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�أعلنت عمادة الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود عن فتح باب القبول للتقدمي على برامج الدرا�سات العليا
االعتياديـة «دبلـوم عايل ـ ماج�ستـيـر ـ دكتــوراه» للعـام اجلامعي 1444هـ 2022 -م ابتــدا ًء من يــوم الأحـــــد
1443 / 7 / 26هـ املوافق 2022 / 2 / 27م �إىل يوم االثنني 1443 / 8 / 11هـ املوافق 2022 / 3 / 14م.
و�أو�ضحت العمادة �أنه لالطالع على الربامج و�شروط القبول واملقابل املايل ميكن زيارة املوقع:
) (https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836
والتقدمي من خالل بوابة القبول الإلكرتوين:
).(/https://dgs.ksu.edu.sa

ُتعد الأوىل من نوعها على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية..

اتفاقية تعاون بين قسم اإلعالم ومركز التواصل الحكومي

وقع ق�سم الإع�لام بجامعة امللك
�سعود ،يوم الأربعاء املا�ضي اتفاقية
تعاون مع مركز التوا�صل احلكومي
ب����وزارة الإع��ل�ام ،حيث مثل ق�سم
االعالم ،عميد كلية الآداب بجامعة
امللك �سعود الدكتور نايف بن ثنيان
�آل �سعود ،فيما مثل مركز التوا�صل
احل��ك��وم��ي ب�����وزارة الإع��ل��ام وكيل
الوزارة للتوا�صل واملتحدث الر�سمي
الدكتور عبداهلل املغلوث.
وتتمحور االتفاقية على �إتاحة
الفر�صة ملجموعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س وطالب وطالبات الدرا�سات
العليا بالق�سم لإج���راء الدرا�سات
واالب���ح���اث ،وتقييم ال�برام��ج التي

ينفذها مركز التوا�صل احلكومي،
بالإ�ضافة �إىل منح ق�سم الإع�لام
�أف�ضلية للإ�ستفادة املجانية من
اخلدمات والإمكانيات التي يقدمها
امل��رك��ز لإق��ام��ة ال�برام��ج وال���دورات
والأن�����ش��ط��ة التعليمية والتدريبية
بق�سم الإعالم .كما �شملت االتفاقية
�إىل ت��دري��ب جم��م��وع��ة م��ن ط�لاب
وطالبات املر�شحني من الق�سم ،يف
امل�ؤمتر ال�صحفي ال��دوري للتوا�صل
احل��ك��وم��ي ،وامل�����س��اه��م��ة يف ظهور
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س بالق�سم
عرب و�سائل الإع�لام ،ومنح �أولوية
الرت�شيح لأع�ضاء هيئة التدري�س
وطلبة الق�سم ،مل��ن تنطبق عليهم

في ضيافتنا

�شروط املتحدث الر�سمي.
وت��ه��دف االتفاقية �إىل ا�ستفادة
م���رك���ز ال��ت��وا���ص��ل احل��ك��وم��ي من
اخل�برات العملية والأكادميية التي
يتمتع بها ق�سم الإع��ل�ام بجامعة
امللك �سعود ،وتعزيز �أوج��ه التعاون
الأك���ادمي���ي ،وال��ب��ح��ث��ي وامل��ه��ن��ي يف
املجال الإع�لام��ي من خ�لال �إقامة
ن��دوات وور���ش عمل ،بالإ�ضافة �إىل
تبادل اخل�برات يف تطوير الربامج
الإعالمية.
وتعد االتفاقية التي �أبرمها مركز
التوا�صل احلكومي مع ق�سم االعالم
بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،الأوىل من
نوعها مع �أق�سام االعالم باجلامعات

ال�سعودية.
ه��ذا ويتناول امل���ؤمت��ر ال�صحفي
الدوري الذي يقيمه مركز التوا�صل
احل��ك��وم��ي ب������وزارة الإع���ل��ام �أه���م
املوا�ضيع التي تهم املجتمع ال�سعودي
داخلياً وخارجياً.
وب��ه��ذه املنا�سبة �أك����دت رئي�سة
ق�سم االع�لام بجامعة امللك �سعود
الدكتورة عهود ال�شهيل� ،أن الق�سم
يتمتع ب��ع�لاق��ات وط��ي��دة ،ورواب���ط
وثيقة مع مركز التوا�صل احلكومي
يف مملكتنا الغالية ،وذل��ك بف�ضل
الدعم الالحمدود الذي توليه قيادتنا
الر�شيدة ل�شتى املجاالت ب�شكل عام،
واالعالمي ب�شكل خا�ص.

و�أب���دت د.ال�شهيل �سعادتها يف
كلمتها ال��ت��ي �أل��ق��ت��ه��ا خ�ل�ال حفل
توقيع االتفاقية حيث قالت« ي�سعدنا
يف ق�سم االع�ل�ام بتوقيع اتفاقية
التعاون امل�شرتك مع مركز التوا�صل
احل��ك��وم��ي ب����وزارة االع��ل�ام ،والتي
�ستمكننا من التوا�صل الفعال ،وربط
امل��ج��ال العلمي الأك��ادمي��ي باملجال
العملي الإعالمي ،وتبادل اخلربات
ب�ين ال��ط��رف�ين ،وحتقيق الأه���داف
امل�شرتكة ،وامل�ساهمة يف احللول
ال�لازم��ة للتحديات امل�ستقبلية يف
�سبيل حت�سني الأداء وجودة الر�سالة
االت�����ص��ال��ي��ة ���ض��م��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة
موحدة ،بالإ�ضافة �إىل تدريب طلبة

الق�سم لرنى خمرجاته م�ستقبال يف
املجال الوظيفي.
وب��ي��ن��ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م الإع��ل�ام
وم�ست�شار معايل رئي�س جامعة امللك
�سعود واملتحدث الر�سمي الدكتورة
عهود ال�شهيل �أن االتفاقية تهدف
�إىل تعزيز �أوج��ه التعاون الأكادميي
والبحثي واملهني يف املجال الإعالمي
بني الطرفني ،م�ؤكدة �أن هذه االتفاقية
�ستحقق الكثري من املنافع ،و�سيمهد
الطريق ملزيد من االجنازات.
واختتمت د.ال�شهيل كلمتها �أن
ط���ريف االت��ف��اق��ي��ة �سيتطلعون �إىل
ثمار هذه ال�شراكة من خالل العلم
واالعالم يف بالدنا الغالية.
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بح�ضور  400طالب وطالبة وم�شاركة مركز اخلريجني

كلية التمريض تقيم فعالية يوم الخريج

زيارة عميدة التمري�ض للمعر�ض امل�صاحب
برعاية عميدة كلية التمري�ض
الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد
�أقامت وكالة كلية التمري�ض للتطوير
واجل��ودة ممثلة بوحدة اخلريجني،
ي����وم االث���ن�ي�ن 1443/6/28ه����������ـ
املوافق 2022/1/31م فعالية يوم
اخلريج مب�شاركة وحدة اخلريجني
بكلية التمري�ض ،مركز اخلريجني
باجلامعة ،املدينة الطبية بجامعة
امل��ل��ك �سعود ،مدينة امل��ل��ك �سعود
الطبية ،مدينة امللك فهد الطبية،
جممع �إرادة ،وال�صحة النف�سية
بالريا�ض
و�أو�ضحت عميدة كلية التمري�ض
الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد يف
كلمة االفتتاح للفعالية� ،أن القيادة
الر�شيدة ت��ويل اهتمامها ودعمها
ملهنة التمري�ض كونها رك��ي��زة من
ركائز الرعاية ال�صحية يف العامل،
مبينة �أن كلية التمري�ض ت�ساهم يف

تخريج ممر�ضني متميزين وم�ؤهلني
ل��رف��ع م�ستوى ال��رع��اي��ة ال�صحية
يف اململكة .ونوهت د.الرا�شد �إىل
�أهمية معاجلة التحديات التي تواجه
خريجي الكليات يف �سوق العمل
و�إت��اح��ة الفر�صة للكوادر الوطنية
ذات الكفاءة العالية يف للتوا�صل مع
اجلهات ذات العالقة باملهنة لت�سهيل
عملية التدريب والتوظيف.
ويف ن���ه���اي���ة ال���ك���ل���م���ة ق��ام��ت
د.الرا�شد بتقدمي ال�شكر والتقدير
مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ب��دران العمر ،على دعمه الدائم
ل��ل��ك��ل��ي��ة ول��ل��م�����ش��رف ع��ل��ى م��رك��ز
اخلريجني الدكتور �أن�س ال�شعالن
ولوكيل الكلية للتطوير واجل��ودة
وكافة اجلهات امل�شاركة يف �إجناح
الفعالية.
من جانبه ن ّوه امل�شرف على مركز
اخلريجني الدكتور �أن�س ال�شعالن ،

على اخلدمات التي يقدمها مركز
اخلريجني ومنها بوابة اخلريجني
االل��ك�ترون��ي��ة وال��ت��ي حت��ت��وي على
ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي تهم
اخلريج �أو املتوقع تخرجهم ومتابعة
عمليات التوظيف وعن دور املركز
يف �إب���ق���اء ال��ت��وا���ص��ل ب�ين اخل��ري��ج
واجلامعة.
وحت��دث الأ�ستاذ ماجد البقمي
رئي�س �شركة ديتيلز تي ون ال�شريك
اال�سرتاتيجي لفعالية يوم اخلريج
عن �سعادته بكونهم �أحد امل�ساهمني
يف �إقامة الفعالية وت�سهيل فر�ص
ال��ع��م��ل خل��ري��ج��ي كلية التمري�ض
م����ؤك���داً ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ات
املجتمعية بني خمتلف القطاعات
ودورها يف خدمة املجتمع.
وقد �شهدت فعالية يوم اخلريج
بكلية التمري�ض عدد من املحا�ضرات
���ش��م��ل��ت ا���س��ت��ع��را���ض ل��ل��ت��ج��ارب

تكرمي امل�شرف على مركز اخلريجني الدكتور �أن�س ال�شعالن

جانب من التكرمي
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة للخريجني
وارب��اب �سوق العمل والتفاعل بني
امل�ؤ�س�سة االكادميية و�سوق العمل
واخلريجني.
و�أطلعت عميدة كلية التمري�ض

دورات تدريبية بعمادة شوون المكتبات
�أق����ام����ت وح�����دة ال���ت���دري���ب يف
ع����م����ادة �����ش�����ؤون امل���ك���ت���ب���ات ي���وم
الأرب��ع��اء 1443/7/1هـ ،ال���دورة
الثانية �ضمن ال�سل�سلة التدريبية
الأوىل بعنوان « القراءة القانونية
يف ب���رن���ام���ج ال���ت���ح���ول وب��رن��ام��ج
ال��ت��خ�����ص��ي�����ص» ،ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور
عبدالوهاب اخل�ضريي ،حيث تطرق
�إىل التحول واخل�صخ�صة يف نظام
العمل ال�سعودي.
ون��اق�����ش د.اخل�����ض�يري ع��دد من
االمور التي تهم من�سوبي ومن�سوبات
اجل��ام��ع��ة يف ال�برن��ام��ج ،مو�ضحاً
�ضوابط ومعايري �آلية تقييم املوظفني
بعد التحول �أو التخ�صي�ص ،كما ذكر
العديد من امل��زاي��ا ح��ول الربنامج
التي من �ش�أنها �أن ت�ضمن حقوق
املوظفني يف النظام ،ونالت الدورة
على ا�ستح�سان اجلميع.
كما قدمت ال��وح��دة ي��وم االثنني

1443/7/6هـ ،الدورة الثانية من
ال�سل�سلة التدريبية الثالثة ،وتطرقت
عن قاعدة البيانات  IEEEقدمها
الأ�ستاذ حممد �صالح ،وهدفت �إىل
كيفية ا�ستخدام قاعدة البيانات،
وا�ستخراج املعلومات ،بالإ�ضافة
�إىل طريقة ترتيب القاعدة و�أه��م
املميزات التي تقود الباحثني نحو
امل��ع��ل��وم��ات وم�����ص��ادره��ا بال�شكل
املطلوب وبكل ي�سر و�سهولة.
ويف ذات ال�����س��ي��اق ان��ط��ل��ق��ت
ال�سل�سلة التدريبية الثانية والتي تهم
الباحثني والباحثات ب���دورة حتت
ع��ن��وان «هند�سة اجل����ودة» قدمها
املهند�س معاذ العاطفي ،وذلك يوم
الثالثاء 1443/7/7هـ وملدة ثالث
�أي���ام ب��واق��ع ��� 9س��اع��ات تدريبية،
تطرق فيها املحا�ضر �إىل العديد
م��ن املوا�ضيع التي تهم الباحثني
والباحثات يف جم��ال حتليل نظم

يف جميع امل��راح��ل ،لتح�سني جودة
امل��ن��ت��ج��ات النهائية ل��ه��ذه النظم،
م�ؤكداً �إىل �أهمية توعية الباحثني
وال��ب��اح��ث��ات مب��ت��ط��ل��ب��ات اجل����ودة
العالية وحت�سينها عرب ا�ستخدام
تقنيات اجلودة املتطورة ،كما تطرق
�إىل عدة جوانب من �أهمها مناهج
وطرق اجلودة الإح�صائية ،درا�سات
التوقع والتنب�ؤ ،درا�سات الإمدادات
اللوج�سيتية ،درا�سة �إدراة عمليات
الإنتاج .وغريها من املوا�ضيع التي
�أ�ضافت الكثري للدورة.
كما نظمت وحدة التدريب دورة
حماية الأفكار املبتكرة يف النظام
ال�سعودي والتي قدمها الدكتور عبد
الرزاق جنيب يوم الأربعاء املوافق
1443/7/8هـ ،وهدفت �إىل توعية
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن وم��ع��رف��ة حقوقهم
الفكرية والأدبية يف نظام الق�ضاء
ال�سعودي ،وتطرق د.جنيب اىل عدة

عنا�صر رئي�سية وجوهرية ت�ساعد
اجلميع يف معرفة كيفية التعامل
مع الأنظمة القانونيةوقد حظيت
الدورة بالعديد من امل�شاركات التي
�أ�ضفت لها طابع جميل.
فيما قدمت وحدة التدريب دورة
بعنوان �أ�سا�سيات البحث العلمي
للباحثني والباحثات ،قدمها الدكتور
ح�سام املجلي وذلك يف يوم اخلمي�س
املوافق 1443/7/9هـ ،حيث تطرق
اىل العديد من الأم��ور املهمة التي
ت�ساعد الباحثني يف امتام بحوثهم
و �أه��م النقاط التي ينبني عليها
م�ضمون ال��ب��ح��ث و�أه����م ال��ق��واع��د
الأ�سا�سية والطريقة العلمية املتبعة
لكتابة البحث العلمي واخلطوات
ال�صحيحة للمنهج العلمي وغريها
من الأم��ور التي ت�ساعد الباحثني
والباحثات لكتابة البحث العلمي
بال�شكل ال�صحيح .

