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02عمادة البحث العلمي تنظم برنامجًا بحثيًا في إعداد ومنهجية البحث العلمي

الأحد القادم املهلة الأخرية.. »�ش�ؤون املكتبات«:

تمديد إعادة الكتب المعارة والمفقودة
قررت عمادة �شوؤون املكتبات، متديد فرتة اإعادة الكتب املعارة اأو املفقودة، حتى يوم الأحد القادم 13 فرباير 

٢٠٢٢، بعد اأن ن�شرت عمادة �شوؤون املكتبات من خلل موقعها الر�شمي الن�شخة املحدثة للأنظمة والأحكام 

وال�شيا�شات املتعلقة باخلدمات واملكتبات التابعة لها، بعد اإجراء بع�ض التعديلت عليها.

اأهاب امل�شرف العام على عمادة �شوؤون املكتبات بالنيابة الدكتور عبد اهلل بن حمود املقرن  وبهذا ال�شدد 

اأن هذه الأنظمة والأحكام  على �شرورة اللتزام والتقيد بالأنظمة من قبل جميع الزوار وامل�شتفيدين، موؤكداً 

وال�شيا�شات و�شعت من اأجل احلفاظ على حقوق امل�شتفيدين ومكتبات اجلامعة وما حتتويه من م�شادر معلومات 

ثمينة.

»الفورموال إي« الجامعة تشارك طبيًا بـ

وفد كلية القيادة واألركان العامة يزور عمادة شؤون المكتبات
زار عمادة �شوؤون املكتبات، موؤخراً 

وفد من كلية القيادة والأركان العامة 

م��ك��ون م��ن 40 ���ش��اب��ط��اً م��ن ع��دة 

ا�شتقبالهم  مت  حيث  خمتلفة،  دول 

توجهوا  ذل��ك  بعد  بهم  والرتحيب 

التعليمية  ال���ش��رتاح��ة  ق��اع��ة  اإىل 

العمل  مف�شل عن  ل�شرح  لل�شتماع 

يف عمادة �شوؤون املكتبات واملكتبات 

م�شادر  من  وماحتتويه  لها  التابعة 

معلومات وماتقدمه من خدمات.

ب��ع��د ذل����ك ق����ام ال���وف���د ب��ج��ول��ة 

�شلمان  امللك  مكتبة  على  تعريفية 

امل���رك���زي���ة، ح��ي��ث اط���ل���ع���وا على 

ثمينة  م�شادر  من  املكتبة  ماحتتوية 

من  ماتقدمة  على  الط��لع  وكذلك 

اأبدوا  اخلتام  ويف  متميزة،  خدمات 

تطور  م��ن  ���ش��اه��دوه  مب��ا  اإعجابهم 

وت��ق��دم، ه��ذا وق���دم ال��وف��د �شكره 

وتقديره للم�شوؤلني عن العمادة على 

ح�شن احلفاوة وال�شتقبال.

رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية 
يزور جامعة الملك سعود

عبدالعزيز  الأ�شتاذ  املالية  ب��وزارة  التوجيهية  اللجنة  رئي�ض  معايل  زار 

الفريح، يرافقه رئي�ض مركز ال�شتحقاق املحا�شبي عبداهلل املهذل موؤخراً 

الأ�شا�ض  من  اجلامعة  حتول  برنامج  على  للطلع  �شعود،  امللك  جامعة 

النقدي اإىل اأ�شا�ض ال�شتحقاق املحا�شبي.

وكان يف ا�شتقبالهما وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�شلمان، واأع�شاء 

اللجنة التوجيهية حل�شر وجرد وتقييم الأ�شول الثابتة املتخ�ش�شة والبنية 

التحتية، وفريق م�شروع التحول اإىل اأ�شا�ض ال�شتحقاق املحا�شبي.
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العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  نظمت 

20-1443/6/22ه�  الفرتة  خالل 

/2022/1م،   25-23 امل���واف���ق 

اإع���داد  »ط���رق  البحثي  ال��رن��ام��ج 

-ع��ن  ال��ع��ل��م��ي«  ال��ب��ح��ث  ومنهجية 

بُعد- ، برعاية عميد عمادة البحث 

اإبراهيم  بن  الدكتور حممد  العلمي 

من  مميزة  نخبة  ومب�شاركة  الوابل، 

املتحدثني،  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

القدرات  تعزيز  بذلك  م�شتهدفًة  

البحثية لدى الباحثني والباحثات. 

بكلمة  الرنامج  افتتاح  مت  وق��د 

العلمي  البحث  ع��م��ادة  عميد  م��ن 

اأعلن  والذي  الوابل  حممد  الدكتور 

ال��رن��ام��ج  ه���ذا  اإط����الق  فيها ع��ن 

التي  الرامج  من  ل�شل�شلة  كباكورة 

الأن�شطة  �شمن  العمادة  �شتطلقها 

التمويل  برنامج  ملبادرة  التعزيزية 

�شعود،  امللك  جامعة  يف  املوؤ�ش�شي 

والتي متولها وزارة التعليم وت�شرف 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع���م���ادة ال��ب��ح��ث 

وت�شمنت  اجلامعة.  داخ��ل  العلمي 

لثقة  ال�شكر اجلزيل  الدكتور  كلمة  

بالت�شجيل،  واهتمامهم  امل�شاركني 

التدري�س  هيئة  لأع�����ش��اء  وك��ذل��ك 

امل��ت��ح��دث��ني ل��ت��ع��اون��ه��م واإث���رائ���ه���م 

كما  البحثية.  بخراتهم  الرنامج 

العلمي  البحث  عمادة  وكيلة  �شكر 

عبري  الدكتورة  الن�شائية  لالأق�شام 

والفرق  امل�شري،  عبداملعطي  بنت 

ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اإع�������داد وت��ن��ظ��ي��م 

الرنامج مبا فيها عمادة التعامالت 

اإدارة  يف  �شاهمت  التي  الإلكرتونية 

وت�شجيل الرنامج اإلكرتونياً، متمنياً 

وحمققاً   ممتعاً  ح�شوراً  للم�شاركني 

للفائدة املرجوة للجميع.

من  �شل�شلة  ال��رن��ام��ج  ت�شمن 

م��دى  ع��ل��ى  البحثية  امل��ح��ا���ش��رات 

يف  منها  اأربعة  ُعقدت  اأي��ام.  ثالثة 

عمادة  وكيلة  ا�شتهلتها  الأول،  اليوم 

الن�شائية  لالأق�شام  العلمي  البحث 

مبحا�شرة  امل�شري  عبري  الدكتورة 

العلمي  ال��ب��ح��ث  »م��اه��ي��ة  ب��ع��ن��وان 

البحث  فيها  ف���ت  َع���َرّ واأه��م��ي��ت��ه«، 

على  تعتمد  مة  ُمنَظّ كعمليٍة  العلمي 

ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ب��ي��ان��ات واحل��ق��ائ��ق 

ل،  ومف�َشّ عميق  ب�شكل  العلمَيّة 

اجلديدة  واملعلومات  النَّتائج  م  وتُقِدّ

ب�شكل مو�شوعي ودقيق وُموثَّق. كما 

البحوث   اإج��راء  اأهمية  اإىل  اأ�شارت 

اإىل  الفرد واملجتمع، وتطرقت  على 

العلمي  البحث  ومناهج  خ�شائ�س 

واخل��ط��وات  واأه����داف����ه،  املختلفة 

الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال���الزم���ة لإع������داده. 

ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  امل��وا���ش��ف��ات 

على  الواجب  البحثية  والأخالقيات 

والأ���ش��ل��وب  ب��ه��ا،  التحلي  ال��ب��اح��ث 

ال�شحيح يف الكتابة العلمية. 

وم���ن ث��م ق���دم ال��دك��ت��ور حممد 

حما�شرة  ال�شرمي  العزيز  عبد  بن 

بعنوان »اأخالقيات البحث العلمي«، 

والتي اأ�شار فيها اإىل الأ�ش�س الدينية 

ممار�شة  يف  والإن�شانية  والعلمَيّة 

ال�شلوكية،  واإجراءاتها  الأخالقيات 

يتطلب  التي  املهنية  ال�شوابط  واإىل 

العام  التعليم  م��ن  ب���دًءا  تطبيقها 

بالتعليم  وم���روراً  الثالث  مبراحله 

اجل��ام��ع��ي. واأ���ش��ار د.ال�����ش��رمي اإىل 

مبمار�شة  الباحثني  ال��ت��زام  اأهمية 

على  حفاظاً  البحثية  الأخالقيات 

الباحثني  وجميع  املبحوثني  حقوق 

الدرا�شة  يف  والعاملني  امل�شاركني 

�شواًء  العالقة  واأ�شحاب  البحثية 

امل�شرفة.  اجل��ه��ات  اأو  ال��داع��م��ني 

كما اأ�شار اإىل �شرورة اتباع املعايري 

للممار�شات  الأ�شا�شية  والقواعد 

الن�شر  يف  ال�شحيحة  الأخ��الق��ي��ة 

املمار�شات  منع  ي�شمن  مبا  العلمي 

اخلاطئة يف اإجناز البحوث ون�شرها. 

وكانت املحا�شرة الثالثة  للدكتورة 

ع��ب��ري امل�����ش��ري ب��ع��ن��وان »اأن�����واع 

والتي  العلمي«،  البحث  وعنا�شر 

املختلفة  الأن��واع  فيها   ا�شتعر�شت 

وامل�����ش��نَّ��ف��ة  العلمية  ال��ب��ح��وث  م��ن 

اإما  ا�شتخدامها:  من  للغر�س  تبعاً 

مل�شادر  اأو  ملنهجيتها،  اأو  لطبيعتها، 

تنفيذها.  اأو جلهات  بياناتها،  جمع 

املختلفة  العنا�شر  اإىل  اأ�شارت  كما 

على  واأكدت  البحث،  املكّونة خلطة 

اإع��داد  يتطلب  بحث  اأي  جن��اح  اأن 

خطة بحثية جيدة.

الأول،  اليوم  برنامج  ختام  ويف 

عليان  بنت  فاطمة  الدكتورة  األقت 

بعنوان  الرابعة  املحا�شرة  العتيبي 

�شرحت  العلمي«.  البحث  »اأدوات 

فيها اأدوات البحث العلمي املختلفة 

وامل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

ثم  ال��ب��ي��ان��ات،  جمع 

����ش���ك���رت ال���ع���م���ادة 

ووك����ال����ة ال���ع���م���ادة 

لها  الفر�شة  لإتاحة 

ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 

هذا الرنامج.

ت�����ش��م��ن ال���ي���وم 

ال�������ث�������اين اأرب���������ع 

اأخ��رى،  حما�شرات 

ال��دك��ت��ور  ا�شتهلها 

حم���م���د ال�������ش���رمي 

مب����ح����ا�����ش����رة ع��ن 

وحتديد  البحث  مو�شوع  »اختيار 

البحث«،  وم�شكلة  البحثية  الفجوة 

البحث  مو�شوع  عن  فيها  وحت��دث 

وط���رق وم��وؤ���ش��رات دق���ة اخ��ت��ي��اره 

ر�شائل  خ��ا���ش��ًة يف  ذل��ك  واأه��م��ي��ة 

املاج�شتري والدكتوراه مبا يرفع درجة 

ال�شغف  وج��ود  اأهمية  مع  قبولها، 

عند  للباحث  ال�شخ�شي  والهتمام 

كما تطرق  البحث.  اختيار مو�شوع 

للفجوة  الباحث  حتديد  ل�����ش��رورة 

امل���راد  ال��ب��ح��ث  وم�شكلة  البحثية 

قيا�شها، وذكر خ�شائ�س �شياغتها. 

للدكتورة  حما�شرة  ذل��ك  اأعقب 

بعنوان  العتيبي  ح���زام  بنت  دلل 

واأه���داف  واأهمية  ع��ن��وان  »حت��دي��د 

البحث«، عّرفت فيها البحث العلمي، 

العنوان  متطلبات  اإىل  واأ����ش���ارت 

الناجح بت�شمينه الب�شاطة والو�شوح 

وال�شياغة  وال��دلل��ة  وال�شمولية 

واأن  وجذابة،  مفهومة  وبلغة  بدقة 

يحوي  املتغريات الدرا�شية ويعك�س 

م���و����ش���وع ال��ب��ح��ث. 

وم�����ن ث����م اأ�����ش����ارت 

���ش��رورة حتديد  اإىل 

ال���ف���ائ���دة ال��ع��ل��م��ي��ة 

اإج��راء  م��ن  املتوقعة 

ال��ب��ح��ث، و حت��دي��د 

اأه����داف����ه امل���رج���وة 

مب�شكلة  ورب���ط���ه���ا 

ال��ب��ح��ث. ه���ذا وق��د 

تابعت الدكتورة دلل 

حما�شرتها  العتيبي 

مب��ح��ا���ش��رة اأخ����رى 

اإىل  ف��ي��ه��ا  ت��ط��رق��ت 

»ك��ت��اب��ة م��ق��دم��ة وخ��ط��ة ال��ب��ح��ث« 

الدرا�شة  ملخ�س  وو�شفت م�شمون 

ب�����ش��م��ول��ي��ت��ه مل��وج��ز م��ت��ك��ام��ل عن 

باأن  اأو�شحت  كما  البحث.  حمتوى 

كتابة امللخ�س ياأتي بعد النتهاء من 

برنامج  نهاية  ويف  البحث.   كتابة 

اليوم الثاين، األقت الدكتورة ميمونه 

بنت خليل اخلليل حما�شرة بعنوان 

ال�شابقة«،  الدرا�شات  وكتابة  »جمع 

التغطية  اأن  اإىل  فيها  واأ����ش���ارت 

توؤدي  ال�شابقة  للدرا�شات  الكافية 

للح�شول على بحث موثوق ومعتر، 

النظري  تعتر مبثابة اجلزء  اأنها  و 

الذي يتعني عمله قبل البدء باإجراء 

التطبيقي من الدرا�شة. كما  اجلزء 

اجليد  الإع��داد  ب�شرورة  اأو�شحت 

قبل البدء بكتابة الدرا�شات ال�شابقة، 

وذل����ك ب���الط���الع ال��ك��ايف واإع����ادة 

ومن  املالحظات،  وتدوين  ال��ق��راءة 

الت�شل�شل  وفق  املعلومات  ترتيب  ثم 

اإىل  �شعادتها  واأ���ش��ارت  املنطقي. 

كتابة  الأخالقيات يف  اتباع  �شرورة 

وتوثيق الدرا�شات ال�شابقة وحذرت 

يف  والتحيز  العلمية  ال�شرقة  م��ن 

الراأي. ويف نهاية املحا�شرة �شكرت 

ال��ع��م��ادة ووك��ال��ة ال��ع��م��ادة لإت��اح��ة 

الفر�شة لها للم�شاركة يف الرنامج.

ا�شتهلت  ال��ث��ال��ث،  ال���ي���وم  ويف 

الدكتورة عبري امل�شري املحا�شرات 

منهجية  »كتابة  بعنوان  مبحا�شرة 

واأدوات الدرا�شة يف البحث العلمي«. 

اأو�شحت فيها اأهمية البحث العلمي 

النظرية  املختلفة  لأدوات��ه  وتطرقت 

اأدوات  اإىل  واأ���ش��ارت  والتطبيقية، 

الأ�شهر  التطبيقية  العلمي  البحث 

وهي:  البيانات  يف جمع  ا�شتخداماً 

واملالحظة،  واملقابلة،  ال�شتبانة، 

مناهج  اإىل  اأ�شارت  كما  والتجارب. 

ال��ب��ح��ث امل��خ��ت��ل��ف��ة: ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، 

واملقارنة،  والتاريخية،  والو�شفية، 

ا�شتخدامها  للباحث  ميكن  وال��ت��ي 

ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����ج����الت  يف خم��ت��ل��ف 

واأو���ش��ح��ت  ال��ب��ح��ث.  حل��اج��ة  تبعاً 

الباحث  على  يتوجب  التي  الأم���ور 

املنهجية  ق�شم  كتابة  عند  مراعاتها 

عمل  م��اذا  عن  لالإجابة  يكفي  مبا 

ذل��ك؟  عمل  وك��ي��ف  بحثه؟  لإجن���از 

مع �شرح جلميع اخلطوات وو�شفها 

ومف�شاًل.  ووا�شحاً  دقيقاً  و�شفاً 

للمكونات  �شعادتها  ت��ط��رق��ت  ك��م 

كتابة  عليها  ت�شتمل  اأن  يجب  التي 

منهجية البحث وهي: منهج البحث، 

وت�شميمه، واأداته، وحتليل البيانات. 

املنهجية  كتابة  اآلية  اإىل  واأ���ش��ارت 

واأدوات الدرا�شة البحثية، واأن ذلك 

يتطلب اتباع الباحث لأربعة خطوات 

اأ�شا�شية وهي: �شرح ملنهج الدرا�شة، 

يف  اتبعها  التي  لالأ�شاليب  وو�شف 

لأ�شاليب  و�شف  ثم  البيانات،  جمع 

ال��ق��ي��ا���س وال��ت��ح��ل��ي��ل الإح�����ش��ائ��ي، 

الختيارات  وترير  تقييم  ثم  وم��ن 

املنهجية. 

