
برعاية وكيل اجلامعة للبحث العلمي..

ورشة عمل »تطوير البحث العلمي 
بكلية الطب«.. األربعاء

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  رعاية  حتت 

بن  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

اإبراهيم احلميزي، تقيم وكالة الدرا�سات 

عند  الطب،  بكلية  العلمي  والبحث  العليا 

القادم،  الأربعاء  يوم  �سباح  من  التا�سعة 

ور�سة عمل بعنوان »تطوير البحث العلمي 

بكلية الطب«، 

الدكتور  ال��ط��ب  كلية  عميد  بح�سور 

خالد بن علي فودة، عميد البحث العلمي 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن اإب��راه��ي��م ال��واب��ل، 

وباإ�سراف من وكيل كلية الطب للدرا�سات 

العلمي الدكتور عا�سم بن  العليا والبحث 

عبدالعزيز الفدا، وعدد من وكالء كلية الطب واملدراء التنفيذيني باملدينة 

الطبية اجلامعية، وذلك مببنى تو�سعة كلية الطب.

بكلية  تدري�س  هيئة  ع�سو   80 من  اأكرث  العمل  ور�سة  يف  و�سي�سارك   

الطب من اأ�سحاب اخلربات واملهتمني بالبحث العملي للم�ساركة، و�سيتم 

تطوير  فر�س  ومنها  بالكلية  العلمي  بالبحث  تتعلق  حماور  عدة  مناق�سة 

وتطوير  لالأبحاث،  دعم  على  وفر�س احل�سول  والبتكار،  العلمي  البحث 

الدرا�سات  وطالب  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  للباحثني  البحثية  املهارات 

العليا، واأخالقيات البحث العلمي.

ومن املتوقع اأن تخرج الور�سة بتو�سيات مهمة �سيكون لها الأثر -باإذن 

اهلل- يف تطوير م�سرية البحث العملي بكلية الطب.

ا�ستقبلت جامعة امللك �سعود، يوم 

املوافق  1443/8/11ه�  الإث��ن��ني 

م�ساعد  ن��ائ��ب  2022/3/14م، 
ال�سيد  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 

ك��ري�����س��ت��وف��ر ه��دج��ز ب��رف��ق��ة وف��د 

بالريا�س،  الأمريكية  ال�سفارة  من 

اجلامعة  وكيل  ا�ستقباله  يف  وك��ان 

ال�����س��ل��م��ان،  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  ووكيل 

بن  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث 

ووكيل اجلامعة  اإبراهيم احلميزي، 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

على  وامل�سرف  م�سملي  حممد  بن 

وال��ت��واأم��ة  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  اإدارة 

بن  مزيد  الدكتور  العاملية  العلمية 

م�سهور الرتكاوي.

اجلهود  اجل��ان��ب��ان  ناق�س  وق��د   

املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي 

وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وال���ت���دري���ب 

التعاون  فر�س  وزي��ادة  الأك��ادمي��ي، 

بني جامعة امللك �سعود واجلامعات 

الأمريكية، كما مت التطرق اإىل عدد 

الطرفني  تهم  ال��ت��ي  الق�سايا  م��ن 

التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  والأه�����داف 

�سوء  لتحقيقها يف  اجلامعة  ت�سعى 

روؤية اململكة 2030.
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رئيس الجامعة يرعى ملتقى التمريض الخليجي بالبهو الرئيسي.. األربعاء

محاضرة »التواصل االجتماعي
واألمن الفكري«.. غدًا

تقيم كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين، بالتعاون مع مركز التوجية والإر�ساد بعمادة �سوؤون الطالب، 

عند ال�11 من �سباح غٍد الثنني، حما�سرة تثقيفية بعنوان»و�سائل التوا�سل الجتماعي واأثرها يف جمال 

وذلك  الجتماعية-،  الدرا�سات  يف  امل�سارك  -الأ�ستاذ  ال�سايجي  حميد  الدكتور  يقدمها  الفكري«،  الأمن 

مبدرج ق�سم الإدارة الريا�سية والرتويحية للطالب، وعرب من�سة زووم للطالبات، على اأن يكون الت�سجيل عرب 

https://csspa.ksu.edu.sa/ar/Lecture الرابط

نائب مساعد وزير الخارجية األمريكي يزور الجامعة

العمر يتفقد مشروع »معرض الجامعة«
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ورشة عمل »تدشين مشروع الزراعة بدون تربة«

د.النمي يدشن 3 أنظمة الكترونية

»المجتمع« تكرم طالبها المتفوقين

كلية األمير سلطان للخدمات الطارئة تحتفي بيوم التأسيس

بح�ضور معايل وزير البيئة واملياة والزراعة..

متخ�ص�ص  بحثي  فريق  ي�صارك 

بالتعاون  �صعود،  امللك  جامعة  من 

واملياه  البيئة  وزارة  من  باحثني  مع 

ال��زراع��ة،  بقطاع  ممثلة  وال��زراع��ة 

خا�صة،  ودرا���ص��ات  بحوث  بتنفيذ 

ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جم��ال  ل��ل��م�����ص��اري��ع 

الزراعة بدون تربة باململكة العربية 

ال�صعودية، والتي د�صنتها وزارة البيئة 

واملياه والزراعة بح�صور معايل وزير 

املهند�ص  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة 

ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��دامل��ح�����ص��ن 

واملياه  البيئة  وزارة  ووكيل  الف�صلي 

اأحمد  املهند�ص  للزراعة  وال��زراع��ة 

بن �صالح العيادة وعدد من املهتمني 

انطالقة امل�صاريع البحثية يف جمال 

الزراعة بدون تربة باململكة العربية 

ال�صعودية، والتي تاأتي �صمن مبادرة 

اإح��دى  التطبيقية  الأب��ح��اث  تعزيز 

مبادرات التحول الوطني.

 وا���ص��ت��ع��ر���ص م��دي��ر م�����ص��روع 

التطبيقية  والأب��ح��اث  ال��درا���ص��ات 

يف جم���ال ال���زراع���ة ب����دون ت��رب��ة 

ال���دك���ت���ور خم��ل��د ال��ع��ن��زي خ��الل 

امل�صروع،  مم��ي��زات  اأه��م  ال��ور���ص��ة 

اأهم  اأحد  يعد  امل�صروع  اأن  موؤكًدا 

التي  ال��زراع��ي��ة احل��دي��ث��ة  ال��ن��ظ��م 

بيئة  من  �صن  وتحُ الري  مياه  توفر 

على  التغلب  يف  وت�صاهم  الإن��ت��اج 

العنا�صر  م�صتويات  يف  التفاوت 

فيها  ويتم  ال��ري،  ومياه  الغذائية 

اإن���ت���اج امل��ح��ا���ص��ي��ل ب��ا���ص��ت��خ��دام 

النبات  اأ�صفل  مير  مغذي  حملول 

مثل  زراع���ي  و���ص��ط  ي�صتخدم  اأو 

ال�������ص���وف ال���زج���اج���ي واحل���ج���ر 

كبديل  النخيل  واأل��ي��اف  ال��رك��اين 

التقليدية. للرتبة 

 ك���م���ا ا����ص���ت���ع���ر����ص ع�����دد م��ن 

الور�صة  يف  امل�صاركني  املخت�صني 

الور�صة،   تناولتها  التي  املحاور  اأهم 

ف��م��ن ج��ان��ب��ه ا���ص��ت��ع��ر���ص ال��دك��ت��ور 

اإب��راه��ي��م ال��ه��الل رئ��ي�����ص ال��ف��ري��ق 

وت�صميم  هند�صة  مو�صوع  البحثي 

ناق�ص  فيما  والأن��ظ��م��ة،  ال��ب��ي��وت 

الدكتور فهد الكعيك بيئات الزراعة 

الدكتور  �صرح  تربة، يف حني  ب��دون 

عبداهلل ال�صعدون دور زراعة واإنتاج 

الدكتور  وا�صتعر�ص  اخل�����ص��روات، 

الأمرا�ص  مكافحة  ال�صالح  حممد 

الدكتور  وح��دد  الزراعية،  والآف��ات 

عبداهلل القحطاين والدكتور فار�ص 

للبيوت  الذكية  الإدارة  دور  من�صي 

والأنظمة والإدارة البيئية.

لل�صوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  د���ص��ن 

التعليمية والكادميية الدكتور حممد 

النمي، عدد من الأنظمة الإلكرتونية 

التعامالت  ع��م��ادة  اأطلقتها  ال��ت��ي 

اللكرتونية والإت�صالت بالتعاون مع 

اجلامعة،  داخ��ل  اجلهات  من  ع��دد 

بيانات  تليل  »نظام  �صمت  حيث 

نظام اإدارة التعلم، نظام الختبارات 

املحو�صبة، املقرر اللكرتوين التكيفي 

لعمادة  ال��ت��اب��ع��ة  الح�����ص��اء«  مل����ادة 

التعامالت الإلكرتونية والإت�صالت.

وبهذه املنا�صبة، اأثنى وكيل اجلامعة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ص��وؤون 

اجلهود  على  النمي  حممد  الدكتور 

التعامالت  عمادة  قبل  من  املبذولة 

خالل  من  والت�صالت  الإلكرتونية 

التعليم مبا  رفع جودة  امل�صاهمة يف 

ي��ح��ق��ق اأه�����داف اجل��ام��ع��ة وي��دع��م 

خططها ال�صرتاتيجية.

وت���اأت���ي ت��د���ص��ني ه���ذه الأن��ظ��م��ة، 

العربية  اململكة  روؤي��ة  من  انطالقاً 

التحّول  نحو   (2030) ال�صعودية 

التعامالت  عمادة  وحر�ص  الرقمي، 

الإلكرتونية والت�صالت على تقدمي 

الإلكرتونية  اخلدمات  من  جمموعة 

اجلامعة  قطاعات  ملختلف  الرائدة 

ومن�صوبيها لتمكني وت�صني العملية 

التعليمية والإدارية.

الدكتور  املجتمع  كلية  عميد  كرم 

يوم  الفراج،  عبدالعزيز  بن  اأ�صامة 

الطالب  1443/7/28ه�،  الثالثاء 

العميد  ج��ائ��زة  �صمن  امل��ت��ف��وق��ني 

للمتفوقني.

عميد  رّحب  التكرمي،  بداية  ويف 

ال��ك��ل��ي��ة ب��اأب��ن��ائ��ه ال���ط���الب، واأك���د 

ال��ط��الب  ت��ك��رمي  م��ن  ال��ه��دف  اأن 

على  ال��ط��الب  تفيز  امل��ت��ف��وق��ني، 

م��وا���ص��ل��ة ت��ف��وق��ه��م خ����الل ف��رتة 

من  لغريهم  وت��ف��ي��زاً  درا���ص��ت��ه��م، 

من  بزمالئهم  لالحتذاء  ال��ط��الب 

اجلهد  من  مزيد  وب��ذل  املتفوقني، 

للحاق بركب املتميزين.

باقرتاحات  ال��ف��راج   د.  ورح��ب 

ال��ط��الب ح���ول م��ا ي��ق��دم ل��ه��م من 

خدمات وبرامج واأن�صطة طالبية يف 

الكلية، بهدف الرتقاء مب�صتوى تلك 

اخلدمات وتقدمي الأف�صل لهم على 

الدوام.

عميد  ق���دم  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 

ال��ك��ل��ي��ة ووك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����ص��وؤون 

�صهادات  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

للطالب  التذكارية  والهدايا  التفوق 

وعال  جل  املوىل  �صائلني  املتفوقني، 

العلمية  م�صريتهم  يف  التوفيق  لهم 

م�صتواهم  على  واملحافظة  والعملية 

ي��ط��رح يف  امل��م��ي��ز، واأن  ال��درا���ص��ي 

جهودهم الركة، واأن ي�صخرها لبناء 

الوطن الغايل.

التحفيز  اإط��ار  يف  التكرمي  ياأتي 

امللك  جامعة  توفره  ال��ذي  امل�صتمر 

�صعود لطالبها، وبالأخ�ص املتفوقني 

منهم يف التح�صيل العلمي.

�صلطان  الأم����ري  ك��ل��ي��ة  اأق���ام���ت 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن 

احتفالية مبنا�صبة  الطارئة، موؤخراً 

كلية  عميد  بح�صور  التاأ�صي�ص،  يوم 

الأم����ري ���ص��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الدكتور  الطارئة  الطبية  للخدمات 

تركي بن بكر اآل بكر، ووكالء الكلية، 

الكلية.  وعدد من من�صوبي وطالب 

بهذه  كلمة  الكلية  عميد  واأل��ق��ى 

القيادة  فيها  هناأ  حيث  املنا�صبة، 

ال�صعودي،  ال�صعب  الر�صيدة، وكافة 

العربية  اململكة  تاأ�صي�ص  ب��ذك��رى 

تزرع  الذكرى  اأن  موؤكداً  ال�صعودية، 

لهذا  تقق  مبا  الفخر  اأنف�صنا  يف 

ال��وط��ن ال��ع��ظ��ي��م يف ظ��ل ق��ي��ادت��ه 

الر�صيدة، بل وتذكرنا بالنت�صارات  

يف  اأجدادنا  حققها  التي  العظيمة 

ذكرى هذا اليوم املجيد.

امل��راح��ل  ا�صتعر�صت  ذل��ك  اإث��ر 

ال���دول���ة  ب��ه��ا  م����رت  ال���ت���ي   3 ال�

ال�����ص��ع��ودي��ة م���وزع���ة ع��ل��ى ث��الث 

الطالب  خاللها  من  قدم  من�صات 

كل  عن  تعريفية  نبذة  من�صة  بكل 

مرحلة.

���ص��ي��وف  دّون  اخل����ت����ام  ويف 

املنا�صبة  بهذه  تعليقاتهم  احلفل 

ع��ل��ى ل��وح��ة خ��ا���ص��ة م��ع��دة ل��ي��وم 

�صي�ص. لتاأ ا

عميد اآلداب يلتقي بطالب الكلية
كتبت: ر�صا املوا�ص

بطالب  �صعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الآداب  كلية  عميد  التقى 

الطلبة  ا�صتف�صارات  على  لالإجابة  مفتوح  لقاء  يف  وذلك  الكلية،  وطالبات 

وت�صاوؤلتهم، وتلبية احتياجاتهم وتذليل ال�صعوبات التي تواجههم.

الإج����راءات  لتخفيف  �صعادته  الكلية  عميد  اأب���دى  ال��ل��ق��اء،  ب��داي��ة  يف 

الحرتازية والوقائية اخلا�صة بكوفيد19-، مقدماً �صكره جلميع من�صوبي 

اجلامعة ب�صكل عام، والكلية ب�صكل خا�ص للتزامهم بالإجراءات الحرتازية 

الكلية  التوا�صل واحلوار بني من�صوبي  اأهمية  على  طوال اجلائحة، موؤكداً 

�صواء من وكالء واأع�صاء هيئة التدري�ص، بالإ�صافة اإىل الطالب.

بن  الوهاب  عبد  الدكتور  الأكادميية  لل�صوؤون  الكلية  وكيل  اللقاء  ح�صر 

العليا الدكتور فار�ص بن �صالح  الكلية للدرا�صات  اأبا اخليل ووكيل  حممد 

الذكري ووكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور �صليمان بن حممد النا�صر 

ووكيلة الكلية الدكتورة اأروى بنت عبيد الر�صيد وعدد من روؤ�صاء الأق�صام، 

واأع�صاء هيئة التدري�ص.

محاضرة حول »الملكية الفكرية في 
التواصل االجتماعي«

 اأقامت عمادة �صوؤون املكتبات، موؤخراً حما�صرة بعنوان »حقوق امللكية 

الفكرية يف �صبكات التوا�صل الجتماعي« قدمتها الدكتورة فايزة د�صوقي  

-ق�صم املعلومات وم�صادر التعلم بكلية الآداب بجامعة طيبة-،  وذلك �صمن 

�صل�صلة برناجمها برنامج التوا�صل املعريف الأول ملتخ�ص�صي علم املعلومات 

العليا  للدرا�صات  اجلامعة  وكيل  �صعادة  برعاية  يقام  وال��ذي  واملكتبات 

املحتوى  اأن��واع  عن  املحا�صرة  د�صوقي خالل  د.  العلمي. تدثت  والبحث 

املن�صور على �صفحات �صبكات التوا�صل الجتماعي وحقوق امللكية الفكرية 

للمحتوى امل�صتخدم يف تلك ال�صبكات وكذلك حقوق امللكية الفكرية ملحتوى 

الآخرين، كما تدثت عن طرق حماية امللكية الفكرية يف �صبكات التوا�صل 

والباحثني  الطالب  املكتبات جميع  �صوؤون  ودعت عمادة  الجتماعي. هذا 

واملهتمني بال�صتفادة من مثل هذه املحا�صرات، حيث �صتحُقام جمموعة من 

املحا�صرات على مدار العام الدرا�صي احلايل وذلك با�صت�صافة نخبة من 

املخت�صني يف جمال علم املعلومات واملكتبات.

ا�صتقطاب  اإىل  الرنامج  املكتبات من خالل هذا  �صوؤون  وتهدف عمادة 

وال�صتفادة  واملكتبات  املعلومات  املتخ�ص�صني يف جمال علم  جمموعة من 

من خراتهم العلمية والعملية يف طرح موا�صيع مهمة يف جمال التخ�ص�ص.

المخضب تنال درجة الدكتوراة  في 
التربية الخاصة

تلقت الدكتورة ندى بنت عبدالرحمن املخ�صب مدير عام التخ�ص�صات 

الجتماعية بوزارة املوارد الب�صرية والتنمية الجتماعية التهاين والتريكات 

امللك  بجامعة  الرتبية  كلية  من  الدكتوراة  درج��ة  على  ح�صولها  مبنا�صبة 

�صعود بعد اأن ا�صتكملت متطلبات احل�صول على درجة الدكتوراة يف الرتبية 

مواءمة  ل�صمان  مقرتح  »ت�صور  عنوان  حملت  ر�صالة  خالل  من  اخلا�صة 

خمرجات التعليم لل�صم و�صعاف ال�صمع مع احتياجات �صوق العمل«، حيث 

�صمت جلنة املناق�صة الدكتور ماجد ال�صامل مقرراً وع�صوية كل من الدكتور 

طارق الري�ص ، الدكتور علي الزهراين، الدكتور بدر القحطاين ، بال�صافة 

اإىل د. اأحمد نبوي مناق�صاً خارجياً.

وتو�صلت الدرا�صة التي قامت بها د.املخ�صب اإىل اأن من اأبرز التحديات 

ملواءمة خمرجات التعليم لل�صم و�صعاف ال�صمع مع احتياجات �صوق العمل 

هو �صعف التن�صيق بني اجلهات التعليمية والتوظيفية والتي كانت متعددة 

ال�صمع  و�صعاف  ال�صم  الأ�صخا�ص  مع  والتعامل  والدعم  بالتدريب  وتتعلق 

خمرجات  وتطوير  ت�صني  بهدف  التو�صيات  من  عدداً  الدرا�صة  وقدمت 

�صوق  احتياجات  ومع  العاملية  املعايري  مع  ينتا�صب  مبا  الفئة  لهذه  التعليم 

العمل يف ال�صعودية .

مناقشة معايير االعتماد المؤسسي 
لإلرشاد األكاديمي

عقدت وكيلة عمادة التطوير واجلودة ل�صوؤون اجلودة الدكتورة حنان بنت 

التوجيه والإر�صاد  نائب امل�صرف على مركز  العليان اجتماع مع  عبدالعزيز 

الطالبي يف جامعة امللك �صعود الدكتور عبد العزيز ال�صهري ومن�صوبي مركز 

التوجيه والإر�صاد باجلامعة، وذلك بهدف مناق�صة املعايري املوؤ�ص�صية لالإر�صاد 

الأكادميي، حيث ناق�ص الجتماع تطبيق املعايري املوؤ�ص�صية لالإر�صاد الأكادميي 

مبا ي�صمن تقيق اأهداف املركز يف تقدمي اخلدمات الإر�صادية التي توؤثر 

اإيجاًبا يف منو الطالب معرفيًّا، واأكادمييًّا، ونف�صيًّا، ومهنيًّا ب�صكل اأف�صل.
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�ستقدم خالله حوايل 57 ورقة علمية من خمتلف دول العامل 

�سمن ال�رشاكة العلمية الدولية مع جامعة بوترا املاليزية 

الجامعة تستضيف المنتدى الدولي الرابع لفيزياء 
اإلشعاع المتقدمة..األحد القادم

البحث العلمي تنظم برنامجًا عن استخدام مركبات البوليمرات 

للوقاية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  تقيم 

ب��وك��ال��ة اجلامعة  الإ���ش��ع��اع��ات  م��ن 

العلمي،  والبحث  العليا  للدار�شات 

اأي��ام، املنتدى  الأح��د القادم وملدة 4 

الدويل الرابع يف الفيزياء الإ�شعاعية 

املتقدمة ، وذلك برعاية معايل رئي�س 

اجلامعة الدكتور بدران العمر، والذي 

بدوره �شيفتتحه عند ال�شاعة التا�شعة 

�شعبان   29 الثالثاء  يوم  �شباح  من 

بالبهو  ال��درع��ي��ة  بقاعة  1443ه�، 
الرئي�شي للجامعة.