ام���ت���دادًا جل��ه��ود ���ش��رك��ة وادي
الريا�ض يف دعم الأبحاث العلمية
وت�شجيع االب��ت��ك��ارات يف جم��ال
االت�����ص��االت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات،
���ش��ارك��ت ���ش��رك��ة وادي ال��ري��ا���ض
للعام الثاين على التوايل كراعي
ع��ل��م��ي يف الأومل���ب���ي���اد ال��وط��ن��ي
ل�ل�إب��داع العلمي «�إب���داع »2022
يف ن�سخته الثانية ع�شر وال��ذي
تنظمه م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز
ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»

بال�شراكة مع وزارة التعليم.
ونياب ًة عن �أمري منطقة املدينة
امل��ن��ورة الأم�ير في�صل بن �سلمان
بن عبد العزيز ،ت � ّوج نائب �أمري
املنطقة الأم�ي�ر �سعود ب��ن خالد
الفي�صل 40 ،م��وه��و ًب��ا �سعود ًيا
من الفائزين والفائزات باجلوائز
ال��ك�برى خ�ل�ال احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي
يف الأومل��ب��ي��اد ال��وط��ن��ي ل�ل�إب��داع
ال��ع��ل��م��ي «�إب�����داع  ،»2022حيث
قدمت �شركة وادي الريا�ض جائزة

خا�صة للم�شروع الفائز يف جمال
الروبوتات والأجهزة الذكية.
ويعد الأوملبياد الوطني للإبداع
العلمي م�سابقة علمية �سنوية
ب�ين ط��ل��ب��ة امل���دار����س م��ك��ون��ة من
ثمان مراحل تقوم على �أ�سا�س
ال��ت��ن��اف�����س يف امل���ج���االت العلمية
من خ�لال تقدمي م�شاريع علمية
فردية �أو جماعية وفقاً للمعايري
وال�����ض��واب��ط اخل��ا���ص��ة بامل�شروع،
ويتم حتكيمها �إلكرتون ًيا ومبا�ش ًرا

م��ن ق��ب��ل ن��خ��ب��ة م��ن الأك��ادمي��ي�ين
واملخت�صني وف��ق م��ع��اي�ير علمية
حم���ددة ب��ه��دف حت��دي��د امل�شاريع
امل��ت��م��ي��زة ل�تر���ش��ي��ح��ه��ا ل��ل��م��راح��ل
التناف�سية الأعلى حتى الو�صول
�إىل �أق��وى امل�شاريع البحثية التي
ت�شكل منتخب امل��م��ل��ك��ة للبحث
العلمي الذي يتناف�س �ضمن �أقوى
حمفل عاملي للبحوث العلمية وهو
امللتقى ال��دويل للعلوم والهند�سة
« �آي�سف».

«وادي الرياض» ترعى جائزة في أولمبياد «إبداع »2022

الدكتورة مي الرا�شد على املعر�ض
امل�صاحب للفعالية ،وتكرمي اجلهات
امل�شاركة.
وت ��أت��ي الفعالية ب��ه��دف تن�سيق
ل��ق��اءات الطلبة امل��ت��وق��ع تخرجهم

مع م�ؤ�س�سات �سوق العمل ال�صحية
وحتديد �أوجه التعاون بني اجلهات
امل�����س��ت��ه��دف��ة وا���س��ت��ق�����ص��اء �آراء
اخلريجني ،و�أرب��اب �سوق العمل يف
برنامج علوم التمري�ض.

شؤون المكتبات تكرم موظفيها
المتقاعدين والمتميزين

�أقامت عمادة �ش�ؤون املكتبات يوم الأثنني املا�ضي حف ً
ال تكرميياً �شمل
املوظفني املتقاعدين ور�ؤ�ساء الوحدات ،بالإ�ضافة �إىل املوظفني املتميزيني
يف العمادة للعام امليالدي 2021م.
ويف التفا�صيل مت تكرمي املوظفني املتقاعدين وهم الأ�ستاذ ابراهيم
القعيد ،الأ�ستاذ �سعود احلمي�ضي ،الأ�ستاذ فهد ال�سريع ،الأ�ستاذ علي
الفريجي حيث بد�أ احلفل بكلمة امل�شرف العام على عمادة �ش�ؤون املكتبات
بالنيابة الدكتور عبداهلل بن حمود املقرن ،والذي بدوره قدم �شكره وتقديره
للمتقاعدين على ماقدموه طيلة ف�ترة عملهم يف العمادة بعد ذل��ك مت
ت�سليمهم الدروع التذكارية.
بعد ذلك مت تكرمي ر�ؤ�ساء الوحدات يف العمادة على ماقدموه خالل العام
2021م ،وبهذه املنا�سبة �ألقى �سعادة امل�شرف العام بالنيابة الدكتور عبداهلل
املقرن كلمة �أ�شاد فيها بجهودهم املتميزة يف �إدارة وحداتهم وطالبهم
مب�ضاعفة اجلهد خلدمة الطالب والباحثني ورواد مكتبات اجلامعة ،بعد
ذلك �سلمت لهم الدروع التذكارية.
وكرم الدكتور عبداهلل املقرن املوظفني املتميزين على م�ستوى العمادة
ب�شطر الطالب للعام 2021م حيث هن�أهم على هذا الإجناز ،مقدماً �شكره
لهم وطالبهم مبزيد من التميز ومزيد من العطاء خلدمة رواد مكتبات
اجلامعة ،ويف اخلتام مت ت�سليمهم دروع التميز.
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التعليم

وزير التعليم يوجه القطاعات
التعليمية باالحتفاء
بيوم التأسيس
وجه معايل وزير التعليم د.حمد بن
حممد �آل ال�شيخ اجلامعات ومعاهد
وك��ل��ي��ات امل�ؤ�س�سة ال��ع��ام��ة للتدريب
ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي و�إدارات التعليم
باملناطق وامل��ح��اف��ظ��ات وامللحقيات
الثقافية يف اخل��ارج؛ باالحتفاء بيوم
الت�أ�سي�س يف 22فرباير اجل���اري،
من خالل �إقامة الربامج والفعاليات
والأن�����ش��ط��ة للتعريف ب��أه��م��ي��ة ه��ذه
املنا�سبة ،والعمق التاريخي واحل�ضاري
وال��ث��ق��ايف ل��ل��دول��ة ال�����س��ع��ودي��ة منذ
ت�أ�سي�سها قبل ثالثة قرون ،والتالحم
والرتابط الوثيق بني املواطنني وقيادتهم.
وي�أتي توجيه الوزير �آل ال�شيخ باحتفال وزارة التعليم بذكرى ت�أ�سي�س
الدولة ال�سعودية يف كافة قطاعاتها؛ �إمياناً ب�أهمية تعزيز الوعي
واملعرفة لدى الن�شء ال�ستذكار تاريخ الدولة ال�سعودية التي �أ�س�سها
الإمام حممد بن �سعود وعا�صمتها الدرعية ،والوالء للقيادة الر�شيدة
�أيدها اهلل ،-واالعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم ،وح�ضارته وتراثهورموزه وقيمه الوطنية الرا�سخة ،والوفاء ملن �أ�سهم يف خدمة الوطن من
الأئمة وامللوك واملواطنني.
و�أكد توجيه معاليه على �إقامة وتنظيم الفعاليات والربامج والأن�شطة
ملنا�سبة يوم الت�أ�سي�س ح�ضورياً ،مع االلتزام بكافة الإجراءات االحرتازية
املعتمدة ،وعن بُعد يف من�صتي «مدر�ستي» و»رو�ضتي» ،ومراعاة الفئات
العمرية للطلبة يف جميع املراحل الدرا�سية عند �إعداد تلك الأن�شطة
والربامج.

جامعة تبوك تختتم أعمال ملتقى
السياحة واالبتكار األول

اختتمت جامعة تبوك م�ؤخرا� ،أعمال ملتقى ال�سياحة واالبتكار
الأول الذي ا�ستمر ثالثة �أيام مب�شاركة من وزارة ال�سياحة و�شركة نيوم
وم�شروع البحر الأحمر و�آم��اال وعدد من �صناع ال�سياحة باملنطقة،
بح�ضور معايل رئي�س اجلامعة الدكتور عبداهلل بن مفرح الذيابي.
وا�ستهدف امللتقى حتدي التطبيقات الذكية التي تعنى ب�صناعة
ال�سياحة يف منطقة تبوك وم��ا ت�شهده من توجه لل�سياحة الذكية
والنوعية.
و�صاحب امللتقى عدد من ور�ش العمل واملحا�ضرات �شارك بها عدد
من املتحدثني من اجلهات امل�شاركة ومن املهتمني يف �صناعة ال�سياحة
من داخل املنطقة وخارجها.
كما د�شن معايل رئي�س اجلامعة على هام�ش امللتقى نادي ال�سياحة
يف عمادة �ش�ؤون الطالب ك�أحد الأندية الطالبية باجلامعة  ،حتت
�شعار»  ،« Visit Tabukالذي ي�ستهدف �صناعة ال�سياحة يف املنطقة
 ،كما جرى توقيع مذكرة تعاون بني جامعة تبوك واجلمعية ال�سعودية
للإر�شاد ال�سياحي بهدف التدريب والتطوير وتبادل اخلربات.
وت�ضمن امللتقى هاكثون �سياحي �شارك به �أك�ثر من  120طالباً
وطالبة يف �أربع حتديات هي :حتدي �صناعة ال�سياحة  ،وحتدي �صناعة
امل�شاهد ال�سياحية  ،وحت��دي تنظيم الرحالت ال�سياحية  ،وحتدي
�صناعة الهدايا التذكارية  ،عمل عليها الطالب يف اليومني الأولني
ومت يف اليوم الثالث حتكيم التحديات و�إعالن النتائج وحتديد الفرق
الفائزة وت�سليمهم اجلوائز يف حفل االختتام.
وقال معاليه � :إن جامعة تبوك تعمل على تهيئة طالبها ليكونوا جزءاً
من هذا احلراك ال�سياحي ال�ضخم الذي تعي�شه اململكة كوجهة �سياحية
عاملية  ،وكذلك لتبادل اخلربات واملعارف يف جمال ال�سياحة يف وقت
تت�صاعد فيه درجة االهتمام احلكومي واخلا�ص بهذا القطاع يف جميع
مناطق اململكة ب�شكل عام ،ومنطقة تبوك ب�شكل خا�ص ،حيث تعترب
ال�سياحة �أحد �أهم مكونات ر�ؤية  2030لتحقيق التنوع االقت�صادي،
وتوفري فر�ص العمل للمواطنني.
من جانبه بني وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور في�صل
�أبو ظهري �أن اجلامعة تعمل من خالل هذا املُلتقى مع عمادة �ش�ؤون
الطالب لتكون خمرجاته متوافقة مع متطلبات جمال ال�سياحة،
وكذلك للعمل على تدريب الطالب والطالبات ليكونوا جاهزين
لالنخراط يف �سوق العمل بعد تهيئتهم ومتكينهم �أثناء فرتة درا�ستهم
اجلامعية  ،كما جتهز اجلامعة النطالق كلية ال�سياحة وال�ضيافة
مطلع العام الدرا�سي القادم.
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جامعة القصيم تحصل على رخصة البرمجيات
الحكومية الحرة خالل معرض السعودية الرقمية
ح�صلت جامعة الق�صيم م�ؤخرا
على رخ�صة الربجميات احلكومية
احل���رة ومفتوحة امل�����ص��در ،وذل��ك
خ�لال معر�ض ال�سعودية الرقمية
الذي تنظمه هيئة احلكومة الرقمية
بالتزامن مع انعقاد م�ؤمتر LEAP
العاملي بالريا�ض خـالل الفرتة من
 3 - 1فرباير 2022م.
و�أع�����رب م��ع��ايل حم��اف��ظ هيئة
احلكومة الرقمية املهند�س �أحمد
بن حممد ال�صويان خ�لال ت�سليم
الرخ�صة عن فخره واع��ت��زازه مبا
تقوم به جامعة الق�صيم من عمل
وح��راك وا�سع يف جوانب كثرية يف
جمال التحول الرقمي ،وخدماتها
املتميزة التي تقدمها يف �أك�ثر من
ج��ان��ب ،وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى �أن تقدم
برجميات مفتوحة امل�صدر لإع��ادة
ا�ستخدامها من جهات كثرية ،مما
يدل على رغبتها لتفعيل ال�شراكة مع
اجلهات احلكومية الأخ��رى و�إعادة
ا���س��ت��خ��دام ال�برجم��ي��ات بال�شكل
ريا �إىل �أن ال�سباق
املطلوب ،م�ش ً
احلقيقي هو يف كم املنتجات التي
�سيتم رف��ع��ه��ا م��ن اجل��ام��ع��ة على
املن�صة لالنتفاع بها من ع��دد من
اجلهات احلكومية.
من جهته �أكد عميد عمادة تقنية

املعلومات باجلامعة الدكتور فهد بن
حممد املن�صور �أن ح�صول اجلامعة
على هذه الرخ�صة ملدة ثالث �سنوات
يعك�س التقدم التقني الذي تقدمه
اجل��ام��ع��ة ،ويعطي اجلامعة احلق
يف عملية ن�شر امل�صادر املفتوحة
ون�شر الربجميات املفتوحة للجهات
احلكومية اخلارجية ليتم اال�ستفادة

منها ،مبينًا �أن هذا بحد ذاته يعد
راف�دًا �أ�سا�س ًيا لرفع كفاءة الإنفاق
للمنتجات الرقمية ،و�أن اجلامعة
كان لها دور يف تعزيز هذا اجلانب.
يذكر �أن هيئة احلكومة الرقمية
�أطلقت الرخ�صة احلكومية اخلا�صة
ب��ال�برجم��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة� ،ضمن
جهودها لإي��ج��اد �سيا�سة موحدة

للمتطلبات احلكومية لتلقي و�إعادة
ا�ستخدام الربجميات احلكومية،
و�إتاحة حق االنتفاع جلميع اجلهات
احلكومية على نطاق وا�سع� ،إ�ضاف ًة
�إىل ت�أ�سي�س متطلبات البنية التحتية
الالزمة لن�شر الربجميات احلكومية
مب����ا ي�����ض��م��ن ح����ق����وق اجل���ه���ات
احلكومية.

رئيس شركة كورسيرا يشيد بنموذج المملكة في
التعليم عن بعد ويؤكد :السعودية تفوقت عالميًا

�أ�شاد الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ك���ور����س�ي�را ج��ي��ف م��اج��ي��ون��ك��ال��دا
بالنموذج العاملي الذي قدمته اململكة
يف التعليم عن بُعد من خالل من�صة
«مدر�ستي» و  24قناة تعليمية.
وقال رئي�س �شركة كور�سريا خالل

زي��ارت��ه وال��وف��د امل��راف��ق له ملدر�سة
ال��ب��ث الف�ضائي�« :إن م��ا ي�شهده
ال��ن��ظ��ام التعليمي يف اململكة من
مرونة وا�ستجابة يف التح ّول لتقدمي
التعليم ع��ن بُ��ع��د جلميع الطالب
والطالبات؛ يجعلها يف م�صاف دول

العامل لقيادة م�ستقبل التعليم عن
بُعد والتعليم الإل��ك�تروين» ،م�ؤكداً
�أن النموذج ال�سعودي تف ّوق عاملياً،
وي�ستحق الدرا�سة كونه مت تطبيقه
وفق �أف�ضل املمار�سات واملقايي�س
العاملية مقارن ًة ببع�ض ال��دول التي

اطلع على جتاربها.
و�أ���ض��اف �أن االل��ت��زام بالتح�سني
امل�ستمر واكت�شاف �أماكن االحتياج
وقيا�س مداه ،وحتديد طرق التدخل
ال�����س��ري��ع ل��ت��ق��دمي ال��دع��م ،ه��و من
الأ���ش��ي��اء ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي مي��ت��از بها
منوذج التعليم عن بُعد يف اململكة؛
لأن��ه يعالج االحتياجات التعليمية
احلقيقية �سواء الو�صول للمن�صة
الرقمية �أو التفاعل مع املحتوى
الذي تقدمه .وا�ستمع رئي�س �شركة
كور�سريا والوفد املرافق �إىل �شرح
تعريفي ع��ن امل��در���س��ة ومرافقها،
وج��ه��ود ال�����وزارة يف ت��وف�ير تعليم
متم ّيز يف ظل اجلائحة مع �إمكانية
ا�ستمراره ،بجانب عر�ض تف�صيلي
عن �إح�صائيات من�صتي «مدر�ستي
» و «رو�ضتي» وجتربة ال���وزارة يف
التعليم الإلكرتوين.
ح�ضر اللقاء وكيل الوزارة للتعليم
ال��ع��ام د.حم��م��د املقبل ،وامل�شرف
العام على الإدارة العامة للتعليم
الإلكرتوين د.عهود الفار�س.