األ��ق��ت  ت��ال��ي��ة،  ويف حم��ا���ش��رة 

اأب��و  ع��ب��داهلل  بنت  �شناء  الأ���ش��ت��اذة 

العامة  »الرامج  ال�شوء على  ن�شرة 

التحليل الإح�شائي«  امل�شتخدمة يف 

وال�شتبيانات،  البيانات  وحتليل 

وذك��رت  عليها،  احل�شول  وكيفية 

املختلفة  الرامج  وعيوب  مميزات 

وم���ن���ه���ا ال���رن���ام���ج الإح�������ش���ائ���ي 

بني  الفرق  اإىل  واأ�شارت   ،)SPSS(

 )RStudio( و   )R( الرناجمني 

ومميزاتهما.

الأ���ش��ت��اذة  ا�شتعر�شت  ث��م  وم��ن 

ع��ث��م��ان  اآل  ب���ن���ت حم���م���د  م���ن���ال 

على  »تطبيقات  بعنوان  حما�شرة 

با�شتخدام  الإح�����ش��ائ��ي  التحليل 

عن  فيها  حتدثت   . اك�شل«  برنامج 

اآلية ا�شتخدام الرنامج يف التحليل 

اأهمية  على  ورك���زت  الإح�����ش��ائ��ي، 

اإن�شاء وا�شتخدام اجلداول املحورية 

وقدمت �شرحاً تطبيقَيّا على ذلك.  

األ��ق��ت  ال���رن���ام���ج،  ن��ه��اي��ة  ويف 

حما�شرة  العتيبي  دلل  ال��دك��ت��ورة 

عن »طرق تدوين املراجع: تطبيقات 

 .»Endnote ب��رن��ام��ج  ا�شتخدام 

املراجع  ماهية  اإىل  فيها   اأ���ش��ارت 

لتوثيق  املختلفة  والآل��ي��ات  العلمية 

لالأمناط  تبعاً  ال�شابقة  الدرا�شات 

املراجع.  وتدوين  لتبويب  املختلفة 

عن  اأع��رب��ت  املحا�شرة،  نهاية  ويف 

�شعادتها يف تقدمي هذه املحا�شرة.

ال��رن��ام��ج   اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

لق���ى اإق���ب���الً ك��ب��رياً ح��ي��ث لوحظ 

اإىل  و�شل  وال��ذي  الت�شجيل  كثافة 

حوايل الألفي م�شجل من الباحثني 

والباحثات من داخل وخارج اجلامعة 

لقى  كما  اململكة،  خ��ارج  وم��ن  ب��ل 

خالل  من  ات�شح  عالياً  ا�شتح�شاناً 

من  الرنامج  تقييم  من��اذج  حتليل 

اآرائهم عر  ومتابعة  امل�شاركني  قبل 

املرا�شالت والتغريدات يف ح�شابات 

العمادة. 
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�سمن الأن�سطة التعزيزية ملبادرة برنامج التم�يل امل�ؤ�س�سي

عمادة البحث العلمي تنظم برنامجًا بحثيًا في إعداد 
ومنهجية البحث العلمي

د. الوابل

تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات البحثية على مدى ثالثة أيام
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رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية يزور 
جامعة الملك سعود

د.عهد آل سعود: مركز طبي مؤهل بأعلى مستوى

ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  م���ع���ايل  زار 

الأ�ستاذ  املالية  ب���وزارة  التوجيهية 

رئي�س  يرافقه  الفريح،  عبدالعزيز 

م���رك���ز ال���س��ت��ح��ق��اق امل��ح��ا���س��ب��ي 

عبداهلل املهذل موؤخراً جامعة امللك 

�سعود، لالطالع على برنامج حتول 

اإىل  النقدي  الأ�سا�س  من  اجلامعة 

اأ�سا�س ال�ستحقاق املحا�سبي.

وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م��ا وك��ي��ل 

اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان، 

حل�سر  التوجيهية  اللجنة  واأع�ساء 

الثابتة  الأ����س���ول  وت��ق��ي��ي��م  وج����رد 

امل��ت��خ�����س�����س��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، 

اأ�سا�س  اإىل  التحول  م�سروع  وفريق 

ال�ستحقاق املحا�سبي.

وخ����الل ال���زي���ارة اط��ل��ع��وا على 

اىل  ال��ت��ح��ول  ب��رن��ام��ج  م�ستجدات 

اأ�سا�س ال�ستحقاق املحا�سبي، حيث 

قدم امل�سرف على امل�سروع باجلامعة 

العامري،  بن حممد  اأحمد  الدكتور 

التحول  برنامج  مبادرات  عن  نبذة 

املحا�سبي،  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  اإىل 

وج��رد  ح�سر  م��ب��ادرة  وا�ستعر�س 

املتخ�س�سة  الثابتة  الأ�سول  وتقييم 

املراحل  متناولً  التحتية،  والبنية 

التي مت اإجنازها يف �سياق املنهجية 

املتبعة يف تنفيذ املبادرة.

مناق�سة  ال��زي��ارة  خ��الل  وج���رى 

اإع��داد  مبادرة  من  املنجزة  املراحل 

وم�سك  الف��ت��ت��اح��ي��ة،  الأر�����س����دة 

ال�����س��ج��الت امل��ح��ا���س��ب��ي��ة وع��ر���س 

الأر���س��دة  لبناء  ال�ساملة  املنهجية 

واللتزامات  لالأ�سول  الفتتاحية 

2021م،  العام  بنهاية  طلقت 
ُ
اأ التي 

بني  امل��واءم��ة  عملية  نُوق�ست  كما 

املوؤ�س�سية  امل���وارد  تخطيط  نظام 

ط��ل��ق ب��اجل��ام��ع��ة يف 
ُ
ERP ال���ذي اأ

النظام  م��ع  2022م  ال��ع��ام  مطلع 

.UGRP املوحد للموارد احلكومية

واأ�ساد الفريح بتميز جامعة امللك 

التحول  برنامج  يف  وريادتها  �سعود 

املحا�سبي،  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  اإىل 

اأه��م��ي��ة م�����س��ارك��ة جتربة  م���وؤك���داً 

اإىل  املحا�سبي  التحول  يف  اجلامعة 

�سعياً  الأخ��رى؛  احلكومية  اجلهات 

الإ�سرتاتيجية  الأه���داف  لتحقيق 

روؤي��ة  تطلعات  �سوء  يف  للم�سروع 

اململكة 2030.

كتب: م�ساعد الغنيم 

ت�سوير: عبداهلل القويفل 

فورمول  بطولة  مناف�سات  �سمن 

���س��ارك  ال��درع��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة يف  اإي 

الإ�سعافية  اخل��دم��ات  م��ن  ف��ري��ق 

الطبية  باملدينة  الطوارئ  ق�سم  يف 

للمرة  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  يف 

�سباق  يف  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة 

وال��ت��ي   2022 اإي  ال���ف���ورم���ول 

بالتعاون  الريا�سة  وزارة  نظمتها 

لل�سيارات  ال�سعودي  الحت���اد  م��ع 

 22 مب�ساركة  النارية  وال��دراج��ات 

تتقدمها  دول��ة،   11 م��ن  مت�سابقاً 

املتحدة  الوليات  الربازيل، فرن�سا، 

حلبة  على  نيوزيلندا  الأم��ري��ك��ي��ة، 

ال�سمو  �ساحبة  وقالت   . الدرعية 

بنت  عهد  الدكتورة  الأم��رة  امللكي 

عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  احل�سن 

الطوارئ  ا�ست�سارية طب  �سعود  اآل 

امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  يف 

���س��ع��ود امل�����س��رف ع��ل��ى ف��ري��ق طب 

الن�سخة  يف  امل�����س��ارك  ال���ط���وارئ 

هذه  باأن  ال�سباق  هذا  من  الرابعة 

على  الرابعة  هي  للفريق  امل�ساركة 

العام  هذا  الفريق  ا�ستعد  التوايل، 

ي�سم  متكامل  طبي  مبركز  للحدث 

فريًقا يتكون من اأطباء و ممر�سني 

طاقم  بجانب  اإكلينيكي،  و�سيديل 

من  م�ستوى  اأع��ل��ى  على  اإ���س��ع��ايف 

اجلاهزية، وذلك لتقدمي اخلدمات 

اأ���س��ارت  و  ال�سباق،  اأث��ن��اء  الطبية 

املركز �سم  اأن   اإىل  الدكتورة عهد 

جتهيزات طبية متقدمة و �سيارات 

احلدث   ه��ذا  ملثل  جمهزة  اإ�سعاف 

تتطلب  ال��ت��ي  الإ����س���اب���ات  ل��ن��ق��ل  

املدينة  اإىل  اهلل  �سمح  ل  حالتها 

اأن  على  موؤكدًة  اجلامعية،  الطبية 

املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود 

تقدمي  يف  ال���س��ت��ع��داد  اأه��ب��ة  على 

الرعاية ال�سحية وفق اأعلى معاير 

مع  م�ساركاتها  خ��الل  من  اجل��ودة 

ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف 

الفعاليات  تلك  مثل  لإبراز  العالقة 

اململكة  اأر������س  ع��ل��ى  ت��ق��ام  ال��ت��ي 

وهلل  فوطننا  ال�سعودية،  العربية 

الوطنية  بالكفاءات  يزخر  احلمد 

اأثبتت  والتي  املجالت  خمتلف  يف 

اأن  وتعاىل  �سبحانه  -اهلل-  بف�سل 

اأكرب  ا�ست�سافة  يف  رائ��دة  اململكة 

العاملية. البطولت 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  ورف��ع��ت 

بنت احل�سن  الدكتورة عهد  الأمرة 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن 

خ��ادم  مل��ق��ام  وت��ق��دي��ره��ا   �سكرها 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ال�سمو  ول�ساحب  العزيز،  عبد  بن 

�سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي 

نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  ب��ن 

الدفاع  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 

على ما يحظى   – حفظهما اهلل   –
و  رعاية  من  الوطن  وبنات  اأبناء  به 

اهتمام يربز ما و�سلت اإليه اململكة 

من تقدم وازدهار، م�سرًة اإىل الدور 

الكبر ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمر 

وزير  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  و  الريا�سة، 

العبد اهلل  �سلطان  بن  الأمر خالد 

الفي�سل رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد 

وال��دراج��ات  لل�سيارات  ال�سعودي 

ال��ن��اري��ة ع��ل��ى دع��م��ه��م  مل��ث��ل ه��ذه 

ي�سارك  التي  الدولية  الريا�سات 

اإجناحها،  يف  الوطن  بنات  و  اأبناء 

مثمنًة حر�س معايل مدير اجلامعة 

د.بدران العمر على دعمه مل�ساركات 

اجل��ام��ع��ة يف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات، و 

متابعة املديرالعام التنفيذي للمدينة 

الطبية اجلامعية د.اأحمد هر�سي و 

ال�سحية  لل�سوؤون  التنفيذي  املدير 

طب  ملن�سوبي  و  اجلا�سر  د.ف���وزي 

الطوارئ على ما يبذلونه من جهود 

متميزة لإجناح هذا ال�سباق .

»طبية الملك سعود« تشارك في الفورموال إي
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لتعزيز قدرات طلبة املرحلة االبتدائية

التعليم تعتمد 102 مهارة في مواد اللغة العربية 
والرياضيات والعلوم

جامعة األميرة نورة تدشن تطبيقها اإللكتروني 
لخدمة الطالبات

لتنفيذها نهًجا ا�شرتاتيجًيا لتقليل خماطر انت�شار كورونا

جامعة عبدالله للعلوم والتقنية 
تفوز بجائزة أفضل فريق أمني 

لعام 2021
ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ح�صلت 

اأف�صل  جائزة  على  والتقنية،  للعلوم 

فريق اأمني، خالل حفل جوائز التميز 

للعام  واحل���رائ���ق  الأم����ن  يف جم���ال 

الفائت ٢٠٢١، والذي نظم موؤخًرا يف 

العا�صمة الربيطانية لندن.

بقيادة  »كاو�صت«  جامعة  ونفذت 

احلكومية  ل��ل�����ص��وؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب 

نهًجا  ال��ث��ن��ي��ان،  �صليمان  والأم�����ن، 

انت�صار  خماطر  لتقليل  ا�صرتاتيجًيا 

كوفيد19-.

وك���ان امل��ع��ر���س وامل���وؤمت���ر ال���دويل 

للحرائق والأمن العاملي، قد التقى مع »الثنيان« ون�صر يف موقعه باللغة 

الإجنليزية، تفا�صيل اأ�صباب فوز جامعة كاو�صت باجلائزة.

يف  اجلائزة  ه��ذه  على  املناف�صني  من  الكبري  للعدد  »نظًرا  وق��ال: 

�صناعة الأمن، كان �صرورنا باحل�صول على اجلائزة م�صاعفاً وجعلنا 

ن�صعر بالفخر لأننا ح�صلنا على هذه اجلائزة املرموقة التي تثبت تفوق 

ال�صوؤون احلكومية واإدارة الأمن يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

ومتيزها يف املجال الأمني«.

»بعد  اأنه  والأم��ن،  احلكومية  لل�صوؤون  كاو�صت  رئي�س  نائب  واأو�صح 

تف�صي فريو�س كورونا اجلديد كوفيد19- وما تاله من عمليات اإغالق، 

ركز يف عملياته على ٣ م�صكالت وا�صحة وجلية  نفذنا نهجاً حمدداً 

هي: خماطر انتقال الفريو�س من اخلارج اإىل داخل »كاو�صت«، خماطر 

تف�صي املر�س داخل جامعة امللك عبداهلل، وخماطر العدوى املتبادلة 

عند تقدمي اخلدمات الأمنية للمجتمع«.

للحرائق  الدويل  واملوؤمتر  املعر�س  ملوقع  حديثه  »الثنيان« يف  وقال 

للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  خطة  من  »كجزء  اإن��ه  العاملي  والأم���ن 

والتقنية ملواجهة املخاطر املتعلقة بكوفيد19-، فقد نفذت اإدارة الأمن 

يف »كاو�صت« العديد من الإجراءات التي كان من بينها ا�صت�صافة عدد 

كاٍف من قادة واأفراد الأمن يف جامعة امللك عبداهلل لإدارة العمليات 

دخول  اعتماد  اأي�صاً  باخلارج،  اإ�صابتهم  عدم  من  والتاأكد  الأمنية، 

تتم مراقبتهم  الذين  التجزئة  لتجار  البائعني واملوردين  باأ�صماء  قائمة 

كوفيد19-،  اأعرا�س  عن  بحًثا  �صركاتهم  قبل  من  بانتظام  وفح�صهم 

ف�صاًل عن املوافقة على دخول عمال البناء للعمل يف م�صروعات البناء 

املعزولة ومنعهم من الو�صول اأو التفاعل مع املجتمع«.

امللك  جامعة  جمتمع  اأع�صاء  من  الكبري  للعدد  »نظًرا  واأ���ص��اف: 

عبداهلل، ومع وجود اأكرث من 7000 مقيم واآلف اأخرين من املقاولني 

والعمال الذين يدخلون يومًيا، فقد كان من ال�صعب على اإدارة الأمن 

هو  الآخ��ر  التحدي  كان  كما  كوفيد19-،  لإر�صادات  المتثال  �صمان 

توفري اخلدمات الأمنية دون جعل اأفراد الأمن واأفراد املجتمع عر�صة 

لالإ�صابة بفريو�س كورونا، مما قد يوؤدي اإىل انت�صار املر�س على نطاق 

وا�صع يف املجتمع«.

اأنه ل يوجد �صيء ميكن  اأثبتنا  وتابع: مع كل هذه التحديات، فقد 

اأثبتت  التي  العوامل  اأحد  كان  النجاح يف مهمتنا حيث  اأن مينعنا من 

اأهميتها يف اإدارة فريقنا الأمني لكوفيد19- هو اختيارهم لرقمنة جزء 

كبري من خدماتهم«.

ما  برقمنة  قمنا  احلكومية:  لل�صوؤون  »كاو�صت«  رئي�س  نائب  وقال 

اأحدث  امللك عبداهلل واعتمدنا  %80 من خدمات جامعة  يقرب من 

واأنظمة  طيار  ب��دون  والطائرات  الروبوتات  ذل��ك  يف  مبا  التقنيات، 

التعرف على الوجه وغريها الكثري، كما اأن جمتمعنا وزوارنا وعمالءنا 

يقّدرون التطور الكبري خلدماتنا ويثنون عليها وعلى اآدائنا«.

ا�صتخدام  »الثنيان«،  اأو�صحها  الرقمية، كما  الأمن  وت�صمل خدمات 

تقنية التعرف على الوجه للتحقق من هويات الأ�صخا�س عند البوابة، 

اأفراد  مي�صح  حيث  اإلكرتونياً،  واخل��روج  الو�صول  »ت�صجيل  اإن�صاء  ثم 

الأمن رموز ال�صتجابة ال�صريعة والتحقق من الهوية واملوافقة الأمنية 

وال�صماح بدخول العمال الباعة واملوردين.

واأي�صاً )اأمتتة( الإبالغ عن احلوادث غري الطارئة، ومراقبة املخالفات 

املرورية داخل جامعة امللك عبد اهلل وتطبيق قواعد املرور من خالل 

البوابة الأمنية على الإنرتنت، ف�صاًل عن )رقمنة( معرف جامعة امللك 

تالم�صات  اأي  دون  الهوية  بعر�س  للم�صتخدمني  ي�صمح  حتى  عبداهلل 

خالل  من  الأمنية  خدماتنا  كل  تقدمي  مت  وهكذا  ح�صية،  وات�صالت 

من�صة اأمنية على الإنرتنت«.