وبهذه املنا�شبة، بينّ وكيل اجلامعة 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات 

رئي�س اللجنة العليا للمنتدى الدويل 

ال���راب���ع يف ال��ف��ي��زي��اء الإ���ش��ع��اع��ي��ة 

اإبراهيم  بن  خالد  الدكتور  املتقدمة 

احل��م��ي��زي اه��ت��م��ام ج��ام��ع��ة امللك 

الدولية  املنتديات  هذه  مبثل  �شعود 

نظري ماتقدمه من خمرجات علمية 

تواكب احلراك املت�شارع على م�شتوى 

العامل يف جمالت العلوم الإ�شعاعية 

واملمار�شات الطبية والبحثية، والتي 

العلمية  اجل���ه���ود  ت��وح��د  ب���دوره���ا 

الدولية يف هذا املجال الهام، وترثي 

حٍد  على  والبحثي  العلمي  اجلانب 

���ش��واء ب��ه��دف رف��ع ك��ف��اءة من�شوبي 

واملتخ�ش�شي  اخلرباء  من  اجلامعة 

والعاملي واملمار�شي والتعرف على 

اأحدث التطبيقات الطبية وال�شناعية 

لالإ�شعاع.

للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  وع��رج 

العلمي، حديثه حول  العليا والبحث 

املحاور التي �شيتم التطرق لها خالل 

»التاأهب  �شت�شمل  حيث  امل��ن��ت��دى، 

الإ�شعاعية  للطوارئ  وال�شتجابة 

امل�شعة  النفايات  معاجلة  والنووية، 

امل�شعة،  النظائر  اإن��ت��اج  واإدارات���ه���ا، 

للعاملي  الإ���ش��ع��اع  م��ن  احل��م��اي��ة 

الإ�شعاعية  التو�شيات  واملمار�شي، 

ال��وط��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة، اجل���رع���ات 

مفاعالت  الإ�شعاعية،  والكوا�شف 

الطاقة والأبحاث النووية، التطبيقات 

ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

التطورات  لالإ�شعاع،  وال�شناعية 

الت�شخي�شية  الأ�شعة  يف  احلديثة 

يف  الإ�شعاع  تطبيقات  والعالجية، 

التعليم  النانو،  وتقنية  امل��واد  علوم 

والفيزياء  الهند�شة  يف  وال��ت��دري��ب 

النووية«.

اجلامعة  اأن  د.احلميزي  واأو�شح 

منتدى  تو�شيات  خ��الل  من  تطمح 

اإىل  املتقدمة،  الإ�شعاعية  الفيزياء 

تعزيز دور اململكة العربية ال�شعودية 

العاملي  العلمي  الإنتاج  يف  بالإ�شهام 

ون��ق��ل اخل���ربات يف ه��ذه امل��ج��الت 

اململكة  روؤي���ة  مل�شتهدفات  حتقيقاً 

 .2030
بدوره بينّ رئي�س اللجنة التنفيذية 

الدائمة  اللجنة  ورئي�س  للمنتدى 

الدكتور  الإ���ش��ع��اع��ات،  م��ن  للوقاية 

املنتدى  ه���ذا  اأن  اخل��ري��ف  حممد 

يعقد  ال��ذي  نوعه  من  الأول  يعترب 

يف اململكة يف جمال فيزياء الإ�شعاع 

يف  �شي�شارك  اأن��ه  مبيناً  املتقدمة، 

امل��ت��ح��دث��ي من  امل��ن��ت��دى نخبة م��ن 

كالوليات  العاملية  اأف�شل اجلامعات 

املتحدة الأمريكية وبريطانيا واأملانيا 

واإيطاليا واأ�شرتاليا، و�شتقدم خالله 

حوايل 57 ورقة علمية من خمتلف 

دول العامل.

واأو���ش��ح ب��اأن��ه ت��زام��ن��اً م��ع عق�د 

املنتدى �شيتم تقدمي دورات تدريبية 

هيئة  م���ن  وم��ع��ت��م��دة  متخ�ش�شة 

يف  باململكة  ال�شحية  التخ�ش�شات 

جمايل احلماية من الإ�شعاع للمر�شى 

والعاملي يف التطبيقات الإ�شعاعية 

تعليم  �شاعات   8  « بواق�����ع  الطبية 

طبي م�شتمر لكل دورة« بالتعاون مع 

ق�شم العلوم الإ�شعاعية بكلية العلوم 

الطبية التطبيقية.

اأنهم ي�شعون  واأ�شاف د.اخلريف 

خالل هذا املنتدى الدويل لتعريف 

املمار�شي والطالب على املنتديات 

ال��دول��ي��ة واح��ت��ك��اك��ه��م ب��اخل��رباء 

العلمية  التخ�ش�شات  يف  العامليي 

جاذبة  اأك��ادمي��ي��ة  بيئة  يخلق  مم��ا 

وحم���ف���زة مل��وا���ش��ل��ة الك��ت�����ش��اف 

ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  والب���ت���ك���ار يف 

رائعة  فر�شة  ويعترب  وخم��رج��ات��ه 

لطالب الدرا�شات العليا والباحثي 

امل�شتجدات  اأح��دث  على  لالطالع 

معرباً  الإ�شعاع،  فيزياء  جم��ال  يف 

رئي�س  ملعايل  وتقديره  �شكره  عن 

الهام  امل��ن��ت��دى  لرعايته  اجل��ام��ع��ة 

ودعم معاليه الفاعل جلهود تطوير 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ون�����ش��ر امل��ع��رف��ة، 

م��ق��دم��اً ث���ن���اءه ل��وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

العلمي،  والبحث  العلبا  للدرا�شات 

للمنتدى  العليا  اللجنة  ورئ��ي�����س 

لدعمه  احلميزي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

الرتتيبات  على  الكامل  واإ�شرافه 

والتح�شري  ب���الإع���داد  اخل��ا���ش��ة 

املتاحة،  الإمكانيات  جميع  وتوفري 

التعليم  ل����وزارة  ���ش��ك��ره  ق���دم  ك��م��ا 

العامة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال�شحة  ووزارة 

ل��ل��غ��ذاء وال������دواء وم��دي��ن��ة امل��ل��ك 

واملتجددة  الذرية  للطاقة  عبداهلل 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة 

اللجان،  اأع�شاء  ولكافة   - والتقنية 

على جمهوداتهم املتميزة  يف اإعداد 

الربنامج العلمي للمنتدى والتوا�شل 

مع كافة اخلرباء واملتحدثي لإثراء 

العلمية  بكفاءتهم  امل��ن��ت��دى  ه���ذا 

العملية. وخرباتهم 

على  بالتاأكيد  ت�شريحه،  واختتم 

اإىل  �شرتفع  املنتدى  تو�شيات  اأن 

اجلهات ذات الخت�شا�س لال�شتفادة 

منها، م�شيداً يف الوقت نف�شه بجميع 

اخل����رباء وامل��ت��ح��دث��ي وال�����ش��رك��ات 

بامل�شاركة  دعوتنا  لتلبيتهم  الداعمة 

ودعم فعاليات املنتدى.

يهدف منتدى الفيزياء الإ�شعاعية 

امل��ت��ق��دم��ة اإىل ت��دوي��ر امل��ع��رف��ة من 

واملخت�شي  اخل���رباء  ج��ذب  خ��الل 

واإثراء اجلانب العلمي والعملي عرب 

مثل  يف  تناق�س  التي  الأط��روح��ات 

هذه التجمعات الدولية، وملا يتناوله 

املنتدى من حماور تواكب امل�شتجدات 

احلالية وعر�س الدرا�شات والأبحاث 

جمال  يف  املتخ�ش�شة  والب��ت��ك��ارات 

التطبيقات الإ�شعاعية.

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  نظمت 

موؤخراً، حما�شرات علمية يف جمال 

البرتوكيماويات والغذاء واملاء والبيئة 

التدوير«ا�شتخدام  واإعادة  والت�شنيع 

م��رك��ب��ات ال��ب��ول��ي��م��رات/الأل��ي��اف 

خمتلفة«،  تطبيقات  يف  الطبيعية 

وذلك �شمن ال�شراكة العلمية الدولية 

بي جامعة امللك �شعود وجامعة بوترا 

املاليزية، ت�شمن الربنامج حما�شرات 

علمية �شلطت ال�شوء على املخرجات 

العلمية،  ال�����ش��راك��ة  ل��ه��ذه  البحثية 

اإق��ام��ة ور����س عمل  ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

هدفت لتعزيز القدرات البحثية لدى 

الدرا�شات  وطلبة  اجل��دد  الباحثي 

العليا.

ويف ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل، ق���دم ال��دك��ت��ور 

حما�شرة  حممود،  ح�شاني  حممد 

يف  البحثية  »الأول����وي����ات  ب��ع��ن��وان 

فيها  حت��دث  �شعود«،  امللك  جامعة 

اجلامعة  يف  البحثية  الأولويات  عن 

واملجالت والأن�شطة املختلفة التابعة 

التمويل  ب��رن��ام��ج  اإىل  واأ���ش��ار  ل��ه��ا، 

املمول  والبتكار  للتطوير  املوؤ�ش�شي 

اخلطة  واإىل  التعليم  وزارة  م��ن 

التي  املختلفة  وامل��ب��ادرات  التنفيذية 

حتقيق  ل�شمان  اجلامعة  و�شعتها 

اأهداف هذا الربنامج ومبا يتما�شى 

ال�شرتاتيجية  الأه��داف  مع حتقيق 

للجامعة وتطلعات الوزارة.

عثمان  الدكتور  حتدث  ذلك  بعد 

ال��ع��ث��م��ان ع��ن م��ف��اه��ي��م الق��ت�����ش��اد 

ال���دائ���ري والق��ت�����ش��ادي ال��دائ��ري 

للكربون يف مقابل القت�شاد اخلطي، 

م تو�شيحاً للفروقات بينهم، وذلك  وقدنّ

بعنوان  األقاها  التي  حما�شرته  يف 

والطاقة  البرتوكيماويات  »اأب��ح��اث 

الكربوين  القت�شاد  نحو  والبيئة: 

ال��دائ��ري«، مقدماً  فكرة عامة عن 

للكربون،  الدائري  القت�شاد  اأرك��ان 

ال�شتخدام  واإع��ادة  التخفي�س  وهي 

والتدوير والإزالة، مو�شحاً التقنيات 

املتوفرة واملتوقع تطورها لكل ركن من 

هذه الأركان.

املنطلقات  اإىل  د.العثمان  واأ�شار   

الفكرية والوطنية والعاملية لالهتمام 

بالقت�شاد الدائري للكربون والهتمام 

يادة  الرنّ اإمكانية  على  موؤكداً  بالبيئة، 

والوقود  البرتوكيماويات  اإن��ت��اج  يف 

الفاعلة  امل�شوؤولية  م��ع  الأح��ف��وري 

جتاه ق�شايا البيئة، مبيناً الدور الهام 

لتحقيق  العلمي يف اجلامعة  للبحث 

القت�شاد الدائري للكربون.

اإث���ر ذل��ك األ��ق��ى ال��دك��ت��ور حممد 

ج��اوي��د، حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��وان »امل���واد 

الزراعية  املخلفات  من  امل�شتدامة 

لتطبيقات التعبئة والتغليف«، تطرق 

فيها اإىل اإمكانية ا�شتخدام املخلفات 

الزراعية يف جمال التعبئة والتغليف، 

وعر�س درا�شة بحثية لإنتاج �شحون 

نخيل  خملفات  من  الأطعمة  تعبئة 

ال���زي���ت، وخل�����ش��ت ال��درا���ش��ة اإىل 

من  التعبئة  �شحون  ت�شنيع  منا�شبة 

املخلفات الزراعية، م�شرياً اإىل تقبل 

جمتمعي عاٍل لهذه املنتجات مقارنة 

بال�شحون التقليدية من البال�شتيك.

وا�شتعر�س الدكتور �شجاد حيدر، 

والكيماوية  ال�شناعية  املخلفات 

ملياه  خطراً  ت�شكل  والتي  الزراعية، 

التي  حما�شرته  يف  وذل��ك  ال�شرب، 

الأغ�شية  »ت�شنيع  ب��ع��ن��وان  ج���اءت 

والطبية  البيئية  وتطبيقاتها  الليفية 

املُثلى  الطريقة  مقدماً  احل��ي��وي��ة«، 

امل�شتخدمة  الليفة  الأغ�شية  لإنتاج 

لتنقية املياه من هذه املخلفات وهي 

يتميز  وال���ذي  الكهربائي«،  »ال��غ��زل 

باأنه غري مكلف، ومريح لال�شتخدام 

التحكم  ميكن  كما  للبيئة،  و�شديق 

به، موؤكداً اأنه اأظهر نتائج ممتازة مع 

املعاجلة الكيميائية يف معاجلة املياه 

وهند�شة الأن�شجة.

حممد  الدكتور  اأو�شح  ذل��ك  بعد 

جاويد يف حما�شرته الأخرية بعنوان 

للمركبات  احل��راري��ة  »اخل�شائ�س 

واأل��ي��اف  الإي��ب��وك�����ش��ي  م��ن  الهجينة 

البامبو والقناف« عن اإمكانية تهجي 

م�شفوفة  م��ع  الطبيعية  الأل���ي���اف 

النانو  بطبقة  امل��ع��دل��ة  اإي��ب��وك�����ش��ي 

ل  خ�شائ�س حم�شنة  لتوفري  وذل��ك 

مركبات  من  عليها  احل�شول  ميكن 

الألياف الطبيعية اأو مركبات النانو/

بهدف  وذل��ك  النانوية،  الإيبوك�شي 

األ��ي��اف  تهجي  ت��اأث��ري  ا�شتك�شاف 

اخل���ي���زران وال��ت��ي��ل ع��ل��ى اخل��وا���س 

البامبو/التناف  لأل��ي��اف  احل��راري��ة 

ملركبات الإيبوك�شي الهجينة املعززة. 

الت�شكل، وال�شتقرار  تقييم  مو�شحاً 

احل�����راري، وال�����ش��ل��وك ال��ل��زج امل��رن 

النانو  مل��رك��ب��ات  ال�شد  وخ�شائ�س 

اإيبوك�شي املعدلة الطي النانوي.

الدكتور  األقى  الثاين،  اليوم  ويف 

بعنوان«  حما�شرة  العثمان  عثمان 

النيرتيلي  امل��ط��اط  ت��ق��ادم  درا���ش��ة 

املدعم باألياف النخيل«، حتدث فيها 

عن درا�شة ركزت على خلط واختبار 

النرتيل  املكونة من مطاط  املركبات 

ودرا���ش��ة  النخيل  ب��األ��ي��اف  امل��دع��م 

تقادمها.

اململكة  اأن  اإىل  د.العثمان  واأ�شار 

العربية ال�شعودية لديها فائ�س كبري 

ميكن  بحيث  النخيل،  األ��ي��اف  م��ن 

مركبات  ت�شكيل  يف  منها  ال�شتفادة 

مطاطية وذلك بهدف الدعم وتقليل 

للتكاليف، بدلً من حرقها.

ت��ال ذل���ك، ع��ق��د ور����س ع��م��ل يف 

»مراجعة الأدبيات« و »كتابة الر�شالة 

العلمية«، �شارك فيها كاًل من الدكتور 

حممد  وال��دك��ت��ور  العثمان  عثمان 

ج��اوي��د ، وال��دك��ت��ور زي��اد املطريي، 

ال��ط��رق  بع�س  ع��ن  فيها  تناق�شوا 

يف  امل�شتخدمة  والتقنيات  والأدوات 

البحث  الأدبيات من خالل  مراجعة 

مع  املختلفة،  البيانات  ق��واع��د  يف 

البيانات  قواعد  اأه��م  على  الرتكيز 

بيانات  ق��اع��دة  وه���ي  امل�شتخدمة 

وق��اع��دة   )Scopus( ���ش��ك��وب�����س 

 Science( دايركت  �شاين�س  بيانات 

�شبكة  ب��ي��ان��ات  وق��اع��دة   )Direct
 .)Web of Knowledge( العلوم

كما مت تقدمي اإر�شادات متعددة حول 

كتابة الر�شائل العلمية واأهم املعايري 

واملوا�شفات لإعدادها، مع ذكر لأهم 

الر�شائل  كتابة  ال�شائعة يف  الأخطاء 

اأو التقليل منها. ويف  و�شبل تالفيها 

تخ�شي�س  مت  ال��ث��اين،  ال��ي��وم  نهاية 

جل�شة مفتوحة لتقدمي ال�شت�شارات 

وطلبة  اجل���دد  للباحثي  البحثية 

الدرا�شات العليا.

ملجموعة  عر�شاً  اللقاء  �شاحب 

من املل�شقات العلمية ت�شمنت عدة 

موا�شيع منها »ا�شتخال�س ال�شيليلوز 

الألياف   «  ، الطبيعية«  الألياف  من 

البوليمرية«،  ومركباتها  الطبيعية 

»املواد املركبة من الفينول والألياف«، 

املحتوية  الهجينة  النانوية  »املركبات 

على األياف نخيل الزيت«، »خ�شائ�س 

من  امل�شتخل�شة  الألكيد  راتنجات 

الزيتون  خملفات  النباتية:  الزيوت 

وبذور النباتات ال�شحراوية الأخرى«، 

»مركبات الإيبوك�شي مع األياف نخيل 

الأغذية  تعبئة  »�شحون  و  التمر«، 

امل�شنوعة من مركبات خ�شراء«.

ويف نهاية الربنامج، قدم املتحدثي 

ال�شكر اخلا�س لعمادة البحث العلمي 

الربنامج  ه��ذا  بتنظيم  قامت  التي 

اخل��ربات  تقدمي  اإىل  �شعى  وال���ذي 

لال�شتفادة  املجال  واإت��اح��ة  البحثية 

من املخرجات البحثية لهذه ال�شراكة 

الت�شنيع  جمال  يف  الدولية  العلمية 

والبرتوكيماويات  التدوير  واإع���ادة 

اإىل  اإ�شافة  والبيئة،  وامل��اء  والغذاء 

تعزيز القدرات البحثية لدى الباحثي 

اجلدد وطلبة الدرا�شات العليا.

