ضمنت مبددات الوقت وكيفية اكت�ساب املهارات املختلفة
ال�ستغالله ،واختتمت الدورة التدريبية بنقا�ش جماعي.
وي�أتي انطالقاً من حر�ص �إدارة التخطيط التطويري على االرتقاء
امل�ستمر بقدرات من�سوبي ومن�سوبات العمادة.

�إجن���ازات املركز ال�سابقة واخلطة
امل�ستقبلية؛ �إق��ام��ة جمموعة من
ور�ش العمل والندوات ذات العالقة
وناق�ش املجل�س الالئحة التنفيذية
للمركز و�أ�صدر التو�صيات املنا�سبة
لها.
وح�ضر االج��ت��م��اع ن��ائ��ب رئي�س
جم��ل�����س الإدارة ،وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
الأ�ستاذ الدكتور خالد بن �إبراهيم
احلميزي ،والأم�ي�ن ال��ع��ام للمركز
الوطني لأبحاث ال�شباب د .حممد
ال��ق��ح��ي��ز ،و ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود بنت
برج�س العبد الكرمي الأم�ين العام
امل�ساعد للمركز الوطني لأبحاث
ال�شباب.

تدشين برنامج
التواصل المعرفي
األول لمتخصصي
علم المعلومات
والمكتبات
د����ش���ن���ت ع����م����ادة �����ش�����ؤون
امل��ك��ت��ب��ات ب��رن��ام��ج ال��ت��وا���ص��ل
املعريف الأول ملتخ�ص�صي علم
املعلومات واملكتبات ،برعاية
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور خالد
بن ابراهيم احلميزي.
وت����ه����دف ع����م����ادة ����ش����ؤون
امل��ك��ت��ب��ات م��ن خ�ل�ال تد�شني
ال�ب�رن���ام���ج �إىل ا���س��ت��ق��ط��اب
جمموعة من املتخ�ص�صني يف
جمال علم املعلومات واملكتبات
واال�ستفادة من خرباتهم العلمية
والعملية يف طرح موا�ضيع مهمة
يف جمال التخ�ص�ص.
ويف تد�شني الربنامج الذي
اح��ت��وى على حما�ضرة حملت
���ش��ع��ار «امل�������ش���اع الإب����داع����ي:
املفاهيم  -املعايري  -وامل�ستقبل»
ملدير �شركة العبيكان للن�شر
وال��ت��وزي��ع حممد ب��ن عبد اهلل
الفريح ت�ضمنت مفاهيم ا�ستفاد
منها احل��ا���ض��رون يف امل��ج��ال
الإبداعي .وجتدر الإ�شارة �إىل
�إقامة جمموعة من املحا�ضرات
ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام ال��درا���س��ي
احلايل ومب�شاركة وا�ست�ضافة
نخبة من املخت�صني يف جمال
علم املعلومات واملكتبات.
و�أ�����ش����ادت ال��ع��م��ادة ممثلة
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�شني
الربنامج.
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د .العمر يكرم رؤساء تحرير المجالت المتميزة بالجامعة

كرم معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر
ر�ؤ����س���اء حت��ري��ر امل��ج�لات املتميزة
باجلامعة التي �أح��رزت �أداء مميزاً
للعام املا�ضي وامل��درج��ة يف قواعد
بيانات �شبكة العلوم وذات الت�أثري
ال���ع���ايل ،ب��ح�����ض��ور وك��ي��ل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي

الأ�ستاذ الدكتور خالد بن �إبراهيم
احل��م��ي��زي رئي�س اللجنة الدائمة
للمجالت العلمية باجلامعة وامل�شرفة
على وحدة املجالت العلمية بالوكالة،
و الدكتورة رها بنت �سعود �أورفلي
وذلك يف قاعة الت�شريفات باجلامعة
يوم الأربعاء املا�ضي .واملكرمون هم
 :اال�ستاذ الدكتور عمر بن مرزوق

الدو�سري )رئي�س حترير جملة كلية
العلوم( الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن عبداهلل الورثان )رئي�س حترير
املجلة العربية يف الكيمياء( ،الأ�ستاذ
الدكتور �أو�س بن �إبراهيم ال�شم�سان
)رئ��ي�����س حت��ري��ر جم��ل��ة ال�سعودية
ال�����ص��ي��دالن��ي��ة( ،الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور
عبداهلل بن �صالح احلميدة )رئي�س

حترير جملة ال�سعودية لعلوم احلياة(
الأ�ستاذ الدكتور نا�صر الدين عبداهلل
حممد ريكلي )رئي�س حترير جملة
جامعة امللك �سعود لعلوم احلا�سب
واملعلومات( وق��د مت تكرمي �سعادة
الدكتور �سامل بن �سفر الغامدي على
جهودة ال�سابقة خ�لال ف�ترة عمله
م�شرفاً لوحدة املجالت العلمية.

برعاية معايل رئي�س اجلامعة تكرمي..

الطلبة الحاصلين على المراكز األولى بمختلف المسابقات

برعاية معايل رئي�س اجلامعة
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب������دران بن
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر وب��ح�����ض��ور
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور حممد
ب��ن �صالح الن ّمي و عميد �ش�ؤون
الطالب الأ�ستاذ الدكتور علي بن
كناخر الدلبحي و وكيلة عمادة
�ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة ر�ؤى بنت حممد القفيدي،
نظمت عمادة �ش�ؤون الطالب لقاء
ت��ك��رمي ال��ط��ل��ب��ة احل��ا���ص��ل�ين على
املراكز الأوىل يف م�شاركات خمتلفة
املجاالت على م�ستوى للمملكة.
�شمل التكرمي ك ً
ال من :الفائزين
م����ن ك��ل��ي��ة ال���ت���م���ري�������ض و ك��ل��ي��ة
ال�صيدلة يف امل�سابقات امل�صاحبة

ل��ل��م ��ؤمت��ر ال����دويل ال��ث��ال��ث ال��ذي
�أقامته ال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة
ال�شرقية ،الطلبة ال��ف��ائ��زي��ن من
كلية اللغات والرتجمة يف م�سابقة
حت��دي ال�ترج��م��ة �ضمن فعاليات
ملتقى الرتجمة الذي �أقامته هيئة
الأدب والن�شر والرتجمة ب��وزارة
الثقافة ،فريق مبادرة متكني التابع
ل��وح��دة امل�����س ��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
والعمل التطوعي الفائز يف فنون
امل��ب��ادرات ال�شبابية ال��ذي �أقامته
وزارة الريا�ضة ،فريق كن �صديقي
التطوعي م��ن كلية الطب الفائز
ب���ج���ائ���زة م���ع���ايل وزي�����ر ال�����ص��ح��ة
للتطوع ال�صحي م�سار امل��ب��ادرات
املتميزة  -فئة املنظمات ،الطالب
احل��ا���ص��ل ع��ل��ى اجل���ائ���زة الأوىل

ن��ظ��م م��رك��ز ال��ب��ح��وث بالكلية
�سل�سلة من املحا�ضرات التوعوية
لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد تتعلق
ب ��إج��راءات الن�شر والرتقية وعرب
االت�صال املرئي.
و�شمل اللقاء مع الأ�ستاذ الدكتور
عبد املح�سن بن �أحمد البداح الأمني
ال��ع��ام للمجل�س العلمي باجلامعة
للتعريف باللوائح اخلا�صة بالرتقية
وال��ق��واع��د التنفيذية والإج����راءات
املتبعة لها .يف حني قدمت الدكتورة
�سميحة امل��ج��اه��د ،ع�����ض��و هيئة
التدري�س بق�سم الت�سويق حما�ضرة

بعنوان «املحافظة على الإنتاجية
البحثية والقيام مبهام التدري�س».

يف م�سابقة ه���واوي لالت�صاالت
وتقنية املعلومات  2021من كلية
ال���درا����س���ات التطبيقية وخ��دم��ة
املجتمع وامل ��ؤه��ل للمناف�سة على
جائزة هواوي على م�ستوى ال�شرق
الأو���س��ط ،الطلبة احلا�صلني على
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف ب��رن��ام��ج دي��وان
االبتكار وه��و �ضمن  ١٣٠٠فكرة
من م�سابقات م�سك للمجتمع من
عمادة ال�سنة 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
ي��وم ال��ث�لاث��اءامل��ا���ض��ي ،حيث �ألقى
معاليه كلمة مرحباً فيها بالطالب
والطالبات احلا�صلني على املراكز
الأوىل يف امل�سابقات ومهنئاً لهم
هذا الإجناز الذي تفخر به اجلامعة

متمنياً لهم مزيداً من النجاحات و
ال واعداً حاف ً
م�ستقب ً
ال بالإجنازات،
كما �ألقى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة كلمة فخر
وام��ت��ن��ان للطلبة مثمناً جهودهم
وجناهم ،تالها كلمة عميد �ش�ؤون
ال��ط�لاب ق��دم فيها ال�شكر ملعايل
رئي�س اجل��ام��ع��ة و�إدارة اجلامعة
ولعمداء الكليات على دعمهم الدائم
مل�شاركات الطالب و الطالبات يف
امل�سابقات املحلية والدولية ،ثم عبرّ
الطالب والطالبات بكلمات �أ�شادوا
فيها بالفخر واالع��ت��زاز للت�شجيع
الذي قدمته اجلامعة لهم .ويف نهاية
اللقاء مت تكرمي الطالب والطالبات
با�ستالم دروع م��ن م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة.

مركز البحوث يقدم سلسلة محاضرات نوعية ألعضاء
هيئة التدريس الجدد

وع��ر���ض ال��دك��ت��ور ن��ي��زار ح�سناوي
ح���راث���ي ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س

بق�سم االقت�صاد جتربته مع الن�شر
ون�صيحته ب ��أال ي�ؤخر ع�ضو هيئة
التدري�س الرتقية.
ح�ضر املحا�ضرات �أع�ضاء هيئة
التدري�س اجلدد على م�ستوى الكلية
اجل��ام��ع��ة و�أ����ش���اد ال��دك��ت��ور خالد
العدمي مدير مركز البحوث بالكلية
باحل�ضور وتفاعلهم ومداخالتهم
و�أثنى الدكتور عبداملح�سن البداح
الأم��ي��ن ال���ع���ام للمجل�س العلمي
والدكتورة �سميحة املجاهد والدكتور
ن��ي��زار ح��راث��ي على م�شاركتهم يف
هذه املحا�ضرات.
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تكريم الفائزين بجوائز مهرجان الفيلم
العلمي القصير في كلية العلوم

كتب� /سلطان ال�شويرخ
�أقامت كلية العلوم باجلامعة حفل تكرمي الفائزين يف مهرجان الفيلم
العلمي الق�صري الأول بح�ضور وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
غادة بنت عبدالعزيز بن �سيف وم�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور رائد بن عبدالرحمن العقيل وعميد �ش�ؤون الطالب
الدكتور علي بن كناخر الدلبحي.
ويف احلفل الذي بد�أ بال�سالم امللكي �ألقى عميد كلية العلوم �أ.د.زي��د
بن عبداهلل العثمان كلمة رحب فيها بال�ضيوف م�شيداً بدور اللجنة العليا
للمهرجان على جهودهم وم�شاركات الطالب والطالبات.
و�أ�شتمل احلفل على عر�ض مرئي تعريفي بفكرة املهرجان وكلمة مقررة
اللجنة العليا ملهرجان الفيلم العلمي الق�صري الأول يف كلية العلوم د� .سهام
بنت �سليمان الطريري ،عقب ذلك كلمة ُم�سجلة بهذه املنا�سبة للأ�ستاذ
م�شعل بن هاجد املطريي ممثل ومنتج �سعودي وال�شريك امل�ؤ�س�س ل�شركة
روح الإعالم ورئي�س �أول جمعية مهنية للأفالم يف اململكة العربية ال�سعودية
والذي تكرم بالتعاون مع اللجنة العليا للمهرجان.
كما مت عر�ض جانب من امل�شاركات يف املهرجان و�إعالن الفائزين وت�سليم
اجلوائز ،حيث ح�صد املركز الأول فيلم «هل ت�صاب امليكروبات كما ي�صاب
الأن�سان؟» للطالبات منرية القحطاين ومرمي ال�سويلم من ق�سم النبات
والأحياء الدقيقة.
وجاء يف املركز الثاين الفيلم العلمي الق�صري «املوت البطيء» للطالبة
ر�شا علي ال�صائم من ق�سم النبات والأحياء الدقيقة.
فيما ف��ازت الطالبة ن��ورة ح�سني القحطاين باملركز الثالث يف فلمها
العلمي الق�صري «احلمية الكيتونية» .من ق�سم الكيمياء.
و�أو�صت اللجنة العليا للمهرجان ،يف اخلتام بتنفيذ التعليمات امل�شار
�إليها ،مقدمة كلمة �شكر من كل من وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات �أ.د.
غادة بنت عبدالعزيز ال�سيف ود .رائد العقيل ود .علي بن كناخر الدلبحي
وعميد كلية العلوم �أ .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�سبة اليوم العاملي للغة العربية،
حتت �شعار «دور مواقع التوا�صل االجتماعي يف تعزيز اللغة العربية
وخدمتها» مب�شاركة نادي نب�ض الرتبية وعددًا من الأق�سام باليوم العاملي
للغة العربية.
وناق�ش اللقاء الذي �أدارته الدكتورة جلو�س القحطاين� ،إعالن  18كانون
الأول (دي�سمرب) يو ًما عامل ًيا للغة العربية الذي تقرر االحتفال بها يف هذا
التاريخ؛ لأنه اليوم الذي �أ�صدرت فيه اجلمعية العامة للأمم املتحدة قرارها
رقم  3190يف كانون الأول /دي�سمرب عام  ،1973وال��ذي يقر مبوجبه
�إدخال اللغة العربية �ضمن اللغات الر�سمية ولغات العمل يف الأمم املتحدة.
بعد اقرتاح قدمته اململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية خالل انعقاد
الدورة  190للمجل�س التنفيذي ملنظمة اليون�سكو.
وتطرق اللقاء الذي �شارك فيه ك ً
ال من الأ�ستاذ الدكتور �صالح بن عبد
العزيز الن�صار والدكتورة ح�صة بنت زيد املفرح دعم ر�ؤية اململكة 2030
العناية باللغة العربية باعتبارها مكونا �أ�صيال للهوية الوطنية ومن هذا
املنطلق تتوجه كلية الرتبية لأمهات امل�ستقبل ومعلماته لتعميق الفهم
والتخاطب مع ال�صغار منذ والدتهم باللغة العربية ت�أكيدا لهويتهم الإ�سالمية
والوطنية وحفاظا على وجود اللغة العربية .
وقد �شاركت كلية الرتبية احتفا ًء واحتفاالً بهذه املنا�سبة ،ممثلة بعميد
كلية الرتبية الدكتور عثمان حممد املنيع الذي حتدث قائ ً
ال :نفخر �أن
نكون من املنت�سبني �إىل اللغة العربية ،لغة القر�آن الكرمي التي هي �أروع
لغات الأر�ض واقدرها على التعبري البليغ ،اللغة التي جتمع امل�سلمني على
اختالف منابتهم و�أماكنهم لأداء عباداتهم ،حتمل يف طياتها تاريخا جميداً
للعرب وامل�سلمني وتر�سم م�ستقبال يعيد لها من جديد هيبتها ومكانتها.
كما حتدثت وكيلة كلية الرتبية الدكتورة �سارة بنت عبداملح�سن بن �سعيد
مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية ،قائلة� :أن لغتي لغة القر�آن لغة الإعجاز
والفخر واالعتزاز ،حمفوظة بحفظ القر�آن ،وهي �صاحلة لكل زمان ومكان
وفيها من ال�سحر والف�صاحة والبالغة والبيان ماال جتده يف �أي اللغات على
خمتلف الأزمان.
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التعليم
باحثوا كاو�ست