نراجعها  قوية  وا�صرتاتيجية  روؤية  »لدينا  قائاًل:  »الثنيان«،  واختتم 

اأنظمة  اأح��دث  وتقدمي  تقدمنا  مواكبة  ل�صمان  با�صتمرار  وندققها 

وتقنيات الأمان بناًء على احتياجاتنا وتقييماتنا الدورية للمخاطر، كما 

اأننا نوؤمن متاماً اأن حت�صني العمليات وال�صتثمار يف التقنية اأمر مهم، 

ومع ذلك فاإن التخطيط حل�صد النجاح واللتزام بامل�صوؤوليات للحفاظ 

على املكا�صب واإجراء تدريب املوظفني على التغيريات اجلديدة واإجراء 

عمليات تدقيق منتظمة وا�صتطالعات العمالء، كلها اأمور نوليها كثرياً 

من الأهمية«.

املرحلة  وطالبات  طالب  يوا�صل 

املهارات  تعزيز  برنامج  البتدائية 

وزارة  اعتمدته  ال���ذي  الأ�صا�صية 

الدرا�صة  ع��ودة  ق��رار  بعد  التعليم 

احل�������ص���وري���ة، م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز 

العربية  اللغة  م��واد  مهارة يف   102
جميع  وال��ع��ل��وم يف  وال��ري��ا���ص��ي��ات 

يف  ي�صهم  مبا  الدرا�صية،  ال�صفوف 

ورف��ع  التعليمية،  م�صريتهم  دع��م 

م�صتوى التح�صيل الدرا�صي، وحتفيز 

ال��ق��درات،  وتطوير  التعلّم  دافعية 

وكذلك تهيئتهم للمناف�صات العاملية.

املهارات  تعزيز  برنامج  ويعتمد 

ال�صفوف  طلبة  جميع  تاأهيل  على 

باملرحلة  العليا  وال�صفوف  الأولية 

البتدائية يف 32 مهارة �صمن مقرر 

م��ادة  يف  م��ه��ارة  و32  لغتي،  م���ادة 

مادة  يف  مهارة  و38  الريا�صيات، 

العلوم.

املرحلة  وطالبات  طالب  وتفاعل 

داخ���ل  معلميهم  م���ع  الب��ت��دائ��ي��ة 

برنامج  �صمن  الدرا�صية  الف�صول 

حيث  الأ�صا�صية،  امل��ه��ارات  تعزيز 

با�صتخدام  واملعلمات  املعلمون  يقوم 

يف  والأ���ص��ال��ي��ب   الأدوات  اأح���دث 

امل��ه��ارات  وتعليم  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب 

ور�صم  ونطق  والكتابية،  القرائية 

واجلمل  الهجائية  احل��روف  وكتابة 

ال��ق�����ص��رية، وت��دري��ب��ه��م على ق��راءة 

التعامل  جانب  اإىل  وفهمه،  الن�س 

مع الأعداد وقراءتها واملقارنة بينها، 

وال��ت��دري��ب ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات اجلمع 

والطرح وال�صرب والق�صمة وغريها، 

ل��الأح��ي��اء  معرفتهم  دع���م  وك��ذل��ك 

والطبيعية من حولهم.

على  الف�صل  داخل  املعلم  ويركز 

لطالب  الدرا�صي  التح�صيل  دم��ج 

وط��ال��ب��ات امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة مع 

لتنمية  الالزمة  الأ�صا�صية  املهارات 

للطلبة؛  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ال���ق���درات 

التعليمية،  امل��خ��رج��ات  ل��ت��ج��وي��د 

الأن�صطة  وتفعيل  تطبيق  وك��ذل��ك 

ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا  �صمن  الإث��رائ��ي��ة 

الفروق  على  ال��ت��ع��ّرف  جانب  اإىل 

اختبارات  باإجراء  بينهم؛  الفردية 

اإىل  الطلبة  لت�صنيف  ت�صخي�صية 

املتو�صط،  (دون  م�صتويات  ثالثة 

متو�صط، فوق املتو�صط). 

جامعة  رئي�صة  م��ع��ايل  د���ّص��ن��ت 

الرحمن،  عبد  بنت  ن���ورة  الأم���رية 

�صليمان  ب��ن��ت  اإي��ن��ا���س  ال��دك��ت��ورة 

الرقمية يف  الطالبة  هوية  العي�صى، 

تطبيق طالبات نورة، يوم الأحد 30 

يناير؛ املقدم لطالبات اجلامعة من 

اأجل �صمان و�صولهن الآمن وال�صريع 

اإىل اخلدمات، ومد ج�صور التوا�صل 

بني اجلامعة وطالباتها.

ت��وف��ري  اإىل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي���ه���دف 

واجلودة  الحرتافية  درج��ات  اأعلى 

من  املتعددة،  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 

كافة  وعماداتها  اجلامعة  وك��الت 

اإىل الطالبات بتقنية جاذبة و�صهلة، 

كما يقدم مل�صتخدميه ورواده واجهة 

مي�صرة ال�صتخدام باللغتني العربية 

والإجنليزية.

واأو�����ص����ح����ت ع���م���ي���دة ����ص���وؤون 

الطالبات، الدكتورة منرية املقرن، اأّن 

التطبيق ياأتي �صمن خطط اجلامعة 

لالرتقاء مب�صتوى اخلدمات التقنية 

الذكية املقدمة للطالبات، ومبا يعزز 

للجامعة،  بالنتماء  ال�صعور  لديهن 

املقدمة  اخل��دم��ات  ج��ودة  وي�صمن 

اأجهزتهن  عرب  التعليمية  البيئة  يف 

هوية  م��ع  ين�صجم  ب�صكٍل  ال��ذك��ي��ة، 

الإلكرتونية،  بوابتها  يف  اجلامعة 

لتقنية  العامة  الإدارة  مع  بال�صراكة 

وبالتعاون  والت�صالت،  املعلومات 

مع وكالة اجلامعة للدعم الأكادميي 

واخلدمات الطالبية وعمادة �صوؤون 

الطالبات.

يف املقابل اأ�صارت  امل�صرفة العامة 

على الإدارة العامة لتقنية املعلومات 

بنت  غ��ادة  املهند�صة  والت�����ص��الت، 

تطبيق  اأّن  اإىل  ال��ب��ق��م��ي،  ه��دي��ان 

اإ�صداره  يف  يت�صمن  ن��ورة  طالبات 

احلديث العديد من اخلدمات، مثل: 

مدعومة  الرقمية  الطالبة  ه��وي��ة 

اجل��دول  ا�صتعرا�س   ،QR بتقنية 

ال��درا���ص��ي، الط����الع ع��ل��ى امل��ع��دل 

ال��رتاك��م��ي، خ��دم��ة ت��ق��دمي اإخ���الء 

ط����رف، ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف الأن�����ص��ط��ة 

ال��الم��ن��ه��ج��ي��ة داخ�����ل اجل��ام��ع��ة، 

وال��ت��ق��ومي الأك��ادمي��ي وغ��ريه��ا من 

بهدف  املقدمة؛  واملزايا  اخلدمات 

خالل  من  الرقمي  التحول  مواكبة 

وت�صهيل  الإن���ف���اق،  ك��ف��اءة  تر�صيد 

اإجراءات الأعمال على الطالبة.

يُذكر اأن تطبيق »طالبات نورة«هو 

التي  اجل��دي��دة  التطبيقات  اأح���د 

بنت  ن��ورة  الأم��رية  تعتمدها جامعة 

دور  تفعيل  الرحمن يف جمال  عبد 

اأ�صاليب  وتطوير  تعزيز  يف  التقنية 

العمل.
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تطبيقات في تصميم وتحليل 
التجارب باستخدام الحاسب اآللي

حممود  عبدال�صمد،  اإ�صماعيل  علي  تاأليف: 

حممد حممود الدريني

علم  ف���روع  اأح���د  ال��ت��ج��ارب  وحت��ل��ي��ل  ت�صميم 

الإح�صائية  الطرق  بتطبيق  يهتم  ال��ذي  الإح�صاء 

العملية، ويخت�ص بتخطيط وا�صتغالل  التجربة  يف 

الت�صميمات  اأن�صب  لو�صع  املتاحة  الإمكانيات 

التجريبية للو�صول اإىل قرارات علمية بدرجة كافية 

تعد  كما  الدقة.  من 

الإح�صائية  الربامج 

اأه�������م ال���و����ص���ائ���ل 

امل���������ص����ت����خ����دم����ة 

احل���������ص����ول  يف 

ع�����ل�����ى ن����ت����ائ����ج 

الطرق  تطبيقات 

الإح�������ص���ائ���ي���ة 

وي�صر  ب�صهولة 

مهما كان حجم 

البيانات  ون��وع 

املدخلة.

ي�����ص��م��ل    

ه���ذا ال��ك��ت��اب 

ت���ط���ب���ي���ق���ات 

ت�������ص���م���ي���م 

وحت��ل��ي��ل ال��ت��ج��ارب 

 SPSS الإح�����ص��ائ��ي��ن  ال��ربن��اجم��ن  با�صتخدام 

كال  ت��ط��ب��ي��ق  خ���ط���وات  ب��ع��ر���ص  ومت��ي��ز   ،SASو

الربناجمن يف كل ف�صل من ف�صوله ب�صكل �صامل 

الدار�ص  م��ه��ارات  تنمية  بهدف  وم��راب��ط  و�صهل 

نتائج  على  احل�صول  يف  ا�صتخدامهما  كيفية  يف 

تطبيقات الأ�صاليب الإح�صائية املنا�صبة للت�صاميم 

التجريبية، واإجراء التحليل الإح�صائي لها. 

كبيرة لدرجة اليمكن تجاهلها: 
البيانات الضخمة من المنظور 

التجاري
 ( PHIL SIMON) : تاأليف

مربوك  و  العمري   حممد  بن  عاطف  ترجمة: 

�صالح �صعد الرخمي

طريق  خارطة  ويعد  كبرية  قيمة  الكتاب  ميثل 

للموؤ�ص�صات وال�صركات مبختلف اأحجامها من خالل 

لتو�صيح  الكافية  والعملية  العلمية  اخللفية  توفري 

الدور املتزايد للبيانات ال�صخمة وقيمتها، وما يزيد 

من قيمة هذا الكتاب هو دعم حمتوياته بدرا�صات 

تو�صيحية  ج����دوى 

فعلية  وا�صتبيانات 

ح�����������ول ج��������دوى 

ال�صخمة  البيانات 

اإىل  ل���ل���و����ص���ول 

جن����اح الأع���م���ال 

الق���ت�������ص���اد  يف 

اإن  امل���ع���ا����ص���ر. 

ا�صتخدام  مفتاح 

ال�����ب�����ي�����ان�����ات 

ال�����ص��خ��م��ة هو 

ميكن  م��ا  فهم 

اأن ت�صهم به يف 

جناح  حتقيق 

ال�������ص���رك���ات 

وت�������ص���ه���ي���ل 

ات���خ���اذ ال����ق����رارات 

ال�صائبة؛ فعلى الرغم من اأن البيانات ال�صخمة 

والتجارة  بالت�صويق  الأحيان  من  كثري  يف  ترتبط 

الإل��ك��رون��ي��ة، اإل اأن���ه م��ن اخل��ط��اأ الع��ت��ق��اد ب��اأن 

البيانات تقت�صر على املوؤ�ص�صات ال�صغرية فجميع 

ال�صركات ميكنها ال�صتفادة من البيانات ال�صخمة.

حديثة،  بريطانية  درا�صة  اأف��ادت 

الريا�صية  التمارين  ممار�صة  ب��اأن 

فقط، ل تكفي لإنقا�ص وزن الن�صاء، 

لكن يجب اأن يغرين عاداتهن الغذائية 

جتربتن،  الدرا�صة  و�صملت  كذلك. 

ام���راأة   34 فيها  ���ص��ارك��ت  الأوىل، 

تراوح اأعمارهن بن 18 و32 عاما، 

وانخرط امل�صاركات يف دورة تدريبية 

الريا�صية  التمارين  ممار�صة  على 

اأ�صابيع.   8 مل��دة  اأ�صبوعيا  م��رات   3
ام��راأة   36 الثانية  التجربة  و�صمت 

للمجموعة  العمرية  الفئة  نف�ص  من 

مرات   3 الريا�صة  ومار�صن  الأوىل، 

اأ�صبوعياً ملدة 4 اأ�صابيع.

مت  جتربة،  كل  ونهاية  بداية  ويف 

وال��ع�����ص��الت، وكتلة  ال����وزن  ق��ي��ا���ص 

امل�����ص��ارك��ات،  ل��دى جميع  ال��ده��ون 

ووجد الباحثون اأن امل�صاركات الالتي 

دون  الريا�صية  بالتمارين  اكتفن 

ال�صيطرة على نظامهن الغذائي، مل 

يفقدن اأوزانهن الزائدة، باملقارنة مع 

من مار�صن الريا�صة، وتناولن غذاًء 

والفاكهة  باخل�صروات  غنياً  �صحياً 

وال��ربوت��ي��ن��ات، وق��ل��ل��ن م��ن ت��ن��اول 

الدهون والأمالح وال�صكر.

ك�صف  الأ����ص���ب���اب،  وب��خ�����ص��و���ص 

اللواتي  الن�صاء  اأن  اأي�صاً  الباحثون 

ال�صمنة  اأو  ال��وزن  زي��ادة  من  يعانن 

���ص��ه��دن ت��غ��ي��ريات يف ه��رم��ون��ات 

بزيادة اجلوع  ارتبطت  التي  ال�صهية 

لديهن، ما جعل التمارين الريا�صية 

على  ال�صيطرة  ب��دون  النفع  عدمية 

النظام الغذائي.

ويف ال�صياق ذاته، قال هانز بير 

البحث بجامعة  كوبي�ص، قائد فريق 

قد  ال��درا���ص��ة  نتائج  »اإن  ب��اجن��ور، 

تف�صر جزئياً ملاذا ممار�صة الريا�صة 

فقدان  اإىل  ت���وؤدي  ل  ق��د  وح��ده��ا 

الوزن«.

واأ�صاف كوبي�ص اأن »نظام اجل�صم 

يجد  واأنه  ب�صكل جيد،  منظم  لدينا 

دائماً و�صيلة لتعوي�ص فقدان الطاقة 

ب��ع��د مم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة ب��زي��ادة 

تلك  على  ن�صيطر  مل  واإذا  ال�صهية، 

ال�صهية بتناول الأطعمة ال�صحية، لن 

نخ�صر الوزن الزائد«.

ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية فاإن 

هناك اأكرث من 1.4 مليار ن�صمة من 

ال��وزن،  ف��رط  م��ن  يعانون  البالغن 

واأكرث من ن�صف مليار ن�صمة يعانون 

يقل عن  ل  ما  ال�صمنة، وميوت  من 

ب�صبب  ع��ام  ك��ل  ن�صمة  مليون   2.8
فرط الوزن اأو ال�صمنة.

اأجراها  جديدة  درا�صة  ك�صفت 

�صتانفورد،  جامعة  م��ن  باحثون، 

دماغ  بن  اختالف  وج��ود  اأ�صباب 

اأن  وامل���راأة، حيث وج��دوا  ال��رج��ل 

اأح���د اأه���م ه��ذه الأ���ص��ب��اب وج��ود 

ن�صاطاً  اأك��رث  وراث���ي  ج��ن   1000
اأحد اجلن�صن عن الآخر. يف 

ن�صرتها  التي  الدرا�صة  وتطرقت 

الربيطانية،  ميل”  “ديلي  �صحيفة 

ذك��ور  اأدم��غ��ة  اخ��ت��الف  كيفية  اإىل 

فح�ص  خ��الل  من  الفئران  واإن��اث 

املناطق املعروفة بربجمة �صلوكيات 

وال��ت��زاوج  وال��ت��ع��ارف  “الت�صنيف 
التي  ال�صلوكيات  اأي  والكراهية”، 

ال�صريع جلن�ص  التحديد  اإىل  توؤدي 

للتزاوج  الإن��اث  وتقبل  غريب  ف��اأر 

وحماية الأم ل�صغارها، مبا ي�صاعد 

على التكاثر وبقاء الن�صل على قيد 

الأن�صجة  بتحليل  وب��ع��د  احل��ي��اة. 

هياكل  من  ا�صتخال�صها  مت  التي 

املخ لدى الرجال والإناث، تبننّ اأن 

1000 جن وراثي  هناك اأكرث من 

اأدمغة  ب�صكل كبري يف  ن�صاطاً  اأكرث 

بالآخر. مقارنة  اجلن�صن  اأحد 

الربوفي�صور  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 

ال��ط��ب  اأ����ص���ت���اذ  �صاه”،  “نرياو 
وعلم  ال�صلوكية  والعلوم  النف�صي 

امل�صاركن  واأحد  الع�صبية،  الأحياء 

ا�صتخدام  ب��ع��د  اإن���ه  ال��درا���ص��ة  يف 

ه����ذه اجل��ي��ن��ات ك��ن��ق��اط دخ����ول، 

حتديد  من  البحثي  الفريق  متكن 

جمموعات معينة من خاليا الدماغ 

ب�صكل  ال�����ص��ل��وك��ي��ات  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي 

منوذجي بح�صب النوع.

