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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

التقدمي حتى نهاية ال�شهر اجلاري..

 300متقدم على جائزة «جستن» للتميز..
�أو�ضح امل�شرف العام على جائزة
“ج�سنت” للتميز ال��دك��ت��ور فهد
ال�شايع �أن التقدمي على اجلائزة
�سينتهي بنهاية يوم الإثنني / 28
1443 / 6هـ امل��واف��ق  31يناير
2022م ،مبينا �أن عدد املتقدمني
على اجل��ائ��زة بلغ �أك�ثر م��ن 300
م��ت��ق��دم وم��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى  3ف��روع
رئي�سية ه��ي “الكتاب امل�ؤلف”
و”البحث العلمي” ،ورواد اجلمعية،
ورواد الرتبية وعلم النف�س.
و�أو�ضح الدكتور فهد بن �سليمان
ال�����ش��اي��ع ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية «ج�سنت» وامل�شرف العام

على اجلائزة� ،أن جوائز التميز تُع ُّد
من �أهم الأدوات الرئي�سية لتطوير
امل��م��ار���س��ات ال�ترب��وي��ة والنف�سية
يف ع�صر امل��ع��رف��ة ،ف��ه��ي مبنزلة
�شاهد ح�����ض��اري على جن��اح تلك
املمار�سات ،وجودتها يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والنف�سية.
و�أك��د الدكتور ال�شايع �أن فروع
وف��ئ��ات اجل��ائ��زة املتبقية الكتاب
املرتجم والبحث املن�شور واملبادرات
الفردية وامل�ؤ�س�سية� ،سيتم طرحها
يف ال��دورات القادمة من اجلائزة،
وحث امل�ؤ�س�سات الرتبوية والنف�سية
على تزكية من يرون جلائزة رواد
ال�ترب��ي��ة وع��ل��م النف�س ،و�أع�����ض��اء

جم��ال�����س �إدارة اجل��م��ع��ي��ة جلميع
ال��دورات بتزكية من يرون جلائزة
رواد اجلمعية ،وذلك وفق �ضوابط
اجل��ائ��زة املعلنة ،كما �أك��د حر�ص
اجلمعية على تكرمي رواد الرتبية
وعلم النف�س على امل�ستوى الوطني،
وك��ذل��ك رواد اجلمعية مم��ن لهم
�إ�سهام م�ؤثر يف م�سرية اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�سنت» .من جانبه �أو�ضح الأمني
ال��ع��ام جل��ائ��زة “ج�سنت” للتميز
ال��دك��ت��ور عبداملح�سن ب��ن ر�شيد
املبدل �أن ال�شروط اخلا�صة بالبحث
ال��ع��ل��م��ي ف��ئ��ة ال��ر���س��ال��ة العلمية
بنوعيها «ماج�ستري  -دك��ت��وراه»

د .ال�شايع
تركز على �أن يكون املتقدم �أحد
�أع�ضاء اجلمعية ال�سعودية للعلوم
الرتبوية والنف�سية «ج�سنت» وقت

التقدم للجائزة� ،أن يكون جمال
الر�سالة العملية املقدمة �ضمن
تخ�ص�صات اجلمعية� ،أال يكون قد
م�ضى على تاريخ مناق�شة الر�سالة
العلمية املقدمة �أكرث من � 5سنوات
من تاريخ التقدم على اجلائزة.
و�أ���ض��اف �أن ال�����ش��روط ت�شتمل
على �أن ت��ك��ون ال��ر���س��ال��ة العلمية
جم����ازة م��ن ج��ام��ع��ة ���س��ع��ودي��ة �أو
جامعة �أخرى معرتف بها� ،أال يكون
�سبق للمتقدم احل�صول على جائزة
�أخ����رى بنف�س ال��ر���س��ال��ة العلمية
املتقدم به� ،أال يكون املتقدم ع�ضواً
يف هيئة اجل��ائ��زة �أو �أم��ان��ت��ه��ا �أو
ع�ضوا يف جمل�س �إدارة اجلمعية،

و�أخريا االلتزام ب�أخالقيات البحث
العلمي .و�أو���ض��ح “د .املبدل” �أن
�شروط الكتاب امل��ؤل��ف� ،أن يكون
امل��ت��ق��دم �أح����د �أع�����ض��اء اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�����س�تن» وق��ت ال��ت��ق��دم للجائزة،
�أن يتم التقدم بعمل واح��د فقط،
وال يحق للمتقدم امل�شاركة ب�أكرث
من عمل� ،أال يكون الكتاب م�ست ً
ال
من ر�سالة دكتوراه �أو ماج�ستري �أو
�أي عمل �آخ��ر للمتقدم� ،أن يكون
امل��ت��ق��دم ه��و ال��ك��ات��ب ال��رئ��ي�����س يف
الكتاب املقدم ،وللكتاب امل�شرتك
يتم تقدمي موافقة جميع الكتاب
التفا�صيل �صـ 3
على امل�شاركة.

12

كرسي التغير المناخي ينظم «أشجار المانجروف في السعودية الخضراء»
التطوير والجودة تعقد
التطوير والجودة
ورشة عمل وتكريم
تستقبل جمعية إنسان
لمجلس المراجعين
المعتمدين ..الثالثاء

د .م�سملي
برعاية وح�ضور وكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير الدكتور علي
م�سملي تقيم عمادة التطور واجلودة،
عند العا�شرة من �صباح يوم الثالثاء
22جمادى الأخ��رة 1443هـ املوافق
25يناير 2022م ،ور����ش���ة عمل
وتكرمي جمل�س املراجعني املعتمدين
باجلامعة)  ( KSU/BOAمب�شاركة
�أع�ضاء جمل�س املراجعني املعتمدين
باجلامعة ،ووكالء التطوير واجلودة
ب��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ،وم�����س��اع��دات
الوكيالت للتطوير واجل���ودة ،وذلك
بقاعة حمد اجلا�سر)26ب( مبركز
اجلامعة .وتعقد الفعالية ح�ضورياً
للجهات املدعوة فقطُ ،وتبث على
ق��ن��وات ال��ت��وا���ص��ل ب��اجل��ام��ع��ة ،وقد
�أو�ضح عميد عمادة التطوير واجلودة
امل�شرف على الفعالية الدكتور مبارك
القحطاين �أن الفعالية تت�ضمن عدد
من الفقرات منها ور�شة عمل بعنوان
«دور جمل�س املراجعني املعتمدين يف
�ضمان اجلودة بجامعة امللك �سعود»
تقدمها وكيلة عمادة التطوير واجلودة
ل�ش�ؤون اجلودة الدكتورة حنان العليان،
وم�ست�شارة عمادة التطوير واجلودة
الدكتورة نوال �آل م�سيب ،كما تت�ضمن
ت�سليم املراجعني املعتمدين ال�شهادات
اخلا�صة باجتياز الربنامج التدريبي
املقدم لهم.

ا�ستقبلت عمادة التطوير واجلودة برئا�سة وكيلة العمادة ل�ش�ؤون اجلودة
الدكتورة حنان العليان وفد من اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام «�إن�سان»
مبنطقة الريا�ض برئا�سة الأ�ستاذ خالد القحطاين م�ساعد املدير العام
املكلف ،بح�ضور ع��دد م��ن من�سوبي ع��م��ادة التطوير واجل���ودة ،ومكتب
العالقات املجتمعية بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
هدف االجتماع بناء ج�سور التعاون امل�شرتك ،ومناق�شة املبادرات التي
تقدمها اجلامعة لدعم �أهداف اجلمعية.

عميد كلية علوم األغذية والزراعة
»:
د .السحيباني لـ«
كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك �سعود واحدة من �أعرق الكليات
يف اململكة تخرج منها كوكبة من الأكادمييني واملدر�سني واملهنيني وبخطى
حثيثة وخطط مر�سومة مت�ضي هي الكلية يف طريق ن�شر العلم واملعرفة.
عميدها الدكتور نا�صر ال�سحيباين يتحدث عنها بفخر كبري حيث �أكد
يف حوار مع «ر�سالة اجلامعة» �أنها كلية ن�سبة البطالة ملخرجات «الأغذية
وال��زراع��ة ال تتجاوز واح��د يف املائة وال ت�شكل رقما يذكر ،حيث و�إن
وزارة البيئة واملياه والزراعة �شريك �أبرز القرتابها من تخ�ص�صات الكلية
وخمرجاتها .و�أو�ضح �أن الكلية �أ�صبح لها ميزة تناف�سية عالية ،لتواجدها
بالريا�ض التي تزخر بف�ضاء وا�سع يف جماالت الأعمال واخلدمات والت�سويق
مما يتيح للخريجني االختيار بني �أكرث من وظيفة ،و�أن للكلية حمطات
جتارب زراعية وحيوانية ومزرعة تعليمية للطالب.
وقال عميد كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك �سعود ،الدكتور
نا�صر ال�سحيباين �إن اململكة بذلت جهود كبرية يف حماية البيئة واالهتمام
بالأثر البيئي على طبيعة احلياة وبيئة العمل يف الريا�ض حتديدًا.ويف احلوار
التايل نتعرف من الدكتور نا�صر ال�سحيباين على املزيد من �إجنازات «كلية
علوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك �سعود» ،ف�إىل احلوار التايل:
التفا�صيل �صـ 8

236

أخبار

العدد  - 1420الأحد  20جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  23يناير 2022م

المجلس العلمي يعقد اجتماعه العاشر
عقد املجل�س العلمي اجتماعه
العا�شر للعام الدرا�سي 1443هـ،
ي����وم االث���ن�ي�ن 26/5/1443ه���������ـ،
برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور/
خالد بن �إبراهيم احلميزي ،وذلك
ع�بر من�صة ZOOM Cloud
 Meetingsالإل���ك�ت�روين ،حيث
ناق�ش املجل�س اثنان وث�لاث��ون من
املوا�ضيع اخلا�صة بالرتقية والتعيني
وغ�يره��ا مم��ا يخت�ص ب��ه املجل�س
العلمي.
�صرح بذلك �أمني املجل�س العلمي
ال��دك��ت��ور عبداملح�سن ب��ن �أح��م��د
البداح ،و�أ�شار �إىل �أن املجل�س اتخذ
ق����رارات برتقية اث��ن��ان وع�شرون
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وهم
ال���دك���ت���ور ن����واف ب���ن ي��و���س��ف بن
�إبراهيم لبان� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم
علوم اال�ستعا�ضة ال�سنية بكلية طب
الأ�سنان ،الدكتور علي بن عو�ض
بن علي �آل راحله� ،إىل رتبة �أ�ستاذ
بق�سم علوم �إ�صالح الأ�سنان بكلية
طب الأ�سنان ،مع �إ�شادة املحكمني
بامل�ستوى املتميز لإنتاجه العلمي،
الدكتورة �ساره بنت عبدالرحمن
ب���ن ���س��ب��ي��ت ال�����س��ب��ي��ت� ،إىل رت��ب��ة
�أ�ستاذ بق�سم علوم �إ�صالح الأ�سنان
بكلية طب الأ�سنان ،الدكتور ن�صر
يحيى خليل� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم
الكيمياء ال�صيدلية بكلية ال�صيدلة،

ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل بن
حممد العي�سى� ،إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم ال�صيدلة الإكلينيكية
بكلية ال�صيدلة ،الدكتورة نوال بنت
عبداهلل بن عبالرحمن العي�سى،
�إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك بق�سم
�صحة املجتمع بكلية العلوم الطبية
التطبيقية ،ال��دك��ت��ورة م��ه��ا بنت
ح�سن بن عبدالعزيز داغ�ستاين،
�إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم علم احليوان
بكلية العلوم ،مع �إ�شادة املحكمني
بامل�ستوى املتميز لإنتاجها العلمي،
الدكتور افتخار حممد ح�سن� ،إىل
رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ م�شارك بق�سم علم
احل��ي��وان بكلية ال��ع��ل��وم ،الدكتور
جوثي راما لنجام راجا باثار� ،إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الكيمياء
بكلية العلوم ،الدكتور عبدالعزيز
ب����ن ع����ب����داهلل ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
الغيامه� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم الهند�سة الكيميائية بكلية
الهند�سة ،الدكتور عادل بن حممد
بن عبدالرحمن ال�شايع� ،إىل رتبة
�أ�ستاذ بق�سم الهند�سة ال�صناعية
بكلية الهند�سة ،ال��دك��ت��ور �صالح
بن عبدالعزيز بن حممد امليمان،
�إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ ب��ق�����س��م ع��ل��وم
الأغ���ذي���ة وال��ت��غ��ذي��ة بكلية علوم
الأغذية والزراعة ،الدكتورة فداء
بنت عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن
املهو�س� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك

�أق��ام ق�سم التخطيط العمراين
بكلية العمارة والتخطيط ،م�ؤخراً
م�سابقة «�أف�ضل م�شروع يف ق�سم
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال����ع����م����راين» ،وذل���ك
�ضمن العرو�ض النهائية للطالب
والطالبات والتي تقام يف نهاية كل
ف�صل درا�سي.
وت�ضمنت امل�سابقة ثالثة حماور
«احل�����ض��ور امل��ت��م��ي��ز للمناق�شات،
الإدارة امل��ث��ال��ي��ة� ،أف�����ض��ل تقرير
ل��ل��م�����ش��روع» ،وف���از يف جميع هذه
امل��ح��اور م�����ش��روع ال��ت��خ��رج بعنوان
« تطوير املخطط ال�شامل ملدينة
جن��ران» بتن�سيق الدكتور الدكتور
زي���اد علم ال��دي��ن و املهند�س فهد
الع�ضيلة ،حيث منحت اجلائزة بناء
على درا�سة جميع التقارير املقدمة
للق�سم من خالل جلنة خا�صة.
ت��ن��اول��ت امل�����ش��اري��ع ال��ع��م��ران��ي��ة
للف�صل الدرا�سي الأول لعام 1443
جمموعة م��ن امل��وا���ض��ي��ع لتالم�س
ال���ر�ؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة  ،2030حيث

روعي يف اختيار امل�شاريع االت�ساق
م��ع امل��ه��ارات املعرفية واخل�ب�رات
الرتاكمية للطالب والطالبات.
����ص���رح ب���ذل���ك رئ���ي�������س ق�����س��م
التخطيط العمراين الدكتور وليد
الزامل ،م�ضيفاً �أن امل�سابقة ت�أتي
حتت توجيهات عميد كلية العمارة
والتخطيط ال��دك��ت��ور عبدالعزيز
الدغي�شم ،لتحفيز الطالب و�أع�ضاء
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��امل�����س��اه��م��ة يف

ك��� ّرم وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي م�سملي،
م���ؤخ��راً فريق العمل امل�����ش��ارك يف
حفل تد�شني اخلطة اال�سرتاتيجية
امل��ح��دث��ة للجامعة وور���ش��ة العمل
امل���راف���ق���ة .ت�����ض��م��ن احل��ف��ل كلمة
للدكتور م�سملي وجه فيها ال�شكر
ملعايل رئي�س اجلامعة على رعايته
وح�����ض��وره ح��ف��ل ت��د���ش�ين اخل��ط��ة
اال�سرتاتيجية للجامعة ،وحر�ص
ق��ي��ادات اجلامعة على دع��م فريق
العمل وح�ضورهم حفل التد�شني.
و�أ�شاد وكيل اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ب��ف��ري��ق ال��ع��م��ل وت��ع��اون

وحدات اجلامعة يف جميع مراحل
حت��دي��ث اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
للجامعة و���ص��والً حلفل التد�شني
وامل�����ش��ارك��ة يف ور���ش��ة العمل التي
�أع��ق��ب��ت احل��ف��ل م��ب��ا���ش��رة ،م��ع�براً

بق�سم �أم���را����ض وج��راح��ة الأن���ف
والأذن واحل��ن��ج��رة بكلية الطب،
الدكتور حممد خالد برفيز خالد،
�إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم العقاقري
بكلية ال�صيدلة ،الدكتورة ح�صه
بنت عبداهلل بن �إبراهيم ال�سالمه،
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم نظم
امل��ع��ل��وم��ات بكلية ع��ل��وم احلا�سب
واملعلومات ،الدكتور �أني�س �أحمد
م�ستقيم �أح��م��د� ،إىل رتبة �أ�ستاذ
مبعهد امللك عبداهلل لتقنية النانو،
الدكتور عادل بن حممد بن حمد
ال�سيف� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم الإنتاج النباتي بكلية علوم
الأغ����ذي����ة وال�����زراع�����ة ،ال��دك��ت��ور
عبدالودود خ��ان� ،إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم اللغة الإجنليزية
والرتجمة بكلية اللغات والرتجمة،
ال��دك��ت��ورة هند بنت �أح��م��د ب��راك
ال��ع�����ص��ي��م��ي ،الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د
بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بكلية
الرتبية ،الدكتورة �أمل بنت عبداهلل
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��را���ش��د ،الأ���س��ت��اذ
امل�ساعد بق�سم اللغة العربية بكلية
الآداب ،الدكتور فهد بن عبدالعزيز
حممد ال��ع��ب��ده� ،إىل رت��ب��ة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم اللغة العربية بكلية
الآداب ،الدكتور ط�لال بن عقاب
مديهي�س احلزميي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم الرتبية اخلا�صة
بكلية الرتبية.

مسابقة أفضل مشروع لطالب
التخطيط العمراني

م�شاريع عمرانية نوعية يت�سق مع
�ضمن �إطار دعم العملية التعليمية
والأكادميية ر�ؤية جامعة امللك �سعود
يف حتقيق الريادة العاملية والتميز
يف بناء جمتمع املعرفة.
ت�أتي امل�سابقة �ضمن �إط��ار دعم
العملية التعليمية والأكادميية ،ومن
منطلق تعزيز التناف�سية وحتفيز
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
والطالبات.