تعديل بسيط يمنح الخاليا
الشمسية ً
عمرا أطول بتكلفة أقل
�أثبت باحثون يف جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية (كاو�ست)،
�أن خاليا البريوف�سكايت ال�شم�س ّية املعكو�سة ذات الأمد الت�شغيلي
الأطول  ،ميكنها حتقيق معدّالت كفاءة تقارب تلك التي حتققها خاليا
البريوف�سكايت ال�شم�سية التقليد ّية ،التي تتميز بكفاءتها العالية لكن
تعيبها اله�شا�شة.
وقد يقود هذا الك�شف �إىل تطوير �أل��واح بريوف�سكايت �شم�سية
ت�ضاهي يف �أعمارها الت�شغيلية وك��ف��اءة التقاطها لل�ضوء� ،أل��واح
ال�سيليكون ال�شم�سية التقليد ّية� ،إال �أن ما مييز الألواح اجلديدة �أنها
�أكرث ب�ساطة ،و�أقل ا�ستهال ًكا للطاقة ،و�أقل تكلفة.
ريا
وجدير بالذكر �أن مواد البريوف�سكايت
ْ
خطفت الأ�ضواء �أخ ً
ل�صنع خاليا �شم�س ّية؛ نظ ًرا �إىل قدرتها على جمع
كبديل واع��د ُ
الطاقة بكفاءة تكاد ت�ضاهي خاليا ال�سيليكون ال�شم�س ّية التقليدية،
كما �أنها قد تكون �أرخ�ص و�أ�سهل يف الإنتاج .وتعترب البريوف�سكايت
مادة مركبة ذات تركيب بلوري وتتكون نتيجة لتفاعل كيميائي خا�ص
ولها من االمكانيات جتعلها البديل القادم عن اخلاليا ال�شم�سية
امل�صنوعة من ال�سليكون .التحدي الأكرب الذي يواجه العلماء ويجعل
خاليا الربوف�سكات ال جتد طريقها االمثل ب�شكل وا�سع وجتاري اىل
�أ�سطح املنازل وحمطات توليد الطاقة هو يف عدم ا�ستقرار املواد
املكونة لتلك اخلاليا ،وهو االمر الذي يجتهد فيه العلماء لإيجاد حل
لهذا التحدي.
ويف املختربات� ،شهدت اخلاليا ال�شم�سية املعتمدة على هاليد
البريوف�سكايت الفلزية طفرة يف معدالت كفاءة حتويل الطاقة؛ �إذ
قفزت من � %٣.٨إىل  %٢٥.٢يف غ�ضون عقد واحد فقط.
وللتّفرقة بني خاليا البريوف�سكايت ال�شم�س ّية املعكو�سة ذات
العمر الت�شغيلي الأط��ول ومثيالتها التقليد ّية ،يقول الربوفي�سور
عثمان بكر�،أ�ستاذ هند�سة وعلوم املواد ،والباحث يف مركز «كاو�ست»
للحفز الكيميائي ،ال��ذي ق��اد ه��ذا املجهود البحثي« :تقدّم خاليا
البريوف�سكايت ال�شم�سية التقليد ّية ،واملكونة من طبقات مرتبة يف
ما يطلق عليه (بنية ’� ،)‘n-i-pأعلى معدالت للكفاءة .غري �أن هذه
الأجهزة تتطلب عوامل �إ�شابة �أيونية ،وهي عنا�صر غري م�ستقرة وتقلل
من عمر الألواح ال�شم�سية» .وعوامل الإ�شابة هي عنا�صر كيميائية
ت�ضاف برتاكيز منخف�ضة جداً من �أجل تغيري اخل�صائ�ص الكهربائية
�أو الب�صرية للمواد امل�ضاف �إليها.
فيما يقول الدكتور �شاوبينج ت�شنج ،الباحث الأول يف الدرا�سة« :ال
حتتاج خاليا البريوف�سكايت املعكو�سة ’� ‘p-i-nإىل عوامل الإ�شابة
غري امل�ستقرة لإطالة عمرها الت�شغيلي .غري �أن معدالت كفاءتها تقل
ريا عن تلك التي تحُ رزها الأجهزة ذات البنية التقليدية» .ومن
كث ً
اجلدير بالذكر �أن كفاءة �أف�ضل خاليا البريوف�سكايت ال�شم�س ّية
املعكو�سة مل تتجاوز حتى الآن ن�سبة .%٢٠.٩
ولتعزيز ن�سب كفاءة خاليا البريوف�سكايت املعكو�سة وعمرها،
يرا ،بالتعاون مع باحثني من جامعة تورنتو
جنح بكر وزم�لا�ؤه �أخ� ً
الكندية ،يف �إج���راء حت�سني ملحوظ على تلك اخل�لاي��ا ،مت ّثل يف
�إ�ضافة ربيطات الألكيالمني طويلة ال�سل�سلة (� )AALsإىل املزيج
يف �أثناء �إنتاج البريوف�سكايت ،ما �أ َّدى �إىل تطوير خلية بريوف�سكايت
�شم�س ّية معكو�سة ذات ا�ستقرار �أف�ضل وكفاءة مو َّثقة غري م�سبوقة
تبلغ .%٢٢.٣
جدير بالذكر ف��ان م��ادة الألكيالمني (ي�شار �إليها � ً
أي�ضا با�سم
الأمينات الأليفاتية) تنتمي �إىل جمموعة املركبات الن�شطة على
ال�سطح .وب�شكل عام  ،فهي م�شتقة من الأحما�ض الدهنية .وت�ستخدم
الأمينات لتطهري الأ�سطح والأدوات ،كعامل ترطيب �أو م�ستحلب �أو
منظف ،وكذلك يف امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وامللونات.
ولتو�ضيح ت�أثري هذا الإجراء يف اخلاليا ،يقول ت�شنج« :كانت �إ�ضافة
كمية �ضئيلة للغاية من ربيطات الألكيالمني كافية لتح�سني اخلوا�ص
نواح» .ويف الكيمياء
البنيوية والإلكرتو ب�صرية للبريوف�سكايت من عدة ٍ
فان الذرات واجلزيئات التي ت�ستعمل كربيطات عادة ما تكون قادرة
على منح زوج من الإلكرتونات لت�شكل رابطة ت�ساهمية مع الذرة
الفلزية .
فقد �أدت �إ�ضافة ربيطات الألكيالمني طويلة ال�سل�سلة �إىل مزيج
البريوف�سكايت خالل عملية الت�صنيع �إىل تفاعل ذيول الربيطات ،وهو
ما نتجت عنه حماذاة احلبيبات املتجاورة لتقلي�ص العيوب النا�شئة
عن احلدود بينها يف طبقات البريوف�سكايت النهائية.
وم��ع تقارب حبيبات البريوف�سكايت بع�ضها من بع�ضُ ،دفِ َعت
ربيطات الألكيالمني نحو ال�سطح اخلارجي ،مكو ًنة غال ًفا واق ًيا.
كذلك �أمكن للر�أ�س الأميني لكل جزيء من جزيئات الربيطات �أن
ميلأ العيوب النقطية يف بنية البريوف�سكايت.
وبوجه عام ،عزّزت �إ�ضافة ربيطات الألكيالمني طويلة ال�سل�سلة من
ح�سنت من معدالت
الناجت الكهربائي للمادة يف �ضوء ال�شم�س ،كما ّ
اال�ستقرار وطول العمر.
وعن خطواتهم امل�ستقبلية ،يختتم ت�شنج حديثه قائلاً « :نهدف يف
املرحلة التالية من بحثنا �إىل التو�سع يف �إنتاج خاليا البريوف�سكايت
للو�صول �إىل منتج عايل الأداء جاهز للطرح بالأ�سواق .وال �شك �أن
تطوير �أ�سلوب قابل للتو�سع يف �إنتاج �أغ�شية بريوف�سكايت وا�سعة
النطاق ذات جودة عالية على خمتلف الأ�سطح -مبا فيها الركائز
املرنة ورقائق ال�سيليكون -من �ش�أنه �أن يتغلب على العقبة الرئي�سية
الباقية �أمام طرحها على نطاق جتاري».
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جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تنظم
معرضًا ومسابقة لتعزيز مهارات االبتكار
ن� ّ
�ظ��م��ت ال��ك��ل��ي��ة التطبيقية يف
ج��ام��ع��ة الأم��ي��رة ن����ورة ب��ن��ت عبد
الرحمن م�ؤخرا ،معر�ض وم�سابقة
م�شاريع ال��ت��خ��رج ،ال���ذي ي��ق��ام يف
ن�سخته ال�سابعة ل��دع��م م�شاريع
ال��ط��ال��ب��ات ،وخ��ل��ق بيئة تناف�سية
�إيجابية تعزز مهاراتهن على االبتكار
والإبداع للف�صل الدرا�سي الأول من
العام اجلامعي 1443هـ.
وق��� ّدم املعر�ض ت�سعة م�شاريع
حتمل �أفكار ريادية قابلة للتطبيق
والتحويل �إىل واق���ع يف امل��ج��االت
املختلفة ،و�شارك فيه  49طالبة من
ق�سم العلوم الإداري���ة ،وق�سم علوم
احلا�سب وتقنية املعلومات بالكلية.
ح�صل على امل��رك��ز الأول من
ق�����س��م ع��ل��وم احل��ا���س��ب «م�����ش��روع
النقل» ،وهو موقع يمُ كن العمالء من
حجز القطار �أو احلافلة يف مدينة
الريا�ض ،بينما ح�صل على املركز
الثاين «،»medical supplies
وهو م�شروع يهدف �إىل امل�ساهمة يف
بناء جمتمع �صحي من خالل تقدمي
الأدوات الطبية.
وح��ق��ق امل��رك��ز الأول م��ن ق�سم
العلوم الإدارية م�شروع «الكونتيتا»،

لعر�ض منتجات ف��ري��دة ت��ق��دم يف
�صناديق لأط��ب��اق عاملية بداخلها
و�صفات لطهاة عامليني من اختيار
العميل ،وح�صل على املركز الثاين
 ،»»take a bookوهو عبارة عن
�شاحنة متنقلة حتمل العديد من
الكتب واالحتياجات القرطا�سية
ك��اف��ة ،كما �أح���رز امل��رك��ز الثالث:
م�شروع « »mama helpلتوفري

مربيات �أطفال يف مراكز الت�سوق.
و�أخ���ت�ي�رت امل�����ش��اري��ع ال��ف��ائ��زة
ب��ع��د ع��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى جل��ن��ة حتكيم
ت�ضم م�ست�شارات يف جمال ريادة
الأعمال ،واملجال التقني من وزارة
االت�������ص���االت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات،
والهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء
اال�صطناعي «�سدايا» ،ومركز ريادة
الأعمال .مع الأخ��ذ بعني االعتبار

عدة معايري من �أهمها :النظر يف
ف��ك��رة امل�����ش��روع ،وم���دى ا�ستخدام
االبتكار ،وحاجة ال�سوق �أو املجتمع
للمنتج �أو اخلدمة ،وجاذبية الفكرة
للم�ستثمرين والعمالء.
ي ��أت��ي ذل��ك متواف ًقا م��ع توجه
اجلامعة اال�سرتاتيجي نحو �إعداد
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 واالع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي
“اعتماد” ،م�ؤخرا  ،اتفاقية العتماد
�اجم��ا �أك���ادمي���ي���اً جلامعة
 20ب��رن� ً
ال��ط��ائ��ف ،وذل���ك بح�ضور معايل
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الدكتور
خالد بن عبداهلل ال�سبتي ،ورئي�س
اجلامعة الدكتور يو�سف بن عبده

ع�سريي ،يف مقر اجلامعة مبحافظة
الطائف
و���ش��م��ل��ت االت��ف��اق��ي��ة اع��ت��م��اد 4
تخ�ص�صات يف مرحلة املاج�ستري،
ه���ي الأم����ن ال�����س��ي�براين ،املناهج
وط����رق ت��دري�����س ال��ع��ل��وم ،ال��ق��ي��ادة
الرتبوية ،الرتبية اخلا�صة تخ�ص�ص
�إعاقة فكرية ،و  16تخ�ص�صاً يف
مرحلة البكالوريو�س هي التمري�ض

العام ،العالج الطبيعي ،الريا�ضيات،
ال��ف��ي��زي��اء ،ال��ك��ي��م��ي��اء ،الهند�سة
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ،ال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة،
الهند�سة الكهربائية ،الت�صميم
الداخلي ،اللغة العربية ،التاريخ،
الإدارة  ،ال��ت�����س��وي��ق ،ال�����ش��ري��ع��ة،
القراءات ،الأنظمة.
وت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة وف���ق ر�سالتها
و�أه��داف��ه��ا ،وب��ال��ت��ع��اون والتكامل

م���ع وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م واجل��ام��ع��ات
ال�سعودية؛ للم�ساهمة يف رفع جودة
التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى
امل�ستويات العاملية ،مبا ي�سهم يف
حتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة ،2030
وم�ستهدفات برنامج تنمية القدرات
الب�شرية ،التي ت�شمل م�ستهدفات
خ��ا���ص��ة ب���االع���ت���م���اد ال�ب�راجم���ي
للجامعات.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن �أع��م��ال
االعتماد الأكادميي التي ينفذها
م��رك��ز “اعتماد” ال��ت��اب��ع لهيئة
تقومي التعليم والتدريب ت�سهم يف
رفع جودة املخرجات واجلاهزية
ل�������س���وق ال����ع����م����ل ،وه������ي ال���ت���ي
تعمل ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا با�ستمرار
بالتن�سيق مع اجلهات والهيئات
التخ�ص�صية؛ لتحديد وحتديث
خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م م���ن امل��ع��ارف
وامل����ه����ارات امل��ط��ل��وب��ة يف ���س��وق
العمل يف كل تخ�ص�ص ،بالإ�ضافة
�إىل قيا�س امل�ؤ�شرات حول ن�سب
التوظيف ،ونتائج اخلريجني يف
االخ��ت��ب��ارات امل��ه��ن��ي��ة وامل��ع��ي��اري��ة
وغريها من امل�ؤ�شرات التي تركز
على جودة املخرجات.

ُر�شحت مبتعثة جامعة ج��ازان
الدكتورة �أمل من�صور باجنيد ملن�صب
رئي�سة الأطباء املقيمني يف جامعة
هارفارد الأمريكية يف منجز ي�ضاف
ملنجزات مبتعثي اجلامعة .وتق�ضي
خريجة كلية طب الأ�سنان بجامعة
ج��ازان الدكتورة �أم��ل باجنيد فرتة
التدريب بجامعة هارفارد بعد �أن
�أنهت برنامج الزمالة املتزامن مع
درجة الدكتوراه يف جامعة هارفارد
يف جم���ال �أورام ال��ف��م .و�أ���ش��ارت
الدكتورة باجنيد �إىل �أنها ح�صلت

على منحة مالية م��ن الأك��ادمي��ي��ة
الأم�يرك��ي��ة لطب الفم للعمل على
�إجن��از بحث يف ط��رق تدري�س طب
الفم يف الواليات املتحدة الأمريكية
ع��ام  ،2020ومت قبوله للن�شر يف
جملة تعليم طب الأ�سنان ال�صادرة
عن املنظمة الأمريكية لتعليم طب
الأ�سنان .وعربت الدكتورة باجنيد
عن اعتزازها مبا حققته ويحققه
املبتعثون من �إجن��ازات تتواكب مع
م��ا و�صلت �إل��ي��ه اململكة م��ن تقدم
وازدهار على ال�صعد كافة؛ وخا�صة

يف املجال الطبي والعلمي والبحثي.
وع���ن ف�ت�رة ت��دري��ب��ه��ا احل��ال��ي��ة؛
�أو����ض���ح���ت ب��اج��ن��ي��د �أن الطبيب
امل��ت��درب يف ه��ذا الربنامج يق�ضي
�ستة �أ�شهر يف ع��ي��ادة �أورام الفم
مبركز «دانا فاربر» لعالج الأورام؛
وهو ما �سي�ضيف خلربتها العلمية
الكثري يف جمال �أورام الفم ،مبينة
�أن م�شروع ال��دك��ت��وراه ال��ذي تعمل
عليه يتناول ت�أثري الدهون الثالثية
غ�ير امل�����ش��ب��ع��ة ع��ل��ى االل��ت��ه��اب يف
الأمرا�ض الأي�ضية.

ورف���ع���ت د .ب��اج��ن��ي��د ���ش��ك��ره��ا
وام��ت��ن��ان��ه��ا مل��ق��ام خ����ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن
ع��ب��دال��ع��زي��ز و���س��م��و ويل ال��ع��ه��د
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان -حفظهما اهلل -لدعمهم
تعليم امل��ر�أة ومتكينها يف املجاالت
ك��اف��ة ،كما وجهت �شكرها ملعايل
رئي�س جامعة جازان الأ�ستاذ الدكتور
مرعي بن ح�سني القحطاين ولكلية
طب الأ�سنان لتذليلهم ال�صعوبات
كافة التي تواجه املبتعثني

تقويم التعليم توقع اتفاقية العتماد  20برنامجًا
لجامعة الطائف

ترشح مبتعثة من جامعة جازان لمنصب رئيسة
األطباء المقيمين في هارفارد
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دراسة حديثة تؤكد :االستيقاظ المبكر له
فوائد عديدة
درا���س��ة حديثة تتو�صل �إىل �أن
الأ�شخا�ص الذين ي�ستيقظون قبل
ال�ساد�سة �صباحا يتمتعون ب�صحة
ج��ي��دة وي��ك��ون��ون �أك�ث�ر ���س��ع��ادة من
�أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ينه�ضون ُمبكراً.
الدرا�سة ك�شفت �أي�ضاً عن فوائد
�أخرى لال�ستيقاظ مبكراً وانعكا�سه
على املزاج اليومي.
«الدنيا ملك ملن ي�ستيقظ باكراً»،
هكذا كتب ال�شاعر اللبناين ال�شهري
جربان خليل جربان قبل عقود من
الزمن ،يف �إ�شارة لفوائد اال�ستيقاظ
مبكراً وا�ستغالل الوقت يف �إجناز
الأع����م����ال ال��ي��وم��ي��ة ال�����ض��روري��ة.
وهناك مثل �أمل��اين يقول «من يريد
ا�صطياد الثعلب عليه �أن ي�ستيقظ
مع الدجاج» .وهناك �أمثلة �شعبية
كثرية ت�ؤكد على �أهمية اال�ستيقاظ
امل��ب��ك��ر وخ�����ص��و���ص�اً ع��ن��دم��ا يتعلق
الأمر بال�صحة ،فقد تو�صلت درا�سة
حديثة �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين
ي�ستيقظون قبل ال�ساد�سة �صباحاً،
يتمتعون ب�صحة جيدة ويكونون �أكرث
�سعادة من �أولئك ،الذين ال ينه�ضون
قبل ال�ساد�سة �صباحاً.
و�أو�ضحت الدرا�سة املن�شورة يف

دوري��ة «�أبحاث الطب النف�سي» �أن
الأ�شخا�ص ،الذين يخلدون للنوم
ب��اك��راً وي�ستيقظون عند ال�ساعة
ال�����س��اد���س��ة ���ص��ب��اح�اً �أو ق��ب��ل يقل
لديهم خطر الإ���ص��اب��ة باالكتئاب
بن�سبة  .25%ونقل موقع �صحيفة
«ديلي ميل» الربيطانية عن الطبيبة
الأ�سرتالية بايلي بو�ش امل�شاركة يف
الدرا�سة قولها �إنها تدعم خال�صة ما
تو�صلت �إىل الدرا�سة .و�أ�ضافت �أن
اال�ستيقاظ يف ال�صباح الباكر �أ�سهل
مما يبدو عليه الأمر «يمُ كن �أن تعيد
�ضبط �ساعة ج�سمك البيولوجية من
�أجل التعود على النظام اجلديد� ،إذ
�سيحب ج�سمك الأمر ،لأنه �سيعود
مرة �أخ��رى �إىل �إيقاع بدائي و�أكرث
طبيعة -يُ�شبه احلياة كما كانت عليه

