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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

افتتاح الملتقى السنوي الثامن للجمعيات العلمية
برعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأم���ي���ر ف��ي�����ص��ل ب����ن ب���ن���در ب��ن
عبدالعزيز �آل �سعود – �أمري منطقة
الريا�ض -حفظه اهلل -افتتح وكيل
جامعة امللك �سعود الدكتور عبداهلل
ال�سلمان بقاعة ال�شيخ حمد اجلا�سر
ظهر يوم الثالثاء املا�ضي ،امللتقى
ال�سنوي الثامن للجمعيات العلمية
واملعر�ض امل�صاحب له والذي ي�ضم
 56جمعية علمية متخ�ص�صة ،حتت
عنوان «دور اجلمعيات العلمية يف
تعزيز جودة احلياة» ،والذي ا�ستمر
ملدة يومني .
ب��د�أ احلفل بالقران الكرمي ثم
�ألقى الدكتور حممد بن ابراهيم
ال��ع��ب��ي��داء رئي�س اللجنة املنظمة
للملتقى كلمة قال فيها �أن رعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
بن بندر بن عبدالعزيز لهذا امللتقى
ال��ك��ب�ير ،لدليل وا���ض��ح على تلك
العناية التي يحظى بها العلم و�أهله
م��ن قيادتنا احلكيمة ،منذ فجر
الت�أ�سي�س للدولة ال�سعودية على
يدي الإمام حممد بن �سعود رحمه
اهلل يعد م�صدر فخر واعتزاز بهذا
التاريخ العظيم لهذه الدولة.
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تكريم الفائزين بهاكثون جامعة الملك سعود
الجامعة تحدد الدوام الرسمي لشهر
رمضان المبارك
كتب :مو�سى حدادي
قررت اجلامعة م�ؤخراً حتديد �أوق��ات ال��دوام املرن ملوظفي وموظفات
اجلامعة مبا يتما�شى مع متطلبات التعليم والعمل والتي تبد�أ من املجموعة
الأوىل «ال�ساعة �8:30صباحاً وحتى  1:30م�سا ًء» ،املجموعة الثانية من
«ال�ساعة � 9:30صباحاً وحتى  2:30م�سا ًء» و املجموعة الثالثة من «ال�ساعة
� 10:30صباحاً وحتى 3:30م�سا ًء» على �أن تكون كل جمموعة �ضمن جدول
مو�ضح به بيانات املوظفني �إ�ضاف ًة �إىل موافقة �صاحب ال�صالحية باجلهة
وتزويد وحدة املتابعة بعمادة املوارد الب�شرية بن�سخة من البيانات املطلوبة .
جاء ذلك يف تعميم �أ�صدرته عمادة املوارد الب�شرية باجلامعة جلميع
العمادات والكليات والإدارات ،مت�ضمناً حتديد �أوقات الدوام الر�سمي ل�شهر
رم�ضان املبارك للعام احلايل 1443هـ 2022م ،واملبني على املادة  11من
ن�صت على �أن تكون �ساعات العمل
الالئحة التنفيذية للموارد الب�شرية التي ّ
الر�سمية خم�س �ساعات يومياً ،و املادة  12من الالئحة على �أنه يجوز للوزير
املخت�ص �إجراء تغيري يف �أوقات الدوام الر�سمي مبا يتما�شى مع متطلبات
العمل يف اجلهة احلكومية.
هذا ودعت عمادة املوارد الب�شرية جميع م�س�ؤويل ال�صالحية للح�ضور
واالن�صراف يف اجلهات بت�سجيل احل��االت املتعلقة بح�ضور من�سوبيها،
وت�سجيل �ساعات الدوام املرن املوزعة ح�سب املجموعات ومتابعة النظام
ب�شكل م�ستمر.
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يف حواره لـ«�سناب ر�سالة اجلامعة» ..عميد اللغات:

«الترجمة» تستحوذ على  1850من الطلبة
«اللسانيات الجنائية» ..يجمع اللغات والعلوم السياسية

كتب :عمر اجلميعة
�أعلن عميد كلية اللغات والرتجمة
الأ�ستاذ الدكتور �سلطان احلربي،
عن برنامج م�شرتك بني كلية اللغات
وال�ترج��م��ة وكلية احل��ق��وق والعلوم
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مب�سمى الل�سانيات
اجلنائية ،م�ؤكداً �أن الكلية تعمل على
ا�ستحداث برنامج خا�ص يف اللغة
الكورية ،و�أنهم يعملون على تفعيل
و�إتاحة جميع برامج الكلية ل�شطر
الطالبات.
وق��ال العميد يف ح��واره اخلا�ص
لـ «�سناب �صحيفة ر�سالة اجلامعة»
�أن عدد طلبة الكلية يتجاوز ،1850
م�ؤكداً �أن �أق�سام« اللغة الإجنليزية
وال��ت�رج����م����ة ،ال���ل���غ���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة
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وال�ت�رج���م���ة» م��ت��اح��ة
ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
� ،أم����ا ق�����س��م ال��ل��غ��ات
احل��دي��ث��ة وال�ترج��م��ة
خ����ا�����ص ب���ال���ط�ل�اب،
وب�����رن�����ام�����ج ال���ل���غ���ة
ال�����ص��ي��ن��ي��ة وال�ترج��م��ة
متاح للطالبات فقط،
م�ضيفاً �أن جميع برامج
الدرا�سات العليا متاحة
للطالب والطالبات.
و�أب���ان عميد اللغات والرتجمة
�أن ق�سم اللغات احلديثة والرتجمة
ي�ضم ثمانية برامج �أكادميية ،هي
« اللغة الأ�سبانية والرتجمة ،اللغة
الأملانية والرتجمة ،اللغة الرو�سية

وال��ت�رج����م����ة ،ال��ل��غ��ة
ال�ترك��ي��ة وال�ترج��م��ة،
ال�����ل�����غ�����ة ال����ع��ب�ري����ة
وال��ت�رج����م����ة ،ال��ل��غ��ة
ال�صينية وال�ترج��م��ة،
ال���ل���غ���ة ال���ف���ار����س���ي���ة
وال��ت�رج����م����ة ،ال��ل��غ��ة
اليابانية والرتجمة».
وق������ال  «:ح��ال��ي �اً
نعمل على ا�ستحداث
برنامج الدكتوراة ،كون
لدينا عدة برامج لدرجة املاج�ستري،
وهي « اللغة االجنليزية والرتجمة،
ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة وال�ت�رج���م���ة»،
بالإ�ضافة �إىل ق�سم الل�سانيات
ودرا�سات الرتجمة.
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«رسالة الجامعة»
تناقش مسلسالت
رمضان

كتب :قما�ش املني�صري-عبداهلل
املنبهي-عمر اجلميعة
ي�شهد �شهر رم�ضان الكرمي،
تناف�س ك��ب�ير م��ن ق��ب��ل ال��ق��ن��وات
الف�ضائية يف ب��ث امل�سل�سالت،
وذل��ك بهدف جذب اجلمهور ،بل
و�أ�صبحت �شركات الإن��ت��اج ت�ضع
كامل ثقلها بطرح �إنتاج �أعمالها يف
هذا ال�شهر ،نظراً لالهتمام الكبري
من قبل امل�شاهد يف هذا التوقيت،
وتهدف ال�شركات من ذلك الو�صول
�إىل �أكرب �شريحة من امل�شاهدين.
بدورها� ،صحيفة « ر�سالة اجلامعة»
التقت بالعديد من �أ�صحاب ال�ش�أن
وامل�شاهدين ،لتقدمي انطباعاتهم
حول امل�سل�سالت يف �شهر رم�ضان،
ومدى جناحها من عدمها ،حيث
�أكد البع�ض منهم �أن هناك �ضعف
يف املحتوى والفكرة خالل الآونة
الأخ�ي�رة ،فيما ذه��ب البع�ض �أن
الأعمال الفنية يف �شهر رم�ضان
لي�ست �سيئة .التفا�صيل �صـ 9-8
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أخبار

عميد «العلوم» يلتقي
أعضاء هيئة التدريس
كتب� :أحمد العبدالوهاب
عقد عميد كلية العلوم الدكتور زيد بن عبداهلل �آل عثمان ،موخراً لقا ًءا
مفتوحا مع �أع�ضاء هيئة تدري�س الكلية ،بح�ضور وكالء الكلية ور�ؤ�ساء
ً
الأق�سام.
رحب
بد�أ اللقاء بال�سالم امللكي ،ثم كلم ًة لعميد الكلية وال��ذي ب��دوره ّ
باحل�ضور ،منوهاً عن دور الكلية الأكادميي والبحثي واملجتمعي.
و�أ�شار د�.آل عثمان �إىل �أن الكلية ت�سعى يف ر�ؤيتها �إىل تر�سيخ مكانتها
املتميزة بني الكليات العاملية مبا يتوافق مع ر�ؤية اململكة  2030نحو وطن
مزدهر حيث �أو�ضح �أن الكلية حر�صت على ا�ستحداث العديد من الربامج
لتطوير خمرجاتها من اخلريجني والأبحاث ورفع الإنتاجية ،مبيناً �أهمية
�إ�سهام الكلية من خالل تظافر جهود كافة من�سوبيها لتحقيق ر�ؤية اجلامعة
نحو التحول �إىل م�ؤ�س�سة م�ستقلة ،ويف جانب حتقيق ر�ؤية الكلية امل�ستقبلية.
و�أكد د�.آل عثمان �أن الكلية قامت با�ستحداث وتفعيل عدد من الوحدات
واللجان ومنها وحدة اال�ستثمار ووحدة االتفاقيات ووحدة التعاون الدويل
ووحدة املبادرات وغريها للعمل بروح الفريق الواحد وحتقيق التوازن املايل
وتنوع اال�ستثمار وكفاءة االنفاق.
ويف ختام الكلمة متنى العميد �أن يكون هذا اللقاء نقطة انطالق لتحقيق
�أعظم ا�ستفادة ممكنة للكلية ومن�سوبيها و�أق�سامها الأكادميية.
بعد ذلك فتح املجال ال�ستقبال مقرتحات وا�ستف�سارات ومالحظات
احل�ضور والتي تركزت حول العملية التعليمية والربامج البينية وحتديات
البحث العلمي وكيفية اال�ستفادة من االتفاقيات التي متت مع القطاع
اخلا�ص وغريها ،بعد ذلك ُختم اللقاء بال�شكر للح�ضور والقائمني على
جتهيز هذا اللقاء من من�سوبي الكلية.

