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بد�أ يوم اخلمي�س املا�ضي ،التقدمي على م�سابقة الطالب املثايل التى د�شنتها
عمادة �ش�ؤون الطالب.
و�أ���ش��ارت ع��م��ادة ���ش ��ؤون ال��ط�لاب �أن التقدمي على امل�سابقة متاح حتى يوم
1443/8/12هـ .وتهدف اجل��ائ��زة� ،إىل بث روح املناف�سة بني طلبة اجلامعة،
وت�شجيعهم يف كافة املجاالت.
وفد فندت العمادة �شروط امل�سابقة مو�ضحة �أنها معدة ومفتوحة للطلبة
املنتظمني مبرحلة البكالوريو�س ،ومبعدل تراكمي �أكرث من  ،3.75واجتياز  75٪من
ال�ساعات الدرا�سية ،بالإ�ضافة �إىل عدم �صدور بحقه قرار ت�أديبي من اجلامعة ،و�أن يكون م�شاركاً يف الأعمال
التطوعية والأن�شطة الطالبية مبا اليقل عن � 50ساعة.
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شراكات ضخمة مع قسم الهندسة الزراعية

عميد اآلداب يلتقي طالب
الكلية ..اليوم
يلتقي عميد كلية الآداب الدكتور نايف
بن ثنيان �آل �سعود عند ال�ساعة  12من
ظهر اليوم ،طلبة الكلية يف لقاء مفتوح،
وذلك مبدرج الكلية.
و�سيتناول اللقاء مناق�شة جميع اجلوانب
املهمة للطالب من نظام الدرا�سة واللوائح
الأك��ادمي��ي��ة املنظمة للعملية التعليمية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل الإج���اب���ة ع��ل��ى جميع
اال�ستف�سارات التي تهم طلبة الكلية.
وت�أتي هذه اخلطوة بنا ًء على �أهمية
تفعيل الن�شاط الطالبي واللجان الطالبية
وت�شجيع الطالب على امل�شاركة بها حتى
تتمكن الكلية من امل�شاركة بكافة الن�شاطات اجلامعية.
من جانب مغاير ،تقيم الكلية عند ال�ساعة الـ 10من �صباح اليوم ،معر�ضاً
تعريفياً بالأق�سام ،ووكاالت الكلية ،بالإ�ضافة �إىل الأندية الطالبية التابعة
لها ،وذلك �أمام متحف ق�سم الإعالم ببهو الكلية.

في ضيافتنا
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إعالن نتائج أداء الجمعيات العلمية
اعتمد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي الدكتور
خالد بن �إبراهيم احلميزي نتائج
تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات العلمية
ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 1442هـ ،حيث
ك�شفت النتائج عن ح�صول اجلمعية
اجلغرافية ال�سعودية على املركز
الأول ،وجائزة معايل رئي�س اجلامعة
ل��ل���أداء امل��ت��م��ي��ز ك ��أف�����ض��ل جمعية
�إن�سانية ،وح�صول اجلمعية ال�سعودية
لطب وجراحة ال�صدر على املركز
الثاين ،وجائزة معايل رئي�س اجلامعة
للأداء املتميز ك�أف�ضل جمعية �صحية،
وح�صول اجلمعية ال�سعودية لطب
الأ�سنان على املركز الثالث ،وح�صول
اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة على
جائزة معايل رئي�س اجلامعة للأداء
املتميز ك�أف�ضل جمعية علمية.

فيما ح�صلت ك ً
ال من اجلمعية
ال�سعودية لأمرا�ض وزراعة الكلى،
اجلمعية ال�صيدلية ال�سعودية،
واجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل�ترب��ي��ة
اخلا�صة على جائزة وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
وذلك ك�أف�ضل جمعيات يف حت�سن

الأداء طبقاً للدرجات التي ح�صلوا
عليها مقارنة بالعام املا�ضي.
و�أو����ض���ح امل�����ش��رف ع��ل��ى �إدارة
اجل��م��ع��ي��ات العلمية الدكتور
حممد ب��ن �إب��راه��ي��م العبيداء �أن
جلنة تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات
العلمية باجلامعة ا�ستقبلت مناذج
التقييم من اجلمعيات وعملت على
مراجعة وتدقيق كافة مرفقاتها
ومن ثم ر�صد الدرجات املخ�ص�صة
لكل جمعية.
وت�سعى �إدارة اجلمعيات العلمية
باجلامعة قدماً نحو حتقيق عدد
من الأه��داف التي تع�ضد م�سرية
اجل��ام��ع��ة ل��ب��ل��وغ ال���ري���ادة العاملية
والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.
التفا�صيل �صـ3

إقامة البرنامج اإلثرائي
األول للقيادات
األكاديمية 2022
�أق���ام���ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
وب��ال�����ش��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
ع���ب���داهلل ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة )
ك��او���س��ت( ،ي��وم االث��ن�ين املا�ضي،
الربنامج الإثرائي الأول القيادة
الأك���ادمي���ي���ة  ،2022ب��امل�����س��رح
ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��م��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة
ل��ل��ط��ال��ب��ات ،ح��ي��ث رح���ب م��ع��ايل
رئي�س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب��دران
بن عبدالرحمن العمر يف بداية
الربنامج بامل�شاركني وال�ضيوف
بكلمة �أل��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه وكيل
اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ورع���ب���داهلل بن
ال�سلمان.
التفا�صيل �صـ3

معهد اللغويات بوابة تعلم اللغة العربية
لغير الناطقين بها
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برعاية نائب �أمري الريا�ض..

الجامعة تحتفي بـ« يوم التأسيس»
د.السلمان :االحتفال يأتي لتعريف الطلبة بيوم التأسيس الغالية على قلوبنا جميعًا
ت�غ�ط�ي��ة :م �ه��ا ال �ت �م��ام��ي  -وح��دة
العالقات العامة ب�ش�ؤون الطالب
ت�صوير� :سارة احلمدان
حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد ب��ن عبدالرحمن بن
عبدالعزيز �آل �سعود ن��ائ��ب �أم�ير
منطقة الريا�ض� ،أحيت جامعة امللك
�سعود يوم الأح��د املا�ضي ،احتفاالً
بذكرى ي��وم الت�أ�سي�س حتت �شعار
« ي��وم بدينا» واملعر�ض امل�صاحب،
حيث د�شن الفعالية نيابة عن معايل
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ،وك��ي��ل اجلامعة
الدكتور ع��ب��داهلل ال�سلمان ،وذل��ك
يف بهو اجل��ام��ع��ة ،بح�ضور وك�لاء
اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وموظفي
اجل��ام��ع��ة ،بالإ�ضافة �إىل الطالب
املنت�سبني جلامعة امللك �سعود يف
خمتلف التخ�ص�صات ومن خمتلف
اجلن�سيات .و�أقيم حفل بهذه املنا�سبة
ب��د�أ بال�سالم امللكي ال�سعودي ،بعد
ذل��ك �أ�ستعر�ضت الأن��دي��ة الطالبية
بكلية املجتمع عر�ضاً مرئياً حتت
عنوان «ي��وم بدينا» ،و�أل��ق��ت طالبة
كلية �إدارة الأعمال �أروى بنت نا�صر
العتيبي ق�صيدة �شعرية بعنوان «� ٌ
أر�ض
لها ك��ل العيون تطلّعت» ،للمعيدة
بق�سم اللغة العربية الأ�ستاذة امتنان
بنت حممد بن جدوع.
تكرمي الفائزين
�إثر ذلك كرم وكيل اجلامعة الطلبة
الفائزين يف م�سابقة عراقة للت�صوير
الفوتوغرايف وهم الأ�ستاذ عبداهلل
بن حممد اخل�ضري � -أحد من�سوبي
مكتبة امل��ل��ك �سلمان امل��رك��زي��ة، -
الطالبة امتنان بنت عبدالرحمن
العتيبي  -كلية احل��ق��وق والعلوم
ال�سيا�سية ، -الطالبة م���رام بنت
حممد ال�سبيعي -كلية التمري�ض،-
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��ك��رمي اجل��ه��ات
اخلارجية امل�شاركة يف املنا�سبة.
منا�سبة غالية
وبهذه املنا�سبة ذكر وكيل جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل بن
�سلمان ال�سلمان �أن هذا االحتفال
ي�أتي لتعريف الطلبة بيوم الت�أ�سي�س
الغالية على قلوبنا جميعاً ،رافعاً
�شكره ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
�سعود ،ول�سمو ويل عهده الأم�ين
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم
اهلل -نظري دعم امل�سرية التعليمية يف
اململكة عامة ويف جامعة امللك �سعود
على وجه اخل�صو� ص.
دعم كبري
م��ن جهته �شكر ع��م��ي��د ���ش ��ؤون
ال��ط�لاب ال��دك��ت��ور على ب��ن كناخر
الدلبحي ،م��ع��ايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر ،ووك�ل�اء
اجل��ام��ع��ة ،ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة
والدعم الكبري الذي يتلقاه الطالب
 ،لإظهار مواهبهم و�أفكارهم يف �شتى
املجاالت و�إ�شراكهم وتفعيل �أدوارهم
ب�شكل �إيجابي مما ي�ساهم يف �صقل
ٍ
مهاراتهم املختلفة ،مقدماً �شكره
ل�ل��إدارة العامة للعالقات والإع�لام
باجلامعة ووح��دة العالقات العامة

واالع��ل�ام ب��ع��م��ادة ���ش ��ؤون الطالب
و�إدارة اخل��دم��ات امل�ساندة بعمادة
�ش�ؤون الطالب نظري اجلهد الد�ؤوب
للتن�سيق ب�ين اجل��ه��ات امل�شاركة
وت�سهيل جميع العقبات لإظهار هذا
االحتفال بال�صورة امل�شرفة.
جهود م�ضاعفة
وثمن د.الدلبحي اجلهود الإعالمية
التي حظيت بها املنا�سبة من قبل
عمادة �ش�ؤون الطالب بالتعاون مع
اجلهات الإعالمية داخ��ل اجلامعة
كـ «�صحيفة ر�سالة اجلامعة ،التقرير
الأ�سبوعي ،الإع�لام الرقمي ،نادي
الإع�ل�ام» يف تغطية احل��دث و�إب��راز
االحتفال �سواء داخلياً �أو خارجياً
بال�صورة الالئقة به ،مقدماً �شكره
لوحدة امل�سرح نظري جتهيز ن�صو�ص
ف��ق��رات احل��ف��ل اخلطابي وت��دري��ب
الطلبة على امل�شاركة والإلقاء ،م�ؤكداً
�أن �إدارة االن�شطة الطالبية عملت
بجهد ك��ب�ير لإظ���ه���ار ح��ف��ل ذك��رى
ي��وم الت�أ�سي�س يف �شطري الطالب
والطالبات ب�أف�ضل �صورة ،كما هو
حال �إدارة الأندية الطالبية وال�شراكة
الطالبية الذين �ساهموا يف �إ�شراك
الطالب بالتنظيم �أو امل�شاركة ،و�إبراز
رم��زي��ات ال��وط��ن العريقة بال�صورة

الالئقة بهذه املنا�سبة من خالل �أندية
« التاريخ ،ال�سياحة والآث��ار ،نزاهة،
االحتياجات اخلا�صة» واملر�سم الفني
وال��ر���س��ام من�صور العتيبي .و�أث��ن��ى
عميد �ش�ؤون الطالب على اجلهات
ال��ت��ي �ضاعفت ج��ه��وده��ا م��ن �أج��ل
جتهيز املعر�ض و�إخراجه بهذا ال�شكل
املميز ،مبيناً �أن تظافر جهات عدة
منها �صندوق الطالب و�إدارة التغذية
بعمادة �ش�ؤون الطالب و الإدارة العامة
لل�صيانة و�إدارة اخل��دم��ات والبيئة
امل�ستدمية �أخرجت املعر�ض ب�صورة
تليق بحفل جامعة امللك �سعود .
املعر�ض امل�صاحب
ت�ضمن املعر�ض امل�صاحب �أركا ًنا
حتكي م��ع��اين ج��وه��ري��ة وتاريخية
مرتبطة ب�أجماد وبطوالت وعراقة
ا�ستفتاحا بركن
الدولة ال�سعودية،
ً
العلم ال��ذي ا�ستعر�ض تاريخ الراية
ال��وط��ن��ي��ة وملحقاتها ،ك��م��ا جتلّت
ق�صة �أجم���اد -ال��درع��ي��ة -عا�صمة
ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة الأوىل بركن
هيئة تطوير بوابة الدرعية ،فيما
ا�ستعر�ضت مكتبة امل��ل��ك �سلمان
امل��رك��زي��ة خم��ط��وط� ٍ
�ات وك��ت� ٍ�ب ذات
ع�لاق��ة بيو م ال��ت��أ���س��ي�����س ،وت��ع � ّرف
ال��زوار على اخليل العربية بو�صفها

رم �زًا للأ�صالة وع��ن ال��زي الرتاثي
للخ ّيالة وذلك بالركن اخلا�ص مبركز
امللك عبدالعزيز للخيل العربية .،
فيما �شاركت دارة امللك عبدالعزيز
بال�صور ال��ف��ري��دة وامل����واد املرئي ُة
النادرة عن التاريخ العريق لت�أ�سي�س
الدولة ال�سعودية ،بينما مركز امللك
�سلمان ل��درا���س��ات ت��اري��خ اجلزيرة
العربية وح�ضارتها باجلامعة عر�ض
ٍ
م� ٍ
وخمطوطات وم��وا َد مرئية
ؤلفات
وم�سموعة ع��ن ال��دول��ة ال�سعودية
الأوىل وب��ط��والت��ه��ا اخل���ال���دة ،ويف
املجل�س الرتاثي �شارك طلبة نادي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ب�براع��ة يف
كتابة الأ�سماء للزوار بطريقة برايل
وتقدميها لهم كتذكار من اجلامعة.
ال�سوق ال�شعبي
وقدم نادي ال�سياحة والآثار م�شهد
يُحاكي ال�سوق ال�شعبي يف زمن الدولة
ال�سعودية الأوىل ،وتقدمي املقتنيات
الأثرية من جمال�س ومالب�س واالواين
التي متثل تاريخ الدولة يف تلك املرحلة
وجتلّت على م�سامع الزوار الق�ص�ص
وال��رواي��ات م��ن �شعراء ورواة ن��ادي
التاريخ ،يف حماولة من النادي لإبراز
الزخم التاريخي والثقايف للربط بني
الت�أ�سي�س واجلانب احل�ضاري لتلك

احلقبة ،وبركن جمعية حرفة التعاونية
ج�سدت مظاهر �سامية عن احلرف
التقليدية املتينة واملنتجات احلرفية
الوطنية جت�سيد يبني املنتج احلريف
ورحلته عرب الزمن من امل��ادة اخلام
التي ت�ستثمر خريات الأر�ض وخريات
البيئة ويُخرج منها منتج نفعي تقليدي،
فيما �شارك جمل�س �شباب منطقة
تراثي من الزي الوطني،
الريا�ض بركن
ّ
وبرزت �إبداعات الطلبة يف ركن ق�صر
ميا -التي
�سلوى -البيوت الطينية قد ً
نفذتها �أن��ام��ل ط�لاب كلية العمارة
والتخطيط ،حيث متثلت يف منوذج
طيني كبري مكون من البيوت ال�شعبية
القدمية ب�أدق تفا�صيلها ،وهي البيوت
التي كان ي�سكنها �أهايل اململكة العربية
ال�سعودية يف تلك احلقبة من الزمان
ولوحات تعريفية عن تاريخ بناء البيوت
ب�شكل عام وعن ق�صر �سلوى ب�شكل
موهوبي وموهوبات
خا�ص ،و �شارك
ّ
جامعة امللك �سعود بالتقاطات مرئية
متنوعة ملواقع �أث��ري��ة وتاريخية من
رحاب الوطن املعطاء يف ركن م�سابقة
عراقة للت�صوير الفوتوغرايف.
ر�سم لوحة جدارية
ه��ذا ونفذ املر�سم الفني التابع
لإدارة الأن���دي���ة الطالبية بعمادة