قبل اخرتاع امل�صباح الكهربائي».
وت���اب���ع���ت ن��ف�����س امل��ت��ح��دث��ة �أن
«اال���س��ت��ي��ق��اظ ب����اك����راً مي��ك��ن �أن
يُ�������س���اع���دك ع��ل��ى �إجن������از امل��ه��ام
الأ�سا�سية من دون ت�سرع» .و�أردفت:
«لكن للح�صول على �أق�صى فائدة
م��ن اال�ستيقاظ مبكراً �ضع وقتاً
خ��ا���ص �اً مل��م��ار���س��ة الأن�����ش��ط��ة التي
جتلب لك ال�سالم الداخلي ،وغالباً
م��ا تنق�صها م��ن حياتك املزدحمة
وال�سريعة اخلطى» .واختتمت بايلي
بو�ش قائلة �إن الأ�شخا�ص ،الذين
ي�ستيقظون يف وقت مت�أخر غالباً ما
يعي�شون وحيدين ويُدخنون بكرثة،
ف�����ض� ً
لا ع��ل��ى �أن ن�سبة ارتباطهم
ب�شريك (ة) تكون �أقل..
ويف نف�س ال�سياق� ،أو�ضح موقع

�صحيفة «ذا �صن» الربيطانية �أن
الطبيبة النف�سية الأ�سرتالية مارين
لي�شمان امل�شاركة بدورها يف هذه
ال���درا����س���ة ،ت���رى �أن اال���س��ت��ي��ق��اظ
املبكر يغري املزاج على مدار اليوم.
و�أ�ضافت �أن الذهاب �إىل النوم يف
وقت مت�أخر يُ�سبب التعب وميكن �أن
ي�ؤدي �إىل االكتئاب والقلق.
وت���ن�������ص���ح ن���ف�������س امل���ت���ح���دث���ة
باال�ستيقاظ ُمبكراً  30دقيقة على
الأق��ل قبل وقت اال�ستيقاظ املعتاد
مثال للذهاب �إىل العمل �أو �إجناز
الواجبات اليومية ،وذل��ك من �أجل
القيام بـ «�شيء ممتع مثل ممار�سة
الريا�ضة ،الت�أمل �أو فقط اجللو�س
بهدوء واال�ستمتاع بك�أ�س من ال�شاي
يف اخل����ارج يح�سن امل����زاج ط��وال
اليوم» .يُ�شار �إىل �أن درا�سة �أجراها
قبل �سنوات علماء �أملان من جامعة
«هايدلربغ» خل�صت �إىل �أن النجاح
امل��ه��ن��ي ي��ن��ال��ه الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن
ي�ستيقظون باكراً .و�أ�ضافت �أن من
ي�ستيقظ باكرا ُ يتميز بقدرة �أكرب
على الإجناز والإح�سا�س بامل�س�ؤولية،
ح�سب ما �أ�شار �إليه موقع �شبيغل
�أونالين .

دراسة جديدة (الرمان) قادرة على محاربة
األورام الخبيثة
�أك����دت درا���س��ة �أج���راه���ا امل��رك��ز
ال���وط���ن���ي الأم���ري���ك���ي مل��ع��ل��وم��ات
التكنولوجيا احل��ي��وي��ة� ،أن فاكهة
الرمان غنية بعدد من املواد املفيدة
وامل�ضادات للأك�سدة مما يعطيها
�إمكانية مقاومة لاللتهابات.
وفقا للعلماء ،ف ��إن ال��رم��ان هي
ال��ف��اك��ه��ة ال��وح��ي��دة ال���ق���ادرة على
منع �أن���واع خمتلفة م��ن ال�سرطان
ك�سرطان الرئة واجللد والقولون
والغدد الثديية ،كما �أن الرمان قادر
�أي�ضا على تقليل خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
بح�سب ما ذكر موقع «.»ncbi
للرمان �أي�ضا ت�أثري �إيجابي على
اجلهاز التنا�سلي والتئام اجل��روح
و�ضبط م�ستوى الكولي�سرتول.
يعتقد العلماء �أن الت�أثري الإيجابي
للرمان يرجع �إىل ت�أثري املكونات
وامل�ستقلبات احليوية املختلفة يف
تركيبته الكيميائية.

قــــــــــــــــرأت لك..
تعزيز الممارسات التدريسية
في التعليم العالي
امل�ؤلفHelen Pokorny :
املرتجم� :إبراهيم بن رافع القرين

ي����ج����م����ع ك���ت���اب
«تعزيز املمار�سات
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�����ش��اف��ات
وال����ط����رق ال��ت��ي
ميكن من خاللها
ا������س�����ت�����خ�����دام
ال��������ب��������ح��������ث
ال����ت���رب��������وي،
وال���ن���ظ���ري���ة،
والنماذج ،على
ن���ح���و ع��م��ل��ي
ل���ت���ح�������س�ي�ن
مم�����ار������س�����ة
التدري�س يف التعليم العايل.
ك��م��ا ي��وف��ر �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات ،و�أف���ك���ار ،وتقنيات،
ومقاربات عملية م�ستمدة من الأدب وجتربة احلياة
الواقعية ،م�ستخد ًما �أمثلة من جمموعة متنوعة
من التخ�ص�صات .كما يغطي الكتاب بني دفتيه
مو�ضوعات مفيدة للمهتم بالتعلم العايل مبا يف
ذلك ت�صميم املقرر الدرا�سي ،والتقييم ،وم�شاركة
ال��ط�لاب ،وت�صميم وتقييم ال���دورات التعليمية،
وق��ي��ادة و�إدارة بيئات التعلم ،وت��ن��وع ال��ط�لاب،
واالن��خ��راط يف الكتابة الأك��ادمي��ي��ة ،والإ���ش��راف
الأكادميي ،والتطوير املهني .كما يت�ضمن تقدمي
امل�شورة من خالل املقاالت الق�صرية ،واحل��االت،
واالقرتاحات للممار�سة مع الت�أكيد على توجهها
العملي.

مناهج البحث والتقويم في
التربية الخاصة
امل�ؤلفDonna M. Mertens :
املرتجم� :أحمد عبد العزيز التميمي

دراسة« :أوميكرون» أقل فاعلية في الرئتين
خل�ص باحثون بريطانيون �إىل �أن
متحور �أوم��ي��ك��رون رمب��ا يكون �أقل
فاعلية يف مهاجمة الرئتني مقارنة
باملتحورات الأخرى لفريو�س كورونا.
ك��م��ا ت��و���ص��ل��ت درا�����س����ة معهد
ك��ام�بري��دج لعلم امل��ن��اع��ة العالجي
والأمرا�ض املعدية �إىل �أن املتحورات
يف ب��روت�ين �سبايك ،ال��ت��ي جتعلها
قادرة على جتنب الأج�سام امل�ضادة،
رمبا حتد �أي�ضا من كيفية تكاثره يف
الرئتني وت�سببه يف حدوث �أعرا�ض
حادة.
وق�����ال�����ت ال�����درا������س�����ة« ،ه�����ذه
امل�لاح��ظ��ات تظهر �أن �أوم��ي��ك��رون
حظي بخ�صائ�ص للتهرب املناعي
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ع��ل��ى ح�����س��اب خ�صائ�ص مرتبطة
بالتكاثر والقدرة الإمرا�ضية.
وقال رايف جوبتار كبري وا�ضعي
الدرا�سة ،الأ�ستاذ يف علم الأحياء
املجهرية ال�سريرية� ،إن��ه ما زالت

ه��ن��اك حت��دي��ات ع��ل��ى ال��رغ��م من
النتائج الإيجابية.
وكتب تغريدة ق��ال فيها« ،م��اذا
يعني كل ذل��ك؟ ال��ع��دوى يف خاليا
الرئة ميكن �أن ترتبط بحدة املر�ض

الذي ي�صيب الرئة .ويف الأغلب ميكن
ر�صد خاليا مندجمة يف الأن�سجة
التنف�سية التي يتم اختبارها عقب
الإ�صابة مبر�ض ح��اد .متحور دلتا
كان ميكنه فعل الأمرين ،على عك�س
متحور �أوم��ي��ك��رون .م��ا زال يتعني
القيام مبزيد من الدرا�سات».
و�أ����ض���اف» اخل�لا���ص��ة ،ه��ي �أن
ه��ذه الدرا�سة ت�شري �إىل �أن��ه يبدو
�أن متحور �أوم��ي��ك��رون �أ�صبح �أكرث
قدرة على التهرب من املناعة ،ولكن
اخل�صائ�ص املرتبطة بتقدم املر�ض
رمب���ا ت�ضعف ب��درج��ة معينة .مع
ذلك ميثل االنت�شار امللحوظ ملتحور
�أوميكرون حتديا �صحيا كبريا».

يعد هذا الكتاب عونا لباحثي الرتبية اخلا�صة
على تطوير مناهج البحث الكمية والنوعية ال�شائعة
اال�ستخدام يف العلوم الطبيعية واالجتماعية من
�أج��ل الأغ��را���ض ،واالحتياجات ،واخل�صو�صيات
البحثية يف جم��ال
ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة
 .ح����ي����ث ي���ق���دم
م���ن���اه���ج ال��ب��ح��ث
الكمية والنوعية
ال�شائعة يف جمال
الرتبية اخلا�صة،
وال���ف���ل�������س���ف���ات
وامل�����ن�����ظ�����ورات
ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي
ت�شكل الأ�سا�س
ل����ك����ل م���ن���ه���ا،
وي�����س��ت��ع��ر���ض
اخل������ط������وات
امل���ت���ت���ال���ي���ة
ل���ل���ع���م���ل���ي���ة
البحثية ،ب���دءا من
حتديد امل�شكلة ،مرورا بتحديد العينة ،و�إعداد
الأدوات وتطبيقها ،واحل�صول على املعلومات،
و�صوال �إىل تف�سريها ،وو�ضعها يف التقرير البحثي،
كل ذل��ك مع توفيق ه��ذه امل��راح��ل والعمليات مع
طبيعة بحوث الرتبية اخلا�صة ،ومناق�شة امل�شكالت
واالعتبارات التي تن�ش�أ يف هذه املرحلة �أو تلك.

636

الرأي

أسرار التغلب على الخلل الهرموني
يعد اخل��ل��ل ال��ه��رم��وين م���ن امل�شاكل
ال�صحية التي يعاين من العديد من الب�شر
مع التقدم يف العمر ،خا�صة الن�ساء ،واخللل
الهرموين هو فقد توازن املواد الكيميائية
«الهرمونات والنواقل الع�صبية « التي تفرز
داخل اجل�سم لتتحكم يف التمثيل الغذائي
والنمو والتنوع والتطور وال�صحة الإجنابية
وتنظيم دورات النوم وال�سلوك وغريها.
وي��ن��ت��ج ع��ن اخل��ل��ل ال��ه��رم��وين ا���ض��ط��راب
النقل اخللوي والتمثيل الغذائي ال�ساعة
البيولوجية و�ضعف ال�صحة الإجن��اب��ي��ة
واالكتئاب والأرق وغريها من اال�ضطرابات
أ .د .جمال هريسه
البيولوجية .وقد ي�ؤدي اخللل الهرموين ايل
الإ�صابة ب�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي وال�شلل
الرعا�ش ومتالزمة الأي�ض وال�سكري والتلف الكبدي وال�سرطان وغريها من
الأمرا�ض ،ومن دالالت اخللل الهرموين ظهور حب ال�شباب والتعرق ال�شديد
والنحافة �أو ال�سمنة ،وكذلك تي ّب�س الع�ضالت واملفا�صل وكرثة العط�ش �أو
اجلوع والتبول املتكرر وت�أخر البلوغ وتكي�س املباي�ض “ ”PCOSوغريها
من الدالالت احليوية.
يعد تعاطي امل��خ��درات �سببا رئي�سيا حل��دوث اخللل الهرموين ،فينتج
عن ادمان املواد الكيميائية ا�ضطراب هرمونات الإيبينفرين واالندورفني
والدوبامني وال�سريوتونني والأوك�سيتو�سني ومركبات الـكانابينويدات الداخلية
وحم�ض غاما � -أمينوبيوترييك ،فيفقد الإن�سان ال�شعور بالن�شاط وال�سعادة
وال�سكينة والبهجة والن�شوة والإيجابية والإقبال على احلياة .كما ينتج عن
تعاطي املخدرات اختالل �إف��راز الربوالكتني وهرمونات الق�شرة الكلوية
والهرمون امل�ضاد لإدرار البول والهرمونات اجلن�سية ،وكل ذلك ي�ؤدي �إىل
ا�ضطراب ال�سلوك وامل��زاج وف�شل وظائف املخ والقلب واجلهاز التنف�سي
والكبد والكلى العقم وفقدان الوعي واملوت .ومن الأ�سباب الرئي�سية للخلل
الهرموين تناول �أدوي��ة تنظيم الن�سل الحتوائها على الهرمونات اجلن�سية،
كذلك تناول مكمالت بناء الع�ضالت الحتوائها على هرمونات الذكورة،
فت�سبب خلال يف افراز هرمون الت�ستو�ستريون وهرمون اال�سرتوجني فتظهر
عالمات الت�أنيث وتتدهور القدرة الإجنابية عند الرجال .كما �أن كرثة تناول
بع�ض الأع�شاب الطبية ،فمثال كرثة تناول العرق �سو�س ي�سبب خلال يف
م�ستويات هرمون الكورتيزول .كذلك التوتر والقلق امل�ستمر ي�سبب اخللل
الهرموين واال�صابة بال�سكري و�ضغط الدم وعدم انتظام الدورة ال�شهرية
عند الن�ساء وعدم الرغبة اجلن�سية .كم يعد منط احلياة غري ال�صحي من
�أ�سباب اخللل الهرموين ،فالإفراط يف تناول الأطعمة التي حتتوي على
اال�سرتوجينات النباتية “ ”Phytoestrogensخا�صة منتجات ال�صويا
والكتان وال�سم�سم وبع�ض �أنواع الفاكهة املجففة ،كذلك كرثة تناول الأطعمة
املعلبة ،فعبوات هذه الأطعمة مبطنة مبادة بي�سفينول “ ”Bisphenolالتي
ترتاكم يف ج�سم االن�سان مع التقدم يف العمر فتحدث ت�أثريا حيويا م�شابها
للهرمونات الأنثوية وم�ضادا لهرمونات الذكورة ،فيطر أ� اخللل الهرموين
وتلف احلم�ض النووي والطفرات اجلينية وحدوث ال�سرطان .كما حتتوي
اللحوم امل�صنعة وامل�شوية مثل النقانق وال�سالمي وال�سجق والكباب على مواد
نيرتوجينية وهيدروكربونية م�سرطنة ت�سبب تلف  DNAوت�سبب الإ�صابة
ب�سرطان القولون واملعدة وغريها من ال�سرطانات ،لذا يُن�صح بالطهي املنزيل
اجليد للحوم وقلة تناول اللحوم امل�صنعة� .أ�ضف �إىل ذلك الإفراط يف تناول
الأطعمة املحمرة والوجبات ال�سربعة ي�ؤدي �إىل اخللل الهرموين ومنو اخلاليا
ال�سرطانية ،فعندما يتم قلي الأطعمة يف درج��ات احل��رارة العالية يتكون
مركب «الأكريالميد» الذي يدمر احلم�ض النووي وي�سبب اخللل الهرموين
والتحول ال�سرطاين للخاليا� .أي�ضا كرثة تناول ال�سكريات املكررة يزيد
من تكون ال�شوارد احلرة والإجهاد الت�أك�سدي وااللتهابات املرتبطة باخللل
الهرموين ومنو اخلاليا ال�سرطانية املتنوعة ،لذا يجب قلي الأطعمة بالزيوت
ال�صحية والزبدة بديال عن الزيوت املكررة ،كما يجب ا�ستبدال الكربوهيدرات
املكررة باحلبوب الكاملة وميكن التغلب اخللل الهرموين وال�سرطنة اخللوية
بااللتزام بنمط احلياة ال�صحي بتناول النظام الغذائي ال�صحي املتوازن الذي
ي�شتمل على اخل�ضار والفواكه واحلبوب الكاملة ،كذلك احلد تناول املعلبات
والوجبات ال�سريعة وال�سكريات واللحوم احلمراء وامل�صنعة ،ويجب عدم
تعر�ض الأطعمة للحرارة املبا�شرة ،كما يجب البعد عن التوتر والقلق واخلمول
البدين وال�سمنة ،و�إجراء الفحو�صات الدورية لوظائف اجل�سم وم�ستويات
الهرمونات ودالالت الأورام ال�سرطانية والفح�ص الذاتي وتنظري القولون وعنق
الرحم .ومينع تناول املكمالت الغذائية لبناء الع�ضالت بدون و�صفة طبية،
لأنها ت�سبب اخللل الهرموين وت�أخر عمر البلوغ والهزال وه�شا�شة العظام
و�أمرا�ض القلب وال�شرايني .ويحتوي الكيوي والأنانا�س على مادة الربوميلني
الذي ي�سهم يف حفظ التوازن الهرموين� ،أي�ضا لليقطني دورا فاعال يف حفظ
التوازن الهرموين وتعزيز �إنتاج هرمون الربوج�سرتون والوقاية من متالزمة
تكي�س املباي�ض والكلف ومنو ال�شعر الزائد وغريها من امل�شكالت الناجمة
عن اخللل الهرموين الأنثوي .كما ي�سهم تناول املك�سرات مثل اجلوز واللوز يف
زيادة هرمون الأديبونكتني امل�س�ؤول عن التحكم يف م�ستوى ال�سكر يف الدم،
فاجلوز غني ب بالأحما�ض الدهنية «�أوميغا »3الذي ي�ساعد يف حفظ التوازن
الهرموين ،كما �أن اجلوز غني مبركبات تقلل من خطر الإ�صابة بال�سرطانات
املرتبطة باخللل الهرموين� .أي�ضا ال�شاي الأخ�ضر غني مب�ضادات الأك�سدة
وااللتهابات ،لذا ي�سهم يف ال�سيطرة على الإجهاد الت�أك�سدي ويعزز وظائف
املخ والوقاية من ال�سكري وال�سمنة وغريها ،كما يحتوي ال�شاي الأخ�ضر
مواد كيميائية ت�ساعد على توازن الكورتيزول والأن�سولني� ،أ�ضف ايل ذلك
تناول البهارات والتوابل مثل الكركم والقرفة واخلردل والكركدية واحللبة
لغناها مب��واد فعالة ت�ساعد يف حفظ التوازن الهرموين .كذلك البد من
تنظيم �ساعات النوم وال�ساعة البيولوجية والتعر�ض املعتدل لأ�شعة ال�شم�س
وااليجابية والتفا�ؤل وعلو الهمة واملحافظة على العبادات خا�صة ال�صلوات
اخلم�س بطم�أنينة وخ�شوع ،واملحافظة على الأذكار والدعاء واال�ستغفار فهي
معززات التوازن الهرموين والوقاية من الأمرا�ض ب�إذن اهلل.
ا�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
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االستراتيجية المحدثة للجامعة
د�شنت جامعة امل��ل��ك �سعود م���ؤخ��راً خطتها
اال�سرتاتيجية املحدثة التي تر�سم خارطة طريق
وا�ضحة مل�ستهدفاتها امل�ستقبلية خالل ال�سنوات
القليلة القادمة ،وهو الأمر املثري لالهتمام باعتبار
جامعة امللك �سعود واح���دة م��ن �أع���رق اجلامعة
ال�سعودية ،وهي اجلامعة التي لها قدم ال�سبق بني
جامعات الوطن يف بناء �أول خطة ا�سرتاتيجية تر�سم
خارطة طريق جلامعة �سعودية ،ومن ثم تد�شينها يف
العام 1431هـ ،ولعلني خالل هذه املقالة �أجيب على
عدد من اال�ستف�سارات التي قد تدور يف �أذهان
املهتمني ب�ش�ؤون التخطيط والتطوير ب�صفة عامة،
واملهتمني بالتعليم العايل ب�صفة خا�صة ،ومنها:
ما هي م�بررات قيام اجلامعة بتحديث خطتها
اال�سرتاتيجية؟ وم��ا ه��ي املنهجية التي اتبعتها
اجلامعة يف هذا التحديث؟ وكيف مت بناء الأهداف
اال�سرتاتيجية املحدثة للجامعة؟ وم��ا ه��ي �أه��م
مالمح هذا التحديث؟ وما الأهداف الإ�سرتاتيجية
التف�صيلية للجامعة وامل��ب��ادرات التنفيذية؟ وما
املم ّكنات التي ت�ضمن بعد -توفيق اهلل -حتقيق
اجلامعة لطموحاتها؟ وغريها من اال�ستف�سارات
التي ن�ستهلها بالإجابة على الت�سا�ؤالت الأربعة
الأوىل.
بداية يعلم املتخ�ص�صني بالتخطيط اال�سرتاتيجي
م��دى �أهمية قيام امل�ؤ�س�سات مبراجعة خطتها
اال�سرتاتيجية خا�صة اخلطط )طويلة امل��دى(،
والت�أكد من فاعليتها يف حتقيق ر�ؤية هذه امل�ؤ�س�سة
وتوافقها مع املتغريات املحيطة ،ومع مرور �أكرث من
ع�شرة �سنوات على تد�شني اخلطة اال�سرتاتيجية
الأوىل للجامعة تكاتفت ع��دد من امل�بررات التي
فر�ضت نف�سها بقوة على ا�سرتاتيجية اجلامعة
وحاجتها للتحديث ،وميكن تق�سيم هذه املربرات
والدواعي �إىل ق�سمني:
الأول؛ مربات خارجية :جاء يف مقدمتها ر�ؤية
اململكة العربية ال�سعودية  2030وم�ستهدفاتها
امل�ستقبلية ،واخلطط التنموية للدولة -وفقها اهلل-
والنظام اجلديد للجامعة ،واختيار جامعة امللك
�سعود �ضمن ثالثة جامعات �سعودية ال�ستقاللها،
وكذلك حتقيق طموح والة الأمر – يحفظهما اهلل-
يف �أن تكون اجلامعة �ضمن �أف�ضل  10جامعات
عاملية.
الثاين؛ مربرات داخلية :ومنها تطلع اجلامعة
لأن تكون يف مقدمة اجلامعات ال�سعودية التي
ت�ساهم ب��دور فاعل يف حتقيق ر�ؤي���ة ال�سعودية