عميد التعامالت اإللكترونية يكرم
طلبة الترجمة

كرم عميد عمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت الدكتور عبدالرحمن
بن عبداهلل اخلنيفر ،ع��ددًا من طالب وطالبات كلية اللغات والرتجمة
مل�شاركتهم يف مبادرة ترجمة حمتوى موقع جامعة امللك �سعود www.
 ksu.edu.saمن اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية ،حيث مت ت�سجيلها
لهم �ضمن العمل التطوعي يف من�صة العمل التطوعي.
وق���دّ م عميد التعامالت االلكرتونية ال��دك��ت��ور عبدالرحمن �شكره
للم�شاركني يف هذه املبادرة وهم «يزيد بن �أحمد ال�صائغ ،غادة بنت �إبراهيم
ال�سلمي ،ريان بن �إبراهيم بحري ،ماجد بن �سليمان العتيبي.

الحربي نائبًا لرئيس وحدة الخدمات
المساندة بإدارة التوظيف

�أ�صدر عميد املوارد الب�شرية باجلامعة
م ��ؤخ��راً ق���راراً �إداري����اً بتكليف الأ�ستاذ
�سلطان بن دويهي�س احلربي مبهام نائب
رئي�س اخلدمات امل�ساندة ب�إدارة التوظيف
بالعمادة.
م��ن جهته هن�أ مدير �إدارة التوظيف
الأ�ستاذ بندر الرا�شد الزميل �سلطان على
تكليفه بعمله اجلديد وحثه على املزيد من
العطاء؛ متمنياً له كل النجاح والتوفيق.
اجلدير بالذكر �أن �سلطان احلربي من
الكوادر الإداري��ة املتميزة يف العمادة وله
م�ساهمات بنّاءة خالل عمله ب�إدارة التوظيف بالعمادة.
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مب�شاركة  47فريق ًا من جامعات الريا�ض..

د.السلمان يكرم الفائزين بهاكثون جامعة الملك سعود

اخ��ت��ت��م��ت ي���وم ال�����س��ب��ت ماقبل
املا�ضي ،مبادرة «هاكثون جامعة امللك
�سعود» ،والتي انطلقت فعالياتها
ي���وم اخل��م��ي�����س 1443/8/21هـ
وذل���ك
املوافق2022/3/24م،
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب���دران العمر ،وبح�ضور
وك��ي��ل اجلامعة ال��دك��ت��ور عبد اهلل
ب��ن ���س��ل��م��ان ال�����س��ل��م��ان وع����دد من
وك�ل�اء اجلامعة وع��م��داء الكليات
والعمادات امل�ساندة ،و�سط م�شاركة
�أكرث من  47فريقاً من  8جامعات
مبنطقة الريا�ض.

ت�ضمنت الفعالية التي نظمها
ب��رن��ام��ج ال�����ش��راك��ة ب��ع��م��ادة ���ش��ؤون
الطالب ،ور�ش عمل تقنية وريادية
وجل�سات �إر���ش��ادي��ة ت�ثري ال��فِ ��رق
امل�شارِ كة ومعر�ض م�صاحب.
ويف نهاية الهاكثون ،ت � ّوج وكيل
اجلامعة الدكتور عبداهلل بن �سلمان
ال�سلمان ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة باملراكز
الثالث الأوىل ،حيث حاز م�شروع
“�صانع” -م�����س��ار ال��ت��ط��وع على
امل��رك��ز الأول وه��و تطبيق يهدف
�إىل خدمة الأندية الطالبية بعمادة
فر�صا
�ش�ؤون الطلبة ،وغايته توفري
ً

وظيفية للطلبة وت�سويق مهاراتهم
للم�ستفيدين ،فيما حقق م�شروع
“�أمان” -م�سار الأم���ن وال�سالمة
املركز الثاين ،وهو عبارة عن تطبيق
با�ستخدام ال��ذك��اء اال�صطناعي،
ويهدف �إىل امل�ساعدة على التنب�ؤ
قبل الوقوع يف اخلطر و ا�ستبعاد
العامل الب�شري يف معرفة تكلفة
ال��ع��دادات الكهربائية ،فيما حاز
على املركز الثالث ،م�شروع «كينا»-
امل�سار املفتوح ،وال��ذي يهدف �إىل
تطوير تطبيق ملتاجر اجلامعة مما
ي�سهم يف التقليل من ال�ضغط عليها

يف ف�ترات ال��ذروة ،كما يهدف �إىل
�إن�شاء قناة رقمية موثوقة للطلب
والدفع؛ لزيادة العائد املايل.
ت��ع��د م���ب���ادرة ه��اك��ث��ون جامعة
امللك �سعود فعالية تناف�سية تهدف
�إىل متكني الطلبة اجلامعيني من
ابتكار �أف�ضل احل��ل��ول الإب��داع��ي��ة
ال��ت��ي ت�ساهم يف تعزيز وحت�سني
البيئة اجلامعية وذل��ك عرب �إن�شاء
تطبيقات تقنية ت�ستهدف ثالث
م�سارات حمددة تتما�شى مع ر�ؤية
اجلامعة ور�ؤية اململكة  ٢٠٣٠وهي
«التطوع ،الأمن وال�سالمة ،املفتوح».

«السياحة واآلثار» تحتفي بيوم الموظف العالمي
�أق��ام��ت كلية ال�سياحة والآث���ار
ب�شطر ال��ط��ال��ب��ات ،م ��ؤخ��راً حف ً
ال
ملن�سوباتها مبنا�سبة ي��وم املوظف
العاملي ،مقر الكلية ،وذلك بح�ضور
وكيلة ق�سم الآثار الدكتورة الهنوف
املفلح ورئي�سة ق�سم �إدارة م��وارد
الرتاث والإر�شاد ال�سياحي الدكتورة
�آالء الرويبعة.
وبهذه املنا�سبة� ،أثنى عميد كلية
ال�سياحة والآثار الدكتور عبد اهلل
املنيف على اجل��ه��ود املبذولة من
موظفي الكلية يف �ش ّقيه ،وبدورهم
ال��ب��ارز و الكبري يف دع��م انتقال
الكلية ملقرها اجلديد بكل �سال�سة،
م��ق��دم�اً �شكره جلميع من�سوبات
الوحدات بالكلية على ما قدّ من من
�إجن���ازات و�أع��م��ال ملمو�سة تفخر
بها الكلية.
ب��ع��د ذل���ك ق����دم رئ��ي�����س ق�سم
الآثار الدكتور حممد الذيبي �شكره
وعظيم امتنانه جلميع من�سوبات
ق�سم الآث��ار على جهودهن وبذلهن
امل�����س��ت��م��ر لإمت������ام وجن�����اح جميع

الأع��م��ال املختلفة بكفاءة ومتيز
وح�س م�س�ؤولية عايل.
من جهتها قدمت رئي�سة ق�سم
�إدارة م����وارد ال��ت�راث والإر����ش���اد
ال�سياحي الدكتور الهنوف املفلح،
ال�شكر واالم��ت��ن��ان وال��ت��ق��دي��ر �إىل
اجل���ن���ود امل��ج��ه��ول�ين م���ن موظفي
وموظفات الق�سم ،على جهودهم
امل�ستمرة يف االرت��ق��اء والنهو�ض
ب��ال��ق�����س��م �إىل م��زي��د م���ن ال��ت��ق��دم
واالزده��ار ،م�ضيف ًة «�أنه يوم جميل
�أع��ب��ر ف��ي��ه ع���ن ع��ظ��ي��م ام��ت��ن��اين
و���ش��ك��ري وت��ق��دي��ري مل��ن ه��نّ دوم��اً
���ش��ري��ك��ات ال��ن��ج��اح ،وال���داع���م مبا
يبذلن ب�إخال�ص وتفاين من جهود
وع���ط���اء ك��ب�ير ي��ج��ع��ل م���ن حتقيق
الأه��داف �أم��راً �سه ً
ال ومن حتقيق
الأحالم �أمراً ممكناً».
هذا وقد تخلل احلفل ،م�سابقة
ثقافية تدور حول الكلية و�أق�سامها
وتاريخها و�إجنازاتها ،حيث ح�صلت
الفائزات على جمموعة من اجلوائز
الرمزية.

