
امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 

الأم�������ر ف��ي�����س��ل ب����ن ب���ن���در ب��ن 

عبدالعزيز اآل �سعود – اأمر منطقة 

الريا�ض -حفظه اهلل- افتتح وكيل 

جامعة امللك �سعود الدكتور عبداهلل 

ال�سلمان بقاعة ال�سيخ حمد اجلا�سر  

امللتقى  املا�سي،  الثالثاء  يوم  ظهر 

العلمية  للجمعيات  الثامن  ال�سنوي 

واملعر�ض امل�ساحب له والذي ي�سم 

56 جمعية علمية متخ�س�سة، حتت 
يف  العلمية  اجلمعيات  »دور  عنوان 

تعزيز جودة احلياة«، والذي ا�ستمر 

ملدة يومني .  

ثم  الكرمي  بالقران  احلفل  ب��داأ 

ابراهيم  بن  حممد  الدكتور  األقى 

املنظمة  اللجنة  رئي�ض  ال��ع��ب��ي��داء 

رعاية  اأن  فيها  قال  كلمة  للملتقى 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل 

بن بندر بن عبدالعزيز لهذا امللتقى 

تلك  على  وا���س��ح  لدليل  ال��ك��ب��ر، 

العناية التي يحظى بها العلم واأهله 

فجر  منذ  احلكيمة،  قيادتنا  م��ن 

على  ال�سعودية  للدولة  التاأ�سي�ض 

يدي الإمام حممد بن �سعود رحمه 

اهلل يعد م�سدر فخر واعتزاز بهذا 

التاريخ العظيم لهذه الدولة.
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افتتاح الملتقى السنوي الثامن للجمعيات العلمية

02تكريم الفائزين بهاكثون جامعة الملك سعود
»الترجمة« تستحوذ على 1850 من الطلبة

كتب: عمر اجلميعة

اأعلن عميد كلية اللغات والرتجمة 

احلربي،  �سلطان  الدكتور  الأ�ستاذ 

عن برنامج م�سرتك بني كلية اللغات 

والعلوم  احل��ق��وق  وكلية  وال��رتج��م��ة 

الل�سانيات  مب�سمى  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

اجلنائية، موؤكداً اأن الكلية تعمل على 

اللغة  يف  خا�ض  برنامج  ا�ستحداث 

تفعيل  على  يعملون  واأنهم  الكورية، 

ل�سطر  الكلية  برامج  جميع  واإتاحة 

الطالبات.

ح��واره اخلا�ض  العميد يف  وق��ال 

ر�سالة اجلامعة«  »�سناب �سحيفة  ل� 

اأن عدد طلبة الكلية يتجاوز 1850، 

الإجنليزية  اللغة  اأق�سام»  اأن  موؤكداً 

وال����رتج����م����ة، ال���ل���غ���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة 

وال���رتج���م���ة« م��ت��اح��ة 

ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

، اأم����ا ق�����س��م ال��ل��غ��ات 

احل��دي��ث��ة وال��رتج��م��ة 

خ����ا�����ض ب���ال���ط���الب، 

وب�����رن�����ام�����ج ال���ل���غ���ة 

ال�����س��ي��ن��ي��ة وال��رتج��م��ة 

فقط،  للطالبات  متاح 

م�سيفاً اأن جميع برامج 

الدرا�سات العليا متاحة 

للطالب والطالبات.

والرتجمة  اللغات  عميد  واأب���ان 

والرتجمة  اللغات احلديثة  ق�سم  اأن 

هي  اأكادميية،  برامج  ثمانية  ي�سم 

اللغة  والرتجمة،  الأ�سبانية  اللغة   «

الرو�سية  اللغة  والرتجمة،  الأملانية 

وال����رتج����م����ة، ال��ل��غ��ة 

ال��رتك��ي��ة وال��رتج��م��ة، 

ال�����ل�����غ�����ة ال����ع����ري����ة 

وال����رتج����م����ة، ال��ل��غ��ة 

وال��رتج��م��ة،  ال�سينية 

ال���ل���غ���ة ال���ف���ار����س���ي���ة 

وال����رتج����م����ة، ال��ل��غ��ة 

اليابانية والرتجمة«.

ح��ال��ي��اً   «: وق������ال 

ا�ستحداث  على  نعمل 

برنامج الدكتوراة، كون 

لدينا عدة برامج لدرجة املاج�ستر، 

وهي » اللغة الجنليزية والرتجمة، 

ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة وال���رتج���م���ة«، 

الل�سانيات  ق�سم   اإىل  بالإ�سافة 

ودرا�سات الرتجمة. 

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

الجامعة تحدد الدوام الرسمي لشهر 
رمضان المبارك 

كتب: مو�سى حدادي 

وموظفات  ملوظفي  املرن  ال��دوام  اأوق��ات  موؤخراً حتديد  اجلامعة  قررت 

اجلامعة  مبا يتما�سى مع متطلبات التعليم والعمل والتي تبداأ من املجموعة 

الأوىل »ال�ساعة   8:30�سباحاً وحتى 1:30 م�ساًء«، املجموعة الثانية من 

»ال�ساعة 9:30 �سباحاً وحتى 2:30 م�ساًء« و املجموعة الثالثة من »ال�ساعة 

10:30 �سباحاً وحتى 3:30م�ساًء« على اأن تكون كل جمموعة �سمن جدول 
مو�سح به بيانات املوظفني اإ�سافًة اإىل موافقة �ساحب ال�سالحية باجلهة 

وتزويد وحدة املتابعة بعمادة املوارد الب�سرية بن�سخة من  البيانات املطلوبة .

باجلامعة  جلميع   الب�سرية  املوارد  اأ�سدرته عمادة  تعميم  ذلك يف  جاء 

العمادات والكليات والإدارات، مت�سمناً حتديد اأوقات الدوام الر�سمي ل�سهر 

رم�سان املبارك للعام احلايل 1443ه� 2022م، واملبني على املادة 11 من 

الالئحة التنفيذية للموارد الب�سرية التي ن�ّست على اأن تكون �ساعات العمل 

الر�سمية خم�ض �ساعات يومياً، و املادة 12 من الالئحة على اأنه يجوز للوزير 

املخت�ض اإجراء تغير يف اأوقات الدوام الر�سمي مبا يتما�سى مع متطلبات 

العمل يف اجلهة احلكومية.

هذا ودعت عمادة املوارد الب�سرية جميع م�سوؤويل ال�سالحية للح�سور 

من�سوبيها،  بح�سور  املتعلقة  احل��الت  بت�سجيل  اجلهات  يف  والن�سراف  

النظام  ومتابعة  املجموعات  املوزعة ح�سب  املرن  الدوام  �ساعات  وت�سجيل 

ب�سكل م�ستمر. 

»رسالة الجامعة« يف حواره لـ»�سناب ر�سالة اجلامعة«.. عميد اللغات:
تناقش مسلسالت 

رمضان

كتب: قما�ض املني�سر-عبداهلل 

املنبهي-عمر اجلميعة

الكرمي،  رم�سان  �سهر  ي�سهد 

ال��ق��ن��وات  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ر  تناف�ض 

امل�سل�سالت،  ب��ث  يف  الف�سائية 

بل  بهدف جذب اجلمهور،  وذل��ك 

ت�سع  الإن��ت��اج  �سركات  واأ�سبحت 

كامل ثقلها بطرح اإنتاج اأعمالها يف 

هذا ال�سهر، نظراً لالهتمام الكبر 

من قبل امل�ساهد يف هذا التوقيت، 

وتهدف ال�سركات من ذلك الو�سول 

اإىل اأكر �سريحة من امل�ساهدين. 

بدورها، �سحيفة » ر�سالة اجلامعة« 

التقت بالعديد من اأ�سحاب ال�ساأن 

انطباعاتهم  لتقدمي  وامل�ساهدين، 

حول امل�سل�سالت يف �سهر رم�سان، 

حيث  عدمها،  من  ومدى جناحها 

اأكد البع�ض منهم اأن هناك �سعف 

الآونة  خالل  والفكرة  املحتوى  يف 

اأن  البع�ض  ذه��ب  فيما  الأخ���رة، 

رم�سان  �سهر  يف  الفنية  الأعمال 

لي�ست �سيئة.   التفا�سيل �س� 9-8
0312

»اللسانيات الجنائية«.. يجمع اللغات والعلوم السياسية



عميد »العلوم« يلتقي
أعضاء هيئة التدريس

كتب: اأحمد العبدالوهاب      

عقد عميد كلية العلوم الدكتور زيد بن عبداهلل اآل عثمان، موخراً لقاًءا 

�ر�ؤ�ساء  الكلية  �كالء  بح�سور  الكلية،  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  مع  مفتوًحا 

الأق�سام. 

رّحب  ب��د�ره  �ال��ذي  الكلية  لعميد  كلمًة  ثم  امللكي،  بال�سالم  اللقاء  بداأ 

باحل�سور، منوهاً عن د�ر الكلية الأكادميي �البحثي �املجتمعي.

�اأ�سار د.اآل عثمان اإىل اأن الكلية ت�سعى يف ر�ؤيتها اإىل تر�سيخ مكانتها 

املتميزة بني الكليات العاملية مبا يتوافق مع ر�ؤية اململكة 2030 نحو �طن 

مزدهر حيث اأ��سح اأن الكلية حر�ست على ا�ستحداث العديد من الربامج 

اأهمية  لتطوير خمرجاتها من اخلريجني �الأبحاث �رفع الإنتاجية، مبيناً 

اإ�سهام الكلية من خالل تظافر جهود كافة من�سوبيها لتحقيق ر�ؤية اجلامعة 

نحو التحول اإىل موؤ�س�سة م�ستقلة، �يف جانب حتقيق ر�ؤية الكلية امل�ستقبلية.

�اأكد د.اآل عثمان اأن الكلية قامت با�ستحداث �تفعيل عدد من الوحدات 

�اللجان �منها �حدة ال�ستثمار ��حدة التفاقيات ��حدة التعا�ن الد�يل 

��حدة املبادرات �غريها للعمل بر�ح الفريق الواحد �حتقيق التوازن املايل 

�تنوع ال�ستثمار �كفاءة النفاق.

�يف ختام الكلمة متنى العميد اأن يكون هذا اللقاء نقطة انطالق لتحقيق 

اأعظم ا�ستفادة ممكنة للكلية �من�سوبيها �اأق�سامها الأكادميية.

�مالحظات  �ا�ستف�سارات  مقرتحات  ل�ستقبال  املجال  فتح  ذلك  بعد   

احل�سور �التي تركزت حول العملية التعليمية �الربامج البينية �حتديات 

القطاع  مع  متت  التي  التفاقيات  من  ال�ستفادة  �كيفية  العلمي  البحث 

على  �القائمني  للح�سور  بال�سكر  اللقاء  ُختم  ذلك  بعد  �غريها،  اخلا�س 

جتهيز هذا اللقاء من من�سوبي الكلية.

عميد التعامالت اإللكترونية يكرم 
طلبة الترجمة

كرم عميد عمادة التعامالت الإلكرت�نية �الت�سالت الدكتور عبدالرحمن 

�الرتجمة  اللغات  كلية  �طالبات  طالب  من  ع��دًدا  اخلنيفر،  عبداهلل  بن 

www. �سعود  امللك  جامعة  موقع  حمتوى  ترجمة  مبادرة  يف  مل�ساركتهم 

اللغة الإجنليزية، حيث مت ت�سجيلها  اإىل  اللغة العربية  ksu.edu.sa من 
لهم �سمن العمل التطوعي يف من�سة العمل التطوعي. 

�سكره  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  اللكرت�نية  التعامالت  عميد  �ق���ّدم   

للم�ساركني يف هذه املبادرة �هم »يزيد بن اأحمد ال�سائغ، غادة بنت اإبراهيم 

ال�سلمي، ريان بن اإبراهيم بحري، ماجد بن �سليمان العتيبي.

الحربي نائبًا لرئيس وحدة الخدمات 
المساندة بإدارة التوظيف

اأ�سدر عميد املوارد الب�سرية باجلامعة 

الأ�ستاذ  بتكليف  اإداري����اً  ق���راراً  م��وؤخ��راً 

نائب  مبهام  احلربي  د�يهي�س  بن  �سلطان 

رئي�س اخلدمات امل�ساندة باإدارة التوظيف 

بالعمادة.

التوظيف  اإدارة  مدير  هناأ  جهته  م��ن 

الأ�ستاذ بندر الرا�سد الزميل �سلطان على 

تكليفه بعمله اجلديد �حثه على املزيد من 

العطاء؛ متمنياً له كل النجاح �التوفيق.

اجلدير بالذكر اأن �سلطان احلربي من 

�له  العمادة  يف  املتميزة  الإداري��ة  الكوادر 

م�ساهمات بّناءة خالل عمله باإدارة التوظيف بالعمادة.
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د.السلمان يكرم الفائزين بهاكثون جامعة الملك سعود

»النبات واألحياء الدقيقة« تناقش تدهور أشجار الطلح في المملكة

»السياحة واآلثار« تحتفي بيوم الموظف العالمي

ماقبل  ال�����س��ب��ت  ي���وم  اخ��ت��ت��م��ت 

املا�سي، مبادرة »هاكثون جامعة امللك 

فعالياتها  انطلقت  �التي  �سعود«، 

1443/8/21ه�  اخل��م��ي�����س  ي���وم 

�ذل���ك  املوافق2022/3/24م، 

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

�بح�سور  العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  �ك��ي��ل 

ب��ن ���س��ل��م��ان ال�����س��ل��م��ان �ع����دد من 

الكليات  �ع��م��داء  اجلامعة  �ك���الء 

�العمادات امل�ساندة، ��سط م�ساركة 

اأكرث من 47 فريقاً من 8 جامعات 

مبنطقة الريا�س.

نظمها  التي  الفعالية  ت�سمنت   

ب��رن��ام��ج ال�����س��راك��ة ب��ع��م��ادة ���س��وؤ�ن 

�ريادية  تقنية  عمل  �ر�س  الطالب، 

ال��ِف��رق  ت��رثي  اإر���س��ادي��ة  �جل�سات 

امل�ساِركة �معر�س م�ساحب.

�كيل  ت��ّوج  الهاكثون،  نهاية  �يف 

اجلامعة الدكتور عبداهلل بن �سلمان 

باملراكز  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  ال�سلمان 

م�سر�ع  حاز  حيث  الأ�ىل،  الثالث 

على  ال��ت��ط��وع  م�����س��ار  “�سانع”- 
يهدف  تطبيق  �ه��و  الأ�ل  امل��رك��ز 

اإىل خدمة الأندية الطالبية بعمادة 

�سوؤ�ن الطلبة، �غايته توفري فر�ًسا 

مهاراتهم  �ت�سويق  للطلبة  �ظيفية 

م�سر�ع  حقق  فيما  للم�ستفيدين، 

�ال�سالمة  الأم���ن  م�سار  “اأمان”- 
املركز الثاين، �هو عبارة عن تطبيق  

ال�سطناعي،   ال��ذك��اء  با�ستخدام 

التنبوؤ  على  امل�ساعدة  اإىل  �يهدف 

ا�ستبعاد   � اخلطر  يف  الوقوع  قبل 

تكلفة  معرفة  يف  الب�سري  العامل 

حاز  فيما  الكهربائية،  ال��ع��دادات 

على املركز الثالث، م�سر�ع »كينا«- 

اإىل  يهدف  �ال��ذي  املفتوح،  امل�سار 

مما  اجلامعة  ملتاجر  تطبيق  تطوير 

ي�سهم يف التقليل من ال�سغط عليها 

ال��ذر�ة، كما يهدف اإىل  يف ف��رتات 

للطلب  موثوقة  رقمية  قناة  اإن�ساء 

�الدفع؛ لزيادة العائد املايل.

جامعة  ه��اك��ث��ون  م���ب���ادرة  ت��ع��د 

تهدف  تناف�سية  فعالية  �سعود  امللك 

من  اجلامعيني  الطلبة  متكني  اإىل 

الإب��داع��ي��ة  احل��ل��ول  اأف�سل  ابتكار 

�حت�سني  تعزيز  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 

اإن�ساء  عرب  �ذل��ك  اجلامعية  البيئة 

ثالث  ت�ستهدف  تقنية  تطبيقات 

ر�ؤية  مع  تتما�سى  حمددة  م�سارات 

�هي   ٢٠٣٠ اململكة  �ر�ؤية  اجلامعة 

»التطوع، الأمن �ال�سالمة، املفتوح«.

ن��ّظ��م ق�����س��م ال��ن��ب��ات �الأح���ي���اء 

مع  بالتعا�ن  العلوم،  بكلية  الدقيقة 

املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 

اخلمي�س  ي��وم  الت�سحر،  �مكافحة 

1443/8/21ه� ند�ة علمية بعنوان 
يف  الطلح  اأ�سجار  تدهور  »ظاهرة 

اململكة العربية ال�سعودية.. الأ�سباب 

ال���در�ازة  بقاعة  �ذل���ك  �احل��ل��ول« 

بالدرعية.

كلية  عميد  بكلمة  الند�ة  ب��داأت 

عثمان،  اآل  زي��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم 

�الذي قدم من خاللها �سكره لق�سم 

ال��ن��ب��ات �الأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة على 

تنظيم الفعالية، حيث اأنها تاأتي من 

للوقوف  املجتمعية  امل�ساركة  مبداأ 

التي  امل�ساكل  اأهم  من  �احدة  على 

ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا اأ���س��ج��ار ال��ط��ل��ح يف 

مهاجمة  ظل  يف  احلبيبة،  مملكتنا 

بع�س اأنواع احل�سرات قلب ال�سجرة 

ال�سجرة  �مت��وت  �تهلكها  فتنخره 

حجمها،  اأ�  ع��م��ره��ا  ك���ان  م��ه��م��ا 

ق�سم  ب���داأ  هنا  م��ن  اأن���ه  م�سيفاً  

التجهيز  الدقيقة  �الأحياء  النبات 

تلك  على  ال�سوء  لت�سليط  للند�ة 

العلمي  النقا�س  خالل  من  امل�سكلة 

ال��ه��ادف �ال���س��ت��ئ��ن��ا���س ب��الأف��ك��ار 

تقارب  اأن  حيث  احللول،  �ابتكار 

ال����ر�ؤى �الأف���ك���ار مب�����س��ارك��ة ذ�ي 

ميثل  �الأك��ادمي��ي��ني  الخت�سا�س 

بني  التوا�سل  لتدعيم  مهمة  ركيزة 

القطاعات احلكومية �اخلا�سة مبا 

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  ي�سمن 

نحو  املجتمع  تطوير  على  �العمل 

اململكة  ر�ؤي����ة  لتحقيق  الأف�����س��ل 

.2030
كلمته  ال��ع��ل��وم  ع��م��ي��د  �اخ��ت��ت��م 

للح�سور  �التقدير  ال�سكر  بتقدمي 

�القائمني على تنظيم الند�ة متاأماًل 

درا���س��ة  يف  حت��ول  نقطة  ت��ك��ون  اأن 

اأ���س��ج��ار الطلح يف  ظ��اه��رة ت��ده��ور 

للو�سول  ال�سعودية  العربية  اململكة 

امل�سكلة،  لهذه  ج��ذري��ة  حلول  اإىل 

كما قدم مبادرة خا�سة بكلية العلوم 

�هي مبادرة » العلوم اخل�سراء«.

ال��دك��ت��ورة منى بنت  ث��م حت��دث��ت 

ع�����س��و هيئة  ال��وه��ي��ب��ي  ���س��ل��ي��م��ان 

�الأح��ي��اء  النبات  بق�سم  التدري�س 

»خنف�ساء  م��و���س��وع  ع��ن  ال��دق��ي��ق��ة 

احلفار تهدد اأ�سجار الطلح«، بعدها 

اإدارة  �ح���دة  رئي�سة  ا�ستعر�ست 

لتنمية  الوطني  باملركز  املنتزهات 

الت�سحر  �مكافحة  النباتي  الغطاء 

البلوي،  نا�سر  بنت  اأماين  الأ�ستاذة 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  امل���رك���ز  د�ر 

املنتزهات الطبيعية.

 م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث ال��دك��ت��ور 

عبدالرحمن بن �سعد الدا��د ع�سو 

النبات  �قاية  بق�سم  التدري�س  هيئة 

عن  �الزراعة  الأغذية  علوم  بكلية 

الطلح«،  الفونا احل�سرية لأ�سجار   «

حمد  بن  فهد  الدكتور  اختتم  فيما 

القريني الند�ة مبو�سوع » تطبيقات 

مكافحة  يف  احليوية  التكنولوجيا 

الأمرا�س النباتية«.

�الآث���ار  ال�سياحة  كلية  اأق��ام��ت 

حفاًل  م��وؤخ��راً  ال��ط��ال��ب��ات،  ب�سطر 

املوظف  ي��وم  مبنا�سبة  ملن�سوباتها 

الكلية، �ذلك بح�سور  العاملي، مقر 

الهنوف  الدكتورة  الآثار  ق�سم  �كيلة 

م��وارد  اإدارة  ق�سم  �رئي�سة  املفلح 

الرتاث �الإر�ساد ال�سياحي الدكتورة 

اآلء الر�يبعة.