جامعة أم القرى تطلق جائزتها للتميز في  4مسارات
�أطلقت جامعة �أم القرى «جائزة
جامعة �أم القرى للتميز 1443هـ»،
وال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س ومن يف حكمهم ،واملوظفني
ال َّر�سميني ،والكليات الأكادميية،
وال��ع��م��ادات امل�����س��ان��دة ،والإدارات
باجلامعة .وت�شتمل اجل��ائ��زة على
�أربعة م�سارات خمتلفة وهي :م�سار
التّعليم ،وم�سار البحث العلمي،
وم�سار االبتكار واجل���ودة ،وم�سار
التطوير وخ��دم��ة املجتمع ،بحيث
ي��رت��ب��ط ب��ك��ل م�����س��ار ث�ل�اث ج��وائ��ز
فرعية ،ويبد�أ التقدمي على اجلائزة
يوم الأحد القادم وينتهي يوم االثنني
 1443/7/20هـ.

و�أو�ضح رئي�س اجلامعة الدكتور
م��ع��دي ب��ن حممد �آل م��ذه��ب� ،أن
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية تُ��ع��د راف���دًا
رئ��ي�����س� ًي��ا ال���س��ت��دام��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف
ر�صا للتعلم مدى
التَّعليم ،وتوفري ُف ً
احل��ي��اة� ،إ���ض��اف� ًة �إىل دع��م البحث
العلمي وث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار وري���ادة
الأعمال ،م�ؤكدًا على دور اجلائزة
يف حتقيق َّ
خطة جامعة �أم القرى
2027م الإ�سرتاتيجية؛ وذل��ك من
حيث الإ�شارة �إىل التميز يف تقدمي
برامج تعليمية نوعية ،ف�ضلاً عن
ت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ة البحثية ودع��م
االب���ت���ك���ار ،وال��ت��وج��ه ن��ح��و تنمية
االقت�صاد املعريف� ،إ�ضاف ًة �إىل رفع

ك��ف��اءة امل���وارد واحل��وك��م��ة لتحقيق
التم ّيز يف العمل امل�ؤ�س�سي ،حيث
تعمل اجلائزة مب�ساراتها املختلفة يف
تر�سيخ مكانة اجلامعة عامل ًّيا بعمقها
العربي والإ���س�لام��ي ،وي ��أت��ي ذلك
تزامنًا مع التقدير املقدم لأع�ضاء
هيئة التّدري�س والباحثني واملبتكرين
وامل��وظ��ف�ين ،ع�ل�او ًة على الكيانات
الإدارية داخل اجلامعة وت�شجيعهم
على االرت��ق��اء بذاتهم وجمتمعهم
ووطنهم.
وت���ه���دف اجل���ائ���زة �إىل ت��ع��زي��ز
املكانة العلمية للجامعة؛ مبا ِ ّ
يحقق
ال � ّري��ادة والتَّم ّيُز العلمي واملعريف
على امل�ستويات املحلية والإقليمية

وال��ع��امل��ي��ة� ،إ���ض��اف � ًة �إىل خلق بيئة
تناف�سية للو�صول �إىل الأداء املتم ّيُز،
وت�شجيع الإبداع واالبتكار يف تقدمي
�أب��ح��اث علم َّية ذات ج��ودة عالية،
تخدم املجتمع وت�ساعد يف تنمية
االقت�صاد املعريف وري��ادة الأعمال
يف بيئة �أكادميية حمفزة وب�شراكات
فاعلة خلدمة اجلامعة واملجتمع.
وتت�ضمن اجلائزة �شروطاً ومعايري
حمددة للتقدمي يف فروعها ،وتخ�ضع
لآلية تقييم ومفا�ضلة بني املتقدمني
من الفئات امل�ستهدفة؛ لتمكينهم من
املناف�سة على املراكز الثالثة الفائزة
باجلوائز والبالغ عددها  36مكاف�أة
مالية لكافة الفروع.
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درا�سة ت�ؤكد..

العامل الوراثي يساهم باإلصابة بالصداع النصفي
امل�����ش�ترك��ة وامل��ت��م��ي��زة يف النوعني
يعاين �أكرث من مليار �شخ�ص على
ال��ف��رع��ي�ين ال��رئ��ي�����س��ي�ين ل��ل�����ص��داع
م�ستوى العامل من ال�صداع الن�صفي،
الن�صفي».
ويُعتقد �أن ال�صداع الن�صفي هو
وتتوافق منطقتان من �أ�صل 123
ا���ض��ط��راب وع��ائ��ي ع�صبي داخ��ل
منطقة وراثية مع الربوتينات التي
ال���دم���اغ والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة يف
ت�ستهدفها �أدوية ال�صداع الن�صفي.
الر�أ�س ،و�أظهرت الأبحاث ال�سابقة
وقد ت�سمح القائمة املو�سعة للمناطق
�أن العوامل الوراثية ت�ساهم ب�شكل
اجلينية لل�صداع الن�صفي بتحديد
كبري يف خطر الإ���ص��اب��ة بال�صداع
ع��ق��اق�ير  ج���دي���دة ت�����س��ت��ه��دف تلك
الن�صفي.
الأنواع .وحتتوي �إحدى املناطق التي
وت�شري درا�سة حديثة ن�شرت يف
مت حتديدها حديثا على جينات
جملة � Nature Geneticsإىل
( )CALCA / CALCBت�شفر
وجود  123منطقة جينية مرتبطة
الببتيد املرتبط بجني الكال�سيتونني،
بخطر الإ�صابة بال�صداع الن�صفي،
وهو جزيء متورط يف نوبات ال�صداع
وميكن ا�ستهداف بع�ضها بالعقاقري،
ال��ن�����ص��ف��ي وي��ت��م ح��ظ��ره ب��وا���س��ط��ة
ووج��د الباحثون اختالفات وراثية
�أدوي��ة ال�صداع الن�صفي املثبطة لـ
ب��ي�ن ال���ن���وع�ي�ن ال��رئ��ي�����س��ي�ين م��ن الب�صرية ال�شائعة ر�ؤية الوم�ضات �أو النظر عن نوعه.
وبح�سب موقع «� ،»RTأو�ضحت  .CGRPوتغطي منطقة اخلطر
ال�صداع الن�صفي :ال�صداع الن�صفي البقع الداكنة �أو حتى العمى امل�ؤقت،
امل�صاحب بهالة وال�صداع الن�صفي وميكن �أن ت�شمل الأعرا�ض الأخرى امل�ؤلفة الرئي�سية للدرا�سة ،هايدي الأخ�����رى م�ستقبالت HTR1F
التنميل اجل�سدي �أو �صعوبات يف هاوتكانغا�س�« :إ�ضافة �إىل توريط اجلينية امل�شفرة لل�سريوتونني ،1F
دون هالة.
ع�����ش��رات امل��ن��اط��ق اجل���دي���دة من وه��ي �أي�ضا ه��دف لأدوي���ة جديدة
وت��و���ص��ف ال��ه��ال��ة ب���أن��ه��ا فئة من التحدث.
و�أظهرت نتائج التحليل �أن هناك اجل��ي��ن��وم لإج������راء حت��ق��ي��ق �أك�ث�ر  خا�صة بال�صداع الن�صفي.
الأعرا�ض التي حتدث �أثناء ال�صداع
الن�صفي ومي��ك��ن �أن ت�ستمر ملدة ع��وام��ل م�شرتكة ت��زي��د م��ن خطر ا�ستهدافا ،توفر درا�ستنا �أول فر�صة
ت�صل �إىل �ساعة .وت�شمل الأعرا�ض  الإ�صابة بال�صداع الن�صفي بغ�ض  ذات مغزى لتقييم املكونات اجلينية

دراسة حديثة ...تكشف عن مدة استمرار المناعة
ضد (كوفيد) بعد اإلصابة...

يف ال��درا���س��ة اجل���دي���دة� ،أك���دت
ال���ت���ج���ارب �أن ع�����دوى SARS-
 ،CoV-2ورد الفعل املناعي لها،
يقلالن من قدرة �سال�سل احلم�ض 
النووي يف الكرومو�سومات التي ت�ؤثر
على تكوين بناء امل�ستقبالت ال�شمية
ل��ت��ك��ون مفتوحة ون�����ش��ط��ة ،وتلتف
حولها لتن�شيط التعبري اجليني.
ويف ك��ل م��ن �أن�سجة الهام�سرت
والأن�������س���ج���ة ال��ع�����ص��ب��ي��ة ال�شمية
الب�شرية ،اكت�شف ف��ري��ق البحث
انخفا�ضا م�ستمرا ووا�سع النطاق يف
تنظيم بناء امل�ستقبالت ال�شمية.
وت�����ش�ير �أع��م��ال �أخ����رى ن�شرها
ه����ؤالء الباحثون �إىل �أن اخلاليا
الع�صبية ال�شمية م��و���ص��ول��ة �إىل
م��ن��اط��ق دم��اغ��ي��ة ح�����س��ا���س��ة� ،أن
تفاعالت اخلاليا املناعية امل�ستمرة
يف التجويف الأنفي ميكن �أن ت�ؤثر
على العواطف ،والقدرة على التفكري

بو�ضوح (الإدراك) ،مبا يتوافق مع
«كوفيد طويل الأمد».
و�أظهرت التجارب التي �أُجريت
على الهام�سرت� ،أن تقليل تنظيم
م�ستقبالت الع�صبونات ال�شمية
ا�ستمر بعد �أن تعافت التغيريات
ق�صرية امل��دى ،التي قد ت�ؤثر على

حا�سة ال�شم ب�شكل طبيعي .ويقول
ال��ب��اح��ث��ون �إن ه��ذا ي�شري �إىل �أن
«كوفيد »-19ي�سبب ا�ضطرابا طويل
الأم���د يف تنظيم الكرومو�سومات
للتعبري اجل��ي��ن��ي ،وه���و م���ا ميثل
�شكال من �أ�شكال «الذاكرة النووية»
التي ميكن �أن متنع ا�ستعادة ن�سخ

اكت�شف العلماء ب�أن قاع البحر من
�أك�ثر  الأماكن ازدح��ام��اً على كوكب
الأر�����ض حيث �أن ه��ن��اك �أك�ث�ر من
ثلثي نوع من الكائنات البحرية مل
يكت�شف بعد .ومنذ �أن و�ضع العامل،
ك��ارل لينيو�س� ،أ�س�س  علم النظام
البيولوجي يف منت�صف القرن ،18
حاول العلماء الذين جاءوا بعد منه

�أنه يعرفوا تقدير عدد الأنواع التي
تعي�ش على الأر���ض ،وم��دى تنوعها
ال��ك��ب�ير ،وال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ط���ر�أت
عليها عرب  التاريخ الطويل ،حيث
�أكد اخلرباء �أن هذه الأ�سئلة وعلى
ال��رغ��م م��ن التطور الكبري مل تتم
الإجابة عنها بعد.
وي��ع��رف العلماء يف يومنا ه��ذا،

�أك�ثر  من مليون ون�صف مليون نوع
تقريبا ،لكن اخلرباء يدركون �أن هذا
لي�س  �سوى جزء ب�سيط من التنوع
البيولوجي احلقيقي ال��ذي متلكه
الأر�ض.
وت�شري التقرير ب���أن هناك �أكرث
من  3ماليني نوع من الفطر متواجد
ع��ل��ى ك��وك��ب الأر�������ض ،ومي��ك��ن �أن

امل�ستقبالت ال�شمية حتى بعد �إزالة
.SARS-CoV-2
ويقول تني �أوف��ر�« :إن �إدراك �أن
حا�سة ال�شم تعتمد على التفاعالت
اجلينية اله�شة بني الكرومو�سومات
لها �آث��ار مهمة .و�إذا توقف التعبري
اجليني ال�شمي يف كل مرة ي�ستجيب
فيها اجلهاز املناعي بطرق معينة
ت���ؤدي �إىل تعطيل االت�صاالت بني
الكرومو�سومات ،ف�إن حا�سة ال�شم
املفقودة قد توفر �أي �إ�شارات مبكرة
ب�أن فريو�س كورونا يتلف �أن�سجة املخ
قبل ظهور �أعرا�ض �أخرى ،واقرتاح
طرق جديدة لعالجها».
ويف اخل���ط���وة ال��ت��ال��ي��ة ،يبحث
ال���ف���ري���ق يف م���ا �إذا ك����ان ع�لاج
الهام�سرت امل�صاب بـ»كوفيد طويل
الأمد» بال�ستريويدات ميكن �أن يحد
م��ن ردود الفعل املناعية ال�ضارة
(االلتهاب) حلماية البنية النووية.

دراسة تكشف  ....ثلث الكائنات البحرية لم
تكتشف بعد!..؟

ي�صنف �أي�ضاً ب�أن ال�سبب يف �أزدحام
الكوكب ،وبح�سب املقال املن�شور يف
«ريا نوف�ستي» ،ف�إن الغالبية العظمى
من الأنواع املعروفة بالن�سبة لعلماء
الأحياء هي من �سكان الأر�ض على
الياب�سة� ،أما قاع البحر فهو بالن�سبة
لعلماء الأح��ي��اء هو �أر���ض  جمهولة
متا ًما وغام�ضة.

دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
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مبادئ وأصول التربية الصحية
وتعزيزها
ترجمة :د .جميل فريوز الر�شيد
�سنة الن�شر1442 :هـ 2020 ،م
يقدم الكتاب مقدمة ت�أ�صيلية ملجال الرتبية
ال�صحية وتعزيز ال�صحة ،وتربط املجال بكافة
امل��ج��االت والتخ�ص�صات ال��ت��ي ت��رف��ده وتتقاطع
معه .فيقدم للقارئ خلفية حول املهنة والكلمات
وامل���������ص����ط����ل����ح����ات وال��ت��ع��ري��ف��ات الأ���س��ا���س��ي��ة
يف امل��ه��ن��ة ،وت��اري��خ
ال�����ص��ح��ة وال�ترب��ي��ة
ال�صحية وت��ع��زي��ز
ال�صحة ،والأ�صول
الفل�سفية للرتبية
ال�صحية وتعزيز
ال�������������ص������ح������ة،
وال����ن����ظ����ري����ات
ومن�����������������������اذج
ال���ت���خ���ط���ي���ط
ل�����ب�����رام�����������ج
وم�������ب�������ادرات
ال���ت��رب������ي������ة
ال�������ص���ح���ي���ة
وت������ع������زي������ز
ال���������ص����ح����ة،
والأخ��ل�اق����ي للرتبية
ال�صحية وتعزيز ال�صحة ،و�أدوار وم�س�ؤوليات
اخت�صا�صي الرتبية ال�صحية واالعتماد والدرا�سة
املتقدمة يف املجال ،وبيئات الرتبية ال�صحية وتعزيز
ال�صحة مثل املدر�سة وال�صحة العامة �أو املجتمعية
وبيئة مكان العمل ،والهيئات واجلمعيات واملنظمات
ذات ال�صلة بالرتبية ال�صحية وتعزيز ال�صحة .يف
املجمل ،ي�ضع الكتاب طالب التخ�ص�ص يف قلب
�أدبيات الرتبية ال�صحية وتعزيز ال�صحة وي�ؤهلهم
للعمل باحثني يف املجال ،وي�سلحهم باالجتاهات
امل�ستقبلية يف جم��ال الرتبية ال�صحية وتعزيز
ال�صحة.