«النبات واألحياء الدقيقة» تناقش تدهور أشجار الطلح في المملكة
ن� ّ
�ظ��م ق�����س��م ال��ن��ب��ات والأح���ي���اء
الدقيقة بكلية العلوم ،بالتعاون مع
املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
ومكافحة الت�صحر ،ي��وم اخلمي�س
1443/8/21هـ ندوة علمية بعنوان
«ظاهرة تدهور �أ�شجار الطلح يف
اململكة العربية ال�سعودية ..الأ�سباب
واحل��ل��ول» وذل���ك بقاعة ال���دروازة
بالدرعية.
ب��د�أت الندوة بكلمة عميد كلية
ال��ع��ل��وم ال��دك��ت��ور زي��د �آل عثمان،
والذي قدم من خاللها �شكره لق�سم
ال��ن��ب��ات والأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة على
تنظيم الفعالية ،حيث �أنها ت�أتي من
مبد�أ امل�شاركة املجتمعية للوقوف
على واحدة من �أهم امل�شاكل التي
ت��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا �أ���ش��ج��ار ال��ط��ل��ح يف
مملكتنا احلبيبة ،يف ظل مهاجمة
بع�ض �أنواع احل�شرات قلب ال�شجرة
فتنخره وتهلكها ومت��وت ال�شجرة
م��ه��م��ا ك���ان ع��م��ره��ا �أو حجمها،
م�ضيفاً �أن���ه م��ن هنا ب���د�أ ق�سم

النبات والأحياء الدقيقة التجهيز
للندوة لت�سليط ال�ضوء على تلك
امل�شكلة من خالل النقا�ش العلمي
ال��ه��ادف واال���س��ت��ئ��ن��ا���س ب��الأف��ك��ار
وابتكار احللول ،حيث �أن تقارب

ال����ر�ؤى والأف���ك���ار مب�����ش��ارك��ة ذوي
االخت�صا�ص والأك��ادمي��ي�ين ميثل
ركيزة مهمة لتدعيم التوا�صل بني
القطاعات احلكومية واخلا�صة مبا
ي�ضمن حتقيق التنمية امل�ستدامة

والعمل على تطوير املجتمع نحو
الأف�����ض��ل لتحقيق ر�ؤي����ة اململكة
.2030
واخ��ت��ت��م ع��م��ي��د ال��ع��ل��وم كلمته
بتقدمي ال�شكر والتقدير للح�ضور

والقائمني على تنظيم الندوة مت�أم ً
ال
�أن ت��ك��ون نقطة حت��ول يف درا���س��ة
ظ��اه��رة ت��ده��ور �أ���ش��ج��ار الطلح يف
اململكة العربية ال�سعودية للو�صول
�إىل حلول ج��ذري��ة لهذه امل�شكلة،

كما قدم مبادرة خا�صة بكلية العلوم
وهي مبادرة « العلوم اخل�ضراء».
ث��م حت��دث��ت ال��دك��ت��ورة منى بنت
���س��ل��ي��م��ان ال��وه��ي��ب��ي ع�����ض��و هيئة
التدري�س بق�سم النبات والأح��ي��اء
ال��دق��ي��ق��ة ع��ن م��و���ض��وع «خنف�ساء
احلفار تهدد �أ�شجار الطلح» ،بعدها
ا�ستعر�ضت رئي�سة وح���دة �إدارة
املنتزهات باملركز الوطني لتنمية
الغطاء النباتي ومكافحة الت�صحر
الأ�ستاذة �أماين بنت نا�صر البلوي،
دور امل���رك���ز يف امل��ح��اف��ظ��ة على
املنتزهات الطبيعية.
م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن بن �سعد الداوود ع�ضو
هيئة التدري�س بق�سم وقاية النبات
بكلية علوم الأغذية والزراعة عن
« الفونا احل�شرية لأ�شجار الطلح»،
فيما اختتم الدكتور فهد بن حمد
القريني الندوة مبو�ضوع « تطبيقات
التكنولوجيا احليوية يف مكافحة
الأمرا�ض النباتية».
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وكيل الجامعة يفتتح الملتقى السنوي الثامن للجمعيات العلمية
د.العبيداء :الجمعيات العلمية فتحت أبوابها لالضطالع بدورها الوطني في خدمة المجتمع

كتب :عبداملجيد العجالن
ت�صوير :عبداملجيد اجلمعة
برعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
�آل �سعود – �أم�ير منطقة الريا�ض
حفظه اهلل -افتتح وكيل جامعةامل��ل��ك ���س��ع��ود ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل
ال�سلمان بقاعة ال�شيخ حمد اجلا�سر
ظهر يوم الثالثاء املا�ضي ،امللتقى
ال�سنوي الثامن للجمعيات العلمية
واملعر�ض امل�صاحب له والذي ي�ضم
 56جمعية علمية متخ�ص�صة ،حتت
عنوان «دور اجلمعيات العلمية يف
تعزيز جودة احلياة» ،والذي ا�ستمر
ملدة يومني .
بد�أ احلفل بالقران الكرمي ثم �ألقى
الدكتور حممد بن ابراهيم العبيداء

رئي�س اللجنة املنظمة للملتقى كلمة
قال فيها �أن رعاية �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر في�صل ب��ن بندر بن
عبدالعزيز ل��ه��ذا امللتقى الكبري،
لدليل وا�ضح على تلك العناية التي
يحظى بها العلم و�أهله من قيادتنا
احلكيمة ،منذ فجر الت�أ�سي�س للدولة
ال�سعودية على يدي الإمام حممد بن
�سعود رحمه اهلل يعد م�صدر فخر
واعتزاز بهذا التاريخ العظيم لهذه
الدولة وبجذورها الرا�سخة و�أئمتها
وملوكها العظماء الذين خلد التاريخ
ما قاموا به من بناء دول��ة مدنية
�أ�سا�سها كتاب اهلل و�سنة ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فتحقق الأمن
وو���ض��ع��وا الأ���س��ا���س ال��را���س��خ للعلم
حتى عهد م��والي خ��ادم احلرمني
ال�شريفني راع���ي العلم والعلماء

جمعية اإلعالم توقع اتفاقية مع شركة
الصفحة الواحدة لتقنية المعلومات

وقع عميد كلية الآداب ،رئي�س اجلمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود ،الثالثاء املا�ضي مذكرة تفاهم مع �شركة
ال�صفحة الواحدة لتقنية املعلومات ،حيث م ّثلها املدير العام الأ�ستاذ حممد
العمران  ،وذلك يف ملتقى كلية الآداب .وتهدف االتفاقية �إىل خدمة ريادة
الأعمال يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتنمية املجتمع وت�أهيل ال�شباب للقيام
مب�س�ؤولياتهم جتاهه وطنهم لتكوين جيل من الرياديني قادراً على �إيجاد
فر�ص عمل حرة من خالل �إمداد ال�شركات النا�شئة ،وم�ساعدتها على جتاوز
�أعباء مرحلة االنطالق ،باخلربات ال�سعودية من حاملي �شهادات الدكتوراة
واملاج�ستري بجامعة امللك �سعود ويف تخ�ص�صاتهم املختلفة وذلك لت�أمني
حزمة متكاملة من اخلدمات واال�ست�شارات والت�سهيالت و�آليات الدعم
وامل�ساندة لفرتة زمنية حمددة ت�سمى فرتة االحت�ضان ،ليتمكنوا بعدها
من االعتماد على �أنف�سهم واخلروج �إىل �سوق العمل و�إقامة م�شروعاتهم
التنموية ال�صغرية خارج نطاق ال�شركة.

ورشة عمل في مركز الطالب ذوي اإلعاقة

برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد بن
�صالح النمي ،افتتح عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي
يوم اخلمي�س � 21شعبان 1443هـ ،ور�شة عمل بعنوان «فر�ص قبول الطلبة
ذوي الإعاقة يف كلية اللغات والرتجمة»  ،والتي نظمتها عمادة �ش�ؤون
الطالب ممثلة مبركز الطالب ذوي الإعاقة ،بقاعة املرقب .تناولت الور�شة
عددًا من التو�صيات ب�ش�أن متكني الطلبة ذوي الإعاقة يف الربامج الأكادميية
املختلفة وذلك يف �ضوء مناق�شة الرتتيبات التي�سريية واملواءمات الأكادميية
لتعزيز التجربة اجلامعية للطلبة ذوي الإعاقة يف اجلامعة.

و���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،ع َّراب
ر�ؤيتنا الطموحة الذكية .2030
و�أ���ض��اف د.ال��ع��ب��ي��داء �إذا كانت
ثروات امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية تقدر
ب��ر�ؤو���س الأم����وال والأ����ص���ول التي
متتلكها ،ف�إن ثروة امل�ؤ�س�سات العلمية
تقدر مبا متتلكه من عقول ومراكز
�أبحاث وجمعيات عملية ،ولهذا ف�إن
�ستًا وخم�سني جمعي ًة ،تتبع جامعة
امللك �سعود يف تخ�ص�صات متنوعة
�إن�سانية وعلمية و�صحية ،ت�ضعها
�ضمن قائمة �أكرث اجلامعات ثراء يف
اململكة والعامل ،و�أخ�ص بالذكر هنا
من م�صادر الرثوة العلمية واملهنية
اجلمعيات العلمية لأدوراها الكبرية

ولر�سالتها اجلليلة التي ت�ضطلع بها
يف خدمة العلم واملجتمع ،وخدمة
امل��ه��ن املرتبطة بها مب��ا ت��رف��د به
ال��وط��ن م��ن خ�ب�رات علمية تعزز
بها جميع ميادين التنمية والعمل
فتدفع قاطرة الوطن �إىل الأم��ام،
بفعل القوة الهائلة ملخرجاتها عالية
اجلودة من الطاقات الب�شرية التي
�أثبتت التجارب كفاءتها واقتدارها
وك��ان��ت ���س��ن��دًا لوطنها وجمتمعها
يف مواجهة حتديات كبرية� ،أقربها
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال احل�����ص��ر،
حتدي جائحة كورونا التي �أرهقت
ال��ع��امل ،ففي وق��ت �شهدت البالد
فيه �إغال ًقا عا ًما ،كانت اجلمعيات
العلمية �إحدى الوجهات النادرة التي
فتحت �أبوابها لال�ضطالع بدورها
الوطني يف خدمة املجتمع ،فكانت

�أح��د ال��رواف��د التوعوية وامليدانية
الرئي�سة التي اعتمدت عليها اململكة
يف ن�شر الوعي �ضد خماطر املر�ض
وت��ث��ق��ي��ف امل���واط���ن وك��ذل��ك و�ضع
اخلطط واحل��ل��ول للمواجهة ،لكن
هذا كله لي�س �سوى دور عابر ،من
الأدوار الكثرية التي ت�ضطلع بها
اجلمعيات العلمية ،م��ا ي�ستدعي
منا �أن نوليها نظرة تليق بدورها
وب�أهميتها ،كما ي�ستدعي منا �أن
ندرك �أن وجود اجلمعيات العلمية
لي�س تر ًفا �أو اختيا ًرا ،بل فري�ضة
تنموية ووطنية ال يجوز الزهد فيها
�أو تركها ،م�ضيفاً ال �سيما �إذا كانت
جمعيات علمية ن�شطة م�شرفة حتتل
ت�صني ًفا عامل ًيا متقد ًما مثل جمعيات
جامعة امللك �سعود التي لديها ٢٧
جملة علمية حمكمة٦ ،جمالت منها

تقع �ضمن  ،ISIما يجعلها جمعيات
م�ؤهلة ومر�شحة بقوة لال�ضطالع
ب��دور كبري يف تعزيز ج��ودة احلياة
يف اململكة� ،أحد �أكرب �أهداف ر�ؤية
 2030الطموحة التي من �ش�أنها
حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ،ب���ل وث��ب��ة،
م�شهودة ،للوطن واملواطن.
و�إنني �إذ �أ�شعر بالثقة والأمل يف
جناح هذا امللتقى الكبري .
ب��ع��د ذل����ك مت ت���ك���رمي ال���رع���اة
الداعمون للملتقى ،خمتتماً احلفل
بفيلم تعريفي عن �إدارة اجلمعيات
ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ع��ده��ا ت��وج��ه اجل��م��ي��ع
الفتتاح املعر�ض امل�صاحب حيث
جتول وكيل اجلامعة داخ��ل �أرج��اء
املعر�ض ّ
واطلع على ما يحتويه من
�أجنحة خا�صة باجلمعيات امل�شاركة
فيه .

د .الحميزي يرعى ورشة «تطوير البحث العلمي بالطب»
حت���ت رع���اي���ة وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي،
اختتمت ور�شة العمل التي �أقيمت
بكلية الطب بعنوان «تطوير البحث
ال��ع��ل��م��ي ب��ك��ل��ي��ة ال����ط����ب» ،وذل���ك
بح�ضور عميد كلية الطب الدكتور
خالد بن علي فودة وعميد البحث
العلمي الدكتور حممد بن �إبراهيم
الوابل ،وب�إ�شراف وكيل كلية الطب
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور عا�صم بن عبدالعزيز الفدا.
افتتحت ال��ور���ش��ة ب��ت�لاوة �آي��ات
ك���رمي���ة م����ن ك���ت���اب اهلل ت�لاه��ا
الطالب ب�سام الأ���س��م��ري ،ثم قدم
وكيل كلية الطب للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور عا�صم بن
عبدالعزيز الفدا ،كلمة رحب فيها
بامل�شاركني يف الور�شة وتطرق �إىل
ما متلكه كلية الطب من �إمكانات
ب�شرية ومراكز بحثية متطورة ،و�إىل
رغبة الكلية يف متكني الباحثني بها
للرفع من م�ستوى البحث العلمي
بالكلية واجلامعة ،ولتحقيق ر�ؤي��ة
ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان
حفظه اهلل بجعل جامعة امللك �سعود
يف م�صاف �أف�ضل ع�شر جامعات يف
العامل ،حيث �أن البحث العلمي هو
�أحد �أهم العوامل امل�ؤثرة يف الرقي
باجلامعات والنهو�ض بها.
وت���ط���رق د.ال���ف���دا �إىل حم���اور
ال���ور����ش���ة اخل��م�����س��ة ال���ت���ي �سيتم
مناق�شتها وه��ي م��ع��وق��ات البحث
وت�أمني التمويل البحثي ،الدرا�سات

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،حت�����س�ين ال���ق���درات
ال��ب��ح��ث��ي��ة مل��ن�����س��وب��ي ك��ل��ي��ة ال��ط��ب،
موافقات جمل�س �أخالقيات البحوث
الطبية على الإن�سان ،وتكامل املوارد
بني املراكز البحثية بكلية الطب.
ومن ثم �ألقى عميد كلية الطب
الدكتور خالد بن علي ف��ودة كلمة
�أو���ض��ح فيها دور كلية ال��ط��ب يف
ال��ري��ادة البحثية ،و�أن ك��ث�يراً من
�أع�ضاء هيئة التدري�س بهذه الكلية
العريقة قاموا مبجهود بحثي متميز
�أدى �إىل تغيري واقعي على امل�ستوى
املحلي والعاملي يف جمال املمار�سة
الطبية ،م�ضيفاً �أن الفر�صة الآن
مع وجود هذه الكوكبة الرائعة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الطب
مي�سرة لال�ستمرار يف التقدم يف
املجال الطبي والبحثي ،مت�أملني يف
م�ستقبل زاهر للكلية واملدينة الطبية
اجلامعية ملا متلكه من �إمكانيات
ت�ستحق الدعم والتطوير امل�ستمر.

م��ن جهته �أب���دى وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي،
�سعادته بامل�شاركة يف هذه الفعالية،
و�أهميتها يف تطوير البحث العلمي
بكلية الطب ،و�أن الهدف منها هو
�أن ن�صل �إىل خطة تنفيذية طويلة
وق�صرية امل��دى لتحقيق منجزات
ن��وع��ي��ة للكلية ن���راه���ا ونلم�سها
ونقي�سها ،وحتدث د.احلميزي عن
�أهمية البحث العلمي يف �أي منظومة
�أكادميية وخا�صة يف الوقت احلايل،
وعن وجود حتديات كبرية ال بد من
جتاوزها ،ومنها �إيجاد التوازن بني
املكت�سبات ال�سريعة ،وطويلة املدى
يف البحث العلمي ،و�أهمية البحث
العلمي يف تنمية املعرفة والإنتاج
امل��ع��ريف وح��ل م�شكالت املجتمع،
م�شرياً �إىل �أهمية الأبحاث الطبية
يف م��واك��ب��ة ال��ت��غ�يرات املت�سارعة
يف امل��ج��ال ال��ط��ب��ي ،و�إىل ���ض��رورة

اال�ستفادة منها يف املجال الأكادميي
ومناهج التعليم الطبي.
ويف نهاية ور�شة العمل ،مت تكرمي
املتميزين يف البحث العلمي يف كلية
الطب من �أع�ضاء وع�ضوات هيئة
التدري�س وعددهم  38ع�ضو هيئة
تدري�س الذين كان لهم الأثر الكبري
يف رفع م�ستوى الإنتاج البحثي بكلية
الطب حملياً وعاملياً.
ك��م��ا مت ت���ك���رمي امل��ت��م��ي��زي��ن يف
جمال البحث العلمي من الطالب
وال��ط��ال��ب��ات وع��دده��م  17طالباً
وطالبة مم��ن متيزت �أبحاثهم يف
امللتقى العلمي ال��ذي عقد م�ؤخراً
بكلية ال��ط��ب .افتتحت بعد ذلك
جل�سات ور�شة العمل ومتت مناق�شة
ع��دد من املحاور الأ�سا�سية تتعلق
بالبحث العلمي واخلروج بتو�صيات
�سيكون لها الأثر ب�إذن اهلل يف تطوير
م�سرية البحث العلمي بكلية الطب
وجامعة امللك �سعود.
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التعليم