 �بهذه املنا�سبة، اأثنى عميد كلية 

اهلل  عبد  الدكتور  �الآثار  ال�سياحة 

من  املبذ�لة  اجل��ه��ود  على  املنيف 

موظفي الكلية يف �سّقيه، �بد�رهم 

انتقال  دع��م  يف  الكبري   � ال��ب��ارز 

الكلية ملقرها اجلديد بكل �سال�سة، 

من�سوبات  جلميع  �سكره  م��ق��دم��اً 

الوحدات بالكلية على ما قّدمن من 

تفخر  ملمو�سة  �اأع��م��ال  اإجن���ازات 

بها الكلية.

ب��ع��د ذل���ك ق����دم  رئ��ي�����س ق�سم 

الآثار الدكتور حممد الذيبي �سكره 

من�سوبات  جلميع  امتنانه  �عظيم 

�بذلهن  جهودهن  على  الآث��ار  ق�سم 

�جن�����اح جميع  لإمت������ام  امل�����س��ت��م��ر 

�متيز  بكفاءة  املختلفة   الأع��م��ال 

�ح�س م�سوؤ�لية عايل.

ق�سم  رئي�سة  قدمت  جهتها  من 

�الإر����س���اد  ال����رتاث  م����وارد  اإدارة 

املفلح،  الهنوف  الدكتور  ال�سياحي 

اإىل  �ال��ت��ق��دي��ر  �الم��ت��ن��ان  ال�سكر 

موظفي  م���ن  امل��ج��ه��ول��ني  اجل���ن���ود 

جهودهم  على  الق�سم،  �موظفات 

�النهو�س  الرت��ق��اء  يف  امل�ستمرة 

ال��ت��ق��دم  م���ن  م��زي��د  اإىل  ب��ال��ق�����س��م 

»اأنه يوم جميل  �الزده��ار، م�سيفًة 

اأع�����رب ف��ي��ه ع���ن ع��ظ��ي��م ام��ت��ن��اين 

����س��ك��ري �ت��ق��دي��ري مل��ن ه��ّن د�م��اً 

���س��ري��ك��ات ال��ن��ج��اح، �ال���داع���م مبا 

جهود  من  �تفاين  باإخال�س  يبذلن 

�ع���ط���اء ك��ب��ري ي��ج��ع��ل م���ن حتقيق 

�من حتقيق  �سهاًل  اأم��راً  الأه��داف 

الأحالم اأمراً ممكناً«.

م�سابقة  احلفل،  تخلل  �قد  هذا 

�اأق�سامها  الكلية  تد�ر حول  ثقافية 

�تاريخها �اإجنازاتها، حيث ح�سلت 

الفائزات على جمموعة من اجلوائز 

الرمزية.

مب�شاركة 47 فريقًا من جامعات الريا�ض.. 
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برعاية اأمري الريا�ض.. 

وكيل الجامعة يفتتح الملتقى السنوي الثامن للجمعيات العلمية

د. الحميزي يرعى ورشة »تطوير البحث العلمي بالطب«

كتب: عبداملجيد العجالن

ت�صوير: عبداملجيد اجلمعة

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برعاية 

الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز 

الريا�ض  منطقة  اأمييري   – �صعود  اآل 

جامعة  وكيل  افتتح  اهلل-  -حفظه 

املييلييك �ييصييعييود اليييدكيييتيييور عييبييداهلل 

ال�صلمان بقاعة ال�صيخ حمد اجلا�صر  

امللتقى  املا�صي،  الثالثاء  يوم  ظهر 

العلمية  للجمعيات  الثامن  ال�صنوي 

له والذي ي�صم  امل�صاحب  واملعر�ض 

56 جمعية علمية متخ�ص�صة، حتت 
يف  العلمية  اجلمعيات  »دور  عنوان 

تعزيز جودة احلياة«، والذي ا�صتمر 

ملدة يومني .  

بداأ احلفل بالقران الكرمي ثم األقى 

الدكتور حممد بن ابراهيم العبيداء 

رئي�ض اللجنة املنظمة للملتقى كلمة 

ال�صمو  �صاحب  رعاية  اأن  فيها  قال 

بن  بندر  بيين  في�صل  الأميييري  امللكي 

الكبري،  امللتقى  لييهييذا  عبدالعزيز 

لدليل وا�صح على تلك العناية التي 

قيادتنا  من  واأهله  العلم  بها  يحظى 

احلكيمة، منذ فجر التاأ�صي�ض للدولة 

ال�صعودية على يدي الإمام حممد بن 

فخر  م�صدر  يعد  اهلل  رحمه  �صعود 

لهذه  العظيم  التاريخ  بهذا  واعتزاز 

الدولة وبجذورها الرا�صخة واأئمتها 

وملوكها العظماء الذين خلد التاريخ 

مدنية  دوليية  بناء  من  به  قاموا  ما 

ر�صوله  و�صنة  اهلل  كتاب  اأ�صا�صها 

�صلى اهلل عليه و�صلم، فتحقق الأمن 

وو�ييصييعييوا الأ�ييصييا�ييض الييرا�ييصييخ للعلم 

احلرمني  خييادم  مييولي  عهد  حتى 

والعلماء   العلم  راعيييي  ال�صريفني 

و�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو املييلييكييي الأميييري 

العزيز  عبد  بن  �صلمان  بن  حممد 

رئي�ض  نائب  العهد  ويل  �صعود،  اآل 

اب  جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، عَرّ

روؤيتنا الطموحة الذكية 2030. 

كانت  اإذا  د.الييعييبيييييداء  واأ�ييصيياف 

ثروات املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية تقدر 

بييروؤو�ييض الأمييييوال والأ�يييصيييول التي 

متتلكها، فاإن ثروة املوؤ�ص�صات العلمية 

تقدر مبا متتلكه من عقول ومراكز 

اأبحاث وجمعيات عملية، ولهذا فاإن 

جامعة  تتبع  جمعيًة،  وخم�صني  �صًتا 

متنوعة  تخ�ص�صات  �صعود يف  امللك 

ت�صعها  و�صحية،  وعلمية  اإن�صانية 

�صمن قائمة اأكرث اجلامعات ثراء يف 

اململكة والعامل، واأخ�ض بالذكر هنا 

واملهنية  العلمية  الرثوة  م�صادر  من 

اجلمعيات العلمية  لأدوراها الكبرية 

ولر�صالتها اجلليلة التي ت�صطلع بها 

وخدمة  واملجتمع،  العلم  خدمة  يف 

به  تييرفييد  مبييا  بها  املرتبطة  املييهيين 

تعزز  علمية  خيييرات  ميين  الييوطيين 

والعمل  التنمية  ميادين  جميع  بها 

الأمييام،  اإىل  الوطن  قاطرة  فتدفع 

بفعل القوة الهائلة ملخرجاتها عالية 

التي  الب�صرية  الطاقات  من  اجلودة 

واقتدارها  كفاءتها  التجارب  اأثبتت 

وجمتمعها  لوطنها  �ييصيينييًدا  وكييانييت 

اأقربها  كبرية،  مواجهة حتديات  يف 

عييلييى �ييصييبيييييل امليييثيييال ل احليي�ييصيير، 

اأرهقت  التي  كورونا  جائحة  حتدي 

البالد  �صهدت  وقييت  ففي  الييعييامل، 

اجلمعيات  كانت  عاًما،  اإغالًقا  فيه 

العلمية اإحدى الوجهات النادرة التي 

بدورها  لال�صطالع  اأبوابها  فتحت 

فكانت  املجتمع،  خدمة  يف  الوطني 

وامليدانية  التوعوية  الييروافييد  اأحييد 

الرئي�صة التي اعتمدت عليها اململكة 

يف ن�صر الوعي �صد خماطر املر�ض 

امليييواطييين وكييذلييك و�صع  وتييثييقيييييف 

لكن  للمواجهة،  واحلييلييول  اخلطط 

من  عابر،  دور  �صوى  لي�ض  كله  هذا 

بها  ت�صطلع  التي  الكثرية  الأدوار 

ي�صتدعي  مييا  العلمية،  اجلمعيات 

بدورها  تليق  نظرة  نوليها  اأن  منا 

اأن  منا  ي�صتدعي  كما  وباأهميتها، 

العلمية  اجلمعيات  وجود  اأن  ندرك 

فري�صة  بل  اختياًرا،  اأو  ترًفا  لي�ض 

تنموية ووطنية ل يجوز الزهد فيها 

اأو تركها، م�صيفاً ل �صيما اإذا كانت 

جمعيات علمية ن�صطة م�صرفة حتتل 

ت�صنيًفا عاملًيا متقدًما مثل جمعيات 

 ٢٧ لديها  التي  �صعود  امللك  جامعة 

جملة علمية حمكمة، ٦جمالت منها 

تقع �صمن ISI، ما يجعلها جمعيات 

لال�صطالع  بقوة  ومر�صحة  موؤهلة 

احلياة  جييودة  تعزيز  كبري يف  بييدور 

روؤية  اأهداف  اأكر  اأحد  اململكة،  يف 

�صاأنها  من  التي  الطموحة   2030
حتييقيييييق نييقييليية نييوعييييية، بيييل وثييبيية، 

م�صهودة، للوطن واملواطن.

اأ�صعر بالثقة والأمل يف  اإذ  واإنني 

جناح هذا امللتقى الكبري .

بييعييد ذلييييك مت تيييكيييرمي اليييرعييياة 

للملتقى، خمتتماً احلفل  الداعمون 

اإدارة اجلمعيات  تعريفي عن  بفيلم 

الييعييلييمييييية بييعييدهييا تييوجييه اجلييميييييع 

حيث  امل�صاحب  املعر�ض  لفتتاح 

اأرجيياء  داخييل  اجلامعة  وكيل  جتول 

املعر�ض واّطلع على ما يحتويه من 

اأجنحة خا�صة باجلمعيات امل�صاركة 

فيه .

حتيييت رعيييايييية وكيييييييل اجلييامييعيية 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�صات 

الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي، 

اأقيمت  التي  العمل  ور�صة  اختتمت 

البحث  »تطوير  بعنوان  الطب  بكلية 

الييعييلييمييي بييكييلييييية الييييطييييب«، وذليييك 

الدكتور  الطب  كلية  عميد  بح�صور 

البحث  وعميد  فودة  علي  بن  خالد 

اإبراهيم  بن  الدكتور حممد  العلمي 

الطب  كلية  وكيل  وباإ�صراف  الوابل، 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�صات 

الدكتور عا�صم بن عبدالعزيز الفدا. 

اآيييات  بييتييالوة  الييور�ييصيية  افتتحت 

تييالهييا  اهلل  كيييتييياب  ميييين  كيييرميييية 

قدم  ثم  الأ�ييصييمييري،  ب�صام  الطالب 

العليا  للدرا�صات  الطب  كلية  وكيل 

بن  عا�صم  الدكتور  العلمي  والبحث 

فيها  رحب  كلمة  الفدا،  عبدالعزيز 

اإىل  وتطرق  الور�صة  يف  بامل�صاركني 

اإمكانات  من  الطب  كلية  متلكه  ما 

ب�صرية ومراكز بحثية متطورة، واإىل 

رغبة الكلية يف متكني الباحثني بها 

العلمي  البحث  م�صتوى  من  للرفع 

روؤييية  ولتحقيق  واجلامعة،  بالكلية 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  العهد  ويل 

ويل العهد الأمري حممد بن �صلمان 

حفظه اهلل بجعل جامعة امللك �صعود 

يف م�صاف اأف�صل ع�صر جامعات يف 

اأن البحث العلمي هو  العامل، حيث 

اأهم العوامل املوؤثرة يف الرقي  اأحد 

باجلامعات والنهو�ض بها. 

اإىل حمييياور  د.اليييفيييدا  وتيييطيييرق 

�صيتم  اليييتيييي  اخلييميي�ييصيية  اليييور�يييصييية 

البحث  مييعييوقييات  وهييي  مناق�صتها 

الدرا�صات  البحثي،  التمويل  وتاأمني 

امليي�ييصييتييقييبييلييييية، حتيي�ييصييني اليييقيييدرات 

الييبييحييثييييية مليينيي�ييصييوبييي كييلييييية الييطييب، 

موافقات جمل�ض اأخالقيات البحوث 

الطبية على الإن�صان، وتكامل املوارد 

بني املراكز البحثية بكلية الطب.

الطب  كلية  عميد  األقى  ثم  ومن 

كلمة  فييودة  علي  بن  خالد  الدكتور 

يف  الييطييب  كلية  دور  فيها  اأو�ييصييح 

من  كييثييرياً  واأن  البحثية،  الييريييادة 

الكلية  بهذه  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء 

العريقة قاموا مبجهود بحثي متميز 

اأدى اإىل تغيري واقعي على امل�صتوى 

املمار�صة  والعاملي يف جمال  املحلي 

الآن  الفر�صة  اأن  م�صيفاً  الطبية، 

من  الرائعة  الكوكبة  هذه  وجود  مع 

بكلية الطب  التدري�ض  اأع�صاء هيئة 

يف  التقدم  يف  لال�صتمرار  مي�صرة 

املجال الطبي والبحثي، متاأملني يف 

م�صتقبل زاهر للكلية واملدينة الطبية 

اإمكانيات  من  متلكه  ملا  اجلامعية 

ت�صتحق الدعم والتطوير امل�صتمر. 

اجلامعة  وكيل  اأبيييدى  جهته  ميين 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�صات 

الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي، 

�صعادته بامل�صاركة يف هذه الفعالية، 

العلمي  البحث  تطوير  واأهميتها يف 

هو  منها  الهدف  واأن  الطب،  بكلية 

طويلة  تنفيذية  خطة  اإىل  ن�صل  اأن 

منجزات  لتحقيق  املييدى  وق�صرية 

ونلم�صها  نيييراهيييا  للكلية  نييوعييييية 

ونقي�صها،  وحتدث د.احلميزي عن 

اأهمية البحث العلمي يف اأي منظومة 

اأكادميية وخا�صة يف الوقت احلايل، 

وعن وجود حتديات كبرية ل بد من 

بني  التوازن  اإيجاد  ومنها  جتاوزها، 

املدى  وطويلة  ال�صريعة،  املكت�صبات 

البحث  واأهمية  العلمي،  البحث  يف 

والإنتاج  املعرفة  تنمية  يف  العلمي 

املجتمع،  م�صكالت  وحييل  املييعييريف 

الطبية  الأبحاث  اأهمية  اإىل  م�صرياً 

املت�صارعة  الييتييغييريات  مييواكييبيية  يف 

�ييصييرورة  واإىل  الييطييبييي،  املييجييال  يف 

ال�صتفادة منها يف املجال الأكادميي 

ومناهج التعليم الطبي.

ويف نهاية ور�صة العمل، مت تكرمي 

املتميزين يف البحث العلمي يف كلية 

هيئة  وع�صوات  اأع�صاء  من  الطب 

هيئة  ع�صو   38 وعددهم  التدري�ض 

تدري�ض الذين كان لهم الأثر الكبري 

يف رفع م�صتوى الإنتاج البحثي بكلية 

الطب حملياً وعاملياً. 

كييمييا مت تيييكيييرمي املييتييميييييزييين يف 

الطالب  من  العلمي  البحث  جمال 

طالباً   17 وعييددهييم  والييطييالييبييات 

يف  اأبحاثهم  متيزت  مميين  وطالبة 

موؤخراً  عقد  الييذي  العلمي  امللتقى 

ذلك  بعد  افتتحت  الييطييب.  بكلية 

جل�صات ور�صة العمل ومتت مناق�صة 

تتعلق  الأ�صا�صية  املحاور  من  عييدد 

العلمي واخلروج بتو�صيات  بالبحث 

�صيكون لها الأثر باإذن اهلل يف تطوير 

الطب  بكلية  العلمي  البحث  م�صرية 

وجامعة امللك �صعود. 

جمعية اإلعالم توقع اتفاقية مع شركة 
الصفحة الواحدة لتقنية المعلومات

والت�صال  لالإعالم  ال�صعودية  اجلمعية  رئي�ض  الآداب،  كلية  عميد  وقع 

الدكتور نايف بن ثنيان اآل �صعود، الثالثاء املا�صي مذكرة تفاهم مع �صركة 

ال�صفحة الواحدة لتقنية املعلومات، حيث مّثلها املدير العام الأ�صتاذ حممد 

العمران ، وذلك يف ملتقى كلية الآداب. وتهدف التفاقية اإىل خدمة ريادة 

الأعمال يف اململكة العربية ال�صعودية، وتنمية املجتمع وتاأهيل ال�صباب للقيام 

اإيجاد  على  قادراً  الرياديني  من  لتكوين جيل  وطنهم  مب�صوؤولياتهم جتاهه 

فر�ض عمل حرة من خالل اإمداد ال�صركات النا�صئة، وم�صاعدتها على جتاوز 

اأعباء مرحلة النطالق، باخلرات ال�صعودية من حاملي �صهادات الدكتوراة 

لتاأمني  وذلك  املختلفة  تخ�ص�صاتهم  ويف  �صعود  امللك  بجامعة  واملاج�صتري 

الدعم  واآليات  والت�صهيالت  وال�صت�صارات  اخلدمات  من  متكاملة  حزمة 

بعدها  ليتمكنوا  الحت�صان،  فرتة  ت�صمى  حمددة  زمنية  لفرتة  وامل�صاندة 

واإقامة م�صروعاتهم  العمل  �صوق  اإىل  اأنف�صهم واخلروج  من العتماد على 

التنموية ال�صغرية خارج نطاق ال�صركة.

ورشة عمل في مركز الطالب ذوي اإلعاقة
برعاية وكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد بن 

�صالح النمي،  افتتح عميد �صوؤون الطالب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي 

يوم اخلمي�ض 21 �صعبان 1443هي، ور�صة عمل بعنوان »فر�ض قبول الطلبة 

�صوؤون  عمادة  نظمتها  والتي   ، والرتجمة«  اللغات  كلية  يف  الإعاقة  ذوي 

الطالب ممثلة مبركز الطالب ذوي الإعاقة، بقاعة املرقب. تناولت الور�صة 

عدًدا من التو�صيات ب�صاأن متكني الطلبة ذوي الإعاقة يف الرامج الأكادميية 

املختلفة وذلك يف �صوء مناق�صة الرتتيبات التي�صريية واملواءمات الأكادميية 

لتعزيز التجربة اجلامعية للطلبة ذوي الإعاقة يف اجلامعة.

د.العبيداء: الجمعيات العلمية فتحت أبوابها لالضطالع بدورها الوطني في خدمة المجتمع
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جامعة القصيم  تقيم المؤتمر الدولي الرابع لتطوير 
مهارات اللغة العربية

13 بحثًا و 28 ملصقًا بحثيًا جامعة األميرة نورة تنظم 
»يوم البحث العلمي الثامن«

عدسة ِمْجهر متطورة قد تساهم 
في رصد نمو الخاليا السرطانية

(كاو�ست)،  والتقنية  للعلوم  امللك عبد اهلل  باحثون يف جامعة  طور 

عد�سة جديدة منخف�سة التكاليف ذات جودة حتاكي الت�سميم الدقيق 

ي�سبه  ب�سري  جهاز  فعبرْ  ال�سفن،  منارات  يف  امل�ستخدمة  للعد�سات 

رة قد ي�سبح من ال�سهل ر�سد التفا�سيل اجلزيئية  عد�سة منارة ُم�سغَّ

للعمليات البيولوجية، مبا فيها منو اخلاليا ال�سرطانية، بالإ�سافة اإىل 

ي الأ�سطوانية ال�سفافة التي ت�ستخدم عادة  فح�ص حمتويات اأطباق ِبترْ

كاأداة خمبية يف جمال البيولوجيا.

الأ�سباغ  اإ�سافة  البيولوجي  الت�سوير  تقنيات  من  العديد  تتطلّب 

ُمبتكرة  طريقة  ثمة  لكن  امل�ستهدفة،  اخلاليا  اإىل  امل�سيئة  الفلورية 

حديًثا، يُطلق عليها »ت�ستت رامان املحفز اأو امل�ستحث« )SRS(، التي 

با�ستخدام  وذل��ك  العيِّنات،  م  لَو�سرْ املعّقدة  اخلطوات  جتنُّب  ميكنها 

العينات  من  اجلزيئية  الهتزازية  الإ�سارات  لتجميع  الليزر  نب�سات 

البيولوجية، وبف�سل قدرة جماهر »ت�ستُّت رامان« على اإنتاج �سوٍر غري 

با�سعة عالية الدقة ب�سرعاٍت اآنية، فّكر الباحثون يف ا�ستخدامها اأي�ًسا 

يف درا�سات ت�سخي�ص الأمرا�ص يف اجل�سم احلي.