�ش�ؤون الطالب لوحة جدارية تحُ اكي
�أجمادنا ،حيث �سجل زوار املعر�ض
ع��ب��ارات ن�صية ملهمة ،لتعرب عن
م�شاعرهم جتاه بطوالت وطننا منذ
ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية.
العر�ضة ال�سعودية
�أدى وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
عبداهلل ال�سلمان ووك�ل�اء وعمداء
اجل��ام��ع��ة ،العر�ضة ال�سعودية ،يف
�أجواء متيزت بروح االعتزاز والفرح.
ت
مدينة الطالبا 
من ج��ان��ب �أخ����ر د���ش��ن��ت وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
غ���ادة بنت عبدالعزيز ب��ن �سيف،
امل��ع��ر���ض امل�����ص��اح��ب لفعالية ي��وم
ال��ت��أ���س��ي�����س يف امل��دي��ن��ة اجلامعية
للطالبات ،بح�ضور وكيلة عمادة
���ش��ؤون ال��ط�لاب ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة ر�ؤى بنت حممد القفيدي،
ووك���ي�ل�ات ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات
امل�ساندة .جتمل احلفل مبوظفات
وط��ال��ب��ات اجلامعة مرتدين ال��زي
الرتاثي الأ�صيل وب�أركان متنوعة من
الر�سم الت�شكيلي والعر�ض املرئي
التثقيفي عن ملوك اململكة العربية
ال�سعودية واملناطق التاريخية والقهوة
ميا.
ال�سعودية وامل�أكوالت قد ً

د.الدلبحي :دعم كبير يتلقاه الطالب في شتى المجاالت مما يساهم في صقل مهاراتهم
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الجامعة تقيم البرنامج اإلثرائي األول للقيادات األكاديمية 2022

انطالقا من مبد�أ التكامل بني
اجلامعات ال�سعودية لإثراء خربات
القيادات الأكادميية الوطنية� ،أقامت
جامعة امللك �سعود وبال�شراكة مع
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية
(ك��او���س��ت) ،ي��وم االث��ن�ين املا�ضي،
الربنامج الإث��رائ��ي الأول القيادة
الأكادميية  ،2022بامل�سرح الرئي�سي
ل��ل��م��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات،
حيث رحب معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
العمر يف بداية الربنامج بامل�شاركني
وال�ضيوف بكلمة �ألقاها نيابة عنه
وكيل اجلامعة الدكتورعبداهلل بن

ال�سلمان ،م���ؤك��داً �أن ه��ذا التعاون
ي�أتي متا�شياً مع �إطالق برنامج تنمية
ال��ق��درات الب�شرية ك�أحد الربامج
امل�ستحدثة لر�ؤية  ،2030م�ضيفاً
�أن الربنامج هو �أحد املبادرات التي
تقدمها اجلامعة للم�ساهمة يف رفع
املهارات واخلربات لتنمية القدرات
القيادية الأك��ادمي��ي��ة والتي تعك�س
�إمي���ان قيادتنا ال��ر���ش��ي��دة ب�أهمية
تنمية قدرات املواطن ال�سعودي يف
خمتلف املراحل واملجاالت ولي�ؤكد
ا���س��ت��م��رار ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة لدعم
القيادات الأكادميية الوطنية وذلك
عن طريق ا�ستعرا�ض ر�ؤى وجتارب

حملية ناجحة للقيادة الأكادميية من
منظور عاملي بهدف تعزيز املعارف
وامل��ه��ارات وت��ب��ادل اخل�ب�رات حول
منظور القيادة يف التعليم العايل
باململكة العربية ال�سعودية.
من جهتها �أ�شادت الدكتورة جناح
يو�سف ع�شري النائب وامل�شارك
الأع����ل����ى ل��رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
ع��ب��داهلل للعلوم والتقنية للتقدم
الوطني اال�سرتاتيجي يف كلمتها
ب��ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك ب�ي�ن جامعة
امللك �سعود وجامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية «كاو�ست» ،م�ؤكدة
�أن امل�س�ؤولية يف تطوير املنظومة

التعليمية مبا فيها القيادة الأكادميية
تتمحور ح��ول �إع���ادة ت�شكيل هذه
املنظومة مبا يتنا�سب مع معطيات
املجتمع وما يحتاجه املتعلم اليوم.
وق���ال���ت د.جن������اح ،ن��ح��ت��اج �إىل
التكاتف وامل�شاركة اال�سرتاتيجية
والتخطيط الواعي لنحقق الطموح.
جل�سات حوارية
ت�ضمن الربنامج جل�سات حوارية
م��ع رواد يف ال��ق��ي��ادة الأك��ادمي��ي��ة
املحلية  ،حيث قدم رئي�س جامعة
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ل��ل��ع��ل��وم والتقنية
الدكتور توين �شاين جل�سة بعنوان
تعجيل العلم واالبتكار والتكنولوجيا

إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية
للعام الجامعي 1442هـ
اعتمد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور
خالد بن �إبراهيم احلميزي نتائج
ت��ق��ي��ي��م ك���ف���اءة �أداء اجل��م��ع��ي��ات
العلمية للعام اجلامعي 1442هـ،
حيث ك�شفت النتائج عن ح�صول
اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية على
املركز الأول ،وجائزة معايل رئي�س
اجلامعة ل�ل��أداء املتميز ك�أف�ضل
جمعية �إن�سانية ،وح�صول اجلمعية
ال�سعودية لطب وجراحة ال�صدر
على املركز الثاين ،وجائزة معايل
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل��ل���أداء املتميز
ك�أف�ضل جمعية �صحية ،وح�صول
اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان
ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���ال���ث ،وح�����ص��ول
اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة
على جائزة معايل رئي�س اجلامعة
ل��ل��أداء امل��ت��م��ي��ز ك���أف�����ض��ل جمعية
علمية .
فيما ح�صلت ك ً
�لا من اجلمعية
ال�سعودية لأمرا�ض وزراعة الكلى،
اجلمعية ال�صيدلية ال�سعودية،
واجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل�ترب��ي��ة
اخلا�صة على جائزة وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
وذلك ك�أف�ضل جمعيات يف حت�سن
الأداء طبقاً للدرجات التي ح�صلوا
عليها مقارنة بالعام املا�ضي.
و�أو����ض���ح امل�����ش��رف ع��ل��ى �إدارة
اجل��م��ع��ي��ات العلمية الدكتور
حممد ب��ن �إب��راه��ي��م العبيداء �أن
جلنة تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات
العلمية باجلامعة ا�ستقبلت مناذج

التقييم من اجلمعيات وعملت على
مراجعة وتدقيق كافة مرفقاتها
ومن ثم ر�صد الدرجات املخ�ص�صة
لكل جمعية.
وب�ي�ن د.ال��ع��ب��ي��داء �أن تقييم
ك��ف��اءة �أداء اجل��م��ع��ي��ات العلمية
ي�����س��ت��ن��د �إىل م���ع���اي�ي�ر حم����ددة
�أقرتها اللجنة الدائمة للجمعيات
العلمية واعتمدها وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
م�شرياً �إىل �أن م��ن ه��ذه املعايري
«م����دى وج����ود امل���ج�ل�ات العلمية
املحكمة ،الأبحاث العلمية ،ت�أليف
وترجمة الكتب العلمية ،اجلوائز
ال��ع��ل��م��ي��ة ،امل�����س��اب��ق��ات البحثية،
ت��ن��ظ��ي��م امل������ؤمت�����رات وال����ن����دوات
وال��دورات التدريبية وور�ش العمل
وامل��ح��ا���ض��رات ،خ��دم��ة املجتمع،
عدد الأع�ضاء العاملني واملنت�سبني،
امل���وق���ع االل����ك��ت�روين ،ات��ف��اق��ي��ات
ال��ت��ع��اون البحثية وغ�ير البحثية،
ع�����ض��وي��ات االحت����ادات الإقليمية
وال��ع��امل��ي��ة» ،وع����دد م���ن امل��ع��اي�ير
الأخرى ومن �ضمنها وجود ميزانية
معتمدة وع��دد ف��روع اجلمعية يف
امل��م��ل��ك��ة وامل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ار���ض
الدولية واملحلية والرحالت العلمية
املدعومة من اجلمعية.
وت�سعى �إدارة اجلمعيات العلمية
باجلامعة قدماً نحو حتقيق عدد
من الأه��داف التي تع�ضد م�سرية
اجل��ام��ع��ة ل��ب��ل��وغ ال���ري���ادة العاملية
والتميز يف بناء جمتمع املعرفة،
ومن هذه الأه��داف تطوير الأداء

العلمي واملهني للجمعيات العلمية،
تقدمي امل�شورة الإدارية يف املجاالت
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة،
ت�سهيل �أعمال اجلمعيات العلمية
ملا فيه خدمة �أع�ضائها ومن�سوبيها
وامل��ج��ت��م��ع ،حتقيق ال��ت��وا���ص��ل بني
اجلمعيات العلمية و�إدارة اجلامعة
والهيئات وامل�ؤ�س�سات املهنية وتنمية
خم���رج���ات اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جم����ال تخ�ص�صها

يف التعليم ،ب��د�أه��ا بالتعريف عن
نف�سه وبداياته و�أ�ساليب التعليم
ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف ت��ط��وي��ر عجلة
العلم وال��ق��ي��ادة  ،كما �أج���اب على
ا�ستف�سارات احل�ضور وامل�شاركني.
�أعقب ذلك جل�سة حوارية بعنوان
خ��ب�رات يف ال��ق��ي��ادة الأك��ادمي��ي��ة
�أدارت��ه��ا وكيلة جامعة امللك �سعود
ل�ش�ؤون الطالبات ال��دك��ت��ورة غ��ادة
بن �سيف ،وناق�شها معايل الدكتور
ع��ب��داهلل الفي�صل امل�����ش��رف العام
ورئي�س جمل�س �أمناء كليات ال�شرق،
ومعايل الدكتور �إ�سماعيل الب�شري
م��دي��ر ج��ام��ع��ة اجل����وف ���س��اب��ق��اً،

ومتحورت ح��ول التعليم املجتمعي
ونظام اجلامعات اجلديد والتجارب
الإدارية يف التعليم اجلامعي ب�شكل
عام.
كما مت عقد جل�سة بعنوان حتديات
يف القيادة الأكادميية ناق�شها ك ً
ال من
الدكتورة جنالء النبهان �أ�ستاذ علوم
احلا�سب امل�����ش��ارك بجامعة امللك
�سعود ،ومعايل رئي�س جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية الدكتور
�أحمد العامري رئي�س جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ومعايل
الدكتورة هدى العميل نائب رئي�س
جمل�س �أمناء جامعة دار العلوم.

شؤون المكتبات تستقبل وفد
من جمعية اختصاصيي المعلومات
العراقي

زار عمادة �ش�ؤون املكتبات  م�ؤخراً وفداً من جمعية اخت�صا�صيي
املعلومات واملكتبات بجمهورية العراق ال�شقيقة ،حيث كان يف ا�ستقبالهم
امل�شرف على عمادة �ش�ؤون املكتبات بالنيابة الدكتور عبداهلل املقرن،
والذي بدوره رحب بالوفد يف بلدهم الثاين اململكة العربية ال�سعودية،
متمنياً �أن حتظى زيارة الوفد العراقي بالنفع والفائدة املرجوة.
ويف بداية الزيارة �شاهد الوفد املكون من  17من م�س�ؤويل املكتبات
يف العراق ،مقطع فيديو يحكي م�سرية اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل ما
تقدمة عمادة املكتبات من خدمات وما حتتويه مكتباتها من م�صادر
معلومات متنوعة.
بعد ذلك اطلع الوفد على �أق�سام مكتبة امللك �سلمان املركزية حيث
�أبدوا �إعجابهم ال�شديد بجميع ما �شاهدوه من تطور ،ومن اخلدمات
التي تقدمها العمادة للطالب والباحثني ،بعد ذلك توجه الوفد �إىل
قاعة ال�ضيافة لتقدمي واجب ال�ضيافة لهم ،تخللها الكثري من احلديث
مع امل�شرف العام حول العمل يف العمادة وكذلك اخلدمات التي تقدم
للباحثني وكذلك بحث �أوجه التعاون بني مكتبات اجلامعة واملكتبات
العراقية ،بعد ذلك توجه الوفد لبهو املكتبة لأخذ �صورة تذكارية،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي بع�ض الهدايا التعريفية لأع�ضاء الوفد ،ويف نهاية
الزيارة قدم رئي�س الوفد درع تذكاري با�سم اجلمعية لعمادة �ش�ؤون
املكتبات.
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التعليم

 %50نسبة تقدم الجامعات
السعودية في تصنيف التايمز
البريطاني

تقدّمت اجلامعات ال�سعودية يف ت�صنيف (التاميز) لأف�ضل اجلامعات
النا�شئة يف العامل ،حيث دخلت  12جامعة يف قائمة الت�صنيف عام
2022م ب��دالً من  7جامعات العام املا�ضي بن�سبة زي��ادة بلغت نحو
 ،70%وذل��ك يف مراتب متفاوتة بني  36و� 400ضمن �أف�ضل 400
جامعة يف القائمة التي ت�ضم �أكرث من  790جامعة.
وك��ان يف وق��ت �سابق ق��د حلت  15جامعة �سعودية يف ت�صنيف
(التاميز) لأف�ضل اجلامعات العاملية خالل هذا العام ،يف مقابل 10
جامعات يف عام 2021م ،بن�سبة زيادة  ،50%فيما تقدمت  11جامعة
وحت�سن ترتيبها ،وذكر موقع التاميز عند �إطالق ت�صنيفه �أن اململكة
ّ
التح�سن يف اال�ست�شهاد مبخرجاتها
جاءت يف املركز الأول عاملياً بن�سبة
ّ
البحثية بن�سبة .35%
ويعتمد ت�صنيف «التاميز» للجامعات العاملية والنا�شئة على منهجية
تقييم اجلامعات كثيفة البحث يف جميع مهامها الأ�سا�سية :التدري�س،
والبحث ،ونقل املعرفة ،والتوقعات الدولية ،مع �إعادة معايرة الرتجيحات
لتعك�س �صورة مهام اجلامعات النا�شئة.
وي�ستخدم الت�صنيف الدويل  13م�ؤ�شراً متت معايرتها بعناية لتقدمي
�أكرث املقارنات �شموالً وتوازناً ،ويثق بها الطلبة والأكادمييون وقادة
اجلامعات وال�صناعة واحلكومات ،حيث يتم جتميع م�ؤ�شرات الأداء يف
خم�س جمموعات :التدري�س (بيئة التعلّم) ،والبحث (احلجم والدخل
وال�سمعة) ،واال�ست�شهادات (ت�أثري البحث) ،والنظرة الدولية (املوظفون
والطلبة والبحث) ،ودخل ال�صناعة (نقل املعرفة).