علم النبات الجنائي
Jane H. Bock

ت���أل��ي��ف David O. :
Norris
ترجمة � :أ .د .ر�ضا حلمي �أحمد �سمور  ،د.
�أحمد ح�سام حممد حممود
�سنة الن�شر1442 :هـ
يتناول هذا الكتاب الأدلة اجلنائية النباتية وما
و�صغر حجم مقارنة
ت��ت��م��ي��ز ب���ه م���ن دق��ة
ب����الأدل����ة االخ����رى.
ف���الأدل���ة اجلنائية
ال��ن��ب��ات��ي��ة الت����رى
�إال باملجهر ،مما
يفوت على امل�شتبه
بهم م��ن طم�سها
والتخل�ص منها،
وه���ذا ي��زي��د من
م�����ص��دق��ي��ت��ه��ا
ودوره������ا امل��ه��م
يف حت����دي����د
امل�����ج�����رم��ي��ن 
والإرهابني يف
ع������امل مي���وج
ب����اجل����رمي����ة
والإره��������اب،
وتتطور فيه طرائق �إخفاء
الأدل����ة ،وحم��اول��ة ال��ه��روب م��ن ال��ع��دال��ة ب�صورة
مذهلة� .إ�ضافة �إىل �أن الكتاب يفتح �آفاق جديدة
مل�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون ،ولطالب الكليات املهتمني
مبجال الأدلة اجلنائية ،كما يعزز الأداء الأمني من
خالل ا�ستخدام الأدل��ة اجلنائية النباتية مبراكز
البحوث اجلنائية .كذلك يذخر الكتاب باملعلومات
الأ�سا�سية والطبيقية يف جم��ال الأدل��ة اجلنائية
النباتية.

636

تعزيه
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لألمير نايف بن ثنيان آل سعود
عميد كلية اآلداب
في وفاة المغفور له  -بإذن الله-
األمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود

العدد  - 1423الأحد  12رجب 1443هـ املوافق  13فرباير 2022م

rs.ksu.edu.sa

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

(منالية الويب) بمواقع الجامعة  ..كأحد تطبيقات
الوصول الشامل للتحول الرقمي
مهما كانت قدراتهم �أو �إعاقاتهم.
تعي�ش اجلامعة ف��ى الوقت
وعندما تكون �صفحة الويب يف
احلايل طفرة معلوماتية وتقنية،
متناول اجلميع فهذا يعني �أن��ه
غ�ي�رت ط���رق و�أ���س��ال��ي��ب البحث
ي�سهل ال��و���ص��ول �إل��ي��ه��ا وفهمها
وال��ت��وا���ص��ل ب�ين م��ن�����س��وب��ي��ه��ا ،و
م��ن قبل اجل��م��ي��ع ،بغ�ض النظر
ب��الأخ�����ص مع ظ��ه��ور خ��دم��ات
عن القدرات ،واملوقع ،واخل�برة،
جديدة متثلت فى �إف���راد مواقع
والتقنية .وان��ط�لاق�اً م��ن دوره��ا
متخ�ص�صة لكافة مراكز املعلومات
والعمادات والكليات ف�ض ً
ال��ري��ادي ،ف����إن ال�برن��ام��ج ي�سعى
ال عن
حالياً لطرح لن�شر الوعي حول
م��واق��ع �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
ق�ضية �إت��اح��ة �صفحات الويب
باجلامعة.
التابعة للجامعة وجعلها يف متناول
وت�سعى اجلامعة دائ��م�اً على
اجلميع  .وه��ى اخل��ط��وة االوىل
�أن يكون لها دو ًرا ريادياً يف �إر�ساء
د .أحمد الحفناوى
لإق���رار �سيا�سة اجلامعة ملنالية
دع��ائ��م جمتمع املعلومات ال��ذي
ال��وي��ب ،وت��أت��ي �سيا�سة اجلامعة
ي�ستخدم التكنولوجيا احلديثة
لدفع عجلة البحث العلمي و�إع���داد جيل من ملنالية الويب كامتداد طبيعي ل�سيا�سات وخطط
الطالب لديه املهارة والقدرة على التوا�صل ،كما اجلامعة التي تهدف لتهيئة احل��رم اجلامعي
تقدم مواقع و�صفحات اجلامعة على الويب عددا للجميع مب��ا فيهم الأف����راد ذوي الإع��اق��ة من
متزايدا من اخلدمات املبا�شرة على الإنرتنت مبا خالل التزام اجلامعة امللك بتقدمي كل ما يلزم
يف ذلك ن�شر الأخبار واملعلومات ،ف�ض ً
ال عن موارد لت�سهيل و�صول �أع�ضائها من ط�لاب ،و�أع�ضاء
التعلم ملجموعة وا�سعة من امل�ستخدمني (الطالب هيئة تدري�س ،وزائرين واال�ستفادة من الربامج،
احلاليني واملحتملني ،واملوظفني ،والآب��اء� ،إلخ) .واخلدمات ،والفر�ص التي تقدمها �إىل �أق�صى
ويعمل برنامج الو�صول ال�شامل على (م�شروع حد ممكن .وتهدف �سيا�سة اجلامعة ملنالية الويب
اجلامعة ملنالية الويب) ك�أحد تطبيقات الو�صول حتقيق الأهداف التالية :
ـ و�ضع �إط���ار ق��ان��وين ل�ضمان �أن حمتويات
ال�شامل للتحول الرقمي الهادفة �إىل حوكمة
املحتوي املقدم على الويب ل�ضمان �أن تكون �صفحات اجل��ام��ع��ة االل��ك�ترون��ي��ة م��ت��اح��ة لكل
هذه املوارد ميكن الو�صول �إليها من قبل اجلميع من يرغب يف الو�صول �إليها ،امتثاالً للمبادئ

الأخالقية ،وتطبيقاً ملبادئ الت�صميم ال�شامل يف
احلرم اجلامعي.
ـ متكني جميع �صفحات الويب التي حتتوي
على معلومات ر�سمية للجامعة والتي مت �إن�شاءها
وحت��دي��ث��ه��ا� ،أو تعديلها ب��ع��د ال��ت��اري��خ الفعلي
لهذه ال�سيا�سة متوافقة م��ع املعايري الو�صول
واال�ستخدام العاملية.
ـ و���ض��ع ح���د �أدن�����ى م���ن م��ع��اي�ير ال��و���ص��ول
واال�ستخدام ل�صفحات وي��ب اجلامعة املقدمة
للم�ستفيدين على اختالف قداراتهم.
ـ ت�شجيع م�صممي �صفحات ال��وي��ب على
تخطي احلد الأدنى من املعايري لتعزيز الو�صول
واال�ستخدام للويب لكل جمتمع اجلامعة.
ـ ح�صول مواقع اجلامعة على االعتماد الدوىل
ملنالية الويب وفق معايري .w3c
ـ جعل فر�ص الأف��راد ذوي الإعاقة مت�ساوية،
�إىل �أق�صى حد ممكن ،مع الأفراد غري املعاقني
يف اال�ستفادة من الفر�ص ،واملعلومات ،واخلدمات
املقدمة على �صفحات اجلامعة االلكرتونية.
لذا ف�إن هدف برنامج الو�صول ال�شامل فى
الفرتة القادمة هو �إق��رار �سيا�سة منالية الويب
ملواقع اجلامعة ،وامل�ساعدة بالإر�شاد والتوجيه
لكل مواقع اجلامعة للو�صول لالعتماد العاملي
ملنالية الويب.
�أ�ستاذ تقنيات التعليم امل�ساعد وم�ست�شار تقني
برنامج الو�صول ال�شامل

�أً���س��دل ال�ستار على ق�صة الطفل املغربي
ريــان ذو اخلمــ�س �سنــــوات الذي �سقـــط يف
بئــر اِرتـوازيــــة بعمـــق �إثنــان وثالثـــون متـــر،
ٍ
يف قريــــــة جماعــة متروت ،ب�إقليــم �شف�شـــاون
�شمــال امل��غ��رب ،ال��ت��ي ب���د�أت مــن الأول مـن
فربايـــر وحتى اخلامـــ�س مــن فربايـــــر ونتـــج
عنــها وفـــاة الطفل ريان ـ رحمه اهلل ـ .
حيـــثُ حظيت احلادثة الأليمـــة ب�إهتمـــام
ل��دى املجتمـــع امل��غ��رب��ي وال��ع��رب��ي ب��ل العالــم
و�أ�صبحت و�سائــل الإعــالم املحليـــة والدوليـــة
�شغلهــا ال�شاغل تناقل الأخبــار منها ال�صحيحة
ومنها دون ذل��ك ،وك��غ�يري م��ن املتعاطفني مع
الطفل و�أُ�سرتــهُ ،كنــت �أُتابـع حلظـ ًة بلحظــة
عمليــة الإنقـــاذ عبــــر �أنواع الإعـــالم اجلديــد
والقديــم ،الالفت يف هـــذه املحنـــة املوجعـــــة
ظهـــور امل�شاعــر الإن�سانيــة ال�صادقة دون
ت��زي��ي��ف ،ورغ��ـ��م ذل���ك ح���ـ���او َل ال��ب��ع�����ض مـــن
ال��ب��اح��ث�ين ع��ن امل��ت��اب��ع��ـ��ات والإع��ج��ـ��اب عبــر
�شبكــات التوا�صل بث املعلومـات والتحليـــالت
دون تثبــت ،ولكـــن �أثبتــــت و�سـائل الإعــــالم
التابعـــــــــة للم�ؤ�س�ســـات احلكوميـــة واخلا�صــــة
جدارتهـا بنقل املعلومـــــات ب�شفافيــة ومهنيــة

البحثيـن عـن ال�شهـرة واملـال ...رحم اهلل ريان
طفل الإن�سانيــة.
عبدالكرمي م�ؤذن
�إعالم

اإلعالم في األزمات

عاليـــة ،ومــن وجهــــة نظـري املتوا�ضعـــة
يف الأزمــــات ي�برز الإعـــالم الأك��ادمي��ي عــن
الإع��ـ��ـ�لام ال��ه��اوي مم��ا ميتلك مــن �أخالقيات
و�أُ�س�س اليمُ كــن جتاوزهـــا بعكـ�س غ�يره من

اهتماماتك بين دائرتين
تلك االهتمامات التي ت�سرق الكثري من وقتنا وت�شغل
حيزاً يف حياتنا ولها دور فعال يف ت�شكيل طرق تفكرينا
و�أطباعنا والتي تنعك�س ب�شكل كبري على ت�صرفاتنا و�أفعالنا
جتاه جمريات احلياة اليومية ،بالتايل تعد تلك االهتمامات
ال�لاع��ب الأ���س��ا���س��ي لنجاح ال�شخ�ص يف حياته العملية
واالجتماعية.
ولكي يت�سنى لل�شخ�ص معرفة �أين يوجه اهتماماته ووقت
الثمني يجب علينا ت�صنيف تلك االهتمامات ومعرفة املفيد
منها من عدمه ،ولهذا تكونت لدينا دائرتني ت�سهل عملية
الت�صنيف وجتعل ال�شخ�ص ذو ق��درة على معرفة توجيه
طاقته نحو �أي �سبيل ،الدائرتني تعتمد ب�شكل كبري على مدى
وقوة ت�أثريك فيما تهتم لأمره وهما دائرة االهتمامات العامة
ودائرة االهتمامات اخلا�صة.
دائرة االهتمامات العامة وحتتوي على تلك االحداث
التي ت�شدنا نحوها وجتذبنا لها ل�ضخامتها ونفوذها يف
�أو�ساط املجتمع وتعد عابرة وحلظية يف مدتها وت�صاحبها
الكثري من الرثثرة و الآراء من جميع الطبقات يف املجتمع،
وبالتايل تكون مو�ضع نزاع وجدال بني الأ�صدقاء و الزمالء،
فيقوم هذا بطرح ر�أي م�ضاد لر�أي زميلة املتع�صب وي�أتي
املتع�صب بالدفاع عن ر�أية من اجلهة االخرى وتتكون لدينا
م�شاحنات ودية م�شوقة ال يكاد ال�شخ�ص �أن ميلها كما هو
احلال بني م�شجعي الأندية الريا�ضية �أو ما يحدث باملجال�س
التي تطرح فيها االح���داث ال�سيا�سية العاملية �أو الأم��ور
االقت�صادية و الإجتماعية وكذلك الع�سكرية �أو فيما يتعلق
بنقد ت�صرفات امل�ؤ�س�سات احلكومية و اخلا�صة �أو الأفراد
امل�شهورين  ,والعجيب يف الأم��ر حني يدرك �أ�صحاب تلك
الآراء والطروحات �أنها غري م�ؤثرة يف ذات احل��دث ،فال
ميكن مل�شجعي نادي معني تغيري نتائج املباريات باملجادلة!..
وال ميكن للمتحدثني عن الأو���ض��اع ال�سيا�سية يف منطقة
ما �إ�صالحها لكونهم غري م�ؤثرين فيها وال ميلكون القدرة
لذلك ،هنا تت�ضح لنا دائرة االهتمامات العامة حيث �أنها هي
املحيطة باهتماماتنا التي ال ن�ؤثر عليها.
�أما يف الدائرة الثانية وهي دائرة االهتمامات اخلا�صة
التي تدور نحوها اهتماماتنا جتاه جمريات �أمورنا اخلا�صة
على م�ستوى �أعمالنا و عائلتنا و �أنف�سنا ،من خالل اطالق
طاقتنا و توجيهها نحو جمتمعاتنا القريب مما يحدث تطوراً
فيها ويجعلها �أكرث ت�ألقاً وجناحاً ،كاملعلم الذي يبحث عن
�أج��دد تقنيات التدري�س �أو كامل�صمم ال��ذي ي�سعى ملواكبة
احدث طرق الت�صاميم و الإخراج �أو كذاك الأب املهتم ب�ش�أن
عائلته وي�ضخ وقته لتثقيفهم وتعليمهم ما ال يتعلمونه يف
ال�صروح التعليمية فينبثق لدينا جيل ينقل جمتمعنا مل�صاف
املجتمعات الناجحة ال�سليمة.
 ال �أُب��ال��غ ح�ين �أق���ول �أن ع��دم توجيه بو�صلة االهتمام
الجتاهها ال�صحيح وهو االهتمامات اخلا�صة �إ�سراف!..
بل هو فع ً
ال �إ�سراف يف الوقت والطاقة يف مو�ضوعات غري
ً
جمدية ومفيدة ،فيتوجب علينا جميعا معرفة �أين نتواجد
بني تلك الدائرتني .
�سعد ال�سيف
�إعالم
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�إحياء درب زبيدة بعد  1200عام ...