تكريم المشاركين في حفل تدشين
الخطة االستراتيجية للجامعة

د.م�سملي ع��ن اع��ت��زاز اجلامعة
بكوادرها الوطنية ال�شابة ،وجناحهم
يف كل ما ي�سند �إليهم من مهام ،كما
وجه ال�شكر جلميع القائمني على
حفل التكرمي.
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أخبار

ت�شتمل على «الكتاب امل�ؤلف» و»البحث العلمي» و»الرواد

أكثر من  300متقدم على جائزة «جستن» للتميز..
والتقديم حتى نهاية الشهر الجاري

ً
مستقبال
د.الشايع :الكتاب المترجم والبحث المنشور والمبادرات الفردية والمؤسسية سيتم طرحها
�أو�ضح امل�شرف العام على جائزة
“ج�سنت” للتميز ال��دك��ت��ور فهد
ال�شايع �أن التقدمي على اجلائزة
�سينتهي بنهاية يوم الإثنني / 28
1443 / 6هـ امل��واف��ق  31يناير
2022م ،مبينا �أن عدد املتقدمني
على اجل��ائ��زة بلغ �أك�ثر م��ن 300
م��ت��ق��دم وم��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى  3ف��روع
رئي�سية ه��ي “الكتاب امل�ؤلف”
و”البحث العلمي” ،ورواد اجلمعية،
ورواد الرتبية وعلم النف�س.
و�أو�ضح الدكتور فهد بن �سليمان
ال�����ش��اي��ع ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية «ج�سنت» وامل�شرف العام
على اجلائزة� ،أن جوائز التميز تُع ُّد
من �أهم الأدوات الرئي�سية لتطوير
امل��م��ار���س��ات ال�ترب��وي��ة والنف�سية
يف ع�صر امل��ع��رف��ة ،ف��ه��ي مبنزلة
�شاهد ح�����ض��اري على جن��اح تلك
املمار�سات ،وجودتها يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والنف�سية.
و�أك��د الدكتور ال�شايع �أن فروع
وف��ئ��ات اجل��ائ��زة املتبقية الكتاب
املرتجم والبحث املن�شور واملبادرات
الفردية وامل�ؤ�س�سية� ،سيتم طرحها
يف ال��دورات القادمة من اجلائزة،
وحث امل�ؤ�س�سات الرتبوية والنف�سية
على تزكية من يرون جلائزة رواد

ال�ترب��ي��ة وع��ل��م النف�س ،و�أع�����ض��اء
جم��ال�����س �إدارة اجل��م��ع��ي��ة جلميع
ال��دورات بتزكية من يرون جلائزة
رواد اجلمعية ،وذلك وفق �ضوابط
اجل��ائ��زة املعلنة ،كما �أك��د حر�ص
اجلمعية على تكرمي رواد الرتبية
وعلم النف�س على امل�ستوى الوطني،
وك��ذل��ك رواد اجلمعية مم��ن لهم
�إ�سهام م�ؤثر يف م�سرية اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�سنت» .من جانبه �أو�ضح الأمني
ال��ع��ام جل��ائ��زة “ج�سنت” للتميز
ال��دك��ت��ور عبداملح�سن ب��ن ر�شيد
املبدل �أن ال�شروط اخلا�صة بالبحث
ال��ع��ل��م��ي ف��ئ��ة ال��ر���س��ال��ة العلمية
بنوعيها «ماج�ستري  -دك��ت��وراه»
تركز على �أن يكون املتقدم �أحد
�أع�ضاء اجلمعية ال�سعودية للعلوم
الرتبوية والنف�سية «ج�سنت» وقت
التقدم للجائزة� ،أن يكون جمال
الر�سالة العملية املقدمة �ضمن
تخ�ص�صات اجلمعية� ،أال يكون قد
م�ضى على تاريخ مناق�شة الر�سالة
العلمية املقدمة �أكرث من � 5سنوات
من تاريخ التقدم على اجلائزة.
و�أ���ض��اف �أن ال�����ش��روط ت�شتمل
على �أن ت��ك��ون ال��ر���س��ال��ة العلمية
جم����ازة م��ن ج��ام��ع��ة ���س��ع��ودي��ة �أو
جامعة �أخرى معرتف بها� ،أال يكون

دورات بمركز الحاسب وتنمية المهارات

�سبق للمتقدم احل�صول على جائزة
�أخ����رى بنف�س ال��ر���س��ال��ة العلمية
املتقدم به� ،أال يكون املتقدم ع�ضواً
يف هيئة اجل��ائ��زة �أو �أم��ان��ت��ه��ا �أو
ع�ضوا يف جمل�س �إدارة اجلمعية،
و�أخريا االلتزام ب�أخالقيات البحث
العلمي.
و�أو�ضح “د .املبدل” �أن �شروط
الكتاب امل��ؤل��ف� ،أن يكون املتقدم
�أح��د �أع�ضاء اجلمعية ال�سعودية
للعلوم الرتبوية والنف�سية «ج�سنت»
وق���ت ال��ت��ق��دم ل��ل��ج��ائ��زة� ،أن يتم
التقدم بعمل واحد فقط ،وال يحق
للمتقدم امل�شاركة ب�أكرث من عمل،
�أال يكون الكتاب م�ست ً
ال من ر�سالة
دك��ت��وراه �أو ماج�ستري �أو �أي عمل
�آخر للمتقدم� ،أن يكون املتقدم هو
الكاتب الرئي�س يف الكتاب املقدم،
وللكتاب امل�شرتك يتم تقدمي موافقة
جميع الكتاب على امل�شاركة.
وزاد �أن من �ضمن اال�شرتاطات
�أن يكون جمال العمل املقدم �ضمن
تخ�ص�صات اجلمعية� ،أال يكون قد
م�ضى على العمل املقدم �أكرث من
� 5سنوات من تاريخ التقدم على
اجل��ائ��زة� ،أال يكون �سبق للمتقدم
احل�صول على جائزة �أخرى بنف�س
العمل املتقدم به� ،أال يكون املتقدم
ع�ضواً يف هيئة اجلائزة �أو �أمانتها

�أو ع�ضوا يف جمل�س �إدارة اجلمعية،
االلتزام ب�أخالقيات البحث العلمي،
م���راع���اة الأن���ظ���م���ة وال�����ض��واب��ط
الإع�ل�ام���ي���ة يف ال��ن�����ش��ر ،و�أخ��ي�را
مراعاة حقوق امللكية الفكرية.
وح����ول م��ع��اي�ير ت��ك��رمي ال����رواد
�أو���ض��ح �أم�ي�ن ع���ام اجل��ائ��زة �أن��ه��ا
ت�شتمل ع��ل��ى  4م��ع��اي�ير رئي�سية
للفئتني رواد اجلمعية ال�سعودية
للعلوم الرتبوية والنف�سية «ج�سنت»،
و رواد الرتبية وعلم النف�س على
امل�ستوى الوطني ،وك��ل معيار من
امل��ع��اي�ير ي�شتمل ع��ل��ى ع���دد من
امل�ؤ�شرات لتحقيقه.
و�أب���ان �أن معايري الفئة الأوىل
هي امل�شاركة يف ت�أ�سي�س �أو تطوير
جمعية «ج�����س�تن» ،امل�����ش��ارك��ة يف
جمال�س �إدارة اجلمعية و�أن�شطتها،
الأث��ر والقيمة امل�ضافة للجمعية،
تزكيات من �شخ�صيات م�ؤثرة يف
م�سرية اجلمعية� ،أما معايري الفئة
الثانية فهي التطوير يف املجال
النف�سي وال�ترب��وي ،امل�شاركة يف
قيادة العمل الرتبوي والنف�سي على
امل�ستوى الوطني ،الأث���ر والقيمة
امل�ضافة على امل�ستوى ال�ترب��وي
والنف�سي ،تزكيات من �شخ�صيات
م�ؤثرة يف املجال الرتبوي والنف�سي.
اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن ج��ائ��زة

“ج�سنت” للتميز ت ��أت��ي ام��ت��داداً
جلهود اجلمعية ال�سعودية للعلوم
ال�ترب��وي��ة والنف�سية «ج�����س�تن» يف
تنمية ال��ف��ك��ر ال��ع��ل��م��ي يف جم��ال

مكتب التطوع للطالبات يطلق مبادرتين
كتبت :مهاء الهوي�شل
�أق�����ام م��ك��ت��ب ال��ت��ط��وع ب��وك��ال��ة
اجل���ام���ع���ة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة
للطالبات ،م�ؤخراً احلفل اخلتامي
ال�����س��ن��وي ل��ع��ام 2021م لتكرمي
املتطوعني واملتطوعات املتميزين،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إط�ل�اق م��ب��ادرات
جديدة وذلك برعاية وكيلة اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غادة
بنت عبدالعزيز بن �سيف ،بامل�سرح
الرئي�سي مبنى .26
ويف ب��داي��ة احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي،
�أُ�ستعر�ضت جهود مكتب التطوع
واتفاقيات ال�شراكة التي عقدها
مع اجلمعيات والقطاعات التنموية
ملا فيه �صالح خلدمة املجتمع ،ومن
�أب���رز ج��ه��وده ل��ه��ذا ال��ع��ام اتفاقية
ال�شراكة م��ع اجلمعية ال�سعودية
للعمل التطوعي (تكاتف) ،وتد�شني
م��ب��ادرة مركز اللقاحات باملدينة
اجلامعية للطالبات وامل�ست�شفيات
اجلامعية وتنظيم حملة حت�صن
للتطعيم �ضد فايرو�س كرونا.
�أث����ر ذل���ك ُق����دم ع��ر���ض م��رئ��ي
حلملة حت�صن و�أب����رز �أع��م��ال��ه��ا،
بالإ�ضافة �إىل �إبراز �إجنازات فريق
ف��خ��ر ال��ت��ط��وع املتخ�ص�ص داخ��ل
وخارج اجلامعة.
من جهتها �أ�شادت وكيلة اجلامعة
ل�����ش ��ؤون ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة بن
�سيف بجهود املتطوعني العظيمة،
م���ع�ب�رة ع����ن ف���خ���ره���ا ب��ال��وط��ن
واهتمام قيادتنا الر�شيدة بالتطوع
وامل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة ح��ي��ث �أن
جهودها مل تقت�صر على الداخل

فقط ،فمملكتنا الغالية هي �أول
م��ن مي��د ي��د ال��ع��ون لأ���ص��دق��ائ��ه��ا
وج�يران��ه��ا ام��ت��ث��االً لتعاليم ديننا
الإ�سالمي احلنيف.
و�أب��ان��ت د.ب��ن �سيف �أن جامعة
امللك �سعود جعلت التطوع �إحدى
ال���رك���ائ���ز الأ����س���ا����س���ي���ة خلطتها
اال�سرتاتيجية حيث و�صلت �إىل
 400000م��ت��ط��وع ب��ن��ه��اي��ة ه��ذا
العام ،وقدمت جزيل ال�شكر لقادة
التعليم ولكل متطوع ومتطوعة من
ط�لاب وم��وظ��ف��ي و�أع�����ض��اء هيئة
التدري�س بجامعة امللك �سعود.
ويف خ���ت���ام احل���ف���ل مت ت��ك��رمي
اجلمعيات والإدارات والفرق التي
�شاركت خالل هذا العام ،وتكرمي

القادة و�سفراء التطوع املتميزين
الذين تفانوا بالعمل.
ي��ذك��ر ب����أن مكتب ال��ت��ط��وع ق��ام
بتد�شني مبادرتني للعام اجلديد
وهي مبادرة (ما خاب من ا�ست�شار)
التي ي�شارك فيها نخبة من �أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س باجلامعة
ل��ت��ق��دمي ا�ست�شاراتهم م��ن خ�لال
م��ن�����ص��ة خ��ا���ص��ة ل�لا���س��ت�����ش��ارات،
و�ست�ستمر على مدار ال�سنة.
ه���ذا وك���ان مكتب ال��ت��ط��وع قد
�أقام ور�شتني عمل م�صاحبة للحفل
ب��ع��ن��وان (ال��ع��م��ل التطوعي عطاء
ومن��اء) من تقدمي الدكتورة هدى
حجازي ،و(ر�أ���س امل��ال التطوعي)
من تقدمي الدكتورة منى الغريبي.

تخ�ص�صاتها وحت��ق��ي��ق التوا�صل
العلمي لأع�ضائها ،وميكن التقدمي
على اجلائزة عرب الرابط التايل:
https://gea.org.sa

عمادة تطوير
المهارات تطرح
برامجها التدريبية
لشهر جمادى
اآلخرة
�أط��ل��ق��ت ع���م���ادة ت��ط��وي��ر
امل����ه����ارات م�����ؤخ����راً ح��زم��ة
م���ت���ن���وع���ة م�����ن ال��ب�رام����ج
وال���دورات التدريبية ل�شهر
ج����م����ادى الآخ���������رة ل��ل��ع��ام
اجل��ام��ع��ي ١٤٤٣ه�����ـ ،حيث
�شملت امل��ه��ارات التعليمية
والبحثية والقيادية والتقنية
وال�شخ�صية واجلودة.
وتهدف هذه الدورات �إىل
تنمية مهاراتهم وقدراتهم
و�إث�������راء جت��ارب��ه��م وزي����ادة
خرباتهم املعرفية والعملية
ك���ي ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن حتقيق
التميز والإن���ت���اج واالب����داع
واالب���ت���ك���ار ،وي�����س��ه��م��وا يف
حت��ق��ي��ق وظ���ائ���ف اجل��ام��ع��ة
و�إح����داث تطوير �شامل يف
براجمها وخططها للو�صول
بها للمناف�سة العاملية.
وت����أت���ي ال������دورات تلبية
الح����ت����ي����اج����ات م��ن�����س��وب��ي
اجل����ام����ع����ة م�����ن�أع�������ض���اء
وع�����ض��وات هيئة التدري�س
وامل����وظ����ف��ي�ن وامل���وظ���ف���ات
والطالب والطالبات.
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التعليم

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تطلق
برنامج الدعم الشخصي الشامل (التلمذة)
�أطلقت وكالة الدعم الأك��ادمي��ي واخلدمات الطالبية ،يف جامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن ،ممثلة مبركز الدعم الطالبي واملهني
اليوم الأح��د  9يناير 2022م ،برنامج «الدعم ال�شخ�صي ال�شامل
«التلّمذة» ،الذي مُي ّكن الطالبة من �إدارة العملية التعليمية مب�شاركة
خبرية من �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الطالبات من مراحل درا�سية
متقدمة �أو اخلريجات؛ بهدف تطوير مهاراتهن املعرفية وال�شخ�صية
واملهنية يف حتقق الأهداف املرجوة.
وت��ق��وم �آل��ي��ة الربنامج على رب��ط امل�ستفيدة م��ع اخل��ب�يرة وف��ق 3
م�سارات ،امل�سار الأول :طالبة ال�سنة الأوىل مع طالبة م�ستوى متقدم
تكون امل�ساعدة يف :التعريف بثقافة اجلامعة ،التعريف بربامج الدعم
الأكادميي واخلدمات الطالبية ،التمكني من الو�صول �إىل الأهداف
الأكادميية .ويربط امل�سار الثاين طالبة من �أي مرحلة جامعية مع ع�ضو
هيئة تدري�س تكون امل�ساعدة يف :التمكن من الو�صول �إىل الأهداف
املعرفية واملهنية� ،إث���ارة الدافعية للبحث والتعلّم ،تعزيز املواهب
الإبداعية وتطوير القدرات ،الن�صح يف جمال م�سارات التعلم القادمة.
�أما امل�سار الثالث طالبة ال�سنة الأخرية مع خريجة تكون امل�ساعدة يف:
معرفة املهارات املطلوبة يف قطاعات �سوق العمل ،تنمية قدرتها على
اتخاذ قراراتها املهنية وم�ساعدتها باال�ست�شارة ،زيادة وعيها مبعلومات
بيئة العمل كافة ،تو�سيع �شبكة العالقات املهنية .ومن جانبها� ،أو�ضحت
وكيلة جامعة الأم�يرة ن��ورة للدعم الأك��ادمي��ي واخلدمات الطالبية،
الدكتورة رمي بنت حممد الوهيبي� ،أنّ الربنامج ي�أتي من�سج ًما مع دور
الوكالة مل�ساندة الطالبة يف م�سريتها الأكادميية وحياتها املهنية ،من
خالل تقدمي التوجيه املنا�سب الكت�ساب �أف�ضل املهارات واملمار�سات
التي ت�ؤهلها للمناف�سة يف �سوق العمل.
و�أفادت مديرة م�شروع برنامج الدعم ال�شخ�صي ال�شامل ،الدكتورة
هناء بنت خالد احلميد� ،أنّ الربنامج يخدم طالبات اجلامعة يف
امل�ستويات الدرا�سية املختلفة ،بنوعني من الدعم ال�شخ�صي ال�شامل:
التقليدي وي�ستمر لف�صل درا�سي �أو �سنة درا�سي ،والدعم ال�سريع
الفوري ،من خالل ثالث و�سائل :حمادثة كتابية ،لقاءات افرتا�ضية،
ح�ضور ًيا يف احلرم اجلامعي .كما يقدم الربنامج ور�ش عمل للخبريات؛
لتعريفهن ب�أهداف الربنامج و�آليته تو�ضيح مفهوم التلمذة وال��دور
املتوقع منهن .يُ�شار �إىل �أنّ مركز الدعم الطالبي واملهني ي�سعى �إىل
توفري بيئة داعمة وحمفزة؛ لتهيئة الطالبات و�إر�شادهن علم ًيا ونف�س ًيا،
واك�سابهن اخلربات واملهارات الالزمة لإعداد خمرجات مناف�سة ذات
كفاءة عالية.

تدشن مشروع برنامج
جامعة الطائف ِّ
االستثمار األمثل للكوادر التعليمية

ّ
د�شنت جامعة الطائف ممثلة يف كلية الرتبية م�ؤخرا املرحلة الأوىل
من م�شروع برنامج اال�ستثمار الأمثل للكوادر التعليمية بال�شراكة مع
وزارة التعليم والهادفة لت�أهيل املعلمني واملعلمات يف جمموعة برامج
نوعية مبتكرة.
و�أكد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور
خالد ال�سواط �أهمية هذه الربامج كونها حتقق م�ستهدفات اجلامعة
املتمثلة يف خدمة املجتمع �إ�ضافة �إىل �إثراء برامج الكليات وخربات
من�سوبيها �إ�ضافة ملا حتققه من م�ستهدفات اجلامعة واملتمثلة يف خدمة
املجتمع ودعم امل�شاريع الوطنية.
من جهته �أو�ضح عميد الدرا�سات العليا بجامعة الطائف الدكتور
�سعد امل��ال��ك��ي اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها اجل��ام��ع��ة ممثلة يف عمادة
الدرا�سات العليا وغريها من اجلهات التي ميكن لطالب الدرا�سات
العليا اال�ستفادة منها ،الفتا �إىل �أهمية اتباع اللوائح والأنظمة التي
يجب �أن يتبعها طالب وطالبات الدرا�سات العليا خالل فرتة درا�ستهم.
فيما �أ�شارت الأ�ستاذة لطيفة العتيبي مديرة �إدارة التدريب واالبتعاث
(بنات) من �إدارة تعليم الطائف �إىل �أن امل�شروع يهدف �إىل ت�أهيل املعلمني
واملعلمات يف التعليم العام ،يف تخ�ص�صات الدرا�سات الإ�سالمية ،واللغة
العربية ،والدرا�سات االجتماعية ،وذلك من خالل احل�صول على الدبلوم
العايل يف برامج مبادئ الإدارة ،والت�سويق ،واللغة الإجنليزية ،والعلوم،
والريا�ضيات ،والرتبية البدنية والدفاع عن النف�س ،والفنون اجلميلة،
واملهارات احلياتية والأ�سرية ،والتفكري الناقد ،واملهارات الرقمية ،من
�أجل احل�صول على الدرجة العلمية التي ت�ؤهلهم لتدري�س املقررات
احلديثة يف مناهج التعليم العام.
ثم عر�ض الدكتور عبدالإله اخلالدي م�شرف لإدارة الإيفاد والتدريب
بتعليم الطائف نبذة عن دور �إدارة الإيفاد واالبتعاث يف �إدارة التعليم
بالطائف يف دعم ومتابعة املعلمني واملعلمات امللتحقني بهذه الربامج
حيث �أن الإدارة م�س�ؤولة عن متابعة امللتحقني يف هذه الربامج بال�شراكة
مع كلية الرتبية �إ�ضافة �إىل تقدمي الدعم الالزم للمعلمني مبا يحقق
جناح م�سريتهم التعليمية من كافة النواحي.
وقد اختتم عميد كلية الرتبية بجامعة الطائف الدكتور بكر كمال
بالإ�شارة �أن الكلية ت�شرف ب�أن تكون جزء من م�شاريع الوزارة الطموحة
والتي تلبي احتياجات كافة فئات املجتمع ،والتي حتقق م�ستهدفات
برنامج تنمية القدرات الب�شرية بركائزه الثالثة (والتي �أولها :تطوير
�أ�سا�س تعليمي متني ،وثانيها :الإعداد ل�سوق العمل امل�ستقبلي ،و�آخرها:
�إتاحة فر�ص التعلم مدى احلياة) من كما �أن الكلية ت�سخر كافة خرباتها
وم��وارده��ا ل�ضمان تنفيذ ه��ذه ال�برام��ج النوعية بتقدمي اخلدمات
التعليمية املتميزة للمعلمني ،واال�ستفادة من تبادل اخلربات بني وزارة
التعليم واجلامعة يف تعزيز البحث العلمي وبرامج التطوير املهني .كما
�أ�شار الدكتور بكر كمال �إىل �أن الربنامج �سوف ي�ستوعب �أكرث من 200
معلم ومعلمة ،يف الفرتات امل�سائية.
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«مؤشر ترتيب» يعكسالجهود التكاملية بين
وزارة التعليم وهيئة التقويم

ح��ق��ق��ت ج���ه���ود ال��ت��ك��ام��ل بني
وزارة التعليم وهيئة تقومي التعليم
والتدريب؛ بناء منظومة معلوماتية
ل��ل��و���ص��ول �إىل حت���دي���د م�����س��ت��وى
املدار�س واملكاتب و�إدارات التعليم،
وجت��وي��د التعليم ال��ع��ام ،وحت�سني
م�ستوى التح�صيل العلمي للطالب
وال���ط���ال���ب���ات� ،إىل ج��ان��ب �إت��اح��ة
املعلومات حول �أداء طلبة املدار�س،

وم�ساعدة الطالب والطالبات و�أولياء
�أمورهم يف حتديد املدار�س املنا�سبة
لهم .وي�أتي �إطالق «م�ؤ�شر ترتيب»،
�ضمن �أب���رز اجل��ه��ود امل�ستمرة بني
ال��وزارة والهيئة ،حيث �أعلنت هيئة
تقومي التعليم والتدريب عن �إطالقه
م�ؤخراً لتغطية االختبارات املعيارية
التي تنفذها على طلبة التعليم العام
للقبول اجلامعي (ال��ق��درات العامة

والتح�صيلي) يف املدار�س الثانوية،
�إىل جانب �إتاحة ميزة البحث املف�صل
على م�ستوى مكاتب و�إدارات التعليم،
وعلى امل�ستوى الوطني ملدار�س البنني
والبنات� ،إ�ضافة لإمكانية البحث
على خارطة اململكة ،والبحث عن
مدر�سة معينة �أو اختيارها مبا�شر ًة
من اخلارطة.
وي�����س��ه��م امل ��ؤ���ش��ر يف التناف�س

البنّاء بني �إدارات ومكاتب التعليم
واملدار�س ،وذلك من خالل حتديد
امل�ستويات واحت�ساب ال��درج��ات؛
بنا ًء على متو�سط درج��ات الطلبة
يف اخ��ت��ب��ارات القبول خ�لال �آخ��ر
ث�لاث��ة �أع�����وام درا����س���ي���ة ،وع��ر���ض
النتائج النهائية �أم��ا بالرتتيب يف
قائمة �شاملة� ،أو با�ستخدام املواقع
اجلغرافية على خارطة اململكة.