«كاوست» تنظم ورشة عمل
عن المرأة في مجاالت العلوم
والهندسة واألبحاث

�أعلنت جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية «كاو�ست» دعوتها اجلميع
حل�ضور ور�شة عمل امل��ر�أة يف جم��االت العلوم والهند�سة والأبحاث
() WISERالتي �ستعقد يف الفرتة من � 8إىل  9مار�س ، 2022ب�صورة
افرتا�ضية على تطبيق زووم () Zoomوح�ضور ًيا يف احلرم اجلامعي،
وي�أتي تنظيم هذه الور�شة انطالقا من االميان الرا�سخ جلامعة كاو�ست
بدور املر�أة القوي يف حتقيق �أهداف اجلامعة البحثية يف �أن تكون منارة
للمعرفة والتعليم التقني والبحثي وبيئة مميزة اللهام العقول واملواهب
الواعدة التي ت�سعى لتطوير االبتكارات التي تعالج �أهم التحديات
العاملية ،كما ت�سعى جاهدًة الن تكون ج�س ًرا يقرب �شعوب العامل
وثقافاتهم املختلفة و�ستت�ضمن ور�شة العمل كلمات رئي�سية لعاملات
ومهند�سات
م�شهورات يحكني جتاربهن ال�شخ�صية ون�ضاالتهن وكيف ا�ستطعن
تطوير م�ستقبلهن املهني وحت�سني منط حياتهن .كما �سي�شارك يف هذه
الفعالية خرباء يف كل ما يتعلق يف ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني ،و�سيتم
اقرتاح جل�سات تدريب عملية يف عدة موا�ضيع ذات العالقة مثل معاجلة
ق�ضايا امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،و�شرح املبادئ اال�سا�سية ملقابالت
التوظيف الناجحة ،ف�ضال عن تقنيات القيادة املختلفة و�إدارة الوقت.
و�ستنظم اجلامعة «م�سابقة الفيديو الق�صري» التي �ستتيح للجميع
م�شاركة جتاربهم و�آرائهم و�أفكارهم �ضمن �إط��ار العنوان الرئي�سي
للور�شة ،و�ست�شمل هدايا قيمة وتغطية متميزة يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي ملقاطع الفيديو املختارة .وحددت جامعة كاو�ست معايري
امل�شاركة يف �إع����داد الفيديو اخل��ا���ص بكل م�����ش��ارك ح��ول �أي من
املو�ضوعات التالية:
• جناح املر�أة يف جماالت العلوم والهند�سة والأبحاث.
• قلة انخراط املر�أة يف جماالت العلوم والهند�سة والأبحاث.
• �ضرورة عمل املر�أة يف جماالت العلوم والهند�سة والأبحاث.
و�سيتم تقييم مقاطع الفيديو املر�سلة بناءاً على مفهومها و�أ�صالتها
وت�أثريها و�إبداعها .اجلدير بالذكر �أن هذه امل�سابقة مفتوحة للجميع
ً دون �أي متييز �سواء على �أ�سا�س العمر �أو اجلن�س �أو العرق �أو
اجلن�سية .و�سيتم بث مقاطع الفيديو املختارة خالل ور�شة العمل و� ً
أي�ضا
على مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بكاو�ست .و�سيتم تكرمي
�أ�صحاب مقاطع الفيديو املختارة والتعريف بهم ،اال يف حال ف�ضلوا
عدم الك�شف عن هويتهم ،و�ست�شمل اجلوائز بط�أقات هدايا بقيمة
 250دوالر
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في مجاالت اقتصادية واجتماعية دورات مهنية
وتطويرية لطالبات ومنسوبات جامعة األميرة نورة

ن� ّ
�ظ��م م��رك��ز ال���دع���م ال��ط�لاب��ي
واملهني ،يف جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن ،دورة تدريبية بعنوان
«ن��ظ��ام الت�أمينات االجتماعية»،
�ضمن الربنامج التدريبي «التعريف
بنظام العمل ال�سعودي « ،للطالبات
واخلريجات بهدف تعريفهن على
نظام الت�أمينات االجتماعية و�آلية
العمل به.
وع���ر����ض امل���رك���ز ور����ش���ة عمل
ب��ع��ن��وان «ق���وان�ي�ن ال��ع��ق��ل املهنية
لأ�سلوب التفكري»� ،ضمن برنامج
«الت�أهيل املهني مع �صندوق تنمية
امل����وارد الب�شرية ه���دف» ،وال��ت��ي
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب��ات
واخلريجات بقوانني العقل لتنظيم
عملية التفكري.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ن��� ّف���ذت ع��م��ادة
ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي ،ال�برن��ام��ج
التدريبي» �إدارة التغيري» لأع�ضاء

الهيئة الأك��ادمي��ي��ة ،ك��ان م��ن �أه��م
حم��اور ال�برن��ام��ج :مفاهيم �إدارة
ال��ت��غ��ي�ير ،م��ف��ه��وم حت��ل��ي��ل جم��ال
ال��ق��وى� ،أن���واع التغيري ،ومعوقاته
وحتدياته وم��راح��ل��ه� ،إ�ضافة �إىل
�أ���س��ب��اب مقاومة النا�س للتغيري،
�إدارة التغيري وعالقتها بالتخطيط
اال�سرتاتيجي و�إدارة امل�شاريع.
برناجما تدريب ًيا
و�أقامت العمادة
ً
لـ «قيا�س العائد من اال�ستثمار يف
ال�برام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة» ،م�ستهد ًفا
موظفات العمادة ،وم�شتملاً على
ع���دد م��ن امل��ح��اور م��ن��ه��ا :تعريف
العائد على اال�ستثمار ومنهجيته
وتطبيقاته ،كما ا�ستعر�ض منوذج
عملية العائد من اال�ستثمار ،وخطة
حتليله� ،إ�ضافة �إىل كيفية حتويل
البيانات �إىل مال و�أدواته.
ويف املقابل ق ّد م مركز التم ّيز
يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ع���لّ���م ب��ع��م��ادة

التطوير ا لأكادميي دورة «التعلّم
ال��ن�����ش��ط» ،ب��ال��ل��غ��ة ا لإجن��ل��ي��زي��ة،
�ضمن برنامج الت�أهيل للح�صول
على الزمالة ،»FPP -لأع�ضاء
هيئة التدري�س.
وجاء يف الدورة تعريف الأع�ضاء
على مفهوم التعلّم الن�شط و�أهميته
و�أدوات���ه وتنفيذه وف��وائ��ده� ،إظهار
املعرفة ب�إيجابيات و�سلبيات التعلّم
الن�شط ،فهم كيفية التغلب على
احل��واج��ز التي حت��ول دون التعلّم
الن�شط ،رب��ط معرفة ع�ضو هيئة
التدري�س ب����أدوات التعلّم الن�شط
للتخطيط للممار�سات املتوافقة مع
املقررات التي يقوم بتدري�سها.
وق���دّ م امل��رك��ز اجلل�سة الثالثة
« التعلّم املقلوب»� ،ضمن برنامج
ال���ت���م��� ّي���ز الأك������ادمي������ي امل��ع��ت��م��د
م���ن �أك���ادمي���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل
ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة ،لأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة

التدري�س من �أجل التعريف بالتعلّم
امل��ق��ل��وب وع��ن��ا���ص��ره ومم��ي��زات��ه
وا�سرتاتيجياته .وعر�ضت اجلل�سة
حزمة من امل��ح��اور منها :التعرف
على �أه��م م��ب��ادئ وا�سرتاتيجيات
التعلّم املقلوب وكيفية تطبيقه ،كما
�ساهمت يف تعزيز معرفة الأع�ضاء
ب��ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات��ه ،ومتكينهم من
الت�صميم الفعال للتعلم املقلوب،
ومعرفة ال��رواب��ط بني املمار�سات
الفعلية للتعلم املقلوب وجم��االت
امل��ع��رف��ة وال��ق��ي��م املهنية يف �إط��ار
املعايري املهنية وفهمها.
ت ��أت��ي ه��ذه ال�برام��ج وال���دورات
التدريبية املهنية� ،إميا ًنا من جامعة
الأم��ي�رة ن���ورة بنت عبدالرحمن،
ب��رف��ع ك��ف��اءة خم��رج��ات طالباتها
مبا ي�ساهم يف تناف�سيتهم يف �سوق
ال��ع��م��ل ،وت��ط��وي��ر من�سوباتها مبا
يخدم العملية التعليمية.

دوفات  »2022بدبي ..مركزان متقدمان لجامعة
حائل بتوقيع «الحربي» والدرعان

حققت جامعة ح��ائ��ل مرك َزين
متقد َمني يف جوائز م�ؤمتر ومعر�ض
دبي الدويل لل�صيدلة والتكنولوجيا
«دوف����ات  »2022ال���ذي انطلقت
�أع��م��ال��ه م����ؤخ���راً يف م��رك��ز دب��ي
التجاري العاملي؛ حيث يعترب امل�ؤمتر
احلدث ال�صيدالين الأكرب من نوعه
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
وح��ق��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة «فيَ معتز

احلربي» املركز الرابع يف م�سابقة
�أف�����ض��ل ج���ودة ب��ح��ث ،فيما حقق
الطالب علي خالد الدرعان املركز
اخلام�س يف م�سابقة �أف�ضل بحث
مبتكر.
ومت تكرمي «احلربي» و»الدرعان»
�أم��ام نخبة من �أب��رز املتخ�ص�صني
يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية على
م�ستوى العامل.
وهن�أ رئي�س جامعة حائل الدكتور

را�شد بن م�سلط ال�شريف ،الطالبة
«فيَ » والطالب «علي»؛ لتحقيقهما
هذا الإجناز الذي جاء نتيجة للجد
واالجتهاد منهما بعد توفيق اهلل،
فيما �أ�شاد رئي�س جامعة حائل بدور
�أ�سرة الطالب والطالبة فيما حققاه
م��ن �إجن���از يُ�����ض��اف �إىل �إجن���ازات
اجلامعة واملنطقة ب�صفة عامة.
و�شكر «ال�شريف» خادم احلرمني
ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد

العزيز �آل �سعود ،و�سم ّو ويل عهده
الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد ب��ن �سلمان حفظهما اهلل،
على اجلهود والدعم ال�سخي وغري
املحدود الذي حتظى به اجلامعات،
وهو ثمرة من ثمار التوجه الكرمي
حلكومتنا الر�شيدة� ،أ ّيدها اهلل ،التي
هي�أت لأبناء الوطن مقومات التفوق
يف كافة املجاالت العلمية والتعليمية
والبحثية.
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دراسات

اللجنة االستشارية الطالبية لقسم االعالم تصدر كتيب قــــــــــــــــرأت لك..
«إصرار قادة لبناء دولة واعدة» بمناسبة يوم التأسيس
تعلم الكبار – ربط النظرية

كتب :نورالدين حممد
�أ����ص���درت اللجنة اال�ست�شارية
الطالبية بق�سم الإع�لام يف جامعة
امللك �سعود ،كتاب « �إ���ص��رار قادة
لبناء دول���ة واع����دة» مبنا�سبة يوم
الت�أ�سي�س.
وق��ال ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم
الإع��ل�ام� ،سعد ال����داود لـ»ر�سالة
اجل���ام���ع���ة» :رائ����ع ج����داً �أن ن��رى
ط�ل�اب ق�����س��م الإع��ل��ام مي��ار���س��ون
عم ً
ال �إعالمياً مرتبطاً بالأحداث
املجتمعية والوطنية ،يطبقون فيه ما
تعلموه يف ف�صولهم الدرا�سية ،ولعل
ذلك يتجلى يف كل املواد الإعالمية
(الفيديو  ،الت�صاميم  ،الكتيبات ،
املن�شورات  ،التقارير) التي �أنتجها
طالب الق�سم يف يوم الت�أ�سي�س.
و�أ����ض���اف :ل��ق��د �أظ��ه��ر طالبنا

يف اللجنة اال�ست�شارية الطالبية
بالق�سم براعة يف �صناعة حمتوى
�إعالمي �أ�صيل وفريد من خالل هذا
الكتيب الذي يناف�س ما نُ�شر من قبل
مدونيني حمرتفني وو�سائل �إعالمية
كربى .و�أ�شار �إىل �أن الكتيب مليئ
بالق�ص�ص واملعلومات املميزة التي
تناولت جانباً خمتلفاً عن م�سرية
هذا الوطن الغايل منذ والدة فجره
الأول على ي��د الإم����ام حممد بن
�سعود رحمه اهلل حتى توحد على
يد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز طيب
اهلل ثراه.
واختتم حديثه :مثل هذه امل�شاريع
واملبادرات هي بذرة م�سرية �إعالمية
حافلة لكل من عمل عليه من طالبنا
وطالباتنا وم�صدر فخر للق�سم الذي
مكن طالبه وطالباته من ممار�سة

العمل الإعالمي ك�أن�شطة ال�صفية.
من جانبه يقول نايف احلميدين،
ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم الإعالم
�أن كتيب يوم الت�أ�سي�س يتميز بتقدمي
ملحة عن القوة الناعمة يف الدولة
ال�سعودية الأوىل وو�سائل االت�صال
والإع�لام التي ا�ستخدمت يف تلك
الفرتة.
م�ؤكداً �أن العمل يعد جهد نوعي
م��ب��ذول م��ن اللجنة اال�ست�شارية
الطالبية بق�سم الإع�لام يف جامعة
امللك �سعود ي�ستحق الثناء.
وقالت �شهد من خريف ،ع�ضو
باللجنة اال�ست�شارية� ،س ّرين العمل
ع��ل��ى ك��ت��ي��ب )ا����ص���رار ق����ادة لبناء
دول���ة واع����دة( ال���ذي ا�ستح�ضرنا
فيه تاريخنا احل��اف��ل بالبطوالت
والإجنازات ،احتفالاً بيوم الت�أ�سي�س

ال��ذي خلده التاريخ .م�شاركتي يف
كتابة كت ّيب يحمل بني طياته روح
جمد وع��ز جعلتني فخورة وممتنة
ل��ه��ذه ال��ف��ر���ص��ة ال��ت��ي �أت��اح��ت��ه��ا يل
اللجنة اال�ست�شارية الطالبية .كان
التعاون بني �أع�ضاء الفريق من كتّاب
وم�صممني نقطة قوة ،فقد مت العمل
على ه��ذا الكتيب مل��دة ع�شرة �أي��ام
فقط ليخرج ب�صورته النهائية .كل
ال�شكر لأ�صحابي فريق العمل الذي
�ساهم م ًعا مل�شاركة ه��ذا الكت ّيب
املليء بالفخر والإبداع.
�أم��ا مها الب�شريي ،نائبة اللجنة
اال�ست�شارية فت�شري �إىل �أن �أهمية
العمل تكمن يف ممار�سته وجتربته،
ل��ذل��ك تعترب الأن�����ش��ط��ة الطالبية
طريق خللق طالب ُم��ب��ادِ ر و�صانع
للقرار و ُمتخذ خطواته بكل حر�ص
وق���� ّوة ن��ح��و ه���دف وا����ض���ح ،وه��ذا
م��ا ر�أي��ت��ه خ�لال عملي يف اللجنة
اال�ست�شارية التابعة لق�سم الإعالم.
و�أ������ض�����اف�����ت :ي����ق����وم ال��ل��ج��ن��ة
اال�ست�شارية على ت�شجيع الطالب
مل��م��ار���س��ة ت��خ�����ص�����ص��ه��م ،وحت��ق��ي��ق
�أهداف مدرو�سة ،ترفع من كفاءاتهم
وجت��ع��ل��ه��م ط�ل�اب مم��ار���س�ين ق��در
الإمكان.
وق��ال��ت :فخورة لكوين ج��زء من
ه��ذا الكيان العظيم و�سعيدة جدًا
ب�إنتاج ه��ذا الكتيب ال��ذي �أعتربه
حتدي كبري ،فالعمل عليه و�إنتاجه
يف م����دّ ة ق�����ص�يرة ،وان��ت��ق��اء �أه���م
املعلومات وتدقيقها و�أخ��ذه��ا من
م�صادر موثوقة ،وحما�سة فريقنا
وروحه ّ
الفذة ،جميعها ُمنجز عظيم
نفخر به.

في دراسة :التعافي من كورونا..
يزيد من االضطرابات النفسية
ك�شفت درا�سة علمية �أن فريو�س
كورونا امل�ستجد يزيد من احتماالت
الإ���ص��اب��ة ب��ا���ض��ط��راب��ات ال�صحة
النف�سية مبا يف ذلك القلق واالكتئاب
والتعاطي وا�ضطرابات النوم ،خالل
ف�ت�رات ت�صل �إىل ع��ام ك��ام��ل بعد
التعايف من الفريو�س.
و�أك���دت ال��درا���س��ة التي �أوردت��ه��ا
الدورية العلمية «بريت�ش ميديكال
ج��ورن��ال» ���ض��رورة �إع��ط��اء �أول��وي��ة
مل�شكلة اال�ضطرابات النف�سية لدى
املتعافني من فريو�س كورونا.
وكانت درا�سات �سابقة قد �أ�شارت

بالفعل �إىل تزايد خماطر الإ�صابة
ب��ال��ق��ل��ق واالك��ت��ئ��اب ل���دى مر�ضى
كورونا ،ولكن تلك الدرا�سات تناولت
�أعرا�ض نف�سية حم��ددة على مدار
فرتات مل تتجاوز �ستة �أ�شهر كحد
�أق�صى.
ويف �إطار الدرا�سة اجلديدة التي
�أوردها املوقع الإلكرتوين «ميديكال
�إك�سربي�س» املتخ�ص�ص يف الأبحاث
الطبية والعلوم ،ا�ستقى الباحثون
م��ع��ل��وم��ات��ه��م م���ن ق���واع���د ب��ي��ان��ات
الهيئة الأمريكية ل�ش�ؤون املحاربني
القدماء ،وتناولت حاالت �أ�شخا�ص

متعافني من الفريو�س بعد مرور
ث�ل�اث�ي�ن ي���وم���ا م���ن ت���اري���خ ث��ب��وت
�إ�صابتهم بالفريو�س.
و�شملت الدرا�سة � 153ألفاً و848
�شخ�صاً من املتعافني مع مقارنتهم
مبجموعتني من الأ�شخا�ص الذين
مل ي�صابوا بفريو�س ك��ورون��ا .وكان
معظم امل�شاركني من الذكور البي�ض
الذين يبلغ متو�سط �أعمارهم 63
ع��ام��ا .وت��ب�ين م��ن ال��درا���س��ة تزايد
احتماالت الإ�صابة باال�ضطرابات
النف�سية بن�سبة  % 60بني املتعافني
م��ن ال��ف�يرو���س ،حيث زادت ن�سبة

امل�صابني با�ضطرابات النوم بن�سبة
 % 24وباعرا�ض اكتئابية بن�سبة
 % 15وب��ت�راج����ع يف ال��وظ��ائ��ف
املعرفية الع�صبية بن�سبة ،%11
بالإ�ضافة �إىل ا�ضطرابات التعاطي
بن�سبة  .%4و�أك�����دت ال��درا���س��ة
تزايد اال�ضطرابات النف�سية ب�شكل
�أك�بر بالن�سبة ملن تلقوا العالج يف
امل�ست�شفيات بعد الإ�صابة بكورونا،
رغ��م �أن املر�ضى الذين مل تتطلب
حالتهم دخول امل�ست�شفيات تعر�ضوا
�أي�ضا مل�شكالت نف�سية بعد التعايف
من املر�ض.