ببناء  ق��م��ن��ا  “�صاه”:”  وت��اب��ع 

ال�������ص���ل���وك���ي���ات الج���ت���م���اع���ي���ة 

اأدم��غ��ة  يف  للجن�ص  ال��ن��م��وذج��ي��ة 

احل���ي���وان���ات ع��ل��ى م���دى م��الي��ن 

ال�����ص��ن��ن م���ن ال���ت���ط���ور، ف��م��ث��اًل 

متييز  ت�صتطيع  ال��ذك��ور  الفئران 

ما  ينتهكون  الذين  الغرباء  جن�ص 

الفاأر  كان  فاإذا  اأر�صهم،  يعتربونه 

على  مهاجمته  تتم  ذك��ًرا  الدخيل 

فيدخل  اأنثى  كانت  اإذا  اأما  الفور، 

عا�صفة. مغازلة  حالة  الفاأر يف 

النف�صي  الطب  اأ�صتاذ  واأ���ص��ار 

الأحياء  وعلم  ال�صلوكية  والعلوم 

ال��ت��ج��ارب  اأن  اإىل  ال��ع�����ص��ب��ي��ة، 

تظهرن  الإن���اث  ال��ف��ئ��ران  وج���دت 

اأم��وم��ًي��ا وا���ص��ًح��ا، حيث  ع��دواًن��ا 

يهدد  ���ص��يء  اأي  مبهاجمة  ت��ق��وم 

اأكرث  الإناث  كما  ال�صغار،  فئرانها 

ال�صغار  حلماية  الذكور  من  مياًل 

�صارد. اأي  وا�صتعادة 

“نرياو  ال��ربوف��ي�����ص��ور  وي���ق���ول 

تُ�صري  ال��دلئ��ل  جميع  اإن  �صاه”، 

لوحة  جمرد  لي�ص  الدماغ  اأن  اإىل 

خالل  من  الت�صكيل  تنتظر  فارغة 

البيئية. التاأثريات 

وم����ن الأ����ص���ي���اء امل���ث���رية ال��ت��ي 

ك�����ص��ف��ت ع��ن��ه��ا ال���درا����ص���ة وف��ًق��ا 

�صاه”،  “نرياو  ل��ل��ربوف��ي�����ص��ور 

ارتفاع  اإىل  تُ�صري  جينات  وج��ود 

ن�����ص��ب الإ���ص��اب��ة ب��ال���ص��ط��راب��ات 

التوحد”،  “طيف  ال���دم���اغ���ي���ة 

ل����دى ج��ن�����ص ع���ن الآخ������ر، ف��م��ن 

بالفعل  معروفة  جينة   207 ب��ن 

لالإ�صابة  اخل��ط��ورة  عالية  باأنها 

وجدت  التوحد،  طيف  با�صطراب 

باأربع  الرجال  عند  �صيوًعا  اأك��رث 

بالن�صاء. مقارنة  اأ�صعاف 

ت��ق��ول درا����ص���ة ج���دي���دة م��ث��رية 

قد  اخل��ط��رية  ال�صموم  اإن  للقلق 

تكون كامنة يف مالب�صك الريا�صية 

املف�صلة.

كيميائية  مواد  على  العثور  ومت 

ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ����ص���ارة يف 

ونحبها،  نعرفها  ال��ت��ي  ال�����ص��ه��رية 

 Eat This، ملوقع  تقرير  بح�صب 

.Not That
ل��درا���ص��ة ج��دي��دة مثرية  ووف��ق��ا 

نظرة  اإل��ق��اء  يف  ترغب  قد  للقلق، 

مالب�صك  حم��ت��وى  ع��ل��ى  فاح�صة 

على  حتتوي  ق��د  لأن��ه��ا  الريا�صية 

�صامة. كيميائية  مواد 

يف الآونة الأخرية، مت الإبالغ عن 

قبل  من  املروعة  الختبارات  نتائج 

 ،Mamavation ال�صحة  مدونة 

ال�صحة  اأخ���ب���ار  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة 

البيئية.

وك�����ص��ف��ت الخ���ت���ب���ارات اأن����ه مت 

فلورو  ب��ويل  م���واد  اآث���ار  اكت�صاف 

األ��ك��ي��ل، امل��ع��روف��ة اأي�����ص��ا ب��ا���ص��م 

التي  الكيميائية  )امل���واد   PFAS
تدوم طويال، وت�صتغرق وقتاً طوياًل 

ل��ل��ت��ح��ل��ل، وت�����ص��ت��خ��دم يف ال��ع��دي��د 

بع�ص  يف  اليومية(،  الأ���ص��ي��اء  م��ن 

ال�صائعة. الريا�صية  املالب�ص 

 PFAS اكت�صاف  يتم  للتو�صيح، 

وحتى  والهواء  واملياه  الأو�صاخ  يف 

الأ�صماك يف جميع اأنحاء الوليات 

باأ�صره. والعامل  املتحدة 

ميكن العثور عليها على �صا�صات 

ال���ه���وات���ف امل���ح���م���ول���ة، وخ��ي��وط 

الال�صقة،  غري  واملقايل  اجليتار، 

الطعام. اأغلفة  وحتى 

ت���ق���ول وك���ال���ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

ت�صري  ال��درا���ص��ات  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة 

من  معن  مل�صتوى  التعر�ص  اأن  اإىل 

ي�صر  اأن  ميكن  معن   PFAS ال��� 

ب�صحتك.

قــــــــــــــــرأت لك.. دراسة ... تكشف أن الرياضة ال تكفي إلنقاص الوزن 
بالنسبة للنساء 

دراسة حديثة .. تكشف أسباب اختالف دماغ الرجل 
عن المرأة

دراسة تحذر.. المالبس الرياضية قد تحتوى على 
سموم خطيرة
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

جواهر القحطاين

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa
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ي��ع��د م��خ الإن�����س��ان امل�����س��وؤول 

اجل�سم  وظائف  يف  التحكم  عن 

والتفكري  التعلم  مثل  املختلفة 

وبالتقدم يف  وغ��ريه��ا،  وال��ذاك��رة 

ال��ع��م��ر ق��د ي��ف��ق��د امل���خ وظ��ائ��ف��ه 

عر�سة    الإن�سان  ويكون  تدريجياً 

والقدرة  والتذكر  الرتكيز  لفقد 

بالن�سيان  والإ�سابة  التعلم  على 

خ�سو�ساً  واأل��زه��امي��ر  واخل���رف 

مع وجود ال�ستعداد اجليني لهذا 

املر�ض  ، وهذا من �سنن اهلل يف 

خلق الن�سان، قال اهلل تعاىل) يَا 

ِمَن  َريٍْب  يِف  ُكنْتُْم  اإِْن  النَّا�ُض  يَُّها 
َ
اأ

الَْبْعِث َفاإِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ ِمْن 

 َ ِلنَُبينِّ لََّقٍة  ُمَ َوَغرْيِ  لََّقٍة  ُمَ ُم�ْسَغٍة  ِمْن  ثُمَّ  َعلََقٍة 

ى ثُمَّ  َجٍل ُم�َسمًّ
َ
ْرَحاِم َما نَ�َساءُ اإِىَل اأ

َ
لَُكْم َونُِقرُّ يِف اْلأ

ى  ُكْم َوِمنُْكْم َمْن يُتََوفَّ �ُسدَّ
َ
نُْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ ِلتَبْلُُغوا اأ

ْرَذِل الُْعُمِر ِلَكياَْل يَْعلََم ِمْن بَْعِد 
َ
َوِمنُْكْم َمْن يَُردُّ اإِىَل اأ

نَْزلْنَا َعلَيَْها 
َ
ْر�َض َهاِمَدًة َفاإَِذا اأ

َ
ِعلٍْم �َسيًْئا َوتََرى اْلأ

نَْبتَْت ِمْن ُكلنِّ َزْوٍج بَِهيٍج(.  وقد 
َ
ْت َوَربَْت َواأ امْلَاَء اْهتَزَّ

يحدث تلف خاليا الدماغ يف �سن مبكرة ب�سبب 

ا�ستمرار  التوتر والقلق  وتناول الأطعمة املدمرة 

خلاليا املخ  التي حتتوي علي غلوتامات اأحادية 

املخدرات  تعاطي  وكذلك   ،”MSG“ ال�سوديوم 

التحفيز  ذل��ك  كل  عن  ينتج  وغريها.  والكحول 

 ،”Excitotoxicity“   الزائد للخاليا الع�سبية

“الغلوتومات«  الع�سبي  للناقل  ال�سديدة  والزيادة 

املخ  خلاليا  املنبهة  الع�سبية  النواقل  من  وغريه 

، هذه املواد ت�سبب تلف اخلاليا الع�سبية فتوؤثر 

�سلبياً على الذاكرة و التفكري واملهارات ال�سلوكية 

والإدراكية والجتماعية و التعلم املتجدد وغريه. 

واخل��رف،  باألزهامير  اإل�سابة  ذلك  ي��وؤدي  وقد 

 Amyloid Precursor نتيجة لتحول الربوتي

وظائف  دورا حموريا يف  يلعب  الذي   Protein
بيتا«  »اأميلويد  الربوتي   اإيل  الع�سبية،  اخلاليا 

للخاليا  املدمر   ،”Amyloid Beta Protein
الع�سبية. كما ينتج عن ذلك قلة الناقل الع�سبي 

اخلاليا  ل�سحة  ال�����س��روري  ك��ول��ي«  »الأ���س��ت��ي��ل 

يعد  كما  والتعلم.  ال��ذاك��رة  وتن�سيط  الع�سبية 

ق�سور املايتوكندريا وانخفا�ض اإنتاج الطاقة  يف 

اخلاليا  لتدمري  الرئي�سية  العوامل  من  الدماغ 

الع�سبية والإ�سابة باألزهامير و اخلرف وفقدان 

ال���ذاك���رة.  وي��ح��دث ك��ل ذل��ك ب�سبب الإج��ه��اد 

والل��ت��ه��اب��ات  اجلينية  وال��ط��ف��رات  ال��ت��اأك�����س��دي 

املرتبطة بال�سكري وارتفاع �سغط 

من  وغريها  والكولي�سرتول  الدم 

الأمرا�ض املزمنة والتلوث البيئي.

 وبالرغم من التقدم يف املجال 

التنبوؤ  ي�سعب  اأن���ه  اإل  ال��ط��ب��ي 

فعال  عالج  يوجد  ول  باألزهامير 

حتفظ   املتوفرة  فالعالجات  ل��ه، 

���س��الم��ة م��ا تبقى م���ن  اخل��الي��ا 

ال��ع�����س��ب��ي��ة وت��ق��ل��ل م���ن ت��ك��وي��ن 

الربوتينات ال�سامة وتزيد م�ستوى 

الأ���س��ت��ي��ل ك��ول��ي. وح��ي��ث اأن���ه ل 

ال�سيخوخة   على  ال�سيطرة  ميكن 

وال����س���ت���ع���داد اجل��ي��ن��ي مل��ر���ض 

بالطرق  به   الإ�سابة  تقليل  فيمكن   األزهامير، 

حتول  حتفيز  اإىل   ت���وؤدي  ق��د  ال��ت��ي  الطبيعية 

ع�سبية  خاليا  اإىل  الع�سبية  اجلذعية  اخلاليا 

نا�سجة حتفظ وجتدد خاليا املخ مدى احلياة. 

الن�ساط  على  احلفاظ  خ��الل  من  ذل��ك  وميكن 

ال�سحي،  الوزن  على  واحلفاظ  والعقلي  البدين 

يف  والإ���س��راف  املحفوظة  الأطعمة  عن   والبعد 

والكحول  واملخدرات  والتدخي  املنبهات  تناول 

واحلفاظ على �سغط الدم وال�سكر والكولي�سرتول 

عند املعدلت الطبيعية.  كذلك ي�ساعد احل�سول 

على ق�سط جيد من   النوم  من 7 اىل 9 �ساعات 

يدعم  الذي  امليالتوني  هرمون  زي��ادة  على  ليال 

اخلاليا الع�سبية. ويلعب الغذاء ال�سحي املتوازن 

الالزمة  ب��امل��واد  اجل�سم  اإم���داد  يف  ه��ام��اً  دوراً 

لإنتاج الطاقة ودعم امليكروبيوم ال�سحي وتقليل 

اللتهابات وحتفيز اللتهام الذاتي  ودعم  عمل 

خاليا الدماغ ، وبذلك يقلل من الإ�سابة مبر�ض 

تخليق  يف  حيويا  دورا  للغذاء  كذلك  الزهامير. 

وال�سريوتوني  امليالتوني  مثل  الع�سبية  النواقل 

النيرتيك  واأك�سيد  كولي  والأ�ستيل  والدوبامي 

اأع�ساء  وجميع  ال��دم��اغ  لوظائف  ال�����س��روري��ة  

الأمينية  بالأحما�ض  الغنية  فالأطعمة  اجل�سم.  

“ب  وفيتامي  املركب«  »ب  وفيتامي  ال�سرورية 

الع�سبية  امل��و���س��الت  لتكوين  ���س��روري��ة   ”12
والكريات  »املايلي«،  الع�سبية  اخلاليا  وغالف 

الطاقة  اإنتاج  وحت�سي  الأك�سجي  ونقل  احلمر 

الأمالح  تناول   كذلك  العقلي،   الأداء  وحت�سي 

املاغن�سيوم  و  والكال�سيوم  احلديد  مثل  املعدنية 

ي�ساعد    كما  وغ��ريه��ا.  وال�سيلينيوم  وال��زن��ك 

حم�ض الفوليك على خف�ض م�ستويات الأحما�ض 

وتراجع  ال�سرايي  ت�سلب  ت�سّبب  التي  الكربيتية 

وال�سمندر  البي�ض  �سفار  يعد  اأي�سا  املخ.   عمل 

الأ�ستيل  اإنتاج  لتعزيز  ال�سرورية  الأطعمة  من 

ك��ول��ي وغ���ريه م��ن امل����واد ال�����س��روري��ة للحفاظ 

تناول  كذلك  الذاكرة،  وتعزيز  املخ  وظائف  على 

اخل�������س���راوات  ل��غ��ن��اه��ا  مب�����س��ادات الأك�����س��دة 

و«فيتامي K » ا ال�سروري ل�سحة العظام و مينع 

تكل�ض الأن�سجة  ويحفظ توازن التخرث الدموي، 

كما اأن للعنب والتوت والكركم والقرفة والقرنفل 

حيوياً  دوراً  البهارات   من  وغريها  والزجنبيل 

لتجديد  مثالية  بيئة  وخلق  اللتهابات  تقليل  يف 

بتعزيز حتول اخلاليا اجلذعية  الدماغية  خاليا 

الدماغية. اأ�سف اإىل ذلك ال�ساي الأخ�سر الغني 

متنع  التي    «  EGCG  « الأك�����س��دة  مب�سادات 

كرثة  عن  النا�سئة  الأي�ض  و�ساآلة  اخللوي  التلف 

الأخ�سر  ال�ساي  يعمل   وبذلك  احل��رة،  اجل��ذور 

كمن�سط   لالأع�ساب ومينع ال�سرر املعريف.  كما 

الذي  الفالفانول  مركب  على  ال�سوكول  حتتوي 

امل�سوؤولة  املخ  اأج��زاء  اإىل  الدموي  التدفق  يزيد 

الدهون  بتناول  ين�سح  كما  والذاكرة.  التعلم  عن 

واملك�سرات  الأ���س��م��اك   يف  امل��وج��ودة  ال�سحية 

الهند   وج���وز  ال��زي��ت��ون  م��ث��ل   النباتية  وال��زي��وت 

والأفوكادو والكانول وغريها  لغناها » بفيتامي 

E » وقدرتها على تنظيم ا�ستقالب الكولي�سرتول 
وتعزيز التمثيل الغذائي للخاليا الع�سبية وتعزيز 

الزيوت  تعمل  ،كما  املعرفية  والقدرات  الذاكرة 

والورد  والريحان  النعاع   مثل  العطرية  النباتية 

ويحتوي  الغر�ض.   لنف�ض  وغريها  واخل��زام��ى   

مواد  على  والتوت  وال�سمندر  وال��رم��ان  البطيخ 

حت��ف��ز اإن��ت��اج »اأك�����س��ي��د ال��ن��ي��رتي��ك« ال�����س��روري 

الع�سبي.  اجلهاز  اىل  الدموي  التدفق  لتح�سي 

الع�سبية  اخلاليا  جت��دد  يعزز  ال�سيام  اأن  كما 

امل��خ  ف��ري���س��ل  اللبتي  ه��رم��ون  ينخف�ض  ح��ي��ث 

اإ�سارات كيميائية للخاليا الع�سبية لإنتاج املزيد 

من الطاقة. كما ت�سهم ممار�سة الريا�سة يف زيادة 

الدماغ  من  امل�ستمدة  الع�سبية  التغذية  عوامل 

التي ت�ساعد على جتديد اخلاليا الع�سبية. اأي�سا 

اأ�سياء جديدة والقراءة  والتاأمل والإيجابية  تعلم 

واإجراء العمليات احل�سابية وحفظ القراآن الكرمي 

العوامل  م��ن  بخ�سوع  ال��ع��ب��ادات   واأداء  وت��دب��ره 

امل�ساعدة على تن�سيط خاليا املخ وتعزيز الذاكرة  

الكتئاب واخلرف  والوقاية من  العلم   وحت�سيل 

والزهامير باإذن اهلل.

اأ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

كلية ال�سيدلة 

دليلك لتعزيز الذاكرة والوقاية من ألزهايمر

جمالية حروف اللغة العربية في اللوحة التشكيلية 

أ. د. جمال الدين هريسه

مع  التاأقلم  على  القدرة  لديه  الإن�سان  اأن  املعروف  من 

اإظهار  ولكن  لذلك.  يحتاج  حينما  معها،  والتعاي�ض  ظروفه، 

اإىل  يذهب  فمن  اإليها.  احلاجة  مبدى  مرتهن  القدرة  هذه 

احلج مثاًل، يتحمل حرارة اجلو والزدحامات، ورمبا يكتفي 

باأقل القليل من الطعام وال�سراب يف تلك الأيام، لأنه ل يتوقع 

الراحة الكاملة التي يجدها يف بيته.