ب��ج��ودة احل��ي��اة ،وحوكمة داعمة
 ،2030وتطلعها ملزيداً من التميز
ومم��ك��ن��ة للجامعة ،ورف���ع ك��ف��اءة
يف املجاالت الثالثة الرئي�سة لعمل
املوارد الب�شرية باجلامعة ،وتنمية
اجلامعة وه��ي التعليم ،و البحث
الإيرادات الذاتية ،تنويع اال�ستثمار
العلمي ،وخدمة املجتمع� ،إ�ضافة
ومنو الأ�صول ،ورفع كفاءة الإنفاق
�إىل ا�ستثمار متيز اجلامعة املجال
مل�ستقبل م���ايل م�����س��ت��دام ،حيث
ال�صحي ،وتبوء مكانة متميزة يف
ر�سمت ه��ذه الق�ضايا املرتكزات
الت�صنيفات العاملية ،وبذل مزيدًا من
الــ) (6التي حددت توجه اجلامعة
اجلهود يف جماالت البحث العلمي
خ�لال ال�سنوات ال��ق��ادم��ة ،وه��ي:
 ،واالب����داع  ،واالب��ت��ك��ار ،وم��واءم��ة
البحث العلمي  ،والتعليم والتعلم
خمرجات اجلامعة مع التغريات
،وخ��دم��ة املجتمع ،وبيئة العمل
االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة
امل�ؤ�س�سي ،والإي������رادات الذاتية
ال�سريعة ،ومتطلبات �سوق العمل،
د .طه عمر
وتنوع اال�ستثمار ،وال��ت��وزان املايل
وحتقيق جناحات يف عمليات تنمية
وكفاءة الإنفاق ،ومن ثم مت بناء )(8
الإيرادات الذاتية واال�ستثمار ،ودعم
ا�ستقاللية اجلامعة ،وتوافق ا�سرتاتيجيتها املحدثة �أهداف ا�سرتاتيجية رئي�سة هي :الإبداع واالبتكار
مع النظام اجلديد للجامعة ،ورغبة يف ا�ستمرار يف البحث العلمي ،والإجادة يف الربامج الأكادميية
املناف�سة املحلية والدولية لتقدمي �أف�ضل املخرجات ،وخمرجاتها ،وامل�ساهمة يف خدمة املجتمع واالرتقاء
وكلها مربرات تكاتفت م ًعا يف وجوب حتدث اخلطة بجودة احلياة ،وحوكمة داعمة وممكنة للجامعة،
ورف��ع كفاءة امل���وارد الب�شرية باجلامعة ،وتنمية
اال�سرتاتيجيةللجامعة.
وع��ن املنهجية التي اتبعتها اجلامعة يف هذا الإيرادات الذاتية ،وتنويع اال�ستثمار ومنو الأ�صول،
التحديث؛ فقد حر�صت اجلامعة على تنفيذ ورفع كفاءة الإنفاق مل�ستقبل مايل م�ستدام ،ويندرج
منهجية وا�ضحة ب��د�أت ب�إعداد تقرير دقيق عن حتت هذه الأهداف الرئي�سة ) (16هدفاً تف�صيلياً،
�إجن���ازات اخلطة اال�سرتاتيجية الأوىل ،ور�صد مع الت�أكيد على �أن جميع ه��ذه الأه���داف تدعم
م�ؤ�شرات �أدائ��ه��ا ،ثم اج��راء حتليل دقيق للبيئة حتقيق اجلامعة لر�سالتها ،ور�ؤيتها التي مل تتغري )
الداخلية واخلارجية والوقوف �أهم الق�ضايا الأجدر الريادة العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة( مع
باالهتمام ،وعقد �سل�سلة م��ن االجتماعات مع االعتزاز بقيمها التي تلتزم بها .وعن �أهم مالمح
قيادات اجلامعة ومن�سوبيها ومن�سوباتها ،وكذلك التحديث فقد و�ضعت اجلامعة �أهداف ا�سرتاتيجية
املقابالت واالجتماعات مع امل�ؤ�س�سات اخلارجية جديدة� ،إ�ضافة �إىل حتديث قائمة مبادرات اخلطة
ذات ال��ع�لاق��ة ،وتنفيذ ع��دد م��ن ور����ش العمل؛ اال�سرتاتيجية الأوىل؛ حيث ت�ضمنت اال�سرتاتيجية
�إ�ضافة �إىل عقد املقارنات مع اجلامعات املرجعية املحدثة على ) (43مبادرة متوائمة مع ر�ؤية ال�سعودية
جلامعة امللك �سعود)10جامعات( ،و�إ�ضافة ) ،2030 (4واخلطط الوطنية ،واحتياجات اجلامعة
جامعات �أخرى جديدة حققت جناحات متميزة يف وتطلعاتها امل�ستقبلية ،وت�شمل هذه املبادرات
على مبادرات تدعم �ضمان اال�ستدامة املالية،
االهتمامات امل�ستقبلية للجامعة ومنها :اال�ستقاللية،
وتنمية الإيرادات الذاتية واال�ستثمار ،وكفاءة االنفاق و�إدارة الإي����رادات الذاتية ،ورف��ع كفاءة االنفاق،
وغريها ،كما عر�ضت اجلامعة خطتها املحدثة على اال�ستفادة من �أ�سم اجلامعة و�سمعتها امل�ؤ�س�سية
اجلهات املعنية داخلياً وخارجياً وبحمد اهلل ومن ثم املرموقة لطرح م�شاريع ا�ستثمارية وتنمية الإيرادات
الذاتية ،و�إع��ادة تخطيط �سري املبادرات والدعم
�شرعت يف تد�شينها.
وع��ن ب��ن��اء الأه����داف اال�سرتاتيجية املحدثة املتوفر لها ،ونظ ًرا لأهمية ذلك ف�سوف يتم -مب�شيئة
للجامعة؟ فقد بد�أت رحلة حتديد هذه الأهداف اهلل -تناولها ب�شكل �أكرث و�ضوحاً يف املقالة القادمة؛
بتحديد ) (8ق�ضايا �أ�سا�سية متثل حماور الرتكيز �إ�ضافة �إىل الأه��داف اال�سرتاتيجية التف�صيلية،
واالهتمام باجلامعة؛ وه��ي :الإب��داع واالبتكار يف وامل��ب��ادرات التنفيذية ،واملم ّكنات التي ت�ساعد
البحث العلمي ،والإج���ادة يف الربامج الأكادميية اجلامعة على حتقيق طموحاتها امل�ستقبلية.
عمادة التطوير واجلودة
وخمرجاتها ،وامل�ساهمة يف خدمة املجتمع واالرتقاء

اللغة العربية ثرية بذاتها
تبدو اللغة العربية من �أجل نعم اهلل تعاىل اخلالدة
على �أم��ة الإ���س�لام حيث �ضمن �سالمتها وووع��د
بحفظها وبقائها ببقاء ال��ق��ر�آن الكرمي ال��ذي هو
د�ستور امل�سلمني يف كافة �أنحاء العامل .لقد متيزت
اللغة العربية عن نظائرها مبمزات كثرية تدل على
�صدق وعد اهلل ب�ش�أن هذه اللغة  .ولعلنا يف الفقرات
التالية نخت�صر احلديث عن جمال اللغة العربية يف
ميزتني عظيمتني من مزاياها البارزة  ،وهما :
الرثاء املفرداتي  :ي�شار �إىل اللغة العربية ب�أنها
لغة ثرية بذاتها  ،بحكمها لغة غنية يف �أنظمتها
املت�شابكة (�صوت ونحوا ومفردات وداللة ) لتعرب
عن جمموعة من الأفكار والر�ؤى واملفاهيم لأهلها
وللناطقني بغريها على الرغم من طبيعتها التعقيدية
والتجريدة .والعربية منذ القدم قادرة على التعبري
عن امليول واملعاين والقيم الأخالقية بل وحا�ضنة
للتطورات امل�ستمرة يف احلياة والعلوم ورمبا ل�سعة
�ألفاظها(�صالح املنجد) وديناميكة قواعدها النحوية
– �صرفية وامل�س�ؤولة عن �ضبط ال�صيغ والدالالت.
ومن ثم ،نتلم�س ب�شكل وا�ضح مرونة اللغة العربية
يف �سرد الق�ص�ص وال��رواي��ات يف ال��ق��ر�آن الكرمي
واحلديث النبوي وكذلك حكاية كالم العرب و�أخبار
الأمم الأخرى.
الإع���راب  :وف�ضال عن ال�ثراء املفرداتي للغة
العربية ،جند قوة ثراء �آخر على م�ستوى املعاين
واملفاهيم حيث يظهر ه��ذا اجل��م��ال ع���ادة يف
اجلوانب الإعرابية اخلا�صة باجلمل والرتاكيب
النحوية  .فاللغة العربية تتميز مبيزة الإع��راب
لتغيري معاين ومقا�صد املتكلم ح�سب املقامات
التوا�صلية ورمبا تتحول تلك املعاين بناء على حركات
�أواخر الكلمات  .فقولك  :كيف �أنت وحممد ب�ضم
حرف الدال  ،يختلف معناه عن قولك  :كيف �أنت
وحممدا ؟ فالأول لال�ستف�سار عن الأحوال  ،والآخر
لل�س�ؤال عن العالقة بني املخاطب و�صديقه حممد.
ومثال �آخر،عندما �أقول  :ال يخرج قا�سم �إىل امللعب
 ،ف�إن هذه العبارة حتتمل نهي قا�سم من اخلروج

�إىل امللعب بوجه �إذا كان الفعل (يخرج) جمزوم
الآخر  ،كما �أنها حتتمل نفي و�إنكار خروج قا�سم �إىل
امللعب بوجه �آخر �إذا بقي الفهعل (يخرج) مرفوعا
ب�ضم اجليم  .ولذلك تالحظ معي �أخ��ي القارئ
تلك التغيريات التي تطر�أ على املعاين ب�سبب تغري
حركات �أواخر الكلمات مما ت�سهم بدورها يف ات�ساع
املعاين والإ�شارات .وال يخفى ما للنحو العربي من
�شحنات مفاهيمية حول الإعراب ،خا�صة ما يت�صل
مبذهب النحو التحويلي الذي �أ�شار �إليه ت�شوم�سكي
١٩٦٥م لفهم البنى اللغوية ب�شكل عام  ،والتمييز بني
الرتاكيب النحوية ال�سطحية والرتاكيب العميقة .
و�إذا كانت اللغة العربية باحلجم ال�ضخم من
ال�ثروة املادية واجلمال املذكور  ،فلنا �أن ن�ستثمر
ذلك ال�ثراء يف تعزيز التوا�صل بال�شعوب الأخرى
املتطلعة ب�شكل دائم �إىل اال�ستئنا�س باللغة العربية
يف �شتى املجاالت الدينية واالقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية والإيديولوجية وغري ذلك.
ومن املهم �أن ن�شري كذلك �إىل �أن تعزيز التوا�صل
بال�شعوب الأخ��رى من خالل بوابة اللغة العربية
يقت�ضي العمل وفق �أ�س�س و�إجراءات عملية منتظمة،
�أهمها:
�أ -الإحياء اللغوي :وهذه النقطة مهمة جدا يف ما
يتعلق بتعزيز هذه اللغة والتي نحب �أن تظل و�سيلة
توا�صل نوعية بني العرب وال�شعوب الأخرى .وينطلق
الإحياء اللغوي عادة بحافز احلفاظ على الهوية
والرتاث والقومية .ونقي�ض الأمر ق�ضية نفور بع�ض
�أبناء اللغة العربية من اللغة نف�سها بدعوى باطل
وطعن يف قدرتها اجلبارة والذي نراه ينايف جمالها
ويعك�س كراهية وجفاء جتاهها ،على الرغم من �أنها
ل�سان م�شرف ب�شرف القر�آن الكرمي .ومن ثم  ،فمتى
ما �أ�ساء العرب �إىل العربية �شكل ذلك موقف �سلبيا
لدى حمبيها ومتعلميها ورمبا ولد �إحجاما يف الولع
بها يف نفو�سهم .
ب -حتديث املفردات :وهذا يخ�ص ا�ستحداث
املفردات �أو تكييفها لتنا�سب البنية اللغوية للمفاهيم