درب زبيدة أشهر معالم إمارة حائل مستقبال
كتب :عبداهلل م�سفر املنبهي
����ش���ارك ���س��م��و امل�������ش���رف على
م��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��درا���س��ات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
الأم�ير الدكتور نايف بن ثنيان �آل
�سعود يف الربنامج الثقايف ملبادرة
ق��اف��ل��ة درب زب��ي��دة وذل���ك يف ي��وم
اخلمي�س 1443/06/10هـ املوافق
2021/01/13م ،وقد �أبدى �سموه
�سعادته ال��غ��ام��رة ب��ه��ذه امل�شاركة
قائ ً
ال�« :إن هذه املبادرة ت�أتي يف �إطار
�إح��ي��اء َم ْعلم �أث���ري �إ�سالمي مهم،
وهو درب زبيدة� ،أح��د طرق احلج
الرئي�سة التي متر يف �أر�ض الوطن،
و�سلكها احلجاج منذ �أكرث من �ألف
عام ،مما مي ّثل �إرثاً ح�ضارياً وثقافياً
مهماً ،ويجب علينا جميعاً ت�شجيع
مثل هذه املبادرات و�إثرائها وت�سليط
ال�ضوء عليها ،و�شكر �سموه جميع
امل�شاركني يف هذا الربنامج الثقايف
امل��ب��ارك ،وخ�ص بال�شكر الدكتور
عبدالعزيز العبيداء امل�شرف على
املبادرة ،والدكتور عبدالوهاب �أبا
اخليل وكيل كلية الآداب ،والدكتور
حممد الأحمد ع�ضو هيئة التدري�س
بق�سم الإعالم».
و�ص ّرح امل�شرف العام على مبادرة
درب زب��ي��دة ال��دك��ت��ور عبدالعزيز
العبيداء «�إن املبادرة ت�أ�س�ست متا�شيا
م��ع ر�ؤي���ة اململكة ) ،(2030وذل��ك
لتنويع م�����ص��ادر ال��دخ��ل والرتكيز
على ال�سياحة والريا�ضة وحت�سني
جودة احلياة وذلك لأنه يوجد لدينا
�صرح �إ���س�لام��ي عاملي عريق وهو
درب زب��ي��دة ،فجاءت ه��ذه املبادرة
لتجمع بني �إحياء الرتاث والريا�ضة
والرتفيه وكذلك ال�سياحة ،وذلك
لتلبية تطلعات �سيدي ويل العهد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان �آل �سعود -حفظه اهلل-
وذل��ك عندما �أط��ل��ق ر�ؤي���ة اململكة
).»(2030
وق��د الق��ت ه��ذه امل��ب��ادرة دعماً
ورعاي ًة من �سمو �أمري منطقة حائل
ونائبه -حفظهما اهلل -وق��د ب��د�أ
ال��ل��واء الطيار ع��ب��داهلل ال�سعدون
متحدثاً ع��ن منطقة حائل قائال:
«ي��وج��د بها الكثري م��ن امل�ساحات
وامل�سافات حيث يوجد اهتمام كبري
بها من قبل اللواء عبدالعزيز العبيد،
وغريه الكثريون ،و�إن �شاء اهلل �سوف
يجني هذا امل�شروع ثمار النجاح»،
و�أ�ضاف الدكتور �صالح الأن�صاري:
«عندما �أق ّيم الفريق ف�أنا �أق ّيم حائل
ب ��إدارات��ه��ا و�إم��ارت��ه��ا وب��ك��ل الدعم
احلا�صل من جميع القطاعات على
حد �سواء».
وقد �سميت هذه املبادرة على
ا�سم ال�سيدة زبيدة زوج��ة اخلليفة
العبا�سي هارون الر�شيد التي �أو�صت
بو�صية يف قدمي الزمن وهي «اعمل
ول��و كلفت �ضربة الف�أ�س دي��ن��اراً»،
وك��ان ذلك قبل ) (1200ع��ام ،ومل
تكن حينها تعلم �أن ا�سمها �سوف
يظل خالداً يف منطقة حائل املليئة
بالآثار القدمية ،وقد �سمعت ال�سيدة
زبيدة عن ال�شم�س احلارقة التي قد
�أتعبت حجاج بيت اهلل احل��رام يف
مو�سم احلج الذين كانوا ي�أتون من
الكوفة �إىل مكة املكرمة حيث كان
الكثري يعاين وح�شة ال�صحراء و�شدة
العط�ش.
ف�أمرت زوج��ة اخلليفة بتعمري
ال��ط��رق وب��ن��اء الآب���ار وال�ب�رك على

عميد اآلداب :المبادرة تأتي في إطار إحياء
معلم أثري إسالمي
ام���ت���داد ) (1400ك���م ور���س��م��ت
للحياة درباً عامراً بالراحة والأمان
للحجاج وغريهم ،ومن يفعل اخلري
ال ي��ع��دم ج���وازي���ه .وق���د ظ��ل ه��ذا
ال��درب �صامداً رغ��م اندثار بع�ض
معامله مع مرور مئات ال�سنني على
هذا ال�صرح العظيم ،ولكن يوجد
العديد من ال�برك والآب��ار رف�ضت
اال�ست�سالم للوقت لتكون �شاهد ًة
على ه��ذا الإجن��از العظيم ومتيزه
عن غريه.
وكان هناك الكثري من اجلهات
ال��ت��ي ت��ع��اون��ت م��ع �اً وم��ن��ه��ا وزارة
الريا�ضة التي كانت حتفز امل�شاركني
وت�شجعهم ،ووزارة الثقافة ،كما
قامت هيئة الرتاث والآثار بفتح كل
الأب���واب لهم .وكانت هيئة تطوير

حممية الإم���ام تركي ب��ن عبداهلل
امللكية �سواعداً تبني النجاح لهم،
كما قامت وزارة الزراعة بالت�شجري
لتمهيد الطريق يف رحلتهم ،و�سرعان
م��ا انطلقت �أق��دام��ه��م وخ��ط��وات
جمالهم ال��ت��ي تقطع درب زبيدة
ليتعرفوا يف رحلتهم على الآثار من
حولهم يف بداية عام ).(2021
وذلك لتتحدى الظروف التي
فر�ضتها اجل��ائ��ح��ة ح��ي��ث �سوف
ي���ع�ب�رون ) (420ك���م م���ن خ�لال
ه��ذا ال��درب ال��ذي ت�ستحوذ عليه
منطقة حائل بن�سبة ) (%41من
�إج���م���ايل م�����س��اف��ة ه���ذا ال��ط��ري��ق،
حيث جاء امل�شاركون من خمتلف
�أن��ح��اء اململكة للم�شاركة يف هذه
امل���ب���ادرة ال��ت��ي رمب���ا حت��ق��ق بع�ض

�أحالمهم التي وجدت العديد من
اجل��ه��ات ال��ت��ي حتتفي ب��ه��م ومت��د
يدها للرتحيب بهم ،وبالرغم من
كل تلك اجلهات التي تعاونت معاً
ف��ق��د ف�ضل الأه����ايل امل�����س��ؤول��ون
ع��ن ال��ق��رى وامل����دن ال��ت��ي جت��اور
درب امل�شاركني االحتفاء بهم على
الطريقة احلامتية امل�شهورة.
   فبذلوا لهم الكثري من احلب
وال�ترح��اب وال�ضيافة ،وق��د قطع
امل�����ش��ارك��ون امل�����س��اف��ات يف رحلتني
على درب زبيدة ،حيث كانت معظم
ت�ضاري�س ه��ذه الأر�����ض ترافقهم
بق�ص�صها املميزة التي رواه��ا لهم
هذا الدرب ،حيث عا�ش امل�شاركون
ٍ
مليئة بالنجوم التي كانت
ليال
يف ٍ
هي م�صابيحهم يف الليل و�سي�ضل

ذلك املنظر عالقا يف �أذهانهم ،وقد
ت�شابه ر�أي الأ�ستاذة امل�شاركة مها
�آل ال�شيخ التي قالت« :كانت هذه
التجربة رائ��ع � ًة بالن�سبة يل وقد
قامت بعمل نقلة نوعية كبرية يف
حياتي».
م��ع العميد ال��ط��ي��ار عبداهلل
ال�����س��ل��م��ان ق���ائ�ل�ا�« :أن�����ا �سعيد
بوجودي يف درب زبيدة التجريبي،
و�أن�����ا ع���اج���ز ع���ن ال�����ش��ك��ر وق��د
�أح�س�ست ب�شعور غامر ب�أين �أرى
الطبيعة التي تتميز بها منطقة
حائل و�أرى �أنها جذابة» ،وخالل
هذه الرحلة ولدت فكرة ارتكزت
على اال�ستفادة م��ن �أح��د املزايا
الن�سبية للمنطقة لتحويلها �إىل
منطقة �صناعية اقت�صادية ،تعرف

ب���اجل���وان���ب احل�����ض��اري��ة ملنطقة
ح��ائ��ل ،ولتعزز ج��ودة احل��ي��اة عن
طريق �إح��ي��اء درب زبيدة و�إع��ادة
احلياة �إليها جمدداً.
   فقد كان اهتمام �أمري منطقة
حائل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �سعد ،ونائبه �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر في�صل بن
ف��ه��د ،ال��ل��ذي��ن ع��ر���ض��ت عليهما
الفكرة مرحبني بها وقاما بدعمها
وت�شجيعها وتابعا مراحل تقدمها
خطو ًة بخطوة ،فتحققت هذه الرغبة
يف جعلها ك�إرث تاريخي عظيم ويف
املكان الذي يليق بها حملياً وعاملياً،
وقد اتفق مع هذه الفكرة الدكتور
امل�شارك عبداحلميد الفتة حيث
قال« :من الرائع �إحياء هذا الدرب
لكي ي�ستفيد منه جميع �شرائح
املجتمع ،وبالتايل �سوف يتم ت�سويقه
داخليا وخارجيا».
و�أ�ضاف الدكتور عبداهلل القويز
قائ ً
ال «�إن ال�سياحة يف منطقة حائل
يوجد بها كل املقومات واملميزات
التي متكنها من اال�ستفادة من كل
املوارد املتوفرة وخ�صو�صاً من جانبها
ال�سياحي» ،وعلق �أ.د .عبدالعزيز بن
لعبون عن هذه املبادرة« :لقد �أدت
هذه امل�سرية يف الدرب لإحياء �أحد
املعامل و�أي�ضاً ل ْفت النظر لها» ،ولقد
كان لهواة ركوب اخليل والإبل على
موعد رائ��ع لعزف ن�شيد االنتماء
�إىل تلك الأم��اك��ن التي تتكون من
الأ�شجار واجلبال وال�برك وبع�ض
املعامل الأثرية.
وقالت الدكتورة امل�شاركة تغريد
اجلدعاين« :مل �أكن �أتوقع �أن البيئة
اجليولوجية يف ه��ذا املكان �سوف
يكون بها الكثري م��ن االختالفات
عن غريها ،وكان هذا ي�شكل حتدياً
بالن�سبة يل» .وك��ان تعليق الدكتور
امل�������ش���ارك ع��ب��دال��ه��ادي العتيبي
«�أن ه��ذا الطريق ال��ذي بُني قبل
(� )1200سنة مليئاً بالربك والآثار
التي مت احلفاظ عليها ب�شكل جيد،
ويعد هذا كنزاً عظيماً وثروة كبرية
للمملكة».
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علوم األغذية والزراعية ..

في ضيافتنا

أول كلية في العلوم الزراعية على مستوى منطقة الخليج العربي
الكلية طرحت فكرة  ..تأسيس الهيئة العامة للغذاء والدواء

�إعداد :قما�ش املني�صري
ت�أ�س�ست كلية علوم الأغذية
وال��زراع��ة بجامعة امللك �سعود
ع�����ام 1385ه���������ـ (1965م)
مب�سماها ال�سابق (كلية الزراعة)
ك�أول كلية يف العلوم الزراعية يف
اململكة العربية ال�سعودية ويف
منطقة اخلليج العربي وم��رت
مبراحل تطويرية هامة بف�ضل
اهلل ثم بف�ضل الكفاءات عالية
الت�أهيل حتى �أ�صبحت واحدة من
�أب��رز كليات اجلامعة يف التعليم
الأكادميي والن�شر العلمي حيث
يتوزع خريجي الكلية يف خمتلف
امل�ستويات يف عدد من اجلهات
احلكومية واخلا�صة م�ساهمني
يف دف���ع احل����راك ال��ت��ن��م��وي يف
اململكة العربية ال�سعودية ويف
م�سارات متعددة .و�إمي��ان��ا من
الكلية مبواكبة التطور املت�سارع
يف كافة جماالت العلوم الزراعية
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م��ن��ه��ا وال��ن��ظ��ري��ة
ومتا�شياً مع طموحات اجلامعة
فقد �أخ��ذت الكلية على عاتقها
تطوير خططها الدرا�سية مبا
يتالءم مع تعدد التخ�ص�صات يف
العلوم الزراعية وتنوعها ومبا
يخدم متطلبات التنمية الزراعية
يف اململكة .وق��د م��رت برامج
مرحلة البكالوريو�س مبراحل
تطويرية رئي�سة متميزة خالل
م�����س�يرة الكلية ال��ت��ي جت���اوزت
ت�سع ٌة و�أرب���ع���ون ع��ام �اً ،وتقدم
الكلية �ستة ب��رام��ج �أك��ادمي��ي��ة
ملرحلة ال��ب��ك��ال��وري��و���س ،و�أرب��ع��ة
وع�شرون برناجماً يف الدرا�سات
العليا )ماج�ستري ودكتوراه(...

أبرز شراكات الكلية:
ـ �أبرمت �شركة الربيع ال�سعودية
للأغذية �شراكة مع جامعة امللك
�سعود ات��ف��ق ال��ط��رف��ان فيها على
التعاون يف جمال التدريب التطبيقي
للطالب ملرحلة البكالوريو�س وعقد
ال��دورات يف جمال الغذاء وتبادل
اخل���ب��رات وال�������س���م���اح ل��ل��ط��رف�ين
باال�ستفادة م��ن االمكانيات وفق
اللوائح والأنظمة.

الكراسي البحثية :
ـ كر�سي ال�شيخ حممد العمودي
لأبحاث املياه وي�شرف عليه �سعادة
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن العذبة
ـ كر�سي املهند�س عبداهلل بق�شان
لأبحاث النحل وي�شرف عليه �سعادة
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن عبداهلل
الغامدي
ـ كر�سي �أبحاث الزراعة الدقيقة
وي�����ش��رف عليه ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ
الدكتور خالد القعدي
ـ كر�سي �أبحاث النخيل والتمور
وي�����ش��رف عليه ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ
الدكتور حممد بن علي ال�صالح
ـ كر�سي تقنيات وت�صنيع التمور
وي�����ش��رف عليه ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ
الدكتور عبداهلل بن حممد احلمدان
ـ كر�سي �أبحاث البيئة اخل�ضراء
وي�����ش��رف عليه ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ
الدكتور ثبيت بن �سفر ال�شهراين

في ضيافتنا
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تأسيس مركز حالل كمركز متخصص إلصدار شهادات الحالل
انجاز سجله تاريخ الكلية
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�أبرز �إجنازات الكلية:

 ح�صلت كلية علوم الأغذية والزراعة على االعتماد الرباجميالكامل لأرب��ع برامج �أكادميية ملرحلة البكالوريو�س �إىل نهاية عام
2023م والأق�سام هي :علوم الأغذية والتغذية ،االقت�صاد الزراعي،
الإنتاج الزراعي ،الإنتاج احليواين.
 ت�أ�سي�س الهيئة العامة للغذاء والدواء ،انبثقت فكرة الت�أ�سي�سمن خالل تو�صية للندوتني اللتني عقدهما ق�سم علوم الأغذية بكلية
علوم الأغذية والزراعة (كليه الزراعة �سابقا) يف عامي 1411هـ و
1415هـ انطالقا من �أهمية اجلوانب الت�شريعية و الرقابية على
�سالمة الغذاء و الدواء.
ـ �إدخ���ال تقنية الت�شعيع حلفظ الأغ��ذي��ة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،تعترب تقنية ت�شعيع الأغذية وا�ستخداماتها يف املجاالت
الغذائية والزراعية من �أحدث تقنيات الت�صنيع الغذائي من الناحية
التطبيقية يف �أكرث من �ستني بلداً حول العامل للق�ضاء على الإ�صابة
احل�شرية و امليكروبات املمر�ضة �إ�ضاف ًة �إىل اال�ستخدامات غري
الغذائية يف تعقيم امل�ستلزمات الطبية و اجلراحية.
ـ ت�أ�سي�س م��رك��ز ح�لال كمركز متخ�ص�ص لإ���ص��دار �شهادات
احل�لال للمن�ش�آت واملنتجات الغذائية والدوائية وم�ستح�ضرات
التجميل ومقدمي اخلدمة �ضرورة ملحة ل�ضمان �أن تكون املنتجات
و املمار�سات الت�صنيعية وفقا لل�شريعة الإ�سالمية و خلوها من �أي
م�ضافات �أو مكونات تخالف هذه ال�شريعة.
ـ مت تد�شني م�شروع تدوير خملفات النخيل يف حمافظة الدرعية،
ويهدف هذا امل�شروع لدعم اال�ستدامة وتعزيز التنمية ون�شر التوعية
البيئية والإ�سهام يف حتقيقها عن طريق اال�ستفادة من مفروم خملفات
النخيل لإدخالها كمكون رئي�سي يف �صناعة عالئق احليوانات �أو
لإنتاج الأ�سمدة الع�ضوية املح�سنة للرتبة الزراعية يف املحافظة.
ـ جائزة امللك حمد بن عي�سى لأف�ضل بحث بالتنمية الزراعية
لدولة البحرين )�أ .د عبدرب الر�سول مو�سى العمران( لعام ٢٠١٨
ـ جائزة املكتبة الرقمية للإنتاج العلمي ال�سعودي املن�شور يف
قواعد املعلومات العاملية «اجلامعة الأعلى ت�أثرياً يف جمال الزراعة»
من وزارة التعليم )�أ.د حممد بن �إبراهيم الوابل( 2019
ـ جائزة التميز البحثي يف العلوم الزراعية من جامعة امللك �سعود
)�أ.د حممد بن �إبراهيم الوابل( 2019
ـ جائزة العمل املتميز ب�أمانة مراكز التميز البحثي بوزارة التعليم
العايل )�أ.د حممد حمزة ال�سعيد( 2016
ـ جائزة جامعة امللك �سعود للتميز العلمي – جائزة �أف�ضل كتاب
مرتجم فرع التخ�ص�صات العلمية عنوان الكتاب :مقدمة ملوارد املياه
والق�ضايا البيئية )�أ .د عبدرب الر�سول مو�سى العمران( 2018
ـ م�ساهمة ق�سم الإنتاج النباتي يف كلية علوم الأغذية والزراعة
يف �إن�شاء املجمعات الوراثية للمراعي و الغابات يف حمطة التجارب
الزراعية بديراب ت�ضم  64نوعا من الأن��واع املحلية ال�شجرية و
ال�شجريية.