د. اخلريف

الدورات التدريبيةالت�سجيل يف املنتدى

د. احلميزي د. العمر

شمل البرنامج محاضرات علمية وورش عمل هدفت لتعزيز القدرات البحثية
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العودة اإىل املدار�س يف الف�سل الدرا�سي الثالث

خالل م�ساركته يف املوؤمتر ال�سحفي عن تفا�سيل ا�سرتاتيجية االبتعاث 

وزارة التعليم توجه بتطبيق الدليل اإلرشادي 
الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة »وقاية«

وزير التعليم: القيادة الرشيدة -حفظها الله- حريصة 
على تنمية القدرات واالستثمار في رأس المال البشري 

جامعة حائل تحصد جائزتين 
في مبادرة بوابة مكة الرقمية

حققت جامعة حائل اإجناًزا جديًدا من خالل فوز عدد من 

واالبتكار،  للبحث  الرقمية  مكة  بوابة  مبادرة  يف  من�سوبيها 

اال�سطناعي،  والذكاء  للربجمة  مكة  اأي��ام  فعاليات  �سمن 

�سعار  حتت  الثقايف،  مكة  مللتقى  الريادية  املبادرات  اإحدى 

العام. لهذا  الرقمي؟«  العامل  نكون قدوة يف  »كيف 

بجامعة  الهند�سة  كلية  يف  امل�سارك  االأ�ستاذ  تكرمي  ومت 

الفائزين  �سمن  ال�سمري،  خلف  بن  نايف  الدكتور  حائل 

الطب  يف  واالب��ت��ك��ار  للبحث  الرقمية  مكة  ب��واب��ة  مب��ب��ادرة 

التوايل. على  الثانية  لل�سنة  حققها  والتي  واجلراحة، 

من  العازمي،  �سعود  بن  م�ساري  الدكتور  تكرمي  مت  كما 

وفريقه  حائل،  بجامعة  االآيل  احلا�سب  وهند�سة  علوم  كلية 

للبحث  الرقمية  مكة  بوابة  الفائزين مببادرة  �سمن  البحثي، 

والعمرة. احلج  رقمنة خدمات  واالبتكار يف 

ك��ل م�سروع،  ��ا م��وج��ًزا ع��ن  ال��ف��ائ��زون ع��ر���سً ق��دم  وق��د 

بهذه  اأقيم  الذي  احلفل  ا�ستح�سان احل�سور يف  نالت  والتي 

ملنا�سبة. ا

جامعة الطائف تحقق نسبًا 
عالية في كفاءة البحوث

م�سروع  يف  املتوا�سل  �سعيها  ال��ط��ائ��ف  جامعة  ع��ززت 

العربية يف  باللغة  العلمية  والدرا�سات  البحوث  كفاءة  تعزيز 

. واالن�سانية  االجتماعية   العلوم  جماالت 

ثالثة  خ��الل  من  ج��رى  التعزيز  اأن  اجلامعة  واأو�سحت 

ال�سيا�سات  ك��ف��اءة  وت��ط��وي��ر  م��راج��ع��ة  وه��ي  م�ستهدفات: 

ي�سمل مبا  العلمي  البحث  كفاءة  ومراجعة  احلالية،  البحثية 

البحوث  واإجازة  العلمي،  والن�سر  التحكيم  ومعايري  اآليات 

ناحية  من  الباحث  مراجعة متيز  اإىل  اإ�سافة  واالأطروحات، 

لبناء وذلك  والتحفيز،  والتدريب،  التاأهيل،  معايري 

الإنعا�ش  الفعالة  الوطنية  واملوؤ�سرات  املعايري  منظومة 

واالإن�سانية. االجتماعية  العلوم  جمال  يف  البحثي  الن�ساط 

وبدء  لتنفيذ  عمل  خطة  على  عملت  اأنها  اإىل  واأ�سارت 

عليا  اإ�سرافية  جلنة  ت�سكيل  خالل  من  امل�سروع  على  العمل 

العليا للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  برئا�سة  امل�سروع  لقيادة 

م�ستهدفات  على  ال�سوء  �سلط  ال��ذي  العلمي،  والبحث 

االإ�سرافية  اللجان  م��ن  ع��دد  ت�سكيل  خ��الل  م��ن  امل�سروع 

اأهدافه وحتقيق  امل�سروع  منطلقات  على  للوقوف  والفرعية 

املن�سودة.

بتطبيق  التعليم  وزارة  وج��ه��ت 

الذي مت  الوقائي  االإر�سادي  الدليل 

ال�سحة  هيئة  من  م��وؤخ��راً  اعتماده 

العامة »وقاية«؛ للعودة اإىل املدار�ش 

للعام  الثالث  الدرا�سي  الف�سل  يف 

احل����ايل يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

 12 م��ن  اأق���ل  وال��ط��ال��ب��ات  للطالب 

الوقائي  االإر���س��ادي  والدليل  �سنة، 

امل��ح��ّدث ل��ل��ع��ودة اإىل امل��دار���ش يف 

للطلبة ممن جتاوزت  اجلائحة  ظل 

العمل  واإل��غ��اء  �سنة،   12 اأعمارهم 

من  املعتمدة  الت�سغيلية  بالنماذج 

الدرا�سيني  الف�سلني  يف  ال����وزارة 

االأول والثاين. 

التعليم  اإدارات  ال��وزارة  ووجهت 

يف  بالبدء  واملحافظات  املناطق  يف 

الدليلني،  على  التحديثات  تطبيق 

مبا يت�سمنانه من الرتتيبات املتعلقة 

وب�سكٍل  ح�سورياً،  التعليم  ب��ع��ودة 

االبتدائية  املرحلة  يف  للطلبة  كامل 

وري���ا����ش االأط����ف����ال، م���ع االل���ت���زام 

املعتمدة  االح��رتازي��ة  ب���االإج���راءات 

واإلغاء  و«وقاية«،  ال�سحة  وزارة  من 

���س��رط ال��ت��ب��اع��د ب���ني ال��ط��ل��ب��ة يف 

الف�سول الدرا�سية ويف اأداء ال�سالة 

والال�سفية،  ال�سفية  واالأن�����س��ط��ة 

وعودة الطابور ال�سباحي. 

على  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  واأك������دت 

ا���س��ت��ئ��ن��اف ال���درا����س���ة ح�����س��وري��اً 

بداية  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ك��ام��ل،  ب�سكل 

خالل   ، الثالث  ال��درا���س��ي  الف�سل 

الطالب  جلميع  ال�سباحية  الفرتة 

امل���راح���ل  ك���اف���ة  وال���ط���ال���ب���ات يف 

الدرا�سية يف التعليم العام، ومعاهد 

والتعليم  اخلا�سة  الرتبية  وبرامج 

امل�ستمر، وا�ستمرار ا�سرتاط اكتمال 

التح�سني ملن هم اأكرب من12 عاماً. 

با�ستمرار  التعليم  وزارة  واأف��ادت 

املن�سات  ا�ستخدام  من  اال�ستفادة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف اإع������داد ال���درو����ش 

وا�ستثمار  واالختبارات،  والواجبات 

من�سة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���ح���ت���وى 

التعليمية  عني  وقنوات  »مدر�ستي« 

واأدوات التعليم الرقمية، اإ�سافة اإىل 

برنامج  تنفيذ  يف  العمل  ا�ستمرار 

املرحلة  يف  الطلبة  م��ه��ارات  تعزيز 

الف�سل  يف  وتفعيلها  االب��ت��دائ��ي��ة 

الدرا�سي الثالث. 

ع�سو  التعليم،  وزي��ر  معايل  رفع 

جل��ن��ة ب��رن��ام��ج ت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات 

التنفيذية  اللجنة  رئي�ش  الب�سرية، 

د.حمد بن حممد اآل ال�سيخ ال�سكر 

واالم��ت��ن��ان مل��ق��ام خ���ادم احل��رم��ني 

االأمني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 

ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه��م��ا 

بتنمية  امل�ستمر  واالهتمام  الكرمية 

املال  راأ�ش  يف  واال�ستثمار  القدرات 

ال��ب�����س��ري، وال���ذي يُ��ع��ّد اأه���م ميزة 

م�سرياً  اململكة،  متلكها  تناف�سية 

وطموحات  توجهات  اأن  اإىل  معاليه 

اهلل-  -اأع��زه��ا  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا 

اأبنائنا  اإ���س��ه��ام  على  ت��ع��ّول  دائ��م��اً 

م�سرق  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  وبناتنا 

وواعد للمملكة.  

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���رن���ام���ج خ���ادم 

من  لالبتعاث  ال�سريفني  احلرمني 

-حفظه  ال��ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  ق��ب��ل 

تطويرها،  على  العمل  اأثناء  اهلل-  

يف  الكبري  االأث��ر  لها  �سيكون  والتي 

تعزيز تناف�سية اأبنائنا وبناتنا، ورفع 

كفاءاتهم يف خمتلف املجاالت حملياً 

وعاملياً. 

وقال د. اآل ال�سيخ خالل م�ساركته 

تفا�سيل  عن  ال�سحفي  املوؤمتر  يف 

عقد  وال��ذي  االبتعاث  ا�سرتاتيجية 

»اأن���ه مت حتليل ودرا���س��ة   : م��وؤخ��راً 

ال�سابقة لالبتعاث وحتديد  الربامج 

كما مت  التحديات،  واأب��رز  الفجوات 

ابتعاث  برنامج   90 اأكرث من  حتليل 

اأه��م  م��ن  لال�ستفادة  ال��ع��امل؛  ح��ول 

الفر�ش يف تلك التجارب، التي من 

املمكن اأن نعمل عليها من خالل هذه 

جاءت  عليه  وب��ن��اًء  اال�سرتاتيجية، 

����س���رورة ا���س��ت��م��رار 

ب��رن��ام��ج االب��ت��ع��اث 

نوعية«،  برامج  وفق 

اأن  م��ع��ال��ي��ه  م���وؤك���داً 

برنامج  ا�سرتاتيجية 

خ��������ادم احل����رم����ني 

لالبتعاث  ال�سريفني 

املمّكنات  اأه���م  م��ن 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 

ب����رن����ام����ج ت��ن��م��ي��ة 

الب�سرية  ال���ق���درات 

على  ي��ع��م��ل  ال�����ذي 

املناف�سة  من  وبناتنا  اأبنائنا  متكني 

وفق  الربنامج  يطمح  حيث  عاملياً، 

ا�سرتاتيجيته اإىل ابتعاث )70( األف 

مواطن ومواطنة اإىل اأف�سل )200( 

حول  وتدريبية  تعليمية  موؤ�س�سة 

العامل حتى عام 2030م. 

ت��ط��وي��ر  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت�����س��ّم��ن اأرب���ع���ة 

»ال���رواد«،  م�����س��ارات، وه��ي: م�سار 

وم�سار  والتطوير«،  »البحث  وم�سار 

»اإم��داد«، وم�سار »واع��د«، واأن لكل 

وجماالته،  وحوكمته  اأهدافه  م�سار 

وحت����دد ه���ذه امل�������س���ارات ال��ف��ئ��ات 

وامل���وؤه���الت امل�����س��ت��ه��دف��ة، وك��ذل��ك 

املجاالت والتخ�س�سات املتعلقة بكل 

من  الهدف  اأن  معاليه  مبيناً  م�سار، 

وجود هذه امل�سارات هو زيادة املرونة 

وفق  لي�سهل حتديثها  الربنامج؛  يف 

االأولويات الوطنية ووفق م�ستجدات 

وامل�ساريع  العمل  �سوق  ومتغريات 

الكربى وا�ست�سراف م�ستقبل م�سرق 

لهذا الوطن. 

التعليم  وزي��ر  معايل  وا�ستعر�ش 

م�������س���ار »ال��������رواد« 

كاأحد اأبرز امل�سارات 

ال����ت����ي ت��ت�����س��م��ن��ه��ا 

ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 

االب���ت���ع���اث، م�����س��رياً 

على  احل��ر���ش  اإىل 

ا����س���ت���ح���داث ه���ذا 

لتحقيق  امل�������س���ار؛ 

العاملية،  امل��ن��اف�����س��ة 

تزامناً  ت�سميمه  ومت 

النهائي  امل��خ��رج  م��ع 

ل����ربن����ام����ج ت��ن��م��ي��ة 

مناف�ش  )مواطن  الب�سرية  القدرات 

عاملًيا(؛ بهدف رفع كفاءة راأ�ش املال 

الب�سري من خالل االبتعاث الأف�سل 

)30( موؤ�س�سة تعليمية حول العامل، 

وبجميع  املجاالت  واالبتعاث جلميع 

على  يتناف�ش  ال��ت��ي  التخ�س�سات 

الدرا�سة فيها نخبة الطلبة يف جميع 

اإىل اأن ما مييز  اأنحاء العامل، الفتاً 

ملختلف  متاح  اأن��ه  »ال����رواد«  م�سار 

التخ�س�سات  وج��م��ي��ع  امل���ج���االت، 

تلك  يف  املتاحة  واالأدب��ي��ة  العلمية 

اجلامعات من علوم وتقنية وهند�سة 

وريا�سيات و�سيا�سة واقت�ساد ولغات 

املتوقع  من  حيث  وغ��ريه��ا،  وفنون 

التنّوع  ال���رواد  م�سار  خريجي  م��ن 

والت�سلّح  الب�سرية،  ال��ق��درات  يف 

املجاالت  متنوعة  نوعية  مب��ع��ارف 

والتخ�س�سات. 

اأن  التعليم  وزي��ر  معايل  واأو�سح 

تاأتي  االبتعاث  تطوير  ا�سرتاتيجية 

احلرمني  خ���ادم  لربنامج  ام��ت��داداً 

قبل  بداأ  الذي  لالبتعاث  ال�سريفني 

وامتداداً  عاماً،   ع�سرين  من  اأك��رث 

ك��ذل��ك جل��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف دع��م 

االبتعاث، والذي بداأ الأول مره عام 

1927م، اأي قبل اأكرث من 95 عاماً، 
االأوىل  ن�سخته  يف  االبتعاث  ورّك��ز 

العربية،  ال��دول  اإىل  االبتعاث  على 

اأوروبا  دول  اإىل  ذلك  بعد  تو�ّسع  ثم 

خادم  برنامج  ج��اء  حتى  واأمريكا، 

احلرمني ال�سريفني لالبتعاث. 

التعليم عن  وزي��ر  واأج��اب معايل 

املطروحة  واال�ستف�سارات  االأ�سئلة 

م���ن ق��ب��ل و���س��ائ��ل االإع������الم فيما 

اللغة  اإت���ق���ان  ا���س��رتاط��ات  ي��خ�����ش 

اأنه  »�سفري«  موقع  على  االإجنليزية 

لغة  تعلّم  فر�سة  للطالب  �سيتُاح 

با�ستثناء  االبتعاث  بلد  يف  الدرا�سة 

توطني  مت  حيث  االإجنليزية،  اللغة 

و�سيكون  االإجنليزية،  اللغة  درا�سة 

للجامعات املحلية، »�سواء احلكومية 

اأو االأهلية« اإ�سهام مبا�سر يف تنفيذ 

هذا امل�سروع، و�سيعلن عن تفا�سيله 

قريباً. 

���س��وؤال   ع��ن  ملعاليه  اإج��اب��ة  ويف 

امل�سارات  بني  تعار�ش  يوجد  هل 

اجل���دي���دة ل��الب��ت��ع��اث م��ع ب��رام��ج 

�سابقاً  اأطلقتها  ال��ت��ي  االب��ت��ع��اث 

اأبان  االأخرى،  احلكومية  اجلهات 

خادم  برنامج  م�سارات  اأن  معاليه 

احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني ل��الب��ت��ع��اث 

االبتعاث  برامج  مع  متكاملًة  تاأتي 

احلكومية،  اجلهات  اأطلقتها  التي 

اأخ���ذت  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  ك��م��ا 

ب�سورة  ال��ربام��ج  ه��ذه  باالعتبار 

ت��وائ��م  ب��رن��ام��ج االب��ت��ع��اث االآخ��ر 

يحقق  منظم  واإط��ار  حوكمة  وفق 

اجلميع. بني  التكامل 



17 5دراسات  العدد 1427 - الأحد 17 �شعبان 1443هـ املوافق 20 مار�س 2022م

إصدار منشور تاريخي عن )يوم التأسيس(
بالتعاون بني ق�سم التاريخ ودار جامعة امللك �سعود للن�رش..

 التعلم والتعليم في التعليم 
العالي المهني التأملي

امل�ؤلف: غريغ اليت

املرتجم: عبداهلل اأحمد بني عبدالرحمن

رئي�س  ب�شكل  التعلم؛ فه� م�جه  كتاب ح�ل  ه� 

تعلم  يف  املنهمكني  ال��ت��دري�����س«  هيئة  »الأع�����ش��اء 

وت�شهيل تعلم الطالب يف التعليم العايل، كاالأ�شاتذة، 

وال��ب��اح��ث��ني، وم�����ش��اع��دي وامل�����ح�����ا������ش�����ري�����ن، 

والتدري�س،  البحث 

الذين  اأول��ئ��ك  وك��ل 

ب��اأخ��ر  اأو  ب�����ش��ك��ل 

التعلم.  ي�شاندون 

ف����ه����ذا ال���ك���ت���اب 

خربة  على  يعتمد 

اأك����ر م���ن ث��الث��ة 

عق�د يف البحث، 

وال�����درا������ش�����ة، 

والتدري�س - يف 

الرتبية  معهد 

(ج������ام������ع������ة 

الذي  ل��ن��دن)- 

براجماً  يقدم 

ل�����ت�����ع�����زي�����ز 

ال��ت��ع��ل��م م��ن 

ن�عية  حت�شني  خ��الل 

التدري�س. ويف احلقيقة، فاإن التاأليف امل�شرتك لهذا 

يف  التعاون  من  عاماً  ع�شر  خم�شة  يعك�س  الكتاب 

والتعليم  التعلم  ح�ل  والتدري�س  والدرا�شة  البحث 

ب�شكل  تعلمنا  اأثرى  الذي  االأمر  العايل  التعليم  يف 

ال ي�شاهى.

تعليم الصم في القرن الحادي 
والعشرين: الموضوعات 

واالتجاهات

امل�ؤلف: نان�شي اأ. �شيتز

املرتجم: طارق بن �شالح الري�س

ماقبل  ومعلمي  للمهنيني  الكتاب  ه��ذا  ي��ق��دم 

وامل���ظ��ف��ني اخل��دم��ة وامل��رتج��م��ني  وامل�شت�شارين 

االآخ��ري��ن يف جمال 

تعليم ال�شم منظ�راً 

وا���ش��ع��اً وم��ت���ازن��اً 

امل��ش�عات  ح���ل 

واالجت��������اه��������ات 

احل���ال���ي���ة ال��ت��ي 

ت�������ش���ب���ح ال���ي����م 

ف�����ش��اء ه��ذا  يف 

والأن   . امل���ج���ال 

يغطي  ال��ك��ت��اب 

جم������م�������ع������ة 

وا�����ش����ع����ة م��ن 

امل������ش���ع��ات، 

م��������ن��������ه��������ا 

امل���ن���ظ����رات 

ال�����رتب������ي�����ة 

 - النف�شية  وامل��ب��ادئ 

املزروعة  والق�قعة  الت�ا�شل  واأمناط  االجتماعية 

cochear implants والتقدم يف تقنية �شماعات 
امل��ش�عات  من  وغريها   bearing- aid االأذن 

اأمام  نف�شه  القارئ  �شيجد  ال�شلة،  ذات  احلالية 

م�شهد بان�رامي ملجال معقد، ولي�س جمرد حتليل 

معمق لالأبعاد الرئي�شية.

بي�م  اجلامعة  احتفاء  مبنا�شبة 

)التاأ�شي�س( قام كل من ق�شم التاريخ 

�شع�د  امللك  جامعة  ودار  باجلامعة 

عن  تاريخي  من�ش�ر  باإ�شدار  للن�شر 

معل�مات  يت�شمن  )التاأ�شي�س(  ي�م 

قامت  التي  ال�شخ�شيات  عن  قيمة 

حتت  �شهدته  التي  واالأمكنة  عليه 

وللمكان  نحتفي  )بامل�ؤ�ش�س  �شعار 

ن�شتذكر(.

ويت�شمن املن�ش�ر نبذة عن املكان 

للدولة  التاأ�شي�س  فيه  ح��دث  ال��ذي 

ال�شع�دية االأوىل يف مدينة الدرعية 

ال��درع��ي��ة يف  م���ق��ع  اأهمية  واإب����راز 

ك���ن��ه��ا ت��ق��ع يف اإق��ل��ي��م ال��ي��م��ام��ة يف 

و�شط اجلزيرة العربية، كما يت�شمن 

الدولة  م�ؤ�ش�س  ع��ن  نبذة  املن�ش�ر 

حممد  االإم����ام  االأوىل  ال�����ش��ع���دي��ة 

ب���ن ���ش��ع���د ب���ن حم��م��د ب���ن م��ق��رن 

1090ه��/1679م،  عام  يف  امل�ل�د 

وت���ل��ي��ه الإم����ارة ال��درع��ي��ة يف ع��ام 

التي  وال�شفات  1139ه��/1727م، 
وال�شجاعة،  اجل��راأة  من  بها  يتمتع 

يف  له  منهًجا  لال�شتقاللية  وتبنيه 

والروؤية  االإ�شالحي  والفكر  احلكم 

امل�شتقبلية الثاقبة، وجناحه يف نقل 

الدرعية من دولة املدينة اإىل مرحلة 

االأطراف،  �شا�شعة  القطرية  الدولة 

دول��ة  تاأ�شي�س  يف  ذل��ك  متثل  وق��د 

وت�حد  االإ�شالمية،  بال�شريعة  حتكم 

وثقافياً  �شيا�شياً  املنطقة  جمتمع 

الت�حيد  هذا  امتد  وقد  وح�شارياً، 

اإىل ي�منا هذا، كما ت�شمن املن�ش�ر 

االإم��ام حممد  به  يت�شف  نبذة عما 

بن �شع�د من ح�شن ال�شرية، وطيب 

ومتيزه  والعدل،  وال�فاء،  االأخ��الق، 

بالكرم والعطاء؛ مما زاد مكانته يف 

اأتباعه  لدى  �شاأنه  وعّظم  النف��س، 

واأن�شاره، وزاد التفاف النا�س ح�له.