دراسة علمية :األرق يزداد مع التقدم في السن
حلل باحثون �أمريكيون �أ�سباب
ازدي���اد م��ع��دالت الأرق م��ع التقدم
يف العمر ،من خالل در�س الدوائر
الع�صبية املرتبطة بالنوم واليقظة
لدى الفئران ،ما قد ي�سهم يف تطوير
عالجات �أف�ضل حلل هذه امل�شكلة
لدى الب�شر.
وقال الأ�ستاذ يف جامعة �ستانفورد
لوي�س ديال�سيا امل�شارك يف �إعداد
الدرا�سة التي ن�شرت اخلمي�س يف
جملة «�ساين�س»� ،إن «�أكرث من ن�صف
الأ�شخا�ص الذين تتخطى �أعمارهم
الـ 65ع��ام��ا ي�����ش��ك��ون م��ن نوعية
نومهم».
وترتبط قلة النوم بزيادة خماطر
ارتفاع �ضغط الدم وال�سكتة القلبية

وال�سكري واالكتئاب .ويعالج الأرق
ع�بر ت��ن��اول حبوب منومة ال تكون
دائما فعالة.
ورك��ز لوي�س وزم�ل�ا�ؤه يف بحثهم
على الأورك�سني ،وهي نواقل ع�صبية
تتكون عرب جزء �صغري من اخلاليا
الع�صبية يف الدماغ ،ودر�سوا نحو
خم�سني �أل���ف ناقلة م��ن مليارات
عدة .وعام  ،1998اكت�شف الأ�ستاذ
وع��ل��م��اء �آخ�����رون �أن الأورك�����س�ين
تنقل �إ�شارات تلعب دوراً حيوياً يف
احلفاظ على اليقظة.
و�أظ���ه���رت درا����س���ات �أن ت��ده��ور
الأورك�سني ميكن �أن ي�ؤدي �إىل النوم
القهري )النوم لفرتات زائدة ونعا�س
ال�إرادي( ل���دى ال��ب�����ش��ر وال��ك�لاب

والفئران.
واختار الباحثون فئراناً �صغرية
(ترتاوح �أعمارها بني ثالثة وخم�سة
�أ�شهر )وكبرية( تبلغ بني  18و22
�شهرا ) وا�ستخدموا ال�ضوء لتحفيز
خاليا ع�صبية معينة لديها.
�أم���ا النتيجة ف ��أت��ت يف ف��ق��دان
ال��ف��ئ��ران الأك�ب�ر �سناً نحو  38يف
املئة من الأورك�سني مقارنة بالفئران
ال�����ص��غ�يرة ،فيما الن�سبة املتبقية
فكانت ت فرز ب�سهولة �أكرب.
و�أو����ض���ح ل��وي�����س دي�لا���س��ي��ا �أن
«اخلاليا الع�صبية متيل لأن تكون
�أك�ثر ن�شاطاً وتعمل ب�شكل �أك�بر،
ويف ح���ال ك��ان��ت خ�لاي��اك��م كذلك
فت�ستيقظون كثرياً «.

و�أ�شار باحثان من معهد فلوراي
لعلم الأع�صاب وال�صحة العقلية يف
�أ�سرتاليا يف مقال منف�صل ن�شرته
�أي�ضا جملة «�ساين�س» تعليقا على
ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة� ،إىل �أن حتديد
الآليات امل�س�ؤولة عن قلة النوم ميكن
�أن ي�ساعد يف تطوير �أدوية �أف�ضل.
وق���ال ال��ب��اح��ث��ان �إن ال��ع�لاج��ات
املتوفرة حالياً «ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
�صعوبات �إدراك��ي��ة �أو انتكا�سات»،
وقد ت�أتي �أدوية تعمل على �أهداف
�أكرث حتديدا بنتائج �أف�ضل.
ول��ف��ت ل��وي�����س دي ال���س��ي��ا �إىل
���ض��رورة القيام بتجارب �سريرية،
لكن الأدوي��ة امل�ضادة لل�صرع ميكن
�أن تكون واعدة يف هذا ال�سياق.
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والممارسات

ترجمة :د .مو�سى ب��ن �سليمان الفيفي و د.
عبدالرحمن ب��ن عبدالعزيز ال�شعيبي الطبعة:
االوىل
�سنة الن�شر1442 :هـ 2020 ،م
ي������ق������دِّم ك���ت���اب
«تعلّم الكبار :ربط
النظرية والتطبيق»
مل���ح���ة ع���ام���ة ع��ن
تعليم ال��ك��ب��ار يف
ال��ع�����ص��ر احل���ايل
وال�����ت�����ي ت�����ؤث����ر
ع��ل��ى املتعلمني
الكبار كالعوملة،
وجم�������ت�������م�������ع
امل�������ع�������رف�������ة،
والتكنولوجيا،
وال����ت����غ��ي�رات
الدميوغرافية
و�أه���������������������م
ال���ت���وج���ه���ات
والفل�سفات الرئي�سة
يف تعلّم الكبار ،ويتطرق �إىل �أهم ثالث نظريات
ثم يدر�س نظريات �أكرث حداثة لتعلّم الكبار مثل
الأندراغوجيا (الطرق واال�سرتاتيجيات التي تهتم
بتعلّم الكبار) والتعلم التحويلي .كما يتطرق الكتاب
�إىل كيفية ارتباط جتارب احلياة والتعلم على نحو
متكامل وتقومان مبراجعة دور التحفيز والتعلم.
وي�شمل الكتاب بع�ض الأعمال احلديثة املهمة يف
علم الأع�صاب والتعلم ،حيث ي�ستك�شف الوظائف
الإدراكية يف الدماغ كالذاكرة ،والذكاء ،والتطور
امل��ع��ريف ،واحل��ك��م��ة .وي��ت��ط��رق �إىل م��دى انت�شار
التكنولوجيا.

التاريخ :االستفادة منه أم
استباحته
امل�ؤلف :مارجريت ماكميالن
املرتجم :هند بنت تركي ال�سديري
ال�سنة1436 :
ت�����ؤك����د ال��ك��ات��ب��ة
على �أهمية التاريخ
وف���ع���ال���ي���ت���ه ح�ين
ي�ستخدم بالطريقة
ال�����ص��ح��ي��ح��ة فهو
م���ل���يء ب��االم��ث��ل��ة
وال��ت��ج��ارب التي
ت���ك���ون خم���زون���اً
م��ه��م��ا ي�����س��اع��د
ع����ل����ى ات����خ����اذ
ال��������ق��������رارات
ال�سليمة كما
�أن ل���ه وج��ه �اً
�آخ����������ر ح�ين
ي�������س���ت���خ���دم
ب�أيدي القادة
امل���ت���ط���رف�ي�ن
وينتج �شعوراً بالقهر والرغبة باالنتقام
لدى ال�سعود ويتمحور الكتاب حول نقاط �أ�سا�سية
هي  :دميومة التاريخ � ,,إ�ساءة ا�ستخدام التاريخ
مل�صالح ذاتية ومكا�سب �سيا�سية � ,,شهود احلدث
لي�سوا دائما هم الأف�ضل يف نقل احلقيقة
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يوم ابتدينا

ُق �ـ � ْم (ي ��ا ن��دي �ب �ـ��ي) �إل �ـ��ى ن�ـ�ج�ـ��دٍ ُن�ـ� َ�ح� ّي�ـ�ي�ه��ا
(ج�ي�ن��ا ع�ل��ى ال�ع�ي����س) وال���ص�م� ُ
�ان ُت��رف� ُدن��ا
ج�ي�ـ�ن�ـ��ا ن� �ـ� �ـ� ��ؤ ُم ب �ـ �ـ �ـ�ل�ادا ق �ـ �ـ �ـ��ا َل وا��ص�ـ�ـ� ُف�ـ�ه�ـ��ا
ف �ي �ه �ـ��ا ب �ـ �ي �ـ �ـ� ٌ
�وت ك� �ـ� �ـ ��را ٌم ،ال م �ث �ـ �ـ �ي �ـ � َل ل�ـ�ه�ـ��ا
وق� �ـ� �ـ� �ـ ��ا َل ح �ي �ـ �ـ��ن جت �ـ �ـ �ل �ـ��ى ف �ـ ��ي مت � ُّث �ـ �ل �ـ ِ�ـ��ه:
ف��ازب �ـ �ـ��نْ ب�ـ�ه�ـ��ا رج �ـ�ل�ا ،ال ��ش�ـ�ـ��ك ت�ب�ـ���ص�ـ� ُره
حم �م �ـ � ُد ب ��ن � �س �ع �ـ��و ٍد خ �ي �ـ � ُر م ��ن ُن �ظ �م �ـ��تْ
وب �ع �ـ��د � �س �ي �ـ��ر ح �ث �ي �ـ��ثٍ ل �ل �م �ن �ـ��ى ،و��ض�ن�ـ��ى
ع �ل �ي �ـ��ا ُء ن �ـ �ج �ـ��دٍ  ،وك� �ـ� �ـ � ْ
�ادت م �ـ��ن ت�ل�ط�ف�ه�ـ��ا
ح� ّ�ط��تْ ب�ن��ا ال � ِّرج �ـ � ُل ف�ـ��ي دار ( ُم �ع � ّز ُب �ه �ـ��ا)
درع �ي �ـ �ـ � ٌة در ُع �ـ �ـ �ه �ـ��ا م �ـ��ن ك �ـ �ـ �ـ��ان ي�ن�ـ�ـ��ز ُل�ه�ـ��ا
ذاك الإم� �ـ� �ـ ��ا ُم ال� �ـ ��ذي ب��ال �ع �ـ��دلِ �أ��س���س�ه�ـ��ا
ف ��أُ� �س �� �س �ـ��تْ دول� �ـ� �ـ� � ُة الأجم � �ـ � �ـ ��ا ِد ف �ـ��ي ث�ق�ـ� ٍة
د� �س �ت �ـ �ـ��و ُره��ا احل� �ـ � ُّ�ق ،وال �ت �ـ��وح �ي � ُد راي�ت�ـ�ه�ـ��ا
وخ���ص�ه�ـ��ا ب��ال�ع�ط�ـ��ا وال �ف �� �ض��ل ،ف��ان �ف� ْ
�ردت
�احم�ـ�ن�ـ��ا
(ي� �ـ ��وم اب �ت��دي �ن��ا) وم� ��ا ك �ـ � ّل��تْ م�ط� ُ
وال� �ـ� �ي� �ـ ��و َم ت�ـ�ح�ـ�ت�ـ�ف�ـ� ُل ال �ـ � ّدن �ـ �ي �ـ��ا مب�م�ـ�ل�ك�ـ� ٍة
م �ـ �ـ � ّر ْت ث� �ـ�ل ُ
�اث ق �ـ �ـ �ـ��رون م �ـ��ن م���س�ـ�ي�ـ��رت�ه�ـ��ا
ح �ك �ـ��اي �ـ � ًة م ��ن ت� �ـ ��راثِ ال �ط �ي� ِ�ب ق �ـ��د ُك�ت�ب��تْ
ي��ا ح� ��ادي ال�ع�ي����س ق��ف ب��ي ك��ي �أ� �ش��ارك �ه��ا
دار ال ��� ّ�س �ع��و ِد ال �ت��ي ب��ال���س�ع�ـ��دِ ق��د ُم�ن�ي�ـ��تْ
دام� �ـ ��ت ل �ه��ا ف �ـ��ي طِ � � ��وال ال ��ده ��ر ع��ز ُت �ه �ـ��ا

وق � � ْ�ف م �ع �ـ��ي يف ذرا الأم� �ـ� �ج� �ـ ��ا ِد ن� ْ�ح�ي�ي�ه��ا
ن �ح �ـ��و ال �ب �ـ �ـ�ل�ا ِد ال �ـ �ت �ـ��ي ط��اب �ـ��تْ م�غ��ان�ـ�ي�ه�ـ��ا
ف� �ـ ��ي �� �س� �ي� �ـ ��ر ِة امل� �ج� �ـ ��دِ مل ّ� �ـ ��ا ق� �ـ ��ام ي�ح�ك�ي�ه��ا
وادي ح �ـ �ن �ـ �ي �ـ �ف �ـ �ـ � َة ج� �ـ ��ا ٍر م �ـ �ـ��ن �أي �ـ �ـ��ادي �ـ �ه �ـ��ا
ل �ـ��ن ت �ع �ـ �ـ� َ
�رف ال �ب �ـ �ـ��د َو اال ف �ـ��ي ب �ـ��وادي �ه �ـ��ا
�إذا ر�أي � �ـ� ��تَ احل �ـ �ي �ـ��ا ي���س�ـ�ـ�ق�ـ��ى �أرا� �ض �ـ �ي �ـ �ه �ـ��ا
ب �ـ��ه ال �ق �� �ص �ـ��ائ �ـ �ـ � ُد وازدان � �ـ � �ـ� ��تْ م�ـ�ع�ـ��ان�ـ ِ�ي�ـ�ه�ـ��ا
ل �ل � ُم �م �ت �ن �ي �ـ� َ�ن جت �ـ �ل �ـ ّ�ـ��تْ ف� �ـ ��ي م �ع�ـ��ال �ـ�ي �ـ �ه�ـ��ا
ت �� �ض � ّم �ـ �ن �ـ��ا ف �ـ��ي احل �ـ �� �ش �ـ �ـ��ا ل �ـ �ـ��وال ت ��أب �ـ �ي �ه �ـ��ا
ُي �ت �ـ��رج �ـ � ُم ال �ـ �ع �ـ��ز ح �ت �ـ��ى ف �ـ��ي �أ� �س �ـ��ام �ـ �ي �ه �ـ��ا
وم� ��ن ب � ِل � ْب �ـ� ِ�ن ال �ـ � ُع �ـ�ل�ا وامل �ـ �ج �ـ��دِ َي�ـ�ب�ن�ـ�ي�ه�ـ��ا
وب��ال �ه �ـ��دى وال � ّت �ـ �ق �ـ��ى وال ��دي� �ـ � ِ�ن يحميهـا
ع �ل��ى ال �ه��دى ل�ي����س ت�خ���ش��ى م��ن ي�ع��ادي�ه��ا
ف �ع �ـ �ـ � ّزه �ـ��ا اهلل وا� �س �ت �ـ �غ �ن �ـ �ـ��تْ مب �ـ �ـ��ا ف�ي�ـ�ه�ـ��ا
ع ��ن ال �ـ �ب �ـ �ـ�ل�ادِ ،ف �ـ �ـ�لا �أر�� � ��ض ُت�ـ�ـ��دان�ـ�ـ�ي�ـ�ـ�ه�ـ��ا
ِك �ـ��دن��ا ُن �ـ��زي �ـ � ُل ال �ـ � ّث �ـ��ري �ـ��ا ع �ـ��ن َم�ـ��راق�ـ�ي�ـ�ه�ـ��ا
ق �ـ��د ر� � ّ�س �خ �ـ ��تْ ل �ل �م �ع��ال �ـ��ي م �ـ��ن م�ع��ال�ي�ـ�ه��ا
وامل �ج �ـ � ُد ف �ـ��ي � �ص �ف �ح � ِة ال �ت��اري �ـ� ِ�خ ي��روي �ه��ا
ف��ال �ط �ي �ـ� ُ�ب �أول �ـ ��وه �ـ ��ا ،وال �ط �ـ �ي �ـ� ُ�ب ت�ـ��ال�ي�ـ�ه��ا
ف �ـ��ي ي �ـ ��وم ت ��أ� �س �ي �� �س �ه �ـ��ا �أح� �ل� �ـ ��ى �أغ �ـ��ان �ـ �ي �ه��ا
ف��ال���س�ع� ُد م��ا �أح ��دث ��تْ وال �� �س �ع � ُد ما�ضيها
و�أ�� �ش� �ـ� �ـ ��ر َق ال � � ّن � ��و ُر ح �ت �ـ �ـ��ى ف �ـ��ي ل�ي�ـ��ال�ي�ـ�ه�ـ��ا