كيف �أكون مناف�س على
الوظائف املطروحة يف
�سوق العمل بعد التخرج
من �أحد �أق�سام الكلية؟

أبرز مبادرة طالبية:
مبادرة متكني برعاية وزارة الريا�ضة والتي �شارك فيها خم�س
طالب من اجلامعة ،ومن �ضمنهم الطالب �أ�سامة العبداهلل العريني
ممث ً
ال لكلية علوم الأغذية والزراعة .هدفت فكرة املبادرة �إىل بناء
منهجية وتدريب الطالب على كيفية �صناعة مبادرة تطوعية .وح�صلت
اجلامعة ممثلة بالفريق امل�شارك على املركز الثاين على م�ستوى
اجلامعات والكليات امل�شاركة يف العام احلايل 2021م.

إدخال تقنية التشعيع لحفظ األغذية
في المملكة العربية السعودية
موظف متميز
تفخر كلية علوم الأغذية والزراعة بكل
من�سوبيها و�أكرث موظفيها متيز ًا هم:

أ .عبدالله المحيذيف
أ .نايف المشرف
أ .يوسف المجحدي

ـ ذك���ر الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور
ن��ا���ص��ر ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن
ال�سحيباين عميد الكلية:
م��ع��ظ��م ال���ط�ل�اب ق�����ادرون
على ال��ت��خ��رج ول��ك��ن ه��ل كل
املتخرجني تت�ساوى فر�ص
توظيفهم ،الإج��اب��ة بالت�أكيد
ال� ،إذاً ال��ه��دف لي�س فقط
احل�صول على �شهادة التخرج
و�إمنا احل�صول على الت�أهيل
ال��ك��ايف لت�سديد احتياجات
الوظيفة والقيام مبهامها على
�أكمل وجه تخ�ص�صي .وهذا
يتم من خالل حمورين:
�أوال :احلر�ص على املواظبة
يف احل�������ض���ور وامل�������ش���ارك���ة
الفاعلة يف القاعة الدرا�سية
الكت�ساب ثقة �أع�ضاء هيئة
التدري�س للح�صول على تزكية
علمية قد ت�ساهم يف زي��ادة
فر�صة التوظيف �أو اكمال
الدرا�سة الأكادميية ملرحلة
الدرا�سات العليا.
ثانياً :امل�شاركة يف الأن�شطة
الال�صفية مثل ور���ش العمل
وال��������دورات وامل��ح��ا���ض��رات
العامة والأن�شطة التطوعية،
التي تتيحها ع��م��ادة �ش�ؤون
الطالب يف اجلامعة ب�شكل
جم��اين وم�ستمر على مدى
ال���ع���ام ال����درا�����س����ي .ح��ت��م�اً
�ست�ساهم هذه الأن�شطة لبناء
و�صقل م��واه��ب و�شخ�صية
الطالب لتجعله مهي�أ ب�شكل
�أ ّميز من غريه للمناف�سة على
الوظائف.

36
10

صحة

بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»
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دراسة فرنسية :ثلث مصابي سرطان الرئة من النساء

مفاجأة غير سارة عن أوميكرون..
أعراض جلدية

و�سط طفرة يف الإ���ص��اب��ات ي�شهدها ال��ع��امل م��ن ج��راء �أوميكرون
ومتحوره ،ك�شف علماء �أوبئة بريطانيون مفاج�أة غري �سارة.
فقد �أعلنوا �أن امل�صابني ب�أوميكرون �أ�صبحوا �أكرث عر�ضة لأمرا�ض
اجللد .كما �أكدوا �أنه غالباً ما ت�شبه عالمات الإ�صابة مبتحور �أوميكرون
عالمات الإ�صابة بال�سار�س ،غري �أن لها ميزات معينة ،وفق تقرير منتدى
الطب الربيطاين.
�إىل ذلك قاموا بت�سمية  6عالمات رئي�سية لأوميكرون ،ميكن حتديدها
من خالل حالة اجللد.
و�أو�ضحوا �أن املر�ضى قد يعانون من «�أ�صابع القدم القلبية» ،حيث قد
يتغري لون �أقدامهم وي�صبح �أحمر �أو �أرجوانياً ،وقد ي�شعر امل�صاب باحلكة
�أو الطفح اجللدي �أي�ضاً.
كما ميكن �أن ي�شري ت�شقق ال�شفاه �أو التهابها �إىل وج��ود ع��دوى
�أوميكرون ،بح�سب العلماء ،الذين لفتوا �إىل �أن القلق يظهر ب�شكل خا�ص
عندما ت�صبح مزرقة �أو رمادية �شاحبة ،مما يدل على وج��ود �آف��ة يف
اجلهاز التنف�سي.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،قد ي�صاب ال�شخ�ص بطفح جلدي �أو بقع ت�سبب
اجل��رب .ويف حالة ع��دوى �أوميكرون ،قد يظهر على ال�شخ�ص �أي�ضاً
عالمات م�شابهة للحرارة ال�شائكة ،وتهيج اجللد الذي يحدث ب�سبب
تعرق ال�شخ�ص ب�شدة.

ما ّ
السر وراء فقدان مصابي كورونا
حاسة الشم؟ دراسة تكشف

فيما يوا�صل الفريو�س امل�ستجد انت�شاره حول العامل ،يعترب فقدان
حا�سة ال�شم والتذوق من �أ�شهر �أعرا�ض الإ�صابة بكوفيد -19ال�سيئة.
ووفقاً لتقارير علمية ،ف�إن  1.6مليون �أمريكي فقدوا هاتني احلا�ستني
ب�سبب املر�ض.
فما ال�سر وراء هذا الأمر؟
تفرت�ض درا�سة �أمريكية حديثة بقيادة فريق من جامعة كولومبيا ومركز
«النغون هيلث» بجامعة نيويورك� ،أن ال�سبب الرئي�سي لتعطيل وظائف
حا�سة ال�شم قد يتمثل يف ردة فعل جهاز املناعة لدى الإن�سان جتاه عدوى
كوفيد.-19
ي�أتي هذا بعد �أن كانت الدرا�سات ال�سابقة قد افرت�ضت �أن كورونا
يت�سبب يف عدوى امل�ستقبالت التي تر�سل املعلومات حول الروائح �إىل
الدماغ� .إال �أن بن تين�أوفر الباحث بجامعة نيويورك امل�شارك يف الدرا�سة
قال« :لقد دققنا يف تلك الفر�ضية ،لكنها مل تثبت �صحتها قط» .وقد
حلل مع زمالئه ،جثث امل�صابني بالفريو�س ،ودر�س حاالت الإ�صابة لدى
القوار�ض للبحث عن �سبب فقدان احلوا�س لديها.
ووجد الباحثون يف الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف جملة «�سيل»
(اخللية) العلمية� ،أن الفريو�س ي�سبب العدوى يف اخلاليا الداعمة للخاليا
الع�صبية املوجودة يف جهاز ال�شم ،وهي اخلاليا امل�سماة اخلاليا املعلقة �أو
اخلاليا املعالقية  .Sustentacular cellsوعندما متوت هذه اخلاليا
ب�سبب العدوى ف�إنها تعجل ب�إر�سال كميات هائلة من اخلاليا االلتهابية
املعكما �أو�ضح الباحث �أن ما ي�ؤدي �إىل �ضرب قابلية ال�شم لدى الإن�سان
هو الكميات الهائلة من تلك الإ�شارات لتحفيز عمل خاليا ال�سيتوكني �أي
حدوث «عا�صفة ال�سيتوكني» .ويحتاج ج�سم غالبية امل�صابني من النا�س -
وكذلك القوار�ض � -إىل ما يقارب فرتة �أ�سبوعني كي تنخف�ض حدة هذه
«العا�صفة» وي�سرتجع «حالته الأولية».
وبح�سب «فا�ست كومباين» الأمريكي� ،أعلن تين�أوفري �أنه �شارك يف
درا�سة �أخرى �أ�شار �إىل �أنها قبلت للن�شر ،بهدف البحث يف مواقع الدماغ
التي تعر�ضت لتلك الت�أثريات .ووج��د الباحثون �أن نف�س االلتهابات
امل��ؤث��رة على جهاز ال�شم �أث��رت على �أع��م��اق ال��دم��اغ ،وه��ذا ما يف�سر
امل�شاكل الع�صبية الناجمة عن الإ�صابة بالفريو�س مثل «�ضباب الدماغ»،
وال�صداع ،والهذيان ،وم�شاكل النوم.روفة با�سم «�سيتوكني» ،التي «تقوم
ب�ضرب اخلاليا الع�صبية اخلا�صة بجهاز ال�شم» ،بح�سب تين�أوفر.
غري �أن الدرا�سة ال تف�سر �أ�سباب بقاء تلك الأعرا�ض حتى بعد خال�ص
اجل�سم من الفريو�س .وقال تين�أوفر �إن «جهازنا الع�صبي م�صمم لكي
يتعلم ويتذكر»� ،إال �أن حماولة عودة اجل�سم حلالته الأولية وكذلك حماولة
الدماغ للتكيف ،ت�صطدم بحقيقة تذكرهما لل�سيل املتوا�صل امل�ستمر
من خاليا «عا�صفة ال�سيتوكني»� ،أي �أن االلتهابات هي التي تقود لبقاء
الأعرا�ض ولي�س الفريو�س ،الفتاً �إىل �أن «هذا ما يدفع الأطباء للتفكري
يف كيفية معاجلة كوفيد طويل الأمد».
كذلك ختم قائ ً
ال �إن «هذا ما يفرت�ض �إمكانية عالج كوفيد طويل الأمد
ب�أدوية خفيفة رمبا من عقاقري اال�سرتويدات ،حلث الدماغ على العودة
�إىل حالته الأولية».

ك�شفت درا���س��ة حديثة ُعر�ضت
ن��ت��ائ��ج��ه��ا خ�ل�ال م���ؤمت��ر �أم��را���ض
اجل��ه��از التنف�سي ال��ذي احت�ضنته
فرن�سا بني  21و 23يناير املا�ضي،
ارت��ف��اع ع���دد امل�����ص��اب�ين ب�سرطان
الرئة لدى الن�ساء و�أي�ضاً لدى غري
املدخنني حول العامل� ،إذ زاد عدد
من �أ�صيبوا من دون �أن تكون لهم �أي
�سوابق مع ال�سجائر ،من  7يف املئة
�إىل �أكرث من  13يف املئة من �إجمايل
امل�صابني يف  ،2020بح�سب ما
�أوردته جملة .Santé
ولفت الباحثون �إىل �أنهم يجدون
�صعوبة حتى الآن يف �إيجاد تف�سري
لهذا االرتفاع ،لكنهم قدموا الكثري
م��ن الفر�ضيات .وي��ق��ول د .دي��دي
دوب��ي��وف��ر رئ��ي�����س ال��ف��ري��ق البحثي
ورئ��ي�����س ق�����س��م �أم���را����ض اجل��ه��از
التنف�سي يف م�ست�شفى �إمييل مولر
يف مولوز �إن عدد امل�صابني ب�سرطان

الرئة من غري املدخنني يرتفع يف كل
الفئات العمرية ،خا�صة لدى كبار
ال�سن .م�ضيفاً�« :إن كنا متفائلني
ميكن �أن نقول �إن حمالت مكافحة
التدخني وبراجمها �آتت �أكلها ،لكن
ال�سبب املحتمل الآخر هو �أن ن�سبة
كبار ال�سن ترتفع مقارنة ب�إجمايل
عدد ال�سكان ،وبب�ساطة يزيد خطر
الإ�صابة بال�سرطان مع التقدم يف
العمر» .ومن الأ�سباب التي ت�ؤدي
�أي�ضاً �إىل الإ�صابة ب�سرطان الرئة،
بح�سب د .دي��دي دوبيوفر ،التلوث
اجل���وي وال��ت��ع��ر���ض ل��غ��از ال����رادون
امل�شع �أو التعر�ض للأميانت �أثناء
العمل� ،أي�ضاً هناك عوامل هرمونية
لدى الن�ساء �أو عوامل وراثية و�أخرى
مرتبطة ب��ال��غ��ذاء .لكن مهما يكن
ال يزال التدخني هو عامل اخلطر
الرئي�سي للمر�ض� ،إال �أن ما يقلق
الباحثني ارت��ف��اع ع��دد الإ���ص��اب��ات

ب�سرطان الرئة لدى الن�ساء.
ارتفعت ن�سبة الن�ساء امل�صابات
ب�سرطان الرئة �إىل  35يف املئة من
�إجمايل املر�ضى يف  ،2020بينما
مل تتع َّد  16يف امل��ئ��ة يف .2000
ويقول د .دوبيوفر« :حتى الآن كانت
الإ�صابة ب�سرطان الرئة مرتبطة
بالرجل العامل املدخن ،لكن تغري
الو�ضع ال��ي��وم ،وميكن �أن نتحدث
عن وباء عاملي ل�سرطان الرئة لدى
ال��ن�����س��اء» .والن�سبة مرتفعة �أك�ثر
ل��دى ال�شباب� ،إذ �إنّ  41يف املئة
من امل�صابني الذين تقل �أعمارهم
عن اخلم�سني ،من الن�ساء ،وذلك
وفق �إح�صاءات  ،2020بينما كانت
الن�سبة يف حدود  24يف املئة يف عام
.2000
وي��ع��دّ ه���ذا امل��ر���ض �أول �سبب
ل��ل��وف��اة ل��دى الن�ساء يف ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ،بينما يعترب ثاين

ت���ع��� ّ ُد �آالم �أ���س��ف��ل ال��ظ��ه��ر من
خا�ص ًة مع
احلاالت ال�شائعة بكرثة،
ّ
تقدم الأ�شخا�ص يف العمر ،حيث
ت�صيب �أكرث من ن�صف الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ت��زي��د �أع��م��اره��م ع��ل��ى 60
عاماً ،ف�ض ً
ال عن كونها من الأ�سباب
الرئي�سية امل�سببة لإعاقة احلركة
يف جميع �أنحاء العامل .وللأ�سف،
ال تنجح العالجات الدوائية وغري
ال��دوائ��ي��ة دائ��م �اً يف تخفيف �آالم
املر�ضى ب�شكل فعال .ومع دخولنا
�إىل الع�صر الرقمي ،تتطور عالجات
الواقع االفرتا�ضي لتطول جماالت
طبية عديدة ،و�أخ�يراً ،مت ترخي�ص
�أحد هذه العالجات من قبل �إدارة
الغذاء والدواء ( )FDAيف الواليات
املتحدة الأمريكية لعالج �آالم �أ�سفل
الظهر املزمنة.
ي�ستخدم عالج الواقع االفرتا�ضي
�أج��ه��زة كمبيوتر مربجمة و�أج��ه��زة
ب�صر ّية وبيئات م�صطنعة .يتنقل
املر�ضى الذين يتلقون عالج الواقع
االف�ترا���ض��ي ع�بر ال��ب��ي��ئ��ات التي
�أُن�شئت رقمياً ويكملون مهام م�صممة
خ�صو�صاً لعالج مر�ض معني .تتكون
التكنولوجيا م��ن ج��ه��از كومبيوتر
ب�سيط ولوحة مفاتيح �إىل �سماعة
واقع افرتا�ضي حديثة (جهاز عر�ض
يُلب�س على الر�أ�س �أو جزء من خوذة)
وت�ستخدم لعالج الأمرا�ض املزمنة،
واال�ضطرابات اجل�سدية والأمرا�ض
النف�سية ،كمكمل للعالجات املتاحة.