ومع اإمكانية توفر الظروف »املثالية« من التكييف والتحكم 

يف ظروف املناخ داخل بيوتنا، �سرنا نطلب بيئة مريحة جداً 

الفراغات  ا�ستخدام  �سار  كما  دائ��م!  وب�سكل  بيوتنا،  داخل 

ب�سيطة يف  زي��ادة  ب�سبب جمرد  رمبا  مريح،  اخلارجية غري 

درجة احلرارة.

الآن يف جعل الظروف مريحة  ت�ساعد  التقنيات احلديثة 

كثرياً،  عليها  نعتمد  جعلتنا  نف�سه  الوقت  يف  ولكنها  اأك��رث، 

بع�ض  على  ال�سعب  م��ن  جعل  عليها  اعتيادنا  اأن  ل��درج��ة 

الأ�سخا�ض العي�ض بدونها. ولعل من تلك الإ�سكالت ما نراه 

يريدون  فال�سباب  ال�سن،  كبار  ال�سباب  بع�ض  ي��زور  حينما 

تكييفاً بارداً، بينما يف�سل الكبري اجلو املعتدل، ول�سيما اإن 

كان ممن يعانون من اآلم املفا�سل اأو الروماتيزم؛ مما يجعل 

بع�سهم يقلل وقت الزيارة واجللو�ض مع هذا الكبري. ال�سيء 

اأي�ساً من قيام بع�ض ال�سباب  نف�سه نراه يف بع�ض امل�ساجد 

ال�سن  لكبار  ال�سحي  بالو�سع  عابئي  غري  ال��ربودة،  بزيادة 

الذين يتعبهم التكييف البارد!

للفراغات،  الكفء  وال�ستخدام  ال�ستهالك،  يف  الرت�سيد 

الظروف  لتخفيف  التقنيات  بع�ض  من  ن�ستفيد  اأن  يتطلب 

املعقولة.  املرونة  على  العتياد  مع  مقبولة،  لتكون  القا�سية 

اأو  ال�سحراوي  التكييف  من  اأحياناً  ي�ستخدم  ما  ذلك  ومن 

اخلارجية؛  الفراغات  يف  اجلو  لتلطيف  املائية  الر�سا�سات 

ويبقى  ا�ستخدامها.  اأم��ام  عائقاً  اجلو  ي�سبح  ل  وبالتايل، 

الرتكيز على تهيئة املكان لي�سبح منا�سباً للمتطلبات النف�سية 

والجتماعية.

اأ�ستاذ العمارة وال�سلوك البيئي امل�سارك

كلية العمارة والتخطيط

عمرانيات
د. محمد بن عبد العزيز الشريم

عمرانيات

تهيئة المكان

�شارة  احلمدان

الت�شوير

mshraim@ksu.edu.sa

إرث األجيال..
ل ي��خ��ف��ى ع��ن اجل��م��ي��ع اأه��م��ي��ة 

تُك�سبنا  ح��ي��ُث  والط���الع  ال��ق��راءة 

وثقافية  م��ع��رف��ي��ة  ث���روة  ال���ق���راءة 

ثقتُه  يُعزز  مما  الإن�سان  حياة  يف 

م��زون  متلكُه  خ��الل  م��ن  بنف�ِسه 

من املعلومات التي تُعينه يف احلياة 

والإجتماعية. املهنية 

اأن��ه��ا مُت��ي��زه ع��ن اأق��ران��ه   حيث 

اأوُل كلمًة من  فنحُن اأمة اقراأ وهي 

الوحي الذي نزل على نبينا حممد 

الدنيا  واأنار  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

قال  كما  مغربها  اإىل  م�سِرقها  من 

ِبا�ْسِم   
ْ
)اْقَراأ الكرمي  تعاىل يف كتابه 

َربنَِّك الَِّذي َخلََق(.

معر�ض  اأ�سبح  منا  كثرياً  ولأن   

ل��ك��م ه��ائ��ل م���ن امل��ع��ل��وم��ات دون 

املتخ�س�سة مما  الكتب  القراءة من 

�ساهم يف ن�سر ال�سائعات بي فئات 

املجتمع.

لذا يجب يجب على الباحث عن 

املعلومة الرجوع للقراءة من املراجع 

املعلومة  لنقل  الر�سمية  وامل��واق��ع 

منها  ي�ستفيد  حتى  �سحيح  ب�سكل 

القارئ املبتدئ.

العامل  ث��روة  هي  الكتب  وختاماً 

لالأجيال  اإرث  واأف�����س��ل  امل��خ��زون��ة 

والأمم.

عبدالكرمي موؤذن

اإعالم



ا�ستطالع/ نورالدين حممد

 

العربية  ال��ل��غ��وي��ات  معهد  ي��ع��د 

بجامعة امللك �صعود، ال�صرح العاملي 

العربية على  اللغة  تعليم  الرائد يف 

وطرق  باأ�صاليب  اململكة،  م�صتوى 

جمال  يف  نوعها  من  فريدة  تعليم 

الوافدين  الطالب  وتدري�س  التعليم 

وه��ي  مم��ت��ازة  اأك��ادمي��ي��ة  بطريقة 

الرئي�صية  الأركان  بني  كذلك جتمع 

يف تعليم الطالب الأجانب الناطقني 

التعبري  ومنها  العربية.  اللغة  بغري 

ال�صفوي والكتابي والقراءة املو�صعة 

وذل��ك  ال�صتماع،  وم��ه��ارة  املكثفة 

وتقنيات  حديثة  و�صائل  با�صتخدام 

ارت��ق��اء  يف  ي�صاهم  مم��ا  ج��دي��دة؛ 

م�صتوى الطالب ولأن املعهد ي�صهد 

ح��رك��ة ت��ط��ور م��ت�����ص��ارع��ة ت��وا���ص��ل 

ا�صتقطاب  يف  �صعود  امللك  جامعة 

ع���دد م��ن ال��ط��الب ال��واف��دي��ن يف 

العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  عام  كل 

فكيف متكن الطالب الوافدون من 

بطالقة  العربية  باللغة  التحدث 

واإت��ق��ان؟ وم��ا ه��ي امل��ه��ارات التي 

ح�صلوا عليها من املعهد؟ 

ف��ق��ام��ت »ر����ص���ال���ة اجل��ام��ع��ة« 

من  ع���دد  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  بت�صليط 

م��ن خمتلف  ال��واف��دي��ن  ال��ط��الب 

جامعة  يف  امل��ت��واج��دة  اجلن�صيات 

امل���ل���ك ����ص���ع���ود، وخ���رج���ت ب��ه��ذا 

ال�صتطالع: 

�سورة اجلامعة :

ي��ب��داأ احل��دي��ث م��ع ال��واف��د من 

الهندي،  عمر  حممد  الهند  دول��ة 

امل�صتوى  يف  اللغويات  معهد  م��ن 

الرابع وهو يف ق�صم اللغة والثقافة 

حيث قال: يف البدايةيجب اأن اأقول 

كلمة احلق وهي اأن معهد اللغويات 

للغة  الطالب  تعليم  بطريقة  ميتاز 

الأرك��ان  بني  يجمع  حيث  العربية 

الأجانب  الطالب  لتعليم  الرئي�صية 

ال��ن��اط��ق��ني ب��غ��ري ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 

والكتابي  ال�صفوي  التعبري  ومنها 

ومهارة  املكثفة  املو�صعة  وال��ق��راءة 

با�صتخدام  ذل��ك  وك��ل  ال�صتماع، 

ال��و���ص��ائ��ل احل��دي��ث��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات 

بع�س  حم��م��د  اجل����دي����دة.  وذك����ر 

ح�صل  التي  والإب��داع��ات  املهارات 

عليها من املعهد قائاًل: الإبداعات 

واكت�صبتها  امتلكتها  التي  واملهارات 

�صنة  الأول  الدرا�صي  الف�صل  منذ 

كالآتي  كانت  الآن  حتى  1443ه  
العربية  ال��ل��غ��ة  يف  ال��ت��ط��ور  اأولً: 

م���ن ح��ي��ث ال��ت��ح��دث وامل��ح��ادث��ة، 

ك���الرجت���ال وال���وق���وف ع��ل��ى كثري 

وحتى  وامل���ف���ردات  ال��ك��ل��م��ات  م��ن 

وكذلك  العامية،  الأل��ف��اظ  بع�س 

ح��ف��ظ ب��ع�����س الأ���ص��ع��ار ال��ع��رب��ي��ة 

والعرب  باحلكم  املليئة  اجلاهلية 

ت�����ص��اع��د على  ال��ت��ي  وال��ن�����ص��و���س 

ورفع  الل�صانية  والطالقة  الكتابة 

املحادثة  اأثناء  والرت��ب��اك  التلعثم 

هي  فكانت  الثالثة  اأما  اأواملحاورة، 

الرتتيب  حيث  من  الكتابة  طريقة 

ا�صتخدام  وكيفية  اجلمل،  وتن�صيق 

اأو  ح��دث  لكل  املنا�صبة  الكلمات 

عالمات  مراعات  وكذلك  ظ��رف، 

والوقف. الف�صل  الرتقيم ورموز 

وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ن��ق��ط��ة ال��راب��ع��ة 

النحو  ق��واع��د  على  الط���الع  فهي 

الكتابة  يف  وال�صرورية  الأ�صا�صية 

واملحادثة ال�صليمة من حيث اللحن 

والبتعاد عن الأخطاءواأي�صا التزود 

التي  الإ�صالمية  والثقافة  باملعرفة 

تطلق على جميع الأمور واملعامالت 

التي تتعلق بالإ�صالم واأخرياً: تو�صيع 

يل  بالن�صبة  العربية  اللغة  م��دارك 

من خالل القراءة املو�صعة.

معلمني بارعني :

ن�صيحة  حم��م��د  ال���واف���د   ق���دم 

قائال:  الوافدين  الطالب  جلميع 

اأن�����ص��ح ك���ل م���ن ي��ري��د الل��ت��ح��اق 

ب��ال��درا���ص��ة يف امل��ع��ه��د ب���اأن ي��اأخ��ذ 

الأوق��ات  وي�صتغل  بجدية،  الأم��ور 

لتعلم  له  واملتاحة  الثمينة  والفر�س 

ول  ي�صيعها  ف��ال  العربية،  اللغة 

قلما  الفر�س  هذه  مثل  لأن  يهملها 

كما  العربية،  اللغة  ملتعلمي  تتوفر 

اأن�صحه باأن يجتهد ويتعلم من خربة 

املعلمني البارعني يف املعهد،واأرجوا 

وي��ج��زي  ي��ج��زي��ه��م  اأن  اهلل  م���ن 

وامل�صاهمني  املعهد  على  القائمني 

اأع��م��ال��ه��م  يتقبل  واأن  خ���ريا  ف��ي��ه 

وجهودهم، ويوفقنا واإياهم ملا يحبه 

اهلل وير�صاه. وتابع قائاًل: ولتحقيق 

الهدف  وهذا  املن�صودة  الغاية  هذه 

النبيل، التحقت بالدرا�صة يف معهد 

امللك  بجامعة  العربية  اللغويات 

من  اأمتكن  لكي  بالريا�س،  �صعود 

العربية،  اللغة  وكتابة  قراءة  اتقان 

فهماً واإدراكاً، تكلماً وحواراً.

التمكني من العلم :

واأ�صاف الوافد اأبكر اأيوب طالب 

امل�صتوى الرابع يف معهد اللغويات: 

اإن من اأهم املهارات التي اكت�صبتها 

الأجهزة  ا�صتخدام  هي  املعهد  يف 

الإلكرتونية وال�صتفادة منها خالل 

بعد  عن  املحا�صرات  اأو  ال��درو���س 

التعليمية  الأ�صاليب  تنويع  وكذلك 

اللغة  تعلم  عند  املختلفة  والطرق 

ح�صن  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 

و�صيلة  وهي  الطالب،  مع  التعامل 

واأي�صا  العلم،  من  الطالب  لتمكني 

العربية حتى  العلوم  طريقة ت�صهيل 

وكيفية  �صعبة  اأنها  يتوقع  كان  ملن 

ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ك��ت��ب يف امل��ك��ت��ب��ة 

للبحث  والنف�صية  الذهنية  والقدرة 

عن العلوم العربية وال�صتفادة منها 

بع�س  اأي�صاً  ويوجد  ثقافتها  وم��ن 

مهارات  لتطوير  الع�صرية  الو�صائل 

اللغة العربية ول اأواجه اأي �صعوبة 

اأمامي الآن.

فر�سة :

للطالب  ن�صيحة  اأي���وب  وق���دم 

يوجد  ق���ائ���اًل:  امل��ع��ه��د  اجل���دد يف 

بع�س املقبولني يف املعهد منهم من 

من  وبع�صهم  بلده  العربية يف  تكلم 

بداأ التحدث بها يف املعهد، واأن�صح 

العربية  باللغة  التحدث  ب��داأ  م��ن 

وتعاىل  �صبحانه  باهلل  ي�صتعني  باأن 

معهدنا  ب���اأن  وي��ج��ت��ه��دوا،وي��وؤم��ن��وا 

اإن  اللغة  اإتقان  لهم  ي�صمن  �صوف 

بع�س  لديهم  يكون  واأن  اجتهدوا، 

الطرق كاتخاذ الأ�صدقاء والتحدث 

م��ع��ه��م ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واإط���ال���ة 

الن�صو�س  وحفظ  معهم،  احلديث 

الأن�صطة  اإىل  وال�صتماع  العربية 

با�صتثناء  فيها  وامل�صاركة  العربية 

املخالفة للدين وقوانني الدولة، واأن 

والكلمات  ال�صحيحة  اجلمل  ياأخذ 

وقت  يف  ا�صتعمالها  م��ع  العربية 

احلاجة، واأن ي�صور اجلمل يف ذهنه 

يراه  اأو من  املعلم  يعر�صها على  ثم 

وعدم  اأخطاأ،  اإن  لت�صحيحها  اأهاًل 

الطالع  ذلك  اإىل  واإ�صافة  اخلجل 

له  كان  ومن  العربية،  املعاجم  على 

بال�صتفادة  اأن�صحه  بالعربية  ذوق 

من معلميه، وتطوير ل�صانه مبراعاة 

الكتب  وق��راءة  الكالم  عند  النحو 

التي تزيد مهارته اللغوية.

املعهد: ل يحيط  اأبكر عن  وقال 

عن  قلمي  وعجز  بح�صنه،  و�صفي 

بيانه، معجباً برتبيته لنا واإ�صالحه، 

جزيل  ومني  باإبقائه،  اهلل  داع��ي��ا 

من  احفظهم  اللهم  ملعلميه،  ال�صكر 

بني اأيديهم ومن خلفهم، وبارك اهلل 

لكل من �صاهم يف بنائه.

 

املمار�سة واالجتهاد :

ال��راب��ع  امل�صتوى  ط��ال��ب  واأ���ص��اد 

يا�صر من تايالند بدور املعهد خالل 

حديثه مع »ر�صالة اجلامعة« قائاًل: 

اأ�صكر معهد اللغات العاملية بجامعة 

امللك �صعود كثرياً لأن هذه الفر�صة 

و�صوف  ك��ث��رياً  وتفيد  ج���داً  مهمة 

ا�صتخدم كل ما در�صته مع اأ�صاتذتنا 

اإن �صاء اهلل.

تعلمي  بعد  كثرياً  اأ�صتفيد   وتابع: 

اإليها  وال���ص��ت��م��اع  ال��ع��رب��ي��ة  لللغة 

واأواج������ه ���ص��ع��وب��ة ع��ن��د مم��ار���ص��ة 

لغة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لأن  ال���ك���الم 

وا�صعة وخمتلفة مع لغتي اأنا واأقدم 

على  وامل��ق��ب��ل��ني  ل��ل��زم��الء  ن�صيحة 

كل  يف  بالجتهاد  باملعهد  الدرا�صة 

يوم حتى  كل  اللغة  املواد وممار�صة 

ي�صبح الأداء ممتاز.
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معهد اللغويات وجهة الطالب الوافدين
طالب الغري الناطقني باللغة العربية..

التطوير في اللغة العربية.. تعد أبرز المهارات التي اكتسبها الطالب



 إنجاز سجله تاريخ الكلية
) امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة  ج��ّراء  ُفر�ست  التي  القيود  رغ��م   

كوفيد - 19) اإل اأن كلية الهند�سة كما عهدناها اأده�ستنا بتعدد الإجنازات 

والن�ساطات والفعاليات خالل عام 1442 ه�، ولعل من اأبرزها جناح اإطالق 

قمر جامعة امللك �سعود ال�سطناعي للف�ساء والذي مت ت�سنيعه بالكامل يف 

كلية الهند�سة. وتعد جامعة امللك �سعود اأول جامعة �سعودية تتبنى م�سروع 

تتبنى  العامل  م�ستوى  على  جامعة   300 بني  من  تعليمي  ا�سطناعي  قمر 

اأقمار ا�سطناعية تعليمية. اجلدير بالذكر باأن ثالثاً من املقرتحات البحثية 

التطبيقية املقدمة من اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية والتي تتعلق مبواجهة 

جائحة كورونا قد فازت بدعم عمادة البحث العلمي باجلامعة. وا�ستمرت 

لل�سيارات  ال�سنوي  البيئي  للم�ساركة يف ماراثون �سل  الكلية يف ال�ستعداد 

ال�سديقة للبيئة بتطوير ت�سميم وت�سنيع ال�سيارة.