تدريبيا لتصميم أنظمة
ًا
ز
مرك
تبوك
جامعة
اعتماد
الطاقة الشمسيةً

اعتمدت مدينة امللك عبد اهلل
للطاقة ال��ذري��ة وامل��ت��ج��ددة ،مركز
الطاقة امل��ت��ج��ددة وك��ف��اءة الطاقة
بجامعة تبوك كمركز تدريب معتمد
يف جم��ال ت�صميم �أنظمة الطاقة
ال�شم�سية املتو�سطة وال�صغرية )1
كيلو وات  -2ميجا وات( املدجمة
ب�شبكة التوزيع.
وي��ع��د م��رك��ز ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة
وكفاءة الطاقة بجامعة تبوك �أحد
خم�س م��راك��ز معتمدة يف اململكة

م���ن ق��ب��ل م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل
للطاقة الذرية واملتجددة لت�صميم
م��ن��ظ��وم��ات ال��ط��اق��ة ال�شم�سية،
حيث تعترب ال��دورة �شرط �أ�سا�سي
للمهند�سني ال��راغ��ب�ين للح�صول
على رخ�صة م�صمم معتمد من قبل
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،ولت�أهيل
املكاتب الهند�سية واملقاولني للعمل
على م�شاريع ال��ط��اق��ة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية.
�أهداف الدورات التدريبية

وتهدف الدورات التدريبية التي
يقدمها املركز �إىل �إع��داد مهنيني
م�ؤهلني لتطوير و�صيانة �أنظمة
الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية،
وت��زوي��ده��م مب��ع��رف��ة عملية ح��ول
�أنظمة الطاقة التجارية وال�سكنية
واملرتبطة بال�شبكة� ،إ�ضافة �إىل
�أنها �ستمكن املتدربني من ت�صميم
وتركيب ور�سم املخططات املكونة
م��ن خ��ط واح����د وث�لاث��ة خ��ط��وط
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال�����ش��ب��ك��ة ال�����س��ك��ن��ي��ة

والأنظمة القائمة على البطارية
ال�سكنية ،كما �ست�ساعدهم على
�إجراء احل�سابات املنا�سبة لأنظمة
ال��ط��اق��ة ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة،
وميكن للمتدربني بعد انتهاء الدورة
الت�سجيل ل�لاخ��ت��ب��ار امل��ق��دم من
قبل مقدمي اخل��دم��ة ” ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء “؛ للح�صول
ع��ل��ى رخ�����ص��ة م�صمم معتمد يف
جم���ال ت�صميم �أن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.
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�آراء جديدة وا�ستنتاجات علمية يف كتيب..

(ورقات أندلسية في التاريخ السياسي والحضاري)
�صدر عن املجلة العربية ُكتيب
العدد  / ٥٤٤يناير  ،٢٠٢٢وهو
بعنوان(:ورقات �أندل�سية يف التاريخ
ال�سيا�سي واحل�����ض��اري) للأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور  :خ��ال��د ب��ن عبد الكرمي
البكر  -ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
التاريخ ،و�أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي.
ا���ش��ت��م��ل ال��ك��ت��اب ع��ل��ى مقدمة
وق�سمني رئي�سني ت�ض ّمنا ع�شرة
مو�ضوعات  ،ثم قائمة بامل�صادر
واملراجع.
الق�سم الأول من الكتاب عبارة
عن �ستة مو�ضوعات بحثية در�س
فيها امل�ؤلف:
.١الإبل يف الأندل�س
.٢الأمويون يف الأندل�س وفري�ضة
احلج
.٣دبلوما�سي �أندل�سي يف بالط
ال�صليحيني باليمن

.٤دي�����������وان ق���ري�������ش يف
الأندل�س
.٥ر����س���ال���ة ع��ائ��ل��ي��ة من
ال�شام �إىل الأندل�س
.٦ف��ك الأ�سرى الأندل�سيني من
دار احلرب خالل الع�صر الأموي.
�أم��ا الق�سم ال��ث��اين م��ن الكتاب
خ�ص�صه امل ��ؤل��ف ملراجعات
فقد
ّ
�ح��ح�اً عناوينها� ،أو
ال��ك��ت��بُ ،م�����ص� ِ ّ

�أ���س��م��اء م��ؤل��ف��ي��ه��اُ ،م�����س��ت��درك�اً ما
نق�ص وخط�أ.
وقع يف بع�ضها من
ٍ
وق��د ع��ال��ج الق�سم ال��ث��اين �أرب��ع��ة
مو�ضوعات هي كمايلي:
.١ح���ول ع��ن��وان ك��ت��اب « احللة
ال�سرياء» البن الأبار

ج��ه��از امل��ن��اع��ة؛ ه��ي ف�ت�رة ف�صل
ال�شتاء .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة
�أن ح��رق ال��ده��ون �أث��ن��اء التدريب
يف اجلو البارد يكون يف املتو�سط
�أك�بر بن�سبة  358باملائة مقارنة
م��ع اجل��و امل��ع��ت��دل ،ع��ن��دم��ا تكون
درج��ة احل��رارة ح��وايل  21درجة
مئوية .ورغ��م �أن كثافة التدريب
مهمة �أي�ضا �إال �أن درج��ة ح��رارة
بيئة التدريب تلعب دورا �أ�سا�سيا
يف خف�ض الوزن.
و�شارك يف الدار�سة �أح��د ع�شر
�شخ�صا تبلغ �أع��م��اره��م ب�ين 18
ً
و 30عا ًما كانوا يعانون من زي��ادة
يف ال��وزن .وخ�لال التجربة خ�ضع

امل�شاركون لتدريبات �سباق ال�سرعة
و�أن�شطة ريا�ضية �أخرى متنوعة عند
درج��ة �صفر درج��ة مئوية وبعدها
عند  21درجة مئوية.
وتقابل ن�سبة  21درج��ة مئوية
درج���ة احل����رارة امل��ح��اي��دة ح��رار ًي��ا
والتي ال ت�ؤثر على عملية التمثيل
الغذائي لدى الب�شر.
وق��ام الباحثون خ�لال التدريب
بت�سجيل نب�ض الأ�شخا�ص اخلا�ضعني
لالختبار وم�ستوى ال�سكر يف الدم
لديهم ودرجة حرارة �أج�سامهم .كما
مت قيا�س كمية الأك�سجني املنبعثة
من ع�ضالت الفخذ.
وبعد التدريب تلقى امل�شاركون

.٢كتاب من�سوب �إىل غري م�ؤلفه
« طبقات علماء �إفريقية للخ�شني»
.٣ه������ل رح�����ل اب�����ن ع���ب���د رب���ه
القرطبي �إىل احلجاز؟
.٤وق��ف��ات م��ع ك��ت��اب «ال��ت��اري��خ»
لعبد امللك بن حبيب.
يف ه��ذه (ال��ورق��ات الأندل�سية)
درا������س�����ات ع����ن زواي�������ا خم���ب���وءة
م��ن الأن��دل�����س ،وع���ن ج��وان��ب من
عالقتها ال�سيا�سية واالجتماعية
بامل�شرق الإ�سالمي .وفيه تعقيبات
وت�صويبات على ما ُكتب عنها من
م�ؤلفات وبحوث.
ولقد �أورد الكتاب �آراء جديدة،
وا�ستنتاجات علمية ،وملحوظات
ن��اق��دة ،ق��دّ م��ه��ا ب�شكل منهجي ،
ُم�����س��ت��ف��ي��داً م��ن امل�����ص��ادر امل��ب��ك��رة
املُ��ع��ت�برة وال���درا����س���ات احل��دي��ث��ة
الر�صينة.

دراسة حديثة :الرياضة في الطقس البارد أنسب
لحرق الدهون
ك�شفت نتائج درا�سة حديثة �أن
ممار�سة الريا�ضة يف الربد القار�س
ت�ساعد على ح��رق الدهون بن�سبة
ك���ب�ي�رة ،م��ق��ارن��ة ب��اجل��و امل��ع��ت��دل.
و�أو�ضح خرباء �أن ف�صل ال�شتاء هو
الأمثل للتخل�ص من الدهون وتقوية
املناعة .يف�ضل الكثريون التوقف عن
ممار�سة الريا�ضة يف الهواء الطلق
خالل ف�صل ال�شتاء وي�أجلون ركوب
الدراجات واجلري وكرة القدم �إىل
ف�صل الربيع وال�صيف.
وك�شفت نتائج درا�سة جديدة،
�أجرتها جامعة لوران�س الكندية،
�أن �أف�ضل فرتة ملمار�سة الريا�ضة
والتخل�ص من الوزن الزائد وتقوية

م�������ش���روب���ا غ���ن��� ًي���ا ب��ال�بروت��ي��ن��ات
وال��ك��رب��وه��ي��درات وب��ع��ده��ا وجبة
�إف��ط��ار غنية ب��ال��ده��ون .ث��م �أخ��ذ
ال��ب��اح��ث��ون ع��ي��ن��ات ال���دم لتحديد
م�ستوى �أك�سدة الدهون.
وي��ق��ول ���س��ت��ي��ف��ان م��ون�تن� ،أح��د
امل�شرفني على االختبار �إن «الدرا�سة
احلالية خل�صت �إىل �أن التدريبات
بكثافة عالية يف ال�برد زادت من
�أك�سدة ال��ده��ون بن�سبة ت�صل �إىل
 358ب��امل��ائ��ة ،مقارنة بالتدريبات
ب��ك��ث��اف��ة ع��ال��ي��ة يف ب��ي��ئ��ة معتدلة
احلرارة».
وت�ؤكد النتائج �أن الربودة تزيد من
حرق الدهون بن�سبة كبرية.

�أكدتها درا�سة جديدة..

�أف��ادت درا�سة حديثة يف جامعة
كامربيدج ،ب�أن �سعادة الأم ت�ساعد
الطفل على التعلّم وتنمية عقله،
حيث ميكن لأدمغة الأمهات والر�ضع
العمل م ًعا مبثابة «�شبكة عمالقة»،
عن طريق مزامنة موجات املخ عند
التفاعل.
ويختلف م�ستوى التوا�صل بني
موجات امل��خ وف ًقا حلالة الأمهات
العاطفية ،فعندما يعربن عن م�شاعر
�أك��ث�ر �إي��ج��اب��ي��ة ،ت�صبح عقولهن
مرتبطة بقوة �أكرب بعقول �أطفالهن،
وه��ذا م��ا ق��د ي�ساعد الطفل على
التعلم ومنو عقله.
وا�ستخدم البحث ،الذي ن�شر يف
جملة  ،NeuroImageطريقة
ت�سمى ال��دم��اغ الكهربائي امل��زدوج
( )EEGللنظر يف �إ�شارات الدماغ
يف كل من الأمهات والأطفال �أثناء
تفاعلهم مع بع�ضهم البع�ض .ووجد
الباحثون �أن الأم��ه��ات والأط��ف��ال
مييلون �إىل م��زام��ن��ة م��وج��ات املخ

قــــــــــــــــرأت لك..

تدريب مترجمي القرن الحادي
والعشرين :في مفترق الطرق
بين الممارسة والبحث والتعليم
ت�أليف Marc Orlando :
ترجمة :رمي �سامل ال�سامل
�سنة الن�شر1442.:
ه��ذا ال��ك��ت��اب ي��ت��ن��اول ق�ضايا ج��وه��ري��ة تتعلق
بالتدريب على الرتجمة ،ويركز على االنف�صال بني
نظريات الرتجمة ومهنة الرتجمة ويبني �أن كال
م���ن اجل��ان��ب�ين ميكن �أن ي�ث�ري الآخ����ر ويجب
�أن يكون له دور يف
مناهج التدريب على
الرتجمة .والكتاب
قيم ج��دا لكل من
له �صلة بالرتجمة
كطالب الرتجمة
وم����ع����ل����م����ي����ه����م
وم���������ص����م����م����ي
اخل����������ط����������ط
ال����درا�����س����ي����ة
ل�����ب�����رام�����������ج
ال���ت��رج������م������ة
وم�����ت�����خ�����ذي
ال������ق������رار يف
م ��ؤ���س�����س��ات
ال��ت�رج����م����ة
وال��ب��اح��ث�ين يف جم��ال
درا�سات الرتجمة واملرتجمني.
وم��ا يعلي ق��در ه��ذا الكتاب �أن م�ؤلفه م��ارك
�أورالن��دو حمرتف للرتجمة ال�شفهية والتحريرية،
وم���درب ملعلمي اللغة وامل�ترج��م�ين ،وب��اح��ث يف
درا�سات الرتجمة ،ولديه خربة يف ت�صميم برامج
التدريب على الرتجمة ،فهو بالتايل ميلك نظرة
�شمولية للعالقة بني هذه اجلوانب املختلفة ويرى
بعني خربته واطالعه خلال ي�شوب هذه العالقة.

عنوان الكتاب :االقتصاد
القياسي التمهيدي للمالية
ت�أليف Chris Brooks :
ترجمة :ع��ب��د اهلل ب��ن حم��م��د امل��ال��ك��ي و وليد
املن�صف العمراين

األم السعيدة تسهم
في تنمية وتعليم
أطفالها

ل��دي��ه��م ،وه���و ت ��أث�ير يُ��ع��رف
با�سم التو�صيل الع�صبي بني
الأ�شخا�ص ،خا�صة يف تواتر
 9-6هريتز ،يف نطاق �ألفا
لدى الر�ضع.
وم���ن خ�ل�ال ال��ن��ظ��ر يف �صفات
وهيكلية ال��ت��وا���ص��ل الع�صبي بني
الأ���ش��خ��ا���ص ب��ا���س��ت��خ��دام طريقة
ح�سابية يف حتليل ال�شبكة ،ميكن
ل��ل��ب��اح��ث�ين �أن ي����روا ك��ي��ف تتدفق
املعلومات داخل كل دماغ منف�صل،
وكذلك كيف يعمل الدماغان م ًعا
ك�شبكة.
ومت��ي��ل الأم���ه���ات وال��ر���ض��ع �إىل
ق�ضاء كثري من الوقت م ًعا يف حالة
عاطفية �إي��ج��اب��ي��ة ،ح��ي��ث ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا.
�أدمغتهم
ووج���دت ال��درا���س��ة �أن التفاعل
الإيجابي ،يعزز قدرة �أدمغة الأمهات
والر�ضع على العمل كنظام واحد.
وهذا بالتايل يعزز امل�شاركة الفعالة
وتدفق املعلومات بني الأم والر�ضيع.
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�سنة الن�شر1442.:

وق��ال ال��دك��ت��ور فيكي ليونغ من
ق�سم علم النف�س بجامعة كامربيدج،
الذي قاد الدرا�سة« :نعلم �ساب ًقا �أنه
عندما تكون العالقة الع�صبية بني
الأم��ه��ات والأط��ف��ال ق��وي��ة ،ي�صبح
الأطفال �أكرث تق ّبلاً وجاهزين للتعلم
من �أمهاتهم .ويف هذه املرحلة من
احل��ي��اة ،ي��ك��ون ل��دى دم���اغ الطفل
ال��ق��درة على التغيري ب�شكل كبري،
وهذه التغيريات مدفوعة بتجارب
الطفل .ومن خالل ا�ستخدام النغمة
العاطفية الإيجابية �أثناء التفاعالت
االج��ت��م��اع��ي��ة ،مي��ك��ن ل��ل��وال��دي��ن
التوا�صل ب�شكل �أف�ضل مع �أطفالهما
الر�ضع ،وحتفيز من ّو الطفل وقدرته
العقلية».
وت�شري النتائج �أي��� ً��ض��ا �إىل �أن
�أطفال الأمهات امل�صابات باالكتئاب

قد يظهرون
�أدلة �أقل على التعلم ب�سبب �ضعف
العالقة الع�صبية بني الأم والر�ضيع.
كما ت�شري النتائج �إىل �أن الأمهات
ال�لائ��ي ي��ع��ان�ين م��ن ح��ال��ة ذهنية
منخف�ضة �أو �سلبية با�ستمرار ب�سبب
االكتئاب ال�سريري ،متلن �إىل �أن
يكن لهن تفاعل �أقل مع �أطفالهن.
و�أو�ضح الدكتور ليونغ« :عواطفنا
تغيرّ حرف ًّيا الطريقة التي تتقا�سم
بها �أدمغتنا املعلومات مع الآخرين،
وت�ساعدنا العواطف الإيجابية على
التوا�صل بطريقة �أكرث فاعلية».
ولفتت الدرا�سة �إىل �أن التوا�صل
العاطفي بني الآب��اء و�أطفالهم يعدّ
�أم��� ًرا بالغ الأه��م��ي��ة خ�لال احلياة
املبكرة للطفل ،ولكن ال يُعرف الكثري
عن �أ�س�سها الع�صبية.