والأفكار املقرت�ضة من اللغات الأخ��رى  ،ولتبقى
العربية مبوادها و�ألفاظها على �صالحيتها يف تلبية
حاجات امل�ستخدمني من العرب وغريهم  ..وت�شمل
عملية التحديث اجلهود املبذولة من �أجل تنقية هذه
اللغة من االنحراف وال�شوائب.
ج -ن�شر اللغة العربية  :هذا اجلانب مهم للغاية
خ�صو�صا يف متكني العربية من التوا�صل بال�شعوب
الأخرى؛ ذلك لأن اجلهود متى ما بذلت لن�شر لغة ما
� ،ساهمت يف زيادة املتحدثني بها و�أدت �إىل تو�سيع
دائرة الأخذ والرد بني اللغتني بثقافتهما.
د -امل�ساندة :حتتاج العربية �إىل م�ساندة ودعم
متوا�صلني للقائمني على ن�شرها وتعليمها يف كافة
�أنحاء العامل ،وذل��ك لتعزيز انتمائهم لها ودع��وة
الفئات الأخرى من النا�س �إىل التعامل بها .
�أما احلديث عن �شعوري و�أنا متقن اللغة العربية
–وهلل احلمد – فهو �شعور ف��وق الو�صف  ،ينبئ
عن قناعتي الرائعة جتاه اللغة العربية  ،وبو�صفي
دار�س حاليا يف كلية معهد اللغويات العربية مرحلة
الدكتوراه يف ق�سم اللغويات التطبيقية ،جامعة امللك
�سعود ،لأ�صبح متخ�ص�صا يف اللغويات التطبيقية
العربية ومرجعا يف �إح��دى جماالتها ال��رائ��دة يف
امل�ستقبل القريب.
وويبقى احرتامنا ملعهد اللغويات العربية و�أع�ضاء
جمل�سه –حفظهم اهلل  -وفاء �سعيهم احلثيث يف
تعزيز اللغة العربية من خالل تعليمها لغة ثانية
بالريا�ض ،و�إع��داد املعلمني الوافدين �إىل اململكة
العربية ال�سعودية لي�صبحوا خري �سفراء يف تداول
هذه اللغة اجلميلة ون�شرها .وال �شك �أن دور املعهد
مما لفت �أنظار العامل �إىل �شحذ الهمم لإع��ادة
الكرة يف تعلمهم هذه اللغة وتر�شيح معلمني ل�صالح
التدريب اللغوي الفريد.
عبد ال�سميع �ألوافيمي مفتاح الدين
معهد اللغويات العربية
دكتوراه الفل�سفة يف اللغويات التطبيقية
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كيف نجعل هدفنا قوة.
ال يخفى على �أحد �أن كل �إن�سان ميتلك يف نف�سه
هدفا ي�ستطيع �أن ي�صل من خالله �إىل مقا�صده
ومراميه .وهذا الهدف يف حياة الإن�سان هو الذي
يقوده ينطلق �إىل الأمام .ثم �إن ت�سعني يف املائة من
النا�س ممن ولدوا يف هذه الدنيا عا�شوا وماتوا وهم
ال يعرفون �أهدافهم .وبا�ستطاعة كل طامح �أن يجني
ثمار طموحه ويحقق غايته �إذا امتلك هدفا �أ�سمى
يف حياته .فالهدف الأ�سمى يحتاج �إىل التخطيط
اجليد .وقلة قليلة من النا�س يدركون �أن التخطيط
له نتائجه العظيمة .ويعملون به يف خمتلف �ش�ؤون
حياتهم بل �إنهم يخططون للغد .وهناك كتب كثرية
وغنية �أ ّل��ف��ت يف �أهمية اختيار الأه���داف ور�سم
اخلطط .فاملهم �أن احلياة كفاح و�أمل وطموح .ف�إذا
مل يحدد الإن�سان �أهدافه ومل يكن يخطط ،فكيف
ي�ستطيع �أن ي�صل �إليها .ونرى كثرياً من النا�س �أنهم
قتلوا كل فكرتهم �أو ج ّل �أملِهم يف الإجناز بدعوى
�أنها بعيدة املنال .و�صارت مثل هذه الدعاوي �أكرث
الأ�شياء التي تزعج الإن�سان يف بع�ض الأحيان .وال
�شك �أن كل ما نحلم به يف حياتنا ف�إننا ن�ستطيع
حتقيقه بطريقة ما .وحياة �أ�سالفنا كانت مليئة
بالإجنازات ب�سبب قوة �أهدافهم .ومل يعرتفوا ب�شيء
ا�سمه الف�شل .ورمبا كانت الظروف املحيطة بهم
�أكرث مما نعانيه نحن اليوم ولكنهم ا�ستطاعوا �أن

يقهروا هذا احلاجز الوهمي الذي و�ضعناه نحن �أمام
طريقنا .وهو �ضغط الظروف واال�ست�سالم للي�أ�س.
وه��ا �أن��ا �أكتب هنا ق�صة م�ؤثرة مما قر�أته يف
الكتب ليوقظ هممنا .يحكى �أن ملكا �أراد �أن يو�صي
باخلالفة من بعده لأحد �أوالده الثالثة .ومل يكن
يدري �أيهم �أحق بامللك .فقرر �أن ي�ضع لهم اختبارا
ي�سريا لريى من ينجح يف االختبار .فو�ضع هدفا
و�أع��ط��اه��م ثالثة �سهام وقِ ��� ِ��س��ي .وق��ال لأوالده :
�س�أختربكم يف هذا بعد �سنة �إن �شاء اهلل� .أما االبن
الأك�بر ف�أخذ يتدرب على الرماية يف اليوم �سبع
�ساعات بينما االب��ن الأو�سط �أخ��ذ يتدرب باليوم
�ساعة واحدة فقط ولكن االبن ال�صغري للأ�سف ،مل
يكن يحب الرماية بل كان يحب الفرو�سية .ولهذا مل
يكن يتدرب �أ�ص ً
ال.
فلما حان موعد االختبار اجتمع جميع الإخوة
حول �أبيهم .ف�أمرهم �أن يذهبوا �إىل احلديقة.
وكان الهدف قد و�ضع يف مكان وا�ضح .وفيه ثالث
دوائر ،كربى و�صغرى وو�سطى .ف�أمرهم بالرمي �إىل
�أو�سط الدوائر.
�أخذ الكبري القو�س وال�سهم و�شدّه بقوة .ف�س�أله
�أبوه ماذا ترى يا بني ؟ فقال � :أرى الدائرة والقو�س
وال�سهم وال�شجرة .ثم قال له  :ارم يا بني ؟ فرمى
ولكنه �أخط�أ الهدف .ف�أخذ القو�س وال�سهم االبن

تعد اللغة �ضرورة من �ضرورات التوا�صل وو�سيلة
من و�سائله وهي �آلته الرئي�سية فكل �أنواع التوا�صل
ن�ستخدم فيها اللغة ،لذا عليها �أن تكون مت�أقلمة
تكنلوجياً تاريخياً علمياً وتقنياً وطبياً و�صحياً وللغة
العربية تاريخ ممتد يف ذلك ،وهذا ما نراه يف �شيوع
الألفاظ اخل�شنة يف الع�صر اجلاهلي قبل �أن ي�أتي
الإ�سالم وي�ثري املعجم العربي ويهذب بع�ض تلك
الألفاظ ،فرنى انتقال اللغة تاريخياً عرب ع�صورها
بكافة ح�ضاراتها ،وانتقالها جغرافياً يف مواطن
اخلالفة كان له انعكا�سه الكبري عليها ،فانتقالها
من احلجاز لل�شام يليها العراق يف الع�صر العبا�سي،
وت�أثرها بطبيعة احلياة من حولها فرنى �أن طبيعة
احلياة يف الع�صر العبا�سي انعك�ست على رقة �ألفاظ

اللغة وتعدد �أغرا�ضها الأدبية ،و ات�ساعها اجلغرايف
بامتدادها للهند �شرقاً ولأ�سبانيا �شماالً ،كل ذلك دل
على مرونة اللغة وقدرتها على التو�سع واالن�سجام مع
م�ستجدات الع�صر ،فكانت دائرة االتفاق �أو�سع من
دائرة االختالف� ،أما يف ع�صرنا احلايل حيث بلغت
اللغة برونقها �أوج ما بلغته فلن يلتفت املرء منّا لتلك
الألفاظ التي متيز اللغة العربية دون �سائر اللغات� ،أو
�أن ي�س�أل عن عدد املفردات بها ،بل �أ�صبح الأمر متعلقاً
بالكيف ال بالكم ،فالتوا�صل احل�ضاري مل يتوقف على
�إقرا�ض اللغات للمفردات فح�سب ،فما فائدة تلك
الكلمة �إن مل ن�ستخدمها يف �سياقات خمتلفة ونعرب
عنها وبها ،هل كان تعلم اللغة لأج��ل اللغة نف�سها
وح�سب؟ �أم �أننا ن�ستطيع التعلم والتوا�صل بها؟ اللغة

اليوم العالمي للغة العربية
الأو�سط ثم �شده بقوة .و�أثناء ذلك� ،س�أله �أبوه  :ماذا
ترى يا بني ؟ فقال � :أرى الدائرة وقو�سا و�سهما.
فقال  :ارم يا بني .فرمى ولكنه �أخط أ� الهدف .ف�أخذ
القو�س وال�سهم االبن الأ�صغر و�شدّه بقوة .فقال
له �أب��وه  :م��اذا ترى يا بني ؟ فقال � :أرى الهدف
فكرر عليه �أبوه نف�س ال�س�ؤال ؟ فقال  :ال �أرى �سوى
الهدف .فرمى ف�أ�صاب الهدف.
ما العربة من هذه الق�صة ؟
نعم� ،إنها ق�صة حتمل يف طياتها الكثري من املعاين
 :هدف ،تخطيط ،تركيز� ،سعي ثم جناح .فال �شك
�أن ر�سم الهدف والرتكيز عليه ثم ال�سعي لتحقيقه
هو الذي جعل عظماء الإ�سالم يحققون الكثري من
�أحالمهم .و�أ�سالفنا هم �أكرث النا�س قدوة حلياتنا.
وه�ؤالء ا�ستطاعوا بناء ج�سور النجاح فوق �أنقا�ض
الوهم والف�شل .وجعلوا �أهدافهم ن�صب �أعينهم مثلما
كان االبن ال�صغري الذي ال يعرف �إال الهدف .ونحن
كم ظلمنا �أنف�سنا عندما كانت حجتنا يف �أي �إخفاق
�أو ف�شل هي ) ظروف احلياة ( ونن�سى �أنها تقف
حائال فقط �أمام الإن�سان العاجز ال�ضعيف.
ولذا جنعل هدفنا �أكرث قوة و�أكرث فعالية ،ت�ؤثر
فينا ويف غرينا.
حممد �صومي كرمي الر�شادي

اللغة العربية  ..وتحديات العصر
العربية �شملت جميع العلوم واملجاالت ،وه��ذا من
�أ�شكال توا�صلها ،ففي اليوم العاملي للطلبة الدوليني
توقفت طوي ً
ال عند �أحد �أركان الدول الإفريقية لأت�أمل
كيف �أن احل�ضارة لديهم تكاد تكون هي ذاته لدينا
يف جزيرة العرب رغم اختالف الت�سميات وتقاربها
مرات عديدة ،اللغة تزداد عطا ًء وتو�سعاً ،االهتمام
باللغة العربية و�إن�شاء املبادرات اخلا�صة وربطها باللغة
والهوية خري �شاهد على ذلك ،ومن �آخر اجلهود التي
قامت بها اململكة �إن�شاء جممع امللك �سلمان العاملي
للغة العربية والذي �أتى بدوره لتفعيل دور اللغة العربية
�إقليمياًوعاملياً.
�أ.العنود فهد العنزي
معهد اللغويات العربية

تجربة العميل..
هي اخلربة التي تكت�سبها امل�ؤ�س�سة �أو املنظمة من
خالل معاملتهم مع الزبائن وتهدف بعد ذلك �إىل
اعطائهم خدمة تفوق توقعاتهم عن طريق درا�ستهم
درا�سة دقيقه وعلمية.
ما الفرق بني خدمة العمالء وجتربة العميل؟
تعترب خدمه العمالء امل�صطلح الأكرث انت�شا ًرا،
وهي تركز على املوظفني الذين يتعاملون ب�شكل
مبا�شر مع العميل ،فخدمة العمالء تعني الن�صيحة
�أو امل�ساعدة التي تقدمها ال�شركة للعميل اما جتربة
العميل �أو�سع و�أ�شمل؛ فهي رحلة العمالء وتت�ضمن
جميع الأحداث التي تكون قبل وبعد عملية ال�شراء
وترتكز جتربة العميل على اعطاء العميل خدمة

تتواكب مع تطلعاته لتجعله ي�شعر بالر�ضا ويعيد
جتربة �شراء املنتج او اخلدمة وبعد هذه التجربة
ريا يتحدث عن التجربة الإيجابية التي
جتعله �سف ً
خا�ضها ويتحول من زبون اىل ُمعلن للخدمة -ب�شكل
جماين.-
لقد عرفت ال�شركات منذ فرتة طويلة �أن جتربة
العمالء ميكن �أن تكون �أكرث �أهمية من املنتجات
نف�سها ،وقد ا�ستفادوا من ذلك .وتعد �أبل »»Apple
و زابو�س « »Zapposو�ستاربك�س»»Starbuck
�أمثلة جيدة لل�شركات التي ت�ضع جتربة العمالء CX
على ر�أ�س �أولوياتها .ولقد �أدركوا �أنه ميكن للآخرين
مطابقة ع��رو���ض منتجاتهم �أو جت��اوزه��ا ،لذلك

اختاروا التمايز بنا ًء على توفري التجارب التي يرى
العمالء �أنها خدمة متميزة .ثم ا�ستمروا يف ريادة
�أ�سواقهم.جتربة العميل �أ�صبحت من ال�ضروريات يف
وقتنا احلا�ضر لل�شركات و امل�ؤ�س�سات وهي تُ�شكل
قاعدة �أ�سا�سية لنهو�ضها وا�ستمرارها وتُ�شكل ً
اي�ضا
�أهمية بالغة ملتخ�ص�صي «العالقات العامة».
�أخرياً نقول �أن جتربة العميل ت�أتي لترُ �ضي العميل
حيث �أنها ال��ذراع اال�ستثماري جلميع امل�ؤ�س�سات؛
يبد�أ نهو�ض وتطور ال�شركة بالعميل وينتهي بالعميل
وهو حلقة الو�صل لنجاح �أي م�ؤ�س�سة �أو ف�شلها.
يو�سف الوزان
اعالم-عالقات عامة

يحتفل العامل يف كل عام باليوم العاملي للغة العربية ،الذي ي�صادف
الثامن ع�شر من دي�سمرب؛ للحديث عن �إ�سهامات اللغة العربية يف الإرث
الإن�ساين والثقايف.
ريا من �أبناء اللغة العربية يظنون �أنَّ لغتهم ال قيمة كربى لها
�إنَّ كث ً
مقابل اللغات العاملية الأخرى ،متذرعني بحجج مل يرددوها وينادوا بها
�إال ب�سبب االنبهار بح�ضارات �أ�صحاب تلك اللغات ،وعدم توظيف هذا
االنبهار توظي ًفا �إيجاب ًّيا كاملناف�سة ال�شريفة ،وحماولة التغيري والتطوير،
بل ُو ِّظف جللد الذات فح�سب.
�إنَّ جمرد هذا االعتقاد الذي ر�سخ يف �أذهانهم وما يتبعه من ت�صرفات
فعلية �سلبية جتاه لغتهم اللغة العربية �سي�ؤكد بدوره للباحثني يف �ش�ؤون
اللغات �ضعف حيوية هذه اللغة ،و�سي�ؤدي �إىل ت�صنيفها برتبة مت�أخرة،
مما �سيكون له �آثار �سلبية على اللغة العربية.
فقد �أ�شار فريق اخلرباء اخلا�ص املعني باللغات املهددة باالندثار يف
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) �إىل �أنَّ من �أحد
عوامل التقييم العاملي حليوية اللغة هو موقف �أ�صحابها الأ�صليني منها،
فقد يعدونها �ضرورية ملجتمعهم وهويتهم ،فيعززونها ،ويُعنون بها ،وقد
يخجلون منها ،فيمتنعون عن تعزيزها ،وقد يَتَ َفادون ا�ستخدامها.
فعندما تكون ت�صرفات ه ��ؤالء الأف��راد جت��اه لغتهم �إيجابية للغاية،
ٍ
قيمة ثقاف َّي ٍة �أ�سا�سية ،و�أنها حيوية ملجتمعهم وهويتهم،
ويعدونها لغ ًة ذاتَ
ريا من رموز هوية هذه املجموعة� ،أما �إذا
ف�إنه ميكن اعتبارها رمزًا كب ً
اعتقد �أ�صحابها �أنها عائ ٌق يحول دون التعبئة االقت�صادية والتكامل يف
املجتمع وي�أخذون منها موق ًفا �سلب ًّيا فقد َّ
حطموا ب�أنف�سهم قيمة لغتهم.
�إ�ضافة �إىل �أنَّ عناية امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرارات باللغة العربية
ودعمها وفر�ض ا�ستعمالها يف امل�ؤ�س�سات احلكومية والتعليمية ،ومطالبة
ترجمة الوثائق الإجنليزية �إىل اللغة العربية ك�شرط لقبولها يف الدوائر
احلكومية ،وهذا حا�صل وهلل احلمد كما يف �إدارة املرور على �سبيل املثال،
وغري ذلك من �أ�ساليب دعم اللغة العربية والعناية بها ،ف�إنَّ ارتفاع قيمتها
�سيفر�ض نف�سه عامل ًّيا.
ب�صنَّاع القرار ت�سخريها ل�صالح دعم
جدير
وغريها
هذه امل�ؤ�شرات
ُ
ُ
ُ
ٍ
علمي
مكانة اللغة العربية حمل ًّيا وعامل ًّيا� ،إذ هي لغة �أ َّمة كبرية ،ذاتُ تراث
ٍّ
ٍ
�ضخمُ ،م َ�ؤ ِّ�س َ�س ُة ح�ضارةٍ
ذهبية �سابقة ،و�صاحب ُة
ٍ
كتاب �سماويٍّ خطريِ
ُ
عربي مبني� ،أنْزل للب�شرية �أجمعني ،مِ ْن لَدُنِ خالقِ العاملني.
بل�سان
ٍ
ال�ش�أن،
ٍّ
واعرتاف منظمة الأمم املتحدة باللغة العربية لغ ًة ر�سمي ًة �ساد�س ًة كان
بف�ضلِ �أبناءِ هذه اللغةِ � ِ
ممنوح من املنظمة ،و�ستكون
بف�ضل
أنف�سهم ،ولي�س
ٍ
ٍ
يوم من الأيام اللغة الأوىل عامل ًّيا متى ما �أراد �أ�صحابها
اللغة العربية يف ٍ
خ�صها لغ ًة لكتابه الكرمي ،هو �أعلم بقدرتها على ا�ستيعاب
ذلك ،فالذي َّ
الأفكار والعلوم واملخرتعات ،وهو �أعلم بف�ضلها وعامليتها.
ولذلك ف�إنَّ تخ�صي�ص يوم عاملي لالحتفال باللغة العربية ،ما هو �إال
لت�أكيد وجودها و�أهميتها �إقليم ًّيا وعامل ًّيا ،وبيان مكانتها للعامل �أجمع يف
نفو�س �أ�صحابها �أوالً ،ثم يف حاجة العالمَ �أجمع �إليها ،وتنبيه للأجيال
الإ�سالمية النا�شئة �إىل دورهم جتاه اللغة العربية ،و�أثر هذه العناية منهم
على التوجهات العاملية يف تقييم اللغة العربية.
وق��د بذلت اململكة العربية ال�سعودية جهودًا كبرية يف خدمة اللغة
العربية ،ف�أن�ش�أت املراكز العلمية واجلمعيات اللغوية ،و�أكدت هذه الأهمية
يف ر�ؤية اململكة � 2030إذ هي من �أهم مقومات الثقافة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،فن�س�أل اهلل �أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز ،وويل عهد الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز.
فجال
�أ .د .حممد بن حممود َّ
جامعة امللك �سعود
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«املنهج اجلامعي» بق�سم الإعالم ..هل يواكب تطور �سوق العمل؟!