كما مت تدريب اأكرث من 500 طالباً يف ا لإدارات احلكومية وال�سركات 

املحلية. وعلى م�ستوى الإجنازات العلمية، ح�سل من�سوبو الكلية على 18 

وم�ستوى  واملحلي  العاملي  امل�ستوى  على  علمية  جوائز  و9  اخ��رتاع  ب��راءة 

اجلامعة، ومت ن�سر 609 ورقة علمية يف جمالت علمية حمكمة، اإ�سافة اىل 

100 ورقة علمية ُقدمت يف موؤمترات وندوات علمية. وبلغ عدد امل�ساريع 
البحثية املدعومة التي مازال العمل قائماً عليها وامل�ساريع التي انتهت والتي 

مت اعتمادها خالل هذا العام اجلامعي 63 م�سروعاً بحثياً.

كما متت زيارة العتماد الأكادميي الوطني(NCAAA) لأربعة برامج 

امل�ستقبل  الربامج يف  بقية  اعتماد  ا�ستكمال  و�سيتم  بالكلية  عليا  درا�سات 

القريب اإن �ساء اهلل. كما اأنهت الكلية ال�ستعدادات لزيارة جتديد اعتماد 

برامج البكالوريو�س بالكلية من قبل هيئة العتماد الهند�سي يف اأبت

 Engineering Accreditation Commission of ABET، 

https://www.abet.org
و�ستكون الزيارة خالل الفرتة من 31 اأكتوبر ولغاية 5 نوفمرب 2021 م.

  برامج الدراسات العليا 
ب��داأ  (1981م)  1401ه�  ع��ام  يف 

الكلية  يف  العليا  الدرا�سات  برنامج 

بربامج لنيل درجة املاج�ستري، واأعقب 

الدكتوراة يف  درجة  لنيل  برامج  ذلك 

عام 1409ه� (1989م). ويف املجمل 

ت�سم الكلية حالياً �ستة اأق�سام تطرح 

الربامج الأكادميية التالية:

(بكالوريو�س،  املدنية  الهند�سة   •
الهند�سة  يف  دك���ت���وراة  م��اج�����س��ت��ري، 

املدنية)

• الهند�سة املدنية (بكالوريو�س يف 
هند�سة امل�ساحة)

• الهند�سة الكهربائية (بكالوريو�س، 
ماج�ستري، دكتوراة)

• الهند�سة امليكانيكية (بكالوريو�س، 
ماج�ستري، دكتوراة)

• الهند�سة الكيميائية (بكالوريو�س، 
ماج�ستري، دكتوراة)

• الهند�سة ال�سناعية (بكالوريو�س، 
ماج�ستري، دكتوراة)

• هند�سة البرتول والغاز الطبيعي 
(بكالوريو�س، ماج�ستري)

البينية  ال��ربام��ج  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

التالية:

• ماج�ستري الطاقة النووية
• ماج�ستري الطاقة املتجددة

• ماج�ستري حتلية املياه
• ال�سالمة املهنية (دبلوم عايل)

17 في ضيافتنا

في ضيافتنا
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18 براءة اختراع و9 جوائز علمية على المستوى العالمي والمحلي

63 مشروعًا بحثيًا تم اعتمادها خالل العام الجامعي الحالي

نشر 609 ورقة علمية في مجالت علمية محكمة

 أول كلية في السعودية تطلق قمر صناعي تعليمي

بجامعة  الهند�سة  كلية  اأده�ست 

قمر  باإطالق  العامل،  �سعود  امللك 

ال�سطناعي  �سعود  امللك  جامعة 

للف�ساء والذي �سارك يف ت�سميمه 

كلية  م��ن  ط��ال��ب��اً   130 وت�سنيعه 

م�سروع  بتبنيها  وذل��ك  الهند�سة، 

بني  م��ن  تعليمي  ا�سطناعي  قمر 

العامل  م�ستوى  على  جامعة   300
تتبنى اأقمار ا�سطناعية تعليمية.

ولأن كلية الهند�سة جامعة امللك 

فقد  ع��ادي��ة،  كلية  لي�ست  �سعود 

 18 على  الكلية  من�سوبو  ح�سد 

علمية  ج��وائ��ز  و9  اخ���رتاع  ب���راءة 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي وامل��ح��ل��ي 

 609 ن�سر  ومت  اجلامعة،  وم�ستوى 

علمية  جم���الت  يف  علمية  ورق���ة 

ورق��ة   100 اىل  اإ���س��اف��ة  حمكمة، 

علمية ُقدمت يف موؤمترات وندوات 

علمية. وبلغ عدد امل�ساريع البحثية 

قائماً  العمل  مازال  التي  املدعومة 

والتي  انتهت  التي  وامل�ساريع  عليها 

مت اع��ت��م��اده��ا خ���الل ه���ذا ال��ع��ام 

اجلامعي 63 م�سروعاً بحثياً.

على  الكلية  دور  يقت�سر  ومل 

ب��ل قامت  ال��ع��ل��م��ي��ة،  الإجن������ازات 

يف  طالباً   500 من  اأك��رث  بتدريب 

وال�سركات  احلكومية  الإدارات 

الإجن��ازات  م�ستوى  وعلى  املحلية 

الع���ت���م���اد  زار  ك���م���ا  ال��ع��ل��م��ي��ة، 

 (NCAAA) الوطني  الأك��ادمي��ي 

لأربعة برامج درا�سات عليا بالكلية 

بقية  اع��ت��م��اد  ا���س��ت��ك��م��ال  و�سيتم 

اأنهت  كما  امل�ستقبل،  يف  ال��ربام��ج 

لزيارة جتديد  ال�ستعدادات  الكلية 

اعتماد برامج البكالوريو�س بالكلية 

من قبل هيئة العتماد الهند�سي.

ال��ع��ام  يف  ط��ال��ب��اً   2600 ب��ع��دد 

اجلامع�ي 1443 (2021م)، وبعدد 

قاعة،   90 ذكية  درا���س��ي��ة  ق��اع��ات 

تواكب كلية  و150 معماًل وخمترباً 

والتي  امل�ستمر  التطور  الهند�سة 

واأع�ساء  الطالب  احتياجات  تلبي 

هيئة التدري�س على حٍد �سواء.

كم�سروع  (1962م)  1382ه��  ع�ام  يف  الهن�د�س�ة  كلية  اأن�سئت 

الرتبية  ومنظمة  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  م�سرتك 

والثقافة والعلوم الدولية (اليون�سكو). ويف ع�ام 1388ه�� (1968م) 

ان�سمت الكلية اإىل جامعة امللك �سعود، وقد �سارت منذ البداية يف 

طريق التطور والنمو، يظهر ذلك جلياً يف الزيادة امللحوظة يف اأعداد 

الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س عاماً بعد عام، وكذلك يف اإنتاجها 

الرفيع  واملهني  العلمي  امل�ستوى  ويف  وكيفاً،  كّماً  والبحثي  العلمي 

اجلامعي  العام  بداية  مع  الكلية  كان عدد طالب  خلريجيها، حيث 

1383/1382ه� (1962) 17 طالباً وارتفع العدد بالت�دريج اإىل اأن 
بلغ حوايل 2600 طالباً يف العام اجلامع�ي 1443 (2021م)، وباملثل 

زاد ع�دد اأع�ساء هيئ�ة التدري�س ومن يف حكمهم يف هذه الفرتة من 4 

اأع�ساء اإىل اأكرث من 260 ع�سواً

وقد كانت الكلية يف بداية اإن�سائها ت�سم ثالثة اأق�سام هي الهند�سة 

املدنية والهند�سة الكهربائية والهند�سة امليكانيكية. ويف العام اجلامعي 

1388/1387ه� (1967م)  مت اإن�س�اء ق�سم العمارة الذي حتول يف 
بداية العام اجلامعي 1405/1404ه� (1983م) اإىل كلية م�ستقلة 

اجلامعي  العام  ويف  العمراين،  والتخطيط  العمارة  كلية  ا�سم  حتت 

1395/1394ه�  مت اإن�ساء ق�سمني اآخرين هما الهند�سة الكيميائية 
(2002م)  1424/1423ه�  اجلامعي  العام  ويف  النفط،  وهند�سة 

مت اإن�ساء ق�سم الهند�سة ال�سناعية حيث اأنه كان برناجماً يف ق�سم 

اأق�سام  الكلية �ستة  اأق�سام  الهند�سة امليكانيكية، وبذلك ي�سبح عدد 

ت�سمل: الهند�سة املدنية، الهند�سة الكهربائية، الهند�سة امليكانيكية، 

الهند�سة الكيميائية، هند�سة النفط، الهند�سة ال�سناعية. ويف عام 

1427ه� (2006م) متت املوافقة على تعديل م�سمى ق�سم هند�سة 
النفط اإىل ق�سم هند�سة البرتول والغاز الطبيعي.

مبنى الكلية
حظيت كلية الهند�سة بن�سيب وافر من الت�سهيالت الأكادميية يف املدينة اجلامعية، حيث  بلغ عدد القاعات 

الدرا�سية الذكية 90 قاعة، بالإ�سافة اإىل الكثري من قاعات الجتماعات واللقاءات، كما ت�سم الكلية مدرجني 

جمهزين  بكافة الو�سائل ال�سمعية والب�سرية، اأما املعامل التدري�سية واملختربات البحثية فقد متيزت الكلية 

بتوافر ما يزيد عن 150 معماًل وخمترباً فيها مزودة بكافة التجهيزات ومتديدات املاء والغاز وو�سائل ال�سالمة، 

ويعمل م�سوؤويل الكلية ب�سكل م�ستمر على تطوير هذه املعامل واملختربات وتوفري اأحدث الأجهزة واملعدات لها 

جلعلها قادرة على تلبية احتياجات الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س على حٍد �سواء.

وتهتم الكلية بالن�ساط البحثي من خالل العديد من الكرا�سي واملراكز واملعاهد البحثية املتخ�س�سة التي 

حتت�سنها اإ�سافة اإىل مركز بحوث الكلية والذي يعد اأول مركز بحثي ين�ساأ يف جامعة امللك �سعود.

نبذة عن الكلية :

)KSU_cubesat( املحطة االر�صية مل�صروع القمر اال�صطناعي

مركز االبداع 

واالبتكار الطالبي

تطرح الكلية �ُصعبًا متعددة يف اأوقات خمتلفة لتتنا�صب مع اأو�صاع 

جميع الطالب وتتم مراعاة وا�صتثناء الطلبة املتوقع تخرجهم  بحيث 

يتم �صمان ت�صجيل املقررات املتبقية لهم للتخرج ملاذا ال يكون لدينا �ُصعب اإ�صافية الأننا نتاأخر سؤال للعميد؟

يف التخرج واأحيانًا يف مادة ب�صبب ذلك ؟

اإعداد: قما�ش املني�صري

 100 ورقة 
علمية قدمت 
في مؤتمرات 

وندوات علمية

الهندسة..
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

ك�����س��ف��ت درا����س���ة ج���دي���دة عن 

العديد  يف  كيميائية  م��واد  وج��ود 

امل�ستخدمة  املنتجات  عبوات  من 

يف  تت�سبب  اأن  ميكن  يومي  ب�سكل 

باحثون  .ح��دد  بال�سمنة،  الإ�سابة 

للعلوم  ال��روي��ج��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  م��ن 

كيميائية،  م��ادة   11 والتكنولوجيا 

م�����س��ت��خ��دم��ة يف ت�����س��ن��ي��ع ع��ب��وات 

م��ن��ت��ج��ات ���س��ائ��ع��ة م��ث��ل زج��اج��ات 

ال�سامبو، ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة 

عملية  اإ�سعاف  طريق  عن  ال��وزن 

نوع  اأي  يحتوي  الغذائي  التمثيل 

تقريًبا  البال�ستيكية  احلاويات  من 

ي�سار  والتي  امل��واد،  هذه  مثل  على 

اإليها يف الدرا�سة باملواد الكيميائية 

الغذائي  التمثيل  لعملية  املعطلة 

وجود  الباحثون  اكت�سف   .MDC
ثلث  ح�����وايل  يف   MDC م�����واد 

مبا  بتحليلها،  قاموا  التي  املنتجات 

ال�ستحمام  �سائل  زجاجات  ي�سمل 

جتميد  واأكيا�س  والبل�سم  وال�سامبو 

ال�����راد وال��ق��م��ام��ة  الأغ����ذي����ة يف 

املياه. وزجاجات  املطبخ  واإ�سفنج 

يف  نُ�سرت  التي  النتائج،  بح�سب 

والتكنولوجيا،  البيئية  العلوم  دورية 

املئات  هناك  يكون  اأن  ميكن  فاإنه 

الفريدة  الكيميائية  املركبات  من 

ال�سلع،  ه��ذه  �سنع  يف  امل�ستخدمة 

على  درا�سته  تتم  مل  منها  والكثري 

يكون  األ  ميكن  اأو  وا���س��ع،  ن��ط��اق 

واأفادت  الإطالق.  على  درا�سته  مت 

النتائج اأنه مت اكت�ساف وجود مواد 

عبوات  الغذائي يف  للتمثيل  معطلة 

يومًيا«  »منتًجا   34 اأ�سل  من   11
ال��وزن  ب��زي��ادة  ارتباطها  اإث��ب��ات  مت 

بروفي�سور  اأخرى.قال  درا�سات  يف 

امل�سارك  ال��ب��اح��ث  واغ���ر،  م��ارت��ن 

اأن  جتاربنا  »تُظهر  ال��درا���س��ة:  يف 

ال��ع��ادي��ة  البال�ستيكية  امل��ن��ت��ج��ات 

التي  امل��واد  من  مزيج  على  حتتوي 

ميكن اأن ت�سبب.

اإىل  الأخ����رية  ال��درا���س��ة  ت�سيف 

جم��م��وع��ة الأدل�����ة امل��ت��زاي��دة على 

تتم  مل  التي  الكيميائية  امل���واد  اأن 

يف  وامل�ستخدمة  ج��ي��ًدا  درا���س��ت��ه��ا 

�سناعة العبوات البال�ستيكية جلميع 

تتحلل  اأن  ميكن  وال��ت��ي  الأ���س��ن��اف 

ج�سم  يف  امت�سا�سها  يتم  وبالتايل 

الختبارات،  بع�س  يف  امل�ستخدم. 

تبني اأي�ًسا اأن املواد الكيميائية ذات 

يف  الهرمونات  مع  تتداخل  ال�سلة 

وترتبط  الإجها�س  وت�سبب  اجل�سم، 

ذل��ك  يف  مب��ا  الأم����را�����س،  ببع�س 

العيوب اخللقية وال�سرطان.

اإىل  اأي�ًسا  الدرا�سة  نتائج  ت�سري 

يكون  اأن  ميكن  اإليها  امل�سار  امل��واد 

اإعادة  تاأثري �سلبي خطري يتمثل يف 

لت�سبح  اجلذعية،  اخلاليا  برجمة 

بعد  تتكاثر  وال��ت��ي  دهنية،  خاليا 

ذلك، وتنتج املزيد من الدهون.

ه��ن��اك  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ولح����ظ 

التي  النتائج  يف  واح����ًدا  تناق�ًسا 

بع�س  اأن  يف  يتمثل  اإليها،  تو�سلوا 

املواد الكيميائية، التي مت حتديدها 

ك��ان م��ن امل��ع��روف اأن��ه��ا ت��وؤث��ر على 

عملية التمثيل الغذائي، يف حني تبني 

اخلاليا  منو  يعزز  منها  الكثري  اأن 

رمبا  اأن��ه  اإىل  ي�سري  مما  الدهنية، 

اأخ��رى  كيميائية  م��واد  هناك  تكون 

نف�س  لها  املنتجات  غري حمددة يف 

التاأثري.تكون عاماًل مهًما وُم�ستهانا 

به وراء زيادة الوزن وال�سمنة«.

واأو���س��ح ال��ب��اح��ث امل�����س��ارك يف 

»من  اأنه  فولكر  يوهان�س  الدرا�سة 

(املواد)  تكون  اأن ل  للغاية  املحتمل 

مثل  م��ع��ت��اد،  ب�سكل  ب��ه��ا  امل�ستبه 

»بي�سفينول اأ«، هي التي ت�سبب هذه 

يعني  مما  الأي�سية،  ال�سطرابات 

البال�ستيكية  الكيميائية  امل��واد  اأن 

نعرفها  ال��ت��ي  تلك  غ��ري  الأخ����رى، 

زيادة  يف  ت�ساهم  اأن  بالفعل، ميكن 

الوزن وال�سمنة«.

اإىل  الدرا�سة  نتائج  ت�سري  كما 

املنظمة  غري  الكيميائية  امل��واد  اأن 

يف املنتجات املنزلية ال�سائعة ميكن 

ارتفاع  يف  كامًنا  ع��ام��اًل  تكون  اأن 

م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��م��ن��ة  م��ع��دلت 

العامل.

���س��رط��ان ال���ث���دي، اأك����ر اأن����واع 

ال�سرطانات �سيوعاً يف العامل، وهو 

الثدي عن  فيه خاليا  تخرج  مر�س 

الدرا�سات  اآخ��ر  وت�سري  ال�سيطرة، 

امل�سابات  الن�ساء  معظم  اأن  اإىل 

اأع��م��اره��ن  ت��زي��د  ال��ث��دي  ب�سرطان 

على 50 عاماً، ولكن ميكن اأي�ساً اأن 

ت�ساب الن�ساء الأ�سغر �سناً به.