رغم ذلك، فاإن من اأوجه الق�سور يف هذه املجاهر اأنَّ نظام الر�سد 

يتاأثر باإ�سارة يف اخللفية تُعَرف با�سم التعديل متعدد الأطوار، وحتدث 

نتيجة التفاعالت املكثَّفة بني نب�سات الليزر والعينات.

البيولوجية امل�ساعد يف  العلوم  اأ�ستاذ  يقول الدكتور كارلو ليبايل، 

كاو�ست: »هذه الإ�سارة اخللفية وا�سعة النت�سار كما اأنها تقلِّل التباين 

وقت الر�سد املجهري للعينات املعقدة، مثل اخلاليا احلية، بل وجتعل 

من ال�سعب متييز اجلزيئات امل�ستهدفة«.

ولتفادي اآثار التعديل متعدد الأطوار، حتتاج معظم جماهر »ت�ستُّت 

اإىل ا�ستخدام عد�سات �سيئية زجاجية �سخمة، قادرة  رامان املحفز« 

امل�ستحيل  يكاد يكون من  ال�سوء. لكن  على جتميع زوايا عري�سة من 

تركيب هذه العد�سات يف احلا�سنات التي تو�َسع فوق من�سات املجاهر، 

والتي تُ�ستخدم لإمناء اخلاليا احلية بهدف الت�سوير احليوي.

كارلو  فريق  -باحث �سمن  برتون�سيني  اأندريا  الدكتور  اأ�سرف  وقد 

ليبايل- على درا�سٍة لت�سنيع عد�سة فائقة ال�سغر تعمل بتقنية »ت�ستُّت 

ومن خالل  بالليزر،  الأبعاد  ثالثية  الطباعة  با�ستخدام  وذلك  رامان« 

خ�سائ�ص  الفريق  طبع  املنارات،  لعد�سات  الدقيق  الت�سميم  حماكاة 

من  اأقل  �ُسمكه  اف  �سفَّ بوليمر  داخل  واملرايا  العد�سات  ت�سبه  دقيقة 

يجعلها  الطريقة  بهذه  العد�سة  »ت�سميم  برتون�سيني:  يقول  امللليمت. 

ا يف جتميع ال�سوء القادم من م�سادر عري�سة الزاوية واإعادة  الة جدًّ فعَّ

ا، يكون من ال�سهل  توجيهه اإىل كا�سف الليزر. ولأن العد�سة دقيقة جدًّ

تركيبها داخل الُغَرف املغلقة للحا�سنات«.

وبعد اأن اأكَّدت جتارب املعايرة اأنَّ العد�سة اجلديدة ت�ستطيع ا�ستبعاد 

خاليا  نحو  اأنظارهم  الباحثون  ه  وجَّ الأط��وار،  متعدد  التعديل  اإ�سارة 

�سرطانية ب�سرية مزروعة يف طبق بتي تقليدي. وك�سفت هذه التجارب 

اأنه ميكن للعد�سة ت�سوير املكونات الداخلية للخلية بدرجة من الدقة 

ت�ساهي جماهر »ت�ستُّت رامان«، لكن بت�سميم اأكرث مالءمة واأقل تكلفة.

ن�ستخدمها  التي  ال�سيئية  العد�سات  تكلفة  »تبلغ  برتون�سيني:  يقول 

اآلف  ب�سعة  ز  املحفَّ رام��ان  ت�ستُّت  الإ�سارات يف جماهر  ع��ادًة جلمع 

اأما الآن، فاأ�سبح لدينا عد�سة مبزايا م�سابهة يكلّفنا  من الدولرات. 

اإنتاجها اأقل من ُع�سر هذه التكلفة«.

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  م��ع��ايل  رع��ى 

ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال����داود 

فعاليات  م��وؤخ��راً  اجلامعة،  رئي�ص 

تقيمه  الذي  الرابع  ال��دويل  املوؤمتر 

اجلامعة، ُمثلًة بكلية اللغة العربية 

بعد،  عن  الجتماعية،  والدرا�سات 

بعنوان »تطوير مهارات  اللغة العربية 

ل���دى ط���الب امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة«، 

ورحب »الداود« يف كلمته بامل�ساركني 

ال���دويل،  العلمي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف 

ب��اأن  الفخِر والع��ت��زاِز  م��ع��ًبا ع��ن 

ت��ك��ون ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي حم��ور 

املوؤمتر،  هذا  يف  والبحث  احلديث 

هذا  يف  امل�سوؤولني  اهتمام  مثمًنا 

الوطِن املجيِد ويف مقدمتهم قيادتنا 

احلرمني  ب��خ��ادم  مثلًة  الر�سيدة 

الأمني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 

حفظهما اهلل، باأهمية اللغة العربية.

اجلامعة،  رئي�ص  معايل  واأ���س��اد 

النوعي  الدويل  املوؤمتر  باإقامة هذا 

لدى  العربية  اللغة  مهارات  لتطوير 

مب�ساركة  اجلامعية،  املرحلة  طالب 

من  املميزين  الأ���س��ات��ذة  م��ن  نخبة 

اأن���ح���اء ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ري، 

تخ�ص  مهمة  حم��اور  ع��دة  ملناق�سة 

لغتنا ومهاراتها، مبا ي�ساهم يف بناء 

م��ه��ارات  لتطوير  فعالة  ت�����س��ورات 

اللغة العربية لدى طالب اجلامعات، 

بالتعليم  املهتمون  منها  و�سيفيد 

اجلامعي يف كل مكان.

وقدم »الداود«، ال�سكر للم�ساركني 

اللغة  كلية  وملن�سوبي  امل��وؤمت��ر،  يف 

الجتماعية  وال��درا���س��اِت  العربية 

واآدابها  العربية  اللغة  بق�سم  مثلة 

على اجلهود املبذولة يف تنفيذ هذه 

جّل  اهلل  �سائاًل  املهمة،  الفعالية 

يف  موفًقا  م��وؤمت��ًرا  يكون  اأن  وع��ال 

اأوراقه ونتائجه وتو�سياته.

اإبراهيم  الدكتور  قال  جهته،  من 

الغربية  اللغة  كلية  عميد  ال��الح��م 

اإن  الج��ت��م��اع��ي��ة:  وال����درا�����س����ات 

احلديث عن اللغة العربية ومنزلتها 

متعلقة  لأن��ه��ا  ل��ه؛  �ساحل  ل  بحر 

الأثر  يف  هو حمور  الذي  بالإن�سان 

ن�ساأ  التي  البيئة  ح�سب  وال��ت��اأث��ري، 

النمط  �سكلت  التي  والعوامل  فيها، 

م�ستويات  حيث  من  لديه،  اللغوي 

اللغة �سوًتا و�سرًفا ونحًوا ودللة.

واأو�سح الالحم اأن فكرة املوؤمترات 

الدولية بالكلية قد انطلقت ب�سل�سلة 

منتظمة الأفكار، حيث كان موؤمترها 

مناهج  يف  العربية  اللغة  عن  الأول 

اللغة  ح��ول  والثاين  العام،  التعليم 

ال��تاث  بني  اجلامعات  يف  العربية 

ال��تاث  ح��ول  والثالث  واملعا�سرة، 

املناهج  �سوء  يف  والأدب���ي  اللغوي 

املوؤمتر  ه��ذا  ياأتي  فيما  احلديثة، 

تخت�ص  ل  اإ�سكالية  ليناق�ص  الرابع 

بل  واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  بق�سم 

التي  الأخ��رى  الكليات  اإىل  تتجاوزه 

تاأخذ متطلبات لغوية، حيث يناق�ص 

لدى  العربية  اللغة  مهارات  تطوير 

الطالب يف املرحلة اجلامعية.

اأن  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة،  عميد  واأ����س���ار 

دول  من  العلمية  الأوراق  ع�سرات 

ولكن  للموؤمتر،  تقدمت  قد  متعددة 

ل��ظ��روف ال��زم��ان وال��وق��ت اخلا�ص 

لالأعمال  التحكيم  وبعد  باملوؤمتر، 

الأوراق  اأه���م  اخ��ت��ي��ار  مت  العلمية 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��امل��وؤمت��ر 

موؤكًدا  وثيًقا،  ارتباًطا  وحم��اوره��ا 

جامعات  فيه  ي�سارك  امل��وؤمت��ر  اأن 

متعددة من داخل اململكة وخارجها، 

وي�سعى للو�سول اإىل ت�سور اأو فكرة 

تنه�ص  مل�ساريع  لبنة  تكون  روؤي��ة  اأو 

باللغة العربية يف ع�سر حتتاج فيه 

�سدنتها  من  البذل  من  الكثري  اإىل 

وح��را���ص ح��م��اه��ا. وق���دم ال��الح��م، 

ال�سكر لإدارة اجلامعة ويف مقدمتها 

معايل الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 

اجلامعة،  رئي�ص  ال���داود  حمد  ب��ن 

ال���ذي ب���ارك ه��ذا امل��وؤمت��ر منذ اأن 

كان فكرة، كما قدم ال�سكر ل�سيوف 

هذا املوؤمتر الذين �ساركوا بورقاتهم 

العلمية، واللجان العاملة يف املوؤمتر، 

وعلى راأ�سها اللجنة العلمية، للجهات 

التي �ساركت الكلية يف الإعداد لهذا 

املوؤمتر، وللزمالء الذي عنوا مبتابعة 

كل ما يخ�ص هذا املوؤمتر من بحوث 

وحتكيم.

درا���س��ة  اإىل  امل���وؤمت���ر  وي�����س��ع��ى 

بجميع  العربية  اللغة  مهارات  واقع 

العربية،  اجلامعات  يف  م�ستوياتها 

بغية حتقيق عدة اأهداف من بينها: 

حت��ق��ي��ق امل���واءم���ة ب��ني امل��خ��رج��ات 

و����س���وق ال���ع���م���ل، وم���ع���رف���ة واق���ع 

اللغة  مل��ه��ارات  الطالبي  التح�سيل 

الأ�سباب  حتديد  وكذلك  العربية، 

والعوامل املوؤثرة يف م�ستوى حت�سيل 

الطالب لهذه املهارات، والبحث عن 

لدى  مهاراتها  لتطوير  فاعلة  �سبل 

معاجلة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ط��الب، 

الطالب  اكت�ساب  قيا�ص  م�سكلة 

للمهارات اللغوية.

وي�����س��ت��م��ل امل���وؤمت���ر ع��ل��ى اأرب����ع 

وهي  حم��اور  ع��دة  تتناول  جل�سات 

التجارب الناجحة يف تعليم املهارات 

اللغوية  املهارات  ومواءمة  اللغوية، 

بناء  وكفاءة  العمل،  ل�سوق  املكت�سبة 

وفاعلية  اللغوية،  املهارات  موؤلفات 

بناء الختبارات يف قيا�ص املخرجات 

وحتقيقها، مب�ساركة 15 باحًثا.

يف  الأ���س��ن��ان،  ط��ب  كلية  نّظمت 

ج��ام��ع��ة الأم������رية ن����ورة ب��ن��ت عبد 

البحث  ب��وك��ال��ة  ال��رح��م��ن، م��ث��ل��ًة 

الكلية،  والبتكار وريادة الأعمال يف 

»يوم البحث العلمي الثامن«، موؤخًرا، 

ال�سعودية  اجلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

واملنظمة  الأ����س���ن���ان،  ط��ب  لتعليم 

العاملية لأبحاث طب الأ�سنان الق�سم 

ال�سعودي.

عر�ص  البحثي،  اليوم  وت�ّسمن   

 ١٣ يف  الم��ت��ي��از  طبيبات  اأب��ح��اث 

من�سوبات  من  نخبة  باإ�سراف  بحًثا، 

الكلية. كما ُعر�ص ١٩ مل�سًقا بحثًيا 

لطالبات املراحل ال�سريرية وما قبل 

ال�سريرية، اأظهرت خاللها الطالبات 

وج��اءت  البحثي،  ن�ساطهن  ب��اك��ورة 

م�ساركة من�سوبي الكلية من الباحثني 

مل�سقات  ب9  متمثلة  امل��ح��تف��ني 

البحث  وكيلة  وا�ستعر�ست  بحثية.  

كلية  يف  الأع��م��ال  وري���ادة  والبتكار 

بنت  ه��زار  الدكتورة  ال�سنان،  طب 

�سعد احلربي، اأهمية البحث العلمي 

يف عدد من الأوجه ودوره البارز يف 

تطوير البُنى املعرفية والعلمية.

واأّكدت خالل كلمتها على حر�ص 

املعرفية،  الثورة  مواكبة  اجلامعة يف 

ودعمها للبحث العلمي ب�ستى ال�سبل 

واهتمامها امل�ستمر يف اإعداد اخلطط 

للبحث  املحفزة  والبامج  وامل�ساريع 

العلمي، كما ت�سعى اإىل تطوير املعامل 

البحثية وت�سجيع التعاون وال�سراكات 

واملراكز  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  مع 

التعليمية والبحثية الأخرى.

ي�سار اإىل اأّن جامعة الأمرية نورة 

اهتماًما  ت��ويل  الرحمن  عبد  بنت 

بتخ�سي�ص  وذل��ك  العلمي،  بالبحث 

هدًفا من اأهدافها لتحقيق منظومة 

حمرًكا  باعتباره  والبتكار،  البحث 

اأ�سا�سًيا لالقت�ساد املعريف من خالل 

وتاأ�سي�ص  ال��ن��ظ��ام  عنا�سر  ت��وف��ري 

البيئة احلا�سنة وتطوير اآلية ت�سويق 

الأبحاث، وا�ستقطاب روؤو�ص الأموال 

وال�ستثمارات ومراكز البحث وريادة 

الأعمال.
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دراسة حديثة.. تكشف ارتباطًا بين المضادات 
الحيوية وتراجع اإلدراك..

البحوث في مجال االضطرابات 
االنفعالية والسلوكية: كتاب 

مرجعي )الجزء الثاني(

املوؤلف: روبرت رذرفورد واآخران

املرتجم: خالد بن عبدالعزيز احلمد

حتدياً  وال�سلوكية  العاطفية  اال�سطراباُت  ُتثُِّل 

و�سروبها  م�ستوياتها  كافة  على  للمجتمعات  كبرياً 

العلمية والعملية، فها هم العلماء من جماالت متنوِّعة 

يعملون دائبني على درا�سة هذه الظاهرة التي تنت�سر 

5-%26، ح�سب  بني  ترتاوح  بن�سٍب  املجتمعات،  بني 

ما ورد يف تقرير ال�سحة العامة يف الواليات املتحدة 

يف  التفاوت  هذا  اأن  مبيِّناً  2006م،  عام  االأمريكية 

الِن�سب يرجع اإىل عوامل اأ�سا�سية، منها منهجية البحث 

الدرا�سة،  بعيِّنة  تتعلَّق  اأخرى  وعوامل  منه،  والهدف 

اال�سطرابات  فاإنَّ  االنت�سار،  ِن�سب  النظر عن  وبغ�ض 

العاطفية وال�سلوكية تعترب من الق�سايا املهمة يف حياة 

احلياة  على  �سلًبا  توؤثر  اإنَّها  حيث  واجلماعة،  الفرد 

واملهنة،  والتعليم،  النف�سية،  وال�سحة  االجتماعية، 

وهذه اجلوانب هي التي ت�سكل العمود الفقري للحياة 

علمية  اأ�س�ض  على  املبني  التعامل  والأهمية  الناجحة. 

ظ����ه����ر م���ع ه����ذا امل��و���س��وع، 

ال��ع��دي��د م��ن امل��راج��ع 

�������س���ة يف  املُ���ت���خ�������سِّ

ال���ع���ق���ود ال��ق��ل��ي��ل��ة 

امل���ا����س���ي���ة، ال��ت��ي 

ت�سعى اإىل التعريف 

ب���اال����س���ط���راب���ات 

ال�����ع�����اط�����ف�����ي�����ة 

وال���������س����ل����وك����ي����ة 

وب���ي���ان خ��ط��ره��ا 

ع����ل����ى ال����ف����رد 

اإذا  واجل��م��اع��ة، 

مل تلَق االهتمام 

وال������ت������دخ������ل 

م�����������ن ق����ب����ل 

�سني  ملُتخ�سِّ ا

م��������ن ح����ق����ول 

ره��ا ال��ط��ب،  ع��ل��م��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، ي��ت�����س��دَّ

ولعل  االجتماعية.  والعلوم  النف�ض،  وعلم  والتعليم، 

 Handbook of Research in»الكتاب َّه��ذا 

  »Emotional and Behavioral Disorders
ومراجعة  وت��دق��ي��ق  املتخ�س�سني  م��ن  ع��دد  ت��األ��ي��ف 

 Robert B. Rutherford Jr.، Mary Magee«

يتميَّز    ،»Quinn and Sarup R. Mathur
تعترب جمال  التي  املوا�سيع  لكافة  العلمية  ب�سموليته 

اال�سطرابات،  ه��ذه  يخ�ض  فيما  والتطبيق  البحث 

من  الكثري  ي��ط��رح  وم��رتاب��ط،  متكامل  م��رج��ع  فهو 

الدرا�سات  ونتائج  االإع��اق��ة  بهذه  املتعلِّقة  الق�سايا 

والتطبيقي،  النظري  باجلانب  املرتبطة  املعا�سرة 

ويحتوي الكتاب على جزئني، وخم�سة اأبواب، وثالثني 

الكتاب اجلوانب  االأول من  تناول اجلزء  لقد  ف�ساًل. 

من  اأب���واب  ثالثة  على  م��وزَّع��ة  للمو�سوع  النظرية 

الثاين  ركز اجلزء  �ستة ع�سر ف�ساًل. يف حني  خالل 

اال�سطرابات  جم��ال  يف  التطبيقية  اجل��وان��ب  على 

موا�سيع  م��ن  ع���دداً  متناوالً  وال�سلوكية،  العاطفية 

اأربعة  على  مق�سمني  بابني  يف  واملمار�سات  التدخل 

ع�سر ف�ساًل. اإنَّ من دواعي ترجمة هذا الكتاب على 

اإميان  هو  وغزارتها،  العلمية  مادته  كثافة  من  الرغم 

الكتاب  ه��ذا  مها  يقدِّ التي  اجلمة  بالفائدة  املرتجم 

للقارئ العربي، وخا�سة للباحثني وطالب الدرا�سات 

را�سات  العليا. فهو - الكتاب - بحق دليل للبحوث والدِّ

احلديثة يف جمال اال�سطرابات العاطفية وال�سلوكية، 

تفتقُر اإليه املكتبة العربية يف جمال الرتبية اخلا�سة 

بخال�ض  املرتجُم  ُم  يَتقدَّ اخلتام  ويف  النف�ض.  وعلم 

امللك  بجامعة  الرتجمة  مركز  اإىل  والتقدير  ال�سكر 

م  �سعود، لدعمه مل�سروع ترجمة هذا الكتاب، كما يتقدَّ

بخال�ض ال�سكر والتقدير لك�لِّ َمْن �سارَك يف مراجعة 

اأن  الكرمي  �سائاًل اهلل  الكتاب.  واإخراج هذا  وحتكيم 

يجعله ِعلماً نافعاً.

اآالف  ���س��م��ل��ت  درا����س���ة  وج����دت 

االآن  يف�سر حتى  ارتباًطا مل  الن�ساء 

بني تناول امل�سادات احليوية �سهرين 

العمر  م��ن��ت�����س��ف  يف  االأق�����ل  ع��ل��ى 

الدرجات  تقييمات  يف  واالنخفا�ض 

ج���ري���ت ب��ع��د ع��دة 
ُ
امل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي اأ

�سنوات، وفق موقع �ساين�ض األرت.

وي���ق���ول ال��ف��ري��ق ال����ذي اأج����رى 

البحث، بقيادة علماء اأوبئة من كلية 

الطب بجامعة هارفارد، اأن الدرا�سة 

تو�سح مدى اأهمية مراقبة ا�ستخدام 

امل�سادات احليوية بعناية، ف�ساًل عن 

�سرورة فهمنا للرابط بني ما يحدث 

يف اأح�سائنا من ا�ستعمال امل�سادات 

احليوية ومدى تاأثريه على ما يحدث 

يف اأدمغتنا.

“يف  ورقتهم  يف  الباحثون  وكتب 

 14 من  اأك��ر  من  مكونة  جمموعة 

ا�ستخدام  اأن  الحظنا  ام���راأة،  األ��ف 

منت�سف  يف  احل��ي��وي��ة  امل�����س��ادات 

كبري  ب�سكل  م��رت��ب��ًط��ا  ك���ان  ال��ع��م��ر 

ب���ال���درج���ات ال�����س��ع��ي��ف��ة ال��الح��ق��ة 

لالإدراك، والتعلم، والذاكرة العاملة، 

وال�سرعة احلركية، واالنتباه”.

علمنا،  ح���د  “على  واأ����س���اف���وا 

احلجم  بهذا  االأوىل  ه��ي  درا�ستنا 

للم�سادات  امل��زم��ن  ل��ال���س��ت��خ��دام 

احليوية واالإدراك الالحق”.