واملختب بعناية
يُ َع ُّد هذا الكتاب الأف�ضل َمبِي ًعا،
رَ
داخ��ل قاعات ال��درا���س��ة ،مرج ًعا �شاملاً لطالب
امل��ال � ّي��ة ،ك��م��ا تعمل
املناق�شة ال�شاملة
امل���������ص����ورة لأه����م
النُّ ُهج التجريبية يف
جمال املال ّية على
�إع�����داد ال��ط�لاب
ال������س�����ت�����خ�����دام
االق�����ت�����������ص�����اد
ال���ق���ي���ا����س���ي يف
امل�����م�����ار������س�����ة
ال��ع��م��ل��ي��ة� ،أ َّم���ا
درا����������س���������ات
احل���������������االت
امل����ف������ َّ���ص����ل����ة
فت�سا عد هم
ع���ل���ى َف��� ْه���م
ك��ي��ف � َّي��ة ا���س��ت��خ��دام
التقنيات يف ال�سياقات املال ّية ذات ال�صلة ،هذا
وتعمل الأمثلة امل َعدَّة من �أحدث ن�سخة من الربنامج
الإح�صائي ال�شهري �إفيوز ( )EViewsعلى توجيه
اخلا�صة وتف�سري نتائجها.
الطالب لو�ضع مناذجهم
َّ
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إنجازات وعمل ال يتوقف

عمرانيات
عمرانيات
م .أحمد محمد عبد المغني

املدن الإن�سانية
ملاذا مل تعد مدننا تقبل الإن�سان وحترتم ذاته؟ وملاذا مل نعد نح�س
باالنتماء �إىل مدننا؟ وملاذا مل نعد ن�ستمتع بامل�شي فيها كما املتعة يف
املدن القدمية؟
خمت�صر اجلواب �أن الإن�سان مل يكن الهدف الأول عند ت�صميمها،
موجه
و�أنها مل ت�صمم خلدمته وتلبية احتياجاته و�إمنا كان الت�صميم ّ
للمركبات واجلوانب املادية واغفال الإن�سان واحتياجاته ال�سيكولوجية،
تعج باملركبات اجلامدة وتخلو من رائحة
فكان الناجت �شوارع عري�ضة ّ
احلياة املوجودة يف املدن القدمية ،كما خلت من الفراغات احليوية
ومتطلبات امل�شاة املادية واملعنوية ناهيك عن احرتام الإن�سان لإن�سانيته،
فال �إح�سا�س باملكان وال �شعور باالنتماء وال رغبة يف البقاء وال �شعور
بالأمان وال تعارف بني اجلريان .هذا حال مدننا باخت�صار.
�إذا ما هو عالج هذا الداء الذي �أنهك مدننا؟
احلل بكل ب�ساطة �إعطاء الأولوية للإن�سان عند تخطيط وت�صميم
املدن و�أن يكون الهدف الأ�سمى للعملية بتحقيق احتياجاته ومتطلباته
واال���س��ت��ف��ادة م��ن خ�صائ�ص ومعايري امل���دن القدمية يف التخطيط
والت�صميم فلدينا مدن ت�ضرب �أروع الأمثلة يف حتقيق الإن�سانية وهذا
النهج لي�س بجديد فـ (اي��ان جل) ا�ستخدمه يف معاجلة العديد من
املدن يف �أوروبا وا�سرتاليا و�أمريكا و�آ�سيا وكانت البداية من كوبنهاجن
يف الدمنارك حيث حول املدينة من مدينة مركبات �إىل مدينة �إن�سان.
كلية العمارة والتخطيط

الخشب رفيق البرد القارص
�إن ذهبت �إىل حديقة مفتوحة يف يوم �شديد ال�برودة ووجدت ثالث
مقاعد واحد خ�شبي والثاين من اخلر�سانة �أو احلجر والثالث م�صنوع
من املعدن ف�ستجد �أنك ب�شكل غريزي �ستختار املقعد اخل�شبي للجلو�س
عليه لأن املقعد اال�سمنتي �سي�شعرك بربودة �أكرب بينما �سيكون املقعد
املعدين بالغ الربودة لو جل�ست عليه .كيف يح�صل ذلك يف الوقت الذي
تت�ساوى فيه درجات حرارة ال�سطوح الثالثة للمقاعد لأنها موجودة يف
نف�س املحيط  ،يكمن اجلواب يف اختالف املو�صلية احلرارية للمواد ففي
حني �أن املعدن ب�شكل عام �شديد التو�صيل للحرارة ف�إن اخلر�سانة �أو
الطوب �أقل منه بكثري يف قدرتها على نقل احلرارة بينما يت�صف اخل�شب
ب�أن قدرته على نقل احلرارة منخف�ضة جدا بالن�سبة للخر�سانة ومفرطة
يف االنخفا�ض بالن�سبة للمعادن �أي �أن اخل�شب عازل فائق للحرارة وهذا
ما يجعل منه مادة مثالية لبناء جدران وار�ضيات و�سقوف االكواخ �أو
الكبائن وكذلك املنازل يف املناطق ال�شمالية الباردة من اوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ورو�سيا وغريها من املناطق �شديدة ال�برودة �إ�ضافة بطبيعة
احلال لوفرة الأ�شجار عادة يف تلك املناطق.
تعد املنازل اخل�شبية عالية التوفري للطاقة مقارنة بنظريتها اال�سمنتية
حيث �أن اخل�شب عازل النتقال احلرارة ع�شرة �أ�ضعاف اخلر�سانة والطوب
باملتو�سط تزيد �أو تنق�ص وفقا لنوع اخل�شب وتركيبة اخلر�سانة �أوالبناء
�إ�ضافة �إىل �أن املنازل اخل�شبية �أرخ�ص يف التكلفة و�أي�سر و�أ�سرع يف البناء
والرتكيب و�أخف يف الوزن اىل �أنها �أقل مقاومة للعوا�صف واالعا�صري
وناقله ب�شكل �أكرب لالهتزاز وال�صوت.
عاهد اخلطيب

دعم الطالب الرياضيين

تعترب الأن�شطة الريا�ضية من �أكرث و�أف�ضل املنا�شط احليوية وفعالة
على �صحة ج�سم االن�سان ولها العديدمن الفوائد خ�صو�صا يف الدرا�سة
والتعليم .فقد اثبتت الدرا�سات والبحوث العلمية ب�أنها �ساهمت يف
حت�سني م�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،وحت�سن م�ستوى �أغلب الريا�ضيني،
ولكن اعتقد ال تكفي لبع�ض الريا�ضيني الذين لديهم بطوالت ر�سمية
وتناف�سية،فقد يحتاجون لوقت �أكرث للتمارين �أو مع�سكر خا�ص بالتايل قد
ت�ؤثر �سلباً يف «التح�صيل الدرا�سي»؛ب�سبب )العذر والت�أجيل( لبع�ض مهام
وواجبات الدرا�سة مما ي�ؤدي �إىل �ضغط �شديد على الطالب الريا�ضيني
بعد تراكم املهام الدرا�سي ،وقد ال يح�صل على النتائج املطلوبة مما يجرب
ال�شخ�ص بالتنازل �أوترك واحدة منهم! فماذا �سيرتك؛ هل يرتك الريا�ضة
�أو الدرا�سة ،رغ��م وجودهما مفيدان ويحققا العديد من االجن��ازات
و�أهداف ال�شخ�ص ،ماهو احلل؟ ،افر�ض �أن ع�ضو هيئة التدري�س يطلب
من الطالب امل�شاركةيف «الأن�شطة» مقابل احل�صول على درجات �إ�ضافية
ب�شرط االثبات «ب�شهادات ح�ضور» �أو «امل�شاركة»،لذلك الريا�ضيني غالباً
مل تكن لديهم تلك ال�شهادات ،ولكن ي�ستطيع �أن يثبت بورقة «عذر» من
جهة ر�سميةاو بال�صور التزاماته يف التدريب ا�ستعداداً ملناف�سات معينة،
لذلك يجب مراعاة تلك الظروف وتقديره.
ختاماً �أمتنى �أن تكون املقالة نافعة بني جميع الأطراف وقد ت�ساهم
يف معرفة الظروف وكيفية التعامل معها وتقديره� ،شاكرين مل�شاعركم
الطيبة.
يو�سف احل�سن

نهجا ا�سرتاتيج ًيا
تعتمد جامعة امللك �سعود ً
�ساهم يف تخطى اجلامعة بدرجة كبرية للتداعيات
وال��ظ��روف اال�ستثنائية ال��ت��ي �سببتها جائحة
ك��ورون��ا امل�ستجد ومتحوراتها؛ حيث �أت��اح هذا
النهج اال�سرتاتيجي حتقيق اجلامعة لإجن��ازات
متميزة يف العديد من امل�شروعات التي عززت
من مكت�سبات اجلامعة ومن ثم الوطن؛ مما ي�شري
بو�ضوح �إىل قوة هذا النهج اال�سرتاتيجي الذي
و ّفر بيئة خ�صبة للإجنازات وامل�شروعات ،التي
من املمكن ا�ستعرا�ض بع�ضها على النحو الآتي:
ففي جمال امل�شاريع الإن�شائية واال�ستثمارية
ي�أتي ا�ستمرار العمل يف املواقع الإن�شائية يف
مقدمة هذه امل�شروعات؛ وهو الأم��ر ال��ذي نتج
عنه ا�ستمرار تنفيذ م�شروع �أوق��اف اجلامعة،
وا�ستكمال املجمع الريا�ضي(الأرينا) ،وا�ستمرار
الإ���س��ت��اد ال��ري��ا���ض��ي يف ا���س��ت��ق��ب��ال الأن�����ش��ط��ة
الريا�ضية ،كما جنحت اجلامعة يف حتقيق زيادة
يف ح�صة ملكية �شركة وادي الريا�ض يف (�شركة
بروكاريوم) ،وا�ستثمار �شركة وادي الريا�ض يف
(�صندوق �أوريك�س) ،املتخ�ص�ص باال�ستثمار يف
ال�شركات التقنية النا�شئة يف ال�شرق الأو�سط
ويف ال�سعودية؛ مما يعزز من اجلهود اال�ستثمارية
والتنموية للجامعة.
�أم����ا يف جم���ال امل�����ش��اري��ع ال��ع��ل��م��ي��ة؛ فيعد
�إط�لاق اجلامعة للقمر اال�صطناعي التعليمي
( ،)KSU-CubeSatمن امل�شروعات املميزة؛
ال��ت��ي ���س��اع��دت ع��ل��ى رب���ط اجل��وان��ب النظرية
باجلوانب العملية والتطبيقية التي ميار�س فيها
الطالب الت�صميم الهند�سي واحللول الإبداعية
للم�شكالت وي��ع��زز م��ن جهود اجلامعة خا�صة
يف جمال الإب��داع واالبتكار يف البحث العلمي،
كما عملت اجلامعة على �إن�شاء خمترب العلوم
الأتوثانية لالكت�شاف املبكر لل�سرطان با�ستخدام
الليزر .ويحقق ه��ذا امل�شروع �إ�ضافة متميزة
للإيرادات الذاتية للجامعة� ،إ�ضافة �إىل ال�شراكة
مع ال�شركات املتخ�ص�صة املحلية والعاملية ،وبناء
ج�سور التوا�صل والتعاون بني جامعة امللك �سعود
وال�شريك الأملاين متمثل يف (معهد ماك�س بالنك)
للب�صريات الكمية.

�إجن�������ازات ب��ح��ث��ي��ة خ��ل�ال ع��ام
ويف امل��ج��ال الأك���ادمي���ي؛ فقد
2020م يف ن��ط��اق الفريو�سات
جنحت اجلامعة يف ا�ستحداث
والفحو�ص املجهرية على م�ستوى
وت���ط���وي���ر ع�����دد م����ن ال�ب�رام���ج
العامل.
الأك��ادمي��ي��ة ،وم��ن��ه��ا ا�ستحداث
�أما يف جمال ال�شراكة املجتمعية
ب���رن���ام���ج ال����دك����ت����وراه يف نظم
واالتفاقيات؛ فقد وقعت اجلامعة
املعلومات الإداري���ة ،وب��دء تنفيذ
ع���ددًا م��ن اتفاقيات وم��ذك��رات
برنامج املاج�ستري التنفيذي يف
ال���ت���ع���اون ،م��ن��ه��ا :ات��ف��اق��ي��ة مع
ال��ت ��أم�ين ،وا���س��ت��ح��داث برنامج
ال�شركة الوطنية خلدمات كفاءة
ال���دك���ت���وراه يف ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
الطاقة (تر�شيد) ،واتفاقية تعاون
والن�شاط ال��ب��دين ،وا�ستحداث
مع املركز ال�سعودي لالعتماد،
وحدة برامج التمري�ض الت�أهيلية
ومذكرة تعاون مع وزارة الثقافة؛
وال��دب��ل��وم��ات الإكلينيكية بكلية
د .طه عمر
ومذكرة تعاون مع جامعة جنران
التمري�ض؛ �إ�ضافة �إىل افتتاح(
يف امل��ج��االت العلمية والبحثية
 )3برامج للماج�ستري التنفيذي
يف علوم الريا�ضة والن�شاط ال��ب��دين ،وبرامج واال�ست�شارات ونقل اخل�برات ،ومذكرة تفاهم
الدبلوم بنظام التعليم عن بعد وي�شمل :دبلوم مع ال�شركة الكيمائية ال�سعودية لتطوير املنتجات
�إدارة الت�أمني ،ودبلوم الإدارة املالية وامل�صرفية ،الدوائية املبتكرة وتدريب الكوادر ،وجميعها تدعم
كما تو�سعت اجلامعة يف طرح املقررات الدرا�سية �سعي اجلامعة لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية.
ويف املجال ال�صحي ،وا�صلت املدينة الطبية
�إلكرتونياً؛ حيث طرحت �أكرث من ( )52مقر ًرا
درا�س ًيا ،كما ح�صلت اجلامعة على الرتخي�ص بجامعة امللك �سعود دوره��ا املتميز يف تقدمي
امل�ؤ�س�سي لتقدمي برامج التعليم عن بُعد من الرعاية ال�صحية ملن�سوبي اجلامعة واملجتمع من
قبل املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين ،ووا�صلت خالل م�ست�شفياتها الثالثة (م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعة ت�صدرها ل��ع��دد ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة اجلامعي ،وم�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي،
امل��ع��ت��م��دة �أك��ادمي�� ًي��ا م��ن هيئة ت��ق��ومي التعليم وم�ست�شفى طب الأ�سنان)؛ �إ�ضافة للمراكز التابعة
وحر�صا على ا�ستمرار متيز خريجي لها ،وجنحت عدد من تخ�ص�صاتها الطبية يف
والتدريب،
ً
اجلامعة ومناف�ستهم يف �سوق العمل ،وامل�ساهمة حتقيق �إجنازات طبية متميزة نفتخر بها.
ويف جمال احلراك التطويري واال�سرتاتيجي:
يف ب��رن��ام��ج تنمية ال���ق���درات ال��ب�����ش��ري��ة فقد
د�شنت اجلامعة م�ؤخ ًرا �آليات قيا�س خ�صائ�ص د�شنت اجلامعة خطتها اال�سرتاتيجية التي تعد
اخلريجني ،لتكون بداية ملرحلة جديدة لتميز خارطة طريق لها خالل ال�سنوات القادمة؛ مما
يعزز جهود اجلامعة للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية
خريجي اجلامعة.
ويف امل��ج��ال البحثي ،ا�ستمرت اجلامعة يف ال�سعودية  2030وال��ت��وج��ه��ات اال�سرتاتيجية
متيزها؛ حيث ت�صدرت اجلامعات ال�سعودية للدولة-وفقها اهلل -وبحمد اهلل وتوفيقه توا�صل
يف عدد الأبحاث العلمية املن�شورة عن فايرو�س اجلامعة حتقيق الإجن��ازات يف �شتى املجاالت،
كورونا امل�ستجد مما �ساهم يف تبو�ؤ اململكة مكانة برغم هذه اجلائحة ومتحوراتها ،وهو الأمر الذي
ال�صدارة عربياً وال��ـ ( )14عاملياً ،وا�ستمرت تطلب مزيدًا من اجلهد والعمل لدعم احلراك
اجلامعة يف دع��م امل�شاريع البحثية املتعددة ،التطويري امل�ستمر باجلامعة.
وم�شاركة فريق بحثي من جامعة امللك �سعود يف
عمادة التطوير واجلودة
بحث عاملي عن الفريو�سات والفحو�ص املجهرية،
و�إع�لان جملة (� )Natureأن��ه من �أف�ضل 10

االتجاه نحو الرياضيات لدى طالب المملكة
حتبون الريا�ضيات ودرا�ستها؟
كثريا ما نقدم لطالبنا �سواء
و�أجمع ردودهم وادونها ..وكانت
يف التعليم قبل اجلامعي �أو يف
�أغ����رب ال�����ردود �أن ال��ط��ال��ب ال
التعليم اجلامعي م���واداً معينة
يحبها لأن وال��ده �أخ�بره بذلك �أو
بغر�ض تعلمها واال�ستفادة منها
يف �إع���داده���م علمياً �أو مهنياً
زميل له �أو جار لهم  ،وكنت �أعمل
جاهداً لتغيري اجتاهاتهم نحوها
لتقدميهم م�ؤهلني ل�سوق العمل
ايجابياً وب�شتى ال��ط��رق وك��ث�يراً
 ،غ�ير �أن ه��ذا يتم �أح��ي��ان�اً دون
ما كان ي�أخذ من اهتمامي �أكرب
�أن نقي�س م��دى اجتاهاتهم نحو
من تقدمي امل��ادة العلمية نف�سها
درا�سة هذه امل��واد  ،وهل لديهم
 ،وقمت ب�إحدى ال�سنوات بقيا�س
الدافعية املطلوبة لدرا�ستها �أم
اجت��اه��ات��ه��م ن��ح��و ال��ري��ا���ض��ي��ات
ال ؟  ،مما قد يفقدها �أثر التعلم
لدى ه ��ؤالء الطالب  ،فال ميكن د .هشام عبدالغفار مبقرر  101ري�ض بال�سنة الأوىل
امل�شرتكة  ،ومل تكن النتائج على
ب ��أي ح��ال من الأح���وال �أن نرغم
ما ي��رام  ،وم��رت ال�سنون ويعيد
�شخ�ص على �شرب ع�صري ما ال
يحبه �أو �أكل وجبة ما دون �أن يكون لديه رغبة يف امل�شهد نف�سه مرة �أخرى متكرراً و�أنا �أت�سوق ب�أحد
تناولها  ،ف�إما �أن يكون له �شهية ورغبة لتناولها  ،الهيابر بالريا�ض ويقول يل املوظف نف�س املقولة
�أو يكون لديه دراية بفائدتها لبناء ج�سمه وعقله � ....أنا �أكره الريا�ضيات وال �أحبها  ،واحلمد هلل
�أن جمال عملي بعيداً عنها ...وهنا �أدركت ب�أن
مبا حتتويه من فيتامينات ومعادن ....
ويح�ضرين هنا موقفني �أحدهما منذ عدة هناك م�شكلة كبرية داخ��ل جمتمعاتنا العربية
�سنوات و�أن��ا على �سفر للقاهرة ومبطار امللك وهو االجتاه ال�سلبي نحو الريا�ضيات ودرا�ستها
خالد حينما كنت �آخذ تكت ال�صعود للطائرة وقال وبخا�صة ل��دى ط�لاب باململكة وق��د يكون هذا
يل موظف الكاونرت �أعتقد �أين �أعرف ح�ضرتك لأ�سباب قدمية تتعلق باملادة و�أ�سلوب تقدميها
 ،فعرفته بنف�سي وعرفني بنف�سه ف�س�ألني عن للطالب � ،أو قد تعود للمعلم نف�سه و�أ�سلوب
تخ�ص�صي فقلت له تعليم وتدري�س الريا�ضيات � ،إع���داده فلم ي�ستطع الت�أثري يف طالبه وتغيري
فتغريت مالمح وجهه وقال يل �أنا �أكره الريا�ضيات اجتاهاتهم نحو الريا�ضيات وهو ماقد �أعطيه من
منذ �صغري وال �أحب درا�ستها ولهذا مل �أح�صل الأهمية ما يفوق تدري�س الريا�ضيات نف�سها لهم.
ولكن تبقى امل�شكلة قيد الدرا�سة بطرح العديد
على درج��ات عالية فيها لنف�س ال�سبب  ،فقلت
له هل كان م�ستواك العلمي �ضعيفا ً؟ فقال ال  ،من الأ�سئلة التالية :
ما الذي ميكننا فعله لتكوين اجتاه ايجابي نحو
ففي كل املواد كنت متميزاً �إال مادة الريا�ضيات
فا�ستغربت لذلك  ،واملهم �أنهينا حديثنا ومتنى يل الريا�ضيات لدى طالبنا؟
ما دور الرتبويني من علمائنا نحو ذلك ؟
�سالمة الو�صول غري �أن كلماته هذه ظلت ترن
ما التطوير والتحديث ال��ذي ميكن �إج��را�ؤه
يف �أذين وظللت �أفكر كثرياً فيما قاله  ،وكم من
طالبنا لديه هذه االجتاهات ال�سلبية نحو مادة مبناهج الريا�ضيات حتى تقدم ب�صورة حمببة
مهمة جداً مثل مادة الريا�ضيات  ،ويف �أي فرتة لدى طالبنا ومنذ املراحل الأوىل من التعليم؟
ما دور املعلم عامة ويف املراحل الدرا�سية
من عمره تكون هذا االجت��اه ،بالطبع مل يتكون
لديه منذ والدته ور�أت عيونه احلياة من حولنا الأوىل خا�صة �أي يف املرحلة االبتدائية وما قبلها
وما �أ�سباب ذلك ؟  ،وكنت دائما �أ�س�أل طالبي لين�شيء �أجياالً حتب م��ادة الريا�ضيات ولديها
و�أن��ا �أدر�سهم ري�ض � 101أو اح�ص  102بق�سم اجتاه �إيجابي نحو درا�ستها؟
م��ا نتائج الأب��ح��اث التي مت��ت بهذا املجال
العلوم الأ�سا�سية بال�سنة الأوىل امل�شرتكة هل