نبذة عن  املن�ش�ر   ت�شمن  كذلك 

ج��ه���ده خ���الل ف���رتة ح��ك��م��ه التي 

امتدت حل�ايل 40 عاماً، انق�شمت 

ه��م��ا:  رئ��ي�����ش��ي��ت��ني  م��رح��ل��ت��ني  اإىل 

الع�شرون  وه��ي  االأوىل،  امل��رح��ل��ة 

)1139ه�/  ع��ام  من  االأوىل  عاماً 

1159ه��  ع�����ام  اإىل  1727م 
التنظيم  مرحلة  وه��ي  /1746م(، 

وهي  الثانية  واملرحلة  والتاأ�شي�س، 

حكمه  من  االأخرية  عاماً  الع�شرون 

اإىل  )1159ه�/1746م  ع��ام  م��ن 

وه��ي  /1765م(  1179ه��  ع���ام 

قاد  التي  الت�حيد  حمالت  مرحلة 

ومتكن عربها  بنف�شه،  منها  الكثري 

ال�حدة،  واإمتام  النف�ذ،  ت��شيع  من 

وحتقيق االإجنازات التي من اأبرزها 

اأب��ن��اوؤه واأحفاده  االأم��ن ال��ذي ورث��ه 

ف��اأ���ش��ب��ح ان��ت�����ش��ار ال��ع��دل واالأم���ن 

واال�شتقرار من اأبرز مالمح الدولة 

كما  عه�دها  ك��اف��ة  يف  ال�شع�دية 

الدولة  �شم�د  االإجن��ازات  ت�شمنت 

على  ع�شية  فاأ�شبحت  بناها  التي 

للق�شاء  اأع��دائ��ه��ا  حم����اوالت  ك��ل 

امل��رة  يف  �شقطت  فعندما  عليها 

�شبع  بعد  اأخرى  مرة  عادت  االأوىل 

تركي  االإمام  يد  �شن�ات فقط على 

)1240ه��/1824م(  عبداهلل  بن 

الثانية،  ال�شع�دية  الدولة  فتاأ�ش�شت 

ا�شتعاد  ثانية  مرة  �شقطت  وعندما 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل 

�شع�د احلكم واأعاد بناء الدولة بعد 

1319ه��/1902م  �شن�ات   ع�شر 

اململكة  با�شم  البالد  ت�حيد  واأكمل 

العربية ال�شع�دي������ة عام 1932م.

واخ��ت��ت��م امل��ن�����ش���ر ب��ال��ت��ن���ي��ه مبا 

ات�شف به احلكم ال�شع�دي احلا�شر 

م���ن ال�����ش��ف��ات ال���ت���ي ورث���ه���ا من 

اجل��راأة،  اأهمها  من  والتي  ما�شيه، 

غامر  فقد  وال��ط��م���ح،  واالإق�����دام، 

عملية  يف  �شع�د  بن  االإم��ام حممد 

االإمارات،  وت�حيد  الدولة،  تاأ�شي�س 

والقبائل املتناحرة، ومنا�شرة الدع�ة 

االإ���ش��الح��ي��ة، وت���ك���ررت امل��غ��ام��رة 

اأق��دم  عندما  عبدالعزيز  امللك  مع 

اآبائه  وملك  الريا�س  ا�شتعادة  على 

للغاية،  واأج���داده يف ظ��روف �شعبة 

من  حديثة  معا�شرة  دول��ة  واأ�ش�س 

يف  نعي�شه  وم��ا  ال��ع��امل،  دول  اأه���م 

التي  الروح  الي�م ه� هذه  حا�شرنا 

تنب�س بجالء يف روؤية اململكة 2030 

عن حت�ل  تعرب  جريئة  روؤي��ة  وه��ي 

تر�شيخ  اإىل  وتهدف  �شامل،  وطني 

ال�شع�دية،  ال��دول��ة  تاأ�شي�س  ج��ذور 

وتنمية ال�طن باأكمله.

اأن  اأظ���ه���رت درا����ش���ة ج���دي���دة 

االإ�شابة بفريو�س ك�رونا قد ي�ؤدي 

امل���خ وح���دوث  اأن�����ش��ج��ة  ت��ل��ف  اإىل 

تده�ر معريف لدى امل�شاب مبرور 

�شحيفة  ن�شرته  ملا  وفًقا  ال�قت، 

.“The Hill“
ن���ظ���ر ب���اح���ث����ن م����ن ج��ام��ع��ة 

لدى  الدماغ  تغريات  يف  اأك�شف�رد 

ال��درا���ش��ة، كل  م�����ش��ارًك��ا يف   785
ل��ل��دم��اغ،  لفح�شني  خ�شع  منهم 

 401 اأ�شيب  امل�شاركني  ب��ني  م��ن 

عمليتي  ب���ني  ك����رون���ا  ب��ف��ريو���س 

فر�شة  الباحثني  منح  مما  امل�شح، 

االأول  امل�شح  بني  التغيريات  لروؤية 

والثاين.

يف  انخفا�ًشا  الباحث�ن  الح��ظ 

من  كل  يف  الرمادية  املادة  �شماكة 

للمخ،  املدارية  االأمامية  الق�شرة 

اأنه  يعتقد  الدماغ  من  جزء  وهي 

م��رت��ب��ط ب��ع��م��ل��ي��ة ���ش��ن��ع ال��ق��رار، 

للح�شني،  املجاور  التلفيف  وكذلك 

اال�شتجابات  دوًرا يف  يلعب  والذي 

للدماغ. وال�شل�كية  العاطفية 

يف  امل�شاركني  اأع��م��ار  ت��راوح��ت 

51 و81 عاًما،  هذه الدرا�شة بني 

لتلف  اأكرب  عالمات  ل�حظت  كما 

ال�شمية  ال��ق�����ش��رة  يف  االأن�����ش��ج��ة 

االأول���ي���ة، وه��ي ج��زء م��ن ال��دم��اغ 

الروائح. من  املعل�مات  يتلقى 

لك�رونا؛  ال�شائعة  االأعرا�س  من 

ال��ذي  ال�����ش��م  اأو  ال��ت��ذوق  ف��ق��دان 

ط�يلة  ل��ف��رتة  ي�شتمر  اأن  مي��ك��ن 

العدوى،  من  ال�شخ�س  تعايف  بعد 

الذين  امل�شاركني  اأن  ل�حظ  كما 

�شهدوا  ق��د  ب��ال��ف��ريو���س  اأ���ش��ي��ب���ا 

الدماغ  حجم  يف  اأك��رب  انخفا�ًشا 

انخفا�ًشا  اأن لديهم  اأي�ًشا  ووجدوا 

اأكرب. ب�شكل  مت��شًطا  اإدراكًيا 

اأن  ال����ب����اح����ث�����ن  واك���ت�������ش���ف 

اإ�شابتهم  ثبتت  الذين  امل�شاركني 

اأط���ل  وق��ًت��ا  ي�شتغرق�ن  ب��ك���رون��ا 

ي�شري  مما  معريف،  اختبار  الإكمال 

التنفيذية  ال�ظيفة  ت��ده���ر  اإىل 

امل�ؤلف  داود،  ملخهم، وقال غ�ينيل 

ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��درا���ش��ة واالأ���ش��ت��اذ 

االأع�شاب  عل�م  ق�شم  يف  امل�شاعد 

تلف  “اإنه  اأك�شف�رد:  يف  ال�شريرية 

اأن  املمكن  م��ن  لكن  ال��دم��اغ،  يف 

للعك�س”. قاباًل  يك�ن 

��ا اإىل  اأ���ش��ارت ال��درا���ش��ة اأي�����شً

ممثلة  ك��ان��ت  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  اأن 

كل  ل��ي�����س  واأن  م��ت������ش��ط  مل��ع��دل 

بك�رونا  ي�شاب�ن  الذين  املر�شى 

الدماغ،  يف  ت�ش�هات  �شيظهرون 

بع�س  ��ا  اأي�����شً للدرا�شة  اأن  يُ��ذك��ر 

ن��ق�����س  ذل�����ك  مب����ا يف  ال���ق���ي����د 

امل��ع��ل���م��ات ح����ل م���دى خ��ط���رة 

على  ل��ك���رون��ا،  الفردية  احل��االت 

اأن الباحثني و�شع�ا يف  الرغم من 

اإىل  اأدت  التي  احل��االت  االعتبار 

امل�شت�شفى. دخ�ل 

من  “لي�س  ال��درا���ش��ة:  يف  وورد 

ما  التحديد  وج��ه  على  امل��ع��روف 

غري  ال��ت��غ��ي��ريات  ه���ذه  ك��ان��ت  اإذا 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ه��ي ال�����ش��م��ة امل��م��ي��زة 

الن��ت�����ش��ار ال���ت���اأث���ريات امل�����ش��ب��ب��ة 

نف�شه  ل��ل��ف��ريو���س  اأو  ل��الأم��را���س، 

هذه  ك��ان��ت  اإذا  وم��ا  ال��دم��اغ،  يف 

ال���ت���غ���ي���ريات ق���د ت�����ش��ك��ل ن��ق��ط��ة 

وجه  على  للمخ  م�شتقبلية  �شعف 

اخل�ش��س، مبا يف ذلك الذاكرة”.

اأظهرت الدرا�شة التي نُ�شرت يف 

الريا�شة  يف  والعلم  »الطب  جملة 

والتمرين« االأمريكية اإىل اأن التمرين 

ملدة 13 دقيقة يف الي�م فقط يكفي 

م�شرية  البدنية،  اللياقة  لتح�شني 

اإىل اأن ممار�شة التمارين الريا�شية 

ملدة اأط�ل يعترب م�شيعة لل�قت، اإذا 

حت�شني  ه�  االأ�شا�شي  الهدف  كان 

ال��ل��ي��اق��ة، ك��م��ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه��ا جملة 

»فرويندن« االأملانية.  

ه��ذه  اإىل  ال��درا���ش��ة  وت������ش��ل��ت 

جتربة،  اإج���راء  خ��الل  من  النتيجة 

امل�شاركني  االأ�شخا�س  فيها  ق�شمت 

ك���ان على  ث���الث جم��م���ع��ات،  اإىل 

من  اأن����اع  ب�شبعة  القيام  منها  ك��ل 

التمارين املختلفة، ثالث مرات ي�مياً 

على مدار ثمانية اأ�شابيع.  

االأوىل  املجم�عة  على  ك��ان  لكن 

القيام بالتمارين مرة واحدة يف الي�م 

)ملدة 13 دقيقة(، اأما الثانية فتق�م 

بنف�س التمارين مرتني يف الي�م، على 

بتكرار  الثالثة  املجم�عة  تق�م  اأن 

التمارين خم�س مرات يف الي�م )70 

دقيقة(.  

ن��ت��ائ��ج  ظ���ه���رت  ال���ن���ه���اي���ة  ويف 

االخ��ت��ب��ارات  بينت  اإذ  »م��ذه��ل��ة«، 

يف  للم�شاركني  البدنية  اللياقة  اأن 

بالقدر  حت�شنت  االأوىل  املجم�عة 

البدنية  اللياقة  فيه  حت�شنت  ال��ذي 

والثالثة،  الثانية  املجم�عتني  الأفراد 

الكتلة  اأن  لكن مع فرق وحيد: وه� 

الع�شلية لدى املتدربني لفرتة اأط�ل 

ازدادت ب�شكل اأكرب.  

وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن ممار�شة 

التمارين الريا�شية 13 دقيقة ي�مياً 

حت�شني  ه�  الهدف  ك��ان  اإذا  كافية 

اإىل  اأ�شارت  لكنها  البدنية،  اللياقة 

بناء  االأ�شا�شي  هدفه  ك��ان  م��ن  اأن 

اأكر  يتدرب  اأن  فيمكنه  الع�شالت 

للح�ش�ل على ما يريد. 

قــــــــــــــــرأت لك..

دراسة حديثة : اإلصابة بكورونا
قد تؤدي لتلف أنسجة المخ

دراسة تؤكد: 13 دقيقة كافية
لتحسين اللياقة البدنية
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

ال��ك��ي��م��ي��اء معني  ه���ل جم����ال 

ب���درا����س���ة اأح�����د اأف������رع ال��ع��ل��وم 

تدري�سه  على  ويقت�سر  الطبيعية 

الأخ��رى  التخ�س�سات  لأ�سحاب 

جمال  هو  اأم  والهند�سة  كالطب 

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ا ه��و اأع��م��ق من 

ذلك؟ لالإجابة على هذا الت�ساوؤل 

علم  ه��و  م��ا  م��ع��رف��ة  ي��ج��ب  اأولً 

الكيمياء واأهميته ومتى هذا العلم 

ومعلوماته  تطبيقاته  يف  الوا�سع 

الرثية ظهر وعرفته الب�سرية ؟

 للتعرف على الكيمياء هو العلم 

الذي يدر�س املادة والتغريات التي 

تطراأ عليها، اأما اأهمية الكيمياء تكمن يف معرفة 

الأغذية،  الرتبة،  اجل�سم،  وتفاعالت  بناء  كيفية 

معرفة  الكثري،  وغريها  الطاقة  امل��واد،  التقنية، 

الإن�سان عن املادة وتغرياتها فهذا حدث يف عدة 

بال�سهل  لي�س  الأم��ر  القدمي  الع�سر  يف  مراحل، 

التغري  هو  وما  ذلك  الإن�سان  عرف  متى  معرفة 

الكيميائي الأول الذي ا�ست�سعره الإن�سان اآن ذاك. 

التاريخ  اأول تفاعل عرف يف  باأن  يوؤمن  فالبع�س 

يعرف  ما  اأو   )combustion( الح���رتاق  هو 

الإن�سان  لكن  ذلك،  يربهن  ما  يوجد  فال  بالنار 

الطالء  مواد  املثال:  �سبيل  على  الأ�سباغ  عرف 

التي ا�ستخل�ست من امل�سادر الطبيعية كالنباتات. 

فقد ا�ستهر الكيمياء قدمياً اأوما ي�سمى باخليمياء 

وال�سحر  ب��ال�����س��ع��وذة  ب�سلته   )alchemy(

الكيمياء  علماء  اتهم  لذا  الدينية  والعتقادات 

يف  العلم  هذا  ازده��ر  النقي�س  على  بالدجالني، 

املواد  بتحويل  ارتبط  عندما  الو�سطى  الع�سور 

اىل الذهب وكذلك اخللود )immortality( اأو 

�سناعة اإك�سري احلياة، مل يقف الب�سر عند هذا 

احلد ملعرفة الأكرث عن الكيمياء بل وا�سل العلماء 

يف  كبري  اأثر  وامل�سلمني  العرب  وللعلماء  التقدم، 

تطور املادة، فاأبو الكيمياء العامل جابر بن حيان 

وحت�سري  اكت�ساف  يف  كبرية  اإ�سهامات  له  ك��ان 

الأحما�س كحم�س الكربيتيك الذي �سماه بزيت 

الزاج، كذلك اأبي بكر الرازي كان 

وقد  الكيمياء  يف  م�ساركات  ل��ه 

النوعي  الوزن  لقيا�س  اأداة  اخرتع 

لل�سوائل، على العموم كان للعلماء 

اكت�ساف  يف  م�ساهمات  امل�سلمني 

التي  الكيميائية  وامل��واد  العنا�سر 

يومنا  يف  كبري  ب�سكل  ت�ستخدم 

احلا�سر. 

الكيمياء  اأن  ب��ال��ذك��ر  ي��ج��در 

اأ�سبح ثورة الع�سر احلديث بعدما 

وكذلك  الكيميائية  امل��واد  �سنفت 

ف�سرت الذرة وحركة الإلكرتونات 

الطاقة  م�ستويات  واأي�سا  حولها 

لالإلكرتونيات. مل يقت�سر الأمر على ذلك فقط 

بل اأن ظهور اأجهزة الك�سف عن املواد الكيميائية 

الكثري  ومعرفة  اكت�ساف  الكرب يف  الأثر  له  كان 

من املركبات الكيميائية وكذلك اكت�ساف املركبات 

الكيميائية، فذلك �ساعد على معرفة اأعقد املواد 

منقو�س  الريبي  النووي  حم�س  مثل  الكيميائية 

املواد  وظهور  والربوتينات   )DNA( الأك�سجني 

الهياكل  النانوية،  الكربون  اأنابيب  مثل  املتقدمة 

 ،Zeolite(( ال��زي��ول��ي��ت  ال��ع�����س��وي��ة،  ال��ف��ل��زي��ة 

هل  هنا  ال�سوؤال  ياأتي  النانوية.  والبوليمرات 

جمال الكيمياء ت�سبع بهذا احلد اأم هناك الكثري؟ 

املجالت  يف  النظر  يجب  ال�سوؤال  على  لالإجابة 

تطبيقات  وكذلك  بالكيمياء  املرتبطة  الأخ���رى 

املرتبطة  فالتخ�س�سات  ال�سناعة،  يف  الكيمياء 

الهند�سة،  ال�سيدلة،  كالطب،  كثري  بالكيمياء 

التغذية،  علم  الأح��ي��اء،  ال��زراع��ة،  اجليولوجيا، 

الطب ال�سرعي، هند�سة ال�سالمة الكيميائية، علم 

املواد ... اإلخ، اأما التطبيقات فعلى �سبيل املثال 

بطاريات الليثيوم اجلافة امل�ستخدمة يف الأجهزة 

انتقال  اأ�سا�س  على  مبنية  اإل  ماهي  الإلكرتونية 

الكهروكيميائية،  اخللية  اأقطاب  بني  الأي��ون��ات 

واإيجاد  تطويرها  على  من�سبة  الآن  فالأبحاث 

واأقل كلفة كاأيونات ال�سوديوم،  اأماناً  اأكرث  بدائل 

على  الأم���ر  يقف  مل  وال��ف��ل��وراي��د.  املغني�سيوم، 

على  ح��ازت  الطاقة  خاليا  بل  فقط  البطاريات 

لل�سيارات  للطاقة  كم�سدر  وا���س��ع��اً  ان��ت�����س��اراً 

 backup( الح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وم���ول���دات 

power generators( والكثري من التطبيقات 
الأخرى. اأي�ساً هناك الكثري من الأبحاث القائمة 

على ج�سيمات الذهب النانوية لعالج ال�سرطان. 

بخ�سائ�س  اجلديدة  املركبات  الكثري  فاكت�ساف 

قيمة  وتطبيقات  ل�ستخدامات  جديدة  و�سفات 

كال�سرائح الإلكرتونية، الألياف الب�سرية، ال�سبائك 

والبوليمرات  البال�ستيكيات  الأدوي���ة،  املعدنية، 

املكثفات  النانوية،  املواد  ال�سلبة،  املواد  الأخرى، 

الفائقة، التخزين الآمن للغازات، والكثري الكثري 

�ستكت�سف  والتي  املكت�سفة  الكيميائية  املواد  من 

م�ستقباًل. لذا هناك الكثري مل يكت�سف بعد من 

اآفاقاً  �ستفتح  بدورها  والتي  الكيميائية  امل��واد 

الأمر  يقت�سر  مل  الكيمياء،  تطبيقات  جديدة يف 

العقاقري  اكت�ساف  يف  فقط  ال�سيدلنيني  على 

ول املهند�سني باكت�ساف م�سادر الطاقة البديلة. 

يبحثون  ب��ل  ف��ق��ط  ي��در���س��ون  ل  فالكيميائيني 

ال�سناعات  من  كثري  يف  وي�ساعدون  ويفكرون 

واملجالت. 

ث��ورة ج��دي��دة يف  ال��غ��ايل  ي�سهد وطننا  ال��ي��وم 

من  الكثري  فهناك  جمالتها.  ب�ستى  ال�سناعات 

معاجلة  البديلة،  الطاقة  يف  املهتمة  الأب��ح��اث 

التقنية  امل��زم��ن��ة،  الأم��را���س  وبع�س  ال�سرطان 

الع�سكرية،  ال�سناعات  الإلكرتونية،  وال�سرائح 

وال�سناعات  البوليمرات  النانو،  تقنية  التعدين، 

البال�ستيكية، التحولت للمواد البرتولية وغريها 

الوظائف  كذلك  باملجال،  املتعلقة  الأبحاث  من 

واأي�����س��ا  واأب��ح��اث��ه��ا  التطبيقات  ب��ه��ذه  املتعلقة 

ت�سهد  الكيميائية  وال�سركات  الطبية  املختربات 

اهتماماً كبرياً يف بلدنا املعطاء، من بعد اكت�ساف 

اأول حقل نفطي وحتى الآن وهلل احلمد وبالدنا 

امل��واد  وتطبيق  ا�ستخال�س  يف  ازده����اراً  ت�سهد 

الكيميائية. فالكيمياء جمال واعد لي�س فقط يف 

الوظائف لكن يف الأفكار والأبحاث وال�ستثمار. 