املجموعة  يف  ال��ن�����س��اء  ت��ن��اول��ت 

االأم��د  طويل  بحثي  م�سروع  )وه��و 

درا�سة  ي�سمى  املزمنة  ل��الأم��را���ض 

���س��ح��ة امل���م���ر����س���ات( امل�����س��ادات 

التهابات  مثل  اأ�سباب  لعدة  احليوية 

االأ�سنان  وم�ساكل  التنف�سي  اجلهاز 

امل�سالك  والتهابات  ال�سباب  وح��ب 

ال��ب��ول��ي��ة، وب��ال��ن�����س��ب��ة مل���ن ت��ن��اول��ن 

االنخفا�ض  فاإن  احليوية،  امل�سادات 

عرب خمتلف  الدماغ  قوة  يف  الناجت 

والذاكرة  واال�ستجابة  التعلم  فئات 

كان يعادل حوايل 3 اأو 4 �سنوات من 

لبيانات  الطبيعية، وفًقا  ال�سيخوخة 

الدرا�سة.

يف  املعرفية  ال��ق��درة  تقييم  ومت 

بدء  م��ن  �سنوات   7 بعد  املتو�سط   

من  احليوية  امل�����س��ادات  ا�ستخدام 

اأكملته  االإنرتنت  عرب  اختبار  خالل 

وت�سّمن  امل��ن��زل،  م��ن  امل�����س��ارك��ات 

لقيا�ض  م�سممة  مهام   4 االختبار 

جوانب خمتلفة من االأداء املعريف.

وك��ع��ادة ه���ذه ال��درا���س��ات، ف��اإن 

العالقة  الإثبات  كافًيا  لي�ض  الرابط 

تظهر  ال  البيانات  اأن  اأي  ال�سببية، 

اأن ا�ستخدام امل�سادات احليوية هو 

االإدراك  انخفا�ض  اإىل  ي��وؤدي  الذي 

تكون  اأن  املمكن  فمن  موؤكد،  ب�سكل 

امل�سادات  هدفت  التي  االأم��را���ض 

ت�سببت  التي  هي  لعالجها  احليوية 

يف  الطفيف  االن��خ��ف��ا���ض  ه���ذا  يف 

احليوية  امل�سادات  ولي�ض  االإدراك 

نف�سها، على �سبيل املثال.

يكفي يف  م��ا  فهناك  ذل��ك،  وم��ع 

ما  هناك  اأن  اإىل  لالإ�سارة  الدرا�سة 

بالتاأكيد،  البحث  م��ن  امل��زي��د  ي��ربر 

وخا�سة حجم العينة الكبري.

�سادرة  حديثة  درا�سة  اأظهرت 

اأن  كونغ  اإحدى جامعات هونغ  عن 

باحلظ  يوؤمنون  الذين  االأ�سخا�ض 

بالقلق  لل�سعور  عر�سة  االأكر  هم 

والع�سبية.  

ووج���د ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ال��ذي 

ب��اث،  جامعة  ال��درا���س��ة يف  اأج��رى 

ي��وؤم��ن��ون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���ض  اأن 

خارجية  كظاهرة  »احلظ«  مبفهوم 

غالباً  حياتهم،  على  توؤثر  ع�سوائية 

عالية  م�ستويات  لديهم  يكون  ما 

وال�سلبية.  الت�ساوؤم  من 

الذين  االأفراد  فاإن  املقابل،  ويف 

ي��ع��ت��ربون اأن��ف�����س��ه��م حم��ظ��وظ��ني 

ال�سخ�سية،  ظ��روف��ه��م  ح��ي��ث  م��ن 

اأنف�سهم  لو�سف  مياًل  االأك��ر  هم 

بال�سعداء. 

الباحثون  يرى  ذلك،  على  وبناء 

املاأثور  القول  تقو�ض  نتائجهم  اأن 

البال«،  مرتاح  احلظ  على  »املتكل 

اآخر  ماأثوراً  قوالً  تدعم  اأن  وميكن 

التي  النعم  »اأح�ِض  وهو  دقة،  اأكر 

لديك«. 

ووف���ق���اً مل��وق��ع »ت�����س��اي��ن ن��ي��وز« 

ال��ربي��ط��اين، ا���س��ت��ن��دت ال��درا���س��ة 

نف�ض  علم  جملة  يف  ن�سرت  التي 

درا�سة  اإىل  �سيكولوجي«  »كورنت 

طالباً   844 �سملت  ا�ستق�سائية 

من اأ�سل �سيني يف اإحدى جامعات 

اللغة االإجنليزية يف هونغ كونغ. 

وق����د ُط���رح���ت ع��ل��ى ال��ط��الب 

ب�سكل   « املثال:  �سبيل  على  اأ�سئلة، 

للغاية.  �سعداء  النا�ض  بع�ض  عام، 

بغ�ض  ب��احل��ي��اة  ي�ستمتعون  اإن��ه��م 

وي�ستفيدون  ي��ح��دث،  عما  النظر 

اأق�����س��ى ح��د م��ن ك��ل ���س��يء،  اإىل 

ت��ق��ع ���س��م��ن ه��ذا  اأي ح���د  ف����اإىل 

التو�سيف؟«. 

اأن  ع��ل��ى  ال����ورق����ة  واأ������س�����ارت 

اإيجابية  عالقة  له  باحلظ  االميان 

مب��ج��م��وع��ة م���ن امل��ع��ت��ق��دات غري 

مثل  ال�سلبية  وال�سمات  املنطقية 

ت��ق��دي��ر  يف  امل��ب��ال��غ��ة  اىل  »امل���ي���ل 

مرتبط  اأنه  كما  االأح��داث«،  جدية 

امل�سكالت«،  »جتنب  با�سرتاتيجية 

حيث  للتكيف  ا�سرتاتيجية  وه��ي 

ي��ح��اول االأف�����راد جت��ن��ب امل��واق��ف 

معها  التعامل  من  ب��داًل  الع�سيبة 

عليها.  والتغلب 

وق������ال ال���ربف�������س���ور اأدم����ون����د 

طوم�سون، من كلية االإدارة بجامعة 

الباحثني:  فريق  قاد  وال��ذي  ب��اث، 

»ي���ب���دو اأن���ه���م ي���وؤم���ن���ون ب��احل��ظ 

بطبيعتهم  الأن��ه��م  عليه  ويتوكلون 

و�سلبية.  وت�ساوؤماً  ع�سبية  اأك��ر 

مرتبطة  �سخ�سية  �سمات  وه��ذه 

م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة مب�����س��ت��وي��ات 

احلياة  عن  الر�سا  من  منخف�سة 

وال�سعادة«.  والرفاهية 

وت���اب���ع ب���ال���ق���ول: »وم����ع ذل���ك، 

اأنهم  يعتقدون  الذين  اأولئك  ف��اإن 

���س��ارت  االأم�����ور  الأن  حم��ظ��وظ��ون 

غالباً  لهم،  بالن�سبة  جيد  ب�سكل 

ع���ن ط��ري��ق ال�����س��دف��ة ب����دالً من 

عموماً  يوؤمنون  الهادف،  الت�سميم 

باأن هذا يعود الأن لديهم جمموعة 

اإىل  تدفعهم  التي  اخل�سائ�ض  من 

واالم��ت��ن��ان،  وامل��ن��ط��ق  املو�سوعية 

وهذه �سمات �سخ�سية ترتبط على 

ال�سعادة  مب�ستويات  وا�سع  نطاق 

االأعلى«.

قــــــــــــــــرأت لك..

دراسة علمية.. المؤمنون بالحظ هم األكثر عرضة 
للشعور بالقلق والعصبية
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في ضيافتنا

353 بحثًا قدمته الكلية خالل العام الماضي

حققت الكلية المركز الثاني لجائزة العمل التطوعي في مسار 
المشاريع التطوعية للعام 2021م

دور ريادي في توفير القوى البشرية

الطبية  العلوم  كلية  ت�أ�س�ست 

1979م  ع����م  يف  التطبيقية 

ل��ت��ل��ب��ي��ة احل����ج���ة يف امل��م��ل��ك��ة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ك��وادر 

الرع�ية  يف  متخ�س�سة  موؤهلة 

للعلوم  كلية  اأول  وتعد  ال�سحية، 

الطبية التطبيقية يف اململكة يف 

دوًرا  لعبت  ولقد  احل��ن،  ذل��ك 

الب�سرية  القوى  توفري  يف  ه�ًم� 

يف  القط�عن  من  لكل  الع�ملة 

ال�سحة اخل��ص والع�م مع درجة 

من  املهنية  الكف�ءة  م��ن  ع�لية 

ب�ملع�رف  وتزويدهم  اخلريجن 

وامله�رات احلديثة.

يف  م�س�همته�  اإىل  اإ���س���ف��ة 

ال�سحية  ب���خل��دم���ت  االرت��ق���ء 

خالل  من  ال�سعودي  للمجتمع 

ت�أهيل كوادر ذات قدرة تن�ف�سية 

املهن  تخ�س�س�ت  يف  ع���مل��ي��ة 

بيئة  وتوفري  التطبيقية،  الطبية 

واإنت�ج  واالإب���داع  للتعلم  حمفزة 

بن�ء  يف  ت�سهم  علمية  ب��ح��وث 

جمتمع املعرفة.

الطبية  العلوم  كلية  ت�سم  و 

االإح�س�ئي�ت  ح�سب  التطبيقية 

ع��دًدا  2021م  للع�م  االأخ���رية 

الب�سرية  ال���ك���وادر  م��ن  ك��ب��رًيا 

عددهم:  بلغ  حيث  املتخ�س�سة 
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 143 ف��ن��ي،   122 اأخ�����س���ئ��ي، 

 84 م��ن  اأك���ر  و  اإداري،  ك����در 

مبتعث، وبلغ عدد االأبح�ث للع�م 

2021م 353بحًث�.   

أبرز شراكات الكلية :
ال�سراك�ت  م��ن  العديد  م   2021 ال��ع���م  يف  الكلية  عقدت 

اخلدم�ت  لتقدمي  وتطلع�ته�  اأه��داف��ه���  تخدم  التى  الفع�لة 

ال�سحية املتميزة، اأبرزه�: توقيع اتف�قية مع مركز امللك �سلم�ن 

للتنمية املجتمعية و  االجتم�عي حيث مت و�سع خطة م�سرتكة 

البحوث العلمية.

-توقيع اتف�قية مع االحت�د ال�سعودي للطب الري��سي لتدريب 

الطالب.

عبدالعزيز  بن  �سلط�ن  االأم��ري  مدينة  مع  اتف�قية  -توقيع 

للخدم�ت الط�رئة و افتت�ح عي�دة طوارئ ب�لكلية. 

اخل��سة  للرتبية  ال�سعودية  اجلمعية  مع  اتف�قية  -توقيع 

)ج�سرت(لتقدمي اخلدم�ت العي�دية لذوي االإع�قة و اأ�سرهم.

-توقيع اتف�قية تع�ون مع مركز التطوع ال�سحي الت�بع لوزارة 

ال�سحة.

-توقيع اتف�قية تع�ون مع �سركة وادي الري��ص لدعم م�س�ريع 

اأبح�ث تخرج  طالب وط�لب�ت الكلية.

مع  للتع�ون  الطبي  التقدم  �سركة  مع  تع�ون  اتف�قية  -توقيع 

مركز البحوث.

من ق�سم التكنولوجي� الطبية: بت�س�ميم ثالثية االأبع�د 

لنم�ذج مبدئية تزيد من كف�ءة اأجهزة التنف�ص لت�ستوعب 

احللول  بع�ص  ودرا���س��ة  املر�سى  من  اإ�س�فية  اأع���داد 

الهند�سية االإكلينيكية لزي�دة الط�قة اال�ستيع�بية لغرف 

العن�ية املركزة لزي�دة كف�ءة اأجهزة التنف�ص امل�ستخدمة. 

من ق�سم علوم �سحة املجتمع: امل�س�همة يف االأبح�ث 

العلمية ملواجهة اجل�ئحة، مت احل�سول على منحة بحثية 

كورون�.  اأبح�ث فريو�ص  برن�مج  ال�سحة يف  وزارة  من 

وج�ء البحث بعنوان (فع�لية مكمالت التغذية الفموية 

امل�س�دة لالألته�ب�ت واالأك�سدة على ال�سيتوكين�ت ومدى 

تقدم امل�س�عدة يف عالج امل�س�بن بكورون� عن طريق 

دعم جه�ز املن�عة). تفعيل العي�دات االفرتا�سية لتقدمي 

من اأبرز املب�درات الطالبية مب�درة )تنوير( والتي 

و  الب�سرية  االإع�قة  ذوي  حي�ة  جودة  لرفع  تهدف 

عن  واملط�عم  املق�هي  يف  الطلب  عملية  ت�سهيل 

وقد  )ب��راي��ل(،  للغة  الطع�م  قوائم  ترجمة  طريق 

م�ستوى  على  االأول  املركز  على  امل��ب���درة  ح�سلت 

لوحدة  الت�بعة  متكن  م��ب���درة  �سمن  اجل���م��ع��ة 

لعم�دة  التطوعي  العمل  و  االجتم�عية  امل�سوؤولية 

�سوؤون الطالب.

من اأبرز م� تتميز به كلية العلوم الطبية التطبيقية 

امل�س�ندة  ال�سحية  اخل��دم���ت  توفر  التى  عي�داته� 

من  والرفع  املجتمع  احتي�ج�ت  لتغطية  التخ�س�سية 

م�ستوى التدريب و التطوير البحثي، يف ع�م 2014م 

 ، جتريبي  ك�فتت�ح  الطبيعي  العالج  عي�ة  افتت�ح  مت 

الت�لية: عي�دة  ويف ع�م 2015م مت افتت�ح العي�دات 

ال�سحي، عي�دة  التثقيف  االإكلينيكية، عي�دة  التغذية 

قي��ص النظر، عي�دة الفح�ص املبكر الأمرا�ص العيون، 

عي�دة قي��ص ال�سمع، عي�دة الرع�ية االأولية.

يف ع�م 2016م مت افتت�ح عي�دة التخ�طب و البلع ، 

كم� مت ا�ستخدام نظ�م )م�يكرو كري( لت�سبح االأر�سفة 

اإلكرتونية يف ع�م 2017م، ويف ع�م 2018م  ق�م ق�سم 

التخ�س�سي،  املخترب  بت�سغيل  االإكلينيكية  املختربات 

الوظيفي  العالج  عي�دات  ان�سم�م  2019م  ع�م  ويف 

ووحدة اخلدم�ت ال�سحية التقنية، ويف ع�م 2020م 

مت افتت�ح عي�دات االأ�سعة، يف ع�م 2021 مت افتت�ح 

عي�دة العالج الوظيفي لالأطف�ل ذوي االإع�قة.

�س�ركت الكلية يف العديد من الفع�لي�ت و االأي�م 

الع�ملية وك�ن من اأبرزه�: 

-امل�س�ركة ب�ليوم الع�ملي ل�سرط�ن الثدي بح�سور 

اآل  الفي�سل  هيف�ء  االم��رية  امللكي  ال�سمو  �س�حبة 

اأول دواثلون ن�س�ئي من خالل  �سعود وذلك بتفعيل 

مب�درة حركة الت�بعة لكلية العلوم الطبية التطبيقية 

يف  ن�س�ئية  مب�درة  اأول  حركة  مب�درة  تعترب  حيث 

اإىل  اجل�معي  احل��رم  لتحويل  ال�سعوية  اجل�مع�ت 

م�سم�ر ري��سي.

- م�س�ركة كلية العلوم الطبية التطبيقية ب�لتع�ون 

مع كلية الطب يف اليوم الع�ملي لل�سكري

اليوم  يف  الطبيعي  العالج  ن�دي  طالب  م�س�ركة 

االأمري  مدينة  مع  ب�لتع�ون  االع�قة   لذوي  الع�ملي 

�سلط�ن بن عبدالعزيز للخدم�ت االإن�س�نية 

- م�س�ركة الكلية يف موؤمتر املراأة يف عهد امللك 

�سلم�ن.

يف  ب�لكلية  املجتمعية  اخلدمة  وحدة  م�س�ركة   -

امللتقى العلمي للتطوع ال�سحي  بدورته الث�لثة. 

� م�س�ركة عي�دات كلية العلوم الطبية التطبيقية 

)التطعيم  لتفعيل حملة  ال�سحة  وزارة  مع  ب�لتع�ون 

�سد االنفلونزا املو�سمية(.

و  التمري�ص  كلية  مع  ب�لتع�ون  الكلية  م�س�ركة   �

التربع  حلملة  اجل�معية  الطبية  ب�ملدينة  الدم  بنك 

ب�لدم 

املبتكرة  الطبية  االأجهزة  معر�ص  يف  م�س�ركة   -

الرئي�ص  مع�يل  و  اجل�معة  رئي�ص  مع�يل  برع�ية 

التنفيذي للهيئة الع�مة للغذاء والدواء.

التدري�ص  هيئة  اأع�����س���ء  م��ن  لبع�ص  ك���ن  وق��د 

و جميعه� ح��سلة  م�س�رك�ت الفتة  للكلية  الت�بعن 

على براءة االخرتاع 

ف���خ��وري  �سعود  ب��ن  في�سل  ال��دك��ت��ور  م�س�ركة 

اأداة  على  ف�خوري  �سعود  بن  عبدالعزيز  والدكتور 

املعدة  تكميم  بعملي�ت  القي�م  يف  االأطب�ء  ت�س�عد 

ب�سهولة ومبجهود اأقل مق�رنة ب�الأدوات امل�ستخدمة 

النت�ئج  بتح�سن  ي�س�هم  االخرتاع  اأن  حيث  ح�لًي�، 

من  والتقليل  امل��ع��دة  تكميم  عملي�ت  م��ن  امل��رج��وة 

احتم�لية بع�ص م�س�عف�ت العملية والتي قد تكون 

خطرية على املري�ص.

وفريقه�  ال�����س��دي��ري  ن���ورة  االأ���س��ت���ذة  م�س�ركة 

ب�بتك�رهم جه�ز لتح�سري كث�ف�ت ال�سوائل املختلفة 

بكمي�ت حمددة حل�الت ا�سطراب�ت البلع. 

و م�س�ركة الدكتور حممد بن ج�ب�هلل بي�قة على 

املق��ص ق�بلة للتكيف مع مف�سل الورك ال�سن�عي.

ب�ل�سف�ت  ب���ال���س��ت��ع���ن��ة  االخ�����رتاع  ه���ذا  يهتم 

املري�ص  فخذ  عظمة  من  جزء  الأعلى  الت�سريحية 

امل�ستق�ة من جمموعة �سور مقطعية و ذلك لت�سميم 

ي�قة على املق��ص تركب على مف�سل الورك ال�سن�عي 

و ذلك لرفع م�ستوى الثب�ت و حتفيز العظم يف تلك 

املنطقة للم�س�همة يف عملية حتمل القوى و العزم و 

تف�دي ح�لة ال�سمور التي قد حت�سل للعظم.

المبادرات الطالبية :
الخدمات المساندة:

مساهمات الكلية خالل جائحة كورونا:

مشاركات الكلية باأليام العالمية و غيرها :

 موظف متميز

أ.د. يزيد آل الشيخ
عميد كلية العلوم

الطبية التطبيقية

م�سرفة وحدة العالق�ت الع�مة واالإعالم 

بكلية العلوم الطبية التطبيقية

آالء مالكي

اإعداد: قما�ش املني�صري

كلية العلوم الطبية التطبيقية

جوائز الكلية :
الث�ين  امل��رك��ز  على  الكلية  ح�سلت 

يف  التطوعي  للعمل  الوطنية  للج�ئزة 

)اجل�مع�ت  التطوعية  امل�س�ريع  م�س�ر 

التي  و  2021م  (للع�م  التعليم  اإدارات  و 

التنمية  و  الب�سرية  املوارد  وزارة  متنحه� 

عي�دات  اأرك����ن  تفعيل  عن  االجتم�عية 

امللك  م��رك��ز  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  ا�ست�س�رية 

�سلم�ن االجتم�عي.

�صورة جماعية للدكتور �صالح قمباز والدكتور اأوليفري رابان والدكتور �صالح باحمفوظ يف زيارة ملختربات الكلية



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

يعترب املنهج جوهر العملية الرتبوية التعليمية، 

وحمتواه ما هو اإل انعكا�س ملجتمعه، ول يخلو اأي 

اأو روؤية معينة  اأو نظرية  تاأثره بفل�سفة  منهج من 

�سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر،  وتعترب مربرات 

اإل  هي  ما  تطويرها  اأو  جديدة  مناهج  ت�سميم 

التقرير  ولعل  موجودة،  اأزمة  اأو  مل�سكلة  ا�ستجابة 

الأمريكيني  الرتبويني  من  جمموعة  اأع��ده  ال��ذي 

يف   Nation at Risk خطر«  يف  »اأم��ة  بعنوان 

اأحد  1983م  ع��ام  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 

حتديد  عنها  نتج  والتي  الرتبية  يف  الأمثلة  هذه 

امل�سكلة التي كانت �سبباً يف تدين التعليم، ودرا�سة 

فر�سيات حلها من خالل تطوير املناهج، ومن هنا 

من خالل  يتم  التعليمية  امل�سكالت  مواجهة  ف��اإن 

ت�سميم عدة مناهج ت�ستمل على املعرفة واملهارة 

والجتاهات التي ينبغي على املتعلمني اكت�سابها، 

و�سن�ستعر�س  تربوية خمتارة،  وروؤي��ة  فل�سفة  وفق 

هنا الروؤى الفل�سفية الرئي�سية التي اأثرت ولزالت 

توؤثر يف املنهج وهي التقليدية، والتجريبية، وبناء 

حقول املعرفة ال�سلوكية، والبنائية، بجانب الروؤية 

التعليم  مناهج  بناء  عليها  يقوم  التي  الإ�سالمية 

العام يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سبيل حتقيق 

الوطن،  الأم��ر وحب  الإ�سالم وطاعة ويل  مبادئ 

وحتقيق روؤية اململكة2030. 