ومباذا �أو�صت وهل طبقت هذه التو�صيات �أم ال ؟
كيف ميكننا حتويل االجتاه ال�سلبي لدرا�سة
الريا�ضيات �إىل اجتاه ايجابي مثمر؟
ه��ذه بع�ض من كل من �أ�سئلة كثرية تتعلق
ب��ه��ذا امل��ج��ال  ،ول��ك��ن �إذا ك��ان��ت الريا�ضيات
من الأهمية ب�أنها مادة حياة وتتداخل يف كل
�ش�ؤون حياتنا ،وال �سبيل لتقدم الأمم �إال بها
ويف جميع املجاالت وكما �أو�صت العديد من
امل�ؤمترات العاملية �سواء يف العامل العربي �أو
�أوروب���ا وال��والي��ات املتحدة الأمريكية ومب��ا ال
يت�سع املجال لذكرها ،ف�إن م�س�ؤليتنا كبرية حلل
هذه امل�شكلة.
ومن خالل عملي برعاية الطالب املوهوبني
بالريا�ضيات وعلى م��دى �أك�ثر م��ن  35عاماً
وبق�سم العلوم الأ�سا�سية وج��دت ط�لاب�اً هنا
باململكة �صحيح �أن ن�سبتهم قليلة ولكنهم
متميزون بل مبدعون ومبتكرون يف الريا�ضيات
وح��ل م�شكالتها ولديهم ق���درات عقلية عليا
ودرج���ات اب���داع عالية فيها  ،فياترى ك��م من
طالبنا باململكة وبعاملنا العربي لديهم هذه
امل���واه���ب وف��ق��دن��اه��م واف��ت��ق��دن��اه��م وخ�سرنا
قدراتهم العالية ب�سبب االجتاه ال�سلبي ال�شائع
لديهم قدمياً وحديثاً مما �سبب عزوف الكثريين
منهم عن درا�ستها.
ال�شك �أن اخل�سارة كبرية جداً وقد نفقد علماء
يف الريا�ضيات ومواهب مت دفنها حتت حفنة من
رمال االجتاه ال�سلبي نحو درا�ستها  ،كانت هذه
الفئة �ستكون مهمتهم عالية يف البناء والتنمية
واالقت�صاد باململكة  ،بل و�إفادة عاملنا مبخرتعاتهم
وابداعاتهم لبناء جمتمع علمي وراقي ومتميز ،
تكون نبتتهم بالتعليم قبل اجلامعي لتنمو داخل
جامعة امللك �سعود وجامعات اململكة ليقدموا
الكثري والكثري يف ع�صر املبتكرات واالخرتاعات
والتقدم الريا�ضياتي املذهل.
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات
امل�ساعد
من�سق اجلودة والتطوير والتدريب ورعاية
املوهوبني

العدد  - 1420الأحد  20جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  23يناير 2022م
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امل�شرف على الإدارة والتحرير

د .مطلق بن �سعود املطريي

الق�سم الفني

بندر احلمدان
ر�ؤى ال�سليم

ت4673555/

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

الرأي
rs.ksu.edu.sa

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

ال�صحافة الرقمية
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mualmutiri@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

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

ت4673446/

�سارة احلمدان

مدير الت�سويق

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل
saldekeel@ksu.edu.sa

الت�صوير

راكان بن حممد ابابطني
ت4677605/

الطباعة

ads@ksu.edu.sa

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

مدير الإدارة

امل�شاركة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

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

ت4678781/

aalfulaij@ksu.edu.sa

جمالية حروف اللغة العربية في اللوحة التشكيلية
تعد اللغة العربية من �أقدم اللغات يف العامل
 ،فهي لغة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
،كما �أنها اللغة التي نزل بها القر�آن الكرمي فهي
لغة التخاطب بني امل�سلمني العرب وغري العرب
،تتميز اللغة العربية ب�أ�صالتها وجمال حروفها
ور�شاقة انحناءاتها ونقاطها التي ترثي �أ�شكال
الكتابة .ا�ستخدمها الفنان الت�شكيلي العربي
وامل�سلم لي�ضفي على �أعماله قيما ت�شكيلية
وتعبريية �أث��رت �أعماله بكل �أ�ساليبها وتقنياتها
وخاماتها لت�سبح يف حميط وم�سطح �أو جم�سم
العمل الفني .والزال الت�صوير الت�شكيلي من
�أه��م الفنون يف العامل ال��ذي يعتمد يف طرحه
على �أ�سلوب الفنان وفكرة العمل التي �إذا بنيت
مبعايريها ال�صحيحة و�صل الفنان �إىل الت�صميم
الناجح للوحة الت�شكيلية ،لي�ضيف قيمة فنية
عالية للعمل الفني تكتمل باختياره للتقنيات
الت�شكيلية املنا�سبة واملعربة عن م�ضمون العمل
الفني وكذلك املوا�ضيع الفنية التي ي�ستمدها
الفنان من م�صادر خمتلفة على ر�أ�سها الرتاث
ال�شعبي وامل�����وروث ال��ث��ق��ايف وال��ه��وي��ة العربية
والإ�سالمية كالفن الإ�سالمي واخل��ط العربي
التي متيزت على مر الع�صور ب�أ�صالتها وقوتها
يف الطرح كونها جزء �أ�سا�سي من الهوية العربية
والإ�سالمية وعربعنها الفنان بتقنيات تعبريية
مميزة �شملت التنويع يف ا�ستخدام اخلامات
الفنية والرموز التعبريية ت�شكيلياً والتنويع يف
تطويع اللون ب�صريا ال�ستحداث مالم�س �سطحية
مبتكرة م��ن خ�ل�ال تقنيات ت�شكيلية ع��دي��دة
�أث��رت جمال الت�صوير الت�شكيلي املعا�صر  ،كما
�أن التقنية التكنولوجية احلديثة مكنت الفنان
الت�شكيلي املعا�صر بالبحث عن تقنيات ت�شكيلية
معا�صرة وجتريب مداخل خمتلفة وطرق عديدة
لال�ستفادة منها يف �إث���راء �سطح العمل الفني
كاال�ستفادة من احلا�سب الآيل وبرامج الت�صميم
الرقمية مثل الفوتو�شوب والإلي�سرتيتور وبرامج
اخلط العربي التي ت�ضمنت جميع �أنواع اخلطوط
العربية كربنامج الكلك والفونتوجرافر التي
�ساهمت ب��دور فعال يف اب���راز م��ه��ارات الفنان
الت�شكيلي رقميا يف ا�ستحداث تقنيات ت�شكيلية

رقمية ب�إ�ستخدام اخل��ط العربي حيث مكنت
التكنولوجيا من اكت�شاف �أمن��اط جديدة للخط
العربي مكنت الفنان الت�شكيلي واخلطاط العربي
يف معرفة قيا�سات �أن��واع اخلطوط الأ�سا�سية
كاخلط الديواين والن�سخ والثلث والرقعة والكويف
وميزانهم ون�سبه املحددة  ،كما مكنت �أي�ضا من
معرفة �أن���واع اخل��ط العربي كمداخل جتريبية
حللول ت�شكيلية مبتكرة ل�سطح العمل الفني مع
�إمكانية دم��ج ع��دة م��داخ��ل جتريبية يف جمال
الت�صوير الت�شكيلي با�ستخدام برامج الت�صميم
واخلط  ،حيث �أن الت�شكيل باخلط العربي فن
مميز من �أهم �سمات فنون احل�ضارة الإ�سالمية
و�سيظل كذلك نظرا لتميزه وتفرده بخ�صائ�ص
متيزه ع��ن بقية اخل��ط��وط الأخ���رى يف اللغات
املختلفة نظرا لقابلية الت�شكيل به والقدرة على
تطويع احلرف العربي يف �إ�ضفاء مل�سات خطية
للوحة الت�شكيلية املعا�صرة.
ومن �أمثلة الفنانني الذين �أدخلوا احلروفيات
العربية يف �أعمالهم جند الفنان عبداهلل الر�شيد
حيث نرى يف �شكل ) (1اخليل العربية مر�سومة
بو�ضع جانبي ج��رده��ا م��ن التفا�صيل لي�ضفي
داخل عن�صر اخليل حروفيات عربية مزخرفة
يكررها ب�أو�ضاع ومقا�سات خمتلفة �ش ّكل بها
ج�سم اخل��ي��ل بقتنيات ال��ف��ر���ش��اة اجل��اف��ة كما
ا�ستخدم تقنيات الب�صمة ب�أ�شكال خمتلفة  ،ويف
�أ�سفل اللوحة من جهه اليمني نرى �أي�ضا �أ�سلوب
تقنية التكميد والتم�شيط الذي عمد الفنان �أن
يربزها ليعرب عن �أرجل وحركة اخليل ال�سريعة
،ل��ون اخللفية يف اجل��زء العلوي باللون البني
الفاحت �،أما اجلزء ال�سفلي فعمد اىل ا�ستخدام
اللون الأخ�ضر الغامق ليعطي اتزانا وعمق يف
خلفية العمل ،بينما غطى اللون البني واالخ�ضر
بدرجاتهما مع الأبي�ض ر�أ�س اخليل .وحني النظر
اىل العمل الفني نرى جمالية احلروف العربية
التي اك�سبت اللوحة تناغما وايقاعا وات��زان��ا
حيث ربطت بني �أعلى و�أ�سفل اللوحة  ،كما �أن
ر�شاقة خطوط احلروف العربية وان�سيابها بني
�أجزاء العنا�صر �أ�ضفت قيما تعبريية على م�سطح
اللوحة الت�شكيلية .

�أما يف �شكل ) (2نرى الفنان عبدالعزيز
العمري وقد �صور اخليل ب�أ�سلوب جتريدي ر�سم
اخل��ي��ل ب�شكل جانبي م��ن اليمني ،م�ل�أ ج�سم
اخليل باحلروف العربية بخوط منحنية ليج�سد
بها را���س واعلى ج�سم اخليل ؛ا�ستعان باللون
الأزرق ودرج��ات��ه يف تلوين اخليل مع قليل من
اللون الربتقايل واالحمر� .أما اخللفية ا�ستخدم
اللون البيج واال�صفربدرجاتهما لتغطية م�ساحتها
ليحقق الظل والنور واالتزان بني عنا�صر اللوحة
 ،كما يتو�سط اخللفية �شريط م�ستطيل بداخله
مربعات ملونة باللون البني واالحمر ويجاورها
م�ستطيل اخ��ر باللون ال��رم��ادي  ،والفنان هنا
عمد على �إيجاد ايقاعا وتناغما يف الأر�ضية
مابني الألوان احلارة والباردة .كما �أن ا�ستخدام
اخلطوط املنحنية وامل�ستقيمة والتبادل بينهما
حقق ات��زان��ا واي��ق��اع��ا متناغما ب�ين الأر���ض��ي��ة
واخللفية يف عنا�صر العمل الفني .
واملت�أمل للعملني جند مدى متكن الفنانني
يف دمج احلروف العربية مع عن�صر اخليل مما
�أك�سب اللوحة قيمة جمالية وت�شكيلية ا�ستطاع من
خاللها الفنان حتقيق قيما تعبريية ت�صل لذائقة
املتذوق للعمل الفني  .كما �أن احلروف العربية
اك�سبت اللوحة التجريدية اخلالية من املالمح
واملعربة بالأ�سلوب جمال ور�شاقة اخليل العربي
الأ�صيل  ،وا�ست�شعار حركاته ونظراته .كما يتبني
مدى ق��درة ومتكن الفنان من ا�ستخدام ادوات��ه
ليظهر جمموعة من التقنيات املتعددة على �سطح
ه��ذه اللوحة .متكن الفنانني يف تو�صيل هذه
ْ
بالدفء
املفاهيم من خالل تكوين متناغم ناب�ض
واالحتواء ،ب�أ�سلوب الفنان وتقنياته اللونية املميزة
و اللم�سات ال��ب��ارزة التي ت�ضيف بُعد جمايل
وتقني على �سطح اللوحة ،ذلك الأ�سلوب املتناغم
الرقيق الناب�ض باحلركة واحلياة املتجان�س ب�ألوانه
واملتعدد ب�أ�ساليبه وتقنياته  ,الذي يُظهر عمق
جتارب الفنان يف هذا املجال .
د.مها حممد ال�سديري
ق�سم تربية فنية
كلية الرتبية

وداعًا ٢٠٢١م
ما بعد الوداع لقاء ..
للموادع� أو ل�صحبه� أو لأحبته وما ينب
ما كا َن الودا ُع يو ًما ب ّينًا
ِ
غي له� أن يكون ،ولكنها الأرواح ت�ست�شعر اللحظة وتختزن على
مهلها الذكريات � ..أر�أيتم تلك اخلزائن املو�صدة بالداخل ؟! ما
�إن حتني �ساعة الوداع املق َّدر �سرعان ما تته�شم� أقفالها وتهوي
من علوها ال�شاهق وجتثم حتت �شعور ال�صدمة � ..أ ْن يغادرك
�شخ�ص غري عادي لي�س كما يغادركُ ّ � أي �شخ�ص.. 
الله َّم� أ�سكن روح والدي جنان نعيمك ،وتغمده بوا�سع مغفرت
وبقي� أثــره ..
ك ورحمتك � ..شيخ طاب ذكره
َّ
الن�سيان� أمر غري وارد ..
قد ال ي�أخذ احلزن كفايته منك وتبقى عال ًقا لأمد ..
وي�صعب عليك نك�ش جرح مل يرب�أ  ..يف حني تعلمنا كيف ن�سع
ى من� أجل اال�ستحواذ والتملَّك على الأ�شياء إ� ال� أ ّنَنا مل نتعلم ما
ذا نفعل بعد فقدها� أو خ�سارتها !! ..
�أ ْن تقبل الفقد يعني� أنك وجدت� أخرياً املعنى العميق ،وت�سم
ى هذه املرحلة باخلام�سة من مراحل احلزن عند «كيوبلر روز»
 :الإنكار (عدم الت�صديق) ،الغ�ضب ،امل�ساومة ،االكتئاب ،القبو
ل.
�إ َّن الن�سيان� أمر غري وارد لذا عليك وبكل ما ا�ستطعت� أ ْن تك
رم حزنــك ..
اذكروا من فقدمت بالدعاء بني طيات حديثكم ،وال تخ�شوا
ذكراهم ،وذ ّكروا بهم ف�إ َّن ن�سيانهم يُع ّد هو الوفاة احلقيقيــة ..
ت�ستطيع �شفاء قلبك ..
عندما تتغلب على� أفكارك املبدئية عن احلزن �ست�شعر حينه
ريا ،و�ستن�ضج بطريق
ا باالمتنان جتاه الوقت مهما بدى لك ق�ص ً
ة� أف�ضل وتنمو روحك نحو ال�شم�س ،قر�أت ذات مرة عن «لويز
باحلب ي�شفي دائ ًما ..
هاي»� أ َّن احلزن املمزوج
ّ
وت�ستطيع �شفاء قلبك عن طريق الر�ضا بق�ضاء اهلل والت�سلي
م له فكل ما ق َّدره وق�سمه يحمل اخلري �سوا ًء علمته� أم مل تعل
مه فاجعل للر�ضا �سبي ً
ال متينًا لقلبك قال تعاىل �ُ } :س ّنَ َة هَّ ِ
الل ِف
َ
هّ
َ
َ
َ
ي ا ّلَذِ ي َن َخل َ ْوا مِ ن َقبْ ُل َوكا َن� أ ْم ُر ِ
الل ق َد ًرا َّم ْقدُو ًرا{� .سورة الأ
حزاب ()٣٨
قلبك مليء بالبذور التي تنتظر حلظة تربعمها  -موريهي يو
�شيبا -
اليقظة الذهنية ..
�إ َّن التفا�صيل ال�صغرية واللحظات ال�صغرية مل تكن� أبداً ذا
ت يوم �صغرية مثال ذلك� أعمال اخلري الب�سيطة من كلمة لطيف
لقريب� أم غريـب ،ومثل
ة� أو هدية �صغرية� أوحاجة تُق�ضى كانت
ٍ
ما� أ َّن عمل اخلري يتوهج� أثره بداخلك فهو يفعل ذلك لدى الآخ
ر؛ فكم من عطاءات� أتت بوقتهاكالبل�سم ،وكم كلمة كانت مبنته
ى اللطف جربت قل ًبا� أو ح�سن معاملة� أحدث فرقا �شا�سعاً يف ا
لروح  ..ول ْن تُن�ســى ..
َ َذ َّكر� أ َّن بقدر ما تمُ ار�س من اللطف بقدر ما يتطبع فيك؛ فال
تفا�صيل ال�صغرية و�إ ْن كانت ب�سيطة ترتك� أث ًرا عميقاً وتبعث بال
�أمل والطم�أنينــة..
ريا وداعا ٢٠٢١م ،،
و�أخ ً
رمي بنت اليف مطر الزغيبي
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عميد كلية علوم الأغذية والزراعة د .ال�سحيباين لـ«