احلا�سر  وقتنا  يف  التجارية  الإعالنات  تعترب 

�سوقاً رائجة وذات نفع اقت�سادي و مورد اأ�سبحت 

تعتمد عليه معظم ال�سركات واملوؤ�س�سات، اإل اأن 

ل  الرتبية  اأن جمال  يوؤكدون  الرتبويني  اخل��رباء 

للموؤ�س�سات  التجارية  الإعالنات  بدخول  ي�سمح 

الرتبوية ، حيث اأن تلك املوؤ�س�سات الرتبوية قائمة 

قد  التي  واملبادئ  القيم  على  الن�سء  تربية  على 

توؤثر عليها الإعالنات التجارية وقد يتم ا�ستغاللها 

تربوية على ح�سب منظور خرباء  لأه��داف غري 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جند   وباملقابل   ، الرتبية 

ال��ت��ج��اري��ة ت��ت��ه��اف��ت ب��ك��رثة ل�����س��وق الإع���الن���ات 

يف  ماتكون  غالًبا  التي  ال�سغرية  العمرية  للفئة 

العمرية  الفئة  تلك  لأن   ، العام  التعليم  مراحل 

التجارية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  بالن�سبة  تعترب 

خياراتهم  يحددوا  مل  اأنهم  حيث  امل�ستقبل  زبون 

ورغباتهم  يف املنتجات بعك�س الفئة العمرية التي 

توؤثر  ل  وقد  ورغباتهم  خياراتهم  ح�سمت  رمبا 

عليهم تلك الإعالنات ب�سكل كبري و كون املدر�سة 

نغفل  ل  اأن  ينبغي   ، املجتمع  من  جزء  اأ�سبحت 

املدر�سة  على  �سواء  احلديثة  التقنية  تاأثري  عن 

واملجتمع ،واأن الإعالنات التجارية اأ�سبحت �سمة 

بارزة يف كل جمالت احلياة و خ�سو�ًسا على فئة 

على  توؤثر  والتي  امل��درا���س  ط��الب  العمر  �سغار 

لذلك  �سلبي،  اأو  اإيجابي  ب�سكل  �سواًء  �سلوكهم 

قبل  من  حتدد  معايري  وفق  الإعالنات  ا�ستثمار 

والجتاهات  القيم  لغر�س  الرتبية  و�سناع  خرباء 

وال�سلوك الإيجابي ، �سوف ينعك�س على املجتمع 

والبيئة املدر�سية بالنفع ، وكذلك �سوف تكون اأحد 

املوارد املالية التي ترفع من ميزانية املدار�س .

ولنفرت�س اإحدى �سركات الألبان الكربى قدمت 

عقود رعاية للموؤ�س�سات التعليمية مقابل اإعالنات 

حتدد وفق معايري و�سروط تت�سمن غر�س قيمة اأو 

�سلوك اإيجابي ، حتًما �سوف ينعك�س على �سلوكهم 

بالتاأثري الإيجابي، لذلك الإعالنات التجارية قد 

ت�ساهم يف تنمية الجتاهات  وال�سلوك الإيجابي 

للطالب ) زبون امل�ستقبل( ، اإذا ما مت و�سع لها 

اأحد  تعترب  وكذلك   ، تنظمها  �سوابط  و  معايري 

البدائل الهامة التمويلية للموؤ�س�سات الرتبوية.

عبداهلل حمود الروي�سد 

طالب دكتوراه ق�سم الإدارة الرتبوية

كلية الرتبية

ولماذا الكيمياء؟ 

مساهمة  اإلعالنات التجارية في التعليم لتعديل سلوك زبون المستقبل

د. عبدالمجيد العياف

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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الوصول الشامل تهيئة البيئة 
الداعمة لذوي اإلعاقة

الداعمة  البيئة  لتهيئة  باجلامعة  نوعياً  م�سروعاً  الربنامج  ميثل 

اأية  تذليل  الدولية يف  باملعايري  الل��ت��زام  خ��الل  من  الإع��اق��ة،  ل��ذوي 

التحول  ودعم  امل�ساركة  ل�سمان  تعليمية  اأو  تقنية  اأو  معمارية  عوائق 

توطني  على  يعمل  ال�سامل  الو�سول  اأن  حيث  للجميع،  جامعة  نحو 

ال�سامي  ال��ق��رار  م��ع  يتوافق  مب��ا  اخلا�سة  وامل��واءم��ات  التطبيقات 

ال�سامل  الو�سول  بتعميم  1434/9/22ه�   وتاريخ   35363  : رقم 

باململكة، بالإ�سافة اإىل تزويد اأع�ساء هيئة التدري�س باخلربة الكافية 

فيها  يتمتعون  بيئة  يف  والتعلم  للتعليم  الإعاقة  ذوي  وتاأهيل  لتدريب 

بال�ستقاللية، وعلى م�ستوى الإجناز العملي فقد قام الربنامج باإ�سدار 

�ستة اأدلة اإر�سادية ريادية يف جمال تقدمي اخلدمات التعليمية والتقنية 

من  عدد  مع  ال�سراكة  عن  ف�ساًل  الإعاقة  ذوي  لالأفراد  والهند�سية 

اجلهات الداخلية واخلارجية لن�سر مفهوم الو�سول ال�سامل.

ويتمثل الهدف العام للربنامج يف توفري بيئة جامعية داعمة ملن�سوبي 

جامعة امللك �سعود من ذوي الإعاقة، يف حني تتمثل الأهداف الفرعية 

تكون  اأن  على  والعمل  باجلامعة،  ال�سامل  الت�سميم  ثقافة  ن�سر  يف 

جزءاً من ثقافة وهوية اجلامعة، ويف تطوير النظم والآليات لتحقيق 

التطوير والتقومي امل�ستمر لبيئة اجلامعة املعمارية والتقنية لتتنا�سب 

مع احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة، ويف تقدمي ال�ست�سارات العلمية 

وتطوير احللول العملية واإجراء الدرا�سات البحثية التي ت�ساعد على 

تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  باجلامعة.  ال�سامل  الت�سميم  ممار�سات  تعزيز 

بق�سايا  يتعلق  ما  كل  املختلفة يف  اجلامعة  لوحدات  وامل�سورة  الدعم 

اجلامعة  اأه��داف  حتقيق  يف  والإ�سهام  ال�سامل،  والو�سول  الت�سميم 

ال�سرتاتيجية املتعلقة بق�سايا تهيئة اجلامعة لذوي الإعاقة، والتعرف 

واقرتاح  اجلامعة  جهات  تواجه  التي  ال�سامل  الو�سول  معوقات  على 

احللول املنا�سبة لها، هذا اإىل جانب العمل على اإقامة عالقات علمية 

املتميزة يف  الأخرى  التعليمية  واملوؤ�س�سات  بناءة بني اجلامعة  ومهنية 

اأدائها لال�ستفادة من خربات تلك املوؤ�س�سات يف جميع ما له عالقة 

بفل�سفة وممار�سات الت�سميم ال�سامل.

ويعمل الربنامج من خالل وحداته املختلفة على حتقيق روؤية وكالة 

الدعم  بتوفري  يتعلق  فيما  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

للطالب والطالبات ذوي الإعاقة وذلك بو�سع ال�سيا�سات والتنظيمات 

اإىل  بالإ�سافة  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  اخل��دم��ات  لتقدمي  الداعمة 

والطالبات  للطالب  اخلدمة  تقدم  التي  للجهات  الإر�سادية  الأدل��ة 

ذوي الإعاقة بجامعة امللك �سعود، ويعمل كذلك كجهة ا�ست�سارية يف 

جمال الدعم التعليمي والأكادميي للطالب ذوي الإعاقة بالإ�سافة اإىل 

باملباين  الهند�سي  الو�سول  ت�سهيل  امل�ساعدة وجمال  التقنيات  جمال 

وتدقيق  ومتابعة  جمال،  كل  يف  املتخ�س�سني  امل�ست�سارين  خالل  من 

املعامل  وجتهيز  للمباين  الهند�سي  بالتاأهيل  اخلا�سة  امل�سروعات 

وتوريد الأجهزة ال�سخ�سية للطالب ذوي الإعاقة باجلامعة، بالإ�سافة 

اإىل كونه جهة تنظيمية للربط بني اآلية تنفيذ اخلدمات واجلهات ذات 

التن�سيقة وال�سراكات  العالقة باجلامعة من خالل عقد الجتماعات 

يف  الربنامج   م�سوؤوليات  تلخي�س  وميكن  اخلدمات.  لتلك  الداعمة 

باأعمال الربنامج  النهو�س  التي تكفل  ال�سيا�سات والإجراءات  اقرتاح 

والعمل على توفري احتياجاته لأداء عمله على اأكمل وجه، والتن�سيق مع 

وحدات اجلامعة فيما يخ�س تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات املقرتحة 

والتعرف على م�ساكل الطلبة من ذوي الإعاقة باجلامعة واإيجاد الطرق 

لذوي  الطالبية  اخلدمات  متابعة  اىل  بالإ�سافة  لتذليلها،  والو�سائل 

وتقدمي  معهم  يتنا�سب  مبا  مب�ستواها  الرتقاء  على  والعمل  الإعاقة 

القرتاحات والبدائل وتوفري الأجهزة والأدوات التي متكن الطلبة ذوي 

الإعاقة على حتقيق طموحاتها الأكادميية.

اأ.د زيدان �سرطاوي

امل�ست�سار التعليمي برنامج الو�سول ال�سامل
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وجه  الذي  الت�أ�سي�س  يوم  يعك�س 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ�دم  به 

 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلم�ن 

من  م�سيئ�ً  ج�نب�ً    ،- اهلل  حفظه 

للبالد  اأن  وي��وؤك��د  اململكة،  م��سي 

ت���ري��خ���ً ق��دمي���ً وع��ري��ق���ً، ح���ف��اًل 

والإجن�زات  الإن�س�نية،  ب�لبطولت 

وطن  عن  اأثمرت  التي  احل�س�رية، 

يرتكز على مب�دئ قومية ورا�سخة، 

بعد  التوحيد،  عب�رة  اإعالء  اأبرزه� 

وال�ست�ت  الفرقة  من  طويلة  حقبة 

حول  والعب�د،  البالد  مزقت  التي 

ذلك، م�ذا عن الدور  املتوقع  من 

معنى  لرت�سيخ  التعليم  موؤ�س�س�ت  

وق��ي��م��ة ي���وم ال��ت���أ���س��ي�����س ل��الأج��ي���ل 

اجلديدة من ال�سعوديني الذين يجب 

اأن يدركوا العمق الت�ريخي لدولتهم 

و  اجل��ذور؟  يف  ال�س�ربة  العظيمة 

كيف ي��وظ��ف ه��ذا ال��ق��رار لإع����دة 

قراءة الت�ريخ ؟ حتدثت وكيلة ق�سم 

ال��دك��ت��ورة  الآداب  بكلية  الإع����الم 

ووكيلة  العبدالكرمي  اإبراهيم  �سفية 

ف�تن  الدكتورة  العربية  اللغة  ق�سم 

اللغة  ق�سم  ووكيلة  نح��س  ح�مد 

�س�لح  ع��ب��ر  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��رب��ي��ة 

العبدالكرمي  اع��ت��رت  ال�سلمي.  

من��سبة  ال��ت���أ���س��ي�����س  ي���وم  ذك����رى 

الهتم�م  ك��ل  تلقى  غ�لية  وطنية 

احلرمني  خ���دم  مق�م  من  والعن�ية 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني، 

م�سرة اإىل اأن الأمر امللكي الكرمي 

ب�عتب�ر يوم 22 فراير من كل ع�م 

من��سبة وطنية يوؤكد اهتم�م القي�دة 

الت�ريخية  القيم  بت�أ�سيل  احلكيمة 

ل��وط��ن��ن��� ورب�����ط اجل���ي���ل احل����يل 

الوطني. ب�لت�ريخ 

البعد التاريخي وم�سرية م�سرفة

اأهمية  على  العبدالكرمي  واأك��دت 

املن��سبة  ل��ه��ذه  ال��ت���ري��خ��ي  ال��ب��ع��د 

ال��ت��ي ن�����س��ت��ذك��ر خ��الل��ه��� م��راح��ل 

الت�أ�سي�س التي ق�ده� الإم�م حممد 

ظ��روف  يف  اهلل  رح��م��ه  �سعود  ب��ن 

�سعبة  و�سي��سية  واأمنية  اقت�س�دية 

يف تلك احلقبة الزمنية، واأن البذل 

التي قدمه� ق�دة هذه  والت�سحي�ت 

البالد املب�ركة منذ مراحل الت�أ�سي�س 

بف�سل اهلل -   – اأو�سلتن�  التي  هي 

منذ  م�سرفة  وطنية  م�سرة  ع��ر 

والث�نية  الأوىل  ال�سعودية  الدولة 

وحتى الدولة ال�سعودية الث�لثة التي 

نعي�س فيه� ع�سر التنمية والزده�ر 

والروؤية التي تنقل بلدن� اإىل مراحل 

م��ب��ه��رة م��ن ال��ت��ق��دم وا���س��ت�����س��راف 

احلرمني  خ����دم  بقي�دة  امل�ستقبل 

الأمني  و�سمو ويل عهده  ال�سريفني 

يحفظهم اهلل.

الإعالم  وتعزيز الذكرى.

العبدالكرمي  الدكتورة  واأ�س�رت 

هذه  تعزيز  يف  الع���الم  دور  اإىل 

وال�سورة  املعلومة  وتقدمي  الذكرى 

الذي  امل�سوق  والأ���س��ل��وب  ب�ل�سكل 

املهم  ال��ي��وم  ه���ذا  ب��ر���س���ل��ة  ي�سل 

هوية  ب�إطالق  م�سيدة  املتلقي  اإىل 

خ��سة لهذه املن��سبة وهو م� ي�سهم 

وب�سرية  ذهنية  ���س��ورة  اإي��ج���د  يف 

موحدة للر�س�لة الإعالمية املرتبطة 

بهذا اليوم املجيد، واقرتحت اأن يتم 

اأول  دق�ئق من  اأول ع�سر  تخ�س�س 

املن��سبة يف جميع  بعد  اأو  قبل  يوم 

والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�س�ت 

وت�سليط  اليوم  ه��ذا  عن  للحديث 

ال�سوء على اأهميته الوطنية بهدف 

وتعميقه�  الوطنية  املف�هيم  غر�س 

يف ن��ف��و���س ال��ط��الب وامل��ت��درب��ني، 

اأ�س�دت بتعميم �سرورة احي�ء  كم�  

جميع  على  الوطنية  املن��سبة  هذه 

واخل��سة  احلكومية  ال��ق��ط���ع���ت 

ال��ف��ع���ل��ي���ت  ت��ب��ن��ي  و  واخل����ري����ة 

واملظ�هر الحتف�لية التي ترز هذه 

�سورة  اأجمع  للع�مل  لتنقل  الذكرى 

احلب والتالحم التي جتمع ال�سعب 

جت�سد  ب�سورة  وقي�دته  ال�سعودي 

بت�ريخه  والع���ت���زاز  ال��وط��ن  ح��ب 

وموروثه.

م�ؤ�س�سات التعليم .. املنبع 

واحل�سن.

وت���ق���ول ال���دك���ت���ورة ال�����س��ل��م��ي 

ال�سعودية  العربية  اململكة  حتتفل 

ي��وم  ب��ذك��رى  22 ف��راي��ر  ي��وم  يف 

من��سبة  يُ��ع��ّد  ال���ذي  ال��ت���أ���س��ي�����س 

بكل  فيه�  نتذكر  عظيمة  وطنية 

ت�أ�سي�س  يف  املبذولة  اجلهود  فخر 

ووف���ًء  احتف�ًء  ال�سعودية  الدولة 

مل��ن اأ���س��ه��م يف خ��دم��ة ال��وط��ن من 

الأئ��م��ة وامل��ل��وك وامل��واط��ن��ني، كم� 

ت�ستهدف  مهمة  خطوة  يعدُّ  اأن��ه 

ال�سعوديني  من  اجلديدة  الأجي�ل 

ل��ك��ي ي���درك���وا ال��ع��م��ق ال��ت���ري��خ��ي 

ال��ث��ق���يف  والإرث  واحل�������س����ري 

يف  ال�����س���رب��ة  العظيمة  لدولتهم 

ثالثة  اأكرث من  منذ  الت�ريخ  جذور 

قرون عريقة ، بكل م� �سهدته من 

مهمة  ت�ريخية  وحمط�ت  اأح��داث 

عهدن�  اإىل  الثالثة  مراحله�  يف 

بعد  ذات  دول��ة  برت�سيخ  ال��زاه��ر 

واأ�س�فت  واإ�سالمي ودويل،  عربي 

املوؤ�س�س�ت  اإن  بقوله�  ال�سلمي 

املنبع  ه��ي  اململكة  يف  التعليمية 

واحل�������س���ن احل�������س���ني ل��ه��وي��ت��ن��� 

وله�  الوطنية،  وذات��ن���  وثق�فتن� 

قيمة  وتعزيز  تر�سيخ  ب�رز يف  دور 

الأجي�ل،  اأذه�ن  يف  الت�أ�سي�س  يوم 

مفهوم  غ��ر���س  خ���الل  م��ن  وذل���ك 

ال��دي��ن وال��ع��ق��ي��دة وح���ب ال��وط��ن 

اإليه. ب�لنتم�ء  والفخر 

اجلامعات و قيمة ي�م التاأ�سي�س.

اأن  ال�سلمي  الدكتورة  واأك��دت   

املوؤ�س�س�ت  اأه���م  م��ن  اجل���م��ع���ت 

مرحلة  يف  ال�سب�ب  حتت�سن  التي 

ول��ه��� دور   ، وال��ت���أه��ي��ل  الإع�����داد 

قيمة  وت��ر���س��ي��خ  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ب��ر 

الوطن  اأب��ن���ء  ل��دى  الت�أ�سي�س  ي��وم 

اأن  ك��م���  ال��دار���س��ني يف رح���ب��ه���، 

الأ����س���ت����ذ اجل����م���ع���ي ه���و ف��ر���س 

ال����ره�����ن، وه����و حم����ور ال��ع��م��ل��ي��ة 

اأولوي�ته  راأ���س  وعلى  الأك�دميية، 

خالل  من  املعرفة  ب�إنت�ج  يقوم  اأن 

الأب���ح����ث ال��ت��ي ي��ج��ري��ه���، ون��ق��ل 

التدري�س  طريق  عن  املعرفة  هذه 

ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ه���م اأم�����ن����ة يف 

انتم�ءه  ي��رتج��م  فهو  ول��ذا  عنقه، 

يف  وي�سهم  لقي�دته،  وحبة  لوطنه 

اإع��داد  طريق  عن  املجتمع  تنمية 

ل��ل��م��ق��وم���ت  م����درك  و  واٍع  ج��ي��ل 

والطبيعية  واجلغرافية  الثق�فية 

للوطن،  واحل�س�رية  والقت�س�دية 

بالدهم  لت�ريخ  اإدراك��ه��م  وتنمية 

ال���ع���ري���ق، وا����س���ت���ي���ع����ب م��ك���ن��ة 

وع�ملي�ً،  واإ�سالمي�ً  عربي�ً  الوطن 

العملي  ال�سعور  على  وحتفيزهم 

مواطن  خللق  الوطنية،  ب�مل�سوؤولية 

متوازن يف نظرته اإىل اأمور احلي�ة 

اأو  �سي��سية  اأح��داث  من  املع��سرة 

دينية. اأو  اقت�س�دية  اأو  اجتم�عية 

ي�م التاأ�سي�س يف املناهج.