عدسة ِم ْجهر متطورة قد تساهم
في رصد نمو الخاليا السرطانية
طور باحثون يف جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية )كاو�ست(،
عد�سة جديدة منخف�ضة التكاليف ذات جودة حتاكي الت�صميم الدقيق
فعب جهاز ب�صري ي�شبه
للعد�سات امل�ستخدمة يف منارات ال�سفن ،رْ
عد�سة منارة ُم�ص َّغرة قد ي�صبح من ال�سهل ر�صد التفا�صيل اجلزيئية
للعمليات البيولوجية ،مبا فيها منو اخلاليا ال�سرطانية ،بالإ�ضافة �إىل
فح�ص حمتويات �أطباق ب رِْتي الأ�سطوانية ال�شفافة التي ت�ستخدم عادة
ك�أداة خمربية يف جمال البيولوجيا.
تتطلّب العديد من تقنيات الت�صوير البيولوجي �إ�ضافة الأ�صباغ
الفلورية امل�ضيئة �إىل اخلاليا امل�ستهدفة ،لكن ثمة طريقة ُمبتكرة
حدي ًثا ،يُطلق عليها «ت�شتت رامان املحفز �أو امل�ستحث» ( ،)SRSالتي
ميكنها جتنُّب اخلطوات املع ّقدة ل َو ْ�سم الع ِّينات ،وذل��ك با�ستخدام
نب�ضات الليزر لتجميع الإ�شارات االهتزازية اجلزيئية من العينات
�صور غري
البيولوجية ،وبف�ضل قدرة جماهر «ت�شتُّت رامان» على �إنتاج ٍ
ب�سرعات �آنية ،ف ّكر الباحثون يف ا�ستخدامها � ً
ٍ
أي�ضا
با�ضعة عالية الدقة
يف درا�سات ت�شخي�ص الأمرا�ض يف اجل�سم احلي.
رغم ذلك ،ف�إن من �أوجه الق�صور يف هذه املجاهر �أنَّ نظام الر�صد
يت�أثر ب�إ�شارة يف اخللفية تُع َرف با�سم التعديل متعدد الأطوار ،وحتدث
نتيجة التفاعالت املك َّثفة بني نب�ضات الليزر والعينات.
يقول الدكتور كارلو ليربايل� ،أ�ستاذ العلوم البيولوجية امل�ساعد يف
كاو�ست« :هذه الإ�شارة اخللفية وا�سعة االنت�شار كما �أنها تقلِّل التباين
وقت الر�صد املجهري للعينات املعقدة ،مثل اخلاليا احلية ،بل وجتعل
من ال�صعب متييز اجلزيئات امل�ستهدفة».
ولتفادي �آثار التعديل متعدد الأطوار ،حتتاج معظم جماهر «ت�شتُّت
رامان املحفز» �إىل ا�ستخدام عد�سات �شيئية زجاجية �ضخمة ،قادرة
على جتميع زوايا عري�ضة من ال�ضوء .لكن يكاد يكون من امل�ستحيل
تركيب هذه العد�سات يف احلا�ضنات التي َ
تو�ضع فوق من�صات املجاهر،
والتي تُ�ستخدم لإمناء اخلاليا احلية بهدف الت�صوير احليوي.
وقد �أ�شرف الدكتور �أندريا برتون�شيني -باحث �ضمن فريق كارلو
ٍ
درا�سة لت�صنيع عد�سة فائقة ال�صغر تعمل بتقنية «ت�شتُّت
ليربايل -على
رامان» وذلك با�ستخدام الطباعة ثالثية الأبعاد بالليزر ،ومن خالل
حماكاة الت�صميم الدقيق لعد�سات املنارات ،طبع الفريق خ�صائ�ص
دقيقة ت�شبه العد�سات واملرايا داخل بوليمر �ش َّفاف ُ�سمكه �أقل من
امللليمرت .يقول برتون�شيني« :ت�صميم العد�سة بهذه الطريقة يجعلها
ف َّعالة جدًّ ا يف جتميع ال�ضوء القادم من م�صادر عري�ضة الزاوية و�إعادة
توجيهه �إىل كا�شف الليزر .ولأن العد�سة دقيقة جدًّا ،يكون من ال�سهل
تركيبها داخل ال ُغ َرف املغلقة للحا�ضنات».
وبعد �أن �أ َّكدت جتارب املعايرة �أنَّ العد�سة اجلديدة ت�ستطيع ا�ستبعاد
وجه الباحثون �أنظارهم نحو خاليا
�إ�شارة التعديل متعدد الأط��وارَّ ،
�سرطانية ب�شرية مزروعة يف طبق برتي تقليدي .وك�شفت هذه التجارب
�أنه ميكن للعد�سة ت�صوير املكونات الداخلية للخلية بدرجة من الدقة
ت�ضاهي جماهر «ت�شتُّت رامان» ،لكن بت�صميم �أكرث مالءمة و�أقل تكلفة.
يقول برتون�شيني« :تبلغ تكلفة العد�سات ال�شيئية التي ن�ستخدمها
ع��اد ًة جلمع الإ�شارات يف جماهر ت�شتُّت رام��ان املح َّفز ب�ضعة �آالف
من الدوالرات� .أما الآن ،ف�أ�صبح لدينا عد�سة مبزايا م�شابهة يكلّفنا
�إنتاجها �أقل من ُع�شر هذه التكلفة».
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جامعة القصيم تقيم المؤتمر الدولي الرابع لتطوير
مهارات اللغة العربية

رع��ى م��ع��ايل الأ���س��ت��اذ الدكتور
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال����داود
رئي�س اجلامعة ،م ��ؤخ��راً فعاليات
امل�ؤمتر ال��دويل الرابع الذي تقيمه
اجلامعة ،مُمثل ًة بكلية اللغة العربية
والدرا�سات االجتماعية ،عن بعد،
بعنوان «تطوير مهاراتاللغة العربية
ل���دى ط�ل�اب امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة»،
ورحب «الداود» يف كلمته بامل�شاركني
يف ه��ذا امل ��ؤمت��ر العلمي ال���دويل،
برا ع��ن الفخرِ واالع��ت��زازِ ب��أن
م��ع� ً
ت��ك��ون ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي حم��ور
احلديث والبحث يف هذا امل�ؤمتر،
مثمنًا اهتمام امل�س�ؤولني يف هذا
الوطنِ املجيدِ ويف مقدمتهم قيادتنا
الر�شيدة ممثل ًة ب��خ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
حفظهما اهلل ،ب�أهمية اللغة العربية.
و�أ���ش��اد معايل رئي�س اجلامعة،
ب�إقامة هذا امل�ؤمتر الدويل النوعي
لتطوير مهارات اللغة العربية لدى
طالب املرحلة اجلامعية ،مب�شاركة
نخبة م��ن الأ���س��ات��ذة املميزين من
�أن���ح���اء ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ال��ك��ب�ير،
ملناق�شة ع��دة حم��اور مهمة تخ�ص
لغتنا ومهاراتها ،مبا ي�ساهم يف بناء
ت�����ص��ورات فعالة لتطوير م��ه��ارات
اللغة العربية لدى طالب اجلامعات،

و�سيفيد منها املهتمون بالتعليم
اجلامعي يف كل مكان.
وقدم «الداود» ،ال�شكر للم�شاركني
يف امل ��ؤمت��ر ،وملن�سوبي كلية اللغة
العربية وال��درا���س� ِ
�ات االجتماعية
ممثلة بق�سم اللغة العربية و�آدابها
على اجلهود املبذولة يف تنفيذ هذه
الفعالية املهمة� ،سائلاً اهلل ج ّل
وع�لا �أن يكون م ��ؤمت � ًرا موف ًقا يف
�أوراقه ونتائجه وتو�صياته.
من جهته ،قال الدكتور �إبراهيم
ال�لاح��م عميد كلية اللغة الغربية
وال����درا�����س����ات االج��ت��م��اع��ي��ة� :إن
احلديث عن اللغة العربية ومنزلتها
بحر ال �ساحل ل��ه؛ لأن��ه��ا متعلقة
بالإن�سان الذي هو حمور يف الأثر
وال��ت��أث�ير ،ح�سب البيئة التي ن�ش�أ
فيها ،والعوامل التي �شكلت النمط
اللغوي لديه ،من حيث م�ستويات
اللغة �صو ًتا و�صر ًفا ونح ًوا وداللة.
و�أو�ضح الالحم �أن فكرة امل�ؤمترات
الدولية بالكلية قد انطلقت ب�سل�سلة
منتظمة الأفكار ،حيث كان م�ؤمترها
الأول عن اللغة العربية يف مناهج
التعليم العام ،والثاين ح��ول اللغة
العربية يف اجلامعات بني ال�تراث
واملعا�صرة ،والثالث ح��ول ال�تراث
اللغوي والأدب���ي يف �ضوء املناهج