مت ت�����ص��م��ي��م ج����ه����از ال���ع�ل�اج
االفرتا�ضي ،امل�سمى ،EaseVRx
من قبل ال�شركة الأمريكية النا�شئة
 AppliedVRمل�ساعدة املر�ضى
البالغني الذين يعانون من �آالم �أ�سفل
الظهر املزمنة .ويعتمد هذا اجلهاز
على مبادئ العالج املعريف ال�سلوكي،
ال��ذي يُ�ست َْخدَم �أح��ي��ان�اً مل�ساعدة
املري�ض الذي يعاين من �آالم �أ�سفل
الظهر على التعامل م��ع امل�شاعر
ال�سلبية الناجتة عن مر�ضه.
وه��و يتكون م��ن ثالثة عنا�صر:
�سماعة الواقع االفرتا�ضي ،وحدة
حت��ك��م ،وم��ك � ّون ق���ادر على توجيه
�أنفا�س امل�ستخدم �إىل ميكروفون
�سماعة ال��ر�أ���س م��ن �أج���ل متارين
التنف�س العميق.
ي���ت�������ض���م���ن ب����رن����ام����ج ال���ع�ل�اج
االفرتا�ضي  56جل�سة من � 2إىل
 16دقيقة ،موزعة على فرتة ثمانية
�أ�سابيع ،وير ّكز على جوانب خمتلفة
لدى املري�ض :اال�سرتخاء العميق،
التنف�س� ،إزاح��ة االنتباه ،الإدراك،
الإلهاء واملتعة بالتجربة.
لتقييم الفائدة من ه��ذا العالج
املبتكر يف التخفيف من �آالم �أ�سفل
الظهر� ،أجرت �إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية درا�سة �سريرية ع�شوائية
على � 179شخ�صاً يعانون من �آالم
�أ���س��ف��ل ال��ظ��ه��ر م��ن��ذ ث�لاث��ة �أ�شهر
على الأق����ل .يف نهاية ال�برن��ام��ج،
�أف���اد  %46م��ن امل�شاركني الذين

ا�ستخدموا جهاز � EaseVRxأنهم
الح��ظ��وا انخفا�ضاً لآالم��ه��م ب�أكرث
من الن�صف  ،EaseVRxمقارنة
بـ %26فقط يف املجموعة التي مل
ت�ستخدم اجلهاز.
�أخ��ي��راً ،ل��وح��ظ ع���دد قليل من
ال���ت����أث�ي�رات اخل��ف��ي��ف��ة ،امل��ت��ع��ل��ق��ة
با�ستخدام �سماعة ر�أ����س ال��واق��ع

�سبب للوفاة يف فرن�سا .ويو�ضح د.
دوبيوفر �أن الأم���ر مرتبط ب�شكل
م��ب��ا���ش��ر ب��ارت��ف��اع ال��ت��دخ�ين ل��دى
الن�ساء ،وخا�صة التدخني املت�أخر.
م�ضيفاً« :ت��دخ��ن الن�ساء يف عمر
مت�أخر لذلك ي�صنب بال�سرطان يف
عمر مت�أخر �أي�ضاً».
على �صعيد �آخر ،دقت الدرا�سة
ن��اق��و���س اخل��ط��ر ب�����ش ��أن الك�شف
املت�أخر دوم��اً عن �سرطان الرئة،
م�شرية �إىل �أن الو�ضع مل يتغري بني
عامي  2000و ،2020على الرغم
من �أن درا�سات �سابقة عدة �أكدت
�أن الفح�ص املبكر الآيل عند بع�ض
ال�����ش��ع��وب� ،أدى �إىل خف�ض ع��دد
الوفيات ب�سبب �سرطان الرئة بن�سبة
 20يف املئة ،وذل��ك ب�سبب الك�شف
املبكر ،غري �أن ذل��ك يتطلب اليوم
وفق د .دوبيوفر رغبة �سيا�سية قوية
ملواجهة هذا املر�ض.

عالج الواقع االفتراضي..
تقنية حديثة آلالم أسفل الظهر

االفرتا�ضي والبيئة الغامرة ،مثل
ع��دم ال��راح��ة �أو الغثيان �أو دوار
احلركة .ووفقاً ملطوري هذا العالج
االفرتا�ضي اجلديد و�إدارة الغذاء
وال������دواء ،ف����إن ال��ف��وائ��د املتوقعة
�ست�شكل ثورة للمر�ضى يف تخفيف
�آالم��ه��م وحت�����س�ين ن��وع��ي��ة حياتهم
اليومية.
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باحثون يبتكرون بصمة ..يمكن استخدامها
لتتبع تحركاتك من دون إنترنت
ل����ن ي�����س��ل��م الأ����ش���خ���ا����ص م��ن
مالحقتهم واخ�تراق خ�صو�صياتهم
ول��و م��ن دون الإن�ت�رن���ت ..ه��ذا ما
اكت�شفه باحثون من خالل طريقة
جتريبية جديدة للتتبع عرب الإنرتنت
با�ستخدام املعلومات امل�ستقاة من
وحدة معاجلة الر�سومات (جي بي
يو) ،يف جهاز الكمبيوتر �أو الهاتف
امل��ح��م��ول ،وف��ق��ا مل��ا �أف���اد ب��ه موقع
«غزمودو».
وك�����ش��ف��ت ورق����ة بحثية حديثة
ن�شرها باحثون ع��ن ا�سرتاتيجية
ف����ري����دة ع����ن ط���ري���ق «ب�����ص��م��ات
الأجهزة» ،التي ت�ستخدم خ�صائ�ص
امل�ستخدم لإن�شاء ملفات تعريف
مميزة وقابلة للتتبع.
ي���أت��ي ه��ذا م��ع ت��زاي��د ا�ستخدام
ب�صمات الأجهزة ،بدال من ملفات
ت��ع��ري��ف االرت���ب���اط ،ال��ت��ي واج��ه��ت
م�شاكل تتعلق باخل�صو�صية م�ؤخرا،
نظرا التهام ال�شركات ب�أنها جتمع
بيانات امل�ستخدمني.
نتيجة لذلك� ،سعت ال�شركات �إىل
طرق تتبع بديلة ،مبا يف ذلك ب�صمة
املت�صفح واجلهاز ،والتي ت�ستخدم
البيانات التي مت جمعها من مت�صفح
امل�ستخدم �أو الهاتف �أو الكمبيوتر
ال�شخ�صي ،مثل تكوينات املت�صفح
�أو موا�صفات اجلهاز ،لإن�شاء ب�صمة

قابلة للتتبع.
بالن�سبة للباحثني ،فقد كانت
املع�ضلة �أمامهم الخرتاق امل�ستخدم
وتتبعه م��ن خ�لال ه��ذه الأداة �أن
ب�صمات الأج��ه��زة واملت�صفحات،
تتطور مب��رور الوقت ،وتت�سبب يف

النهاية يف اخللط بني بع�ض الأجهزة
املت�شابهة.
لكن تقنية ب�صمة وحدة معاجلة
الر�سومات اجلديدة ،التي ابتكرها
الباحثون متكنت من التغلب على
هذا القيد �إىل حد كبري على هذا

القيد .ووفقا للبحث املن�شور ،فقد
�سمح ن��ظ��ام التتبع ال���ذي �أن�����ش���أه
ال��ب��اح��ث��ون ،ب��ت��ت��ب��ع امل�ستخدمني
على مدى ف�ترات زمنية �أط��ول من
الطرق التقليدية مثل ملفات تعريف
االرتباط ،بزيادة ت�صل �إىل .%67

هل تحتفظ شركات أمنية عالمية بصورنا دون إذن؟

  مالمح وجهك �ست�ؤدي للتعرف
عليك من بني مليارات ال�صور ،لن
يخربك �أحد بالت�أكيد كيف �سيحدث
ذلك ومتى.
ووف���ق �شبكة ب��ي ب��ي ���س��ي ،ف���إن
امل�ؤكد هو �أن كثريين يتعاملون يف
ال��وق��ت ال��راه��ن م��ع تقنية التحقق
من الوجه للدخول �إىل ح�ساباتهم
امل�����ص��رف��ي��ة وه��وات��ف��ه��م امل��ح��م��ول��ة
و�أجهزتهم الذكية الأخرى ،وهو �أمر
طوعي وا�ستخدام �شخ�صي ،لكن
هل ميكن �أن تُلتقط �صورتك من
ح�ساب ال��ك�تروين ويتم االحتفاظ
بها يف قاعدة بيانات دون �إذن��ك،
لت�ستخدم لأغرا�ض �أمنية �أو رقابية؟
ي��ت��م ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��وج��ه عرب
تطبيق برجمي للقيا�سات احليوية
 Biometricميكنه التحقق من
ه��وي��ة ال�شخ�ص �أو التعرف عليه
م��ن خ�ل�ال م��ي��زات وج��ه��ه مقابل
ق��اع��دة بيانات ل��ل��وج��وه .ورغ��م ما
ت��ث�يره ه��ذه التقنية م��ن انتقادات

ب�ش�أن اخل�صو�صية ،ف�إن التطبيقات
التجارية واحلكومية لها يف تو�سع
متوا�صل.
قبل ب�ضعة �أي��ام� ،أعلنت حكومة
كوريا اجلنوبية� ،أنها �ستخترب تقنية
التعرف على الوجه لتتبع حاالت
الإ�صابات بفريو�س كورونا ،بهدف
تخفيف عبء ال�ضغوط التي يتعر�ض
لها العاملون يف املجال ال�صحي.
و�سي�ستخدم امل�شروع التجريبي،

الذكاء اال�صطناعي والتعرف على
ال��وج��ه و�آالف ك��ام�يرات املراقبة
لتتبع حركة الأ�شخا�ص امل�صابني
بالفريو�س.
لكن املعار�ضة يف كوريا اجلنوبية
ان��ت��ق��دت اخل��ط��وة «لأن احلكومة
�ستتج�س�س على مواطنيها بحجة
كوفيد» على حد ق��ول ب��اراك داي
ت�شول ال��ن��ائ��ب ع��ن ح��زب احلركة
ال�شعبية.

ويف ال�شهر املا�ضي �أعلن مكتب
م��ف��و���ض امل��ع��ل��وم��ات ) (ICOيف
ب��ري��ط��ان��ي��ا ،وه���ي ال��ه��ي��ئ��ة املعنية
بحماية خ�صو�صية امل��ع��ل��وم��ات،
�أنها �ستفر�ض غرامة على �شركة
تكنولوجيا ال��ت��ع��رف على الوجه
 Clearview AIبقيمة ت�صل
�إىل  20م��ل��ي��ون دوالر خلرقها
قوانني حماية البيانات يف اململكة
املتحدة.
على موقعها الإل��ك�تروين ت��روج
ال�شركة لريادتها يف دعم منظمات
�إن��ف��اذ ال��ق��ان��ون يف ال��و���ص��ول �إىل
املطلوبني ،وحتديد هوياتهم.
وت��ق��ول ال�شركة التي تتخذ من
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ق��راً لها �إنها
متتلك �أكرب قاعدة بيانات معروفة
ت�ضم �أك�ثر من  10مليارات �صورة
وج���ه م�����ص��دره��ا و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
الإخ��ب��اري��ة وم���واق���ع mugshot
وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي
العامة.

�أ�سهم ت�سال بعد من عمليات البيع
الناجتة عن ذلك.
خف�ضت � 21شركة و�ساطة على
الأق���ل �أه���داف الأ���س��ع��ار اخلا�صة
مبيتا بعد �أن ن�شرت ال�شركة توقعات
�أ�ضعف من املتوقع �أم�س الأربعاء،
و�أل��ق��ت باللوم يف ذل��ك على تغيري
�أب��ل قواعد اخل�صو�صية اخلا�صة
بها ،ف�ضال عن زي��ادة املناف�سة من
مناف�سني �آخرين من بينهم تيك توك
ويوتيوب.
وب���ع���د حم���و  29م��ل��ي��ار دوالر
من ثروته ،احتل زوك��رب�يرغ املركز
ال��ث��اين ع�����ش��ر يف ق��ائ��م��ة ف��ورب�����س
للمليارديرات ،خلف قطبي الأعمال

الهنديني موكي�ش �أم��ب��اين وجوتام
�أداين ،وك�����ان م�����ارك يف امل��رك��ز
ال�ساد�س يف قائمة فورب�س للأثرياء
يف بداية عام .2022
ومن امل�ؤكد �أن يظل التداول يف
�أ�سهم التكنولوجيا متقلبا يف ظل
ارتفاع الت�ضخم واالرت��ف��اع املتوقع
يف �أ�سعار الفائدة ،وميكن �أن تتعافى
�أ���س��ه��م ميتا ب�شدة ع��اج�لا ولي�س
�آج�ل�ا ،م��ع ب��ق��اء ال�تراج��ع يف ث��روة
زوكربريغ على الورق.
وب��اع زوك��رب�يرغ ما قيمته 4.47
مليار دوالر من �أ�سهم ميتا العام
امل���ا����ض���ي ،ق��ب��ل خ�����س��ائ��ر �أ���س��ه��م
التكنولوجيا يف .2021

مارك زوكربيرغ يخسر  29مليار دوالر في يوم واحد

خ�سر امللياردير الأمريكي مارك
زوكربريغ  29مليار دوالر من �صايف
ثروته ،مع ت�سجيل �سجل �سهم ميتا
بالتفورمز ،انخفا�ضا قيا�سيا يف
يوم واحد بعد توقعات �أرباح خميبة
للآمال هزت قطاع التكنولوجيا يف
العامل.
وانخف�ض �سهم ميتا  26يف املئة،
مما �أدى �إىل حمو �أك�ثر من 200
مليار دوالر يف �أك�بر خف�ض على
الإطالق من القيمة ال�سوقية ل�شركة
�أمريكية يف يوم واح��د ،و�أدى ذلك
�إىل خف�ض �صايف ث��روة م�ؤ�س�سها
ورئي�سها التنفيذي زوك��رب�يرغ �إىل
 85مليار دوالر ،وفقا ملجلة فورب�س.