دعت الدكتورة نح��س اإىل  تفعيل 

ي���وم ال��ت���أ���س��ي�����س ب������إدراج امل��و���س��وع 

احلديث  و  التعليمية  امل��ن���ه��ج  يف 

الإع��الم  و�س�ئل  يف  اليوم  ه��ذا  عن 

ت�ريخ  عن  واحلديث  بهم،  اخل��سة 

الذي  دوره��م  وتو�سيح  رج�له  اأه��م 

ق�موا فيه بو�سع اللبنة الأ�س��سية يف 

احلي�ة الكرمية التي يعي�سه� الأبن�ء 

واأي�س�ً  الراهن  الوقت  يف  والأحف�د 

تر�سيخ مب�دئ الوحدة والتع�ون فيم� 

على  قرب  عن  نظرة  واإلق�ء  بينهم، 

وثق�ف�ته  العظيم  ال�سعودية  ت�ريخ 

وتر�سيخ  امل������س��ي��ة  ال��ق��رون  خ���الل 

ق��ي��م��ت��ه يف ن��ف��و���س ه���ذا اجل��ي��ل ، 

األ  املرحلة  تلك  ب�سع�ر  وتعريفهم 

وهو ) يوم الت�أ�سي�س ( لتعزيز القيم 

املن��سبة  ب��ه��ذه  املرتبطة  وامل��ع���ين 

العتزاز  وتر�سيخ  املميزة  الوطنية 

لهذه  والجتم�عي  الثق�يف  ب���لإرث  

الدول وجمتمعه�.
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وكيالت كلية الآداب يف يوم الت�أ�سي�س لــ »                             «
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 ن��ظ��م��ت وح������دة ال���درا����س���ات 

مدى   « الإع���ام  بق�سم  الإعامية 

بعنوان  نقا�سية  حلقة  م��وؤخ��راً   ،»

قدمها  الناعمة،  وال��ق��وة  ال��درام��ا 

الثقيل،  خلف  ب��ن  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور 

�سميان  بن  علي  الدكتور  واأداره��ا 

العنزي، مبدرج كلية الآداب.

الثقيل  د.  قال  احللقة  بداية  يف 

اأكرث من ثاثة  اإىل  اأنه لفرتة متتد 

العمل  ورق����ة  ع��ل��ى  ع��م��ل  ���س��ه��ور، 

الدراما  فن  على  ال�سوء  لت�سليط 

مبيناً  الناعمة،  القوة  اأداوت  كاأحد 

ك��ان   ل��ل��ورق��ة  الأويل  ال��ع��ن��وان  اأن 

»ال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ق��وة ال��ن��اع��م��ة: 

فرتة  من  ولكن  اأمنوذجاً«،  الدراما 

ب�سيطة تبني يل اأن العنوان ب�سيغته، 

يفر�سها  اختيارات  من  يتبعه  وما 

ومكانتها،  حقها  الدراما  يعطي  ل 

مبعنى اأن الدراما ل ميكن اأن تكون 

بل  الناعمة،  القوة  اأداوت  من  اأداة 

اأفهمها  ك��م��ا  ال��ن��اع��م��ة  ال��ق��وة  ه��ي 

الربوف�سور  ط��رح��ه  م��ا  خ��ال  م��ن 

جوزيف ناي عن امل�سطلح.

واأ������س�����اف د.ال���ث���ق���ي���ل« ن��ح��ن 

يتم  ال��درام��ا،  كفن  فن  اأم��ام  ل�سنا 

توظيفه  اأو  ممار�سته  او  اختزاله 

ال��ق��وة  احل��دي��ث  للم�سطلح  وف��ق��ا 

الفنون  ي�سمل  ل  وه��ذا  الناعمة، 

الأخرى كاملو�سيقى، الغناء، الثقافة 

فهذه  الب�سرية،  الفنون  ال�سعبية، 

�سمن  ت�ّسمن  لأن  قابلة  ال��ف��ن��ون 

الدراما  الناعمة. لكن  القوة  اأداوت 

اأمر خمتلف.

وع���رج د.ال��ث��ق��ي��ل ح��دي��ث��ه ح��ول 

القوة  م�سطلح  يف  للدراما  النظر 

جولة  يتطلب  ب��ق��ول��ه:   ال��ن��اع��م��ة 

ب�����س��ي��ط��ة ح����ول امل�����س��ط��ل��ح، وم��ن 

فن  اإىل  النظر  كيفية  حت��دي��د  ث��م 

الدراما.

ال��ق��وة  اأن  ال��ث��ق��ي��ل  د.  وق�����ال 

ج��وزي��ف  بح�سب  تُ��ع��رف  ال��ع��ام��ة 

يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  ن��اي 

دولة  قدرة  باأنها  هارفارد،  جامعة 

بالتف�سيل  يحظى  موقف  لبناء  ما 

ال����دول الأخ�����رى بحيث  م��ن ق��ب��ل 

مع  يتوافق  مبا  اهتماماتها  حت��دد 

باأن  ويوؤكد  الدولة،  هذه  اهتمامات 

لديها  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

قوة ناعمة اأكرث من الدول الأخرى، 

ل  القوة  اإثبات  اأن  ناي  اأ�سار  وقد 

القدرة  يف  ولكن  امل�سادر  يف  يكمن 

على تغيري �سلوك الدول، موؤكداً اأننا 

ال�سيا�سي  البعد  اأن نلحظ  ن�ستطيع 

ال�سيا�سة  بحقل  املفهوم  وارت��ب��اط 

التي  التعريفات  طبيعة  خال  من 

الت�سعينات  ب��داي��ة  يف  ن��اي  ذك��ره��ا 

امليادية من القرن املا�سي.

واأعترب د.نايف  اأن ناي قد عرف 

ما  دولة  قدرة  باأنها  الناعمة  القوة 

بالتف�سيل  يحظى  م��وق��ف  ل��ب��ن��اء 

ال����دول الأخ�����رى بحيث  م��ن ق��ب��ل 

مع  يتوافق  مبا  اهتماماتها  حت��دد 

اه��ت��م��ام��ات ه���ذه ال���دول���ة، ول��ك��ن 

هي  الناعمة  ال��ق��وة  اأن  لنفرت�ض 

موقف  ب��ن��اء  على  م��ا  ثقافة  ق��درة 

يحظى بالتف�سيل من قبل الثقافات 

لاحتذاء  ت�سعى  بحيث  الأخ���رى 

التعريف  ه���ذا  تبنينا  ف����اإذا  ب��ه��ا، 

م�ستقبلية  حالة  اأم��ام  ن�سبح  فاإننا 

الإن�ساين  امل�ستوى  على  ال��رثاء  من 

ودخ�����ول ل��ل��ت��ن��اف�����ض ال��ث��ق��ايف بني 

الثقافات ولي�ست الدول اأو الأنظمة 

ال�سيا�سية.

اي��ف��ان  اأن  امل��ح��ا���س��ر  واأ����س���اف 

باحث    Ivan Bakalov  باكلوف

2019 مقال،  كتب يف عام  اأمل��اين، 

يبني من خاله اأن الكتابات الأولية 

كبري  ب�سكل  مهتمة  ك��ان��ت  ل��ن��اي 

بال�سيا�سة اخلارجية لأمريكا، حيث 

الناعمة  ال��ق��وة  م��ف��ه��وم  ا���س��ت��خ��دم 

وي�سيف  ال�سيا�سة،  ه��ذه  ل�سرح 

الرئي�سي  اله��ت��م��ام  ب���اأن  ب��اك��ل��وف 

لناي يف طرحه مفهوم القوة ناعمة 

للت�سدي  حماولة  ك��ان  بداياته  يف 

املتحدة  ال��ولي��ات  ب���زوال  ل��ادع��اء 

الأم��ري��ك��ي��ة ك��ق��وة م��ت��ف��وق��ة على 

با�ستخدام  وي�سري  العامل،  م�ستوى 

ناي للم�سطلح ليربز ا�ستمرار القوة 

ا�ستخدامها  م��ن  اأك��رث  الأم��ري��ك��ي��ة 

ك������اأداة حت��ل��ي��ل��ي��ة ل��غ��ر���ض ال��ب��ح��ث 

اأكد  باكلوف،  اأن  م�سرياً  العلمي، 

قد  الأخ��رية  كتاباته  يف  ناي  توجه 

النخراط  نحو  اهتمامه  يغري  بداأ 

وحماولة  تركيزا  اأك��رث  مفهوم  يف 

يف  امل��ث��ال  �سبيل  على  نظرية  بناء 

 2004 عام  الناعمة  للقوة  تعريفه 

على  القدرة  اأنها   اإىل  ن��اي  ي�سري 

خال  من  تريد  ما  على  احل�سول 

اجلاذبية بدلً من الإكراه اأو الدفع 

املادين.

وب��ني د.ال��ث��ق��ي��ل اأن���ه ي��ذه��ب مع 

التعريف  ه��ذا  خ��ال  م��ن  باكلوف 

باملفهوم  ن���اي  اه��ت��م��ام  يف  ت��غ��ريا 

زاوي��ة  اإىل  ال�سيا�سية  ال��زاوي��ة  من 

ناي  اأن  خ�سو�ساً  اأو���س��ع،  معرفية 

م�ستقبل  كتابه  يف   ،2011 عام  يف 

القوة  عن  للتحدث  بداأ مييل  القوة 

اأنه  اأك��ادمي��ي،  كم�سطلح  الناعمة، 

اأهداف  لتحقيق  لا�ستخدام  قابل 

ويف  لكن  �سيئة،  اأه��داف  اأو  جيدة 

اإىل  ي�سري  ن��اي  اأن  جن��د  ال��ك��ت��اب 

م�����س��ادر ال���ق���وة ال��ن��اع��م��ة، وه��ي 

منذ  ت��خ��ت��ل��ف  ال��ت��ي مل  امل�����س��ادر 

تعريفه الأول وحتى كتاباته يف عام 

2011، 2014 واأي�ساً يف اأحدث ما 
الناعمة:  القوة   ،2021 ع��ام  كتب 

  the evolution املفهوم،  تطور 

 of a concept ، كالتايل« جاذبية 
ال�سيا�سية:  املثل  جاذبية  الثقافة،  

ال�سيا�سة  جاذبية  ال�سيا�سية،  القيم 

اخلارجية«، موؤكداً اأن و�سع الثقافة 

ل  الأوىل   املرتبة  يف  وجاذبيتها 

اأن  اأذهاننا  عن  يغيب  اأن  يفرت�ض 

)املثل  وه��م��ا  التاليني  امل�����س��دري��ن 

اخلارجية(  وال�سيا�سة  ال�سيا�سية، 

ل��ذل��ك،  ���س��ي��ا���س��ي،  ب��ع��د  ه��ي ذات 

املفهوم  يبقى  ن��ظ��ري،  وجهة  وم��ن 

ال�سيا�سة  حلقل  اأ�سريا  وامل�سطلح 

ب��روف�����س��ور  تخ�س�ض  ه��و  وال����ذي 

جامعة هارفارد.

مفهوم  اأن  امل��ح��ا���س��ر  وخل�����ض 

يف  وت��رع��رع  ن�ساأ  الناعمة،  ال��ق��وة 

ك��ن��ف احل��ق��ل ال�����س��ي��ا���س��ي، ورمب��ا 

من  وتداوله  وتوظيفه  تلقيه  ي�ستمر 

على  القرار  و�سناع  الباحثني  قبل 

خال  وم��ن  ال�سيا�سي،  امل�ستوى 

كما  وال�سيا�سة  ال�سيا�سية،  الروؤية 

على  ال�سيا�سيني  اأب��رز  اأح��د  ي�سري 

لعبة  هي  ت�سر�سل  العامل  م�ستوى 

ق����ذرة. ل��ذل��ك ن��ح��ذر  م��ن ت��اأط��ري 

الناعمة يف  القوة  وم�سطلح  مفهوم 

اإطاره ال�سيا�سي، كما هو يف كتابات 

اإىل  النتباه  الورقة  تلفت  ناي، كما 

قيمة  ه��و  وامل�سطلح  امل��ف��ه��وم  اأن 

ناي  ج��وزي��ف  بل�سان  اأو  معرفية، 

قابل  اأنه  اأكادميي، مبعنى  م�سطلح 

من  معه  للتعامل  نظري  وجهة  من 

وهذا  اأخ���رى،  نظر  وجهات  خ��ال 

بالدرا�سات  ي�سمى  ما  قيمة  رمب��ا 

التكامل  نحو  ت�سعى  التي  البينية، 

موؤكداً  خمتلفة،  حقول  بني  املعريف 

اأن����ه ه��ن��ا ي��ح��اول ب��ق��در الإم��ك��ان 

لتحقيق  ك��اأداة  املفهوم  مع  التعامل 

اإ�سهام متوا�سع يف املعرفة من جهة، 

ومن جهة اأخرى حترير املفهوم من 

اأو  وا�ستخدامه  ال�سيا�سي  احلقل 

توظيفه يف حقل اآخر. 

عالقة الدراما بالقوة الناعمة

امل�����س��رح ظل  اأن  د.ال��ث��ق��ي��ل  ب��ني 

وب�����س��ك��ل دائ�����م ال���ن���م���وذج ال���ذي 

حت��ت��ذي ب��ه و���س��ائ��ل الإع����ام فيما 

الرتفيهية  الأ�سكال  بتقدمي  يخت�ض 

وخ�����س��و���س��ا ال��ق�����س�����ض ال��درام��ي��ة 

وجدت  فقد  ل��ذا،   ،)195  :2008(

الإعام  و�سائل  وعرب  لها،  الدراما 

احل��دي��ث��ة، ف�����س��اءات اأخ���رى بعيدة 

يف  ال��درام��ا  فظهرت  امل�سرح.  ع��ن 

الإذاعية  الدراما  وب��رزت  ال�سينما، 

والدراما التلفزيونية، ومل تكن بعيدة 

عن ف�ساء التكنولوجيا اجلديدة يف 

عاملنا املعا�سر حيث ظهرت الدراما 

عرب املن�سات الرقمية والإلكرتونية 

احل��دي��ث��ة. ف��ك��ل ه���ذه ال��و���س��ائ��ط، 

   Edwinول�سون اإي���دن  ي��رى  كما 

  Alvin واآلفن جولدفار Wilson  

ت��روى  ق�سة  ت��ق��دم   ،Goldfarb 

مبعنى  اأي  درام���ي،  ب�سكل  وت�سرد 

امل��وؤدي��ن  ق��ب��ل  م��ن  مل�����س��اه��د  متثيل 

ويفعلون  يتحدثون  الذين  )املمثلني( 

وكاأنهم ال�سخ�سيات التي يقدمونها، 

الكثري من  وباإمكاننا احل�سول على 

امل�ساعر والأحا�سي�ض التي تنتج عن 

امل�سرح  الدراما يف  م�ساهدة  جتربة 

التلفزيون  عرب  للدراما  مب�ساهدتنا 

احلية  التجربة  با�ستثناء  وال�سينما، 

والآنية التي يخت�ض بها امل�سرح، كما 

اأن الرتباط الوثيق بني الإن�سان وفن 

الفيل�سوف  �سرحه  قد  كان  الدراما 

ما  قبل  اأر�سطوطالي�ض،  اليوناين 

اأ�سار يف  األفي عام، حيث  يزيد عن 

كتابه فن ال�سعر اإىل اأن فن الدراما 

ن�ساأ عن �سببني جوهريني » كاهما 

الإن�����س��ان��ي��ة:  الطبيعة  يف  اأ���س��ي��ل 

الإن�سان  ويرثها  فطرية،  فاملحاكاة 

 – الإن�سان  اأن  كما  طفولته..  منذ 

اإزاء  مبتعة  ي�سعر   – العموم  على 

ااأمال املحاكاة«.

اأهمية  اأن  د.ال��ث��ق��ي��ل  واأ����س���اف 

الفرد  على  وت��اأث��ريه  ال��درام��ا  ف��ن 

من  كبري  بكم  حظي  قد  واملجتمع 

تناولته  التي  والأبحاث  الدرا�سات 

م��ن ج��وان��ب ع���دة ���س��واء يف حقل 

الأدب وامل�سرح، اأو علم الجتماع، اأو 

اأو علم النف�ض. ول نن�سى  الإعام، 

الدراما  ولتاأثري   اأفاطون  العم  اأن 

الفنانني  ن��ف��ي  ط��ل��ب  ال��ف��رد  ع��ل��ى 

الفا�سلة. مدينته  من  وامل�سرحيني 

وهي من خال طبيعتها قادرة على 

املتلقي  ودمج  امل�ساعر  على  التاأثري 

م��ع ال�����س��خ�����س��ي��ات واحل����دث مما 

ر�سائل  مترير  م��ن  ال��درام��ا  ميكن 

مبا�سر.   غ��ري  ب�سكل  املنتج  وق��ي��م 

ندر�ض يف نظريات الت�سال نظرية 

يف  جريبرن  جورج  الثقايف،  الغر�ض 

وت��اأث��ري  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  �ستينات 

التلفزيوين  اأو  الإع��ام��ي  املحتوى 

واإدراك��ه��م  الأف���راد  ت�سورات  على 

الفني  ب�سكله  وال��درام��ا  لواقعهم. 

اإدراك  ت�سكيل  على  قادرة  وطبيعته 

زعزعة  اأو  لديه  القيم  وبناء  الفرد 

مكمن  وه���ذا  ذل���ك.  غ��ري  اأو  ق��ي��م 

قوتها وخطورتها اإذا ما ا�ستخدمت 

وال��درام��ا  �سيا�سية،  ا�ستخدامات 

كنتاج  جمتمع  اأي  ثقافة  من  ج��زء 

كفعل،  الدراما  واأعني  وثقايف  فني 

هوليوود  اإىل  ي�سري  ن��اي  ج��وزي��ف 

والأفام والدراما ب�سكل عام كاأحد 

اأدوات القوة الناعمة.

ال��درام��ا  اأن  د.ن���اي���ف  واأع���ت���رب 

تقدمي  على  الأق����در  ال��ن��اف��ذة  ه��ي 

تقدم  ال��درام��ا  جمتمع،  اأي  ثقافة 

الثقايف  �سياقها  يف  ال�سخ�سيات 

والجتماعي،  ال�سيا�سي  والفكري 

ث��ق��اف��ة منذ  ن��اع��م��ة لأي  ق���وة  ه��ي 

فعلى  ه��ذا،  ع�سرنا  اإىل  الغ��ري��ق 

امل�ستوى العربي، م�سر مثا، رائدة 

م�سيفاً  والعلوم.  والفن  الأدب  يف 

اأ�سار عدد  كما  الرتكية  الدراما  اأن 

من الباحثني قد �ساهمت يف تغيري 

لدى اجلمهور يف  ال�سلبي  النطباع 

احلقبة  خ��ال  تركيا  ع��ن  البلقان 

على  التاأثري  خال  من  العثمانية، 

العربي. املتلقي 

وع���رج امل��ح��ا���س��ر ح��دي��ث��ه ح��ول 

ال���ك���وري���ة على  ال����درام����ا  ت���اأث���ري 

الكورية  ال��درام��ا  اأن  بقوله  العامل 

  Kingdom م���ث���ل  احل���دي���ث���ة 

 )2019، 2020( and Crash
  Landing on You )2019(

قلوب  على  ال�ستياء   ا�ستطاعت 

املوجة  اأن  حيث  عري�ض،  جمهور 

الت�سعينات  يف  ب�����داأت  ال��ك��وري��ة 

ال�سني  يف  ظهر  م�سطلح  امليادية 

وال�سعبية  املفاجيء  النت�سار  بعد 

ومو�سيقى  الكورية  للدراما  الكبرية 

املوجة  وه���ذه  ال�����س��ني،  ال���راب يف 

اأكرث  �ساهمت يف جعل كوريا مكانا 

ال�سياحة  لل�سياح مما جعل  جاذبية 

اإليها تزدهر وت�سهم يف �سخ مزيداً 

لاقت�ساد  الأج��ن��ب��ي  ال��دخ��ل  م��ن 

ال����ك����وري، وج��ع��ل��ت ك���وري���ا اأك���رث 

و�سوحا للعامل ب�سورة اإيجابية اأكرث 

الكوري،  التاريخ  اأي مرحلة يف  من 

ويرى �سينغ  Chang  اأنه لأول مرة 

باهتمام  العامل  يلتفت  التاريخ  يف 

والأذواق  احل��ي��ات��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارب 

تقدميها  يتم  التي  الكوري  والتاريخ 

م���ن خ���ال امل��و���س��ي��ق��ى والأف�����ام 

والدراما التلفزيونية الكورية.

وقال د.الثقيل من املهم النظر اإىل 

الدراما بجدية يف �سوء مفهوم  فن 

تقيدها  دون  الناعمة،    ولكن  القوة 

وال�سراع  ال�سيا�سية  النظر  بوجهة 

ال�����س��ي��ا���س��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول 

ال�سيا�سية،  ل��اأغ��را���ض  وتوظيفها 

كقوة  الدراما  فن  تقييد  يتم  عندما 

ناعمة لاإطار ال�سيا�سي فاإن العامل 

الفن،  لهذا  احلقيقية  القيمة  يفقد 

لذا فاإن ما نذهب اإليه هو اأن ينظر 

من  ناعمة  كقوة  ال��درام��ا  ف��ن  اإىل 

والتناف�ض  الثقافية  ال��زاوي��ة  خ��ال 

الثقايف بني الثقافات وهو ما �سيقود 

املتحرر  الثقايف  والتنوع  الرثاء  اإىل 

من الأغرا�ض والتوجهات ال�سيا�سية 

بني  الف�سل  كثرياً  ي�سعب  كان  واإن 

ما هو ثقايف و�سيا�سي نظراً للرتابط 

النظرة  نحمل  مازلنا  لكن  بينهما. 