والك�سف  ال��دائ��م  الفح�س  يعد 

املبكر من اأهم الطرق امل�ساعدة يف 

احلد من الإ�سابة به وعالجه، فنحو 

ت�سخي�س  يتم  ن�ساء   8 ك��ل  م��ن   1
اإ�سابتها ب�سرطان الثدي، لكن هناك 

مت  اإذا  لل�سفاء  جيدة  فر�سة  دائماً 

اكت�ساف الإ�سابة يف مرحلة مبكرة.

اآخر البحوث حول �سرطان الثدي 

اخللوية  للتغريات  حتلياًل  قدمت 

ال��ت��ي حت���دث يف اأن�����س��ج��ة ال��ث��دي 

املر�سعات  الن�ساء  ل��دى  الب�سرية 

وغري املر�سعات، وتقدم نظرة ثاقبة 

ل��ل��ع��الق��ة ب��ني احل��م��ل وال��ر���س��اع��ة 

و�سرطان الثدي.

معهد  من  باحثون  الدرا�سة  قاد 

كامريدج  �سي«  اآر  اإم   - »ويلكوم 

للخاليا اجلذعية )CSCI(، وق�سم 

كامريدج،  جامعة  يف  الأدوي��ة  علم 

الثدي  اأن�سجة  اأن  الباحثون  واأك��د 

ديناميكية وتتغري مبرور الوقت خالل 

والر�ساعة  واحل��م��ل  ال��ب��ل��وغ  ف��رة 

وال�����س��ي��خ��وخ��ة، ورك����زت ال��درا���س��ة 

م���وؤخ���راً يف جملة  نُ�����س��رت  ال��ت��ي 

 Nature Communications
اأثناء  حت��دث  التي  التغيريات  على 

الر�ساعة من خالل فح�س اخلاليا 

املوجودة يف حليب املر�سعة.

قادته  ال��ذي  البحث  ه��ذا  ووج��د 

من  تويغر،  جني  األي�سيا  الدكتورة 

امل��وج��ودة يف  اخل��الي��ا  اأن   ،CSCI
احلليب، التي كان يُعتقد يف ال�سابق 

اأنها ميتة اأو حُتت�سر، هي يف الواقع 

اإىل ح��د كبري،  ق��ي��د احل��ي��اة  ع��ل��ى 

ح��ي��ث ت��وف��ر ه���ذه اخل��الي��ا احلية 

التغريات  لدرا�سة  فر�سة  للباحثني 

اأثناء  اأن�سجة الثدي  التي حتدث يف 

يف  علمية  قفزة  وتقدم  الر�ساعة، 

واملحتملة  املبكرة  املوؤ�سرات  حتليل 

لتطور �سرطان الثدي يف امل�ستقبل.

 medical xpress وتقول جملة

فر�سية  تقدم  الدرا�سة  اإن  الطبية 

مفادها اأن خاليا حليب الأم ت�ساعد 

التي حتدث  التغيريات  درا�سة  على 

يف اأن�سجة الثدي، بل وتقدم العديد 

اإن��ت��اج  كيفية  الإج���اب���ات ح��ول  م��ن 

اختالف  و�سبب  الأم،  لدى  احلليب 

اإىل  ام��راأة  من  اإنتاجه  على  القدرة 

التي  ال�سراتيجيات  وم��ا  اأخ���رى، 

نتائج  لتح�سني  ا�ستخدامها  ميكن 

الر�ساعة الطبيعية للن�ساء.

جمع الباحثون عينات طوعية من 

حليب الثدي من الن�ساء املر�سعات، 

وهي  املتو�سط،  يف  مل   50 بحجم 

مئات  على  حتتوي  اأن  ميكن  كمية 

ل��ل��درا���س��ة،  اخل���الي���ا  م���ن  الآلف 

الثدي  اأن�سجة  من  عينات  وكذلك 

غري املر�سعة املترع بها من الن�ساء 

الالتي اخرن اإجراء جراحة الثدي 

حتليل  وب��ا���س��ت��خ��دام  التجميلية، 

الريبي  ال��ن��ووي  احلم�س  ت�سل�سل 

الفريق  اأج���رى  اخل��ل��ي��ة،  الأح����ادي 

اخل��الي��ا  لتكوين  ج��دي��دة  م��ق��ارن��ة 

هاتني  با�ستخدام  املاأخوذة  الثديية 

بني  ال��ف��روق  وحت��دي��د  الطريقتني، 

املر�سعة  الب�سرية  الثديية  ال��غ��دد 

وغري املر�سعة.

من خالل جمع هذه العينات التي 

ترعت بها الن�ساء املر�سعات، وهي 

حية،  خ��الي��ا  على  حت��ت��وي  عينات 

اخلاليا  التقاط  الباحثون  ا�ستطاع 

جراحية،  غري  بطريقة  الديناميكية 

خاليا  اإىل  ال��و���س��ول  مت  وب��ال��ت��ايل 

ال��درا���س��ات حول  ال��ث��دي ملزيد م��ن 

�سحة املراأة يف امل�ستقبل.

هذا واأعرب العديد من الباحثني 

يف ق�سم �سرطان الثدي عن ده�ستهم 

لهذا الكت�ساف، وقالوا اإنهم ياأملون 

درا�سات  اإج��راء  من  يتمكنوا  اأن  يف 

املبكر  ال��ك�����س��ف  ح���ول  م�ستقبلية 

ل�سرطان الثدي.

دراسة: متحورة أوميكرون »الشبح« 
معدية أكثر من األصلية

اأظهرت درا�سة دمناركية نُ�سرت الثنني اأّن ن�سخة اأخرى من املتحّورة 

اأوميكرون م�سّماة »بي اإيه.BA.2( »2( معدية اأكر من الن�سخة الأ�سلية 

)BA.1( »1.بي اإيه«

وقالت الهيئة الدمناركية ملكافحة الأمرا�س املعدية يف بيان اإّن »الدرا�سة 

�سيب �سخ�س يف منزلكم ب� بي اإيه.2، فهناك خطر 
ُ
تُظهر اأّنه يف حال اأ

عام بن�سبة %39 باأن يُ�ساب فرد اآخر يف املنزل خالل الأ�سبوع الأول. 

�سيب �سخ�س ب� بي اإيه.1، فاإن اخلطر �سيكون 29%«
ُ
يف املقابل، اإذا اأ

وكانت عمليات ح�سابية اأولية اأفادت باأّن بي اإيه.2 الن�سخة املهيمنة يف 

الدمنارك، ُمعدية اأكر مبرة ون�سف من الن�سخة الأ�سلية من اأوميكرون 

»بي اإيه.1«، وفق ما اأعلنت الهيئة الدمناركية يف 26 يناير.

اأّن  على  البيان،  يف  مولر  هولنت  كاميال  الهيئة  يف  الطبيبة  و�سّددت 

»الأ�سخا�س غري امللّقحني هم اأي�ًسا اأكر عر�سًة لالإ�سابة ب� بي اإيواأو�سحت 

الطبيبة اأن الدرا�سة تُظهر اأي�ًسا اأّن الأ�سخا�س امللّقحني وخ�سو�ًسا اأولئك 

الذين تلقوا اجلرعة املعّززة، اأقّل عر�سة بكثري لالإ�سابة.

ورغم ح�سيلة اإ�سابات قيا�سية مع ت�سجيل ارتفاع بن�سبة %43 يف عدد 

الإ�سابات اجلديدة يف الأيام ال�سبعة املا�سية، اإل اأّن الدولة ال�سكندنافية 

التي تُعّد 5،8 ماليني ن�سمة، ت�ستعّد لأن ترفع الثالثاء القيود ال�سحية 

كافة، م�سريًة اإىل ن�سبة التلقيح املرتفعة وعدم ت�سّبب اأوميكرون باأعرا�س 

�سديدة.

بالتن�سيق مع جامعات دامناركية  الهيئة  الدرا�سة باحثون من  واأجرى 

�سخ�س.ه.2  األف   18 حواىل  �سملت  وقد  يناير  و18  دي�سمر   20 بني 

مقارنة ب� بي اإيه.1«.

خبراء يحذرون من اختبارات األجنة 
الجينية

حذر خراء بعلم الوراثة من ا�ستخدام الختبارات اجلينية على الأجنة 

بهدف التنبوؤ بخطر تعر�سها لإ�سابة باأمرا�س معقدة م�ستقباًل، خا�سة 

يف الأجنة التي تكّونت من خالل التلقيح ال�سطناعي.

على  اإنه  الب�سرية  الوراثة  لعلم  الأوروبية  اجلمعية  عن  وقال ممثلون 

الرغم من عدم توافرها حالياً يف اململكة املتحدة، اإل اأنه يتم ت�سويق هذه 

الختبارات يف الوليات املتحدة، ومن املرجح اأن يزداد توافرها مع تطور 

التكنولوجيا،

اأنه ل يوجد  الب�سرية  الوراثة  لعلم  الأوروبية  املجلة  واأكد اخلراء يف 

متعددة  املخاطر  درج��ة  »حتليل  امل�سماة  التقنية  اأن  على  دليل  حالياً 

يولدوا  مل  الذين  الأطفال  تعر�س  باحتمالية  تتنباأ  اأن  ميكن  اجلينات« 

النوع  من  وال�سكري  الف�سام  مثل  معقدة  باأمرا�س  الإ�سابة  بعد خلطر 

اأو �سرطان الثدي يف وقت لحق من احلياة، كما دعا علماء الوراثة   2
اإىل نقا�س جمتمعي حول التطبيق امل�ستقبلي ملثل هذه الختبارات، مثل 

اختيار �سمات كالطول اأو الذكاء.

وقال اأ�ستاذ علم الوراثة الطبية يف اجلامعة الكاثوليكية للقلب املقد�س 

يف  للغاية  واع��د  هذا جمال  اأن  »نعتقد  غيناواردي:  موريزيو  روم��ا،  يف 

احلالية ل ميكن  املرحلة  ولكن يف  الأمرا�س،  من  والوقاية  الوراثة  علم 

ا�ستخدامه«، واأ�ساف: »ل يوجد دليل على اأن هذا النوع من الختبارات 

ميكن اأن يوؤدي اإىل ولدة اأطفال ذوي �سمات اأف�سل اأو يتمتعون ب�سحة 

اأح�سن«.

حليب األم.. وسيلة جديدة الكتشاف سرطان الثدي

مفاجأة صادمة.. الشامبو قد يسبب السمنة!
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أخيرًا.. »آيفون« يتعرف على 
الوجوه بالكمامة

مل�ستخدمي  انتظارها  طال  ميزة  العمالقة،  اآبل  �سركة  اأطلقت 

هواتف اآيفون ت�سمح با�ستخدام تقنية التعرف على الوجه بوجود 

الكمامة.

 IOS( اجلديد  التجريبي  التحديث  يف  امليزة  ه��ذه  وظهرت 

Beta 15.4( الذي اأطلقته اآبل موؤخرا، و�سيكون متاحا للمطورين 
والأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون الإ�سدارات التجريبية من حتديثات 

.»9to5mac« اآيفون، وفقا لتقرير ن�سره موقع

وكان ميكن اإلغاء قفل �سا�سة هواتف اآيفون بوجود الكمامة فقط 

اخليار اجلديد  لكن  اآبل،  ل�ساعة  مرتديا  امل�ستخدم  يكون  عندما 

الذي وفرته اآبل يلغي احلاجة لوجود ال�ساعة.

هذا وتعمل تقنية التعرف على الوجه »Face ID« من خالل 

اأو  الكمامة  ارت��داء  خالل  بالعني  املحيطة  املنطقة  على  التعرف 

قناع الوجه.

كما ميكن ا�ستخدام امليزة اجلديدة حتى يف حال ارتداء الكمامة 

والنظارات الطبية، لكنها لن تعمل يف حال ارتداء نظارات �سم�سية.

ولكن لن ت�سمل هذه امليزة جميع م�ستخدمي هواتف اآيفون بل 

�ستقت�سر يف الوقت احلايل على اإ�سدارات اآيفون 12 واآيفون 13، 

مبختلف اأنواعها.

كذلك، اأ�سار التقرير اإىل »من املحتمل اأن تعمد اآبل يف امل�ستقبل 

بتو�سيع هذه امليزة لت�سمل باقي اإ�سدارات هواتف اآيفون«.

�سلوكك واهتماماتك وغريها من 

الآن،  بعد  �سرية  تعد  مل  املعلومات 

فكلها تُر�سد من قبل تلفازك الذكي 

توجيه  يتج�س�ص عليك بهدف  الذي 

الإعالنات املنا�سبة لك.

اأج���ه���زة  ج��م��ي��ع  لأن  ف���ن���ظ���راً 

ومت�سلة  ذكية  اأ�سبحت  التلفزيون 

ب���الإن���رن���ت ع���ر ج��ه��از ال��ت��وج��ي��ه 

القدرة  تكت�سب  فاإنها  بك،  اخلا�ص 

.ومبجرد  اأي�ساً،  م�ساهدتك  على 

ت�سغيلها، تقوم اأجهزة التلفاز الذكية 

 Sony و   Samsung و   LG من 

التجارية  ال��ع��الم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 

امل���ع���روف���ة، ب��ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات من 

نظام  من  وكذلك  نف�سه،  التلفزيون 

الت�سغيل والتطبيقات.

ك���ذل���ك، ه��ن��اك الأج���ه���زة ال��ت��ي 

تو�سلها بجهاز التلفزيون، مثل جهاز 

و   Google من   Chromecast
من   Fire Stick و   Apple TV

.Amazon
جهاز  جمرد  التلفزيون  يعد  فلم 

لعر�ص املحتوى لك فقد اأ�سبح مراآة 

مبراقبتك  في�سمح  اجتاهني،  ذات 

املعلنني  من  �سبكة  خالل  من  اأي�ساً 

وو�سطاء البيانات، كما ك�سفت روينا 

حماية  ا�ست�سارات  مديرة  فيلدجن، 

.Miss IG Geek البيانات يف

يجمعها  التي  البيانات  وتعتمد 

على  بك  اخلا�ص  الذكي  التلفزيون 

ال�سركة امل�سنعة والعالمة التجارية 

والإ�سدار.

معظم  النظرية،  الناحية  فمن 

اأجهزة التلفزيون الذكية قادرة على 

ال�سوت  ا���س��ت��خ��دام  ب��ي��ان��ات  جمع 

يقول  كما  والتلفزيون،  والفيديو 

توبي لوي�ص، الرئي�ص العاملي لتحليل 

 Darktrace التهديدات يف �سركة 

لالأمن ال�سيراين.

واأو�سح اأن ما يتم فعله بالبيانات 

معقد و�سديد الغمو�ص، م�سرياً اإىل 

اأن معظم العالمات التجارية تدعي 

اأجل حت�سني جودة  ا�ستخدامها من 

ال�سائع  من  اأنه  اإىل  لفتاً  املحتوى، 

اإىل  البيانات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  بيع 

اأو  اإعالن  �سركات  اأو  ثالثة  اأط��راف 

خدمات بث.

بيعها  بعد  اأنه  اأ�ساف  ذلك،  اإىل 

�سيطرة  خارج  البيانات  تلك  ت�سبح 

تكون  ما  وغالباً  امل�سنعة،  ال�سركة 

تلك البيانات املر�سلة غام�سة وغري 

ذلك  يعتمد  اإذ  ماهيتها،  م��ع��روف 

واإعدادات  والأحكام  ال�سروط  على 

اخل�سو�سية، وقد يكون من ال�سعب 

الفرا�سية  الإع��دادات  تغيري  جداً 

مبجرد موافقتك عليها.

���س��ت��ج��م��ع اأج����ه����زة ال��ت��ل��ف��زي��ون 

مت�سلة  اأنها  طاملا  البيانات  الذكية 

حدوث  منع  ميكنك  ول  بالإنرنت، 

ذلك متاماً، ففي كثري من احلالت 

بذلك  القيام  م�سلحتك  م��ن  لي�ص 

امل�ساهدة،  جتربة  على  �سيوؤثر  لأنه 

تعتمد  التطبيقات  كل  اأن  خ�سو�ساً 

على الإنرنت مثل نيتفلك�ص.

مع ذلك، هناك بع�ص الإجراءات 

اتخاذها  ميكنك  التي  الأ�سا�سية 

على  التج�س�ص  من  نف�سك  حلماية 

التلفاز الذكي.

وع����ل����ى ����س���ب���ي���ل امل�����ث�����ال، ق��م 

يف   ACR ت�����س��غ��ي��ل  ب����اإي����ق����اف 

التخ�سي�ص  وتعطيل  الإع����دادات، 

واإل��غ��اء   ،)personalization(

ال�سراك يف جميع ميزات الإعالن، 

الكامريات  تعطيل  اأو  بتغطية  وقم 

وامليكروفونات.

وم���ن امل��ه��م ك��ذل��ك، ال��ت��اأك��د من 

بك  اخلا�ص  التوجيه  جهاز  حماية 

كلمة  تغيري  طريق  عن   )Router(
.Guest املرور واإعداد �سبكة �سيف

الأم��ان عن  كما، ميكنك حت�سني 

تتبع  ال����س���راك يف  اإل��غ��اء  ط��ري��ق 

»الويب« )web tracking( عندما 

ي��ت��م ت��ق��دمي��ه، وحت��دي��ث ال��رام��ج 

 software( ت���وف���ره���ا  مب���ج���رد 

.)updates

تلفازك الذكي يتجسس عليك..
احمي نفسك بهذه الخطوات!