ون����ب����داأ ب��امل��ن��ه��ج يف امل���در����س���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

ملفهوم  م���رادف  يعترب  وال���ذي   Traditional
للم�سكالت  ا�ستجابة  وه��و  الدرا�سية،  امل��ق��ررات 

املعا�سرة با�ستخدام اإجنازات املا�سي، وترى هذه 

املدر�سة اأن املنهج يجب اأن يلعب دوراً يف حماية 

الثقافة، واأن يحتوي على عدة عنا�سر هي: املعرفة 

الأ�سا�سية، واملعتقدات، واللغة، والعادات والتقاليد، 

واإجنازات املا�سي وا�ستخدامها كم�سادر للمعرفة، 

وتطويره،  الجتماعي  ال���رتاث  على  واملحافظة 

اإ�سافة اإىل الهتمام بدور املعلم واإعداده وتكوين 

�سخ�سيته وجعلة قدوة، واإعطائه احلرية يف املوقف 

التعليمي. وبالتايل تكاملية و�سمولية املعرفة لكل 

م�ستقبل  هو  املدر�سة  هذه  يف  واملتعلم  املتعلمني، 

للمعرفة فقط. 

 Experimental وتقوم الروؤية التجريبية    

وقاعدتها الفل�سفة الربجماتية- التي اأ�س�سها جون 

لكل  اأن  وتعني  والتجريبية،  ال�سببية  على  ديوي- 

حدث �سبب، وتفرت�س اأن اأي �سي يحدث للمتعلمني 

يوؤثر على حياتهم، وبالتايل يجب اأن يكون املنهج 

�ساماًل ووا�سعاً حمتوياً على كل الأفكار وامل�ساعر 

التي برزت لدى املتعلمني يف مواقف غري تعليمية 

يبنى  اأن  ويجب  ال�سخ�سية،  جتاربهم  يف  اأث��رت 

املنهج على حاجات واهتمامات املتعلمني وحتديثه 

النتائج.  اأف�سل  على  للح�سول  م�ستمرة  ب�سفة 

واخلربة يف هذا املنهج هي اأ�سل املعرفة، واأ�سا�س 

اكت�ساب املعارف والجتاهات واملهارات. ومن هذه 

اخلربات حل م�سكالت املجتمع، وحتمل امل�سئولية، 

بني  والربط  والت�سحية،  النف�س،  على  والعتماد 

الأ�سباب والنتائج، واملالحظة املو�سوعية، وتقدير 

والجتماعي  الفكري  النمو  م��راع��اة  مع  العمل، 

اأحد  الن�ساط  منهج  ويعترب  املتعلمني.  خل��ربات 

التنظيمات املنهجية احلديثة الذي يرجع اأ�سله اىل 

جون ديوي، حيث اُن�سئت اأول مدر�سة ن�ساط عام 

1896م، وفل�سفتها هي حل امل�سكالت يف التدري�س 
اعتماداً على التفكري العلمي والتجريب واملناق�سة، 

الدرا�سية  امل��ادة  من  ب��دلً  املتعلم  على  والرتكيز 

)املكاوي،2000(.  

وثالث هذه الروؤى هي روؤية بناء حقول املعرفة 

Disciplines والتي ركزت على تزويد املتعلمني 
املختلفة  التخ�س�سات  يف  الأ�سا�سية  باملفاهيم 

احلاجة  دون  اجلامعات،  اأ�ساتذة  اإ���س��راف  حتت 

اإىل حفظ وتخزين كثري من املعلومات يف عقولهم، 

مبعنى اأنه ل حاجة ملواجهة كل �سي يف الطبيعة 

فهم  خ��الل  من  ولكن  الطبيعة،  معرفة  اأج��ل  من 

بع�س املبادئ العميقة من خالل ال�ستقراء ح�سب 

احلاجة، والرتكيز على م�ساركة املتعلم الفعالة يف 

البحث العلمي وتزويد الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية 

للتخ�س�سات والدور املهيمن يف هذا املنهج لأ�ساتذة 

اجلامعة.

 Behavioral ال�سلوكية  الروؤية  هي  ورابعها 

الإغ��ري��ق  الفال�سفة  اإىل  ج��ذوره��ا  ت��ع��ود  وال��ت��ي 

وحتديداً اأر�سطو، وتعترب مدر�سة من مدار�س علم 

روادها  بها  قام  التي  التجارب  اأهم  ومن  النف�س، 

هي: جتربة جون واط�سون )األربت ال�سغري والفار(، 

لدرا�سة اكت�ساب ال�سلوك والتخل�س منه، وجتربة 

اإيفان بافلوف )نظرية الرتباط الكال�سيكي( التي 

اإي��دوارد ثورندايك  قام بها على الكالب، وجتربة 

اأجريت  التي  واخلطاأ(  باملحاولة  التعلّم  )نظرية 

)النظرية  �سكنري  برو�س  وجتربة  القطط،  على 

الإجرائية(، التي قام بها على الفئران، والتي ت�سري 

والعقاب،  املكافاأة  خالل  من  ال�سلوك  تعزيز  اإىل 

ومفهومها قائم على مالحظة �سلوك املتعلم وطريقة 

ا�ستجابته ملحفز اأو مثري خارجي، ويتم تطبيقها يف 

املنهج من خالل حتديد الأهداف م�سبقاً وفق �سيغ 

�سلوكية من قبل املعلم اأو م�سمم املنهج، ويفرت�س 

لالأ�سئلة  وي�ستجيب  اإيجابي،  املتعلم  يكون دور  اأن 

املوجودة، وبنهاية املنهج يجب اأن يتمكن املتعلم من 

تعزيز اأو تعلم �سلوك اإيجابي، اأو يعدل اأو يتخلى 

اإيجابية  اجتاهات  اكت�ساب  اأو  �سلبي،  �سلوك  عن 

نحو املجتمع واملدر�سة، اأو التخل�س من امل�سكالت 

اأو تنمية املهارات اللغوية  النف�سية داخل ال�سف، 

التي تتطلب التعلم واملحاولة والتطبيق...يتبع

حممد ح�سن البحريي

معلم لغة اإجنليزية-تعليم الريا�س

طالب دكتوراة الفل�سفة يف الرتبية-املناهج 

وطرق التدري�س

ثني على ما احتواه العدد 1428 بتاريخ 24 
ُ
اأ

متعددة  واأخبار  مو�سوعات  من   1443 �سعبان 

ومتنوعة، وخا�سة تلك التي تناولت مو�سوع الفن 

وهو  البحثية  اهتماماتي  اأح��د  وهو  ال�سخرية، 

يدر�سه  الآثار ومو�سوع  بق�سم  مادة مقررة  اأي�ساً 

العليا  ال��درا���س��ات  وطالبات  ط��الب  من  العديد 

بالق�سم واأ�سرف عليهم عدد من اأ�ساتذة الق�سم.

لقد ت�سمن العدد يف �س5 عر�ساً لنتائج درا�سة 

 Archaeological جملة  يف  من�سورة  علمية 

Sciences وعنوانها: »%25 من الأعمال الفنية 
اأطفال«،  ر�سمها  التاريخ  قبل  ما  ال�سخور  على 

ويف الواقع اأن املقال يتحدث حتديداً عن طبعات 

الأثرية  املواقع  بع�س  القدمية يف  امللونة  الأي��دي 

باأوروبا ولي�س عن الفن ال�سخري عموماً بح�سب 

ما يوحي به العنوان. وقد خل�ست تلك الدرا�سة 

الأي���دي  حجم  قيا�س  على  ب��ن��اًء  النتيجة  ل��ه��ذه 

اأمكن  وق��د  ال�سخور،  على  ب��الأل��وان  املطبوعة 

مُياثل  مقا�سها  ب��اأن  الطبعات  من   25% ح�سر 

لأيدي  تعود  منها   75% و  اأطفال  مقا�س اأيدي 

بالغني.

حواراً  ال�سحيفة  اأجرت  حيث  �س8،  يف  واأما 

د.  القدير  العزيز والزميل  الأخ  وثرياً مع  ماتعاً 

بدر الفقري من ق�سم اجلغرافيا بكلية الآداب حول 

الفن ال�سخري وجهوده يف هذا املجال، ولعل ما 

العرب  »اخ��رتاع  العري�س:  العنوان  نظري  لفت 

وما  ال��ن��اري��ة«،  امل��ق��ذوف��ات  واكت�ساف  للبندقية 

ت�سمنه احلوار من حديث حول اأهم الكت�سافات 

عبارة:  وخا�سة  ال�سخرية،  الر�سوم  ميدان  يف 

»ت�سنيع البندقية واإطالق املقذوفات النارية منها 

بتاريخ يعود اإىل ما قبل امليالد«، والتي رمبا كان 

بهذا  ال�سياغة  لظهور  اأدى  طباعي  خطاأ  هناك 

ال�سكل. 

ديل بدلوي حول هذا املو�سوع 
ُ
ولعلي كمخت�س اأ

واأوكد على اأن الفن ال�سخري هو ممار�سة عرفها 

الن�سان منذ فرتة ما قبل التاريخ وتعود لع�سرات 

األف ال�سنني وا�ستمرت حتى يومنا احلا�سر، واأما 

ال�سخور  املنحوتة على  النارية  الأ�سلحة  اأ�سكال 

والتي  زمنياً،  متاأخرة  فنية  ممار�سات  نتاج  فهي 

للجزيرة  النارية  الأ�سلحة  با�سترياد  ارتبطت 

من  نراه  واأما ما  املا�سيني؛  القرنني  يف  العربية 

فهو  ال�سخور  بع�س  لبنادق منحوتة على  اأ�سكال 

ملمار�ساتهم  العربية  اجلزيرة  اأبناء  ميثل توثيق 

اليومية. 

وال�سيء بال�سيء يذكر، فهناك اأي�ساً العديد من 

ال�سخور،  واملُنفذة على  املُماثلة  الفنية  الأعمال 

التي  ال�سيارات  من  اأ�سكال خمتلفة  نحت  ومنها 

املا�سي،  امليالدي  القرن  ملنت�سف  بع�سها  يعود 

يعني  »البلكا�س« ول  �سعبياً بال�سيارات  واملعروفة 

ذلك بالطبع اأن هذه الأعمال الفنية قدمية جداً. 

ه���ذا م��ا وددت اإي�����س��اح��ه وامل�����س��ارك��ة ب��ه يف 

�سحيفتنا الغراء »ر�سالة اجلامعة« وحر�ساً مني 

على دعم كل ما يفيد ويرُثي يف جمال تخ�س�سي 

واهتماماتي العلمية.

د. عبد اهلل بن حممد ال�سارخ

ق�سم الآثار

كلية ال�سياحة والآثار

مناهج التعليم العام بين الرؤى الفلسفية والرؤية الوطنية )2-1(

تعقيبًا على موضوع الفنون الصخرية مرآة الماضي..

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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االلتزام الدوائي
ما العوامل امل�سرتكة بني ارتفاع معدلت دخول امل�ست�سفيات 

، وزيادة معدلت العتالل والوفيات ، وارتفاع تكاليف الرعاية 

ال�سحية ، وعدم حتقيق النتائج املرجوة ؟ اإنها مرتبطة بالق�سور 

يف اللتزام بالأدوية، يف الواقع عدم اللتزام بالأدوية �سائع بني 

املر�سى.

 ، كبرًيا  ميثل حتدًيا  ومل��اذا   ، الدوائي  اللتزام  هو  ما   ، اإًذا 

وما هي الطرق التي ميكن لل�سيادلة من خاللها حت�سني التزام 

مر�ساهم بالأدوية؟ هذه املقالة �ست�ساعدك يف الإجابة على هذه 

الأ�سئلة.

باأنه  الدوائي  اللتزام  الأمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  تُعّرف 

» مدى تناول املر�سى لالأدوية على النحو الذي ي�سفه اأطبائهم 

وتذكر   ، الطبية  الو�سفات  ويت�سمن هذا عوامل مثل �سرف   ،

تناول الدواء يف الوقت املحدد ، وفهم التوجيهات امل�ساحبة.« 

اإًذا هو �سلوك املري�س جتاه اأدويته ومدى التزامه بها وتناولها 

من  املقدمة  بالإر�سادات  الت�سرف  وح�سن  املحددة  اأوقاتها  يف 

ال�سيديل.  لالأ�سف ، هناك العديد من العوائق والتحديات التي 

اأهم  اأربعة من  يلي  ، فيما  الدوائي  اللتزام  حتول دون حتقيق 

التحديات:

ارتفاع  اأن  ، حيث  الأدوي��ة  ثمن  دفع  على  القدرة  اأوًل: عدم 

تكلفة الدواء تعيق التزامه بالدواء.

ثانًيا: تدين الثقافة ال�سحية، عندما يكون املري�س غري قادر 

، وكيفية  الدواء  الهامة ، مثل كيفية �سرف  على فهم املفاهيم 

تناول ال��دواء ، ووقت تناول ال��دواء ، وكمية ال��دواء التي يجب 

تناولها ، ومتى وكيفية اإعادة �سرف الدواء ، حينها ي�سبح حتقيق 

اللتزام الدوائي �سعًبا جًدا ، اإن مل يكن م�ستحياًل. 

ثالًثا: الأعرا�س اجلانبية ، عند معاناة املري�س من اآثار جانبية 

تناول  التوقف عن  اإىل  فاإنه مييل   ، الأدوية  تناول  �سلبية جراء 

الآث��ار.  تلك  ملواجهة  بنف�سه  نظامه  تعديل  اأو حماولة  الأدوي��ة 

هناك العديد من التاأثريات املختلفة التي من املحتمل اأن ت�سهم 

يف عدم اللتزام ، وجد ا�ستطالع اأن زيادة الوزن ، والغثيان / 

ا�سطراب املعدة ، والدوخة / التعب ، وتهيج اجللد كلها اأمثلة 

على هذه الآثار اجلانبية ال�سلبية.

رابًعا: تعدد الأدوية ، يواجه املر�سى الذين يتناولون خم�سة اأدوية 

على الأقل - ي�سار اإليها عادةً با�سم الأدوية املتعددة - العديد من 

التحديات املرتبطة ب�سكل مبا�سر بهذا العدد الكبري من الو�سفات 

الطبية، يت�سمن ذلك جدول اجلرعات املعقد، وعدم الو�سوح يف 

التعليمات ، والآثار اجلانبية املتعددة، اإ�سافة اإىل ارتفاع التكلفة.

حت�سني اللتزام بالأدوية

التزام  لتحقيق حت�سينات يف  اتخاذها  هناك خطوات ميكن 

املري�س بالأدوية ، تتمثل اإحدى اخلطوات الأ�سا�سية يف تخ�سي�س 

الوقت الكايف لفهم اأ�سباب عدم اللتزام الدوائي حيث اأن فهم 

التثقيف  توفري  يعد  كما  حللها.  الأوىل  اخلطوة  هو  امل�سكلة 

الدوائي للمري�س اأمًرا هاًما، عندما يفهم املري�س ب�سكل اأف�سل 

وكيفية   ، به  اللتزام  عدم  وخماطر  دوائ��ي  نظام  اتباع  اأهمية 

يفعلون  وماذا   ، فيها  املرغوب  اجلانبية غري  لالآثار  ال�ستجابة 

اإذا واجهوا عقبات اأمام اللتزام وكيفية احل�سول على اإجابات 

لالأ�سئلة املتعلقة باأدويتهم يف الوقت املنا�سب ، �سيتح�سن اللتزام 

»تثقيف  اأن  ا�ستنتاجها  يف  الدرا�سات  اإح��دى  بينت  ال��دوائ��ي، 

املري�س يح�سن اللتزام ب�سكل كبري«.

نظًرا اإىل الدور الهام الذي ميكن اأن تلعبه التكلفة يف امل�ساهمة 

يف عدم اللتزام الدوائي ، يجب اأن يحاول الأطباء وال�سيادلة 

�سرف الأدوية ببدائل اأقل كلفة.

رمي بنت بندر املنيف

كلية ال�سيدلة
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ا�صتطالع: قما�ش املني�صري

عبداهلل املنبهي

عمر اجلميعة

من  بالعديد  العربية  ال�شا�شات  تزدحم 

خالل  التلفزيونية  وامل�شل�شالت  ال��رام��ج 

���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك، وال����ذي اأ���ش��ب��ح 

وت�شويق  لعر�ض  للمنتجني  الأف�شل  املو�شم 

امل�شاهدين  من  كبرية  ن�شبة  لكن  اأعمالهم، 

واملتابعني باتوا غري مقتنعني بتلك الأعمال 

اأو لنقل غري را�شني عنها، وي�شفون اأغلبها 

وال��ف��ك��رة  امل��ح��ت��وى  ح��ي��ث  م��ن  بال�شعيفة 

كبري  ق�شم  حتول  بل  احل��وار،  لغة  وكذلك 

بال جدوى، ح�شب و�شف  تهريج  اإىل  منها 

رم�شان  �شهر  دخ��ول  وم��ع  منهم،  العديد 

املبارك ارتاأينا اإجراء ا�شتطالع مع اأ�شحاب 

اآراء  واأخ��ذ  واملتابعني  الفنانني  من  ال�شاأن 

 .. املو�شوع  ه��ذا  ح��ول  الطالب  من  عينة 

بالتايل: فخرجنا 

ال�شناين:   عبدالإله  د.  يقول  البداية  يف 

يعتر  رم�شان  يف  الإنتاج  لزيادة  »بالن�شبة 

ا اأولاً ب�شبب كرثة م�شاهدة  ذلك اأمر مهم جداً

يكون  اأن  يريد  الكل  وبالتايل  امل�شل�شالت 

و�شحي  جيد  تناف�شي  �شيء  وه��ذا  مميز 

فقط  واح��د  �شهر  يف  يكون  ل  اأن  واأمتنى 

اأن توجد  اأنه يجب  بل يف كل الأ�شهر على 

كما  املتميزة  امل�شل�شالت  من  كبرية  كمية 

�شركات  تناف�ض  غري  اأخ��رى  عوامل  يوجد 

التي  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  �شمن  وم��ن  الإن��ت��اج 

ت�شاعد على اأن يكون الإعالن متواجدااً يف 

اأعلى  الإع��الن  قيمة  يجعل  وذلك  الإع��الم 

يعطي  فهذا  امل��وج��ودة  املحطات  بع�ض  يف 

ويدفعهم  وكبري  عايل  مايل  مردود  للمنتج 

اإىل التناف�ض يف دراما رم�شان والآن بع�ض 

املحطات بداأت تاأخذ منحى اآخر فاأ�شبحت 

التي  امل�شل�شالت  اأو  الرامج  بع�ض  متيز 

اأ�شبح  ولذلك  اأواملحطة  ال�شركة  نف�ض  من 

التناف�ض وا�شح فبالتايل اأرى اأن هذا �شيء 

اأعمال كثرية يف  اأن ي�شبح هناك  طيب يف 

بني  ومتييز  تناف�ض  هناك  وي�شبح  رم�شان 

ثقافة  وه��ذه  واملمتاز  ج��دااً  واجليد  اجليد 

فنية ممتازة وجيدة وتعطي القدرة للمتلقي 

على اختيار ما ينا�شبه«.