التفاوؤلية.

 

القوة الناعمة يف ال�سعودية

ال�سعودية،  يف   « املحا�سر  وقال 

دون  ناعمة  كقوة  الدراما  مازالت 

املرحلة،  وطموح  املطلوب  امل�ستوى 

ع��ن��وان  ي��ح��ت��اج  ف�سل  ه���ذا  ول��ك��ن 

اأن  م�سرياً  ُمف�سل،  وحديث  اآخ��ر 

الأخري  مقاله  قال يف  ناي  جوزيف 

العربية  اململكة  اأن   2021 ع��ام 

من  كبرياً  ق��دراً  متتلك  ال�سعودية 

القوة الناعمة، كونها متتلك قوة يف 

اجلذب.

نظمتها وحدة الدرا�سات الإعالمية..

حلقة نقاشية حول القوة الناعمة في الدراما
د.الثقيل: الدراما تقدم ثقافة المجتمع والشخصيات في سياقها الثقافي والسياسي

الدراما الكورية أثرت إيجابًا وساهمت في السياحة وجعلتها أكثر وضوحًا للعالم



بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

حد  �إىل  ي�شبه  �لإن�����ش��ان  دم���اغ 

غري  طاقة  فلديه  �لكمبيوتر،  بعيد 

حم�����دودة ل��ل��ت��ع��ل��م و�ل��ت��ذك��ر وح��ل 

�مل�����ش��ك��ات. وم���ع ذل����ك، م��ث��ل �أي 

يتباطاأ  فاإنه  �جل�شم  من  �آخ��ر  جزء 

تدريجياً مع �لتقدم بالعمر. ومبرور 

�لوقت، يجد �لبع�ض �شعوبة �أكرب يف 

�أد�ء بع�ض مهار�ت �لتفكري، وخا�شة 

عند  و�لنتباه  �لرتكيز  على  �لقدرة 

�لقيام باأب�شط �ملهام.

تقول جو�ن جيلي�ض، مديرة �لفريق 

�لطب  خلدمات  �لأول  �لإكلينيكي 

يف  �لد�خليني  للمر�شى  �لنف�شي 

ماكلني  مب�شت�شفى  �ل�شيخوخة  طب 

وقت  »يف  ه��ارف��ارد:  �لتابع جلامعة 

�لحتفاظ  �ل�شعب  م��ن  ي�شبح  م��ا 

باملعلومات �لطبية �لأ�شا�شية، و�إد�رة 

وتذكر  �ل�شخ�شية،  �ملالية  �ل�شوؤون 

�لتوجيهات �لتف�شيلية«.

ويوؤكد �خلرب�ء وفقاً ل� »هارفارد«، 

�أي�شاً  �لأدمغة  ت�شاب  �أن  ميكن  �أنه 

ي�شف  جم���ازي  )تعبري  »ب��ال�����ش��د�أ« 

�أدم��غ��ت��ن��ا م��ع ت��ق��دم �ل��ع��م��ر(، حيث 

يف  بانتظام  �مل�شاركة  �حتمالية  تقل 

�أن�شطة �لتحفيز �لذهني مثل �لعمل 

لكن حل�شن  �لجتماعي.  و�لتو��شل 

�حلظ، هناك طرق لتحفيز �لنتباه. 

��شرت�تيجيات  ثماين  يلي  م��ا  ويف 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ن��ت��ب��اه��ك وت��ق��وي��ة 

�أن  ت�شعر  عندما  خا�شة  تركيزك، 

�نتباهك يت�شاءل �أمام �ملو�قف �لتي 

تتطلب م�شتوى عالياً من �لرتكيز:

1 - جتنب تعدد �ملهام: قم مبهمة 
و�ح��دة يف كل مرة حتى تكتمل، ثم 

وبهذه  �لتالية،  �ملهمة  �إىل  �نتقل 

�إىل  عقلك  ي�شطر  ل��ن  �لطريقة، 

�لتناف�ض مع �ملحفز�ت �لأخرى.

�لزمني  �لإط���ار  ع��ن  �بحث   -  2
تقوم  عندما  �لدماغ:  لعمل  �ملثايل 

قر�ءة  مثل  روتينية،  عقلية  باأن�شطة 

م��ق��د�ر  ك��ت��اب، لح���ظ  م��ن  مقطع 

�أن ي�شعف  �لوقت �لذي م�شى قبل 

»يجب  جيلي�ض:  ت��ق��ول  �ن��ت��ب��اه��ك. 

�كت�شاف وقت  على  ق��ادر�ً  تكون  �أن 

حمدد يكون فيه �نتباهك يف ذروته« 

�لزمني  �جل���زء  ه��ذ�  �شمن  �ع��م��ل 

)����ش��ب��ط ت���ذك���ري�ً ع��ن��دم��ا يحني 

�لوقت(، وميكنك �أخذ ��شرت�حة، ثم 

عد جلولة �أخرى.

3 - تخل�ض من �مل�شتتات: �أوقف 
ت�شغيل �لتلفزيون وقم باإعد�د �أدو�ت 

يغريك  ل  حتى  �لويب  مو�قع  حظر 

�لذكي  هاتفك  ك��ان  �إذ�  �لإن��رتن��ت. 

يتعار�ض مع قدرتك على �ل�شتمر�ر 

�أو  درج،  يف  ف�شعه  �ل��رتك��ي��ز،  يف 

مكان  �أي  يف  �أو  �أخ���رى،  غرفة  يف 

�أثناء  �شماعه  �أو  روؤي��ت��ه  ميكنك  ل 

�أي�شاً  ميكنك  �لرتكيز،  حماولتك 

حلظر  ه��ات��ف��ك  �إع������د�د�ت  �شبط 

�ملكاملات خال �شاعات معينة.

4 - حفز تركيزك بنغمات هادئة: 
ت�شاعد  �ل�شو�شاء  �أن  وج��دت  �إذ� 

�إىل  فا�شتمع  تركيزك،  يف  بالفعل 

مثل  �ل��ه��ادئ��ة،  �ملحيطة  �لأ���ش��و�ت 

�أ�شو�ت �لطبيعة.

5 - 10 دقائق من �جلري: وجدت 
جملة  يف  ن�شرت  ح��دي��ث��ة،  در����ش��ة 

�لتقارير �لعلمية، �أن 10 دقائق فقط 

من �جلري �ملعتدل �ل�شدة تزيد من 

تدفق �لدم �إىل ق�شرة �لف�ض �جلبهي 

وهو �جلزء من �لدماغ �مل�شوؤول عن 

مثل  �لتنفيذية،  �لوظيفة  م��ه��ار�ت 

�ل�شتمر�ر يف �لرتكيز على مهمة ما 

حتى �نتهائها.

من�شغًا  )�ب���َق  عقلك  م��ّرن   -  6
ع�����ش��ات��ك، يحتاج  م��ث��ل  ع��ق��ل��ي��اً(: 

دماغك �إىل »مترين« متكرر للو�شول 

عليها.  و�حل��ف��اظ  �لأد�ء  ذروة  �إىل 

عقلك  لتمرين  عديدة  طرق  هناك 

�شبيل  على  �لتفكري.  يف  ومهار�تك 

�ملتقاطعة  �لكلمات  بحل  قم  �ملثال، 

�ن�شم  �أو  �ملقطوعة،  �ل�شور  و�ألغاز 

�إىل نادي �لكتاب، �أو �ح�شر ف�شًا 

�إذ�  جزئي  بدو�م  �عمل  �أو  در��شياً، 

كنت متقاعد�ً.

7 - �ح�شل على ق�شط كاٍف من 
�ل��ن��وم: ح��اول �ل��ن��وم مل��دة �شبع �إىل 

ليلة. وهذ يتطلب  ت�شع �شاعات كل 

و�للتز�م  �شارم،  نوم  ج��دول  و�شع 

مع  تتحدث  �أن  وعليك  ليلة.  كل  به 

طبيبك حول �أي م�شاكل طبية ميكن 

مثل  �ل��ن��وم،  يف  م�شاكل  ت�شبب  �أن 

�لنومي،  �لن�شد�دي  �لنف�ض  �نقطاع 

ومتازمة متلمل �ل�شاقني، و�لذهاب 

�ملتكرر �إىل �حلمام �أثناء �لليل.

�أك���ر مما  �أه��م��ي��ة  �ل��ف��م  ل�شحة 

تتوقع، وميكن �أن يوؤدي �إهمالها �إىل 

ر�ئحة  �لت�شبب يف  من جمرد  �أك��ر 

فم كريهة ونزيف �للثة.

در��شة  �أل��ق��ت  �ل�شياق،  ه��ذ�  يف 

جديدة �ل�شوء على �لنتائج �ل�شحية 

�خلطرية �لتي قد ترتتب على �إهمال 

�رت��ف��اع  �ل��ف��م، مب��ا يف ذل��ك  �شحة 

 Express �لدم، وفق موقع  �شغط 

�لربيطاين.

�أنه  وج��دت  مدوية،  مفاجاأة  ويف 

�إذ� كانت ر�ئحة �لفم كريهة ونزيف 

فقد  حياتك،  من  جزء�ً  �للثة  وتورم 

ت��ك��ون م��ع��ر���ش��اً خل��ط��ر �لإ���ش��اب��ة 

و�لأوع��ي��ة  �لقلب  يف  مب�شاعفات 

�لدموية!

ك��م��ا ق���ام �ل��ب��اح��ث��ون م��ن معهد 

جامعة  يف  �لأ�شنان  لطب  �إي�شتمان 

�لأبحاث  من  مبزيد  لندن  كوليدج 

�أم���ر�����ض �للثة  ب��ني  �ل�����ش��ل��ة  ح���ول 

و�ح��ت��م��ال �رت���ف���اع ���ش��غ��ط �ل���دم. 

وحققو� يف بيانات 250 من �لبالغني 

�لأ�شحاء �لذين يعانون من �أمر��ض 

ب�250  وق���ارن���وه���ا  �حل�����ادة  �ل��ل��ث��ة 

�شخ�شاً لديهم لثة �شحية.

�مل�شابني  �أن  �لنتائج  وك�شفت 

عر�شة  �أك��ر  كانو�  �للثة  باأمر��ض 

�لنقبا�شي  �ل��دم  ب�شغط  لاإ�شابة 

�ملرتفع، �ملعروف �أي�شاً با�شم �رتفاع 

�أول��ئ��ك  �ل����دم، مب��رت��ني م��ن  �شغط 

�لذين ميلكون لثة �شحية.

من جهته، �أو�شح موؤلف �لدر��شة 

�أمر��ض  �أ�شتاذ  ديوتو،  فر�ن�شي�شكو 

�للثة، يف بيان، �أن »هذ� �لدليل ي�شري 

�إىل �أن بكترييا �للثة ت�شبب تلفاً للثة 

وتوؤدي �أي�شاً �إىل ��شتجابات �لتهابية 

�أمر��ض  تطور  على  توؤثر  �أن  ميكن 

�شغط  �رتفاع  ذلك  يف  مبا  جهازية 

�لدم«.

�أن  �إىل  �لدر��شة  خل�شت  كذلك 

�أمر��ض  من  يعانون  �لذين  �ملر�شى 

�ل��ل��ث��ة ه��م �أك����ر ع��ر���ش��ة لرت��ف��اع 

هناك  ي��ك��ون  عندما  �ل���دم  �شغط 

نزيف  وهو  �لن�شط«  �للثة  »�لتهاب 

�لأخ��رى  �لأع��ر����ض  وت�شمل  �للثة. 

ر�ئحة  �للثة،  ت��ورم  �للثة،  لأمر��ض 

�لفم �لكريهة، م�شغاً موؤملاً، و�نح�شار 

�للثة.

ووف���ق �ل��در����ش��ة، �رت��ب��ط وج��ود 

مت  )�ل����ذي  �لن�شط  �ل��ل��ث��ة  �ل��ت��ه��اب 

حت��دي��ده ب��و����ش��ط��ة ن��زي��ف �ل��ل��ث��ة( 

بارتفاع �شغط �لدم �لنقبا�شي.

دراسة تكشف.. المتفائلون قد 
يعيشون حياة أطول وأكثر صحة

له م�شتقبًا،  �أ�شياء جيدة �شوف حت�شل  لتوقع  �لإن�شان  يو�شف ميل 

و�لتحديات  �مل�شاكل  ملو�جهة  �إيجابية  طاقة  ما مينحه  وهو  ب�»�لتفاوؤل«، 

�ل�شعبة ما يوؤثر ب�شكل �إيجابي على �شحته �جل�شدية و�لنف�شية.

�أن �لأ�شخا�ض �ملتفائلون  �إىل  �ل�شاأن، ك�شفت در��شة جديدة  ويف هذ� 

رمبا يعي�شون حياة �أطول و�أكر �شحة، وذلك لأن �أمامهم عدد �أقل من 

�لأحد�ث �ملجهدة للتعامل معها.

رد فعل  كان  �أنه يف حني  �لدر��شة  �لقائمون على  �لعلماء  تو�شل  كما 

�ملت�شائمني،  طريقة  بنف�ض  �لع�شيبة،  �ملو�قف  من  وتعافيهم  �ملتفائلني، 

جاء �أد�ء �ملتفائلني �أف�شل من �لناحية �لعاطفية لأنهم تعر�شو� لعدد �أقل 

»�لغارديان«  �شحيفة  �ليومية، ح�شب  حياتهم  �ملجهدة يف  �لأح��د�ث  من 

�لربيطانية. كما يعتقد �لباحثون �أن �لأ�شخا�ض �أ�شحاب �لنظرة �لوردية 

للحياة، يتجنبون �لدخول يف م�شاحنات، �أو �لختناقات �ملرورية وغريها 

�إدر�كها  يف  يف�شلون  بب�شاطة  �أو  م�شايقات،  ت�شبب  �لتي  �لأح��د�ث  من 

قالت  جانبها،  من  �لأول.  �ملقام  يف  مرهقة  باعتبارها  �إليها  و�لنظر 

»بالنظر  بو�شطن:  بجامعة  �مل�شاعد  �لنف�شي  �لطب  �أ�شتاذ  يل،  د.لوينا 

و�ل�شيخوخة  �لعمر،  بطول  �لتفاوؤل  تربط  �لتي  �ل�شابقة  �لدر��شات  �إىل 

�لأمر  بد�  �لرئي�شية،  بالأمر��ض  �لإ�شابة  خماطر  و�نخفا�ض  �ل�شحية، 

كاأنه خطوة منطقية تالية �أن ندر�ض ما �إذ� كان �لتفاوؤل قد يحمي من �آثار 

�لتوتر بني كبار �ل�شن«. وتولت يل وزماوؤها حتليل �ملعلومات �لتي قدمها 

233 رجًا كانو� يبلغون من �لعمر 21 عاماً على �لأقل عندما �لتحقو� 
بدر��شة حول �ل�شيخوخة ��شطلعت بها هيئة �شوؤون �ملحاربني �لقد�مى يف 

�لوليات �ملتحدة بني عامي 1961 و1970.

در��شة  و�لت�شعينات  �لثمانينات  يف  ��شتق�شائية  در��شات  تولت  كما 

م�شتويات �لتفاوؤل لدى �لرجال �لذين �شاركو� يف �لدر��شة.

وك�شف �لباحثون �أن �ملتفائلني قد يتعافون ب�شرعة �أكرب من �ملت�شائمني، 

ويعودون �إىل �حلالة �ملز�جية �جليدة ب�شكل �أ�شرع بعد حدث مرهق، �إل 

�أن �لبيانات مل تثبت ذلك.

على  �أجريت  در��شة  يف  هارفارد  جامعة  ك�شفت  �شابقة،  در��شة  ويف 

309 مر�شى يف منت�شف �لعمر تبنّي �أن �لأ�شخا�ض �ملتفائلني �أقل عر�شة 
لاإ�شابة بالأمر��ض �لنف�شية مثل �لكاآبة و�لقلق و�لتوتر من �ملت�شائمني.

هذه الفاكهة تبدد
الرغبة في تناول السكر

�لن�شاء  من   97% �إىل  ي�شل  »ما  �أن  بريطانية حديثة  در��شة  ك�شفت 

و%68 من �لرجال �أفادو� باأنهم يعانون من �أحد �أنو�ع ��شتهاء �لطعام، مبا 

يف ذلك �لرغبة �ل�شديدة يف تناول �ل�شكر«.

 Eat This.Not That جملة  يف  ن�شرت  �لتي  �لدر��شة  وبح�شب 

يف�شل �للجوء �إىل �لفو�كه بطيئة �حلرق مع م�شادر �لدهون و�لربوتينات 

لتهدئة �لرغبة �ل�شديدة يف تناول �ل�شكريات.

ووفقا لبحث من King›s College London، فاإن �نخفا�ض ن�شبة 

�ل�شكر يف �لدم بعد عدة �شاعات من تناول �لطعام ميكن �أن يوؤدي �إىل 

�ل�شعور باجلوع ويف�شي �إىل ��شتهاك مفرط لل�شعر�ت �حلر�رية لتعوي�ض 

ذلك، ويف هذه �حلالة، �حلفاظ على ��شتقر�ر ن�شبة �ل�شكر يف �لدم ما 

يعترب �ملفتاح ل�شحق تلك �لرغبة �ل�شديدة يف تناول �لطعام.

وتقول جرين: �إن �أف�شل فاكهة ت�شاعد يف �شحق �لرغبة بتناول �شيء 

حلو �لطعم هي »�لأفوكادو« �لتي حتتوي على �لألياف و�لدهون �ل�شحية، 

وت�شيف جرين: »�لأفوكادو لي�ض فقط م�شدر�ً قوياً للربوتني، ولكنه يوفر 

دهوناً �شحية �أحادية غري م�شبعة ومتعددة غري م�شبعة تلعب دور�ً كبري�ً 

يف تغذية و�إر�شاء �جل�شم«.

وبح�شب �لدر��شات يوؤمن �لأفوكادو �لعنا�شر �لغذ�ئية �لتي »حتد من 

�ملحتوى  فاإن  ذلك،  �إىل  بالإ�شافة  �لدم«،  يف  �ل�شكر  و�رتفاع  �لأن�شولني 

�لعايل من �لألياف يف �لأفوكادو ميكن �أن ي�شاعد يف �إبطاء معدل �له�شم 

�لدم،  �ل�شكر يف  ن�شبة  و�نخفا�ض يف  �أكر  تدريجي  �رتفاع  ويت�شبب يف 

من  بطبق  �ل�شتمتاع  من  وجيزة  فرتة  بعد  باحليوية  �ل�شعور  يعني  ما 

�لأفوكادو.

إياك إهمال صحة الفم.. دراسة تكشف مفاجأة مدوية!

هل تواجه صعوبة في التركيز بأبسط المهام؟
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تقنية

باألموال.. يوتيوب يجذب 
مذيعي البودكاست

جوجل  ل�شركة  امل��م��ل��وك  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  يخترب 

ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة جل���ذب امل��زي��د م��ن مذيعي 

من�شته  اإىل  ال��ب��ودك��ا���ش��ت  و�شبكات  ال��ب��ودك��ا���ش��ت 

من  فيديو  ن�شخ  اإن�شاء  على  حثهم  اأجل  من  للفيديو 

براجمهم.

بداأت  بلومربغ،  وكالة  عن  �شادر  لتقرير  ووفًقا 

دوالر  األ��ف   300 اإىل  ت�شل  منح  بتقدمي  املن�شة 

ملذيعي البودكا�شت من اأجل اإقناعهم باإطالق ن�شخة 

فيديو من البودكا�شت اخلا�ص بهم عرب يوتيوب.

دوالر  األ��ف   50 بقيمة  ع��رو���ص  ال�شركة  وت��ق��دم 

األف   300 و  دوالر  األ��ف   200 و  الفردية  للعرو�ص 

دوالر ل�شبكات البث ال�شوتي.

ميكن  االأم�����وال  اأن  ب��ل��وم��ربغ  ت��ق��ري��ر  ذك���ر  فيما 

من  م�شورة  ن�شخ  اإن�شاء  على  املنتجني  ت�شاعد  اأن 

حلقاتهم اأو اإن�شاء اأنواع اأخرى من مقاطع الفيديو.