لدينا ثالث كليات زراعية في المملكة تمنح الخريجين
سرعة التوظيف والبطالة ال تحمل رقم
وزارة البيئة والمياه والزراعة الشريك األبرز للكلية
حوار :نور الدين حممد
كلية ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وال��زراع��ة
بجامعة امللك �سعود واحدة من �أعرق
الكليات يف اململكة تخرج فيها كوكبة
من الأكادمييني واملدر�سني واملهنيني
وبخطى حثيثة وخطط مر�سومة
مت�ضي هي الكلية يف طريق ن�شر
العلم واملعرفة.
ع���م���ي���ده���ا ال����دك����ت����ور ن��ا���ص��ر
ال�سحيباين يتحدث عنها بفخر
كبري حيث �أكد يف حوار مع «ر�سالة
اجلامعة» �أنها كلية ن�سبة البطالة
مل��خ��رج��ات «الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة ال
تتجاوز واح��د يف املائة وال ت�شكل
رقما يذكر ،حيث و�إن وزارة البيئة
وامل���ي���اه وال����زراع����ة ���ش��ري��ك �أب���رز
الق�تراب��ه��ا م��ن تخ�ص�صات الكلية
وخمرجاتها.
و�أو�ضح �أن الكلية �أ�صبح لها ميزة
تناف�سية عالية ،لتواجدها بالريا�ض
التي تزخر بف�ضاء وا�سع يف جماالت
الأعمال واخلدمات والت�سويق مما
يتيح للخريجني االختيار بني �أكرث
م��ن وظ��ي��ف��ة ،و�أن للكلية حمطات
جت��ارب زراعية وحيوانية ومزرعة
تعليمية للطالب.
وق��ال عميد كلية علوم الأغذية
وال���زراع���ة بجامعة امل��ل��ك �سعود،
الدكتور نا�صر ال�سحيباين �إن اململكة
بذلت جهود كبرية يف حماية البيئة
واالهتمام بالأثر البيئي على طبيعة
احل��ي��اة وبيئة العمل يف الريا�ض
حتديدًا.ويف احل��وار التايل نتعرف
من الدكتور نا�صر ال�سحيباين على
امل��زي��د م��ن �إجن�����ازات «ك��ل��ي��ة علوم
الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة بجامعة امللك
�سعود» ،ف�إىل احلوار التايل:
 ب��ادئ ذي ب��دء ،هل بالإمكاناطالعنا بدور الكلية و�إ�سهاماتها؟
يف ال��ب��دء �أ���س��م��ح يل �أن �أرح��ب
«بر�سالة اجلامعة» �شاك ًرا دورها يف
التغطية الإعالمية املتميزة لفعاليات
اجل��ام��ع��ة وغ�يره��ا م��ن الفعاليات
وت�سليطها ال�ضوء على الأح���داث
اجلارية التي تهم الكادر الأكادميية
وطالب اجلامعات ال�سعودية.
�أم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة لأدوار الكلية
و�إ�سهاماتها فتتمثل �أدوار الكلية
ب�إ�سهاماتها يف ت��خ��ري��ج ال��ك��وادر
الوطنية امل�ؤهلة للعمل يف القطاع
ال���زراع���ي واخل���دم���ات ال��غ��ذائ��ي��ة
وال��ب��ي��ئ��ي��ة امل�������س���ان���دة ،وال��ق��ط��اع
احلكومي ذي العالقة بتخ�ص�صات
الكلية وبراجمها.
وكذلك امل�ساهمة يف عجلة البحث
العلمي لتطوير القطاع ال��زراع��ي
وا�ستدامته وامل�ساهمة يف خدمة
املجتمع وتقدمي الدعم واال�ست�شارات
واملحا�ضرات وال��ن��دوات وغريها،
كما تقوم الكلية مبراجعة براجمها
وخططها التعليمية لتكون مواكبة

ملتطلبات �سوق العمل واحتياجاته.
 ك��م ع��دد الأق�����س��ام وال�برام��جوطالب كلية علوم الأغذية والزراعة
بجامعة امللك �سعود؟
كلية علوم الأغذية والزراعة يف
جمال اخلربة الزراعية تعد الأوىل
يف جماالتها املتعددة وذل��ك لتوفر
الكفاءات التعليمية والبحثية والبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت��ج��ه��ي��زات احل��دي��ث��ة
والدعم ال�لاحم��دود من اجلامعة،
ولدى الكلية �أق�سام وبرامج عديدة
منها �ستة بكالوريو�س �أربعة منها
معتمدة وث�لاث��ة ع�شر ماج�ستري
واحد ع�شر دكتورة.
وو�صل ع��دد الطالب املقبولني
يف الكلية �إىل  400طالب وطالبة
مبرحلة البكالوريو�س ،فيما يدر�س
مب��رح��ل��ة املاج�ستري  300طالب
برناجما،
وطالبة ،ويحتوي على 13
ً
بينما ميثل مرحلة الدكتوراة 160
برناجما ،ونظ ًرا
طال ًبا ،على 11
ً
لطبيعة برامج الكلية التطبيقية فقد
مت منحها م�سار خا�ص بها للقبول
املبا�شر على براجمها الأكادميية
للبكالوريو�س ب��د ًءا من ه��ذا العام
1443هـ.
 حدثنا عن كلية الزراعة ،ومااملُ��م��ي��زات ال��ت��ي خ��رج��ت بها هذه
الكليات؟
يف اململكة لدينا ث�لاث كليات
زراعية بالإ�ضافة �إىل كلية زراعة
مناطق جافة وه��ذا العدد ال يزال
يعطي خريجي هذه الكليات ميزة يف
�سرعة التوظيف ،حيث �إن البطالة
ال تزيد عن  0.3%وهي �أقل ن�سبة
بطالة مقارنة بكافة التخ�ص�صات
الأخرى باجلامعات املحلية.
وي�صل �إج��م��ايل �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س ب�أق�سام الكلية �إىل حوايل
 250ع�ضو ،حيث يحظى خريجوا
كلية علوم الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة يف
جامعة امللك �سعود ب��الأول��وي��ة يف
التوظيف نتيجة امل�ستوى العايل يف
الت�أهيل والتدريب.
 -كيف يتم تدريب طالب الكلية،

وهل فرتة التدريب تحُ ت�سب �ضمن
اخلطة الأكادميية؟
يتم تدريب الطالب لدى القطاع
اخل��ا���ص يف برنامج تعليم تعاوين
مل��دة �ستة �أ�شهر ،وحتت�سب �ضمن
اخلطة الأك��ادمي��ي��ة ،وهنا يكت�سب
ال��ط��ال��ب م���ه���ارات عملية وخ�برة
واق��ع��ي��ة م��ي��دان��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع
ال�سوق والعاملني فيه وكيف تتم
الأعمال الزراعية بدءاً من الزراعة
وحتى الت�سويق.
 ه��ل يجد ال��ط��ال��ب اجلامعياملتخرج �صعوبة يف احل�صول على
وظائف؟
ع��ل��ى ال��ع��ك�����س مت���ام���اً ،فن�سبة
البطالة بالن�سبة ملخرجات الكلية
ال تتجاوز واح��د يف املائة ،ون�سبة
اخلريجني وتنا�سبهم مع الوظائف
تعد جيدة.
 هل تناف�س كلية علوم الأغذيةوال���زراع���ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
يف جم���االت الأع��م��ال واخل��دم��ات
والت�سويق بالن�سبة للخريجني؟
نعم ،لدى الكلية ميزة تناف�سية

عالية ،حيث �أنها توجد يف مدينة
الريا�ض التي تزخر بف�ضاء وا�سع
يف جم���االت الأع��م��ال واخل��دم��ات
وال��ت�����س��وي��ق مم��ا يتيح للخريجني
االختيار بني �أكرث من وظيفة ،ولدى
ال��ك��ل��ي��ة حم��ط��ات جت���ارب زراع��ي��ة
وحيوانية ومزرعة تعليمية للطالب.
 ما ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة الذييحظى ب��ه��ا ط�ل�اب ج��ام��ع��ة امللك
�سعود يف هذا املجال؟
طب ًعا ،لدى الكلية برامج �أكادميية
للطالب يف جمال الأغذية والتغذية
ي�شتمل على )برنامج بكالوريو�س
ي��ت��م ال��ن��ظ��ر يف �إع�����ادة ف��ت��ح��ه مع
�إدارة اجلامعة خا�صة بعد تطويره(
وب���رن���ام���ج م��اج�����س��ت�ير و)ب��رن��ام��ج
دكتوراه(.
وك����ذل����ك ي���ت���م ح���ال��� ًي���ا ال��ن��ظ��ر
يف ا���س��ت��ح��داث وت��ط��وي��ر ب��رام��ج
البكالوريو�س احلالية لت�ستوعب
الطالبات وخ��ا���ص��ة ال�برام��ج ذات
ال��ع�لاق��ة م��ث��ل ال��زي��ن��ة والتن�سيق
ال���داخ���ل���ي واحل����دائ����ق امل��ن��زل��ي��ة
وحيوانات الزينة.

ويتم حال ًيا النظر بجدية لتوفري
فر�ص عديدة ومتنوعة يف الربامج
التطوعية والتي يجري الإعداد لها
و�ستكون متاحة ب��ال��درج��ة الأوىل
ل��ط�لاب ال��ك��ل��ي��ة وامل��واط��ن�ين ذوي
الت�أهيل املنا�سب.
 ماهي امل�ستجدات الراهنة التيتت�شارك مع تخ�ص�صات الكلية يف
الوقت الراهن؟
هناك م�ستجدات حالية جميعها
تت�شارك مع تخ�ص�صات الكلية منها
ما هو يف املجال البيئة (الريا�ض
اخل�����ض��راء وال�����س��ع��ودي��ة اخل�ضراء
وال�������ش���رق الأو������س�����ط الأخ�������ض���ر
وا�ستدامة املوارد الطبيعية.
كما اهتمت الدولة – رعاها اهلل
– بالأثر البيئي على طبيعة احلياة
وبيئة العمل يف الريا�ض حتديدًا،
ثم تالها مبادرة �سمو ويل العهد
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز -
حفظه اهلل  -بال�سعودية اخل�ضراء
بزراعة  10مليار �شجرة ،ثم مبادرة
ال�شرق الأو���س��ط الأخ�ضر بزراعة
 40مليار �شجرة.

الكلية أصبح لها ميزة تنافسية عالية

ومبادرة �سمو ويل العهد تعترب
يف عرف الأكادمييني حتدي كبري
وحت���ت���اج ل��ل��ج��ه��ود وع��م��ل د�ؤوب
مبني على خطط وكفاءات عالية
لتحقيقه ،وب�����إذن اهلل �سيتحقق
و���س��ي��ك��ون ب���داي���ة ح���ي���اة جميلة
وج��دي��دة يف �شكلها وم�ضمونها
واملجاالت التي �ستخلقها للمواطن
ال�سعودي واملقيم وال��زائ��ر كذلك،
ما �سينعك�س ب�شكل �إيجابي على
حت�سني البيئة وخا�صة احل��د من
موجات الغبار والت�صحر وزيادة يف
رقعة املنتزهات الطبيعية وحت�سني
الأع��م��ال القائمة وزي���ادة الإن��ت��اج
وخلق فر�ص عمل مثال ذلك �أعمال
�إدارة و�إر�شاد ورقابة بالإ�ضافة �إىل
�أع��م��ال �إن��ت��اج الع�سل والأخ�����ش��اب
وال�صناعات القائمة عليها وخلق
برامج �سياحية وجاذبة وحت�سني يف
املياه الفطرية الطبيعية وحت�سني
البيئة عمو ًما وخا�صة االنبعاثات
الغازية . CO2
 م��ا ه��ي ب��رام��ج ال��ت��ط��وي��ر يفاملجال البيئي ومن �شريك كلية علوم
الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة بجامعة امللك
�سعود؟
 ت��ع��ت�بر وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اهوال����زراع����ة ه���ي ال�����ش��ري��ك الأب����رز
والأق�������رب ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ك��ل��ي��ة
وخمرجاتها ،حيث ت�ستفيد الوزارة
�سنوياً مبا ال يقل عن  15م�ست�شار
يف كافة املجاالت.
ويتم ا�ست�شارة ال���وزارة يف كافة
الربامج الأكادميية ومدى منا�سبتها
ملتطلباتها عند ت�أ�سي�س �أو حتديث
هذه الربامج.
وحال ًيا ال���وزارة لديها رغبة يف
ا�ستحداث ب��رام��ج وتطوير �أخ��رى
خ��ا���ص��ة يف جم���ال تنمية الغطاء
النباتي وجم��االت البيئة ومكافحة
الت�صحر واملواد الطبيعية.
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استطالع

فيما واكب رؤية المملكة في تطوير البرامج وتحديث المقررات

ُ
د .المشرافي« :قسم التاريخ» يدرس  427طالب وطالبة
في الدراسات العليا والبكالوريوس
كتب :نورالدين حممد
ق���ال �أ���س��ت��اذ ال��ت��اري��خ احل��دي��ث،
ورئي�س ق�سم التاريخ بجامعة امللك
���س��ع��ود ال��دك��ت��ور ف��ار���س امل�����ش��رايف
�أن ال��ق�����س��م ي��ق��دم ر���س��ال��ة تعليم
معريف بحثي متميز يف الدرا�سات
التاريخية التي تركز على تنمية
املهارات النقدية والتحليلية يف بيئة
تعليمية حمفزة لإعداد كوادر م�ؤهلة
تلبي احتياجات �سوق العمل.
و�أو����ض���ح رئ��ي�����س ق�سم ال��ت��اري��خ
بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود �أن الق�سم
ي�ضم  132طالب و 145طالبة يف
برنامج البكالوريو�س ،وهو برنامج
واح���د للبكالوريو�س ي��در���س فيه
التاريخ القدمي والتاريخ الو�سيط
والتاريخ احلديث واملعا�صر �أي�ضاً
يف ال��درا���س��ات العليا ي�شتمل على
التخ�ص�صات يف ال��ت��اري��خ القدمي
وتخ�ص�صات يف التاريخ الإ�سالمي
والو�سيط وتخ�ص�صات يف التاريخ
احلديث واملعا�صر.
و�أ�ضاف �أ�ستاذ التاريخ احلديث
باجلامعة �أن  150طالب وطالبة
ُم�����س��ج��ل�ين يف ال���درا����س���ات العليا
يف برنامج املاج�ستري والدكتوراة
و�أ�صبح الق�سم ي�ضم برنامج التاريخ
الوطني للماج�ستري.

و�أ�شار الدكتور امل�شرايف �إىل �أن
ق�سم التاريخ يعترب م��ن الأق�سام
الأوىل ال��ت��ي ت�أ�س�ست يف جامعة
امللك �سعود يف عام 1957م بحيث
يقوم الق�سم بدرا�سة التاريخ عرب
الع�صور �سواء كان التاريخ القدمي
وال���ت���اري���خ ال��و���س��ي��ط الإ���س�لام��ي
واحلديث واملعا�صر.
وق��ال �إن الق�سم يقدم لطالبه
وط��ال��ب��ات��ه يف ج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات

املهارات الالزمة للمعرفة والبحث
ال��ت��اري��خ��ي ،ح��ي��ث م��ن خ�ل�ال ه��ذه
ال��ب�رام����ج ي��ك��ت�����س��ب ال���دار����س�ي�ن
والدار�سات مهارات التفكري النقدي
والتحليلي ال��ت��ي ت�ساعدهم على
فهم املا�ضي وفهم ت�شكيل احلا�ضر
وا�ست�شراف امل�ستقبل.
و�أك�����د �أن ل���دى ق�����س��م ال��ت��اري��خ
�أه������داف ي�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا من
�ضمنها درا���س��ة التاريخ الإن�ساين

الذي يقوم با�ستيعاب املا�ضي وفهم
احلا�ضر وتعميق ال��وع��ي الوطني
من خالل درا�سة التاريخ ال�سيا�سي
واحل�ضاري للجزيرة العربية وتاريخ
اململكة العربية ال�سعودية ،منوهاً
بان ق�سم التاريخ يهدف �إىل ت�أ�صيل
الهوية الإ�سالمية من خالل درا�سة
التاريخ الإ�سالمي والعربي وتدريب
ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات على �أُ�س�س
منهجية حديثة يف البحث التاريخي

والدرا�سة التاريخية.
و�أكد امل�شرايف ب�أن برامج الق�سم
حتتوي على التاريخ القدمي الذي
يركز على تاريخ اجلزيرة العربية
ال���ق���دمي ،ت���اري���خ ال�����ش��رق الأدن����ى
والأق�صى القدمي وت��اري��خ اليونان
وال���روم���ان ،وال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي
الو�سيط والذي ي�سلط ال�ضوء على
الفرتة ما بني ظهور الإ�سالم حتى
قيام ال��دول��ة العثمانية يف القرن

ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،بالإ�ضافة
�إىل التاريخ احلديث وال��ذي يهتم
بالتاريخ الوطني والتاريخ العربي
احلديث واملعا�صر والتاريخ العثماين
والتاريخ الأوربي والأمريكي.
م�����ش�يراً �إىل �أن ق�سم ال��ت��اري��خ
ي�ضم كوكبة من الأ�ساتذة املتميزين
واملتخ�ص�صني يف احلقب التاريخية
املختلفة ،فاز العديد منهم بجوائز
وط��ن��ي��ة وع��رب��ي��ة يف جم���ال مهنة
التدري�س ،و�شارك ،وال يزال العديد
م��ن��ه��م يف ال��ك��ث�ير م���ن ال���ن���دوات
وامل����ؤمت���رات وامل��ح��ا���ض��رات داخ��ل
اجلامعة وخارجها.
خمتتماً حديثه :مبواكبة ق�سم
ال��ت��اري��خ واال���س��ت��ف��ادة م��ن النقلة
النوعية التي �أحدثتها ر�ؤية اململكة
 2030لتطوير ب��راجم��ه وحتديث
واب��ت��ك��ار م��ق��ررات تخ�ص�صية من
داخ��ل الق�سم ،وم��ق��ررات م�ساعدة
ومهنية من �أق�سام �أخرى وخ�صو�صا
م��ا يتعلق ب��ال��و���س��ائ��ل الإع�لام��ي��ة
امل��ع��ا���ص��رة ك����الأف��ل�ام ال��وث��ائ��ق��ي��ة
وال��درام��ا وال�سينما التاريخية وما
يتعلق كذلك بالتكنولوجيا الرقمية،
لأن جميعها متكن طالب وطالبات
الق�سم يف تطوير مهارتهم البحثية
الأكادميية وت�ساعدهم كذلك على
تلبية احتياجات �سوق العمل.