واأ�شاف د .عبدالإله »لي�شت كل الأعمال 

يف الآونة الأخرية �شيئة لكن الآن امل�شل�شل 

ال�شينما  اأخ��ذن��ا  فلو  يُ�شاهد  ل  ال�����ش��يء 

من  يحدد  الآن  فالعمل  املثال  �شبيل  على 

جودته  يحدد  من  فهو  التذاكر  بيع  �شباك 

وعدد جمهور العمل، فحتى لو عر�ض مرة 

اأخرى لن يتغري الأمر فاملحطة �شوف تفقد 

�شيئة  اأعمالها  جودة  كانت  لو  م�شداقيتها 

اإىل  ندخل  فهنا  اجلودة  ملو�شوع  وبالن�شبة 

اجليد  العمل  حت��دد  وموؤ�ش�شات  ق��وان��ني 

من  الكثري  يتطلب  وه��ذا  ال�شيء  والعمل 

العديد  ي��وج��د  ع��ام  ب�شكل  ول��ك��ن  الأم���ور 

يف  واملهمة  اجليدة  الأع��م��ال  من 

وهي  العربي  ال��وط��ن  اأن��ح��اء  ك��ل 

العمل  يبقى  ولكن  ن�شبياًا  متفاوتة 

املتلقي  ذاك��رة  يف  ملت�شق  اجليد 

مرور  مير  وال�شيء  طويلة  لفرتة 

من  لل�شبب  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال���ك���رام 

من  فهو  الإنتاج  هو  نظري  وجهة 

يحدد كل �شيء تقريباًا من املخرج 

عام  ب�شكل  الفني  العمل  وطاقم 

العمل  على  ت�شاعد  عوامل  وهذه 

اإع����داده وه��ن��اك جوائز  وك��ذل��ك 

على  ت��وزع  الأو�شكار  مثل  عاملية 

اأرى  اأن��ا  لهذا  واملنتجني  الإن��ت��اج 

الأم��ر  ه��ذا  يف  الرئي�شي  العامل  الإن��ت��اج 

وكذلك املحطات عامل مهم«.

يف  خالدة  �شتبقى  التي  الأعمال  وحول 

يوجد  »بالتاأكيد  .ال�شناين:  د  قال  الذاكرة 

و�شائل  ه��ن��اك  ي��ك��ن  ال�����ش��اب��ق مل  لأن���ه يف 

وت��وي��رت  الفي�شبوك  م��ث��ل  ع��ال��ي��ة  ت��وا���ش��ل 

والقنوات الف�شائية امل�شفرة وغري امل�شفرة 

الزمن  �شفة  وه���ذه  يقل  هنا  فالتناف�ض 

قناتني  اأو  قناة  اإل  هناك  يكن  مل  ا  و�شابقاً

بتلك  متعلقااً  امل�شاهد  فاأ�شبح  التلفاز  على 

واإن كانت جيدة  القدمية حتى  امل�شل�شالت 

وغريها  والت�شوير  امل�شمون  حيث  م��ن 

ولي�ض  الفرتة  تلك  منذ  قل  التناف�ض  ولكن 

واإن  حتى  طبيعي  �شيء  وه��ذا  ك��ان  مثلما 

ولكن  جيدة  اأخ��رى  م�شل�شالت  هناك  كان 

توجد بع�ض الأعمال تر�شخت لدينا وذلك 

م�شاهدتها  وك��رثة  الطويلة  امل��دة  ب�شبب 

العمل  ك��ان  اإذا  وخا�شة  عر�شها  ووق��ت 

ا�شتمر  طا�ض  ما  طا�ض  مثل  ا  ج��داً طويالاً 

اأن ي�شبح  الغريب  18 �شنة فلي�ض من  ملدة 

املهمة  الأعمال  من  يعد  وهذا  الذاكرة  يف 

ويوجد  ب�شهولة  تختفي  اأن  ميكن  ل  التي 

م�شل�شل  مثل  مهمة  ج��دي��دة  اأع��م��ال  الآن 

تراثنا  من  ا  بع�شاً لنا  قدم  الذي  العا�شوف 

احلقبة  تلك  يف  القدمية  وحياتنا  ال�شعبي 

وكان  التي حدثت  الأح��داث  بع�ض  وكذلك 

ا  جداً عالياًا  عليه  اجلمهور  اإقبال 

وهذا ما مييزه وهي من الأعمال 

عن جتربة  ذاكرتي  يف  بقت  التي 

اأربع  له  العمل  هذا  لأن  �شخ�شية 

�شاأل 
ُ
اإىل خم�ض �شنوات وما زلت اأ

اأو  ثاين  يوجد جزء  مثل هل  عنه 

ويوجد  الأم��ور  من  وغريها  ثالث 

اأعمال اأخرى ولكن ي�شل م�شل�شل 

�شكل  اأو  طبيعة  ل��ه  ال��ع��ا���ش��وف 

وخارج  داخ��ل  قبول يف  وله  معني 

اململكة«.

نايف  د.  قال  اأخرى  جهة  ومن 

الثقيل مدير عام اجلمعية العربية 

حر�شت  »لقد  والفنون:  للثقافة  ال�شعودية 

التواجد  على  والفنانني  الإن��ت��اج  �شركات 

اأن  اأعتقد  يل  بالن�شبة  رم�شان  درام��ا  يف 

رم�شان منذ فرتة بعيدة اأ�شبح له خا�شية 

املباركة  خا�شية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  معينة 

وخا�شية الروحانية واأن العائلة جتتمع فيه 

الف�شائيات  قبل  اهتمام من  واأ�شبح هناك 

يف  التلفزيونية  ال���دورة  على  الرتكيز  يف  

القنوات  ظهرت  عندما  الالحقة  ال�شنوات 

للكثري  ���ش��وق  رم�شان  اأ�شبح  الف�شائية 

فيه  ت�شتقطب  التلفزيونية  املحطات  من 

بهدف  التلفزيونية  والأع��م��ال  ال�شركات 

امل�شاهدين  من  �شريحة  اأكر  اإىل  الو�شول 

وظهر  القناة  ي�شاهدون  واأنهم  وح�شورهم 

فرتة  يف  كبري  ب�شكل  امل��ح��م��وم  التناف�ض 

دراما رم�شان ول �شك باأنها فرته تناف�شية 

واأعتقد اأنه يف ال�شنوات الأخرية مع وجود 

التي  ف��ورم��ز  وال��ب��الت  الرقمية  املن�شات 

الوقت  يف  وال��رام��ج  امل�شل�شالت  تعر�ض 

الذي تريد فيه امل�شاهدة«.

نقول  »عندما  حديثه  .ن��اي��ف  د  واأك��م��ل 

الأخرية  الآون��ة  يف  الأعمال  من  الكثري  اأن 

خطري  ���ش��وؤال  يعني  فهذا  جودتها  فقدت 

اأم��ام  تو�شع  اأن  يجب  ا�شتفهام  وع��الم��ة 

املنتجني واأمام فريق العمل فما هو ال�شبب 

ل  ا  طبعاً جودتها  فقدت  الأع��م��ال  اأن  يف 

نقول  واأن  ع��ام  بحكم  نحكم  اأن  ن�شتطيع 

الأع��م��ال  تعني  وم���اذا  الأع��م��ال  م��ن  كثري 

الأع��م��ال  نعني  ه��ل  ع��ام  ب�شكل  العربية 

اخلليجية؟  الأعمال  نعني  هل  ال�شعودية؟ 

ولكن ل �شك اإذا فقدت الدراما اأو الأعمال 

يف  مرجعه  يعني  فهذا  جودتها  من  �شيئاًا 

يف  واخل��ل��ل  املنتجة  اجل��ه��ة  اإىل  الأ���ش��ا���ض 

هو  هل  املطلوبة  اجلودة  اإىل  ت�شل  ل  اأنها 

الن�ض يف الدرجة الأوىل اأو اأنه �شيء خا�ض 

بتج�شيد  يقومون  الذين  واملمثلني  بالفنانني 

مثل  اأخ��رى  عنا�شر  هناك  اأن  اأو  الأدوار 

ت�شاعد  التي  واملوؤثرات  والتقنية  الإخ��راج 

يف العمل وكل هذه الأمور تتظافر من اأجل 

تقدمي عمل فني ويف جانب اآخر اإن العجلة 

يف اإنتاج العمل توؤدي اإىل عدم الهتمام يف 

يوؤدي  بها  والهتمام  التفا�شيل  من  الكثري 

اإىل حتقيق اجلودة ويف اجلانب الآخر قد 

بع�ض  عن  يتنازلون  املنتجني  بع�ض  يكون 

تكون  قد  معينة  لظروف  الفنية  ال�شروط 

اأ�شتطيع حتديدها  ل  ولكن  العمل  ميزانية 

يف  الإ�شهاب  ع��دم  وكذلك  للن�ض  اإ�شافة 

اإذا  لأن��ه  فيها  الإطالة  اأو  املوا�شيع  بع�ض 

ثالثني  من  رم�شان  يف  عمل  �شيقدم  ك��ان 

حلقة لذلك اإذا تعاقد املنتج مع ال�شركة اأو 

القناة يعلم باأنه يقدم عمل من ثالثني حلقة 

بع�ض اجلوانب  يطيل يف  اأن  اإىل  �شي�شطر 

وهذا �شينعك�ض على جودة العمل«.

اأن  وختم د .الثقيل قائالاً »احلقيقة هي 

اجلمهور  اأذه���ان  يف  تخلد  التي  الأع��م��ال 

من  م�شتوى  اإىل  و�شلت  اأن��ه��ا  يف  ل���ش��ك 

اجل����ودة ول اأق����ول اجل����ودة ب��امل��ق��ارن��ة يف 

عن  نتكلم  وقتها  يف  ولكن  احلايل  ع�شرنا 

الزلق  ودرب  احللمية  وليايل  والبنون  املال 

ي�شاهد  ل��و  �شنة  اأرب��ع��ني  م��ن  اأك���رث  ول��ه��ا 

لن يكون باجلودة  الزلق  الآن درب  �شخ�ض 

التي اعتدنا عليها يف الع�شر احلايل ومن 

ناحية الروؤية الإخراجية وطريقة ا�شتخدام 

عام  ب�شكل  والإنتاج  والإ�شاءة  الكامريات 

باهتمام  يحظى  كان  الوقت  ذلك  يف  ولكن 

تخلد  التي  الأعمال  اأن  واأعتقد  املتابعني 

الن�ض  يف  الأوىل  الدرجة  من  ال��ذاك��رة  يف 

فالن�ض  امل�شاألة  هذه  يف  كبري  دور  وللن�ض 

جيد  ب�شكل  كتب  واإذا  العمل  اأ�شا�ض  هو 

بيـن الوفــرة الإنتاجيــــــــــــــــــة.. وال�رصاع على املناف�سة 
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توله  واإذا  متميز  ب�شكل  الدراما  بناء  فيتم 

الدراما  يبني  الذي  الواعي  ال�شيناري�شت 

وخلق  ال�شخ�شيات  خلق  يف  متميز  بناء 

وه��ن��اك  للمتلقي  ال��ت�����ش��وي��ق  يف  احل����دث 

على  التاأثري  يف  ا  كبرياً ا  دوراً تلعب  عنا�شر 

�شنوات  للثالث  وبالن�شبة  العمل  ج���ودة 

املا�شية كانت م�شاهدتي قليلة ول اأ�شتطيع 

و�شي  اأو  اجلمهور  على  و�شي  اأك���ون  اأن 

على امل�شهد الدرامي واأقول اأن هذا العمل 

لكن    اأوؤكد  يبقى  ل  اأو  الذاكرة  �شيبقى يف 

الذي  العمل  واملتميز هو  العمل اجليد  باأن 

النا�ض  ويالم�ض  الإن�شانية  امل�شاعر  يالم�ض 

يف ق�شاياه وموا�شيعه ويكون على م�شتوى 

ع���ايل م��ن اجل����ودة وال��ت��ق��ن��ي��ة واحل��رف��ي��ة 

واأعتقد اأنه �شيبقى يف ذاكرة اجلمهور.

طالب  العرجاين  مبارك  بدر  قال  فيما 

بامل�شتوى  الإع��الم  ق�شم  من  الآداب  كلية 

رديئة  اأ�شبحت  م�شل�شالتنا  اإن  اخلام�ض:  

عقل  يحرتمون  ل  واملمثلني  املنتجني  لأن 

ال�شيناريوهات  تتكرر  ما  ا  ودائماً امل�شاهد 

الطابع  بنف�ض  وكلها  امل�شل�شالت  جميع  يف 

يف  اإم��ا  ب�شيط  باختالف  الق�شة  ونف�ض 

يعود  ال�شبب  واأعتقد  املمثلني  اأو  احل��وار 

ولأن جميع  كل عمل  اأنف�شهم يف  للمنتجني 

اأنه  املحزن  ومن  ا�شتنزفوها  قد  اأفكارهم 

ولكن  ومبدعني  �شغار  ُكتاب  لدينا  يوجد 

اأعمال  كتابة  الفر�شة يف  على  يح�شلوا  مل 

�شباب  ممثلني  لدينا  وي��وج��د  تلفزيونية 

ينتظرون فر�شتهم ولكن اعتقد اأن املمثلني 

ه��ذا  ع��ل��ى  امل�شيطرين  ه��م  اخل���رة  ذوي 

يف  ال�شباب  بدخول  ي�شمحون  ول  املجال 

اأعمالهم واأنا اأراهن اأن ع�شر الزدهار يف 

م�شل�شالتنا التلفزيونية هي على يد �شبابنا 

لدينا  يوجد  حيث  مبدعون  اأنهم  اأثق  لأين 

الكثري من الُكتاب �شواءاً ُكتاب الروايات اأو 

القدرة  ميتلكون  الذين  املطولة  الق�ش�ض 

على النجاح واملناف�شة عاملياًا.

اآل  ت��رك��ي  ب��ن  ن��واف  ق��ال الأم���ري  بينما 

والآث���ار  ال�شياحة  كلية  م��ن  طالب  �شعود 

امل�شتوى  يف  ال���رتاث  م���وارد  اإدارة  بق�شم 

العربية  ق��ن��وات��ن��ا  ب���اأن  اأع��ت��ق��د  ال�����ش��اب��ع:  

اأ�شبحت ت�شتغل �شهر رم�شان الكرمي جلمع 

كان  �شكل  ب��اأي  امل�شاهدات  من  عدد  اأك��ر 

وهذا   الف�شيل  ال�شهر  حرمة  اح��رتام  دون 

ا  نوعاً الرامج اجليدة  ينفي وجود بع�ض  ل 

الرامج  من  اأقل  اأ�شبح  وجودها  ولكن  ما 

تتنا�شب مع قيمة رم�شان ومكانته  التي ل 

الإن�شان  ي�شتغل  اأن  يجب  اإذ  الروحانية 

بالعبادة  الف�شيل  ال�شهر  ه��ذا  يف  وق��ت��ه 

هذا  ب��ه  يتميز  ال���ذي  امل�شاعف  والأج����ر 

�شلى  اهلل  ر�شول  قال  الكرمي حيث  ال�شهر 

اإمياناًا  رم�شان  �شام  و�شلم«من  عليه  اهلل 

واحت�شاباًا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه«.

كلية  من  ال�شتوي  حممد  الطالب  وعلق 

علوم  بق�شم  وامل��ع��ل��وم��ات  احلا�شب  ع��ل��وم 

عن  عام  ب�شكل  الثالث  بامل�شتوى  احلا�شب 

للعبادة  �شهر  رم�شان  اأرى  قائال:  اأ�شئلتنا 

بع�ض  وج���ود  مينع  ل  ك��ان  واإن  وال�شيام 

لتم�شية  ال�شائم  يراها  التي  امل�شل�شالت 

هذا  الفراغ خالل  اأوقات  بع�ض  الوقت يف 

للن�شو�ض  خمالفة  دون  ال��ك��رمي  ال�شهر 

ال�شرعية اأو تاأثري على ترابط املجتمع ولكن 

الف�شيل  ال�شهر  هذا  مت�شية  هو  الأف�شل 

من  ا  كثرياً اأن  واأرى  وال�شالة   العبادة  يف 

هذا  فتجد  هادمة  اأ�شبحت  امل�شل�شالت 

ي�شتنق�ض من اأحد اأطراف املجتمع ومن ثم 

فال  الثاأر  ياأخذ  من  الطرف  هذا  من  ياأتي 

هم �شاهموا يف زيادة قيمنا ول نحن �شلمنا 

من تهريجهم واإزعاجهم.

كلية  من  ال�شمايل  بدر  الطالب  واأ�شاف 

العلوم يف ق�شم الإح�شاء وبحوث العمليات 

امل�شل�شالت  اأن   : قائالاً ال�شاد�ض  بامل�شتوى 

الهدف  وهو  معني  جوهر  عام  ب�شكل  لها  

هي  وت��ع��د  ال��ف��ك��رة  وم��اه��ي  امل�شل�شل  م��ن 

اأحد اأهم الأ�شباب التي حولت امل�شل�شالت 

فكرة  وج��ود  عدم  ب�شبب  وهي  تهريج  اإىل 

ويتحدث  يهتم  امل�شل�شل  ه��ذا  وه��ل  كافية 

املثال  �شبيل  فعلى  املجتمع  م�شاكل  ع��ن 

طا�ض  هو  العربية  امل�شل�شالت  اأجن��ح  من 

منذ  املجتمع  م�شاكل  يطرح  وكان  ماطا�ض 

وكوميديا  فكاهي  ب��اأ���ش��ل��وب  ط��وي��ل  وق��ت 

�شوداء وجريئة وهذا �شبب لنجاحه فيوجد 

املجتمع  وجعل  عنها  حتدث  موا�شيع  عدة 

يناق�شها ووجد حلول لها واأبرزها ال�شياحة 

ال�شينما  و�شالت  امل��راأة  وقيادة  الداخلية 

من  العديد  وهناك  مفتوح  الباب  يزال  وما 

لكن  بعد  وتناق�ض  تطرح  التي مل  املوا�شيع 

كيف مل�شل�شل ا�شتمر 10 �شنوات وا�شتطاع 

يف  ن��راه��ا  م�شتقبلية  بق�شايا  يتنباأ  اأن 

من  كم  تتخيل  اأن  لك  اأت��رك  احلايل  وقتنا 

امل�شوؤولية التي يحملها �شانعي امل�شل�شالت 

م�شتقبل  وب��ن��اء  الهادفة  الفكرة  لإي�شال 

اأف�شل لنا.

وق���د و���ش��ف ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل حممد 

الثالث  بامل�شتوى  الهند�شة  كلية  من  معلم 

اأننا  بالتافهه قائال:  امل�شل�شالت  الكثري من 

القيمة  من  �شيئة  ملراحل  و�شلنا  ولالأ�شف 

الرم�شانية  امل�شل�شالت  لنا  تقدمها  التي 

اأفكار  على  وحتتوي  تفاهة  اأ�شبحت  كونها 

مكررة وقدمية ومملة ودليل ذلك اأن اأغلب  

امل�شل�شالت التي تكون على الواجهة والتي 

هي  تكون  التي  الرتند  مب�شل�شالت  ت�شمى 

وهي  رم�شان  �شهر  امل�شل�شالت خالل  قمة 

قد بينت ال�شعف يف الإنتاج والإخراج وقلة 

القيمة العامة للعمل واأغلب تلك امل�شل�شالت 

والإ���ش��ح��اك  التهريج  ط��اب��ع  عليها  طغى 

امل�شاهدين  من  ل�شحكة  الت�شول  اأجل  ومن 

معينني  ك��ت��اب  اأ���ش��م��اء  ت��ك��رر  لقد  واأي�����ش��ا 

اأ�شبح  حيث  �شنوات  لعدة  ممثلني  وكذلك 

رحيلهم الآن مهمااً جدااً وذلك للحفاظ على 

العمر  يف  يتقدمون  عندما  الفني  تاريخهم 

وهادفة  رائ��ع��ة  اأع��م��ال  ق��دم  ق��د  وبع�شهم 

والآن فاإن الأفكار ت�شيخ وترتهل في�شبحوا 

عاجزين عن تقدمي ما يلفت نظر امل�شاهد 

طغى  ولهذا  لدينا  الدراما  تطور  ومواكبة 

طابع التهريج على امل�شل�شالت.

بيـن الوفــرة الإنتاجيــــــــــــــــــة.. وال�رصاع على املناف�سة 

مـسلسالت رمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان على طاولة رسالة الجامعة 
العرجاني: سبب تدني مستويات المسلسالت

لتكرار المنتجين في نفس المحطات

الشتوي : بعض المسلسالت أصبحت
هدامة للمجتمع !!

آل سعود:  بعض األعمال ال تناسب
شهر رمضان ومكانته الروحانية 

الشمالي: عدم وجود أفكار لبعض
المسلسالت حولها لتهريج

بدر ال�صمايل عبداهلل معلم نايف اآل �صعود



بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

�أن  حديثة  علمية  در��سة  ك�سفت 

�لورقي  �خل�سار  من  قائمة  تناول 

و�لفو�كه ميكن �أن ي�ساعد يف تقليل 

�لزهامير،  �لإ�سابة مبر�ض  خماطر 

مع  �ل�سن  كبار  بع�ض  ي�سيب  �ل��ذي 

تقدم �لعمر،

ن�سرت  �لتي  �ل��در����س��ة  وك�سفت 

�أن  يف دوري����ة »ع��ل��م �لأع�������س���اب« 

�لأ���س��خ��ا���ض �ل��ذي��ن ل ي��ع��ان��ون من 

�أي ع��ار���ض م��ن �أع��ر����ض �خل��رف، 

و�حدة  ح�سة  �لأق��ل  على  يتناولون 

يف  �لأخ�سر  �ل��ورق��ي  �خل�سار  من 

يو�جهون  ه��وؤلء  �أن  وذك��رت  �ليوم، 

خطًر� �أقل للتدهور �ملعريف وفقد�ن 

مر�ض  ك���ان  ح��ال��ة  ويف  �ل���ذ�ك���رة، 

�لزهامير منت�سًر� يف عائلتك، فهذ� 

ومع  حتمية،  �إ�سابتك  �أن  يعني  ل 

�لورقي  �خل�سار  تناول  ف��اإن  ذل��ك، 

منع  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن  بانتظام 

�خلرف ويّح�سن من �ل�سحة �لعامة، 

و�لفو�كه  �خل�سار  قائمة  وت�سمل 

�لتي يُن�سح بتناولها بانتظام:

الفواكه امللونة.