وميكن لهذه اخلطوة اأن جتلب املزيد من الربجمة 

اجلوهرية اإىل خدمة البث. وتزيد من ت�شكيلة البث 

الفيديو  من�شة  واأ�شبحت  بها.  اخلا�شة  ال�شوتي 

من�شة بث قوية دون تكري�ص الكثري من االأموال لهذا 

التن�شيق.

ك��م��ا ق���د ت��ك��ون ه���ذه امل��ن��ح اجل���دي���دة مل��ذي��ع��ي 

اأكرث  ا�شراتيجية  نحو  االأوىل  اخلطوة  البودكا�شت 

اكتماالً ملواجهة حتركات من�شة �شبوتيفاي لل�شيطرة 

على اأعمال البث ال�شوتي.

على  االأخ��رية  االأ�شهر  يف  �شبوتيفاي  وا�شتحوذت 

و�شاعفت  النا�شئة  البودكا�شت  �شركات  من  العديد 

املحتوى احل�شري.

 iMac جهاز  اآب��ل  �شركة  اأوقفت 

اأطلقت  عندما  اإن�����ًش��ا   27 بقيا�ص 

 5K Studio و   Mac Studio
ال�شركة  اأخربت  وبينما   .Display
بقيا�ص   iMac جهاز  اأن  ال�شحافة 

كانت  فقد  اختفى.  ق��د  اإن�����ًش��ا   27
ال�شركة  اأن  اإىل  ت�شري  ال�شائعات 

قيد  ج��دي��د   iMac Pro ل��دي��ه��ا 

التطوير.

ولكن قد ال يكون هذا هو احلال. 

ووفًقا لتقرير جديد �شادر عن موقع 

9to5mac، فاإن ال�شركة ال تخطط 
iMac متعدد  حالًيا الإ�شدار جهاز 

اإن�ًشا يف   24 م��ن  اأك��رب  االإم��ك��ان��ات 

امل�شتقبل القريب.

�شحيًحا،  التقرير  كان  حال  ويف 

فاإن هذا يعني اأننا لن نرى منوذًجا 

مبعالج  مدعوًما  اإن�ًشا   27 بقيا�ص 

ال���ذي مت   iMac ي���زال  ال   –  M1
اإيقافه موؤخًرا ي�شتخدم رقاقات اإنتل 

– يف اأي وقت قريب.
لديها خطط  لي�ص  اآبل  اإن  ويقال 

مبعالج  م��زود  اأك��رب   iMac جلهاز 

 M1 اأو   M1 Max اأو   M1 Pro
Ultra اأي�ًشا. كما من املحتمل اأي�ًشا 
اأال ن�شاهد جهاز iMac مع اأجهزة 

 M2 مبعالج  تعمل  التي  بوك  ماك 

والتي من املتوقع اأن تطلقها ال�شركة 

يف وقت الحق من هذا العام.

على  ح�شل  اأن��ه  امل��وق��ع  ويو�شح 

الذي  امل�شدر  نف�ص  من  املعلومات 

اأخربه عن Mac Studio Pro و 

الك�شف  قبل   Studio Display
عنها.

اإن�ًشا   24 بقيا�ص   iMac وميثل 

اإ���ش��داره  مت  ال��ذي   M1 معالج  مع 

الوقت احلايل  املا�شي يف  العام  يف 

الذي ميكنك  الوحيد   iMac جهاز 

موقع  من  مبا�شرة  عليه  احل�شول 

ال�شركة االإلكروين.

وتطور عمالقة التكنولوجيا جهاز 

اإن�ًشا من  حا�شب جديد بقيا�ص 24 

عام  يف  ما  وق��ت  يف  طرحه  املقرر 

يظل  اأن  املحتمل  من  ولكن   .2023
ه��ذا اجل��ه��از واح����ًدا م��ن خ��ي��ارات 

املعقولة  االأ���ش��ع��ار  ذات  ال�����ش��رك��ة 

ن�شبًيا.

ك��م��ا ل��ن ي��اأت��ي ه���ذا اجل��ه��از مع 

غرار  على  وذلك  الرائدة،  رقاقاتها 

 MacBook و   MacBook Air
Pro بقيا�ص 13 اإن�ًشا.

آبل ال تخطط إلصدار iMac جديد حاليًا بقياس 27 إنشًا

االتحاد األوروبي يريد أن يصبح رائدًا في مجال الرقاقات

تويتر تختبر ميزة المتاجر لتنمية التجارة اإللكترونية

و���ش��ع امل�����ش��رع��ون يف االحت���اد 

لزيادة  طموحة  خطًطا  االأوروب����ي 

كبري  ب�شكل  املو�شالت  اأ�شباه  اإنتاج 

يف  عاملًيا  رائ��ًدا  لت�شبح  الكتلة  يف 

هذه ال�شناعة.

اإىل  حتتاج  فاإنها  بذلك،  وللقيام 

ب��ع�����ص ال��الع��ب��ني ال��رئ��ي�����ش��ي��ني من 

لال�شتثمار  املتحدة  والواليات  اآ�شيا 

بكثافة يف القارة، بالنظر اإىل افتقار 

التكنولوجيا  اإىل  االأوروب��ي  االحت��اد 

يف املجاالت احليوية مثل الت�شنيع.

االأوروب���ي���ة  املفو�شية  واأط��ل��ق��ت 

وهي  االأوروب��ي��ة،  الرقاقات  قانون 

لتاأمني  ال��ي��ورو  حم��اول��ة مب��ل��ي��ارات 

�شال�شل التوريد وجتنب النق�ص يف 

اأ�شباه املو�شالت يف امل�شتقبل وتعزيز 

يزال  وال  ال�شناعة.  يف  اال�شتثمار 

القانون يتطلب موافقة امل�شرعني يف 

االحتاد االأوروبي لتمريره.

وت��ع��ت��رب ال���رق���اق���ات ���ش��روري��ة 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات م���ن ال���ث���الج���ات اإىل 

ولكن  الذكية.  والهواتف  ال�شيارات 

ال�شناعات  اأثرت يف  العاملية  االأزمة 

يف  ت�شبب  امل��ج��االت مما  جميع  يف 

توقف االإنتاج ونق�ص املنتجات.

واأ���ش��ب��ح��ت اأ���ش��ب��اه امل��و���ش��الت 

ق�شية اأمن قومي للواليات املتحدة، 

بل اأ�شبحت نقطة توتر جيو�شيا�شي 

بني الواليات املتحدة وال�شني.

وقد اأدى هذا ال�شدام حول اأ�شباه 

العقوبات  م�شاعفة  اإىل  املو�شالت 

�شركة  اأك��رب   ،SMIC �شركة  �شد 

لت�شنيع الرقاقات يف ال�شني.

وي��ح��اول االحت��اد االأوروب���ي االآن 

املخاطر  ه��ذه  بع�ص  من  التخفيف 

االأخ��ري. وقالت  من خالل اقراحه 

على  يجب  االأوروب���ي���ة:  املفو�شية 

اأوروبا ا�شتخدام نقاط قوتها وو�شع 

اأكرب  قيادية  منا�شب  الإن�شاء  اآليات 

و�شمان اأمن التوريد داخل ال�شل�شلة 

قانون  ويتطلع  العاملية.  ال�شناعية 

اإىل �شخ  االأوروبي  رقاقات االحتاد 

دوالر(  مليار   49( ي��ورو  مليار   43
اأ�شباه  �شناعة  يف  اال�شتثمار  م��ن 

املو�شالت وم�شاعدة الكتلة على اأن 

ت�شبح رائدة �شناعية يف امل�شتقبل.

وي��ري��د االحت���اد االأوروب����ي زي��ادة 

ح�شته يف ال�شوق من اإنتاج الرقاقات 

اإىل 20 يف املئة بحلول عام 2030، 

من 9 يف املئة حالًيا. كما يريد اإنتاج 

اأ�شباه مو�شالت اأكرث تطوًرا وكفاءة 

يف ا�شتخدام الطاقة يف اأوروبا.

احلد  خطته  من  ج��زء  ويت�شمن 

من التبعيات، بالرغم من اأن االحتاد 

اإىل  احل��اج��ة  اإىل  ي�شري  االأوروب����ي 

اإقامة �شراكات مع �شركاء.

فيه  يتطلع  ال����ذي  ال��وق��ت  ويف 

االحتاد االأوروبي اإىل حتقيق املزيد 

م��ن االك��ت��ف��اء ال���ذات���ي، ف��اإن��ه يظل 

ال��والي��ات  على  كبري  ب�شكل  يعتمد 

املتحدة واآ�شيا.

جترب  اإنها  توير  �شركة  قالت 

ي�شل  ما  بعر�ص  لل�شركات  ال�شماح 

ملفاتها  يف  للبيع  منتًجا   50 اإىل 

ال�شخ�شية، وذلك يف اإطار حماولة 

االأمريكية  ال�شوق  من  جزء  لك�شب 

ي�شمى  ملا  دوالر  مليار   45 البالغة 

االجتماعية. بالتجارة 

وت���ع���ت���رب م��ن�����ش��ت��ا ف��ي�����ش��ب��وك 

ل�شركة  اململوكتان  واإن�����ش��ت��اج��رام، 

ال���ت���ج���ارة  رائ�����دت�����ني يف  م���ي���ت���ا، 

التجار  مي��ّك��ن  مم��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

وبيع  افرا�شية  متاجر  اإن�شاء  من 

املنتجات.

من�شة  ك��ل  م��ع  احل��ال  ه��و  وكما 

تدريجياً  توير  تعمل  اجتماعية، 

التجارة  يف  منهجها  تطوير  على 

املنتجات  قوائم  ودمج  االإلكرونية، 

يف التطبيق.

االختبار  اأن  ت��وي��ر  واأو���ش��ح��ت 

ملتاجرها   – املجاين   – التجريبي 

ي��ك��ون م��ت��اًح��ا الأع��م��ال حم���ددة يف 

مرئًيا  يكون  كما  املتحدة.  الواليات 

ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  ل��الأ���ش��خ��ا���ص 

تطبيق توير عرب اآيفون.

ويوفر خيار متاجر توير اجلديد 

على  للحث   ”View Shop“ زر 

تعريف  ملفات  �شمن  اإجراء  اتخاذ 

االأعمال، الذي ميكن للم�شتخدمني 

املنتجات  جميع  لعر�ص  عليه  النقر 

عرب  لل�شراء  ال�شركة  اأدرجتها  التي 

التطبيق.

وع��ر���ش��ت ���ش��رك��ة االت�����ش��االت 

�شركاء  اأح��د  ف��ريي��زون،  االأمريكية 

االختبار، حافظات اآيفون و�شواحن 

توير،  عرب  متجرها  يف  ال�شلكية 

املن�شة،  عرب  املنتج  م�شاهدة  وبعد 

اإىل  امل�شتخدمني  توجيه  اإعادة  تتم 

موقع التاجر على الويب للدفع.
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مذكرة مع الهيئة العامة لألوقاف 
لتبادل الخبرات العلمية والعملية

العامة  الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  م���ؤخ��راً،  �سع�د  امللك  جامعة  وقعت 

ال�قفي  الن�ساط  تخدم  عليا  درا�سات  برامج  ا�ستحداث  بهدف  للأوقاف، 

وتبادل  الهيئة،  ملن�س�بي  واملهني  املعريف  للتط�ير  تعليمية  خدمات  وتقدمي 

اال�ست�سارات والدرا�سات الفنية حلل امل�سكلت والتحديات املتعلقة بالقطاع 

ال�قفي. كما تهدف املذكرة اإىل حتفيز طلبة الدرا�سات العليا وم�سرفيهم 

على تبني بح�ث مرتبطة باالأوقاف، واإقامة م�ساريع وفعاليات م�سرتكة مع 

وقفية  منتجات  وطرح  ابتكار  على  والعمل  ال�قفي،  القطاع  مك�نات  باقي 

الرئي�س  معايل  عن  نيابة  اجلامعة  جانب  من  املذكرة  ووق��ع  وت�س�يقها. 

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكت�ر خالد بن اإبراهيم 

نائب  املحافظ  عن  ونيابة  للأوقاف  العامة  الهيئة  جانب  ومن  احلميزي 

املحافظ للم�سارف والربامج التنم�ية عبدالرحمن العقيل.

تظافر  اإط��ار  ويف   2030 اململكة  روؤي��ة  مع  متا�سًيا  املذكرة  هذه  وتاأتي 

بني  ال�سراكة  مفه�م  وتاأ�سيل  التنمية  اأهداف  ال�طنية يف حتقيق  اجله�د 

االأجهزة احلك�مية وت�ثيق ال�سلت العلمية والعملية فيما بينها.

ورشة عمل عالقة األدب بالفن التشكيلي
كتبت: �سارة ال�س�يداء

بُعد  عن  عمل  ور�سة  م�ؤخراً،  وامل�ه�بني  املتف�قني  الطلبة  برنامج  نّظم 

ن�رة  امل�ه�بة  الطالبة  قدمتها  الت�سكيلي«  بالفن  االأدب  »علقة  بعن�ان 

الهذل�ل -كلية الرتبية- ، وقد بداأت ال�ر�سة باحلديث عن االأدب مفاهيمه 

وتعريفه واأهم اأ�سكال االأدب، ثم انتقلت بال�سرح عن الفن الت�سكيلي ما ه�، 

واأهم النقاط التي يرتكز عليها الفن الت�سكيلي باأن�اعه، بعد ذلك تطرقت 

للقيم امل�سرتكة بني االأ�سكال االأدبية والفن الت�سكيلي، ثم حتدثت عن م�سادر 

ا�ستلهام االأعمال االأدبية والفنية، وبعد ذلك تطرقت باحلديث عن العلقة 

بني الفن واالأدب على مر الع�س�ر.

واختتمت ال�ر�سة بنماذج متن�عة كالعلقة بني ال�سعر والفن الت�سكيلي، 

والعلقة بني امل�سرح والفن الت�سكيلي وما اإىل ذلك، وفتحت املجال للرد على 

اأ�سئلة وا�ستف�سارات احل�س�ر.

وكالة الجامعة للمشاريع تقيم 
فعالية»أسبوع البيئة«..األربعاء

تقيم وكالة اجلامعة للم�ساريع باملدينة اجلامعية للطالبات، عند العا�سرة 

2022/3/23م،  امل�افق  1443/8/20ه�  القادم  االأربعاء  ي�م  �سباح  من 

فعالية »اأ�سب�ع البيئة«، وذلك يف الفناء اخلارجي اأمام مكتبة االأمرية �سارة 

تُعنى  اأركان  الفعالية عدة  و�ستت�سمن  �سع�د.  اآل  بن في�سل  بنت عبد اهلل 

لزراعتها يف  ال�ستلت  من  ت�زيع جمم�عة  الفعالية  و�سيتم خلل  بالبيئة، 

م�ساحة خم�س�سة باملدينة اجلامعية للطالبات من قبل املتط�عات.

وكالة المشاريع تحتفي بيوم الدفاع المدني

اأقامت اإدارة ال�سلمة واالأمن اجلامعي ب�كالة اجلامعة للم�ساريع ب�سطره 

�سلمة  عن�ان»  املدين حتت  الدفاع  عن  ت�ع�ية  فعالية  م�خراً  الن�سائي، 

الذي  املدين  للدفاع  العاملي  الي�م  مع  تزامناً  وذلك  ومن��اء«،  بناء  االإن�سان 

ي�افق 1 مار�س من كل عام ميلدي. واحت�ت الفعالية على اأركان ت�ع�ية عن 

»خماطر الكهرباء، ت�سربات الغاز، ان�سكابات امل�اد الكيميائية، احتجازات 

امل�ساعد، االإ�سعافات االأولية، و�سائل االإطفاء اأن�اعها وطرق ا�ستخدامها« 

مع تدريب عملي على ا�ستخدام طفاية احلريق.

كتب: عبدامللك الهدلق

لل�س�ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  د���س��ن 

ال��دك��ت���ر  واالأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

فعاليات  م����ؤخ���راً  ال��ن��م��ي،  حم��م��د 

له،  امل�ساحب  واملعر�س  »منتم�ن« 

املهتمني  من  العديد  ح�س�ر  و�سط 

�س�اء من داخل اجلامعة اأو خارجها.

تن�عت  ف��ق��د  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 

اأقامته  ال��ذي  املعر�س  يف  االأجنحة 

وحدة امل�س�ؤولية االجتماعية والعمل 

الطلب،  �س�ؤون  بعمادة  التط�عي 

البحثية،  والكرا�سي  الكليات  بني 

باالإ�سافة اإىل اجلهات الراعية.

وُقدم يف املعر�س نبذة عن م�سرية 

اجلامعة منذ تاأ�سي�سها وحتى وقتنا 

طلبة  من  عدد  قدم  كما  احلا�سر، 

خا�س  ركن  يف  م�ساريعهم  اجلامعة 

حتت عن�ان »�ُسنع يف ال�سع�دية«.

هذا وهدفت اجلل�سات احل�ارية، 

ثقافة  ت��ع��زي��ز  و  ال��ق��ي��م  ن�سر  اإىل 

نف��س  يف  ال��داف��ع  واإث���ارة  االنتماء 

االأفراد جتاه خدمة وطننا.

وبهذه املنا�سبة، قال عميد �س�ؤون 

كناخر  ب��ن  علي  ال��دك��ت���ر  ال��ط��لب 

تقام  »منتم�ن«  مبادرة  اأن  الدلبحي 

يف  �سع�د  امللك  جامعة  دور  الإب��راز 

ال�طن  لهذا  وال���الء  االنتماء  تعزيز 

وقادته - حفظهم اهلل-، م�ؤكداً على 

املجتمع،  اأفراد  انتماء  تق�ية  اأهمية 

اإجن����ازات  ع��ل��ى  ال�����س���ء  وت�سليط 

وج��ه���د ال���ط��ن م��ن خ���لل تقدمي 

اأن�سطة تدعم هذا االنتماء.

م�ساركة  �سمن  الفعالية  ت��اأت��ي 

اجلامعة يف برنامج �سفراء ال��سطية 

يف ن�سختها ال�ساد�سة بعن�ان »ه�ية 

ال�طني  للنتماء  ودع��م��اً  وط���ن«، 

النف��س،  يف  ال�طن  لقيمة  وتعزيزاً 

اإب��داع��ات ط��لب وطالبات  واإب���راز 

جامعة امللك �سع�د.

مقرر  ط��ال��ب��ات  م��ن  ع��دد  زارت 

العمارة  بكلية  املباين1«  »ت�سييد 

م�ساريع  اأح��د  م���ؤخ��راً  والتخطيط 

االإن�����س��اء«،  »حت��ت  الطبية  امل��دي��ن��ة 

وذلك برفقة املهند�سة حنني عكا�سة، 

ن�را  الدكت�رة  الكلية  وكيلة  ومتابعة 

املزيني.

الطالبات  اأطلعن  الزيارة  وخلل 

فيما  امل�ساريع،  يف  العمل  اآلية  على 

عن  ن��ب��ذة  الهند�سي  الطاقم  ق��دم 

وامل�����اد  خ��ا���س،  ب�سكل  امل�����س��روع 

الزيارة  نهاية  ويف  فيه،  امل�ستخدمة 

اأج�����اب ال��ط��اق��م ال��ه��ن��د���س��ي على 

ا�ستف�سارات الطالبات.

متكني  اإىل  ال����زي����ارة  ه���دف���ت 

اجلانب  بني  الربط  من  الطالبات 

العملي والنظري يف امل�ساريع.

والتخطيط  العمارة  كلية  وت�سعى 

ال��ت��ع��اون  اإىل  ال��ن�����س��ائ��ي  ب�����س��ط��ره 

الإقامة  العلقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 

حم��ا���س��رة ت��ف��اع��ل��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات، 

املعرفية  املهارات  اإك�سابهم  بهدف 

االإن�ساء  فكرة  وتك�ين  )االإدراك��ي��ة(، 

احلديثة  البناء  و�سائل  با�ستخدام 

بت�سميم االأنظمة االإن�سائية وطريقة 

»درا�سة  ال�اقع  اأر�س  على  تنفيذها 

تف�سيلية لنظم االإن�ساءات الهيكلية« 

 Skeleton system )Post
�سي�عاً  االأك���ر  وه���   )& Beam

وا�ستخداماً يف ال�قت احلايل.
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د.النمي يدشن فعاليات »منتمون«

طالبات »تشييد المباني1« يزرن مشروع بالمدينة الطبية 

اإدارة ال�شالمة والأمن اجلامعي ت�شارك يف تنظيم ماراثون الريا�ض 2022