الطالب بين كورونا واالستمتاع باإلجازة النصفية
اليو�سف

املديفر

كتب :عبداهلل م�سفر املنبهي.
حت���دث م��اج��د ال��ي��و���س��ف �أح���د
خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة الآداب م��ن ق�سم
ال��ت��اري��خ يف ال�ت�رم الأول م��ن هذه
ال�سنة حيث قال بعد تخرجي هذا
الرتم ا�ستمتعت يف �إجازتي وقمت
بق�ضاء معظم وق��ت��ي م��ع العائلة
والأ�صدقاء وكذلك اهتممت بق�ضاء
بع�ض الوقت يف قراءة بع�ض الكتب
التاريخية امل�شوقة التي �سوف تزيد
من ح�صيلتي العلمية والتاريخية
وا�ستطعت ك��ذل��ك ح�����ض��ور بع�ض
ال�����دورات امل��ه��م��ة مل�ستقبلي حيث
ك��ان��ت ع���ن ب��ع��د وه����ذا م���ا �سهل
الأمر علي وا�ستكملت اخلطة التي
و�ضعتها لتطوير لغتي الإجنليزية
وكذلك قمت بتعلم بع�ض الكلمات
اجل���دي���دة واه��ت��م��م��ت مب��م��ار���س��ة
الريا�ضة واالنتظام فيها وخ�صو�صا
ك��رة القدم و�أن���وي كذلك تعلم لغة
جديدة كاللغة الفار�سية �أو اللغة

الإ�سبانية على �سبيل املثال وبعد
ت��خ��رج��ي �أن����وي ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ي
واكت�ساب قدرات جديدة ت�ساعدين
يف تخ�ص�صي ب�شكل خا�ص وتعلم
ما يفيدين يف بع�ض التخ�ص�صات
الأخرى وامل�شاركة يف بع�ض الأعمال
التطوعية وح�ضور بع�ض الندوات
�أو امل�ؤمترات التاريخية التي تقوم
ب�إ�شراف من ق�سم التاريخ بجامعة
امللك �سعود �أو ح�ضور �أي حما�ضرة
مفيدة خارج اجلامعة.
وك���ان ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��دي��ف��ر من
كلية الرتبية يف ق�سم علم النف�س
بامل�ستوى اخلام�س قد قام بعد نهاية
االخ��ت��ب��ارات النهائية ح�سب قوله
لقد قمت بتق�سيم �إج��ازت��ي لعدة

�أج��زاء لكي �أ�ستطيع ق�ضاء الوقت
مع عائلتي وكذلك اال�ستماع للعديد
م��ن مقاطع ال��ب��ودك��ا���س��ت الهادفة
واملتنوعة وق��د ا�ستمتعت ب�سماع
بع�ض الكتب ال�صوتية املف�ضلة لدي
وك��ذل��ك حر�صت يف �إج��ازت��ي على
ممار�سة اللغة الإجنليزية كل يوم
تقريبا بهدف تطويرها و�إتقانها
مب�شيئة اهلل وبالن�سبة ملا تبقى من
ه��ذه الإج���ازة �أن��وي كذلك اخل��روج
وتق�ضية بع�ض الوقت واال�ستمتاع
مع �أ�صدقائي و�أي�ضا ق�ضاء بع�ض
الوقت بعيدا عن البيت يف بع�ض
املقاهي لوحدي بهدف �إنهاء بع�ض
الكتب ال��ت��ي ب��د�أت��ه��ا ومل �أ�ستطع
�إنهائها كما خططت و�أي�ضا حتديد

بع�ض امل��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي ل��دي ميول
نحوها لكي �أقوم باكت�شافها ب�شكل
دقيق من باب اكت�شاف الذات وبال
�شك �أنوي �أن �أقوم ببع�ض الرحالت
الربية و�أختلي بنف�سي.
وكما قال الطالب عمر اجلميعة
بكلية الآداب م��ن ق�سم االع�ل�ام
يف امل�ستوى ال��راب��ع �أن��ه بعد نهاية
االخ��ت��ب��ارات النهائية للرتم الأول
ق�ضيت اج��ازت��ي يف زي���ارة مو�سم
الريا�ض وفعالياته املختلفة على
مدى �أكرث من يوم و�أي�ضا خ�ص�صت
بع�ض الوقت للخروج مع عائلتي �إىل
بع�ض املخيمات وال��رح�لات خالل
هذه الأجواء املميزة حاليا يف ف�صل
ال�شتاء و�أنا �أنوي �أن �أفعل فيما تبقى

يل من هذه االج��ازة يف اال�ستعداد
للرتم القادم وكذلك تنظيم وحتديد
امل���واد ال��ت��ي �أري���د �أن �أدر���س��ه��ا يف
الف�صل القادم وكذلك ق�ضاء بع�ض
الوقت مع الأ�صدقاء.
و�أ������ض�����اف ال���ط���ال���ب ع���ب���داهلل
اخلنفري من كلية الآداب يف ق�سم
االعالم بامل�ستوى الرابع لقد قمت
ب��ع��د ن��ه��اي��ة االخ��ت��ب��ارات النهائية
ب��ا���س��ت��غ�لال وق���ت���ي م���ن اجل��ان��ب
االجتماعي والعلمي حيث ق�سمت
وق��ت��ي ب�ي�ن اخل�����روج م���ع ال��ع��ائ��ل��ة
و�أقاربي وبني ق�ضاء بع�ض الوقت مع
�أ�صدقائي وكذلك قمت قراءة بع�ض
الكتب املفيدة التي �سوف تفيدين يف
درا�ستي يف امل�ستقبل القريب وكذلك

لزيادة معرفتي وحم�صلتي العلمية
ب�شكل عام و�أنوي فيما تبقى من �أيام
اجازتي يف تطوير وتنمية ثقافتي
وجمع �أكرب قدر من املعلومات التي
�سوف تفتح يل �آفاقا جديدة وهذا
�سوف ي ��ؤدي �إىل تطوير نف�سي يف
�أكرث من ناحية.
وقال الطالب عبدالعزيز بن دايل
م��ن ق�سم اجلغرافيا يف امل�ستوى
اخلام�س بكلية الآداب لقد كنت
قد خطط للعمل ويف نف�س الوقت
ال��ت��درب يف �أح���د �أ���ش��ه��ر املكتبات
التجارية يف اململكة و�أي�ضا حماولة
لإيجاد وظيفة م�ستقبال هناك بعد
انتهائي م��ن االخ��ت��ب��ارات النهائية
للرتم الأول وكنت قد ق��ررت فيما
تبقى يل من �أي��ام �إجازتي �أن �أقوم
ب��ت��ط��وي��ر ذات����ي مب��خ��ت��ل��ف ال��ط��رق
والأ����س���ال���ي���ب امل��م��ك��ن��ة ل����دي فقد
ب��د�أت بح�ضور بع�ض ال��دورات عن
بعد واال�ستماع �إىل بع�ض الكتب
ال�صوتية التي �سوف ت�ساعدين على
تطوير ذاتي نحو الأف�ضل.
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صحة

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

نسيان حافظة النقود
وبطاقات الهوية 6 ..عالمات
مبكرة تشير لإلصابة بالخرف

ً
مر�ضا حمددًا» يتم تعريفه ب�أنه
�إن اخلرف هو م�صطلح عام و»لي�س
ا�ضطراب ت�شمل �أعرا�ضه «�ضعف القدرة على التذكر �أو التفكري �أو
اتخاذ القرارات ،التي تتعار�ض مع القيام بالأن�شطة اليومية» .ويعد مر�ض
�شيوعا .وف ًقا للمراكز الأمريكية ملكافحة
الزهامير هو �أكرث �أنواع اخلرف
ً
الأمرا�ض والوقاية منها  ،CDCف�إنه على الرغم من �أن اخلرف ي�ؤثر يف
الغالب على كبار ال�سن� ،إال �أنه لي�س جز ًءا من ال�شيخوخة الطبيعية .ميكن
�أن تختلف �أعرا�ض اخلرف من �شخ�ص لآخر ،ولكن هناك  6عالمات
وا�ضحة ت�شري �إىل �إ�صابة ال�شخ�ص باخلرف ،بح�سب ما ورد يف تقرير
ن�شره موقع «�إيت ذي�س نوت ذات»  ،Eat This Not Thatت�ضمن �آراء
عدد اخلرباء واملتخ�ص�صني.
� .1صعوبة �إكمال املهام امل�ألوفة
يو�ضح بيرت رو�س ،رئي�س جمعية الرعاية املنزلية الأمريكية« ،يجد كبار
ال�سن امل�صابون باخلرف عمو ًما �صعوبة يف �إكمال املهام اليومية العادية،
التي رمبا كانت �سهلة يف ال�سابق .مما يعني �أنه من املمكن مواجهة م�شكلة
يف القيادة �إىل مكان م�ألوف املوقع� ،أو دفع فواتري بطاقات االئتمان �أو
تذكر كيفية ممار�سة لعبة كانوا ي�ستمتعون بها من قبل.
يف حني �أن الن�سيان الب�سيط �أمر طبيعي مع تقدم العمر ،ف�إن ن�سيان
ريا ميكن �أن يكون مدعاة للقلق».
روتني يومي معتاد كان يتم ممار�سته كث ً
 .2اخللط بني الزمان واملكان
يقول رو�س« :رمبا يكون تتبع التواريخ والأوقات وحتى املوا�سم �أم ًرا �صع ًبا
بالن�سبة للأ�شخا�ص امل�صابني باخلرف .ما مل يحدث �شيء ما على الفور،
فرمبا يواجهون �صعوبة يف فهمه� .إن ن�سيان عناوين الأماكن ،خا�ص ًة �إذا كان
ريا ،مثل ال�سوبر ماركت � -أو �أن ين�سى ال�شخ�ص كيف
مكا ًنا يرتددون عليه كث ً
و�صل �إىل مكان ما ،ميكن �أن يكون مقل ًقا ب�شكل خا�ص».
 .3م�شاكل التحدث والكتابة
ي�شرح رو���س �أن��ه «ميكن �أن يعاين ال�شخ�ص من ع��دم ال��ق��درة على
متابعة حمادثة �أو امل�شاركة فيها عالمة على اخلرف� .أو ميكن �أن يتوقف
ال�شخ�ص يف منت�صف اجلملة دون معرفة كيفية اال�ستمرار �أو تكرار
احلديث با�ستمرار �أو �أنه ميكن �أن يواجه �صعوبة التعامل مع املفردات».
 .4فقد الأ�شياء با�ستمرار
ي�شري رو�س �إىل �أنه «غال ًبا ما ين�سى الأ�شخا�ص امل�صابون باخلرف �أين
تركوا الأ�شياء �أو ي�ضعونها يف �أماكن مل ي�سبق �أن اعتادوا االحتفاظ بها
فيها من قبل .وتكون هناك �صعوبة تذكر �أو تتبع م�ساراتهم �أو خطواتهم
ملعرفة مكان االحتفاظ بالأ�شياء ،ويكون اتهام الآخرين بال�سرقة � ً
أي�ضا
عالمة على �أن احلال لي�س على ما يرام متا ًما».
 .5امليل �إىل العزلة
ووف ًقا لرو�س ،ف�إنه «يف حني �أنه من الطبيعي �أن ي�شعر �أحد كبار ال�سن
بالتعب يف بع�ض التجمعات االجتماعية ،ف�إن ال�شخ�ص امل�صاب باخلرف
غال ًبا ما يبتعد عن الأن�شطة االجتماعية متا ًما .ويواجه عادة �صعوبة يف
تذكر كيفية �إكمال هواية مف�ضلة».
 .6تقلب احلالة املزاجية
ويو�ضح رو�س �أنه «غال ًبا ما يعاين الأ�شخا�ص امل�صابون باخلرف من
تغريات مزاجية حادة وي�صبحون مرتبكني �أو يت�صرفون بغرابة �أو ي�صابوا
باالكتئاب اخل��وف �أو القلق .وميكن �أن يعانوا من �صعوبة يف التعامل
مع اال�ضطرابات الطفيفة يف حياتهم اليومية ويكافحون من �أجل تثبيت
عواطفهم يف الأماكن غري امل�ألوفة لهم».
عالمات ال�شيخوخة الطبيعية
وي�شرح دكتور بريان وو ،مدير الطب النف�سي يف فريق الرعاية ال�صحية
ال�سلوكية لل�صحة النف�سية التنفيذية واملتخ�ص�ص يف رعاية كبار ال�سن،
«�أن ن�سيان املفاتيح بني احلني والآخر ،كما يحدث مع �أي �شخ�ص ،ال يعد
م�صد ًرا للقلق ،ولكن ن�سيان حافظة النقود وبطاقات الهوية يف املنزل
با�ستمرار والذي يعد �أمر مل ي�سبق حدوثه ب�شكل متكرر وم�ستمر من قبل،
فهو بالت�أكيد تطور يجب مراقبته لأنه ميكن �أن يعني �أن هناك تغيريات
حمتملة حتدث يف الدماغ والتي ميكن �أن تكون طويلة الأجل وتُظهر �آثارا
�أ�سا�سية رمبا ت�ستمر و �أن تكون عالمة مبكرة للخرف».
يقول دكتور وو �إن «هناك اختبارات مو�ضوعية ميكن �أن ت�ساعد ب�شكل
نا�صحا ب�ضرورة
�أكرب يف ر�صد �أ�سباب هذه امل�شكالت عند زيارة الطبيب،
ً
ا�ست�شارة طبيب متخ�ص�ص يف مرحلة مبكرة« ،ففي بع�ض الأحيان ال
ريا من
يوجد �شيء خاطئ ولكن وجود خط �أ�سا�س جيد يعد �أف�ضل كث ً
االنتظار طويلاً ».
�إبطاء عملية اخلرف
ووف ًقا للدكتور وو ،ف�إن «�أف�ضل ن�صيحة ميكن �سنها اليوم هي احلفاظ
على منط حياة �صحي قدر الإمكان ،والذي يت�ضمن النوم الكايف وتناول
الطعام ال�صحي واملفيد وممار�سة �أن�شطة بدنية واجتماعية ب�شكل
منا�سب».
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بعد الكلية ..جراحون أميركيون ينجحون
بزراعة قلب خنزير في إنسان

�أعلنت جامعة مرييالند م�ؤخرا،
�أن ج ّراحني �أمريكيني جنحوا يف
زراعة قلب خنزير مع ّدل وراثياً يف
مري�ض ب�شري ،يف �أول عملية من
نوعها.
وقالت كل ّية الطب يف اجلامعة
الأم�يرك��ي��ة يف ب��ي��ان� ،إن العملية
اجلراحية التي �أجريت اجلمعة،
�أثبتت لأول م��رة �أنّ قلب حيوان
ميكن �أن يعي�ش يف ج�سم �إن�سان
دون رف�ض فوري.

وكان املري�ض ديفيد بينيت (57
عاما) قد اعتُرب غري م�ؤهّ ل لعملية
زرع قلب ب�شري  ،ويخ�ضع املري�ض
املقيم يف مرييالند لعناية طبية
مر ّكزة لتحديد كيفية �أداء القلب
املزروع.
وقال بينيت ع�ش ّية العمل ّية «�إ ّما
�أن �أموت �أو �أن �أجري عملية الزرع
هذه� .أريد �أن �أعي�ش .إ� ّنها خياري
الأخري».
ومنحت �إدارة ال��غ��ذاء وال��دواء

ت�����ص��ري��ح �اً ط���ارئ���اً لإج�����راء ه��ذه
اجلراحة ليلة ر�أ�س ال�سنة ،كخطوة
�أخ��ي�رة مل��ري�����ض مل ي��ك��ن م ��ؤه� ً
لا
لعملية الزرع التقليدية.
وق��ال اجل�� ّراح بارتلي جريفيث
ال���ذي �أج���رى العملية� ،إنّ «ه��ذه
عملية ج��راح��ي��ة رائ���دة وتق ّربنا
خ���ط���وة م����ن ح����� ّل �أزم�������ة ن��ق�����ص
ا لأع�ضاء».
و�أ���ض��اف «نتق ّدم ب��ح��ذر ،لكنّنا
متفائلون �أي�ضاً ب�أنّ هذه اجلراحة

الأوىل يف ال��ع��امل �ستو ّفر خ��ي��اراً
ج����دي����داً م���ه��� ّم���اً ل��ل��م��ر���ض��ى يف
امل�ستقبل».
ويف �أكتوبر من العام املا�ضي،
زرع جراحون �أمريكيون لأول مرة
كلية خنزير يف ج�سم �إن�سان دون
�أن يرف�ض جهاز املناعة يف ج�سم
املتلقي الع�ضو املزروع ،وهو تقدم
كبري يحتمل �أن ي���ؤدي للتخفيف
م��ن النق�ص احل���اد يف الأع�����ض��اء
الب�شرية اجلاهزة للزراعة.

يعترب فقر الدم الناجم عن نق�ص
احل��دي��د م��ن الأم��را���ض املنت�شرة
ب�شكل ك��ب�ير ،وه��ن��ا �سن�ستعر�ض
�أبرز العالمات التحذيرية لنق�ص
احلديد يف اجل�سم؟،
وال����ت����ي ت�����ش��م��ل الأع�����را������ض
اجل�سدية لنق�ص احلديد:
• التعب ونق�ص الطاقة
• �ضيق يف التنف�س
• خفقان قلب ملحوظ
وم��ن املمكن �أن ت��ك��ون هناك
عالمات �أخرى والتي يجب البحث
عنها لفقر الدم الناجم عن نق�ص
احلديد ،و�أحد الأمثلة على ذلك:
• اجللد الباهت
• بينما هناك عار�ض �آخر �أقل
�شيوعاً هو طنني الأذن
ويحدث هذا عندما ت�سمع رنيناً
�أو �أزيزاً �أو ه�سه�سة داخل ر�أ�سك
ال تعك�س الأ�صوات يف اخلارج يف

العامل احلقيقي.
• ال�����ص��داع وم����ذاق الأط��ع��م��ة
الغريبة والتهاب الل�سان وال�شعور
باحلكة.
• ت�ساقط ال�شعر
ميكن �أن ي�ؤدي نق�ص احلديد يف
اجل�سم �أي�ضاً �إىل ت�ساقط ال�شعر
غ�ير امل��رغ��وب ف��ي��ه ،وال���ذي ع��ادة
ما يكون �أكرث و�ضوحاً عند غ�سل
ال�شعر بالفر�شاة.
وق��د ت��ك��ون ه��ن��اك �أي�����ض�اً رغبة
غ�ير ع��ادي��ة يف ت��ن��اول امل���واد غري
ال��غ��ذائ��ي��ة ،م��ث��ل ال����ورق �أو الثلج
املعروف �أي�ضاً با�سم مر�ض «بيكا».
قد يجد بع�ض الأ�شخا�ص الذين
يعانون من هذا النق�ص الغذائي
�صعوبة يف البلع ،عالوة على ذلك
قد تظهر تقرحات م�ؤملة يف زوايا
الفم وق��د حت��دث متالزمة متلمل
ال�����س��اق ،ومي��ك��ن �أن ي��ؤك��د فح�ص

الدم الب�سيط ما �إذا كنت م�صا ًبا
بفقر الدم �أم ال.
�إذا ك��ن��ت ق��ل � ًق��ا م���ن اح��ت��م��ال
�إ���ص��اب��ت��ك بنق�ص احل��دي��د ،فمن
الأف�ضل �أن يقوم طبيبك بفح�صك
وذلك لأن نق�ص احلديد ميكن �أن
يبد�أ يف الت�أثري على جهاز املناعة
ل��دي��ك ،م��ا يت�سبب يف �إ�صابتك
باملر�ض ب�شكل منتظم.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك ف���إن فقر
ال��دم ال��ن��اج��م ع��ن نق�ص احلديد
ي��ع��ر���ض��ك �أي�����ض �اً خل��ط��ر م��ت��زاي��د
للإ�صابة مب�ضاعفات يف القلب �أو
الرئة.
وه��ن��اك �أ���ش��ي��اء ميكنك القيام
بها بنف�سك للم�ساعدة يف حت�سني
م�ستويات احلديد لديك� ،إذا كان
فقر الدم الناجم عن نق�ص احلديد
ناجتاً عن نظامك الغذائي ،تو�صي
 NHSبتناول و�شرب املزيد مما

يلي:
 اخل�����ض��روات ذات الأوراقاخل�ضراء الداكنة مثل اجلرجري
واللفت املجعد.
 احلبوب واخلبز املحتوي علىحديد �إ�ضايف «مدعم».
 الفواكه املجففة مثل امل�شم�شواخلوخ والزبيب.
 ال��ب��ق��ول «ال���ف���ول وال���ب���ازالءوالعد�س».
عالوة على ذلك ،قد يكون من
امل��ف��ي��د تقليل ت��ن��اول امل�����ش��روب��ات
التي حتتوي على الكافيني ،مثل
ال�شاي وال��ق��ه��وة .ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ذل���ك يُ��ن�����ص��ح بتقليل ا���س��ت��ه�لاك
منتجات الألبان.
وال��ك��م��ي��ات ال��ك��ب�يرة م���ن ه��ذه
الأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات جتعل من
ال�صعب على ج�سمك امت�صا�ص
احلديد.