17
9

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
حتقيق :نورالدين حممد
�إن التفكري امل�ستمر يف امل�ستقبل
امل��ه��ن��ي ق��د ي��ب��دو ه��اج�����س�اً مقلقاً
للطالب ،ففي ال��وق��ت ال���ذي يبد�أ
فيه اخلريجني بالبحث عن فر�ص
ال��ع��م��ل ،يتمنى ال��ط��ال��ب �أن يكون
م ��ؤه�ل ً
ا �أث��ن��اء ال��درا���س��ة اجلامعية
لتبدوا حينها الأم��ور �أ�سهل من �أي
وقت م�ضى عند عمله ب�سوق العمل.
وب��ل�ا ���ش��ك ل��ي�����س ه��ن��اك وق��ت
للطالب اجلامعي �أف�ضل من املرحلة
اجلامعية للتعرف على اهتماماته
وم�����س��اره املهني ،ويف ظ��ل انت�شار
م�صطلحات جديدة خا�صة بق�سم
الإع��ل�ام «ك�����ص��ان��ع حم��ت��وى ،كوبي
راي�ت�ر ،م�صمم اح�ت�رايف ،اح�ترايف
مونتاج» ،امل�صطلحات التي باتت
تُهيمن على �سوق العمل الباحث عن
خريجني وط�لاب مللئ و�شغل هذه
الأع��م��ال التي باتت مطلوبة على
نطاق وا�سع ،يرى طالب وخريجون
�أن املناهج الدرا�سية يف اجلامعات
بحاجة �إىل تطوير وحتديث وزيادة
يف �ساعات التطبيق امليداين ملوائمة
�سوق العمل.
ويعتقد الو�سط الطالبي �أن بع�ض
املقررات املنهجية ال ت�ساعدهم �أو
ت�ؤهلهم لدخول �سوق العمل ويرون
وجوب حتديثها.
ويف امل��ق��اب��ل ي��ج��ي��ب ع����دد من
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س بجامعة
امللك �سعود عن ت�سا�ؤالت الطالب
وي�ضعون النقاط على احلروف ،يف
خطوة ر�أت فيها �صحيفة «ر�سالة
اجل��ام��ع��ة» ���ض��رورة ملحة للتطرق
�إليها لتذليل ال�صعاب �أمام الطالب
والإجابة على ت�سا�ؤالتهم املتمثلة يف
العالقة بني املناهج التعليمية يف
اجلامعات و�سوق العمل وال�صعوبات
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م يف االن���دم���اج يف
���س��وق العمل وامل��ه��ارات الع�صرية
التي يتطلبها عامل ال�شغل ..ف�إىل
التفا�صيل:
ترم تطبيقي
ت��ب��د�أ �أروى ال��ب��اب��ط�ين ،طالبة
م�����س��ت��وى خ��ام�����س ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود بق�سم الإع��ل�ام ،باحلديث
عن التحديات التي تواجه الطالب
اجلامعي ،قائله :مع الأ�سف لي�ست
كل املقررات الدرا�سية ت�ؤهل الطالب
لدخول �سوق العمل ،فبع�ضها قدمية
تعود �إىل الألفية الأوىل.
وت�ضيف �أروى يف حديثها عن
املنهج الدرا�سي :يف احلقيقة هناك
مناهج ت�سهم يف ذل��ك ع��ن طريق
اً
ا�ستكمال
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��ك��ون
ملتطلبات ك��ل م��ق��رر ،وم���ن وجهة
نظري يوجد اختالف ..فالتطبيق
العملي ،يختلف متا ًما ع ّما ي�سرد

يف الكتب ويُ��ك��ت��ب على ال���ورق يف
االختبارات.
وطالبت الطالبة �أروى التي تعمل
كاتبة حمتوى ،وج��ود ترم للتطبيق
العملي ،ق��ائ��ل��ه :وج���ود ت��رم فقط
ميداين ال ي�ساعد �سوى بالقليل يف
�أخذ �صورة ذهنية �سليمة عن �سوق
العمل «الإعالمي» بالتحديد و�أمتنى
�أن يكون هناك �ساعات خم�ص�صة
يف كل ترم تطبيقي على ما يُدر�س،
و�أعني بالتطبيقي هُنا ميداين يف
�سوق العمل.
حتديث ومواكبة
يتفق الطالب عي�سى �إبراهيم
العي�سى بكالوريو�س �إع�لام  -عام
بجامعة امللك �سعود مع البابطني �أن
على الطالب �أن يقوم بت�أهيل نف�سه
و�صقل موهبته ،متحدثاً لـ»ر�سالة
اجلامعة» :املنهج الدرا�سي ي�ساعد
يف الت�أهيل لدخول �سوق العمل ،لكن
يبقى جزء كبري على الطالب وجهده
لتعلم مهارات جديدة وممار�ساتها
لكي تُ�أهله ل�سوق العمل واال�ستفادة
م��ن ال����دورات واخل�ب�رات ال�سابقة
واالطالع على التجارب واال�ستفادة
منها .م�ضي ًفا :هناك فجوة بني �سوق
العمل مع ما يتم تدري�سه يف اجلامعة
حيث يحتاج املنهج الدرا�سي �إىل
حتديث ومواكبة �أكرث ل�سوق العمل.
ويقول الطالب عي�سى الذي يعمل
ك�صانع حم��ت��وى ان���ه ا���س��ت��ف��اد من
الدرا�سة ال�شيء الكثري بالإ�ضافة
ريا
�إىل هوايته يف كتابة املحتوى ،م�ش ً
ل�ضرورة التجربة العملية وهذا ما
يكاد يختفي يف املنهج الدرا�سي،
ال���ذي ه��و منهج ن��ظ��ري يف بع�ض
الأح��ي��ان ،ف�صناعة املحتوى حتتاج
�إىل تطبيقات عملية لتطويرها.
ت�أ�سي�س الطالب
يُف�سر الدكتور عادل عبدالقادر
امل��ك��ي��ن��زي ،ع�ضو هيئة ت��دري�����س،
ق�سم الإعالم بكلية الآداب بجامعة
امللك �سعود ،العالقة بني املقررات
الدرا�سية و�سوق العمل ،قائال يف
حديثه لـ»ر�سالة اجلامعة» :بال �شك
�أن بع�ض املقررات قد نحتاجها حتى
لو كانت قدمية ،وهي ت�أ�سي�سية يف
بع�ض اجل��وان��ب العلمية املنهجية،
ورف�ض القدمي متاما لي�س منطق
و�إمن���ا ي�ستفاد منها يف الت�أ�سي�س
النظري لأن هناك م�ؤلفني رواد،
يعني �إىل الآن كتاب كون يف النماذج
مودلز يعد مرجعية �إىل الآن وهو
�ألُ��ف يف ال�ستينات �إىل عهد قريب
ي��در���س يف الأك��ادمي��ي��ات الغربية
باعتباره مرجعاً ت�أ�صيل ًيا يف جانب
النماذج والنظريات يف الإعالم ويف
العلوم االجتماعية.
وت���اب���ع ق���ائ� ً
ل�ا :ت��ع��ت��م��د امل��ن��اه��ج
الدرا�سية على ت�أ�سي�س الطالب مبا
ميكنه من الدخول �إىل �سوق العمل

د .املكينزي

د .ح�سن

العي�سى

مبهارات �أ�سا�سية يف املجال الذي
هو فيه لكن الباقي هو املرونة التي
يجب �أن يتمتع بها طالب العمل
لأن الأعمال تتغري ب�شكل مت�سارع
وبالتايل �أعتقد ان��ه يجب املوازنة
وامل��وائ��م��ة وان ال ن��ت��ط��رف يف �أن
تخ�ضع الأكادميية ل�سوق العمل وال
�أن تنف�صل متاما عن �سوق العمل
فالأمر عوان بني ذلك.
ن�سعى للتجديد
وق���ال ع�ضو هيئة ال��ت��دري�����س:
جت��دي��د امل���ؤل��ف��ات ذات ال��ع�لاق��ة
بالواقع الذي نعي�شه �شي مهم مع
التغري التقني املتالحق والتغريات
التي حتدث مع ال�صحافة الورقية
و�أت��ف��ق م��ع ه��ذا ،لكن يجب �أن ال
ت��رم��ى ب��ه��ذه ال��ك��ت��ب خ���ارج نطاق
املراجع العامة التي يُ�ستفاد منها
ملعرفة التطور التاريخي يف املجال
لذلك �أعتقد �أن اال�ستفادة منها نعم
والتجديد مهم ج��دا لكي نتعرف
على التطورات الأخ�يرة املوجودة
يف امل��ي��دان الإع�لام��ي ك��ان لل�سمع
�أو امل��رئ��ي �أو ك���ان يف ال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة واالت�����ص��ال امل��ؤ���س�����س��ي �أو
م��ا يتعلق بالنظرية احلديثة �إىل
�آخره فابال �شك نحن بحاجة اىل
التجدد ودو ًم��ا ن�سعى �إىل التجدد
يف هذا اجلانب ويف بع�ض اجلوانب
قد نحتاج �إىل التجديد يف بع�ض
املقررات.

م�صادر التعلم
وقال املكينزي� :إن امل�صطلحات
اجلديدة وغريها من امل�ستجدات يف
املمار�سة الإعالمية وخ�صو�صا يف
املجال الإعالم الرقمي بات مفتوح
يف م�صادر التعلم ومل تعد املكتبات
�أو ال��ق��اع��ات؛ ب��ل باتت م��ا ي�سمى
م�صادر التعلم هي التي تتيح للمتعلم
الطالب �أن يطور مهاراته وقدراته
خ�صو�صا �أن امل�ستجدات مت�سارعة
يف كل املجاالت وبالأخ�ص املجال
الإع�لام��ي ،ولهذا تتوفر كور�سات
يف �أي من�صات من من�صات العاملية
املوجودة يف موك وكور�سريا و�أي�ضا
هناك من�صات عربية كان ّ
يل �شرف
امل�شاركة يف بع�ضها هذه املن�صات
املختلفة تقدم كور�سات متخ�ص�صة
يف اجلوانب املتعددة �إىل �آخ��ر ما
توا�صل �إليه فن من الفنون ،و�أي�ضا
هناك الكور�سات التي هي عن بعد
بالتايل �أعتقد �أن �إمكانيات تعلم
هذه املفاهيم ميكن ذلك.
اال�ستعانة باملمار�سني
و�أ���ش��ار ال��دك��ت��ور املكينزي� ،إىل
�أهمية املمار�سة والتطوير ،قائ ً
ال:
مما ي�ساعد على هذا الأمر �أوالً �أن
تتطور املناهج وان تطور القدرات
امل���ه���اري���ة لأ����س���ات���ذة اجل��ام��ع��ات،
�أي�ضا اال�ستعانة باملمار�سني الذين
يطعمون الكليات و�أكادمييات يف كل
دول العامل هناك �إ�سهام للممار�سني

يف الأكادمييات العلمية لأن هناك
م�سار تطبيقي وم�سار نظري مقبول
يف هذا اجلانب.
واختتم قائ ً
ال� :إن التعلم اجلاد
خ�ل�ال الأرب����ع ���س��ن��وات ت�صنع من
الطالب �شخ�صا خمتلفا لذلك ينبغي
�أن يكون للإن�سان الإرادة واجلدية
منذ الدخول يف عمليات التطوير
مهاراته يف ه��ذا اجلانب و�سيجد
نف�سه بعد ال��رب��ع �سنوات تلقائيا
�سوق العمل يتلقفه نظرا ملا ميتلكه
من مهارات وق��درات نحن نتحدث
عن �أربع �سنوات نتحدث عن �آالف
ال�ساعات الدرا�سة والتدريب الذي
ريا يف
ميكن �أن ي�ستثمر ا�ستثما ًرا كب ً
هذا اجلانب ف�ست�صنع منه �إعالميا
متميزا .وخ�صو�صا مرة �أخ��رى مع
توفر �أن كنا �أحيانا يعني قد يكون
هناك املنهج قدمي لأح��د املقررات
�أو �أن �أ�ستاذ املقرر مل يكن مب�ستوى
املطلوب لكن الآن مل نعد كما يف
ال�سابق ال��ع��امل كله ب�ين يدينا من
خالل الإنرتنت ومن خالل م�صادر
التعلم املتوفرة حاليا.
حتديث املنهج
ويقول الدكتور ح�سن من�صور،
ع�ضو هيئة تدري�س ،كلية الآداب
بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود وع�����ض��و يف
جلنة اخلطط� :إن مو�ضوع حتديث
امل��ق��ررات هو قائم باملنا�سبة وقد
مت حتديث اخلطة اخلا�صة بق�سم

الإعالم قبل �أربع �سنوات حيث تقوم
اللجنة بدرا�سة مقرتحات و�ست�ضع
ت�صورات لتطوير اخلطة حتى ميكن
التعديل عليها وتطويرها واحلذف
ف��ي��ه��ا والإ����ض���اف���ة ،ف��خ��ط��ة ق�سم
الإع�لام احلالية والتعديالت التي
تدر�سها جلنة اخلطط يف امل�ستقبل
ال��ق��ري��ب كلها ت��واك��ب امل�ستجدات
واحتياجات �سوق العمل عرب �إدخال
كثري من التعديالت والتحديث لكثري
من املقررات يف خطة ق�سم الإعالم
مب��ا ي��ت��واك��ب م��ع احتياجات �سوق
العمل ومب��ا ي��ت��واك��ب م��ع ت��ط��ورات
العلمية والتطورات املهنية على كل
امل�ستويات حملياً �إقليم ًيا ودولياً.
بناء الذات
وي�شري من�صور �أن امل�صطلحات
ال�شائعة يف ال�سوق هي يف احلقيقة
مل تعد مرتبطة بق�سم معني ،متحدثاً
لر�سالة اجلامعة� :إن �صانع املحتوى
لي�س بال�ضرورة �أن يكون متخ�ص�ص يف
الإعالم ..فنجد �أن كثري من �صانعي
املحتوى الناجحني وامل�ؤثرين مل يكونوا
من خلفية �إعالمية �أو متخ�ص�ص يف
الإعالم وهذا يرتبط مبفهوم �صحافة
املواطن التي تقول اليوم من ي�صنع
املحتوى من ي�ؤثر هو املواطن �أو هو
ال�شخ�ص الذي رمبا لي�س متخ�ص�صا
يف جم��ال الإع��ل�ام وه���ذا طبعاً له
�سلبيات وله �إيجابيات وجدل كبري يف
جمال الإع�لام بني من ينا�صر هذه
الظاهرة ب�شدة وبني من يطالب بو�ضع
�ضوابط لها .و�أ�شار �إىل �أن اخللفية
التي ي�أتي منها يف املقام الأول خلفية
تتعلق باملوهبة واالهتمامات �أوال ثم
بعد ذلك بالبناء الذاتي للمهارات ثانيا
بالرتكيز على ال�شغف وتنمية هذا
ال�شغف وتطويره مع العلم �أن كثري
منهم يعمل يف جمال الرتفية �أكرث من
املجاالت الأخ��رى ويحظون بح�ضور
كبري يف هذا املجال.
م�ؤكداً ب�أن الطالب عندما يتخرج
وي��ذه��ب �إىل ���س��وق العمل �سيجد
�أ���ش��ي��اء ج��دي��دة حت��ت��اج �إىل خ�برة
وتدريب وبال �شك والتعليم يعطي
جانب نظري مهم ويعد هو الت�أ�سي�س
ويعطيه مهارات تدريبية ومهارات
عملية ت�ؤهله �إىل �سوق العمل ويف
اخلطة الدرا�سية اجل��دي��دة لق�سم
الإعالم تراعي هذه اجلانب ب�شكل
وا���ض��ح وامل��و���ض��وع ال يقت�صر على
التدريب امليداين يف الف�صل الأخري
الثامن ف�صل التخرج و�إمن��ا هناك
الكثري من املقررات فيها �شق نظري
و�شق عملي مثل الكتابة والتحرير
وت�صميم احلمالت وغريها و�ستجد
�أنها �ستجد جانب نظري وجانب
عملي يطلب من الطالب �أن ينفذ
�أ�شياء عملية على �أ�شكال م�شاريع
عمل بح�سب التو�صيف اخلا�ص
باملقرر.

د .منصور :خطة قسم اإلعالم الحالية والتعديالت التي تدرسها لجنة الخطط في المستقبل القريب
كلها تواكب المستجدات واحتياجات سوق العمل
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ب�إ�ستخدام تقنية «الروبوت»..

بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»

نجاح أول عملية لمفاصل الركبة الصناعية

«اكتشاف» يبشر بتحول كبير في
عالج التهاب األمعاء
اقرتحت درا�سة طبية حديثة ،طريقة جديدة جلعل الأدوي���ة �أكرث
فعالية �ضد مر�ض التهاب الأمعاء ،مما يب�شر بتخفيف معاناة من يعانون
ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي.
وداء التهاب الأمعاء م�صطلح �شامل يُ�ستخدم لو�صف اال�ضطرابات
التي يحدث فيها التهاب مزمن يف اجلهاز اله�ضمي.
وتت�ضمن هذه اال�ضطرابات ،التهاب القولون التقرحي ،وداء كرون؛
وهو مر�ض التهابي مزمن ،ال ينجح العالج احلايل �سوى يف �شفاء 50
باملائة من املر�ضى.
ويف الأيام الأخرية ،نُ�شرت درا�سة جديدة يف جملة Crohn’s and
 Colitisالطبية ،تفتح �أبواب الأمل �أمام ماليني مر�ضى التهاب الأمعاء،
�أو ما يُعرف مبر�ض الأمعاء االلتهابي.
ويقول �أ�ستاذ العلوم الطبية احليوية يف جامعة كاليفورنيا «ريفر�سايد»،
ديفيد دي لو« :تركز اهتمامنا يف هذه الدرا�سة على البحث عن عالج
�أكرث جناعة من النهج احلايل يف عالج مر�ضى التهاب الأمعاء».
وي�ضيف «جميع النا�س لديهم يف كل خلية من خالياهم م�ستقبالن
خمتلفان هما  TNFR1و TNFR2يرتبطان بجزيء ،TNF-alpha
وهو جزيء التهابي ي�سمى (عامل نخر الورم �ألفا) ،وتعمل الأدوية احلالية
على منع هذا اجلزيء من االرتباط بامل�ستقبلني  TNFR1و.»TNFR2
ويو�ضح �أن «هناك دليال على �أن م�ستقبل  TNFR1قد يكون �سببا يف
معظم ت�أثريات مر�ض التهاب الأمعاء ،يف حني �أن م�ستقبل  TNFR2قد
يقود ال�شفاء من املر�ض ،ومن هذا املنطلق وجد العلماء �أن نهج العالج
احلايل يف تثبيط كال امل�ستقبلني يعد ك�سالح ذي حدين ،ويقلل من فر�ص
جناح العالج»
ويف طريقة العالج اجلديدة ،يرى الباحثون �أن اال�ستهداف اجليني
مل�ستقبل  TNFR1املت�سبب يف ت�أثريات مر�ض التهاب الأمعاء ،هو املفتاح
للو�صول �إىل عالج �أكرث جناعة وفعالية.
و�أُجريت جتارب لو على الفئران التي لها نف�س امل�ستقبلني؛ حيث ي�شبه
منط االلتهاب عند الفئران النمط الذي يظهر لدى الب�شر.
يو�ضح العامل لو �أنه «عندما قللنا �إ�شارات م�ستقبِل � ،TNFR1أظهرت
الفئران درجة جيدة من ال�شفاء مقارنة بالفئران التي لديها امل�ستوى
الكامل من �إ�شارات .»TNFR1
يف املقابل ،ت�صاب الفئران التي لديها نق�ص جيني يف م�ستقبِل
 TNFR2باملر�ض بدرجة �أكرث �شدة ،مما ي�شري �إىل �أن « »TNFR2له
بالفعل �آثار مفيدة بالفعل ،وي�ساعد يف ال�شفاء.
وتعد هذه التجربة بتوفري عالجات يف امل�ستقبل القريب ،ميكنها �أن
تزيد من ن�سب جناح حاالت التهاب القولون التقرحي وداء كرون.

كتب :م�ساعد الغنيم
ت�صوير :توفيق الغامدي
�سجلت املدينة الطبية اجلامعية
بجامعة �سعود اجنازا طبيا جديدا
حيث جن��ح فريق ج��راح��ة العظام
ب�����إج����راء �أول ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة

ملفا�صل الركبة ال�صناعية وذل��ك
ب�إ�ستخدام تقنية ال��روب��وت ،حيث
�أج��رى العملية فريق متخ�ص�ص
بجراحة العظام مب�ست�شفى امللك
خالد اجلامعي بقيادة �أ.د .فوزي
اجلا�سر ا�ست�شاري جراحة العظام
وامل��ف��ا���ص��ل وك���ذل���ك �أ.د .ط��ارق

ال���زه���راين ا���س��ت�����ش��اري التخدير،
بهدف تقليل امل�ضاعفات وت�سريع
الت�أهيل والعودة للحياة الطبيعية.
اجلدير بالذكر �أن املدينة الطبية
بجامعة امللك �سعود حتر�ص على
متابعة ك��ل ماهو جديد يف عامل
التقنيات الطبية وا�ستخدام مايعود

بالفائدة على �صحة املر�ضى ،ون�شر
مثل هذه التقنيات لكافة جراحني
املدينة الطبية  ،وهو مايتواكب مع
ر�ؤية مملكتنا  2030يف �إدخال كل
ماهو مميز من التقنيات الطبية
احل��دي��ث��ة وذل���ك ل��ل��رق��ى ب�صحة
املواطن يف بالدنا

دراسة :دالالت صحية خطيرة قد
تكون وراء مشاكل اللثة
ك�شفت درا���س��ة ج��دي��دة �أع��ده��ا
باحثو جامعة برمنغهام الربيطانية،
�أنّ املر�ضى الذين لهم تاريخ طبي مع
�أمرا�ض اللثة ،يكونوا �أكرث ُعر�ضة
ملخاطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
واعتالل ال�صحة العقلية.
وا�ستخدم الباحثون يف الدرا�سة
الأوىل من نوعها ،بيانات نحو 64
�أل���ف م��ري�����ض ،متو�سط �أع��م��اره��م
 44عاما ،ولديهم تاريخ طبي مع
�أمرا�ض اللثة.
,تنوعت �أمرا�ض اللثة يف العينة
م��ا ب�ين م��ر���ض ال��ت��ه��اب اللثة (61
�أل��ف ح��ال��ة) ،وب�ين مر�ض «التهاب
دواع��م ال�سن» (� 3آالف مري�ض)،
ومت مقارنة �أفراد املجموعة الأوىل

مبجموعة ثانية يقدر عددها بنحو
� 251أل����ف �شخ�ص ل��ي�����س لديهم
معاناة مع �أمرا�ض اللثة.
وع��ل��ى م��دى متابعة متو�سطها
ح��وايل � 3سنوات ،فح�ص العلماء
بيانات املر�ضى لتحديد ال��راب��ط
بني �أمرا�ض اللثة و�أم��را���ض القلب
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ،م��ث��ل :ق�صور
القلب وال�سكتة الدماغية واخلرف
الوعائي وكذلك ا�ضطراب القلب
والأوع��ي��ة الدموية كارتفاع �ضغط
الدم ،ومر�ض ال�سكري من النوع .2
ب��إ���ض��اف��ة �إىل �أم���را����ض املناعة
ال��ذات��ي��ة م��ث��ل ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ص��ل
وال�سكري من النوع الأول وال�صدفية
واع��ت�لال ال�صحة العقلية ،والتي

ت�شمل االكتئاب والقلق والأمرا�ض
العقلية اخلطرية.
وك�شفت ال��درا���س��ة التي نُ�شرت
م�ؤخرا يف جملة «»BMJ Open
�أنّ امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن لديهم تاريخ
طبي مع �أمرا�ض اللثة ،كانوا �أكرث
عر�ضة للت�شخي�ص بواحد من هذه
الأمرا�ض على م��دار � 3سنوات يف
املتو�سط ،مقارنة باملجموعة غري
امل�صابة ب�أمرا�ض اللثة.
وب�ّي�نّ ال��ب��اح��ث��ون �أنّ �أ���ص��ح��اب
�أمرا�ض اللثة كان لديهم زيادة خطر
الإ�صابة باعتالل ال�صحة العقلية
بن�سبة  37باملئة ،بينما زاد خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض املناعة الذاتية
بن�سبة  33باملئة ،يف ح�ين ارتفع

خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية بن�سبة  18باملئة.
ك��م��ا ارت���ف���ع خ��ط��ر الإ����ص���اب���ة
با�ضطراب القلب والأوعية الدموية
بن�سبة  7باملئة �إىل جانب مع زيادة
خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري من
النوع  2بن�سبة  26باملئة.
ويقول الباحثون �إن هذه الدرا�سة
تُعزز الأب��ح��اث املرتبطة ب�أمرا�ض
اللثة با�ستمرار ،وخا�صة التهاب
دواع���م ال�سن ،وخمتلف الظروف
ال�����ص��ح��ي��ة ال��ع��ام��ة ،م�����ش��ددي��ن يف
الوقت نف�سه على �أهمية الوقاية
والت�شخي�ص امل��ب��ك��ر وال��ع�لاج من
التهاب اللثة ،مع �ضرورة اخل�ضوع
لفح�ص الأ�سنان بانتظام.

دراسة تحذر من أضرار مستحضرات التجميل على الحوامل
دق��ت درا���س��ة ج��دي��دة ناقو�س اخلطر
بعد �أن ر���ص��دت ت��أث�ير ا�ستخدام بع�ض
منتجات العناية ال�شخ�صية �أثناء احلمل
على م�ستويات الهرمونات بني الن�ساء
احلوامل.
وب��ح�����س��ب ال���درا����س���ة ال���ت���ي ن�����ش��رت
م�ؤخرا يف دوري��ة «Environmental
 ،»Researchف�����إن ال��ع��ل��م��اء ب��ح��ث��وا
العالقة بني ا�ستخدام منتجات العناية
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة وم�����س��ت��وي��ات ه��رم��ون��ات
ال�ستريويد اجلن�سية ،مبا يف ذلك هرمون
الإ�سرتوجني والربوج�سرتون وهرمونات
الغدة الدرقية بني الن�ساء احلوامل.
وب�شكل عام ،حتتوي منتجات العناية
ال�شخ�صية والتجميل على جمموعة كبرية
من املواد الكيميائية امل�سببة ال�ضطرابات

الغدد ال�صماء مثل الفثاالت والفينوالت
والبارابني واملعادن ال�سامة ،التي تتفاعل
مع الهرمونات ،وتت�ضرر منها ال�سيدات
احلوامل على وجه اخل�صو�ص.
ويقول الباحثون �إنهم جمعوا بيانات
لعينات ال���دم م��ن  1070ام����ر�أة حامل
ترتاوح �أعمارهن بني  18و 40عاما ،ومت
�إخ�ضاع امل�شاركات الختبارات ج�سدية
و�سل�سلة من اال�ستبيانات التي تو�ضح
الرتكيبة ال�سكانية ،والوظيفة ،و�أ�سلوب
احل��ي��اة وا���س��ت��خ��دام م��ن��ت��ج��ات العناية
ال�شخ�صية مثل العطور وم�ستح�ضرات
ال��ت��ج��م��ي��ل ،وط��ل��اء الأظ����اف����ر ،وك���رمي
احل�ل�اق���ة ،وغ�����س��ول ال���ف���م ،وال�����ش��ام��ب��و
ومنتجات ال�شعر الأخرى.
ووجد الباحثون �أن ا�ستخدام منتجات

ال�����ش��ع��ر ،وخ��ا���ص��ة ���ص��ب��غ��ات ال�����ش��ع��ر،
واملبي�ضات ،واملرطبات ،يرتبط بانخفا�ض
م�ستويات هرمونات ال�ستريويد اجلن�سية،
والتي لها دور حا�سم يف احلفاظ على
احل���م���ل ومن����و اجل���ن�ي�ن ،وق����د ي�����س��اه��م
ا�ضطراب هذه الهرمونات يف نتائج �سلبية
على اجلنني مثل ت��أخ��ر النمو وال��والدة
املبكرة وانخفا�ض الوزن عند الوالدة.
وي ��ؤك��د ال��ب��اح��ث��ون �أن للتغيريات يف
م�����س��ت��وي��ات ال��ه��رم��ون��ات ،خ��ا���ص��ة �أث��ن��اء
احلمل ،عواقب وخيمة تتجاوز احلالة
ال�صحية عند الوالدة� ،إىل حدوث تغيرّ ات
يف منو الأطفال ،وكذلك م�سارات البلوغ،
وقد ت�ؤثر على تطور �سرطانات ح�سا�سة
للهرمونات مثل �سرطان الثدي والرحم
واملبي�ض.
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تقنية

عمالقة التكنولوجيا يحذرون ..ثغرة خطيرة
قد تفتح باب الهجمات واسعًا
يبذل م�س�ؤولو الأم��ن ال�سيرباين
يف �شركات التكنولوجيا الكربى،
ج���ه���ودا ح��ث��ي��ث��ة لإ�����ص��ل�اح ث��غ��رة
«خطرية» ،يف �أحد برامج الإنرتنت
امل�ستخدمة على نطاق وا�سع.
وح�����ذر خ��ب��راء مب���ج���ال الأم����ن
ال�سيرباين من �أن هذه الثغرة «قد
ت�سمح بجولة جديدة من الهجمات
الإل���ك�ت�رون���ي���ة» .ومت حت��دي��د ه��ذه
الثغرة ،املخفية يف «ج��زء غام�ض»
م���ن ب��رن��ام��ج اخل�����ادم (���س�يرف��ر)،
وت�سمى  ،Log4jو�أدت �إىل �إجراء
حتقيقات معمقة يف �شركات منها
«�أمازون» و»تويرت» و»�سي�سكو».
وق���ال���ت �أم�������ازون� ،أك��ب�ر �شركة
ح��و���س��ب��ة �سحابية يف ال���ع���امل ،يف
حت��ذي��ر �أم��ن��ي« ،ن��ح��ن ن��راق��ب هذه
امل�شكلة ،ونعمل على معاجلتها».
و�أ�صدرت وكالة الأمن ال�سيرباين
و�أم��ن البنية التحتية يف الواليات
امل��ت��ح��دة ،ت��ن��ب��ي��ه��ا ب�����ش���أن ال��ث��غ��رة
الأم��ن��ي��ة ،وح��ث��ت ال�����ش��رك��ات على
ات��خ��اذ �إج������راءات .وق��ال��ت م��دي��رة
الوكالة ،جني �إي�سرتيل« ،لكي نكون
وا�ضحني ،ت�شكل هذه الثغرة خطرا
�شديدا� .سنقوم فقط بتقليل الآثار
املحتملة ،من خالل تكثيف التعاون
بني احلكومة والقطاع اخلا�ص».
و�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ات تنتج ب��رام��ج

حتتوي على ثغرة  ،Log4jومنها
«�آي بي �أم» ،و «رد هات» ،و»�أوراكل»،
و»يف �أم وير»� ،أنها �ستقوم بتحديث
الربامج.
و�أو����ض���ح �آرون ب��ورت��ن��وي ،كبري
العلماء يف �شركة «راندوري» للأمن،
�إنه نظرا ل�سهولة ا�ستغالل الثغرة،
و���ص��ع��وب��ة م��ن��ع ال��ه��ج��م��ات ،فقد
ي�ستخدم املت�سللون  Log4jالقتحام
�شبكات ال�شركات ل�سنوات قادمة.
وت�سمح الثغرة للمت�سللني بتحويل
ملفات ال�سجل التي تتعقب ما يفعله
امل�ستخدمون على خوادم الكمبيوتر،
�إىل تعليمات �ضارة جترب اجلهاز
على تنزيل برامج غري م�صرح بها.
ون��ق��ل��ت ال�صحيفة ع��ن باحثني
ق��ول��ه��م �إن مت�سللني «ب������د�أوا يف
ا�ستغالل الثغرة» ،اجلمعة ،للو�صول
�إىل اخل�����وادم ال��ت��ي ت�����ش��غ��ل لعبة
«م��اي��ن ك���راف���ت» ،ال��ت��اب��ع��ة ل�شركة
«م���اي���ك���رو����س���وف���ت» .ويف م��ذك��رة
ن�شرت اجلمعة ،ن�صحت ال�شركة
م�ستخدمي «ماين كرافت» بتحديث
اللعبة.
و�أ����ض���اف ال��ب��اح��ث��ون �أن الثغرة
وج���دت �أي�����ض��ا يف خ����وادم «�آب����ل»،
ويف �أنظمة �شركات �أخ��رى ،ومنها
«تويرت» ،و»لينكد �إن» ،اململوكة �أي�ضا
ل�شركة «مايكرو�سوفت».