�ل�سبانخ  مثل  �ل��ورق��ي  �خل�سار 

و�خل�ض.

احلبوب الكاملة.

وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل �ل��ت��و���س��ي��ح، تعد 

م�سادر  �أغ��ن��ى  �ل��ورق��ي��ة  �خل�����س��ار 

»�إي���ه«  وفيتامني  �لفوليك  حم�ض 

و«ف���ي���ت���ام���ني »�����س����ي«، و�لأل����ي����اف 

وم�����س��اد�ت �لأك�����س��دة، وت��ع��زز هذه 

على  �ل��دم��اغ  �سحة  كلها  �لعنا�سر 

�ملدى �لطويل.

وك��ان��ت �ل��ع��دي��د م��ن �ل��در����س��ات 

�ل�سابقة �أو�سحت كيف يوؤدي �لنظام 

�لغذ�ئي دوًر� رئي�سًيا يف �ل�سيخوخة 

و�ل�سحة �ملعرفية، ويرى �خلرب�ء �أن 

�لطعام و�حد من �أف�سل �لطرق ملنع 

�لختالل �ملعريف مع تقدم �لعمر.

وهناك قائمة �أطعمة بعينها ميكن 

�أن تدعم �سحة �لدماغ، يف حني �أن 

�إىل  ت��وؤدي ب�سمت  �أن  �أخ��رى ميكن 

زيادة خماطر �لإ�سابة بالأمر��ض.

�لتي  �لأ�سباب  �أهم  من  و�خلرف 

بالعجز  �مل�سنني  �إ�سابة  �إىل  ت��وؤدي 

ويحدث  ��ستقالليتهم،  وفقد�نهم 

خمتلفة  جمموعة  ب�سبب  �خل��رف 

من �لأمر��ض و�لإ�سابات �لتي تلحق 

�أو  �لزهامير  مر�ض  مثل  بالدماغ، 

موقع  بح�سب  �لدماغية،  �ل�سكتة 

منظمة �ل�سحة �لعاملية.

على  م����رة،  لأول  ع��ل��م��اء،  ع���ر 

�لبال�ستيك يف  جزيئات �سغرية من 

قلًقا  �أث��ار  �لذي  �لأم��ر  �لإن�سان،  دم 

وخماوف ب�ساأن �آثارها �ل�سحية على 

�ملدى �لطويل، ح�سب ما ذكر موقع 

»�سكاي نيوز« �لربيطاين.

وقال �مل�سدر �أن علماء هولنديني، 

م���ن ج��ام��ع��ة ف��ري��ج��ي �أم�����س��رد�م 

�أم�سرد�م،  بجامعة  �لطبي  و�ملركز 

وجدو� �أن 17 من 22 متطوعا )77 

يف �ملئة( لديهم جزيئات بال�ستيكية 

يف  �لكمي«  للقيا�ض  »قابلة  دقيقة 

دمائهم.

�جلزئيات  م�ستويات  �أن  و�أ�ساف 

ك��ان��ت  �ل������دم  �ل��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة يف 

�ملتو�سط  بلغت يف  حيث  منخف�سة، 

من  ج���زء   1.6( م��ي��ك��روغ��ر�م   1.6
مليون غر�م( يف كل مليلر من �لدم.

جمرد  �إن  يقولون  �لعلماء  لكن 

�لبال�ستيكية  �جل��زي��ئ��ات  وج����ود 

وبالغ  »�أم���ر مقلق  �ل��دم  يف جم��رى 

�حلاجة  على  م�سددين  �لأه��م��ي��ة«، 

ملزيد من �لدر��سات لتحديد �آثارها 

»من  وذك��رو�:  �لإن�سان،  �سحة  على 

ي�ستن�سق  �لإن�سان  يكون  �أن  �ملحتمل 

�أو  �لبال�ستيكية  �جل��زي��ئ��ات  ه���ذه 

جمرى  �إىل  و�سولها  قبل  يبتلعها، 

�لدكتورة  قالت  جهتها،  من  �ل��دم«. 

�ألي�ض هورتون، �لتي تدر�ض »�مللوثات 

لعلوم  �لوطني  �ملركز  يف  �لب�سرية« 

�ملحيطات يف �ململكة �ملتحدة: »هذ� 

�كت�ساف مثري للقلق، على �عتبار �أن 

جزيئات بهذ� �حلجم وهذه �لكمية، 

�أثبتت يف �ملخترب �أنها ت�سبب �لتهاًبا 

�لأمر  هذ�  عو�قب  للخاليا..  وتلًفا 

مل تعرف بعد«.

�لبال�ستيك  ج��زي��ئ��ات  وت���وج���د 

�لدقيقة على نطاق و��سع يف �لبيئة، 

وميكن ر�سدها يف �لكائنات �لبحرية 

ومياه �ل�سرب و�لربة وغريها.

دراسة تثبت.. المحليات االصطناعية 
تزيد من خطر السرطان بـ%13

تناول �ل�سكر بكرة ي�سّر �ل�سحة، لكّن ��ستبد�ل هذه �ملادة مبحليات 

در��سة  �أفادت  ما  على  بال�سرطان،  �لإ�سابة  يزيد خطر  قد  ��سطناعية 

�إىل �لأ�سر�ر �لناجمة عن �لتناول  �ساملة نُ�سرت �أم�ض �خلمي�ض، ونظر�ً 

�ملفرط لل�سكر )مثل زيادة يف �لوزن، و�لإ�سابة باأمر��ض يف �لقلب و�لأي�ض، 

من  باحلد  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تو�سي  وغريها(  �لأ�سنان،  وت�سّو�ض 

يحتاجها  �لتي  �لطاقة  كمية  من   10% من  �أق��ل  �إىل  �ل�سّكر  ��ستهالك 

�لأ�سبارتام  )مثل  �ل�سطناعية  �ملحليات  تقلل  وبينما  �ليوم،  يف  �جل�سم 

ومن  �مل�ساف  �ل�سكر  كمية  من  و�ل�سكر�لوز(  �لبوتا�سيوم  و�أ�سي�سلفام 

�ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي يتناولها �ل�سخ�ض مع �حلفاظ على �ملذ�ق �حللو 

نقا�ساً  �لغذ�ئية تثري  لالأطعمة و�مل�سروبات، فاإن �سالمة هذه �مل�سافات 

�ل�سطناعية،  �ملحليات  با�ستهالك  �ملرتبطة  �ملخاطر  ولتقومي  و��سعاً، 

حلّل باحثون وباحثات من معهدي »Inserm« و«INRAE« �لفرن�سيني 

ومن جامعة »�سوربون باري�ض نور« ومعهد »كنام« بيانات �سحية مرتبطة 

يف  �ساركو�  بالغ  فرن�سي  �آلف   103 نحو  ل��دى  �ملحليات  با�ستهالك 

�لعام -2009 دورياً  يُتابَع منذ  كان  �لبالغون -وبع�سهم  �لدر��سة. ومالأ 

��ستبيانات حول نظامهم �لغذ�ئي، وذكرو� �أ�سماء �ملحليات �ل�سطناعية 

�لتي يتناولونها وكذلك �أ�سماء �ل�سركات �ملنتجة لها.

خالل  �ل�سرطان  مر�ض  بت�سخي�ض  مرتبطة  معلومات  ُجمعت  وبعدما 

ومت   ،2021 عام  �إىل   2009 عام  من  �متدت  و�لتي  �مل�ساركني  متابعة 

عمل �إح�سائيات حول �لرو�بط بني ��ستهالك �ملحليات وخطر �لإ�سابة 

بال�سرطان.

 PLOS جملة  يف  �خلمي�ض  �مل��ن�����س��ورة  �ل��در����س��ة  نتائج  وتو�سلت 

)خا�سة  �أك��ر  حمليات  تناولو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أّن  �إىل   Medicine
لالإ�سابة  عر�سة  �أك��ر  ك��ان��و�  �لبوتا�سيوم(  و�أ�سي�سلفام  �لأ���س��ب��ارت��ام 

بال�سرطان. وقالت مديرة �لأبحاث يف معهد »INSERM« ماتيلد توفييه 

لوكالة »فر�ن�ض بر�ض« �إّن �لأ�سخا�ض �لأكر ��ستهالكاً للمحليات يف هذه 

�لدر��سة، �أي من تناولها بكميات تفوق �ملتو�سط، »طّورو� خطر�ً متز�يد�ً 

لالإ�سابة بال�سرطان بن�سبة %13 مقارنًة مبن مل ي�ستهلك هذه �ملو�د«.

ومن بني �أنو�ع �ل�سرطانات �ملر�سودة، �ُسّجلت �ملخاطر �لأعلى لالإ�سابة 

هذه  معدو  و�أّك��د  بالبد�نة،  �ملرتبطة  �ل�سرطان  ولأن��و�ع  �لثدي  ب�سرطان 

�لدر��سة �حلاجة �إىل بحوث �إ�سافية على نطاق و��سع لتاأكيد هذه �لنتائج.

وت�سري �لدر��سات �لتي �أجريت حتى �ليوم �إىل �أّن ��ستهالك م�سروبات 

�أن يعزز �لإ�سابة بال�سرطان، لكّن مل تذكر �أي  حتتوي على �سّكر ميكن 

در��سة حتديد�ً تاأثري�ت �ملحليات �ل�سطناعية.

دراسة واعدة لعالج القلق والخوف.. 
بعيدًا عن األدوية

�إّن �ل�سعور بالتوتر �أو �لقلق يف �ملو�قف �لجتماعية �أمر طبيعي، ويف 

حني �أن بع�ض �أعر��ض �لقلق طفيفة وميكن �لتحكم فيها، �إل �أن هناك 

�أعر��ًسا ميكن �أن تكون مزعجة ومزعجة لالآخرين.

تتو�فر بالفعل �لعديد من �أدوية عالج �لقلق �ملختلفة، �إل �أن معظمها 

موقع  ن�سره  ما  بح�سب  فيها،  مرغوب  جانبية غري  �آث��ار  وله  فعال  غري 

Boldsky نقاًل عن دورية eLife �لعلمية.
ويف در��سة حديثة، �كت�سف باحثون يف جامعة بري�ستول هدًفا جديًد� 

�إن  �لباحثون  يقول  و�خل��وف،  �لقلق  �سلوكيات  �إث��ارة  يدعم  �لدماغ  يف 

�كت�سافهم مل�سار�ت �لدماغ ميكن �أن يوؤدي �إىل هدف دو�ئي جديد لعالج 

مليون   264 من  �أك��ر  على  توؤثر  �لتي  �لنف�سية،  و�ل�سطر�بات  �لقلق 

�سخ�ض يف جميع �أنحاء �لعامل، ودر�ست كلية علم وظائف �لأع�ساء وعلم 

�ملرتبط  �ملخيخ،  �أن  كيف  بري�ستول  جامعة  �لأع�ساب يف  وعلم  �لأدوي��ة 

بالعديد من مناطق �لدماغ �ملرتبطة ب�سبكات �لبقاء، يوؤثر على �لن�ساط 

يف �ملنطقة �لرمادية حول �لقناة PAG، تقع قناة PAG يف و�سط �سبكة 

تن�سق �آليات �لبقاء، مبا يف ذلك �ل�ستجابات �لتي تثري �أعر��ض �خلوف 

وجتمد �لأطر�ف.

قالت دكتور �سارلوت لورن�سون ودكتور �إيلينا با�سي، باحثتان رئي�سيتان 

يف �لدر��سة، »حتى �لآن، مل يُفهم �لكثري عن كيفية تعديل �ملخيخ للن�ساط 

�لع�سبي يف مناطق �لدماغ �لأخرى، خا�سة تلك �ملتعلقة باخلوف و�لقلق، 

و�لأهم من ذلك، �أن نتائج �لدر��سة تُظهر �أن �ملخيخ هو جزء من �سبكة 

زمنية  نطاقات  على  �خل��وف  ذ�ك��رة  عمليات  تنظم  �لتي  �لدماغ،  بقاء 

�ملختلة  �لتفاعالت  �أن  �حتمال  من  يزيد  مما  متعددة،  وبطرق  متعددة 

باخلوف  �ملرتبطة  �ل�سطر�بات  ور�ء  تكمن  رمبا  �ملخيخ  بقاء  �سبكة  يف 

نتائج فعالة  �إىل  للقلق  توؤدي �لأدوية �ملهدئة  و�لأمر��ض �مل�ساحبة «. ل 

جلميع �ملر�سى وغالًبا ما يكون لها �آثار جانبية غري مرغوب فيها، لذ� 

فاإن در��سة �سبكات و�آليات �لدماغ، �لتي تكمن ور�ء �خلوف و�لقلق ميكن 

�أن ت�سفر عن �لتو�سل �إىل عالجات �أف�سل ل�سطر�بات �لتوتر و�لقلق.

�لنماذج  لأدم��غ��ة   PAG منطقة  يف  ن�ساًطا  �لباحثون  �سجل  كما 

�سمعية  نغمة  �لنماذج  تتلقى  �لكهربائية،  �لأقطاب  با�ستخد�م  �حليو�نية 

ت�سبب  و�لتي  �لتكييف،  مهمة  من  كجزء  للقدم  �سغرية  ب�سدمة  مقرنة 

بدورها يف �إثارة »ذ�كرة خوف«.

فرعية  جمموعة  �أن  �لباحثون  �كت�سف  �خل��وف،  ذ�ك��رة  ت�سفري  �أثناء 

من خاليا �لدماغ يف منطقة PAG يف �لدماغ كانت �سديدة �ل�ستجابة 

للنغمات �ملكيفة، وتوفر �لدر��سة روؤى جديدة حول كيفية ت�سفري منطقة 

PAG لذ�كرة �خلوف وتو�سح �أي�ًسا �أن �ملخيخ هو بنية دماغية رئي�سية 
�حل��الت  لعالج  جديًد�  �أم��اًل  وتوّفر  و�لتوتر  �خل��وف  �سبكة  يف  �أخ��رى 

�لنف�سية مثل ��سطر�ب ما بعد �ل�سدمة.

مرض الزهايمر.. دراسة تحدد قائمة الطعام »الوقائية«

»اكتشاف مقلق«.. العثور على جزيئات
بالستيكية في دم اإلنسان
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تقنية

سناب.. قريبًا قد تصبح 
قادًرا على التحكم باألشياء 

االفتراضية بأفكارك
ق���ال���ت ���س��رك��ة ���س��ن��اب اأن���ه���ا ا����س���ت���ح���وذت على 

للتكنولوجيا  نا�سئة  ���س��رك��ة  وه���ي   ،NextMind
تطوير  عن  وم�سوؤولة  باري�س  يف  مقرها  يقع  الع�سبية 

ع�سابة راأ�س تتيح ملرتديها التحكم يف جوانب احلا�سب 

قفل  فتح  اأو  فيديو  لعبة  يف  بندقية  ت�سويب  مثل   –
�سا�سة اآيباد – باأفكارهم.

يف  للم�ساعدة  �سناب  اإىل   NextMind وان�سمت 

دفع جهود بحث الواقع املعزز على املدى الطويل داخل 

Snap Lab، وتبني ميتا واأبل وعدد كبري من �سركات 
التكنولوجيا الأخرى نظارات الواقع املعزز مع �سا�سات 

الفكرة  تتمحور  حولك،  من  العامل  يف  احلو�سبة  ت�سع 

ما  يوًما  ي�سبح  قد  املنتجات  من  النوع  هذا  اأن  حول 

الذكية  الهواتف  تغيري  لكيفية  مفيًدا بطريقة م�سابهة 

ملا ميكن اأن تفعله اأجهزة احلا�سب، ولكن امل�سكلة تكمن 

يف كيفية التحكم بهذه النظارات الذكية املزودة ب�سا�سة 

ل ميكنك مل�سها ول حتتوي على فاأرة اأو لوحة مفاتيح، 

ول يزال على ال�سناعة حل هذه امل�سكلة الكبرية، ولكن 

هناك اإجماع متزايد على اأن نوًعا ما من واجهة الدماغ 

تقنية  دمج  �سناب  وتريد  احلل،  تكون  قد  واحلا�سوب 

NextMind يف الإ�سدارات امل�ستقبلية من نظارات 
التقنية  ه��ذه  وت��راق��ب   ،Spectacles املعزز  ال��واق��ع 

الن�ساط الع�سبي لفهم هدفك عند التفاعل مع واجهة 

احلو�سبة، وي�سمح لك ذلك بال�سغط على زر افرتا�سي 

التكنولوجيا  هذه  تقراأ  ول  عليه،  الرتكيز  طريق  عن 

الأفكار اأو تر�سل اأي اإ�سارات اإىل الدماغ.

ال��و���س��ائ��ط  ب��ي��ان��ات  حت��ل��ي��ل  اإن 

الج��ت��م��اع��ي��ة ي��ع��ت��ر حم���ور بحث 

يركز على ا�ستخراج روؤى مفيدة من 

التوا�سل الجتماعي  بيانات و�سائل 

ب��ه��دف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة ل���أف��راد 

القرارات  اأف�سل  لتخاذ  واملنظمات 

جم��الت  م��ن  بالعديد  يتعلق  فيما 

احل���ي���اة )الأع����م����ال، الق��ت�����س��اد، 

وما  وال�سحة  ،ال�سيا�سة  الت�سويق 

اإىل ذلك(. 

اأث��ار   ، الأخ����رية  ال�سنوات  ففي 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  حتليل 

اهتماًما كبرًيا يف خمتلف املجالت 

العلمية، مثل علم الجتماع و الإع�م 

واللغويات وعلوم  ال�سيا�سية  والعلوم 

الكمبيوتر.

كبرية  كميات  حتليل  يتم  حيث 

من  جمعها  مت  التي  البيانات  م��ن 

على  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

معلومات  ل�ستخراج  وا���س��ع  نطاق 

مفيدة تتعلق بالأ�سخا�س ال�سلوكيات 

والتفاع�ت، على وجه اخل�سو�س ، 

ميكن ا�ستغ�ل هذه البيانات لتحليل 

فهم   ، النا�س  ل�  اجلماعية  امل�ساعر 

امل�ستخدمني  جم��م��وع��ات  ���س��ل��وك 

ومراقبة  العاملية،  الأح���داث  خ���ل 

الأح��داث  من  بالقرب  العام  ال��راأي 

امل��و���س��وع��ات  اأو حت��دي��د   ، امل��ه��م��ة 

اأو   ، عامة  مناق�سة  يف  الرئي�سية 

�سيوًعا  الأك��ر  امل�سارات  اكت�ساف 

متبوًعا مب�ستخدمي و�سائل التوا�سل 

الجتماعي. 

على  وب���ن���اًء  امل���ي���دان  ه���ذا  ويف 

اإن�����س��اوؤه يف ظل  ال��ن��ح��و ال���ذي مت 

 )Web 2.0(�ب املرتبطة  التقنيات 

والذي ا�ستهدف تعزيز التفاعل بني 

امل�ستخدمني ومواقع الويب املختلفة 

من ال�سبكات الجتماعية واملدونات 

ال�سغرية ومواقع م�ساركة الو�سائط 

والتي ت�سكل اأهم الأمثلة على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي عر الإنرتنت، 

الرتكيز  مت  ذل���ك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

من  امل�ستخدم  موقف  حتويل  على 

يكون  م��وق��ع  اإىل  م�ستهلك  جم��رد 

للبيانات  منتج  امل�ستخدم  هذا  فيه 

اأكر  له  كان  ذلك  كل  الجتماعية؛ 

كميات هائلة من  اإ�سدار  ال��دور يف 

البيانات الجتماعية، والتي بدورها 

للبيانات  مهمة  م�سادر  اإىل  تتحول 

ال�سخمة. 