شعر الدكتورة هند بنت عبدالرزاق المطيري
أستاذ األدب القديم المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها في كلية اآلداب
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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

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل
ت4673446/

saldekeel@ksu.edu.sa

الت�صوير

مدير الت�سويق

�سارة احلمدان

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

رعاية المملكة العربية السعودية للعلماء المسلمين
و�إقامة جمتمع �إ�سالمي منوذجي،
�إن اململكة العربية ال�سعودية
ع��رف رج��ال ال��دول��ة مكانة هذا
ال���ت���ي ات���خ���ذت م���ن ك���ت���اب اهلل
ت��ع��اىل و���س��ن��ة ر���س��ول��ه د���س��ت��وراً
العامل الرباين فقدروه حق قدره،
وحموه حق حمايته ،ودافعوا عن
حل��ك��وم��ت��ه��ا وم��رج��ع �اً ل��دول��ت��ه��ا،
دع��وت��ه خ�ير دف����اع ،وم���ن جانب
تقدر العلماء امل�سلمني -بغ�ض
�آخر مل ي�أل ال�شيخ جهداً يف ن�صح
النظر ع��ن �أوط��ان��ه��م و�أل��وان��ه��م-
الدولة ومل يدخر و�سعاً يف بذل كل
ت��ق��دي��راً ،وترعاهم رع��اي��ة تفوق
ما من �ش�أنه �إر�ساء قواعد الدولة
ك��ل ال��ت�����ص��ورات ,وال��ت��ق��دي��رات،
على �أ�س�س �شرعية متينة.
رعاية باعثها الإميان بالن�صو�ص
امتدت عناية اململكة العربية
ال�شرعية و�إحاللها حمل العمل
والتطبيق ،ولي�س الغر�ض من وراء بأسعد أعظمي أنصاري ال�سعودية بالعلماء لت�شمل علماء
امل�سلمني يف كافة �أنحاء العامل،
ه��ذه الرعاية ك�سب ثقة الرعية
فتكرمهم �إك��رام�اً وتنزلهم منزلة
والتودد �إليهم بالظهور يف مظهر
احلكام املتدينني كما هو د�أب بع�ض القيادات قد ال ينزلهم �إياها حكام تلك البالد التي ينتمون
�إليها ،وهذه العناية تتخذ �أ�شكاالً �شتى ومظاهر
وديدنها.
�إن اململكة العربية ال�سعودية قد ق�ضت �أكرث متعددة كلها تدل على �إخال�ص القادة وعلى حبهم
من ثالثة �أرب��اع قرن بعد توحيد البالد على يد للدين والعلم و�أهلهما ،وعلى مت�سكهم بتعاليم
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود الدين احلنيف.
�إن اململكة وقفت من علماء م�شارق الأر���ض
رحمهم اهلل ،والناظر يف تاريخها يجد �أن موقفها
من �أ�صحاب العلم واملعرفة اليوم هو موقفها يوم ومغاربها مواقف م�شرفة قد ال تقفها �أنظمة
ت�أ�سي�سها ،مل يطر�أ عليه �أي تغيري يذكر ،يجد تلك البالد من علماء وطنها ،فاحتفت بهم و�أولت
هذا الناظر �أن��ه بتقدم الزمن وتطور الو�سائل عنايتها بهم وعاملتهم معاملة كرمية رفعت من
ت�أخذ عناية اململكة بالعلماء يف االت�ساع لتتخذ �ش�أنهم يف جمتمعاتهم ويف املجتمع الإ�سالمي
�أ�شكاالً جديدة و�سب ً
العاملي ،ومل ترتك فر�صة من فر�ص تكرميهم �إال
ال متنوعة.
فرنى �أن هذه الدولة -يف دورها الأول -التقت واغتنمتها ،ومن مظاهر تكرميها �إياهم:
تكرميهم با�ستقدامهم وا�ست�ضافتهم على
مبجدد الع�صر �شيخ الإ���س�لام حممد بن عبد
ال��وه��اب رحمه اهلل فرحبت به ترحيباً ح��اراً� ،أرا�ضي بالدها ،تكرميها لهم وهم يف بالدهم،
و�أن�صتت لتوجيهاته �إن�صاتاً كام ً
ال ،وانتفعت بعلمه �إنقاذ امل�ضطهدين منهم يف بالدهم وا�ستقدامهم
وحكمته وت��ق��واه وف�ضله يف �إح��ي��اء �شعائر اهلل �إىل �أر���ض اململكة ،ا�ست�ضافتهم لأداء منا�سك

احل��ج والعمرة وزي��ارة امل�سجد النبوي ،منحهم
ع�ضوية اجل��ام��ع��ات وامل��ؤ���س�����س��ات ال�سعودية،
دع��وت��ه��م للم�شاركة يف امل���ؤمت��رات وال��ن��دوات،
تكرميهم با�ستقدامهم وا�ست�ضافتهم على �أرا�ضي
بالدها ،و�إر�سال الوفود �إىل علماء العامل و�إقامة
امللتقيات والندوات والدورات معهم.
�إن وق��وف دول��ة �إ�سالمية حتت�ضن احلرمني
ال�شريفني مهبط الوحي ومنطلق الر�سالة ومهوى
�أفئدة امل�سلمني ،وقوف مثل هذه الدولة بكافة
�أ�سبابها املادية واملعنوية �إىل جانب حملة العلم
ال�شرعي يف �شتى بقاع الأر�ض يرفع معنويتهم بال
�شك ،وينفخ فيهم روح اجلد واالجتهاد ،وي�شجعهم
على امل�ضي قدماً يف �سبيل الدعوة والإ�صالح،
ومينحهم جر�أة و�شجاعة على الثبات على احلق،
وال��دف��اع عنه .ف ��أول ما ينتج من ه��ذه الرعاية
�شعور ه ��ؤالء العلماء يف بقاع الأر����ض بالرفعة
والكرامة ،خا�صة يف الظروف التي يعي�ش فيها
العلماء ،وهي �أنهم يعاملون معاملة غري عادلة من
حكوماتهم ووالة �أمورهم ،ففي مثل هذه الظروف
ت�أتي رعاية قادة �أر�ض احلرمني لهم كبل�سم �شاف
جلروحهم ،تبعث فيهم الأمل ،وتنري لهم الطريق،
وتنفخ فيهم احليوية والن�شاط ،وت�شجعهم على
احلركة والعمل.
خريج ق�سم �إعداد املعلمني مبعهد اللغويات
العربية بجامعة امللك �سعود
ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة ال�سلفية،
بنار�س ،الهند
ع�ضو الهيئة العاملية للعلماء امل�سلمني برابطة
العامل الإ�سالمي ،مكة املكرمة

العوامل المؤثرة على أفكارنا
تختلف وتتنوع وجهات النظر جتاه الأحداث
وامل��و���ض��وع��ات ال��رائ��ج��ة يف �أو���س��اط املجتمع،
ويرجع هذا االختالف النفراد الكثري بتجاربهم
وخ�برات��ه��م امل�تراك��م��ة اخل��ا���ص��ة وال��ت��ي تعك�س
وجهة النظر تلك؛ لذلك قد جند من هم يعملون
يف جمال واحد يحملون ر�أي واحد م�شابه يف
بع�ض ما يخ�ص املجال الذي يعملون فيه.
ولي�س �شرطاً �أن اخل�برات والتجارب هي
من تكون الآراء ،فرمبا توجد �آراء و�أطروحات
مثرية لالهتمام وجديرة ب�أن يتبناها ال�شخ�ص
لنف�سه جتاه تلك الأح��داث؛ حني يكون الطرح
املتبنى انطلق من �أ�شخا�ص ذو مكانة علمية
متكنهم من فهم الأحداث وا�ستيعابها والنظر
لها من زواي��ا �أخ��رى �أو من �شخ�صيات مهمة
ذات منا�صب قيادية �أو مكانة جمتمعية مما
يحتم على املتلقي االق��ت��ن��اع ب��ر�أي��ه��م لعلمهم
مقارنة بغريهم ،هنا يتبني لنا �أن الر�أي لي�س
جمرد ظن �أو توهم �أو �أن��ه جمرد كالم عابر،
بل هو �شيء ي�صنع �أثراً يف النا�س فيقتنعوا به
ويتبنوه ويعملوا له.
لذلك قبل �أن تبد�أ بطرح الآراء البد من �أن

وانك�شاف اخلفايا لتبدو �أك�ثر
متر بعدة مراحل يتم فيها تنقيح
الفكرة والر�أي حولها خ�صو�صاً
و�ضوحاً؛ فحني �أحكم على �أمر
ب�شكل �سريع وا�ستباقي يتحتم
�إذا كانت تلك املو�ضوعات مت�س
علي �أن �أك���ون خمل�صاً للفكرة
ال���دول وامل��ج��ت��م��ع��ات �أو تتعلق
التي طرحتها مدافعاً عنها فلو
بالدين والعقيدة� ،إذ يتم و�ضع
رجعنا ملا قاله بع�ض معار�ضي
تلك امل��راح��ل وب��ن��اء ذل��ك املمر
وفقاً جلوانب خمتلفة وخطوطاً
دور ال�سينما وع��ر���ض الأف�ل�ام
يف وطننا الغايل اململكة العربية
حمراء تتنوع بني كل فرد و�آخر
ال�سعودية ل��وج��دن��اه��م خ�سروا
وف��ق �اً مل��ا ي��ع��ت��ق��ده وك��م��ا �أ���ش�ير
ال��ف��ك��رة ال��ت��ي ك��ان��وا ي��داف��ع��ون
�سابقاً ملا يحملوه من خربات
سعد السيف
ع��ه��ن��ا لآخ����ر رم����ق ،ل��ي�����س ب��ق��وة
وجت���ارب ول��ك��ن ال�تري��ث وع��دم
امل�شرع يف ت�شريع ال�سينما بل
العجلة يف ط��رح الآراء كفيل
ب ��أن ي�صفي ال��ذه��ن وينقح الفكرة ،حيث �أن لعدم حدوث تلك املفا�سد التي حتدثوا عنها؛
الفكرة �ستعي�ش وق��ت�اً �أط��ول يف املخيلة مما وللإقبال الكبري من الكثري من الأ�سر لدرجة
يت�سنى لها مواكبة الظروف الواقعية املحيطة �أنه ي�ستحيل �أحياناً ب�أن جتد مقعداً يف مواعيد
والتي �ستمكن من قيا�سها بني احلني والآخر معينة يف بع�ض مناطق اململكة فلو مت قيا�س
وبالتايل تتكون وتن�ش�أ ب�شكلها ال�صحيح الذي تلك الأفكار وحتديد �أ�سباب الرف�ض بنا ًءا على
�سيجعلها ج��اه��زة ل��ل��ط��رح وال��ت��ع��ر���ض للنقد واق��ع اململكة االجتماعي والثقايف ملا وج��دوا
وال��درا���س��ة والأخ���ذ وال���رد ،وم��ن املحا�سن يف �أ�سباباً متنع ذلك فقط بل لباتوا مدافعني عن
ال�تري��ث وال�����ص�بر ه��و قابلية مت��ح��ور الفكرة فكرة �إدخال ال�سينما.
ق�سم الإعالم
وتغري الر�أي مع تغري النتائج و�إثبات احلقائق

إلى جنات الخلد
بروفيسورة سامية
ببالغ احلزن وم�شاعر الفقد ينعى ق�سم اللغة الإجنليزية
و�آداب��ه��ا يف كلية الآداب ممثال بوكيلة الق�سم و�أ�ساتذته
وموظفيه الربوفي�سورة �سامية �صالح �آل �شيبان اليامي .كانت
الربوفي�سورة �سامية قامة �أدبية كبرية يف تخ�ص�ص امل�سرح
الربيطاين والأيديولوجيا يف الأعمال الأدبية التي ن�شرت
ما بني  ١٥٠٠-١٨٣٠م .فمن خ�لال م�سريتها التعليمية
ميكننا ر�ؤية الإجن��ازات العظيمة التي متكنت من حتقيقها
الدكتورة �سامية رحمها اهلل ،فقد ح�صلت الدكتورة �سامية
ال�شيبان على درجة البكالوريو�س من جامعة امللك �سعود عام
 ،١٤٠٥ومن ثم ح�صلت على درجة املاج�ستري من جامعة
امللك �سعود عام  ،١٤١٢ح�صلت الربوفي�سورة �سامية على
درجة الدكتوراة من جامعة لندن -كلية جولد�سميث عام
 ١٤٢٣-١٤٢٢وح�صلت على ترقية لرتبة �أ�ستاذ م�شارك عام
 .١٤٣٨توجت هذه امل�سرية العلمية بح�صول الربوفي�سورة
�سامية على درجة الأ�ستاذية عام  .١٤٤٣اجلدير بالذكر ب�أن
الربوفي�سورة �سامية �آل �شيبان هي ع�ضو م�ؤ�س�س لربنامج
املاج�ستري للأدب املقارن الذي �سيفتح �أبوابه الف�صل القادم
بالتعاون مع ق�سم اللغة العربية .وكانت الدكتورة ن�شيطة
يف كتابة البحوث حيث ذهبت برحلة تفرغ علمي �سنة
 ١٤٤١/ ١٤٤٠وعملت على �إجن��از بحث للن�شر يف جامعة
لندن و�أي�ضاً ذهبت برحلة تفرغ علمي �أخ��رى للعمل على
بحثني للن�شر عام � .١٤٣٢/١٤٣١أي�ضا �شاركت الربوفي�سورة
�سامية بعدة م�ؤمترات عاملية يف �أملانيا� ،أ�سبانيا وبريطانيا.
للربوفي�سورة �سامية عدة من�شورات ت�صب يف تخ�ص�صها
الدقيق منها  ٤بحوث يف �أف�ضل املجالت العلمية املحكمة
ومنها جمالت (�أي �س �أي) وهي املجالت الآتية:
Rupkatha:Journal On interdisciplinary .Studies in humanities
JEMS- Journal of Early Modern Studies .Quaestio Rossica .Women’s Studies an Interdisciplinary .Journal
 .اجلميع ي�شهد لطيبة الربوفي�سورة �سامية وقلبها الكبري
حيث كانت الربوفي�سورة �أي�ضاً ع�ضو فعال يف العديد من
اجلمعيات اخلريية منها جمعية �سند اخل�يري��ة -و�أي�ضا
ع�ضو يف جمعية مودة لق�ضايا الطالق ،وع�ضو عامل �أي�ضاً
يف جمعية النه�ضة .كانت الربوفي�سورة �سامية متفانية
بعملها يف الق�سم و�أي�ضاً مث ً
ال يحتذى به يف الق�سم .قامت
الربوفي�سورة بتدري�س طالباتها بكل عطاء و�شغف ،حيث
و�صلتني الكثري من الر�سائل ت�صف الفجيعة الكبرية بخرب
الوفاة الذي داهمنا ونحن يف غفلة يومنا ،كان للربوفي�سورة
مواقف �إن�سانية عظيمة يف الق�سم مع الطالبات والأع�ضاء
وال منلك الآن �إال الدعاء لفقيدتنا الغالية ب��أن يغفر اهلل
لها ويرحمها ويلهم �أهلها ال�صرب وال�سلوان� ،إن العني لتدمع
و�إن القلب ليحزن و�إنا على فراقك يا بروفي�سورة �سامية
ملحزنون!
د .حياة بنت توفيق بديوي
وكيلة ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها
كلية الآداب
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بذكرى يوم الت�أ�سي�س