ومي��ل��ك زوك���رب�ي�رغ ن��ح��و 12.8
يف امل��ئ��ة م��ن ع��م�لاق التكنولوجيا
املعروف �سابقا با�سم في�سبوك.
ويُ��ع��د ان��خ��ف��ا���ض ث��روت��ه يف ي��وم
واح��د من بني �أك�بر االنخفا�ضات
على الإط�لاق وي�أتي بعد اخل�سارة
ال�ضخمة التي مني بها رئي�س ت�سال
�إي��ل��ون ما�سك والبالغة  35مليار
دوالر يف يوم واحد يف نوفمرب.
وب��ع��د اخل�����س��ارة ت��ل��ك� ،أج���رى
ما�سك� ،أغنى �شخ�ص يف العامل،
ا�ستطالع ر�أي مل�ستخدمي تويرت
�إذا ك��ان يجب عليه بيع ع�شرة يف
املئة من ح�صته يف �شركة �صناعة
ال�سيارات الكهربائية ،ومل تتعاف

اخ��ت�بر ال��ب��اح��ث��ون ن��ظ��ام التتبع
اخل��ا���ص بهم على  2550جهازا
مع  1605تكوينات متميزة لوحدة
املعاجلة املركزية ووجدوا �أنه ميكن
�أن ينتج ب�شكل موثوق النتائج املخيفة
التي كانوا يبحثون عنها.

و�أ����ش���ار م��وق��ع «غ���زم���ودو» �إىل
�أن الباحثني ك�شفوا عن نتائجهم
لعدد من ال�شركات ذات ال�صلة يف
ع���ام  ،2020مب��ا يف ذل���ك غوغل
ومت�صفحو موزيال وبريف ،وا�ستمروا
يف �إطالعهم على �أبحاثهم.

تويتر يخالف أهم قواعده..
قريبًا «مقاالت مطولة»!
يبدو �أن مواقع التوا�صل االجتماعي حتاول قدر الإمكان جماراة
املو�ضة� ،أو ما بات يعرف بح�سب لغتها هي بـ»الرتيند».
فعلى الرغم من �أن الع�صفور الأزرق كان زاد عدد الكلمات
امل�سموح بها يف التغريدات على مر ال�سنني من � 140إىل 280
كلمة ،وجد �أن ذلك ال يكفي على ما يبدو ،فتحرك ب�إجراءات
جديدة ،حيث ك�شفت ت�سريبات حديثة �أن موقع تويرت يخطط
لطرح ميزة تلبي احتياجات امل�ستخدمني الذين يرغبون يفم�شاركة
�أفكارهم يف مقال واحد طويل.
ووفقاً لذلك ،ن�شرت الباحثة التقنية ال�شهرية ،جان مان�شون
ّ
يح�ضر «تويرت»
وونغ ،عرب ح�سابها� ،صورة لعالمة تبويب جديدة
لها حتمل ا�سم «� ،»Twitter Articlesأي مقاالت تويرت ،والتي
تتيح كتابة مقاالت طويلة� ،إال �أنها مل تك�شف ما �إذا كانت امليزة
�ستكون متاحة جلميع امل�ستخدمني� ،أو ما �إذا كان �سيتم طرحها
على نطاق وا�سع حول العامل� ،أو ما �إذا كانت �ستكون ح�صرية
مل�شرتكي خدمة «تويرت بلو».
ويف �أول تعليق من ال�شركة على الت�سريبات ب�ش�أن ميزة «مقاالت
تويرت»� ،أكد متحدث با�سمها يف ت�صريحات ملوقع «�سي نت» �أن
ال�شركة «تبحث دائما عن طرق جديدة مثلى مل�ساعدة الأ�شخا�ص
على بدء املحادثات وامل�شاركة فيها.
كما �أعلن املتحدث �أن الع�صفور الأزرق �سيك�شف مزيداً من
التفا�صل قريبا.
يذكر �أن تويرت كانت �أعلنت قبل �سنوات (يف  ،)2017طرحها
�إمكانية كتابة  280حرفا �ضمن التغريدة جلميع امل�ستخدمني
الذين ي�ستخدمون اللغات املدعومة ،مبا يف ذلك اللغة الإجنليزية.
وكانت ال�شركة قد �أعلنت لأول مرة عن خطة مثرية للجدل
لتجاوز عدد  140حرفاً التقليدية �ضمن التغريدة الواحدة يف �شهر
�سبتمرب�/أيلول من نف�س العام ،و�أ�شارت حينها �إىل �أن الزيادة يف
عدد الأحرف ت�سمح للم�ستخدمني بالتعبري عن املزيد من الأفكار،
م�شرية �إىل وجود بيانات تدعم قرارها املتعلق بكيفية ت�أثري قيود
املحارف على امل�ستخدمني ب�شكل خمتلف تبعاً للغة امل�ستعملة.
وتعتقد املن�صة �أن النا�س يق�ضون وقتاً �أقل يف حترير التغريدات
�ضمن حمرر الكتابة ،ويدل هذا على �أن وجود م�ساحة �أكرب للتعبري
من خالل عدد حمارف �أكرب �سوف يجعل من ال�سهل على النا�س
تغريد الأفكار �ضمن تغريدة واحدة ،بحيث يتمكنوا من قول ما
يريدون قوله و�إر�سال تغريدات ب�شكل �أ�سرع من ذي قبل ،وقد ي�ؤدي
ذلك �إىل زيادة عدد امل�ستخدمني الذين يتفاعلون مع اخلدمة.
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إصدار العدد الثالث من مجلة «جسور»

كتب� :سلطان ال�شويرخ
�أ�صدرت كلية العلوم م�ؤخراً ،العدد الثالث من املجلة العلمية الثقافية
«ج�سور» ،حيث ت�ضمن العدد كلمة لعميد الكلية الدكتور زيد بن عبداهلل
العثمان ،وحوار ثري مع الدكتور حم�سن احلازمي (ع�ضو جمل�س ال�شورى
لثالث دورات) ،ومقاالت ثقافية علمية يف جم��االت حيوية تتعلق بر�ؤية
 2030كتبها عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ،كما ت�ضمن العدد م�شاركات
الطالب العلمية و�أن�شطتهم الثقافية .وللإطالع على املجلة من خالل موقع
كلية العلوم عرب الرابط التايل:
sciences.ksu.edu.sa

�ضمن �سل�سلة برنامج التوا�صل املعريف الأول..

محاضرة حول «حقوق الملكية الفكرية
في شبكات التواصل االجتماعي»

مطعم �أم م�ستودع!!..

د .الصالحي يستقبل المستشار التجاري بسفارة دولة فرنسا
ا�ستقبل عميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط ال��ب��دين ال��دك��ت��ور ط��ارق
ب���ن ع��ل��ي ال�����ص��احل��ي ���ص��ب��اح ي��وم
الإثنني 1443/6/28هـ ،امل�ست�شار
التجاري ب�سفارة دولة فرن�سا ال�سيد
ر�شيد بوالوين ،وذلك يف مكتبه بكلية
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين.
ويف ب��داي��ة اللقاء رح��ب عميد
الكلية ،بال�ضيف الفرن�سي ،وتناق�ش
ال���ط���رف���ان ح����ول �أهمية �أوج����ه
ال�شراكة الأكادميية واال�ستثمارية
باملجال الريا�ضي ب�ين كلية علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين وال�سفارة
الفرن�سية.

بطال لكأس عميد
«الميكانيكية» ً
الهندسة لكرة القدم

 490عنوانًا لدار جامعة الملك سعود للنشر تجذب زوار
معرض القاهرة للكتاب
�شاركت دار جامعة امللك �سعود
للن�شر مبعر�ض ال��ق��اه��رة ال��دويل
للكتاب بجناح ي�ضم  490عنواناً
و�إ�صداراً يف املجاالت كافة ،انطالقاً
م��ن حر�ص دور الن�شر احلكومية
والأهلية على احل�ضور يف املحافل
الثقافية والفكرية العربية والدولية.
و�أو�ضح م�س�ؤول جناح دار جامعة
امللك �سعود للن�شر مبعر�ض الكتاب
�أح��م��د زرب��ط��ان �أن م�����ش��ارك��ة دار
جامعة امللك �سعود هذا العام تُعَدّ
الرابعة على التوايل ،وج��اءت هذا
العام حتديداً يف ظل الطلب املتزايد
على �إ���ص��دارات اجلامعة من قِ َبل
املتخ�ص�صني والدار�سني ،وخا�صة
الكتب العلمية امل�ؤ ّلفة واملرتجمة.
و�أ�ضاف �أن �إ�صدارات دار جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ت��ت��ن��وع يف جم���االت
ع���دة ،منها «اال���س��ت��دام��ة البيئية،

�أقامت عمادة �ش�ؤون املكتبات يوم الأربعاء املا�ضي  9فرباير  2022م
حما�ضرة بعنوان «حقوق امللكية الفكرية يف �شبكات التوا�صل االجتماعي»
قدمتها الدكتورة فايزة د�سوقي �أحمد الأ�ستاذة بق�سم املعلومات وم�صادر التعلم
بكلية االداب بجامعة طيبة وذلك �ضمن �سل�سلة برناجمها برنامج التوا�صل
املعريف الأول ملتخ�ص�صي علم املعلومات واملكتبات والذي يقام برعاية وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي .حتدثت
د.فايزة عن �أنواع املحتوى املن�شور على �صفحات �شبكات التوا�صل االجتماعي
وحقوق امللكية الفكرية ملحتوى امل�ستخدم يف تلك ال�شبكات وكذلك حقوق
امللكية الفكرية ملحتوى الآخرين ،وعن طرق حماية امللكية الفكرية يف �شبكات
التوا�صل االجتماعي .هذا وتدعو عمادة �ش�ؤون املكتبات جميع الطالب
والباحثني واملهتمني باال�ستفادة من مثل ه��ذه املحا�ضرات حيث �ستقام
جمموعة من املحا�ضرات على مدار العام الدرا�سي احلايل وذلك با�ست�ضافة
نخبة من املخت�صني يف جمال علم املعلومات واملكتبات.

وامل���وارد املائية والق�ضايا البيئية،
واملياه اجلوفية يف ال�شرق الأو�سط،
واقت�صاديات التمويل واال�ستثمار،
وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي
الإ�سرتاتيجية ،وحوكمة املعلومات،
وال��ك��ت��اب��ة الأك��ادمي��ي��ة واالن��ت��ح��ال
العلمي ،وم�ستقبل تقنيات الرتجمة،
ومكافحة �آف���ات ال�صحة العامة،
وامل��ه��ارات الإكلينيكية لل�صيادلة،
ودل���ي���ل �إدارة ح�����وادث ال���ط���وارئ
ال�صحية».
ولفت االنتباه �إىل �أن دار جامعة
امللك �سعود ت�شارك باملعر�ض هذا
العام من خالل العديد من العناوين
والإ�صدارات احلديثة التي و�صلت
�إىل  60عنواناً و�إ���ص��داراً جديداً،
متخ�ص�صاً يف امل��ج��االت الطبية
وال��زراع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ،وك��ذل��ك يف
جما ّ
يل الأحياء والبحوث.

وفيما يخ�ص دور دار جامعة امللك
�سعود و�أن�شطتها� ،أفاد الزربطان ب�أن
دار جامعة امللك �سعود تهدف �إىل
ن�شر الكتاب العلمي والأك��ادمي��ي
للمتخ�ص�صني واملهتمني يف املجاالت
�سالفة الذكر و�إتاحتها لهم ،وكذلك
ن�شر اال�ستفادة من كتب و�إ�صدارات
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود يف جميع
اجلامعات العربية.
وعن �أهمية �إ�صدارات دار جامعة
امللك �سعود وجودة الطباعة والن�شر
والتوثيق بها� ،أو�ضح �أن جامعة امللك
�سعود لديها جمل�س علمي ،وجميع
الكتب ال�����ص��ادرة ع��ن ال���دار تُن َّ�شر
بعد موافقة املجل�س العلمي ،م�ؤكداً
�أنها كتب ِعلمية محُ َ ّكمة ،وت ُّط َبع
يف مطابع دار جامعة امللك �سعود
للن�شر ب�أغلفة فاخرة وورق عايل
اجل��ودة ،ف�ض ً
ال عن امل��ادة العلمية

الق ّي َمة واملتميزة بها.
�صة معر�ض الكتاب
وب�ش�أن مِ نَ ّ
ال��رق��م��ي��ة و�أه��م��ي��ت��ه��ا يف ال�تروي��ج
ل��ك��ت��ب و�إ�����ص����دارات دار جامعة
ب�شكل خا�ص ،وللكتب
امللك �سعود
ٍ
ب�شكل عام� ،أكد الزربطان
الأخرى
ٍ
�أه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه امل��ن�����ص��ات يف
ال�تروي��ج للكتب وزي����ادة الإق��ب��ال
ع��ل��ي��ه��ا ،وك��ذل��ك ج���ذب اجلمهور
العام واملتخ�ص�صني لالطالع على
�أح���دث �إ����ص���دارات جامعة امللك
�سعود ونتاجها يف جم��ال الن�شر
والت�أليف والرتجمة.
ون�� ّوه م�س�ؤول جناح دار جامعة
امللك �سعود للن�شر مبعر�ض الكتاب،
بحالة احل���راك ال��ث��ق��ايف والأدب���ي
والعلمي ال��ت��ي ت�شهدها اململكة،
ف�ض ً
ال عن ازدياد حركة الن�شر عام
ب�شكل �إيجابي ملحوظ.
بعد عام
ٍ

حقق فريق ق�سم الهند�سة امليكانيكية ك�أ�س عميد كلية الهند�سة خلما�سيات
كرة القدم ،بعد تغلبة يف املباراة النهائي على نظريه الهند�سة ال�صناعية ،وذلك
�ضمن البطولة التي نظمتها جلنة الأن�شطة الريا�ضية بكلية الهند�سة خالل
الفرتة  11 - 10جمادى الأوىل  1443هـ  ،و�شارك فيها �أكرث من  50طالب.
ح�ضر املباراة النهائية نيابة عن عميد الكلية وكيل الكلية للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور عبد اهلل بن يحيى الفيفي حيث قام بتوزيع الك�أ�س
وامليداليات على الفائزين يف النهائي .من جهته هن�أ عميد كلية الهند�سة
الدكتور م�ساعد بن نا�صر العواد ،وقدم لهم �شهادات تقدير واجلوائز ،جاء ذلك
خالل �إ�ستقباله للفائزين يف مكتبه ،و�شكر عميد الكلية الطالب حمي الدين
رائد جلهوده يف متابعة الطالب وحتفيزهم والتن�سيق للفعاليات الريا�ضية.
كما تقدم بال�شكر والتهنئة مل�شرف الن�شاط الريا�ضي بالكلية الدكتور �سليم
مقراوي على جهوده يف الإ�شراف و�إدارة الربامج والأن�شطة الريا�ضية� .ضم
فريق ق�سم الهند�سة امليكانيكية الطالب « عبدالعزيز الذيباين� ،أحمد احلمد،
بندر الع�سبلي ،يزيد عبداهلل باناعمه ،عمر باهمام ،ماجد العنزي ،م�شعل
العجاجي ،الوليد الري�س ،حممد احل�سنيه ،نواف العتيق».

البقاء لله
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل فاطمة بنت �سعد الداود «جدة» �أبناء
الزميل �سامي بن عبدالعزيز الدخيل نائب رئي�س حترير �صحيفة
ر�سالة اجلامعة ،يوم الثالثاء املا�ضي.
ويتقدم من�سوبي ال�صحيفة لأ�سرة ال��داود واحل�سيني وللزميل
الدخيل ب�أحر التعازي و�صادق املوا�ساة� ،سائلني املوىل �أن يتغمد
الفقيدة بوا�سع رحمته ومغفرته ،وي�سكنها ف�سيح جناته.
انا هلل وانا اليه راجعون