احلديثة ،فيما ي�أتي ه��ذا امل�ؤمتر
الرابع ليناق�ش �إ�شكالية ال تخت�ص
بق�سم اللغة العربية و�آداب��ه��ا ،بل
تتجاوزه �إىل الكليات الأخ��رى التي
ت�أخذ متطلبات لغوية ،حيث يناق�ش
تطوير مهارات اللغة العربية لدى
الطالب يف املرحلة اجلامعية.
و�أ����ش���ار عميد ال��ك��ل��ي��ة� ،إىل �أن
ع�شرات الأوراق العلمية من دول
متعددة قد تقدمت للم�ؤمتر ،ولكن
ل��ظ��روف ال��زم��ان وال��وق��ت اخلا�ص
بامل�ؤمتر ،وبعد التحكيم للأعمال
العلمية مت اخ��ت��ي��ار �أه���م الأوراق
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��امل ��ؤمت��ر
ً
ارتباطا وثي ًقا ،م�ؤكدًا
وحم��اوره��ا
�أن امل ��ؤمت��ر ي�شارك فيه جامعات
متعددة من داخل اململكة وخارجها،
وي�سعى للو�صول �إىل ت�صور �أو فكرة
�أو ر�ؤي��ة تكون لبنة مل�شاريع تنه�ض
باللغة العربية يف ع�صر حتتاج فيه
�إىل الكثري من البذل من �سدنتها
وح��را���س ح��م��اه��ا .وق���دم ال�لاح��م،
ال�شكر لإدارة اجلامعة ويف مقدمتها
معايل الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن
ب��ن حمد ال���داود رئي�س اجلامعة،
ال���ذي ب���ارك ه��ذا امل ��ؤمت��ر منذ �أن
كان فكرة ،كما قدم ال�شكر ل�ضيوف
هذا امل�ؤمتر الذين �شاركوا بورقاتهم

العلمية ،واللجان العاملة يف امل�ؤمتر،
وعلى ر�أ�سها اللجنة العلمية ،للجهات
التي �شاركت الكلية يف الإعداد لهذا
امل�ؤمتر ،وللزمالء الذي عنوا مبتابعة
كل ما يخ�ص هذا امل�ؤمتر من بحوث
وحتكيم.
وي�����س��ع��ى امل����ؤمت���ر �إىل درا���س��ة
واقع مهارات اللغة العربية بجميع
م�ستوياتها يف اجلامعات العربية،
بغية حتقيق عدة �أهداف من بينها:
حت��ق��ي��ق امل���واءم���ة ب�ين امل��خ��رج��ات
و����س���وق ال���ع���م���ل ،وم���ع���رف���ة واق���ع
التح�صيل الطالبي مل��ه��ارات اللغة
العربية ،وكذلك حتديد الأ�سباب
والعوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى حت�صيل
الطالب لهذه املهارات ،والبحث عن
�سبل فاعلة لتطوير مهاراتها لدى
ال��ط�لاب ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل معاجلة
م�شكلة قيا�س اكت�ساب الطالب
للمهارات اللغوية.
وي�����ش��ت��م��ل امل����ؤمت���ر ع��ل��ى �أرب����ع
جل�سات تتناول ع��دة حم��اور وهي
التجارب الناجحة يف تعليم املهارات
اللغوية ،ومواءمة املهارات اللغوية
املكت�سبة ل�سوق العمل ،وكفاءة بناء
م�ؤلفات املهارات اللغوية ،وفاعلية
بناء االختبارات يف قيا�س املخرجات
وحتقيقها ،مب�شاركة  15باح ًثا.

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

ّ
نظمت كلية ط��ب الأ���س��ن��ان ،يف
ج��ام��ع��ة الأم���ي��رة ن����ورة ب��ن��ت عبد
ال��رح��م��ن ،مم��ث��ل � ًة ب��وك��ال��ة البحث
واالبتكار وريادة الأعمال يف الكلية،
«يوم البحث العلمي الثامن» ،م�ؤخ ًرا،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلمعية ال�سعودية
لتعليم ط��ب الأ����س���ن���ان ،واملنظمة
العاملية لأبحاث طب الأ�سنان الق�سم
ال�سعودي.
ّ
وت�ضمن اليوم البحثي ،عر�ض
�أب��ح��اث طبيبات االم��ت��ي��از يف ١٣

بح ًثا ،ب�إ�شراف نخبة من من�سوبات
الكلية .كما ُعر�ض  ١٩مل�ص ًقا بحث ًيا
لطالبات املراحل ال�سريرية وما قبل
ال�سريرية� ،أظهرت خاللها الطالبات
ب��اك��ورة ن�شاطهن البحثي ،وج��اءت
م�شاركة من�سوبي الكلية من الباحثني
امل��ح�ترف�ين متمثلة ب 9مل�صقات
بحثية .وا�ستعر�ضت وكيلة البحث
واالبتكار وري���ادة الأع��م��ال يف كلية
طب اال�سنان ،الدكتورة ه��زار بنت
�سعد احلربي� ،أهمية البحث العلمي

يف عدد من الأوجه ودوره البارز يف
تطوير البُنى املعرفية والعلمية.
و�أ ّكدت خالل كلمتها على حر�ص
اجلامعة يف مواكبة الثورة املعرفية،
ودعمها للبحث العلمي ب�شتى ال�سبل
واهتمامها امل�ستمر يف �إعداد اخلطط
وامل�شاريع والربامج املحفزة للبحث
العلمي ،كما ت�سعى �إىل تطوير املعامل
البحثية وت�شجيع التعاون وال�شراكات
مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات واملراكز
التعليمية والبحثية الأخرى.

ي�شار �إىل �أنّ جامعة الأمرية نورة
بنت عبد الرحمن ت��ويل اهتما ًما
بالبحث العلمي ،وذل��ك بتخ�صي�ص
هد ًفا من �أهدافها لتحقيق منظومة
البحث واالبتكار ،باعتباره حمر ًكا
�أ�سا�س ًيا لالقت�صاد املعريف من خالل
ت��وف�ير عنا�صر ال��ن��ظ��ام وت�أ�سي�س
البيئة احلا�ضنة وتطوير �آلية ت�سويق
الأبحاث ،وا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال
واال�ستثمارات ومراكز البحث وريادة
الأعمال.
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دراسة حديثة ..تكشف ارتباطًا بين المضادات
الحيوية وتراجع اإلدراك..

دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

17
5

البحوث في مجال االضطرابات
االنفعالية والسلوكية :كتاب
مرجعي (الجزء الثاني)
امل�ؤلف :روبرت رذرفورد و�آخران
املرتجم :خالد بن عبدالعزيز احلمد

وج����دت درا����س���ة ���ش��م��ل��ت �آالف
ً
ارتباطا مل يف�سر حتى الآن
الن�ساء
بني تناول امل�ضادات احليوية �شهرين
ع��ل��ى الأق�����ل يف م��ن��ت�����ص��ف العمر
واالنخفا�ض يف تقييمات الدرجات
امل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي �أُج���ري���ت ب��ع��د ع��دة
�سنوات ،وفق موقع �ساين�س �ألرت.
وي���ق���ول ال��ف��ري��ق ال����ذي �أج����رى
البحث ،بقيادة علماء �أوبئة من كلية
الطب بجامعة هارفارد� ،أن الدرا�سة
تو�ضح مدى �أهمية مراقبة ا�ستخدام
امل�ضادات احليوية بعناية ،ف�ضلاً عن
�ضرورة فهمنا للرابط بني ما يحدث
يف �أح�شائنا من ا�ستعمال امل�ضادات
احليوية ومدى ت�أثريه على ما يحدث
يف �أدمغتنا.

وكتب الباحثون يف ورقتهم “يف
جمموعة مكونة من �أك�ثر من 14
�أل��ف ام���ر�أة ،الحظنا �أن ا�ستخدام
امل�����ض��ادات احل��ي��وي��ة يف منت�صف
ال��ع��م��ر ك���ان م��رت��ب� ً
�ط��ا ب�شكل كبري
ب���ال���درج���ات ال�����ض��ع��ي��ف��ة ال�لاح��ق��ة
للإدراك ،والتعلم ،والذاكرة العاملة،
وال�سرعة احلركية ،واالنتباه”.
و�أ����ض���اف���وا “على ح���د علمنا،
درا�ستنا ه��ي الأوىل بهذا احلجم
ل�لا���س��ت��خ��دام امل��زم��ن للم�ضادات
احليوية والإدراك الالحق”.
ت��ن��اول��ت ال��ن�����س��اء يف املجموعة
(وه��و م�شروع بحثي طويل الأم��د
ل�ل�أم��را���ض املزمنة ي�سمى درا�سة
���ص��ح��ة امل���م���ر����ض���ات) امل�����ض��ادات

احليوية لعدة �أ�سباب مثل التهابات
اجلهاز التنف�سي وم�شاكل الأ�سنان
وح��ب ال�شباب والتهابات امل�سالك
ال��ب��ول��ي��ة ،وب��ال��ن�����س��ب��ة مل���ن ت��ن��اول��ن
امل�ضادات احليوية ،ف�إن االنخفا�ض
الناجت يف قوة الدماغ عرب خمتلف
فئات التعلم واال�ستجابة والذاكرة
كان يعادل حوايل � 3أو � 4سنوات من
ال�شيخوخة الطبيعية ،وف ًقا لبيانات
الدرا�سة.
ومت تقييم ال��ق��درة املعرفية يف
املتو�سط  بعد � 7سنوات م��ن بدء
ا�ستخدام امل�����ض��ادات احليوية من
خالل اختبار عرب الإنرتنت �أكملته
امل�����ش��ارك��ات م��ن امل��ن��زل ،وت�ض ّمن
االختبار  4مهام م�صممة لقيا�س

جوانب خمتلفة من الأداء املعريف.
وك��ع��ادة ه���ذه ال��درا���س��ات ،ف ��إن
الرابط لي�س كاف ًيا لإثبات العالقة
ال�سببية� ،أي �أن البيانات ال تظهر
�أن ا�ستخدام امل�ضادات احليوية هو
الذي ي��ؤدي �إىل انخفا�ض الإدراك
ب�شكل م�ؤكد ،فمن املمكن �أن تكون
الأم��را���ض التي هدفت امل�ضادات
احليوية لعالجها هي التي ت�سببت
يف ه���ذا االن��خ��ف��ا���ض الطفيف يف
الإدراك ولي�س امل�ضادات احليوية
نف�سها ،على �سبيل املثال.
وم��ع ذل��ك ،فهناك م��ا يكفي يف
الدرا�سة للإ�شارة �إىل �أن هناك ما
ي�برر امل��زي��د م��ن البحث بالت�أكيد،
وخا�صة حجم العينة الكبري.