احتفاء مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة
العربية وحضارتها

دائماً يت�شرف مركز امللك �سلمان
لدرا�سات تاريخ اجل��زي��رة العربية
وح�����ض��ارت��ه��ا ب��ح��م��ل ا���س��م خ���ادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود -يحفظه
اهلل -امللك امل����ؤرخ ،العامل ب��الأدب
والإرث وال��ت�راث ال��وط��ن��ي ،ال��ذي
جاءت موافقته على ت�أ�سي�س مركز
ت��اري��خ��ي يحمل ا�سمه يف جامعة
امل��ل��ك �سعود يخت�ص يف درا���س��ات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها؛
لتدلل على اهتمامه الكبري بالتاريخ
واطالعه الوا�سع وقراءاته النقدية
والتحليلية �سيما فيما يتعلق بتاريخ
الوطن ،فكان دائماً حف ّياً بالتاريخ
وامل ��ؤرخ�ين ،م�شاركاً وم�صححاً ملا
يُثار من موا�ضيع ومداخالت و�آراء.
وان��ط�لاق�اً م��ن دور م��رك��ز امللك
�سلمان ل��درا���س��ات ت��اري��خ اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة وح�����ض��ارت��ه��ا ال���ري���ادي يف
تعميق املعرفة التاريخية بتاريخ
اجلزيرة العربية،ولأنه املركز الوحيد
املتخ�ص�ص يف تاريخ اجلزيرة العربية

وح�ضارتها يف اجلامعات ال�سعودية،
ف�إن املركز ي�سعى دائماً �إىل االحتفاء
باملنا�سبات الوطنية احتفا ًء علمياً
وبحثياً من خ�لال �إقامة الندوات
وال��ل��ق��اءات العلمية ال��ت��ي تتناول
الأحداث التاريخية التي تخرج من
رحمها ه��ذه املنا�سبات ،ويحييها
عدد من الباحثني املتخ�ص�صني يف
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها،

�إ���ض��اف��ة �إىل ت��ق��دمي اال�ست�شارات
العلمية التاريخية حول ت�أ�صيل هذه
ال تاريخياً م�ستنداً
الأح��داث ت�أ�صي ً
على امل�صادر الأ�صلية التي عا�صرت
هذه الأحداث.
ويف ه��ذا ال�سياق �شارك مركز
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��درا���س��ات ت��اري��خ
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وح�����ض��ارت��ه��ا
مب��ن��ا���س��ب��ة االح��ت��ف��اء ب��ذك��رى ي��وم

الت�أ�سي�س يف احلفل الذي �أقامته
اجلامعة اح��ت��ف��ا ًء بهذه املنا�سبة،
يف يوم الأح��د  26رجب 1443هـ
املوافق  27فرباير 2022م ،بركن
خ���ا����ص يف امل��ع��ر���ض امل��خ�����ص�����ص
لالحتفال ببهو اجلامعة .يحتوي
ه���ذا ال���رك���ن ع��ل��ى م��ل��خ�����ص فني
م�����ص��ور لأب������رز �أح�������داث ت��اري��خ
الدولة ال�سعودية ،و�أب��رز امل�صادر

التاريخية التي حتدثت عن تاريخ
ه��ذه ال��دول��ة املباركة ،كما عر�ض
فيلماً مرئياً ح��ول ي��وم الت�أ�سي�س
ودالالت�����ه ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة،
�إ���ض��اف��ة �إىل ع��ر���ض الإ����ص���دارات
العلمية للمركز ذات العالقة بتاريخ
ال��دول��ة ال�سعودية الأوىل .ولقد
�أ���ش��اد �سعادة وكيل اجلامعة �أ.د.
عبداهلل ال�سلمان والوفد املرافق
له ،بجناح املركز ومت ّيزه ،وعرب عن
فخر جامعة امللك �سعود واعتزازها
ب��اح��ت�����ض��ان ه���ذا امل��رك��ز البحثي
املتميز.
ه��ذا وق��د ���ص� ّرح �سمو امل�شرف

على املركز الأمري الدكتور نايف بن
ثنيان �آل �سعود �أن املركز يعتزم عقد
ندوته العاملية العا�شرة لدرا�سات
ت��اري��خ اجل��زي��رة العربية يف امل��دة
من 1443/10/25-23هـ -ب��إذن
اهلل -وه��ي ال��ن��دوة التي �ستتناول
ت��اري��خ اجل��زي��رة العربية يف القرن
الثاين ع�شرالهجري/الثامن ع�شر
امل���ي�ل�ادي ،وال�����ذي ي��ع��د ت�أ�سي�س
ال��دول��ة ال�سعودية الأوىل يف �سنة
1139هـ1727/م �أب��رز حماورها
العلمية ،وي�����ش��ارك فيها �أك�ثر من
�أرب��ع�ين ب��اح��ث�اً م��ن داخ���ل اململكة
وخارجها.

د .الغامدي «الق�سم يتلقى طلبات توظيف ب�شكل دوري ....ومنتلك عالقة جيدة ب�رشكة �سابك»

شراكات ضخمة مع قسم الهندسة الزراعية

كتب :عبداهلل م�سفر املنبهي.
�صرح د� .صالح الغامدي رئي�س
ق�سم الهند�سة الزراعية عرب �سناب
�صحيفة ر�سالة اجلامعة «هدفنا هو
تخريج ك��ادر هند�سي متميز يلبي
متطلبات �سوق العمل وكذلك �إجراء
الأب��ح��اث املناف�سة علميا و�أي�ضا
توعية املجتمع والبيئة املحيطة
ب�أهمية الهند�سة الزراعية وكذلك
العمل كجهة ا�ست�شارية وتخ�ص�صية
يف املجال الزراعي».
و�أ�ضاف د� .صالح قائ ً
ال « ق�سم
الهند�سة الزراعية مت �إن�����ش��ا�ؤه يف
ع��ام 1394هجري ويهتم بتطبيق
القواعد النظرية والعلمية الهند�سية
وما يتعلق �أي�ضا بالزراعة يف حياتنا
ال��ي��وم��ي��ة وت�����ض��م �أي�����ض��ا الهند�سة
ال���زراع���ي���ة �أك��ث�ر م���ن جم���ال وه��م
هند�سة نظم املياه وال��ري و�أي�ضاً
هند�سة البيئة وال��ت��ح��ك��م البيئي

وكذلك هند�سة الت�صنيع الغذائي
وهند�سة القوة والآالت الزراعية
حيث يتلقى الق�سم ب�شكل دوري
ال��ع��دي��د م��ن طلبات التوظيف يف
�أح����د ه���ذه امل���ج���االت امل��ه��م��ة من

القطاع اخلا�ص والقطاع العام حيث
�أن كال القطاعني ي�ستوعب املهند�س
الزراعي ويهتم به وبتخ�ص�صه «.
و�أك���د د .ال��غ��ام��دي �أن الق�سم
ي��ه��دف �إىل �أن ي��ك��ون مرجعية

�أك���ادمي���ي���ة ب��ح��ث��ي��ة وا���س��ت�����ش��اري��ة
م��ت��م��ي��زة يف نف�س ال��وق��ت و�أن��ه��م
مهتمون يف تقدمي و�إع��داد برامج
�أك��ادمي��ي��ة متميزة ت��ؤه��ل خريجي
ق�سم الهند�سة الزراعية املناف�سة

يف �سوق العمل ال�سعودي وكذلك
حت��ف��ي��ز ال��ب��ي��ئ��ة البحثية وجعلها
ب��ي��ئ��ة م��ت��م��ي��زة �إب���داع���ي���ة تناف�س
عاملياً وحمليا وذلك للم�شاركة يف
تعزيز اقت�صادنا ال��ي��وم ويف ر�ؤي��ة
 2030م�ستقب ً
ال حيث �أن طالب
الق�سم يتدربون على �أعلى و�أف�ضل
معايري التدريب التعاوين والتدريب
امليداين يف بع�ض الربامج املفيدة
لهم والتي �سوف ت�ساهم يف تعزيز
معرفتهم ومن بع�ض هذه الربامج
امل�ستخدمة يف التدري�س برنامج
الريا�ض اخل�ضراء وكذلك امل�شاركة
يف بع�ض امل�صانع املتاحة لهم.
حيث �أ�شاد رئي�س ق�سم الهند�سة
الزراعية ب�أع�ضاء ق�سم الهند�سة
الزراعية لأنهم ن�شيطون وفعالون
يف كل من عمليات البحث والعملية
البحثية وك��ذل��ك لهم �أي�ضاً بع�ض
ال�������ش���راك���ات اجل���ي���دة م���ع بع�ض
ال�شركات ال�ضخمة يف اململكة مثل

�شركة �سابك و�أي�ضا يوجد �شراكات
مع بع�ض ال��وزارات احلكومية مثل
وزارة البيئة واملياه والزراعة وكذلك
الهيئة امللكية لتطوير مدينة الريا�ض
و�أي�ضا كونهم ن�شطني وم�شاركني مع
القطاع اخل��ا���ص ب�شقيه ال��زراع��ي
وال�صناعي املتعلق بالأ�سا�سيات
ال��زراع��ي��ة و�أي�����ض��ا بع�ض امل�شاريع
ال��زراع��ي��ة ال�ضخمة يف مملكتنا
العربية ال�سعودية احلبيبة وذلك
مبا ي�ساهم يف تعزيز ر�ؤي��ة اململكة
 2030يف امل�ستقبل مب�شيئة اهلل
تعاىل ودائماً يتلقى طالب الق�سم
املهارات والعلوم الأ�سا�سية الالزمة
�أو الطبيعية التي متكنه من الو�صول
بالنظم الزراعية املختلفة �إىل �آلية
متكاملة والو�صول للكفاءة الأعلى
ل�ضمان حتقيق �أف�����ض��ل �إنتاجية
مم��ك��ن��ة م���ن ال��ن��اح��ي��ت�ين التقنية
واالقت�صادية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
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في ضيافتنا
�إعداد :قما�ش املني�صري
معهد اللغويات العربية يُعدّ
�صرحاً م��ن ���ص��روح تعليم اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ل��غ�ير ال��ن��اط��ق�ين ب��ه��ا،
وت���زوي���ده���م ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة
الإ����س�ل�ام���ي���ة وذل�����ك م���ن خ�لال
برناجمني يقدمهما ق�سم اللغة
وال��ث��ق��اف��ة �أح���ده���م���ا )م��ك��ث��ف(
لطـالب املنــح الدرا�سيـة والآخر
)غري مكثف( م�سائي لغري طالب
اجلامعــة )من اجلن�سني(.
وك�����ذل�����ك �إع����������داد م��ع��ل��م�ين
متخ�ص�صني يف ت��دري�����س اللغة
العربية لغري الناطقني بها من
خ�ل�ال ب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم ال��ع��ايل
يف ت��دري�����س اللغة العربية لغري
الناطقني بها ،و تدريب معلمي
اللغة العربية ) �أث��ن��اء اخلدمة
( العاملني يف حقل تعليم اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ل��غ�ير ال��ن��اط��ق�ين ب��ه��ا.
وذل���ك م��ن خ�لال ب��رن��ام��ج دبلوم
ت��دري��ب املعلمني و دورة تدريب
املعلمني ،وكذلك �إع��داد البحوث
والدرا�سات اللغوية والرتبوية من
خالل دعم مركز البحوث باملعهد،
و �إعداد املواد التعليمية وتطوير
الو�سائل امل�ساعدة.
عن املعهد:
ج���اء �إن�����ش��اء معهد ال��ل��غ��وي��ات
العربية يف عهد امللك في�صل -رحمه
اهلل -مب��وج��ب امل��ر���س��وم امللكي
ال�صادر بتاريخ 1394/6/25هـ
امل��واف��ق 1974/7/16م ليحقق
�أهدا ًفا نبيلة على ر�أ�سها ن�شر اللغة
العربية وتعليمها لغري العرب ،وقد
كان ا�سم املعهد �آنذاك :معهد اللغة
العربية ثم مت تعديله �إىل معهد
اللغويات العربية يف عام 1434هـ.

�أهداف املعهد:
ـ تعليم اللغة العربية لغري
ال���ع���رب م���ن ط�ل�اب اجل��ام��ع��ة
وغ�ي�ره���م ال���ذي���ن ي����أت���ون �إىل
اململكة من الأقطار الإ�سالمية
وغريها.
ـ �إج���راء البحوث يف ميدان
درا�سة مفردات اللغة العربية
وت��راك��ي��ب��ه��ا وغ��ي�ر ذل����ك مما
يتطلبه ن�شر اللغة العربية
ـ �إع��داد مدر�سني خمت�صني
يف تدري�س اللغة العربية لغري
العرب.
مبادرات طالبية:
م����ب����ادرات ال���ط�ل�اب ل��دي��ن��ا
كثرية وتتمثل يف خدمة العربية
�وع��ا يف ب��ل��دان��ه��م وك��ذل��ك
ت��ط� ً
يف امل�شاركة الفاعلة لأن�شطة
الطلبة الدوليني داخل اجلامعة
وق����د ����ش���ارك���وا يف ف��ع��ال��ي��ات
اخل��ط العربي وو�صلت بع�ض
م�شاركاتهم لأن تزين مكاتب
كبار امل�س�ؤولني يف اجلامعة من
وكالئها وبع�ض من�سوبيها.

في ضيافتنا

معهد اللغويات بوابة تعلم اللغة العربية
لغير الناطقين بها
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تخرج من المعهد
 55جنسية لتمثيل
ثقافة وتقاليد وطننا
 ..عند ثقافات
بالدهم المختلفة

للمعهد شراكات
متعددة من بينها
وزارات ومؤسسات
حكومية وسفارات
وقنصليات
كما هو مبني يف ال�صورة فهي تعرب عن عراقة املعهد و�أهميته منذ ن�ش�أته بزيارة كرمية من معايل وزير التعليم ال�شيخ ح�سن بن عبداهلل �آل ال�شيخ
ومعايل رئي�س اجلامعة الدكتور عبدالعزيز الفدا الفتتاح ندوة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها عام 1398هـ.

�إجناز املعهد:
�إن�����ش��ا�ؤه بحد ذات��ه �إجن��از فقد كان
باكورة معاهد اململكة العربية ال�سعودية
بدعم قيادتنا الكرمية وجهود �سعادة
الأ�ستاذ الدكتور حممود بن �إ�سماعيل
وال��ذي ك��ان مدير املعهد الأول وتقلد
بعد ذلك عدة منا�صب يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية.

س
ؤ
ا
ل
ل
ل
ع
م
يد؟
ملاذا ال ي�ستفيد املعهد من طالب ماج�ستري تدريب
املعلمني يف تدري�س اللغة العربية للطالب املبتدئني؟

الإح�صائيات الرقمية للمعهد:
قبوله ملا يقارب من  55جن�سية حول
العامل كان املعهد بوابة م�شرفة لتمثيل
وطننا العظيم عند ه��ذه الثقافات
املختلفة.
�أبرز �شراكات املعهد:
ك��ان للمعهد �شراكات متعددة من
بينها وزارات وم��ؤ���س�����س��ات حكومية
و�سفارات وقن�صليات خمتلفة بحكم
طبيعة جماله الدولية ،وقد تكون من
�أبرز �شراكاته م�ؤخ ًرا م�شروعه مع وزارة
الثقافة ممثلاً مبجمع امللك �سلمان
العاملي ،والذي تعاقد مع املعهد ب�صفته
بيت خربة يف بناء ال�سال�سل التعليمية
وف��ق الإط��ار الأورب���ي امل�شرتك لتعليم
ال��ل��غ��ات ،وه��ا ه��و املعهد على و�شك
ت�سليم �آخر خمرجات امل�شروع بنجاح
كبري وهلل احلمد.

موظف متميز:

العميد /أ.د .محمد بن ابراهيم الفوزان
يوجد يف معهد اللغويات العربية ثالثة �أق�سام :الأول ق�سم اللغة والثقافة ويقدم
برناجماً مكثفاً يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
الثاين ق�سم تدريب املعلمني ويقدم دبلوماً عالياً وبرناجماً للماج�ستري.
الثالث ق�سم اللغويات التطبيقية ويقدم برناجماً للدكتوراة وبرناجماً للماج�ستري.
وي�شجع املعهد طالب الدبلوم العايل وط�لاب املاج�ستري يف كال الق�سمني يف
الف�صل الأخري لهم يف الربنامج وبعد امل�شاهدة والتدري�س امل�صغر على تدري�س طالب
ق�سم اللغة والثقافة يف الف�صول جلميع مهارات اللغة العربية.

من ال�صعب اختيار موظف
واحد فلكل زمان رجال ولكن
قد يكون الأبرز بينهم م�ؤخ ًرا
وال��ذي يعمل بجد و�إخال�ص
وابت�سامة دائمة وتوا�ضع جم،
ي�صل ق��ب��ل اجل��م��ي��ع وي��غ��ادر
بعدهم وي��خ��دم خ��ارج نطاق
عمله ويجيد ما يكلف به هو:

األستاذ عبدالله بن
سعد العقيفي رئيس
وحدة الشؤون اإلدارية
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صحة

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

علميًا ..األطفال يرثون
ذكاءهم من األم!

تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن جينات الأم حتدد مدى ذكاء �أطفالها،
و�أن الأب يُحدث فر ًقا ،حيث ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل �أنه من املرجح
�أن تنقل الأمهات جينات الذكاء �إىل �أطفالهن لأنهن يحملن اثنني من
كرومو�سوم  ،Xبينما يوجد لدى الرجال كرومو�سوم  Xواحد فقط .كما
يرجح العلماء حال ًيا �أن اجلينات للوظائف الإدراكية املتقدمة املوروثة
من الأب رمبا يتم �إبطال مفعولها تلقائ ًيا.
يرجح العلماء �أن فئة اجلينات املعروفة با�سم «اجلينات املكيفة» ال
تعمل �إال �إذا كانت ت�أتي من الأم يف بع�ض احلاالت ومن الأب يف حاالت
�أخرى ،ومن ثم ف�إنه من املرجح �أن الذكاء من بني اجلينات املكيفة ،التي
يجب �أن ت�أتي من الأم.
تو�صلت درا�سات خمتربية� ،أُجريت على الفئران املعدلة وراث ًيا،
�إىل �أن فئران التجارب التي يوجد لديها جرعة زائدة من جينات الأم
ؤو�سا و�أدمغة �أكرب ،لكن �أج�سامهم �صغرية ،يف حني �أن الفئران
طوروا ر� ً
التي ح�صلت على جرعة زائدة من جينات الأب لديهم �أدمغة �صغرية
و�أج�سام �أكرب.
حدد الباحثون اخلاليا التي حتتوي فقط على جينات الأم �أو الأب
يف �ستة �أج��زاء خمتلفة من �أدمغة الفئران التي تتحكم يف الوظائف
الإدراكية املختلفة ،بداية من عادات الأكل وو�صولاً �إىل الذاكرة.
ترتاكم اخلاليا ذات اجلينات الأبوية يف �أجزاء من اجلهاز احلويف،
والتي ت�شارك يف وظائف مثل اجلن�س والغذاء والعدوان .لكن الباحثني
مل يعرثوا على �أي خاليا �أبوية يف الق�شرة الدماغية ،حيث حتدث
الوظائف املعرفية الأكرث تقد ًما ،مثل اللغة والتفكري والتخطيط.
وال�ستبعاد احتماالت �أال تنطبق النتائج على الب�شر ،قام الباحثون
يف غال�سكو با�ستخدام نظريات م�ستمدة من درا�سات على الفئران
لتطبيقها على الب�شر ال�ستك�شاف الذكاء خالل مقابالت مت �إجرائها
مع � 12686شا ًبا ترتاوح �أعمارهم بني  14و 22عا ًما �سنو ًيا اعتبا ًرا
من عام  .1994وعلى الرغم من مراعاة عدة عوامل ،بد ًءا من تعليم
امل�شاركني وانتها ًء بالعرق والو�ضع االجتماعي واالقت�صادي ،اكت�شف
الباحثون �أن �أف�ضل م�ؤ�شر على الذكاء هو معدل ذكاء الأم.
الوراثة مقابل البيئة
ولكن تو�ضح الأبحاث � ً
أي�ضا �أن علم الوراثة لي�س املحدد الوحيد
للذكاء� ،إذ يقت�صر العامل الوراثي على ن�سبة ترتاوح ما بني � 40إىل
 ،60%يف حني �أن ترتبط ن�سبة م�شابهة على البيئة ،والتي تبني �أن
الأمهات يلعنب � ً
أي�ضا دو ًرا مه ًما للغاية يف هذا اجلزء غري الوراثي من
الذكاء ،حيث ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن الرابطة الآمنة بني الأم
ً
ارتباطا وثي ًقا بالذكاء.
والطفل مرتبطة
الرابطة العاطفية مع الأم
تو�صل الباحثون يف جامعة وا�شنطن �إىل �أن الرابطة العاطفية
الآمنة بني الأم والطفل �ضرورية لنمو بع�ض �أجزاء الدماغ .وبعد حتليل
الطريقة التي ترتبط بها جمموعة من الأمهات ب�أطفالهن ملدة �سبع
�سنوات ،ا�ستنتج الباحثون �أن الأطفال الذين مت دعمهم عاطفياً وتلبية
احتياجاتهم الفكرية لديهم ح�صني �أك�بر بن�سبة  10%عند  13يف
املتو�سط من الأطفال ،الذين ن�ش�أوا عاطف ًيا بعي ًدا عن �أمهاتهم� .إن
ا ُ
حل�صني هو منطقة يف الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتعلم واال�ستجابة
للتوتر.
إح�سا�سا بالأمان
يُعتقد �أن العالقة القوية مع الأم متنح الطفل �
ً
مما ي�سمح له با�ستك�شاف العامل والثقة يف حل امل�شكالت .كما متيل
الأمهات املتفانيات اليقظة �إىل م�ساعدة الأطفال يف حل امل�شكالت،
وم�ساعدتهم ب�شكل �أكرب على حتقيق �إمكاناتهم.
ال يوجد �سبب مينع الآب��اء من لعب دور تربية كبري مثل الأمهات.
وي�شري الباحثون �إىل �أن جمموعة كاملة من ال�سمات الأخرى املحددة
للجينات ،مثل احلد�س والعواطف ،والتي ميكن وراثتها من الأب تعترب
� ً
مفتاحا لإطالق العنان للذكاء املحتمل.
أي�ضا
ً
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داء ال�سل ي�صيب املاليني �سنوي ًا

خبراء يحذرون من إهمال «المرض القاتل»

نبه باحثون يف �ش�ؤون ال�صحة،
م�ؤخراً� ،إىل �أن داء ال�سل ال يحظى
باهتمام كاف يف العامل ،رغم كرثة
���ض��ح��اي��اه ،بينما ان�صبت اجلهود
ب�شكل مكثف على مر�ض «كوفيد
 ،»19خالل العام الأخريين.
يف ع��ام � ،1993أعلنت منظمة
ال�صحة العاملية دا َء ال�سل مبثابة
طوارئ �صحية عاملية ،داعية الدول
�إىل تن�سيق اجلهود فيما بينها ،لأجل
تفادي ماليني الوفيات.
ويف يناير � ،2020أعلنت منظمة
ال�صحة العاملية ،ف�يرو���س كورونا
امل�����س��ت��ج��د «ك��وف��ي��د  ،»19مبثابة
طوارئ �صحية تدعو �إىل القلق.
لكن العامل مل يتجاوب ،بالقدر
نف�سه من العناية مع مر�ض ال�سل

ال���ذي ينجم ع��ن بكترييا تهاجم
الرئتني ،بح�سب خ�براء ،لإن وباء
«ك��وف��ي��د  »19ن��ال اهتماما �أك�بر،
فجرى تطوير اللقاحات وتوزيعها،
يف مدة قيا�سية.
و�سارعت احلكومات �إىل اتخاذ
�إج����راءات م��ن �أج��ل تطويق مر�ض
«ك��وف��ي��د  ،»19فيما ج���رى ر�صد
ميزانيات �سخية ،من �أج��ل تطوير
لقاحات �أو �أدوية.
ويرى خرباء �أن عدم التعامل مع
داء ال�سل كطوارئ �صحية فعلية،
ح��ال دون تطويق امل��ر���ض ب�شكل
كاف.
وم���ا زال���ت �إ���ص��اب��ات ال�����س��ل يف
العامل عند م�ستوى ع�شرة ماليني
حالة يف ال�سنة ،بينما �شهد عام
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باملئة ،وهو �أمر ح�صل لأول مرة منذ
عقد من الزمن.
ويعزو اخلرباء هذا االرتفاع �إىل
تبعات وباء كورونا ،لأن املنظومات
ال�صحية رك��زت على «كوفيد »19
ومل تلتفت على النحو املطلوب �إىل
خماطر �صحية �أخرى قائمة.
وبح�سب موقع «ذا كونفر�ساي�شن»،
ف��إن البحوث الطبية املتعلقة بداء
ال�سل ت�سري على نحو بطيء ،رغم
كون املر�ض قات ً
ال وخطرياً.
يف جم�����ال ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي،
ا�ستطاعت البحوث املنجزة حول
«ك��وف��ي��د � »19أن حت�����ص��ل على
متويالت �سخية ،وهو �أمر مل حتظ
به الدرا�سات ب�ش�أن داء ال�سل.

وتك�شف الأرق����ام �أن متويالت
ال��ب��ح��وث امل��ن��ج��زة ح���ول ل��ق��اح��ات
«ك��وف��ي��د  »19ل��وح��ده��ا� ،أي دون
احلديث عن بحوث الأدوية ،و�صلت
�إىل  53مليار دوالر.
�أما �إجمايل التمويالت التي جرى
تقدميها لأج��ل �إج��راء بحوث حول
لقاحات و�أدوية مر�ض «كوفيد »19
فبلغت  104مليارات دوالر.
يف املقابل ،مل تنل البحوث املنجزة
حول داء ال�سل ،وهو مر�ض ال يقل
خطورة� ،إال  915مليون دوالر.
ورغ��م هذا التمويل املحدود ،مت
�إح��راز تقدم ملحوظ يف ت�شخي�ص
داء ال�سل وتقلي�ص مدة العالج منه،
لكن العامل كان بو�سعه �أن يبلي بالء
�أف�ضل يف حربه �ضد هذا املر�ض.

«جرس إنذار» قبل اإلصابة بالسرطان..
توجه للطبيب فورًا

ي��و���ص��ي الأط���ب���اء دائ���م���ا ب��ع��دم
جتاهل بع�ض الأعرا�ض التي تباغت
اجل�����س��م ،لأن��ه��ا ق��د ت��ك��ون «جر�س
�إن�����ذار» ي��ن��ب��ه �إىل ب���دء الإ���ص��اب��ة
بال�سرطان و�أمرا�ض �أخرى خبيثة،
فيما يزيد الت�شخي�ص املبكر من
فر�ص العالج والتعايف.
وي��وج��د �أك�ثر م��ن  200ن��وع من
�أم��را���ض ال�����س��رط��ان ال��ت��ي ت�صيب
مناطق خمتلفة من ج�سم الإن�سان،
ثم حتدث لديه ا�ضطرابات متفاوتة
احلدة.
ويح�صل هذا املر�ض عندما تنمو
خاليا غري عادية وتتكاثر ب�شكل
غ�ير قابل للتحكم ،ث��م تنت�شر يف
مناطق �أخرى من اجل�سم.

وت��ق��وم ه���ذه اخل�لاي��ا باجتياح
وتدمري الن�سيج ال��ع��ادي للج�سم،
وخالل هذه العملية ،ينت�شر املر�ض
وينهك ال�صحة ،بح�سب �صحيفة
«ديلي ريكورد».
ويف ب��ري��ط��ان��ي��ا ،م���ث� ً
ل�ا ،ت��ق��ول
هيئة ال�صحة العمومية �إن هذا
امل��ر���ض ي�صيب كثريين ،مو�ضحة
�أن �شخ�صاً من كل اثنني �سيتطور
لديه هذا املر�ض يف مرحلة ما من
مراحل حياته.
ويكون مر�ض ال�سرطان م�صحوباً
بعدة �أع��را���ض ،وينبه باحثون �إىل
الأع��را���ض الأك�ث�ر �شيوعاً ،والتي
الي��ن��ب��ب��غ��ي ال��ت��غ��ا���ض��ي ع��ن��ه��ا على
الإطالق.

من بني تلك الأعرا�ض؛ التعرق
ب�شدة يف الليل ،ثم فقدان ال�شهية
وال�شعور بالإعياء وخ�سارة الوزن،
ب�شكل غ�ير م��ف��ه��وم� ،إ���ض��اف��ة �إىل
الإح�����س��ا���س ب���الأمل واحل��ك��ة ،على
نحو غري مربر� ،إىل جانب ح�صول
انتفاخات وتورمات غري معتادة يف
مناطق من اجل�سم.
ورمبا تظهر �أي�ضا عدة تغريات
يف اجل��ل��د ،م��ث��ل ب���روز م��ا يعرف
بـ»ال�شامات» �أو ح�صول تغيري فيها،
عالوة على عدم التئام قرحة على
اجللد.
ورمب��ا حت�صل الأع��را���ض �أي�ضا
عن طريق تغريات الأظافر واجللد،
وهنا يتعني الذهاب �إىل طبيب من

�أجل الفح�ص واال�ست�شارة.
وم��ن ال����وارد �أي�����ض �اً �أن تزحف
الأع��را���ض ع��ن طريق ت��غ�يرات يف
ال��ت��ن��ف�����س وال�����ص��وت ،م��ث��ل البحة
�أو ال�سعال ال��ذي ال تخف حدته
وي�ستمر ط��وي�لا� ،إ���ض��اف��ة �ضعف
التنف�س وا�ستمرار قرحات يف الفم
ملدة طويلة تتجاوز ثالثة �أ�سابيع،
وال�سعال امل�صحوب بالدم.
وت�ضم قائمة �أعرا�ض ال�سرطان
ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى ب��ل��ع ال��ط��ع��ام
ب�����س��ه��ول��ة ،ل��ك��ن الإ����ص���اب���ة ب��ه��ذه
الأع���را����ض رمب���ا ي��ن��ذر ب ��أم��را���ض
�أخ���رى ،ولي�س دل��ي� ً
لا م ��ؤك��داً على
وجود ورم �سرطاين.
وت�����ش��م��ل الأع����را�����ض امل��ع��ان��اة
الطويلة من القرحة وا�ضطرابات
يف اجل��ه��از اله�ضمي� ،إىل جانب
االنتفاخ .ويف حالة �سرطان الثدي،
حت�صل الأع��را���ض عندما يح�صل
تغري غري م�ألوف يف حجم �أو �شكل
�أو ال�شعور بالثدي� ،سواء يف احللمة
�أو على اجللد.
ويف اجل��ه��از اله�ضمي ،حت�صل
�أعرا�ض ال�سرطان عرب الإم�ساك
�أو ت��غ�ير يف وت��ي��رة ال���ت�ب�رز� ،أو
مالحظة الدم عند ق�ضاء احلاجة،
ف�ضال عن ر�صد نزيف يف اجلهاز
التنا�سلي للمر�أة ب�شكل غري مفهوم.
ورمب���ا ي�ب�رز ال���دم �أي�����ض��ا �أث��ن��اء
عملية التبول ،وه��ذا العار�ض ال
ينبغي �إهماله على الإطالق.
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آبل قد تحقق تريليون دوالر من اإليرادات بحلول عام 2030
ق��د حتقق �شركة �آب���ل ع��ائ��دات
�سنوية بقيمة تريليون دوالر مع
التو�سع امل�ستمر يف �أعمالها املختلفة
م���ن خ�ل�ال ع��م��ل��ي��ات اال���س��ت��ح��واذ
واال���س��ت��ث��م��ارات يف جم���االت مثل
اخل����دم����ات امل�����ص��رف��ي��ة وال��ب��ح��ث
وال�صحة و  Apple Carالقادرة
على امل�ساعدة يف االرتقاء بال�شركة
�إىل هذا الإجناز بحلول عام .2030
و�أ�صبحت �آبل يف �شهر يناير �أول
�شركة عامة يف العامل ت�صل قيمتها
ال�سوقية �إىل  3تريليونات دوالر.
ولكن يف حني �أنها عمالقة يف �سوق
الأ���س��ه��م ،ف��إن��ه��ا ال ت���زال متخلفة
ع��ن الآخ��ري��ن عندما يتعلق الأم��ر
بالإيرادات .و�أ�شار �أ�ستاذ الت�سويق
يف جامعة نيويورك� ،سكوت جالواي،
�إىل �أن �آبل حققت �إي��رادات بقيمة
 366مليار دوالر� ،أي ما يزيد قلي ً
ال
عن ثلث الطريق �إىل هذا الإجناز.
ريا عن
ومع ذلك ،ف�إن هذا يقل كث ً
�إيرادات �أمازون البالغة  470مليار
دوالر و�إي��رادات وول مارت البالغة
 559مليار دوالر.
و�أو�ضح جالواي �أن لدى ال�شركة
ع����ددًا ق��ل��ي� ً
لا م��ن امل���ج���االت التي
ميكنها العمل عليها للو�صول �إىل
هذا امل�ستوى .ولكن قد ت�ضطر �إىل
تو�سيع الأ�سواق بعيدًا عن ال�شركات
القائمة الأخرى من �أجل دفع عجلة
النمو .وت�ستفيد �آبل من وجودها يف