 7أعراض لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد
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تقنية

رئيس «أبل» تقاضى نحو
مئة مليون دوالر سنة 2021
بلغت قيمة روات��ب املدير العام
مل��ج��م��وع��ة «�أب�����ل» ت��ي��م ك���وك ،نحو
 98.73مليون دوالر العام املا�ضي
على �شكل رواتب وحوافز و�أ�سهم.
وميثل هذا الرقم ازدي��ادا بن�سبة
تناهز  % 570مقارنة مع ،2020
وف��ق وثيقة ُقدمت اخلمي�س لهيئة
الرقابة على البور�صة الأمريكية.
ويت�شكل الق�سم الأكرب من املبلغ
« 82,35مليون دوالر» من �أ�سهم
قدمتها �أب��ل لتيم ك��وك ال��ذي نال
�أي�����ض��ا  12م��ل��ي��ون دوالر تقديرا
لتخطيه الأه��داف املالية الداخلية
للمجموعة.
�أما راتب كوك الأ�سا�سي ال�سنوي
ف��ل��م يتغري م��ق��ارن��ة م��ع ال�سنوات
املا�ضية وال يزال يبلغ ثالثة ماليني
دوالر.
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وحتقق �أبل نتائج قوية يف بور�صة
وول �سرتيت ،حيث تخطت االثنني
عتبة ثالثة �آالف مليار دوالر من
ر�أ����س امل���ال ،يف �سابقة يف تاريخ
البور�صة ،قبل الرتاجع �إىل ما دون
هذا امل�ستوى.
وقد �أف��ادت املجموعة العمالقة
جم��ددا �سنة  2021م��ن املبيعات
القوية ملنتجها الأ�شهر «�آي فون»،
مع طرحها نهاية � 2020أول طراز
يعمل بتكنولوجيا اجليل اخلام�س،
وبعده ط��رازات جديدة يف �سبتمرب
الفائت.
وب ّينت الوثيقة املر�سلة �إىل هيئة
مراقبة البور�صة �أن �سهم �أبل ارتفع
بن�سبة  % 1174منذ ت�سلم كوك
من�صبه يف ال�شركة �سنة 2011
و�صوال �إىل نهاية �سبتمرب .2021

«تيك توك» المنصة األكثر زيارة على
اإلنترنت في 2021

قفزت من�صة الفيديو ال�صينية
ال�شهرية تيك توك  6مراكز يف �سنة
واحدة ،لتت�صدر املواقع الأكرث زيارة
يف ال��ع��امل متغلبة على ب��ذل��ك كل
اخلدمات املرتبطة بغوغل جمتمعة.
ومع وجود مليار م�ستخدم ن�شط

�شهريا على املن�صة التي �أن�ش�أتها
�شركة «بايت دان�س» ال�صينية عام
 ،2016تبلغ تيك توك مرحلة جديدة
من االزده��ار ،ح�سب تقرير ن�شرته
�صحيفة «لوفيغارو» الفرن�سية
و�أ���ص��ب��ح ه��ذا امل��وق��ع املخ�ص�ص

قال رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
���س��وين ال��ي��اب��ان��ي��ة �إن��ه��ا �ست�ؤ�س�س
�شركة جديدة لل�سيارات الكهربائية
يف الربيع ال��ق��ادم ،لت�صبح �أح��دث
عمالقة التكنولوجيا الذين يدخلون
ال�سوق �سريعة النمو .وقال كيني�شريو
يو�شيدا رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س
�سوين يف م�ؤمتر �صحفي قبيل م�ؤمتر
(�سي�.إي�.إ�س) للتجارة التكنولوجية
يف الواليات املتحدة �إن �إن�شاء ال�شركة
اجلديدة� ،سوين موبيليتي ،ي�أتي بينما
ت�ستك�شف �سوين «الإطالق التجاري»
لل�سيارات الكهربائية .ورغ���م �أن
مناف�سني �آ�سيويني مثل �سام�سوجن
ال��ك��وري��ة اجلنوبية �أ�ضعفوا و�ضع
�سوين الذي كان مهيمنا يف ال�سابق
على �سوق الإلكرتونيات اال�ستهالكية،
ال ت���زال ال�����ش��رك��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة متلك

تر�سانة م��ن التكنولوجيا املتطورة
يف جماالت مثل �أجهزة اال�ست�شعار
احل�سا�سة ال�ضرورية للقيادة الذاتية.
وقفزت �أ�سهم �سوين يف طوكيو
 4.2%ب��ع��د الإع��ل��ان ع��ن خطط

ملقاطع الفيديو الق�صرية املوقع
الأك��ث�ر زي����ارة يف ال��ع��امل يف ع��ام
 ،2021وف � ًق��ا لت�صنيف ال�شركة
الأمريكية «كالودفلري».
وتو ّلد تيك توك حركة مرور على
موقعها �أك�ث�ر م��ن جميع خدمات

غوغل مبا يف ذلك حمرك البحث
وخرائط غوغل والرتجمة والأخبار
وال�صور ،لتكون ه��ذه امل��رة الأوىل
التي ت�صعد فيها �شركة بايت دان�س
�إىل قمة ه��رم ���ش��رك��ات الإن�ترن��ت
الكربى.
ويف ع��ام  2020ك��ان��ت امل��راك��ز
ال��ث�لاث��ة ال��ك��ب��ار حم��ج��وزة لغوغل،
وفي�سبوك ،وم��اي��ك��رو���س��وف��ت ،ومل
ي�ستطع موقع تيك توك �أن يح�صل
�إال على املركز ال�سابع ،ورغ��م �أنه
حقق بدءا من  17فرباير من العام
نف�سه حت�سنًا كبريا ف��إن ذلك كان
ل��ف�ترة ق�صرية فقط ومل يحتفظ
مبركزه الأول على مدار الأ�شهر.
وبعد تيك ت��وك وغ��وغ��ل ،احتل
موقع في�سبوك املرتبة الثالثة على
من�صة ال��ت��ت��وي��ج ل��ت ��أت��ي ب��ع��د ذل��ك
تباعا م��واق��ع مايكرو�سوفت و�آب��ل
و�أمازون ونتفليك�س ويوتيوب وتويرت
ووات�ساب ،ليكمل �إن�ستغرام قائمة
الع�شرة الأوائل بعد �أن كان التا�سع
عام .2020

سوني تؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية

ال�سيارات الكهربائية.
وك�����ش��ف ي��و���ش��ي��دا ال��ن��ق��اب عن
منوذج �أويل ل�سيارة ريا�ضية متعددة
اال�ستخدامات (�إ�س.يو.يف) ،فيجن-
�إ�س  ،02والتي ت�ستخدم نف�س من�صة

ال�سيارات الكهربائية مثل �سابقتها
فيجن�-إ�س  01الكوبيه التي بد�أت
االخ��ت��ب��ارات ع��ل��ى ال��ط��رق العامة
يف �أوروب��ا يف دي�سمرب كانون الأول
.2020

 3تحديثات مهمة على
واتساب لتعزيز خصوصيتك

ين�صح خرباء التكنولوجيا كافة م�ستخدمي تطبيق املرا�سلة
الفوري وات�ساب ب�إجراء  3تغيريات رئي�سيةيف قائمة «الإعدادات»
مع بداية عام  ،2022والتي تتعلق بتعزيز اخل�صو�صية.
قفل وات�ساب
يعد قفل وات�ساب ب�شكل منف�صل يف هاتف «�آيفون» �أمرا مهما
للغاية ،وذلك لأنه مينع الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون هاتفك من
االطالع على الر�سائل اخلا�صة بك.
ولتفعيل هذه اخلطوة عليك الذهاب �إىل �إعدادات وات�ساب ،ثم
انقر فوق «احل�ساب» ،واختيار «اخل�صو�صية».
ومن «اخل�صو�صية» ،ميكن ت�شغيل «قفل ال�شا�شة» با�ستخدام
خا�صيتي ب�صمة الإ�صبع �أو الوجه ،كما �أنه �سيكون لديك خيار
حتديد ف�ترة زمنية عندما تكون �إح��دى اخلا�صيتني مطلوبة
مرة �أخرى .وبعد تن�شيط هذه امليزة ،كلما ذهبت لفتح تطبيق
وات�ساب� ،سيطلب منك ب�صمة �إ�صبعك �أو �صورة وجهك للتحقق
من �أنك تقر�أ حمادثاتك اخلا�صة فعال.
ن�صو�ص احلذف الذاتي لوات�ساب
يحتوي وات�ساب على ميزة مت �إ�ضافتها م�ؤخرا ،والتي �ستقوم
تلقائيا بالتدمري الذاتي للن�صو�ص اجلديدة بعد يوم واحد.
ويهدف التحديث اجلديد �إىل تعزيز خ�صو�صيتك ،عن طريق
تدمري ر�سائل وات�ساب القدمية.
وميكنك �ضبط خا�صية «الر�سائل املختفية» ليتم ت�شغيلها
تلقائيا جلميع الدرد�شات اجلديدة ،دون الت�أثري على املحادثات
احلالية .ومتت �إ�ضافة مدتني جديدتني للر�سائل املختفية ،هي
� 24ساعة و 90يوما ،لذا ميكنك الآن االختيار من بني  4خيارات
يف املجموع ،هي � 24ساعة ،و� 7أيام ،و 90يوما� ،أو �إيقاف امليزة
نهائيا .من �أجل تفعيل هذه امليزة عليك االنتقال �إىل الإعدادات،
ثم النقر على احل�ساب ،واختيار «اخل�صو�صية» ،ثم قم بت�شغيل
م�ؤقت الر�سائل االفرتا�ضي.
ومت طرح هذه امليزة قبل ب�ضعة �أ�سابيع فقط ،لذا ت�أكد من
حتديث وات�ساب �إىل �أحدث �إ�صدار.
التحقق من احل�ساب يف خطوتني
�آخ��ر تغيري يجب عليك القيام ب��ه يف تطبيق وات�ساب مع
ب��داي��ة  2022ه��و ت�شغيل «التحقق بخطوتني» ،وه��ي خطوة
�إ�ضافية للتحقق من رقم هاتفك ،للم�ساعدة يف �إبعاد «الهاكرز»
(القرا�صنة) عن ح�سابك.
ولت�شغيل ميزة «التحقق على خطوتني» انتقل �إىل الإعدادات،
ثم النقر على احل�ساب ،وقم بتبديل �إعداد «التحقق بخطوتني»
�إىل قيد ت�شغيل.
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التعريف بالخطة االستراتيجية
لمختبر البحث المركزي
كتبت :مهاء الهوي�شل
حتت رعاية وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غ��ادة بنت
عبدالعزيز بن �سيف� ،أق��ام خمترب البحث املركزي باملدينة اجلامعية
للطالبات حفل للتعريف باخلطة اال�سرتاتيجية ملخترب البحث املركزي،
وذلك يوم الأحد  2يناير 2022م عرب من�صة . ZOOM
افتتح احلفل ب�آيات من الذكر احلكيم ،تالها كلمة �ألقتها امل�شرفة على
خمترب البحث املركزي الدكتورة حنان عبدالغفور بالطو حيث عرفت
مبكونات اخلطة اال�سرتاتيجية وعر�ضت �أهدافها وم�ساراتها
وحتدثت بعد ذلك وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غادة
بنت عبدالعزيز بن �سيف عن اخلطة اال�سرتاتيجية التي تهدف لتحقيق
الريادة يف �إنتاج املعرفة ون�شرها ودع��م الباحثات من �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالبات وتفعيل ال�شراكات وامل��ب��ادرات ،خامتة حديثها
ب�أ�سمى �آيات ال�شكر ملقام خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني
على دعمهم امل�ستمر لرفعة العلم والبحث وملعايل وزير التعليم ومدير
اجلامعة وجميع من�سوبي املركز على جهودهم واهتمامهم.
�أعقب ذل��ك عر�ض مرئي تعريفي عن املخترب ون�ش�أته و�أق�سامه
وخدماته التي يقدمها .تاله عر�ض تقدميي عن اخلطة.
واختتم احلفل ب�شرح للم�سارات البحثية قدمتها الدكتورة عفاف
الأن�صاري ،بعد ذلك مت تكرمي الرعاة.

اختتام دورة « اللياقة واإلعداد البدني
لمنسوبي القطاعات األمنية» بكلية
علوم الرياضة

استشارات مجانية في اضطرابات التخاطب والبلع
�أعلنت وحدة �أمرا�ض التخاطب
وال��ب��ل��ع ب��ق�����س��م الأن�����ف و الأذن
واحل��ن��ج��رة يف م�ست�شفى امل��ل��ك
عبدالعزيز اجلامعي ع��ن تقدمي
ا���س��ت�����ش��ارات �إل��ك�ترون��ي��ة جمانية
مب�شاركة نخبة من املخت�صني يف
ا���ض��ط��راب��ات التخاطب وال��ب��ل��ع و
اال�ضطرابات النف�سية.
وت���������ش����م����ل اال�����س����ت���������ش����ارات
ا���ض��ط��راب��ات النطق وال��ل��غ��ة عند
الأط��ف��ال والبالغني ،ا�ضطرابات
ال�����ص��وت وال��ب��ل��ع ع��ن��د الأط���ف���ال
وال���ب���ال���غ�ي�ن ،و اال����ض���ط���راب���ات
النف�سية وال�سلوكية.

اختتمت م�ؤخراً دورة اللياقة والإع��داد البدين ملن�سوبي القطاعات
الأمنية والتي نظمتها كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين ،بالتعاون
مع االحتاد الريا�ضي ال�سعودي لقوى الأمن الداخلي خالل الفرت5/ 1
1443/هـ 1443/5/26 -هـ ،وذلك بح�ضور عميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين الدكتور طارق بن علي ال�صاحلي ،والعقيد ركن مبارك
بن �سعد البزيع رئي�س االحتاد الريا�ضي ال�سعودي لقوى الأمن الداخلي
والوفد املرافق له.
وبهذه املنا�سبة عرب د.ال�صاحلي عن تقديره لهذا التعاون التكاملي
بني كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين واالحتاد الريا�ضي ،مثنياً على
خمرجات هذه الدورة.
من جانبه �أ�شاد العقيد الركن مبارك بن �سعد البزيع بامل�ستوى العايل
للدورة ،م�ؤكداً على �أهمية ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات االكادميية يف تنفيذ
برامج االحتاد الريا�ضي بالقطاعات الأمنية املختلفة ،وقد مت ت�سليم
�شهادات اخلريجني وتكرمي املتفوقني ،وتبادل ال��دروع التذكارية بني
اجلانبني.

كرسي التغير المناخي ينظم «أشجار المانجروف في السعودية الخضراء»
متا�شياً مع م��ب��ادرة ال�سعودية
اخل�����ض��راء ن��ظ��م ك��ر���س��ي �أب��ح��اث
ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي وت��ن��م��ي��ة البيئة
وال���غ���ط���اء ال���ن���ب���ات���ي ب��ال��ت��ع��اون
م���ع ج��م��ع��ي��ة ال��ي�����س��ر وال��ن��ب��ات��ات
ال�صحراوية م�ساء ي��وم ال�سبت
الأول م��ن يناير برنامج توعوي
ب��ع��ن��وان «�أ���ش��ج��ار امل��اجن��روف يف
م���ب���ادرة ال�����س��ع��ودي��ة اخل�����ض��راء»
بح�ضور وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور
خالد احلميزي ،ورئي�س جمل�س
ادارة اجلمعية �سمو ا لأمري متعب
بن فهد الفي�صل ،وعدد كبري من
املخت�صني واملهتمني بالبيئة.
�أدار اللقاء امل�شرف على كر�سي
�أب��ح��اث ال��ت��غ�ير امل��ن��اح��ي وتنمية
البيئة الدكتورة �أ�سماء احلقيل،

ومدير امل�شاريع بجمعية الي�سر
الدكتور نا�صر اخلليفة.
ت��ط��رق ال�برن��ام��ج اىل �أرب��ع��ة
حماور حيث تناول الدكتور يحيى
م�سرحي �أ�ستاذ علم البيئة النباتية
بق�سم ا لأح��ي��اء بجامعة ج��ازان
حم��ور جمتمعات امل��اجن��روف يف
اململكة،التوزيع والأهمية البيئية،
كما قدم املهند�س وليد ال�شويرد
م���دي���ر م���رك���ز �أب����ح����اث ال��ث��روة
ال�����س��م��ك��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة
ع���ر����ض ح�����ول و�����ض����ع غ���اب���ات
امل��اجن��روف يف امل��م��ل��ك��ة ،وت��ن��اول
الدكتور علي من��ازي �أ�ستاذ بيئة
ال��ن��ب��ات امل�����ش��ارك مب��دي��ن��ة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية حمور
الت�أهيل البيئي وا�ستعادة النظام
ال��ب��ي��ئ��ي ل��ل��م��اجن��روف ،واخ��ت��ت��م

اللقاء مب�شاركة املهند�س �أحمد
بكري امل��دي��ر التنفيذي جلمعية
متكني ال�شباب واملجتمع وال��ذي

تناول حمور م�ساهمة املاجنروف
يف م��ب��ادرة ال�سعودية اخل�ضراء
وج���ه���ود امل��ن��ظ��م��ات يف منطقة

جازان لتنمية �أ�شجار املاجنروف.
ويف ن��ه��اي��ة ال�برن��ام��ج ذك���رت
امل�������ش���رف ع��ل��ى ك��ر���س��ي ال��ت��غ�ير

املناخي وتنمية البيئة والغطاء
ال��ن��ب��ات��ي د� .أ���س��م��اء احل��ق��ي��ل �أن
ه���ذا ال�برن��ام��ج ال��ت��وع��وي ي ��أت��ي
ت��ف��اع� ً
لا م��ع م��ب��ادرة «ال�سعودية
ً
اخل�ضراء» نظرا لأهمية �أ�شجار
امل�����اجن�����روف ال���ت���ي ت���ع���د ح��ج��ر
الزاوية يف تنمية البيئة ال�ساحلية
وت�ساهم يف حتقيق م�ستهدفات
املبادرة ،و�شكرت املتحدثني ،كما
�شكرت �سمو رئي�س جمعية الي�سر
وال���ن���ب���ات���ات ال�����ص��ح��راوي��ة على
ال��ت��ع��اون لإجن���اح ال�برن��ام��ج ،كما
وجهت �شكرها �إىل وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ووك��ي��ل ع��م��ادة ال��ب��ح��ث العلمي
ل��ل��ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث��ي��ة جل��ه��وده��م
يف دع���م امل���ب���ادرات وا لأن�����ش��ط��ة
اخلا�صة بالكر�سي.