أفضل طرق إخفاء البريد اإللكتروني من المعلنين
ت���ه���دف ����ش���رك���ات الإع��ل�ان����ات
واملعلنني عرب الإنرتنت �إىل احل�صول
على ال�بري��د الإل���ك�ت�روين اخلا�ص
بامل�ستخدمني .وذلك حتى يتمكنوا
م��ن تتبعهم ع�بر �شبكة الإن�ترن��ت
وتخ�صي�ص الإع�لان��ات واحلمالت
الدعائية.
وحت�����ص��ل ه���ذه ال�����ش��رك��ات على
ب��ري��دك الإل���ك�ت�روين عندما تقوم
بالت�سجيل يف �إحدى املواقع التابعة
لهم �أو عندما تبيع �إح��دى املواقع
ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا ب��ي��ان��ات��ك �إىل
ال�شركات املعلنة.
وبعد ذلك جتد بريدك الإلكرتوين
مليء بالر�سائل املزعجة واحلمالت
الإعالنية ملختلف اخلدمات التي قد
ت�ستخدمها �أو ال ت�ستخدمها.
و دف���ع اخ��ت��راق اخل�صو�صية
ه��ذا الكثري م��ن ال�����ش��رك��ات للبدء
بالعمل على �أدوات لإخفاء الربيد
الإل����ك��ت�روين وم���ن���ع امل��ع��ل��ن�ين من
الو�صول �إليه.
وت�����س��ت��ط��ي��ع اخ����ف����اء ب���ري���دك
الإل�������ك���ت���روين ع��ب��ر ط��ري��ق��ت�ين
خمتلفتني ،وهما �إ�ستخدام خدمات
توجيه الربيد الإلكرتوين �أو الربيد
الإلكرتوين الوهمي.
 خ � � ��دم � � ��ات ت � ��وج� � �ي � ��ه ال �ب��ري � ��دالإلكرتوين
تعتمد هذه اخلدمات على فكرة
�سهلة وب�سيطة للغاية ،حيث تقوم
ب�إعطائك بريدًا وهم ًيا لت�ستخدمه
يف ت�سجيل الدخول بدلاً من بريدك
احلقيقي .وعندما ت�صلك ر�سالة يف
�صندوق الوارد للربيد الوهمي ،ف�إن
ه��ذه اخلدمة تتعرف على حمتوى
الر�سالة وتقرر �إما �أنه توجهه لك
�إن كان ها ًما �أو �أن ترتكه يف �صندوق
الربيد الوهمي �إن كان �إعالن ًيا �أو
ال يهمك ،وت�ستطيع بالطبع مراجعة
�صندوق الربيد الوهمي للبحث عن
ر���س��ائ��ل بعينها .وت��وف��ر ل��ك بع�ض
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اخلدمات �إمكانية �إن�شاء �آك�ثر من
بريد وه��م��ي ،ويجعل ذل��ك عملية
تتبعك ع�بر ال�بري��د الإل���ك�ت�روين
�أ�صعب.
وتوجد الكثري من الأدوات التي
تقدم هذه اخلدمة ،ومن �أهمها:
 �أداة �آب� � � ��ل لإخ � � �ف� � ��اء ال�ب�ري ��دالإلكرتوين
ت���وف���ر �آب������ل ���ض��م��ن �إ�����ش��ت�راك
� iCloud Plusأداة جديدة ت�سمح
لك ب�إخفاء بريدك الإلكرتوين عند
الت�سجيل يف �أي موقع عرب �أجهزتها.
وميكن لهذه الأداة �إن�شاء الربيد
الإلكرتوين الوهمي اجلديد ب�سهولة
عرب ال�ضغط على �صندوق ت�سجيل
ال��دخ��ول وم���ن ث��م اخ��ت��ي��ار اخ��ف��اء
الربيد الإلكرتوين.
كما ت�ستطيع �إن�شاء بريد �إلكرتوين
وهمي بعيدًا عن �صندوق ت�سجيل
الدخول عرب اتباع اخلطوات التالية:
توجه �إىل تطبيق الإع��دادات يف
جهازك ،ومن ثم ا�ضغط على �صورة
ح�ساب �آيكالود اخلا�ص بك.
بعد ذل��ك اخ�تر خا�صية �إخفاء
الربيد الإل��ك�تروين وم��ن ثم �إن�شاء

ح�ساب جديد.
وميكنك �إدارة �إع���دادات الربيد
الإل���ك�ت�روين ال��وه��م��ي ع�بر ات��ب��اع
اخلطوات التالية:
ت���وج���ه �إىل ح�����س��اب �آي���ك�ل�اود
اخلا�ص بك عرب تطبيق الإعدادات
يف جهازك .ثم اخرت خا�صية �إخفاء
ب��ري��دي الإل����ك��ت�روين ،وب��ع��د ذل��ك
ت�ستطيع ادارة االع���دادات تلقائ ًيا
لكل خدمة عرب ال�ضغط عليها.
وت�ستطيع �إ���ض��اف��ة مالحظات
خا�صة لكل بريد �إلكرتوين جديد
تن�شاه �أو �إعادة ت�سميته كما ترغب.
 خ ��دم ��ة ف��اي��رف��وك ����س ل�ت��وج�ي��هالر�سائل
تقدم �شركة � Mozillaصاحبة
مت�صفح فايرفوك�س خدم ًة خا�ص ًة
بها ومرتبطة بح�ساب املت�صفح
لت�سهل على م�ستخدميها الو�صول
�إليها.
وتوفر ال�شركة ن�سخ ًة من اخلدمة
ريا يف
ب�شكل جماين ولكنها �أقل كث ً
املميزات من �أغلب املناف�سني.
وت�سمح لك الن�سخة املجانية من
اخلدمة باحل�صول على � 5أ�سماء

م�ستعارة ،ولكن ال ت�ستطيع الو�صول
�إىل الر�سائل ال���واردة �إىل الربيد
الوهمي �أو الرد عليها.
وتعترب اخلدمة اختيا ًرا منا�س ًبا
ملحبي منظومة فايرفوك�س الكاملة،
ح���ي���ث ت�����س��ت��ط��ي��ع ع��ب�ر ح�����س��اب
ف��اي��رف��وك�����س ال��و���ص��ول �إىل جميع
خدمات املت�صفح وال�شركة يف �أي
وقت وعرب �أي جهاز.
وي�سهل ذلك االنتقال �إىل الأجهزة
اجل��دي��دة ،كما يقلل املجهود عند
تثبيت التطبيق يف جهاز جديد.
وتعمل هذه اخلدمة عرب �إ�ضافة
ي��ت��م تثبيتها م��ن متجر �إ���ض��اف��ات
ف��اي��رف��وك�����س اخل���ا����ص باملت�صفح
واملدعوم من ال�شركة.
 ا�� �س� �ت� �خ ��دام خ� ��دم� ��ات ال�ب�ري ��دالإلكرتوين الوهمي امل�ؤقت
ت��خ��ت��ل��ف ه����ذه اخل����دم����ات عن
خ��دم��ات ت��وج��ي��ه ال��ر���س��ائ��ل يف �أن
الربيد اجلديد الذي حت�صل عليه
هو بريد م�ؤقت.
ويعني ذلك �أن��ه يختفي ويتوقف
ع��ن ال��ع��م��ل ب�شكل ك��ل��ي ب��ع��د ع��دة
دق��ائ��ق �أو �أي���ام كما ترغب وتقدم
اخلدمة لك.
وت��وج��د ال��ك��ث�ير م��ن اخل��دم��ات
امل���ت���ن���وع���ة ال����ت����ي ت�������س���م���ح ل��ك
ب��ا���س��ت��خ��دام ال�ب�ري���د الإل���ك�ت�روين
امل�ؤقت مثل � GuerrillaMailأو
.10MinuteMail
كما توجد جمموعة من اخلدمات
العربية مثل مهمل �أو بريد م�ؤقت
�أو  .TempMailوت��وف��ر �أغلب
ه��ذه اخل��دم��ات تطبيقات للتثبيت
على الهاتف �أو ميكنك ا�ستخدامها
مبا�شر ًة من املوقع اخلا�ص بها.
وقد تواجه �صعوبة عند ا�ستخدام
م��ث��ل ه����ذه اخل���دم���ات م���ع بع�ض
املواقع ،ويف تلك احلالة يجب عليك
تغيري اخل��دم��ة وا�ستخدام خدمة
�أخرى غريها.

تويتر يطلق خدمة سرية لحماية
المشاهير من التنمر تكنولوجيا

يعاين الكثري من رواد و�سائل التوا�صل االجتماعي من التمرن،
ويعترب م�شاهري املن�صات الرقمية �أك�ثر املت�ضررين من هذه
الظاهرة ،ولهذا ال�سبب قام تويرت بتطوير خدمة جديدة �سرية
حلماية امل�شاهري من التنمر.
اخلدمة اجلديدة يطلق عليها ا�سم «بروجيكت جاردين»،
وهي قائمة داخلية ت�ضم الآالف من امل�ستخدمني الذين يعتربهم
تويرت عر�ضة �أكرب للم�ضايقات واالنتقادات كونهم متابعني من
�أعداد كبرية مثل امل�شاهري وال�شخ�صيات الهامة.
كما ك�شف التقرير� ،أن اخلدمة تعمل عند تلقي تويرت بالغاً
عن من�شور م�سيء متعلق بح�ساب ما يف القائمة ،ليقوم فريق
الإ�شراف على املحتوى يف ال�شركة باال�ستجابة فوراً وب�سرعة
�أكرب من جميع التقارير الأخرى التي قام بتجميعها.
ومتكن اخلدمة اجلديدة تويرت من منع انت�شار املحتوى ال�ضار،
وكذلك االحتفاظ مبحتوى مغردات بارزة على املن�صة مع تقليل
�أحداث التن ّمر.
بدوره ،اعترب يويل روث ،رئي�س ق�سم �سالمة املوقع� ،أن هناك
جمموعة من امل�ستخدمني ت�شكل قائمة «،»Project Guardian
وال يتعني على ه�ؤالء �أن يكونوا من امل�شاهري فقط ،بل �ست�ضم
القائمة �أي�ضاً م�ستخدمني عاديني �آخرين معر�ضني للخطر يتم
اختيارهم بناء على معايري معينة يحددها املوظفون.
وتتم �إ�ضافة امل�ستخدم �إىل اخلدمة عندما يالحظ موظفو
تويرت �أنهم يرون عدداً كبرياً من الر�سائل البغي�ضة ت�صله ،حتى لو
مل يدرك ذلك امل�ستخدم ،م�ؤكدة �أن من حق الأخري طلب تقدمي
مزيد من احلماية.
ي�شار �إىل �أن هذه اخلطوة قد الحقت ا�ستح�سان الكثريين عرب
املن�صة� ،إذا اعترب البع�ض �أن تويرت �سيكون قادراً على منح كل
م�ستخدم نف�س القدر من الدعم الأمني.
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تكللت العملية بالنجاح..

إزالة ورم ضخم في منطقة الصدر

مت ّكن فريق طبي جراحي يف املدينة الطبية اجلامعية بـاجلامعة بقيادة
الدكتور �صالح النا�صر ،من �إجراء عملية ال�ستئ�صال ورم �ضخم ملري�ض
كان يعاين من �أمل مزمن يف منطقة ال�صدر ،وتعترب هذه احلالة نادرة
احلدوث .وتكللت هذه العملية وهلل احلمد بالنجاح.

إتاحة تحميل التطبيق اإللكتروني
للهوية المطورة بالمدينة الجامعية

نظمت وح��دة �إدارة الهوية بوكالة عمادة التطوير واجل��ودة باملدينة
اجلامعية للطالبات ع��دد من ور���ش العمل التي ا�ستهدفت التعريف
بالتطبيق الإلكرتوين للهوية املطورة للجامعة.
ويف ور�شة العمل ت�ضمنت حتميل التطبيق الإلكرتوين للهوية املطورة
للجامعة ،والتعرف على �أهمية تطبيقات الهوية ،والتزام من�سوبي اجلامعة
بهويتها و�شعارها املطور و�أث��ر ذلك يف بناء �صورة ذهنية �إيجابية عن
اجلامعة ودعم �سمعتها امل�ؤ�س�سية املتميزة.
قدمت ور�ش العمل الأ�ستاذة نهى احلمدان ،ومن�سوبات وحدة �إدارة
الهوية ،ب�إ�شراف وكيلة عمادة التطوير واجلودة الدكتورة دارة الدي�سي،
التي ا�ستفاد منها العديد من كليات اجلامعة ككلية التمري�ض ،وكلية
العمارة والتخطيط ،وكلية العلوم ،والطب ،والعلوم الطبية التطبيقية.

جانب من م�شاركات الطالبات الكتابية مبعر�ض اليوم العاملي للغة العربية ببهو كلية ال�سنة التح�ضريية

فيما تقدم للم�سابقة �أكرث من  70م�رشوع تخرج..

رسالتا ماجستير في قسم الهندسة
الكيميائية بالتعاون مع شركة سابك

الجامعة تفوز بجائزة التميز بملتقى شباب اإلعالم العربي

كتب  -نورالدين حممد
ح�صدت اجلامعة ممثل ًة بق�سم
الإع�ل�ام جائزة التميز عن فيلمها
( )KSU EYEيف م�سابقة ملتقى
�شباب الإع��ل�ام العربي يف دورت��ه
الثانية ل�ل�أف�لام الق�صرية يف كلية
الإع�لام بجامعة القاهرة ،مب�شاركة
�أكرث من  70م�شروع تخرج مناف�س يف
امل�سابقة مبجاالت الأفالم الوثائقية
والإع�لان��ات وال�صحافة املطبوعة
والرقمية ،حت��ت ع��ن��وان�« :صناعة
الإع��ل��ام يف ع�صر التكنولوجيا:
جتارب ملهمة – فر�ص وحتديات.
وقال الأ�ستاذ عبدالعزيز �أولياء،
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الإعالم،
يف ت�صريح ل��ـ»ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة»:
�سعيد جداً بان�ضمامي لهذه امل�سابقة
الثقافية والتناف�سية اجلميلة والتي
�أت��اح��ت لنا كلية الإع��ل�ام بجامعة

الثالوث التعليمي وهو
القاهرة فر�صة امل�شاركة
املنهج والطالب واملعلم
بها ،وح��از الفلم على
بنف�س م�ستوى الأداء
ر�ضا الكثري من احلكام
كي يتوفر تعليم حقيقي
وامل�شاركني امل�شيدين
بحيث ن�صل �إىل عملية
به وكذلك ح�صل على
تعليمية ناجحة.
ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز على
و�أ���ش��ار �أول��ي��اء �إىل
م�ستوى كلية الإع�لام
�أن ه���ن���اك ع����دد من
ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة.
ال��ت�����س��ا�ؤالت يطرحها
و�أ�ضاف �صاحب فكرة
ال���ط�ل�اب ،ت��ت��م��ث��ل يف
و�إخ��راج الفلم الأ�ستاذ
�أ .عبدالعزيز �أولياء
�����س�����ؤال����ه����م ،اخ��ت�رمت
ع��ب��دال��ع��زي��ز �أول���ي���اء،
ع��ن حم��ت��وى الفلم ال��ف��ائ��ز ،ق��ائ ً
�لا)KSU EYE( :ا�س ًما للفيلم؟ ويف
�إن فكرة الفلم تتلخ�ص يف خطط �إجابة عن الت�سا�ؤل قال� :إنها ملخ�ص
وا�سرتاتيجية جامعة امللك �سعود لبُعد ال��ن��ظ��ر ،واخل��ط��ط املنهجية
وكيف ترى �إجنازاتها وتطلعها بعني املدرو�سة التي ت�ساهم يف الو�صول
امل�ستقبل والطموح التي مت�ضي �إليه� .إىل م�ستوى تطلعات ع��ايل يحقق
وت��اب��ع ق��ائ ً
�لا� :أت���اح الفلم الق�صري الأه�����داف ال��ت��ي ���ش��اه��دن��اه��ا بعني
للطالب واملتابع م�شاهدة التطورات اجلامعة ور�أينا ب�أنها متطورة يف الفلم
وف���ق خ��ط��ط منهجية متمثلة يف على م�ستوى العامل ،لأن اجلامعة لها

ر�ؤيتها اخلا�صة التي ت��راه��ا بهذه
العني وم�ستقبلها الطموح وامل�شرق،
ال��ذي ي�صب جل اهتمامه باملحور
اال���س��ت��ث��م��اري الأول والأه�����م وه��و
الطالب اجلامعي.
و�شهد امللتقى م�شاركة ع��دد من
اجلامعات وال�شخ�صيات الأكادميية
منهم الدكتورة حنان ال�شيخ عميد
كلية الإعالم بجامعة ال�شرق الأو�سط
باململكة الأردن��ي��ة ،والدكتور م�ضاد
الأ�سدي عميد كلية الفنون اجلميلة
بجامعة بغداد ،عالء الزيود ،امل�ست�شار
الإع�لام��ي يف ال�سفارة الأردن��ي��ة يف
ال��ق��اه��رة ،وال�����س��ف�ير �أح��م��د ر�شيد
خ��ط��اب��ي ،وم�ساعد وزي���ر ال�شباب
والريا�ضة وم�ساعد وزير الآثار ،و�أمناء
امللتقى ،دكتورة ن�شوى عقل ،الأمني
التنفيذي للملتقى ،الدكتورة �سلوى
العواديل �أمني عام امللتقى.

ج��رت مناق�شة ر�سالتي ماج�ستري يف ق�سم الهند�سة الكيميائية
حول حت�سني �أن��واع من اللدائن (البال�ستيك) ب�إ�ضافة ن�سبة معينة
م��ن امل��ع��ادن .حيث قامت ر�سالة م .فايز الفايز ب��درا���س��ة �إ�ضافة
م�سحوق الأملنيوم �إىل مادة البويل �إيثلني تريفثاليت بتقنية الكب�س
ال�ساخن ودرا�سة اخل�صائ�ص امليكانيكية للخليط .بينما امتت ر�سالة
م .عبداهلل احلميدي درا�سة �إ�ضافة م�سحوق الأملنيوم النانوي مع
البويل �إيثيلني تريفثاليث وال��ب��ويل بيوتيلني تريفثاليت .وتو�صلت
الدرا�ستان �إىل نتائج �أهمها حت�سن اخلوا�ص امليكانيكية للدائن بعد
خلطها مب�سحوق الأملنيوم ،و�إمكانية زيادة ن�سبة م�سحوق الأملنيوم مع
الإبقاء على ن�سب تبلور عالية وجنم عنها ت�سجيل براءة اخرتاع نوعية
م�شرتكة بني اجلامعة بو�شركة �سابك والتي تعمل عليها ال�شركة حالياً
لنقلها �إىل امل�ستوى التجاري.
وت�أتي هاتان الر�سالتان �ضمن التعاون امل�ستمر بني ق�سم الهند�سة
الكيميائية وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ممثلة مركز
�سابك لتطوير تطبيقات البال�ستيك (�سبادك) .و�أفاد الرئي�س التنفيذي
ملركز �سابك لأبحاث البوليمرات يف كلية الهند�سة وامل�شرف الرئي�س على
الطالبني الأ�ستاذ الدكتور �سعيد الزهراين �أن ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
بني ق�سم الهند�سة الكيميائية و�شركة �سابك م�ستمرة ومتجددة ملا يحقق
�أه��داف الطرفني وي�سهم يف بناء املنظومة البحثية التطبيقية والتي
ت�سهم يف تطوير منتجات نوعية يف جمال ال�صناعات البرتوكيميائية �أو
ال�صناعات التحويلية القائمة على منتجات �سابك والتي تعود بالفائدة
على ال�صناعة الوطنية.
جتدر الإ�شارة �أن ق�سم الهند�سة الكيميائية يقدم ثالثة برامج يف
الدرا�سات العليا؛ ماج�ستري العلوم يف الهند�سة الكيميائية وماج�ستري
ال��ع��ل��وم يف هند�سة ال��ب��ول��ي��م��رات ودك��ت��وراه الفل�سفة يف الهند�سة
الكيميائية.