العديد من املجاالت املختلفة ،مع
نظام بيئي وجمموعة متنوعة من
ً
ارتباطا وثي ًقا
اخلدمات التي ترتبط
ببع�ضها ً
بع�ضا.
وحتتاج ال�شركة �إىل ر�أ���س املال
من �أجل التو�سع .وحققت  93مليار
دوالر من التدفق النقدي احلر يف
عام  .2021بالإ�ضافة �إىل ميزانية

البحث والتطوير البالغة  22مليار
دوالر.
ويقرتح جالواي �أن ال�شركة لديها
 126مليار دوالر �سنو ًيا لال�ستثمار
يف �أعمالها املختلفة ،مبا يف ذلك من
خالل عمليات اال�ستحواذ.
كما ميكنها ا�ستخدام �أ�سهمها
كعملة .و�أ����ش���ار �إىل �أن �شركات

التكنولوجيا عاد ًة ما تقوم بعمليات
ا���س��ت��ح��واذ بنحو  10يف امل��ئ��ة من
ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����س��وق��ي��ة .ومي��ن��ح ذل��ك
�آب�����ل  290م��ل��ي��ار دوالر �أخ����رى
ال�ستخدامها.
وحت��دث ج��ال��واي ع��ن اخلدمات
امل�صرفية ل�ل�أف��راد ،حيث متتلك
ال�شركة ر�أ���س امل��ال والثقة اللذين

للمحتوى الحساس« ..تويتر» تتيح ميزة تحذيرات المحتوى

�أت��اح��ت �شركة «ت��وي�تر» ،جلميع
م�ستخدمي من�صتها ال��رق��م��ي��ة،
ال��و���ص��ول مل��ي��زة حت��ذي��ر امل��ح��ت��وى
اجلديدة.
وت�سمح امل��ي��زة اجل��دي��دة ،التي
مت اخ���ت���ب���اره���ا ال���ع���ام امل��ا���ض��ي،
للم�ستخدمني ،ب�إخفاء �أو ت�شوي�ش

�صور ومقاطع فيديو معينة و�إ�ضافة
«حتذير حمتوى» �إليها.
كما �أعلن موقع الطائر الأزرق،
�أن���ه �أج���از امل��ي��زة اجل��دي��دة جلميع
م�ستخدمي �أنظمة ت�شغيل iOS
و�أندرويد والويب �أي�ضا.
وك��ان��ت من�صة ت��وي�تر ،تت�ضمن

طريقة لإ�ضافة حتذيرات حمتوى
�إىل التغريدات يف املا�ضي� ،إال �أن
الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي
�إ�ضافة حتذير جلميع التغريدات،
مبعنى �أن كل �صورة �أو مقطع فيديو
يتم ن�شره �سيت�ضمن حت��ذي��را من
املحتوى ،بغ�ض النظر عما �إذا كان

يحتوي على م��ادة ح�سا�سة �أم ال.
لكن امل��ي��زة اجل��دي��دة تتيح �إ�ضافة
حتذير لتغريدات معينة ،وتطبيق
فئات معينة على هذا التحذير.
ولإ���ض��اف��ة حت���ذي���رات امل��ح��ت��وى
للمن�شورات ،يجب �أوال �إ�ضافة �صورة
�أو مقطع فيديو ثم البدء يف حتريره
وال�ضغط على «�أيقونة العلم» التي
�ستظهر قائمة التحذيرات املتاحة
الختيار الفئة املنا�سبة بني «العري
�أو العنف �أو املحتوى احل�سا�س»
كما ميكن للم�ستخدم اختيار �أكرث
من حتذير لل�صورة الواحدة ،وميكنه
�أي�ضا �إ�ضافة حتذير ل�صورة واحدة
�أو مقطع فيديو واحد دون الآخر.
ومبجرد ن�شر املحتوى� ،ستظهر
ال�����ص��ورة �أو مقاطع الفيديو غري
وا�ضحة �أو م�شو�شة ،ويتم عر�ضها
بتحذير حمتوى ي�شرح �سبب الإبالغ
عنها.
وميكن للم�ستخدمني النقر فوق
التحذير �إذا كانوا يريدون عر�ض
املحتوى.

ميتا تعمل على مترجم لغات عالمي للميتافيرس

تعمل ���ش��رك��ة ميتا (ف��ي�����س ب��وك
�ساب ًقا) على تقنيات جديدة جلعل
ع��امل ميتافري�س اخل��ا���ص بها �أك�ثر
واق��ع��ي��ة وج��اه��زي��ة ،وت��ع��ي �أن فهم
اجلمهور لبع�ضهم البع�ض من خمتلف
املناطق من �أهم الأمور التي ميكن �أن

ت�ساعد يف ذلك ،وهو ما دفعها للعمل
على نظام ترجمة عاملي للم�ستخدمني
تقول �إنه �سيعمل على ترجمة �أكرث من
 100لغة مكتوبة ومنطوقة يف العامل.
ت��رك��ز ميتا ع��ل��ى ج��ع��ل امل�ترج��م
اخل��ا���ص ب��ه��ا �أق����رب للواقعية من

خ�لال من��وذج�ين؛ الأول يعمل على
فهم اللغات وطريقة التوا�صل بني
امل�ستخدمني حتى لو مل تكن هناك
�أي ن�صو�ص مكتوبة وذلك من خالل
تقنيات الذكاء اال�صطناعي ،والثاين
ي��رك��ز على ترجمة امل��ح��ت��وى ال��ذي

يتحدث به اجلمهور.
رغم �أن مارك زوكريبريغ حتدث عن
هذا املرتجم يف حدث مبا�شر �أقامته
ال�شركة وبثته عرب الإنرتنت� ،إال �أنه من
غري املرجح تطويره بال�شكل املطلوب
يف وقت قريب و�إطالقه لال�ستخدام.

تقدمهما البنوك للعمالء ،بالإ�ضافة
�إىل  Apple Payو Apple
 .Cardومن الناحية االفرتا�ضية،
ميكن �أن تقدم �آبل ح�ساب امل�ستهلك
اخل����ا�����ص ب����ـ ،Apple Cash
بالإ�ضافة �إىل امل��ي��زات القيا�سية
الأخ���رى املتعلقة باحل�ساب ،قبل
التو�سع يف القرو�ض واال�ستثمارات

والرهون العقارية.
ون��ظ � ًرا لأن ال��ب��ن��وك الأمريكية
الكبرية تدير نحو  35مليار دوالر
من الإيرادات امل�صرفية اال�ستهالكية
ال�سنوية .يعتقد جالواي �أن Apple
ً
ن�شاطا
 Bankمي��ك��ن �أن ي�صبح
جتار ًيا بقيمة  75مليار دوالر بحلول
عام .2030

هواوي تستثمر في مجال
الطاقة الرقمية
تنفق �شركة هواوي  4مليارات يوان ) 632.52مليون دوالر(
لبناء مقر جديد ومركز للبحث والتطوير لوحدة الطاقة الرقمية
اخلا�صة بها ،وذلك وفقا لتقارير و�سائل الإعالم املحلية ،حيث
تنوع عمالقة االت�صاالت ال�صينية العمالقة �أعمالها و�سط �ضغوط
�أمريكية.
وذك��رت �صحيفة � 21st Century Heraldأن Huawei
 Digital Powerوقعت اتفاقية مع احلكومة املحلية ملدينة
�شنت�شن اجلنوبية ،حيث يقع املقر الرئي�سي لل�شركة الأم ،من �أجل
للم�شروع.
وقالت �إن التوقيع جزء من حدث �أكرب �أقامته �شنت�شن مبنا�سبة
�إطالق م�شاريع بناء جديدة يف املدينة.
وقالت �صحيفة � 21st Century Heraldإن م�شروع هواوي
ي�ساعد يف تعزيز �سل�سلة التوريد “ثنائي الكربون” ،يف �إ�شارة �إىل
هدف ال�صني للو�صول �إىل ذروتها يف انبعاثات الكربون قبل عام
 2030و�أن ت�صبح حمايدة للكربون قبل عام .2060
وحتاول هواوي تنويع حمفظتها مبا يتجاوز �أعمالها الأ�سا�سية
يف جمال االت�صاالت والهواتف الذكية ،التي ت�ضررت ب�شدة يف
ال�سنوات الأخرية ب�سبب قيود ال�صادرات الأمريكية.
ومت ت�سجيل ال�شركة يف �شهر يونيو من عام  2021حتت �إدارة
رئي�س جمل�س الإدارة احلايل لل�شركة الأم ،كني هو .ويبلغ ر�أ�س
مالها امل�سجل  3مليارات يوان .وتهدف ملواجهة حتديات ع�صر
البيانات ال�ضخمة وحركة املرور وا�ستهالك الطاقة.
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د .الحميزي يزور عمادة المكتبات

د�شن وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،الدكتور خال د
احلميزي ،م�سودات وثائق الزركلي ،ومتحف املخطوطات ،واملقر اجلديد
اخلا�ص باملجموعات اخلا�صة ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارت��ه ،لعمادة �ش�ؤون
املكتبات ،يوم الأربعاء املا�ضي ،حيث كان يف ا�ستقباله امل�شرف العام على
عمادة �ش�ؤون املكتبات بالنيابة الدكتور عبداهلل بن حمود ،وم�ساعد امل�شرف
العام الدكتور علي الأكلبي ،وعدد من من�سوبي العمادة.
ويف التفا�صيل ،بد�أ احلفل بكلمة ترحيبية �ألقاها امل�شرف العام على
عمادة �ش�ؤون املكتبات ،بوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
نظري ح�ضوره وت�شريفه لهذه املنا�سبة.
من جهته �أثنى وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور
خالد احلميزي  ،على جهود عمادة املكتبات ،وماتقدمه من خدمات
للم�ستفيدين والزوار  ،بعد ذلك �أعطى الأ�ستاذ �صالح املقبل نبذة و�شرح
خمت�صر عن م�سودات الزركلي.
وجتول د.احلميزي يف املتحف و �إعجابه مبا �شاهده فيه ،ليتوجه بعد
ذلك �إىل ق�سم املجموعات اخلا�صة ،حيث �أطلع على حمتوياته.
ويف ختام الزيارة �سجل د.احلميزي كلمته يف �سجل الزيارات اخلا�ص
بوحدة املخطوطات واملجموعات اخلا�صة ،مقدماً �شكره وتقديره جلميع
العاملني يف العمادة على ما يقدمونه من جهود يف �سبيل خدمة الطالب
والباحثني.

نقاش حول التنمية المستدامة..غدًا

�أهابت الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي ممثلة بوحدة املرور ،مالكي املركبات املتوقفة لفرتة طويلة داخل املدينة
اجلامعية بنقلها خالل �أ�سبوع� ،أو �سيتم �سحبها مبا�شرة �إىل حجز �أمانة منطقة الريا�ض الواقع يف حي ال�سلي

اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
وجامعة الملك سعود في مجال الدراسات العليا
وق���ع امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للوثائق
واملحفوظات م�ؤخراً ،اتفاقية تعاون
مع جامعة امللك �سعود ممثلة يف
عمادة الدرا�سات العليا من �أجل
�إط�ل�اق ب��رام��ج درا���س��ات عليا يف
جمال الوثائق واملحفوظات ،لتعزيز
التعليم الوثائقي باململكة من خالل
التعاون مع اجلامعات وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
وتهدف االت��ف��اق��ي��ة �إىل العمل
على ت�صميم برامج درا�سات عليا
يف جم��ال ال��وث��ائ��ق والأر���ش��ي��ف يف
�ضوء �أف�ضل املمار�سات العاملية يف
ه��ذا امل��ج��ال ،ومب��ا يخدم �أه��داف
امل��رك��ز وم��ه��ام��ه ال��رام��ي��ة لتعزيز
البحث العلمي و�إع����داد ال��ك��وادر
الب�شرية امل�ؤهلة للعمل يف املجال
الوثائقي ،والعمل على خلق البيئة
الأكادميية املالئمة للحفاظ على

وثائق الدولة و�ضمان �أمنها وتعزيز
الأمن الوطني.
وقد وق��ع االتفاقية م��ن جانب

املركز املدير العام الدكتور في�صل
بن عبدالعزيز التميمي ،فيما مثل
اجلامعة نيابة ع��ن معايل رئي�س

اجلامعة ،وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي الدكتور
خالد احلميزي.

المدينة الطبية الجامعية تحتفي بيوم التأسيس

كتب-م�ساعد الغنيم
املدينة الطبية اجلامعي ة بجامعة
احتفا ًء بيوم الت�أ�سي�س ّ
نظمت امللك �سعود بالتعاون مع دارة امللك

ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ع��ر���ض �اً ملن�سوبيها
و زواره�����ا .وي��ه��دف امل��ع��ر���ض اىل

االعتزاز باجلذور الرا�سخة للدولة
ال�سعودية منذ ت�أ�سي�سها على يد
الإمام حممد بن �سعود منذ �أكرث من
ثالثة قرون ،وما حققته من الوحدة
والأم����ن واال�ستقرار،وا�ستمرارها
يف البناء والتوحيد والتنمية ،كما
تو�شحت م��راف��ق م�ست�شفى امللك
خالد اجلامعي و م�ست�شفى امللك
عبدالعزيز اجلامعي و م�ست�شفىطب
اال���س��ن��ان اجلامعي ب��ه��ذه املنا�سبة
باللوحات التاريخية ال��ت��ي تعك�س
ق�ص�ص الأجم��اد و القيم ململكتنا
الغالية منذ ت�أ�سي�سها.

تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات» �أفكر» ،عند الثامنة من م�ساء غداً ،حلقتها الع�شرون
بعد املئتني �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان
«توطني �ستم والرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة « ،تقدمهاالدكتورة هبه
فتحي الدغيدي �أ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س – م�سار العلوم – اجلامعة
الأمريكية  -القاهرة ،وذلك عن طريق قاعات زوم االفرتا�ضية عرب الرابط
التايل :
https://zoom.us/j/96274499879.

أكثر من  300يزورن ركن نادي التاريخ
بمعرض يوم التأسيس

زار �أك�ثر من  300مهتم ما بني ع�ضو هيئة تدري�س وطالب وطالبة
بالإ�ضافة �إىل املدعوين من خارج اجلامعة ،الركن الذي �أقامه نادي التاريخ
التابع لعمادة �ش�ؤون الطالب يوم الأحد املا�ضي ،مبنا�سبة يوم الت�أ�سي�س،
�ضمن فعاليات جامعة امللك �سعود لالحتفاء بهذه املنا�سبة.
و�أ�ستعر�ض النادي يف الركن اخلا�ص به ،جمل�س تراثي يحاكي املجل�س
ال�سعودي يف ذلك الوقت ،وفيلم م�صور مب�سط يحتوي على حكاية الت�أ�سي�س،
وتطور الدرعية والأئمة الأربعة ،فيما �ألقى ال�شاعر م�شاري الدو�سري
ق�صيدة بهذه املنا�سبة .و ُعر�ض يف الركن �صقر نظراً للمكانة الكبرية التي
يحظى بها لدى �أبناء اململكة العربية ال�سعودية ،وذلك منذ ت�أ�سي�س الدولة
ال�سعودية الأوىل قبل �أكرث من ثالثة قرون حتى وقتنا احلا�ضر ،كما لعب
ال�صقر دو ًرا عرب م�سرية الت�أ�سي�س كعامل اقت�صادي يف التجارة ،ويف خلق
�أوا�صر املحبة والتما�سك االجتماعي بني �أبناء اجلزيرة العربية ،فكانوا
يُطوعون اجلوار َح؛ من �أجل ال�صيد و�إيجاد لقمة العي�ش ،وكهواية ارتبطت
بالعرب منذ القدم.

جتاوزت  34مليون ريال

صرف مكافآت طالب وطالبات الجامعة
بد�أت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل ب�صرف املكاف�آت وبدل الإعاقة
للم�ستحقني من الطالب والطالبات املنتظمني بالف�صل الدرا�سي الثاين
للعام اجلامعي  1443هـ من يوم االثنني املا�ضي املوافق 2022/02/28م،
وذلك عن �شهر فرباير لعام 2022م،حيث جتاوز مبلغ املكاف�آت  34مليون
ريال.