عين غوغل علينا كيفما تحركنا.. هكذا توقف ترصده

أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء تستعد للطيران

اأي تطبيق من  اإذا كنت ت�ستخدم 

تطبيقات غوغل، فاعلم اأن بياناتك 

يتم  حتى حت��رك��ات��ك  وم��ع��ل��وم��ات��ك، 

جمعها بطريقة لن ت�سدقها.

اأن  ح��دي��ث  ت��ق��ري��ر  ك�سف  ف��ق��د 

اأو  ت�سجل كل ما تبحث عنه  غوغل 

يوتيوب،  يف  من�ستها  عر  ت�ساهده 

بالإ�سافة اإىل معرفة حتركاتك عن 

طريق خدمة خرائطها،

ومنذ عام 2019، اأجرت ال�سركة 

تغيريات يف طريقة جمعها املعلومات 

واخليارات املتاحة اأمام امل�ستخدمني 

ت�سمح  والتي  مبعلوماتهم،  للتحكم 

لهم بحذف البيانات تلقائيا وب�سكل 

روتيني. كذلك، اأتاحت لهم اإمكانية 

 incognito« اخل��ف��ي  ال��ب��ح��ث 

mode« يف »خرائط غوغل«، التي 
اأن  دون  املواقع  عن  بالبحث  ت�سمح 

يتاح للموقع حفظ البيانات.

اأن  التقرير  ك�سف  امل��ق��اب��ل،  يف 

هناك خطوات حمددة ميكن اتباعها 

للتخل�ص من عني غوغل التي تر�سد 

كل �سيء لكن يجب قبل ذلك حتديد 

ما يعرفه غوغل عنك.

ا�سمك  يعرف  اأن  املحتمل  فمن 

وجن�سك  ميالدك  وت��اري��خ  ووجهك 

وعناوين الريد الإلكروين الأخرى 

التي ت�ستخدمها وكلمة مرورك ورقم 

هذه  بع�ص  اأن  �سيما  ل  ه��ات��ف��ك، 

) عامة  اأنها  على  ت��درج  املعلومات 

بك  اخلا�سة  امل���رور  كلمة  ولي�ست 

بالطبع).

ت�ساركه  ما  معرفة  كيفية  واإليك 

���س��رك��ة غ��وغ��ل م���ع ال���ع���امل ع��ن��ك، 

لتوقف ما ل تريده.

اخلطوات

بداية افتح نافذة املت�سفح وانتقل 

 .Google ح�����س��اب  �سفحة  اإىل 

 Google م�ستخدم  ا�سم  اكتب  ثم 

 @« ب����دون  اأو  ب���ك (م���ع  اخل���ا����ص 

.(»gmail.com
املعلومات  اخ��ر  القائمة،  وم��ن 

وميكنك  وراج���ع���ه���ا.  ال�سخ�سية 

وال�سم  �سورتك  ح��ذف  اأو  تغيري 

وتاريخ امليالد واجلن�ص وكلمة املرور 

وعناوين الريد الإلكروين الأخرى 

ورقم الهاتف.

م��ع��رف��ة  يف  ت��رغ��ب  ك��ن��ت  واإذا 

واملتاحة  ب��ك  اخل��ا���س��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

وحدد  اأ�سفل  اإىل  فانتقل  للجمهور، 

النتقال اإىل »نبذة عني«.

ت�سمية  يتم  ال�سفحة،  هذه  ففي 

) اأ�سخا�ص  باأيقونة  اإم��ا  �سطر  كل 

مبنى  رمز  اأو  �سخ�ص)،  لأي  مرئية 

اأو  فقط)  ملوؤ�س�ستك  (مرئي  املكتب 

رمز قفل (مرئي لك فقط).

حدد عن�سراً لختيار ما اإذا كنت 

تريد جعله عاماً اأو �سبه عام، اإذ ل 

ح�سابك  حالياً جلعل  طريقة  توجد 

خا�سا متاما.

رك����اب  ط����ائ����رة  اأول  ت�����س��ت��ع��د 

للقيام  ال��ع��امل  يف  بالكهرباء  تعمل 

اجلوية  املركبة  وخ�سعت  برحلة. 

�سركة  طورتها  التي  األي�ص،  امل�سماة 

يف  امل��ح��رك  لختبار   ،Eviation
الأ�سبوع املا�سي.

ووفًقا ملا ذكره الرئي�ص التنفيذي 

لل�سركة، فاإن األي�ص على بعد اأ�سابيع 

فقط من رحلتها الأوىل.

امل�سابهة  البطارية  تقنية  وبف�سل 

لتلك املوجودة يف ال�سيارة الكهربائية 

اأو الهاتف اخللوي و 30 دقيقة من 

تت�سع  التي  األي�ص  تتمكن  ال�سحن، 

لت�سعة ركاب من الطريان ملدة �ساعة 

واحدة ونحو 815 كيلومر.

الق�سوى  الرحلة  �سرعة  وتبلغ 

ال�ساعة.  كيلومر يف   463 للطائرة 

 Boeing رحلة  �سرعة  تبلغ  بينما 

يف  كيلومر   946 الق�سوى   737
ال�ساعة.

وتاأمل ال�سركة، التي تركز ح�سرًيا 

اأن  الكهربائي،  اجلوي  ال�سفر  على 

التي  الكهربائية  الطائرات  ت�سبح 

تت�سع من 20 اإىل 40 راكًبا حقيقة 

ع�سر  اإىل  �سبع  غ�سون  يف  واق��ع��ة 

�سنوات.

ويخ�سع النموذج الأويل للطائرة، 

الذي ظهر لأول مرة يف عام 2019، 

ال�����س��رع��ة  منخف�سة  لخ���ت���ب���ارات 

اأن  املقرر  ومن  دي�سمر.  �سهر  منذ 

يخ�سع لختبارات عالية ال�سرعة يف 

الأ�سابيع القليلة املقبلة.

اإنزال  يتم  الختبارات،  هذه  ويف 

ب�سرعات  امل����درج  ع��ل��ى  ال��ط��ائ��رة 

وال�سماح  قوتها  لختبار  خمتلفة 

للفرق الأر�سية مبراقبة اأنظمة مثل 

التوجيه والفرملة ومانع النزلق.

كانت  ال�سركة  اأن  م��ن  وبالرغم 

األي�ص  قيام  اإىل  البداية  يف  تهدف 

ول��ك��ن   .2022 ع���ام  ق��ب��ل  ب��رح��ل��ة 

�سمال  يف  ال�سيئة  اجلوية  الظروف 

غرب املحيط الهادئ يف نهاية العام 

اأعاقت الختبار.

ث���الث   Eviation وط�������ورت 

الأويل:  ال��ن��م��وذج  م��ن  اإ����س���دارات 

للمدراء  ون�سخة  ل��ل��رك��اب  ن�سخة 

خم�س�سة  ون�����س��خ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

يف  الركاب  ن�سخة  وتت�سع  لل�سحن. 

وطيارين،  رك��اب  لت�سعة  الخ��ت��ب��ار 

من  كيلوجرام   385 اإىل  بالإ�سافة 

امل��دراء  ن�سخة  وحتتوي  الب�سائع. 

التنفيذيني على �ستة مقاعد للركاب 

تبلغ  بينما  ات�����س��اًع��ا.  اأك���ر  لرحلة 

قدًما   450 ال�سحن  طائرة  م�ساحة 

مكعًبا من احلجم.

وي���زداد ازدح���ام جم��ال الطريان 

ال�سركات  م��ن  ك��ل  م��ع  الكهربائي 

النا�سئة و�سركات الطريان القائمة. 

مليون   253 نا�سا  وك��ال��ة  ومنحت 

 2021 �سبتمر  ���س��ه��ر  يف  دولر 

و   GE Aviation ل�������س���رك���ة 

اإىل  التكنولوجيا  جللب   magniX
عام  بحلول  الأمريكية  الأ�ساطيل 

.2035



منتخب الجامعة بطال لدوري الجامعات 
للرياضات اإللكترونية فيفا 22

كتب: فهد الفليج 

حقق منتخب جامعة امللك �سعود املركز الأول يف نهائيات بطولة دوري 

والتي  للطالب   22 فيفا  الإلكرتونية  للريا�سات  ال�سعودية  اجلامعات 

خالل  الدمام  مبدينة  في�سل  بن  عبدالرحمن  الإم��ام  جامعة  ا�ست�سافتها 

الفرتة 25-26 / 6/ 1443ه� وبالتعاون مع الحتاد الريا�سي للجامعات 

ال�سعودية مب�ساركة منتخبات اجلامعات والكليات ال�سعودية

من  النا�سر  حممد  الطالب  البطولة  وكاأ�س  الأول  املركز  على  ح�سل   

جامعة امللك �سعود فيما ح�سل على املركز الثاين الطالب يزيد اجلهني من 

ال�سعيد من جامعة  ب�سام  الطالب  الثالث  املركز  جامعة جدة وح�سل على 

الإمام عبدالرحمن بن في�سل

بدر  والطالب  النا�سر  الطالب حممد  البطولة  اجلامعة يف  فريق  ومثل 

الوتيد من كلية اإدارة العمال واإداري الفريق الأ�ستاذ خالد اليو�سف .

اليو�سف  خالد  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  منتخب  اإداري  �سرح  جهته  وم��ن 

»عن  كانت  والتي  املجموعات  مرحلة  مرحلتني،  على  اأقيمت  البطولة  اأن 

بعد« وانطلقت يوم 28 نوفمرب 2021 وخا�س منتخب اجلامعة خاللها 6 

مباريات، وا�ستطاع التاأهل للنهائيات.

الإم��ام  جامعة  ا�ست�سافتها  البطولة  نهائيات  اأن  اليو�سف  واأ���س��اف 

كانوا  لعبني  جت��اوزن��ا  اهلل  وبحمد  ال��دم��ام،  يف  في�سل  بن  عبدالرحمن 

�سعود حممد  امللك  جامعة  ا�ستطاع ممثل  حيث  البطولة،  لهذه  مر�سحني 

اأق�سى  كما  الثمانية،  دور  يف  تبوك  جامعة  على  الفوز  يحقق  اأن  النا�سر 

الالعب املميز حممد فوزي من جامعة امللك عبدالعزيز حتى و�سلنا للمباراة 

النهائية مع جامعة جدة وهلل احلمد ح�سمنا النهائي ، واأ�سبح الذهب من 

بدران  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  قبل  من  الدعم  اأن  موؤكداً  ن�سيبنا، 

العمر كان له الأثر الكبري يف حتقيق هذا اللقب، ول نن�سى ماقدمته وتقدمه 

عمادة �سوؤون الطالب وعلى راأ�س هرمها الدكتور علي الدلبحي الذي كان 

معنا خطوة بخطوة حتى و�سلنا اإىل ما نحن عليه حالياً،معترباً اأن طموح 

جامعة امللك �سعود التميز يف جميع املحافل ومنها الريا�سية.

نقاش حول »بناء القدرات في فصول 
العلوم«.. غدًا

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

حلقتها  الثنني،  غداً  م�ساء  من  الثامنة  عند  »اأفكر«  والريا�سيات  العلوم 

ال�ساد�سة ع�سر بعد املئتني �سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز 

للتعلم اجلماعي  اإطار  العلوم:  القدرات يف ف�سول  بناء   « بعنوان  اأ�سبوعياً 

وطرق  مناهج  اأ�ستاذ  بوجودة  ب�سارة   �سوما   الدكتور  ويقدمها  املو�سع« 

تدري�س العلوم -اجلامعة المريكية-بريوت ، وذلك عن طريق قاعات زوم 

الفرتا�سية عرب الرابط التايل:  

https://zoom.us/j/97953159871

كتب: م�ساعد الغنيم

ت�سوير: توفيق الغامدي

مبركز  جراحي  طبي  فريق  جنح 

امللك فهد لطب وجراحة القلب يف 

�سعود  امللك  بجامعة  الطبية  املدينة 

لل�سريان  معقدة  عملية  اإج���راء  يف 

الأورطي وال�سمام الأورطي ملري�سة 

وارتفاع  الربو  من  تُعاين  �سبعينية 

ال�سغط ال�سرياين وجلطات دماغية 

�سابقة.

واأو�سح ا�ست�ساري جراحة القلب 

للفريق  القائد  الأورط��ي  وال�سريان 

اأن  اآل بكر  اجلراحي الدكتور تركي 

املري�سة اأ�سيبت قبل عامني بتمزق 

يف ال�����س��ري��ان الأورط�����ي واأج��ري��ت 

ق��ل��ب مفتوح  اآن�����ذاك ع��م��ل��ي��ة  ل��ه��ا 

اإ�سعافية يف اأحد امل�ست�سفيات وُغري 

ال�����س��ري��ان الأورط�����ي ال�����س��اع��د مع 

ال�سريان  وج��ذر  الأورط���ي  ال�سمام 

العملية  من  �سنتني  وبعد  الأورط��ي، 

يف  �سيق  م��ن  تعاين  ب���داأت  الأوىل 

الظهر،  يف  متكررة  واآلم  التنف�س 

كما اأظهرت الأ�سعة ال�سوتية للقلب 

الأورطي  ال�سمام  يف  �سديداً  يًقا  �سِ

ال�سابقة مما  العملية  بُدل يف  الذي 

فتح  لإعادة  اأخرى  عملية  ي�ستدعي 

الأورط��ي  ال�سريان  وتغيري  ال�سدر 

القو�سي مع ا�ستبدال جذر ال�سريان 

بعد  الأورطي  ال�سمام  مع  الأورطي 

اإيقاف الدورة الدموية ملدة قد ت�سل 

اإىل 40 دقيقة بعد ذلك يتم اإجراء 

النازل،  الأورطي  ال�سريان  ا�ستبدال 

للمري�سة  ال�سن  تقدم  لعامل  ونظراً 

وخطورة حالتها ومعاناتها من حالة 

الدماغية  واجللطات  املزمنة  الربو 

من  العملية  اإج��راء  ُرف�س  ال�سابقة 

خلطورة  ن��ظ��راً  م�ست�سفيات  ع��دة 

احلالة.

املري�سة  اأن  ب��ك��ر   اآل  واأ���س��اف 

فهد  امللك  ملركز  مراجعتها  وبعد 

املدينة  يف  القلب  وج��راح��ة  لطب 

ُقبلت  �سعود  امللك  بجامعة  الطبية 

للتاأكد  الفحو�سات  عيدت 
ُ
واأ احلالة 

اإىل  من الت�سخي�س ال�سابق، م�سرياً 

اإعادة تقييم احلالة واعتماد اخلطة 

والتي  للمري�سة  الكاملة  العالجية 

ت�سمنت ثالث عمليات جراحية .

واأك����د اأن����ه ب��ع��د ث��الث��ة اأ���س��اب��ي��ع 

امل�ست�سفى  يف  املري�سة  اأم�ستها 

تخللها اإجراء الفحو�سات وجتهيزها 

للعملية ومن ثم اإجراء كل العمليات 

بحمد  امل�ست�سفى  غ��ادرت  امل��ق��ررة، 

اهلل يف �سحة وعافية.

املهارات   �ساركت عمادة تطوير 

»ال��ت��ع��ل��ي��م  ال������دويل  امل����وؤمت����ر  يف 

لتنمية  الإل����ك����رتوين  وال���ت���دري���ب 

ال���ق���درات ال��ب�����س��ري��ة« واجل��ل�����س��ة 

الفتتاحية، تلبية لدعوة من املركز 

الوطني للتعليم اللكرتوين، والذي 

التعليم  وزي��ر  معايل  برعاية  اأقيم 

حممد  بن  حمد  الدكتور  الأ�ستاذ 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سيخ،  اآل 

الإلكرتوين،  للتعليم  الوطني  املركز 

 24  –  21 م��ن  ال��ف��رتة  وذل���ك يف 

املوافق  1443ه�  الآخ��رة  جمادى 

بفندق  2022م،  يناير   27  –  24
و�سط  بالريا�س،  الريتزكارلتون 

م�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن اخل���رباء 

والعامليني. املحليني 

املوؤمتر  ه��ذا  يف  العمادة  وم��ثَ��ل 

والدرا�سات  للتطوير  العمادة  وكيل 

ال�سبيعي  �سالح  بن  خالد  الدكتور 

املهارات  تطوير  عميد  عن  نيابة 

العزيز  عبد  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 

الزامل.

وي�ست�سرف هذا املوؤمتر م�ستقبل 

يف  الإل��ك��رتوين  والتدريب  التعليم 

اململكة واأثره على التنمية الب�سرية 

ال���ك���وادر  ل��ت��م��ك��ني  ال���ق���ط���اع  يف 

�سوق  يف  املناف�سة  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة 

والعاملي. املحلي  العمل 

ا�ستعرا�س  اإىل  املوؤمتر  ويهدف   

اخل�������ربات وال��ت��ج�����ارب ال��ع��امل��ي��ة 

ت��وظ��ي��ف  ب��الب��ت��ك��ار يف  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب الإل���ك���رتوين 

ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات ال��ب�����س��ري��ة، 

املتعلقة  التحديات  اأهم  ومناق�سة 

وفر�س  الب�سرية  القدرات  بتنمية 

ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب الإل���ك���رتوين 

اإىل  اإ���س��اف��ة  و���س��ب��ل جت���اوزه���ا، 

م��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر 

ملهارات  التاأهيل  واإع��ادة  املهارات 

جديدة والتعلم مدى احلياة.
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تكرمي متقاعدي كلية ال�سياحة والآثار

نجاح عملية معقدة للقلب والشريان األورطي بالطبية 

تطوير المهارات تشارك في مؤتمر »تعليم القدرات البشرية«

ً