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

درا�سة حديثة �صادرة
جامعات هونغ كونغ �أن
الذين ي�ؤمنون باحلظ
عر�ضة لل�شعور بالقلق

�أظهرت
عن �إحدى
الأ�شخا�ص
هم الأكرث
والع�صبية.
ووج���د ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ال��ذي
�أج��رى ال��درا���س��ة يف جامعة ب��اث،
�أن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي ��ؤم��ن��ون
مبفهوم «احلظ» كظاهرة خارجية
ع�شوائية ت�ؤثر على حياتهم ،غالباً
ما يكون لديهم م�ستويات عالية
من الت�شا�ؤم وال�سلبية.
ويف املقابل ،ف�إن الأفراد الذين
ي��ع��ت�برون �أن��ف�����س��ه��م حم��ظ��وظ�ين

م��ن ح��ي��ث ظ��روف��ه��م ال�شخ�صية،
هم الأك�ثر مي ً
ال لو�صف �أنف�سهم
بال�سعداء.
وبناء على ذلك ،يرى الباحثون
�أن نتائجهم تقو�ض القول امل�أثور
«املتكل على احلظ مرتاح البال»،
وميكن �أن تدعم قوالً م�أثوراً �آخر
أح�ص النعم التي
�أكرث دقة ،وهو «� ِ
لديك».
ووف���ق���اً مل��وق��ع «ت�����ش��اي��ن ن��ي��وز»
ال�بري��ط��اين ،ا���س��ت��ن��دت ال��درا���س��ة
التي ن�شرت يف جملة علم نف�س
«كورنت �سيكولوجي» �إىل درا�سة
ا�ستق�صائية �شملت  844طالباً

من �أ�صل �صيني يف �إحدى جامعات
اللغة الإجنليزية يف هونغ كونغ.
وق����د ُط���رح���ت ع��ل��ى ال��ط�لاب
�أ�سئلة ،على �سبيل املثال « :ب�شكل
عام ،بع�ض النا�س �سعداء للغاية.
�إن��ه��م ي�ستمتعون ب��احل��ي��اة بغ�ض
النظر عما ي��ح��دث ،وي�ستفيدون
�إىل �أق�����ص��ى ح��د م��ن ك��ل ���ش��يء،
ف�����إىل �أي ح���د ت��ق��ع ���ض��م��ن ه��ذا
التو�صيف؟».
و�أ������ش�����ارت ال����ورق����ة ع��ل��ى �أن
االميان باحلظ له عالقة �إيجابية
مب��ج��م��وع��ة م���ن امل��ع��ت��ق��دات غري

املنطقية وال�سمات ال�سلبية مثل
«امل���ي���ل اىل امل��ب��ال��غ��ة يف ت��ق��دي��ر
جدية الأح��داث» ،كما �أنه مرتبط
با�سرتاتيجية «جتنب امل�شكالت»،
وه��ي ا�سرتاتيجية للتكيف حيث
ي��ح��اول الأف�����راد جت��ن��ب امل��واق��ف
الع�صيبة ب��دلاً من التعامل معها
والتغلب عليها.
وق������ال ال�ب�رف�������س���ور �أدم����ون����د
طوم�سون ،من كلية الإدارة بجامعة
ب��اث ،وال��ذي قاد فريق الباحثني:
«ي���ب���دو �أن���ه���م ي����ؤم���ن���ون ب��احل��ظ
ويتوكلون عليه لأن��ه��م بطبيعتهم
�أك�ثر ع�صبية وت�شا�ؤماً و�سلبية.
وه��ذه �سمات �شخ�صية مرتبطة
م��ن��ذ ف��ت�رة ط��وي��ل��ة مب�����س��ت��وي��ات
منخف�ضة من الر�ضا عن احلياة
والرفاهية وال�سعادة».
وت���اب���ع ب���ال���ق���ول« :وم����ع ذل���ك،
ف ��إن �أولئك الذين يعتقدون �أنهم
حم��ظ��وظ��ون لأن الأم�����ور ���س��ارت
ب�شكل جيد بالن�سبة لهم ،غالباً
ع���ن ط��ري��ق ال�����ص��دف��ة ب����دالً من
الت�صميم الهادف ،ي�ؤمنون عموماً
ب�أن هذا يعود لأن لديهم جمموعة
من اخل�صائ�ص التي تدفعهم �إىل
املو�ضوعية وامل��ن��ط��ق واالم��ت��ن��ان،
وهذه �سمات �شخ�صية ترتبط على
نطاق وا�سع مب�ستويات ال�سعادة
الأعلى».

مُت ِّث ُل اال�ضطراباتُ العاطفية وال�سلوكية حتدياً
كبرياً للمجتمعات على كافة م�ستوياتها و�ضروبها
العلمية والعملية ،فها هم العلماء من جماالت متن ِّوعة
يعملون دائبني على درا�سة هذه الظاهرة التي تنت�شر
بن�سب ترتاوح بني  ،26%-5ح�سب
بني املجتمعات،
ٍ
ما ورد يف تقرير ال�صحة العامة يف الواليات املتحدة
الأمريكية عام 2006م ،مب ِّيناً �أن هذا التفاوت يف
النِ�سب يرجع �إىل عوامل �أ�سا�سية ،منها منهجية البحث
والهدف منه ،وعوامل �أخرى تتعلَّق بع ِّينة الدرا�سة،
وبغ�ض النظر عن نِ�سب االنت�شار ،ف�إنَّ اال�ضطرابات
العاطفية وال�سلوكية تعترب من الق�ضايا املهمة يف حياة
الفرد واجلماعة ،حيث �إ َّنها ت�ؤثر �سل ًبا على احلياة
االجتماعية ،وال�صحة النف�سية ،والتعليم ،واملهنة،
وهذه اجلوانب هي التي ت�شكل العمود الفقري للحياة
الناجحة .ولأهمية التعامل املبني على �أ�س�س علمية
ظ����ه����ر
م���ع ه����ذا امل��و���ض��وع،
ال��ع��دي��د م��ن امل��راج��ع
املُ���ت���خ����� ِّ��ص�������ص���ة يف
ال���ع���ق���ود ال��ق��ل��ي��ل��ة
امل���ا����ض���ي���ة ،ال��ت��ي
ت�سعى �إىل التعريف
ب���اال����ض���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
واجل��م��اع��ة� ،إذا
مل تل َق االهتمام
وال������ت������دخ������ل
م�����������ن ق����ب����ل
تخ�ص�صني
ا مل ُ ِّ
م��������ن ح����ق����ول
ع��ل��م��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ،ي��ت�����ص��دَّره��ا ال��ط��ب،
والتعليم ،وعلم النف�س ،والعلوم االجتماعية .ولعل
َّه��ذا الكتاب»Handbook of Research in
»Emotional and Behavioral Disorders
ت��أل��ي��ف ع��دد م��ن املتخ�ص�صني وت��دق��ي��ق ومراجعة
«Robert B. Rutherford Jr., Mary Magee
 ،»Quinn and Sarup R. Mathurيتم َّيز
ب�شموليته العلمية لكافة املوا�ضيع التي تعترب جمال
البحث والتطبيق فيما يخ�ص ه��ذه اال�ضطرابات،
فهو م��رج��ع متكامل وم�تراب��ط ،ي��ط��رح الكثري من
الق�ضايا املتعلِّقة بهذه الإع��اق��ة ونتائج الدرا�سات
املعا�صرة املرتبطة باجلانب النظري والتطبيقي،
ويحتوي الكتاب على جزئني ،وخم�سة �أبواب ،وثالثني
ف�ص ً
ال .لقد تناول اجلزء الأول من الكتاب اجلوانب
النظرية للمو�ضوع م��وزَّع��ة على ثالثة �أب���واب من
خالل �ستة ع�شر ف�ص ً
ال .يف حني ركز اجلزء الثاين
على اجل��وان��ب التطبيقية يف جم��ال اال�ضطرابات
العاطفية وال�سلوكية ،متناوالً ع���دداً م��ن موا�ضيع
التدخل واملمار�سات يف بابني مق�سمني على �أربعة
ع�شر ف�ص ً
ال� .إنَّ من دواعي ترجمة هذا الكتاب على
الرغم من كثافة مادته العلمية وغزارتها ،هو �إميان
املرتجم بالفائدة اجلمة التي يقدِّمها ه��ذا الكتاب
للقارئ العربي ،وخا�صة للباحثني وطالب الدرا�سات
العليا .فهو  -الكتاب  -بحق دليل للبحوث والدِّرا�سات
احلديثة يف جمال اال�ضطرابات العاطفية وال�سلوكية،
تفتق ُر �إليه املكتبة العربية يف جمال الرتبية اخلا�صة
وعلم النف�س .ويف اخلتام يَتقدَّ ُم املرتج ُم بخال�ص
ال�شكر والتقدير �إىل مركز الرتجمة بجامعة امللك
�سعود ،لدعمه مل�شروع ترجمة هذا الكتاب ،كما يتق َّدم
َ
�شارك يف مراجعة
بخال�ص ال�شكر والتقدير لكـ ِّل َم ْن
وحتكيم و�إخراج هذا الكتاب� .سائ ً
ال اهلل الكرمي �أن
يجعله ِعلماً نافعاً.
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