ال��واق��ع اجل��دي��د جعل من  ه��ذا 

الإع�م  لو�سائل  التحليلية  التقنيات 

التقليدية تقنيات قدمية وغري كافية 

ال�سخمة  املجموعة  ه��ذه  ملعاجلة 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  م��ن 

حيث  املنظمة؛  وغ��ري  املهيكلة  غري 

ظهرت احلاجة لوجود تقنيات قادرة 

الهائل  البيانات  نطاق  التقاط  على 

والذي يكون ب�سكل تدفقات �سخمة 

ال�سنوات  مدى  فعلى  البيانات،  من 

على  يعمل  ك��ان   ، املا�سية  القليلة 

والباحثني  امل��رجم��ني  م��ن  العديد 

وخ���وارزم���ي���ات  اأدوات  ت��ط��وي��ر 

ل�ستخراج  جديدة  برجمة  ومن��اذج 

البيانات  من  ال�سلة  ذات  املعلومات 

يتجاوز   ، ع��ام  ب�سكل  ال�سخمة،  

معاجلتها  امل���راد  ال��ب��ي��ان��ات  حجم 

اأنظمة  �سمن  احل��و���س��ب��ة  ق����درات 

 ، التقليدية  املعلومات  تكنولوجيا 

املجموعات  ا�ستغ�ل  يتم  ل��ذل��ك 

ت�سغيل  يف  فعال  ب�سكل  وال�سحابة 

قادرة   ، وموزعة  متوازية  تطبيقات 

على �سمان قابلية التو�سع ومقبولة 

تقنيات  اأن  حيث   ، التنفيذ  اأوق��ات 

يتم  اجلديدة  البيانات  عن  التنقيب 

املفيدة  املعرفة  ل�ستخراج  اإن�ساوؤها 

يف جمالت التطبيق املختلفة ، مبا 

يف ذلك اكت�ساف الجتاه ، والتعدين 

بامل�سار ، وحتلي�ت البيانات التنبوؤية 

وامل�ساعر والتنقيب عن الراأي.

اجلهود  من  العديد  فاإن   ، لذلك 

العاملية ترتكز على م�ساعدة املعنيني 

التحديات  على  للتغلب  والباحثون 

التي قد يواجهها اأثناء عملية حتليل 

الو�سائط الجتماعية  لهذه البيانات 

ال�سخمة، حيث اأن الهدف الأ�سا�سي 

لهذه اجلهود يكمن يف توفري عملية 

مع  للتطبيق  قابلة  وا�سحة  حتليلية 

تقنيات البيانات ال�سخمة. 

اإن التوا�سل على من�سات و�سائل 

فقط  يعد  مل  الجتماعي  التوا�سل 

اأ�سبح  بل   ، و�سيا�سًيا  ثقافًيا  مهًما 

متزايد  نحو  على  مهم  نهج  اأي�ًسا 

النت�سار  وه��ذا  املجتمعات،   ع��ر 

ا�ستخدام  على  الكبري  والن��ف��ت��اح 

�سبكات التوا�سل الجتماعي يحمل 

ال�سيا�سية  اجل��وان��ب  م��ن  ال��ع��دي��د 

يف  ال��خ،  والإع���م��ي��ة  والقت�سادية 

هذا املقال نركز على اأهمية حتليل 

لها  وم��ا  ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ه��ذه 

من  العديد  على  اإع�مي  تاأثري  من 

التحليل  يعتر  حيث  امل�ستويات، 

الأمثلة  اأب��رز  من  واح��داً  الإع�مي 

على الأعمال التي ل تعد ول حت�سى 

على و�سائل التوا�سل الجتماعي .

�سبكات  م�ستخدمي  اإن  ح��ي��ث 

يقت�سر  ل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

ا���س��ت��خ��دام��ه��م مل��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

فح�سب،  التوا�سل  على  الجتماعي 

اإىل  ن�ساطهم  يتو�سع  اأي�ًسا  ولكن 

بينها  م���ن  ك��ث��رية  اأخ�����رى  ج���وان���ب 

البحث عن معلومات حمددة اأو ن�سر 

املعلومات  ن�سر  اأو  املعلومات  ه��ذه 

اإىل  يقود  هذا  وبالتايل  باأنف�سهم؛ 

الكاذبة  الأخبار  من  العديد  وج��ود 

الأح��ي��ان  بع�س  يف  ت�سكل  وال��ت��ي 

اآث�����اراً ب��ع��ي��دة امل���دى ع��ل��ى الأف����راد 

ي�ستوجب  بدوره  وهذا  واملجتمعات، 

امل�ستخدمني  لتتبع  اآل��ي��ات  وج���ود 

على نطاق من�سات و�سائل الإع�م 

تعليقاتهم  وف��ح�����س  الج��ت��م��اع��ي��ة 

ودرا�سة بياناتهم وحتليلها.

د. اجلوهرة املطريي 

اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الإع�م

خبري يف حتليل بيانات �سبكات 

التوا�سل الجتماعي 

تحليل بيانات التواصل االجتماعي من الناحية اإلعالمية

وفاة مخترع »GIF« متأثرًا بكورونا

قوقل تختبر مستشعرات الهواتف الكتشاف أمراض 
القلب والعين

املتحركة  ال�����س��ور  مبتكر  ت���ويف 

عمر  ع��ن  ويلهايت  �ستيفن   »Gif«
يناهز 74 عاًما بعد اإ�سابته بفريو�س 

كورونا، وكانت زوجته كاثلني، ذكرت 

باأخبار  املتخ�س�س  »ذا فريج«  ملوقع 

التكنولوجيا، اأن زوجها تويف الأ�سبوع 

بعائلته قائلة  املا�سي، وكان حماطا 

متوا�سًعا  اإجن��ازات��ه، ظل  كل  »رغ��م 

للغاية وكرمياً ورجً� طيًبا«.

»اخ��رتع  ويلهايت  اأن  واأ���س��اف��ت 

املنزل  يعمل يف  كان  GIF مبفرده، 
كان  اإن��ه  اإل  لعمله  �سيًئا  يقدم  ومل 

موقًنا اأنه باأف�سل اأحواله.. كان يفكر 

للمدينة  ويذهب  براأ�سه  �سيء  بكل 

برجمتها  ي��ج��رب  ك��ي 

على الكمبيوتر«.

وحتولت هذه ال�سور 

طريقة  اإىل  املتحركة 

التوا�سل،  يف  اأ�سا�سية 

يعمد  البع�س  اإن  ب��ل 

حمادثات  اإن�����س��اء  اإىل 

م��ط��ول��ة م��ق��ت�����س��ري��ن 

ا�ستخدام  على  فقط 

اأن  ورغم  ال�سور،  تلك 

اإىل  ت�سبه   »GIFs« ال� 

املتحركة  الفيديو  مقاطع  كبري  حد 

الفكرة  اأن  اإل   )memes( »ميمز« 

وراء ابتكارها مل تكن لهذا ال�سبب.

ق�����دم�����ت ����س���رك���ة 

 »CompuServe «

لأول   »GIF« ���س��ور 

اأواخ����������ر  يف  م��������رة 

كطريقة  الثمانينيات 

بجودة  »ر�سوم  لتوفري 

وو�����س����وح ع���ال���ي���ني«، 

ف��رتة  وب�����الأل�����وان يف 

�سرعة  ب��ه��ا  ات�����س��م��ت 

بانخفا�سها  الإنرتنت 

مبا  م��ق��ارن��ة  ال�سديد 

يتوفر لدينا اليوم.

ويف لقطة اأظهرت ح�س الفكاهة 

لدى ويلهايت خ�ل ا�ست�مه جائزة 

جلاأ   ،2013 ع��ام  ل�إجناز  »ويبي« 

من  ب��دلً  ب�سيط  فيديو  عر�س  اإىل 

اإجابة  احتوى  الفيديو  كلمة،  اإلقاء 

�سبًبا  ك���ان  مف�سلي  ����س���وؤال  ع���ن 

امل�ستخدمني،  بني  ح��ادة  لنقا�سات 

كيف تلفظ »GIF«؟ هل هي »جيف« 

اأخ��ريا  اأن��ه��اه  النقا�س  »غ��ي��ف«؟  اأم 

مبتدع ال�سور املتحركة: GIf تلفظ 

الغني،  بحرف  ولي�س  اجليم  بحرف 

.»jif« اأي

ق��ال  امل���ق���اب����ت،  اإح������دى  ويف 

مف�سلة   »GIF« اأك��ر  اإن  ويلهايت 

الراق�س،  الر�سيع  الطفل  لديه هي 

الذي اكت�سح الإنرتنت بقوة.

اأحدث  عن  قوقل  �سركة  اأعلنت 

خ���ط���ط ل����س���ت���خ���دام ال���ه���وات���ف 

ال�سحية  احل��ال��ة  ملراقبة  الذكية 

�ستختر  اإنها  قائلة  مل�ستخدميها، 

القلب  نب�سات  ت�سجيل  كان  اإذا  ما 

ميكن  العني  ملقلة  �سور  والتقاط 

اكت�ساف  يف  ال��ن��ا���س  ي�ساعد  اأن 

املنزل. ال�سحية يف  م�سك�تهم 

وقال جريج كورادو، رئي�س ق�سم 

ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف جم��ال 

اململوكة  قوقل  �سركة  يف  ال�سحة 

اإن  األفابت،  التكنولوجيا  لعم�ق 

ملعرفة  اختبارات  جت��ري  ال�سركة 

امل��دم��ج  امل��ي��ك��روف��ون  ك���ان  اإذا  م��ا 

بالهاتف الذكي ميكنه قراءة دقات 

و�سعه  ع��ن��د  وه��م��ه��م��ات��ه  ال��ق��ل��ب 

القراءات  اإن  وق��ال  ال�سدر،  على 

عن  املبكر  الك�سف  تتيح  اأن  ميكن 

ا���س��ط��راب��ات ���س��م��ام��ات ال��ق��ل��ب، 

ل��ن يكون  ك�����ورادو »الأم�����ر  وق���ال 

يتيح  لكنه  الطبي  الت�سخي�س  بدقة 

خطر  ه��ن��اك  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة 

اآخذ يف التفاقم«.

وتركز الأبحاث التي جترى على 

اأمرا�س  عن  الك�سف  على  العيون 

مبر�س  املتعلقة  ت��ل��ك  بينها  م��ن 

قوقل  وقالت  ال�سور،  من  ال�سكري 

واعدة«  مبكرة  »نتائج  �سجلت  اأنها 

يف  احرتافية  كامريات  با�ستخدام 

اإذا  م��ا  الآن  و�ستبحث  ال��ع��ي��ادات 

الهاتف  �سور  ا�ستخدام  ميكن  كان 

اأي�ًسا. الذكي 

العام  اأعلنت  قد  قوقل  وكانت 

قيا�س  تتيح  تقنية  ع��ن  امل��ا���س��ي 

والتنف�س  ال��ق��ل��ب  ���س��رب��ات  ن�سق 

ب��ا���س��ت��خ��دام ك���ام���ريات ال��ه��وات��ف 

الآن  متاحة  خا�سية  وهي  الذكية، 

على العديد من الأجهزة من خ�ل 

فيت(. )قوقل  تطبيق 
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السياحة واآلثار تحتفي بيوم األم العالمي
الأم  يوم  فعالية  موؤخراً  الطالبات،  ب�شطر  والآثار  ال�شياحة  كلية  اأقامت 

العاملي، والذي يوافق يوم 21 من �شهر مار�س كل عام.

وبهذه املنا�شبة، اأ�شارت وكيلة ق�شم الآثار الدكتورة الهنوف املفلح باأن حق 

الأم ل ينح�شر يف يوم و ل ينتهي اإل بانتهاء احلياة، موؤكدة اأن العامل اأجمع 

ي�شارك يف التعبري اجلماعي باحلب والمتنان للأم يف كل زمان ومكان.

مركز اإلرشاد والتوجيه يقدم ركنًا تعريفيًا 
لإلرشاد المهني

نّظم مركز الإر�شاد والتوجيه باجلامعة ركًنا تعريفًيا للإر�شاد املهني يوم 

الثلثاء ٢٢ مار�س ٢٠٢٢ اأمام مكتبة الأمرية �شارة بنت عبدالعزيز يف املدينة 

اجلامعية للطالبات.

للطالبات، قدمتها  املهنية  والتوجيهات  ال�شت�شارات  الركن على  ا�شتمل 

ال�شت�شارية مها املر�شدي، حيث تناولت ا�شت�شاراتها احتياجات الطالبات 

من اختيار التخ�ش�س اإىل البحث عن الوظيفة. 

بينما قدمت رئي�شة مركز الإر�شاد املهني الأ�شتاذة فاطمة ال�شهري تعريًفا 

بالوحدة وهدفها واإجنازاتها وحر�شهم على الطالبات يف احلياة املهنية.

جامعة الملك سعود توقع مذكرة تفاهم 
مع مؤسسة سعي

وقعت عمادة �شوون الطلب بجامعة امللك �شعود موؤخراً مذكرة تفاهم مع 

موؤ�ش�شة �شعي الوقفية لتاأهيل وتوظيف الأ�شخا�س ذوي الإعاقة، حيث مثل 

اجلامعة عميد �شوؤون الطلب الدكتور علي الدلبحي، فيما مثل املوؤ�ش�شة 

الأ�شتاذ مرزوق العتيبي.

ذوي  من  اجلامعة  وخريجي  طلبة  ومتكني  دعم  اإىل  التفاقية  وتهدف 

اجلامعة  خريجي  وتوظيف  تدريب  يتم  اأن  على  العمل،  �شوق  يف  الإعاقة 

اخلا�شة  املجتمعية  املبادرات  وتنفيذ  وخلق  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  من 

بذوي الإعاقة وتفعيل امل�شاركة يف الأيام العاملية املخ�ش�شة لذوي الإعاقة 

والتعاون يف تنفيذ امللتقيات واملوؤمترات اخلا�شة بتاأهيل وتدريب الأ�شخا�س 

ذوي الإعاقة والتعاون يف اأي جمال يتفق عليه الطرفان.

العبات الجامعة يحققن بطولتي كرة 
السلة والتنس األرضي

حققت  ال�شيخ  اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  رعاية  حتت 

فئة  يف  الأر�شي«  »التن�س  و  ال�شلة«  »كرة  بطولتي  �شعود  امللك  جامعة 

ال�شعودية  للجامعات  الريا�شي  الحت��اد  بطولت  �شمن  وذل��ك  الفرق، 

نورة  الأم��رية  جامعة  ا�شت�شافتها  والتي  الثاين  مو�شمها  يف  للطالبات 

عبدالرحمن.  بنت 

وقد توج منتخب اجلامعة للطالبات لكرة ال�شلة، بعد تغلبه على منتخب 

جامعة طيبة للطالبات بنتيجة 60 هدفاً مقابل 39.

اجلامعية  املدينة  يف  الريا�شي  النادي  مديرة  عربت  املنا�شبة،  وبهذه 

للطالبات، الأ�شتاذة �شامية الفواز، عن م�شاعرها بالفوز موؤكدة على اأهمية 

هذا الإجناز وكونه مل ياأتي ب�شهولة، واإمنا اأتى بعد عمل دوؤوب وخمل�س من 

قبل فريق رائع جداً كانوا مثاًل للتميز، حيث كانت تدريباتهن ت�شتمر ليل 

اأوقات الدوام الر�شمي، وكان هدفهن  اأيام الإجازات وخارج  نهار حتى يف 

واحد وهو رفع ا�شم جامعة امللك �شعود عاملياً.«

اأع�شاء  من  املتفاين  والعمل  العظيمة  للجهود  نتيجة  الفوز  هذا  ياأتي 

روؤية  اأه��داف  لتحقيق  اجلامعة  من  املتوا�شل  والدعم  والتدريب،  الفريق 

2030 ودعم الريا�شة الن�شائية.
اجلدير بالذكر اأن هذه البطولت متيزت باحلما�س والتناف�شية العالية، 

فقد اأ�شاد العديد من امل�شوؤولني واحلا�شرين باأخلق لعبات فرق جامعة 

الفرق  �شمت  حيث  اللعب،  يف  ونزاهتهن  الريا�شية  وروحهن  �شعود  امللك 

الريا�شة  �شغف  التخ�ش�شات جمعهم  الطالبات من خمتلف  من  جمموعة 

وحبها، مت اختيارهن بدقة وعناية من قبل جلنة خمت�شة لت�شكيل منتخب 

اجلامعة، عرب ت�شفيات ومباريات ودية �شملت كافة كليات اجلامعة.

اأب��رم��ت ع��م��ادة ���ش��وؤون الطلب 

و���ش��ن��دوق  ���ش��ع��ود،  امل��ل��ك  بجامعة 

»ه���دف«  الب�شرية  امل����وارد  تنمية 

مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتاأهيل 

و�شمان  اجلامعة  طلبة  وتوظيف 

املهنية  وكفاءاتهم  مهاراتهم  مواءمة 

العمل،  ل�شوق  الفعلية  للحتياجات 

م��ن خ���لل ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ب��رام��ج 

ومم��ك��ن��ات ال�����ش��ن��دوق مم��ث��ل��ة يف: 

)�ُشبل(  املهني  والإر���ش��اد  التوجيه 

العمل  راأ�س  على  التدريب  وبرنامج 

للتدريب  الوطنية  واملن�شة  )متهري( 

اإىل  بالإ�شافة  »دروب«،  الإلكرتوين 

للمر�شد  اجلامعة  بيانات  اإت��اح��ة 

الوطني للعمل ملعاجلتها وربطها مع 

بيانات �شوق العمل.

وق��ع م��ذك��رة ال��ت��ع��اون ع��ن بُعد، 

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  بالنيابة 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل 

والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 

العام  املدير  ونائب  النمي،  �شالح 

ل��لأع��م��ال يف ال�����ش��ن��دوق الأ���ش��ت��اذ 

فرا�س بن عبدالعزيز اأبا اخليل.

��ت م��ذك��رة ال��ت��ع��اون، على  ون�����شّ

املهني  الإر����ش���اد  ب��رن��ام��ج  تفعيل 

لطلبة  عمل  ور���س  عقد  خ��لل  من 

اجل��ام��ع��ة يف جم�����الت ال��ت��وج��ي��ه 

عقد  عن  ف�شًل  املهني،  والإر���ش��اد 

جل�شات الإر�شاد عن بُعد وقيا�س اأثر 

برنامج الإر�شاد املهني على الفئات 

اإك�شاب  امل�شتهدفة، كما ن�شت على 

وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  اجلامعة  طلبة 

من  العمل  ب�شوق  لللتحاق  اللزمة 

خلل برنامج »متهري«.

وتقت�شي املذكرة، على دعم طلبة 

برنامج  م��ن  لل�شتفادة  اجل��ام��ع��ة 

»دروب« وفق �شوابط و�شروط واآليه 

عقد  خلل  من  املعتمدة،  الربنامج 

بُعد  عن  وتفاعلية  تدريبية  جل�شات 

وتخ�ش�شات  جم��الت  خمتلف  يف 

الت���ف���اق على  ال��ع��م��ل. ومت  ���ش��وق 

خمت�شني  ي�شم  عمل  فريق  ت�شكيل 

م���ن ال��ط��رف��ني ل��ت��ف��ع��ي��ل جم���الت 

العمل  يتوىل فريق  اأن  التعاون على 

بتقارير  ال��ط��رف��ني  ممثلي  ت��زوي��د 

�شري  ت��ق��دم  تو�شح  م��وح��دة  دوري���ة 

العمل ومراحل التنفيذ.

ال��ت��ع��اون،  م��ذك��رة  توقيع  ح�شر 

الدكتور علي  الطلب  �شوؤون  عميد 

الدلبحي، وامل�شرف على  بن كناخر 

باجلامعة  والر�شاد  التوجيه  مركز 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د ن��اه�����س ال��رق��ا���س 

الدكتور  املركز  امل�شرف على  ونائب 

ال�شهري،  غر�شان  ب��ن  عبدالعزيز 

الأ�شتاذ  للمركز   التنفيذي  املدير 

خالد بن جمال الطمرة.

جمل�س  ورئ��ي�����س  م��وؤ���ش�����س  زار 

للعلوم  النم�شاوية  اجلامعة  اإدارة 

الدكتور   ،IMC كرميز  التطبيقية 

الربامج  مدير  برفقة  بوير،  هاينز 

جين�س  الدكتور  باجلامعة  الدولية 

امللك  جامعة  م��وؤخ��راً،  اإن��ني،  بيرت 

ا�شتقبالهم  يف  ك��ان  حيث  �شعود، 

ال���دك���ت���ور عبد  اجل��ام��ع��ة  وك���ي���ل 

اجلامعة  ووك��ي��ل  ال�����ش��ل��م��ان،  اهلل 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن اإب���راه���ي���م 

احل����م����ي����زي، ووك����ي����ل اجل��ام��ع��ة 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

على  وامل�شرف  م�شملي  حممد  بن 

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

بن  مزيد  الدكتور  العاملية  العلمية 

الرتكاوي. م�شهور 

 ناق�س اجلانبان اجلهود املبذولة 

يف جمال التعليم اجلامعي والبحث 

ال��ع��ل��م��ي وال��ت��دري��ب الأك���ادمي���ي، 

جامعة  ب��ني  التعاون  �شبل  وبحث 

النم�شاوية  واجلامعة  �شعود  امللك 

التطرق  مت  كما  التطبيقية،  للعلوم 

تهم  التي  الق�شايا  من  ع��دد  اإىل 

املميزة  العلقات  الطرفني يف ظل 

والنم�شا. اململكة  التي جتمع بني 

األخيرة17 العدد 1429 - الأحد 2 رم�ضان 1443هـ املوافق 3 ابريل 2022م 12

»شؤون الطالب« توقع مذكرة تعاون مع هدف

وفد الجامعة النمساوية التطبيقية في ضيافة »الملك سعود« 
مبادرة »ازرع �شيء حتبه« يف الريا�ض بارك