في ضيافتنا
�إعداد :قما�ش املني�صري
ت�أ�س�ست كلية العلوم الطبية
التطبيقية يف ع���ام 1979م
ل��ت��ل��ب��ي��ة احل���اج���ة يف امل��م��ل��ك��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ك��وادر
م�ؤهلة متخ�ص�صة يف الرعاية
ال�صحية ،وتعد �أول كلية للعلوم
الطبية التطبيقية يف اململكة يف
ذل��ك احل�ين ،ولقد لعبت دو ًرا
ها ًما يف توفري القوى الب�شرية
العاملة لكل من القطاعني يف
ال�صحة اخلا�ص والعام مع درجة
عالية م��ن الكفاءة املهنية من
اخلريجني وتزويدهم باملعارف
واملهارات احلديثة.
�إ���ض��اف��ة �إىل م�ساهمتها يف
االرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات ال�صحية
للمجتمع ال�سعودي من خالل
ت�أهيل كوادر ذات قدرة تناف�سية
ع��امل��ي��ة يف تخ�ص�صات املهن
الطبية التطبيقية ،وتوفري بيئة
حمفزة للتعلم والإب���داع و�إنتاج
ب��ح��وث علمية ت�سهم يف بناء
جمتمع املعرفة.
و ت�ضم كلية العلوم الطبية
التطبيقية ح�سب الإح�صائيات
الأخ�ي�رة للعام 2021م ع��ددًا
يرا م��ن ال���ك���وادر الب�شرية
ك��ب� ً
املتخ�ص�صة حيث بلغ عددهم:
 445ع�ضو هيئة تدري�س64 ،
�أخ�����ص��ائ��ي 122 ،ف��ن��ي143 ،
ك���ادر �إداري ،و �أك�ث�ر م��ن 84
مبتعث ،وبلغ عدد الأبحاث للعام
2021م 353بح ًثا.

دور ريادي في توفير القوى البشرية
حققت الكلية المركز الثاني لجائزة العمل التطوعي في مسار
المشاريع التطوعية للعام 2021م

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

 353بحثًا قدمته الكلية خالل العام الماضي
أ.د .يزيد آل الشيخ
عميد كلية العلوم
الطبية التطبيقية

المبادرات الطالبية :
من �أبرز املبادرات الطالبية مبادرة (تنوير) والتي
تهدف لرفع جودة حياة ذوي الإعاقة الب�صرية و
ت�سهيل عملية الطلب يف املقاهي واملطاعم عن
طريق ترجمة قوائم الطعام للغة (ب��راي��ل) ،وقد

ح�صلت امل��ب��ادرة على املركز الأول على م�ستوى
اجل��ام��ع��ة �ضمن م��ب��ادرة متكني التابعة لوحدة
امل�س�ؤولية االجتماعية و العمل التطوعي لعمادة
�ش�ؤون الطالب.

مشاركات الكلية باأليام العالمية و غيرها :
�شاركت الكلية يف العديد من الفعاليات و الأيام
العاملية وكان من �أبرزها:
امل�شاركة باليوم العاملي ل�سرطان الثدي بح�ضور�صاحبة ال�سمو امللكي االم�يرة هيفاء الفي�صل �آل
�سعود وذلك بتفعيل �أول دواثلون ن�سائي من خالل
مبادرة حركة التابعة لكلية العلوم الطبية التطبيقية
حيث تعترب مبادرة حركة �أول مبادرة ن�سائية يف
اجلامعات ال�سعوية لتحويل احل��رم اجلامعي �إىل
م�ضمار ريا�ضي.
 م�شاركة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاونمع كلية الطب يف اليوم العاملي لل�سكري
م�شاركة طالب نادي العالج الطبيعي يف اليوم
العاملي لذوي االعاقة بالتعاون مع مدينة الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية
 م�شاركة الكلية يف م�ؤمتر املر�أة يف عهد امللك�سلمان.
 م�شاركة وحدة اخلدمة املجتمعية بالكلية يفامللتقى العلمي للتطوع ال�صحي بدورته الثالثة.
ـ م�شاركة عيادات كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالتعاون مع وزارة ال�صحة لتفعيل حملة (التطعيم
�ضد االنفلونزا املو�سمية).
ـ م�شاركة الكلية بالتعاون مع كلية التمري�ض و
بنك الدم باملدينة الطبية اجلامعية حلملة التربع
بالدم
 -م�شاركة يف معر�ض الأجهزة الطبية املبتكرة

برعاية معايل رئي�س اجلامعة و معايل الرئي�س
التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وق��د ك��ان لبع�ض م��ن �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
التابعني للكلية م�شاركات الفتة و جميعها حا�صلة
على براءة االخرتاع
م�شاركة ال��دك��ت��ور في�صل ب��ن �سعود ف��اخ��وري
والدكتور عبدالعزيز بن �سعود فاخوري على �أداة
ت�ساعد الأطباء يف القيام بعمليات تكميم املعدة
ب�سهولة ومبجهود �أقل مقارنة بالأدوات امل�ستخدمة
حال ًيا ،حيث �أن االخرتاع ي�ساهم بتح�سني النتائج
امل��رج��وة م��ن عمليات تكميم امل��ع��دة والتقليل من
احتمالية بع�ض م�ضاعفات العملية والتي قد تكون
خطرية على املري�ض.
م�شاركة الأ���س��ت��اذة ن���ورة ال�����س��دي��ري وفريقها
بابتكارهم جهاز لتح�ضري كثافات ال�سوائل املختلفة
بكميات حمددة حلاالت ا�ضطرابات البلع.
و م�شاركة الدكتور حممد بن جاباهلل بياقة على
املقا�س قابلة للتكيف مع مف�صل الورك ال�صناعي.
يهتم ه���ذا االخ��ت��راع ب��اال���س��ت��ع��ان��ة بال�صفات
الت�شريحية لأعلى جزء من عظمة فخذ املري�ض
امل�ستقاة من جمموعة �صور مقطعية و ذلك لت�صميم
ياقة على املقا�س تركب على مف�صل الورك ال�صناعي
و ذلك لرفع م�ستوى الثبات و حتفيز العظم يف تلك
املنطقة للم�ساهمة يف عملية حتمل القوى و العزم و
تفادي حالة ال�ضمور التي قد حت�صل للعظم.

مساهمات الكلية خالل جائحة كورونا:
من ق�سم التكنولوجيا الطبية :بت�صاميم ثالثية الأبعاد
لنماذج مبدئية تزيد من كفاءة �أجهزة التنف�س لت�ستوعب
�أع���داد �إ�ضافية من املر�ضى ودرا���س��ة بع�ض احللول
الهند�سية الإكلينيكية لزيادة الطاقة اال�ستيعابية لغرف
العناية املركزة لزيادة كفاءة �أجهزة التنف�س امل�ستخدمة.
من ق�سم علوم �صحة املجتمع :امل�ساهمة يف الأبحاث

العلمية ملواجهة اجلائحة ،مت احل�صول على منحة بحثية
من وزارة ال�صحة يف برنامج �أبحاث فريو�س كورونا.
وجاء البحث بعنوان )فعالية مكمالت التغذية الفموية
امل�ضادة للألتهابات والأك�سدة على ال�سيتوكينات ومدى
تقدم امل�ساعدة يف عالج امل�صابني بكورونا عن طريق
دعم جهاز املناعة( .تفعيل العيادات االفرتا�ضية لتقدمي

الخدمات المساندة:
من �أبرز ما تتميز به كلية العلوم الطبية التطبيقية
عياداتها التى توفر اخل��دم��ات ال�صحية امل�ساندة
التخ�ص�صية لتغطية احتياجات املجتمع والرفع من
م�ستوى التدريب و التطوير البحثي ،يف عام 2014م
مت افتتاح عياة العالج الطبيعي كافتتاح جتريبي ,
ويف عام 2015م مت افتتاح العيادات التالية :عيادة
التغذية الإكلينيكية ،عيادة التثقيف ال�صحي ،عيادة
قيا�س النظر ،عيادة الفح�ص املبكر لأمرا�ض العيون،
عيادة قيا�س ال�سمع ،عيادة الرعاية الأولية.

يف عام 2016م مت افتتاح عيادة التخاطب و البلع ,
كما مت ا�ستخدام نظام (مايكرو كري) لت�صبح الأر�شفة
�إلكرتونية يف عام 2017م ،ويف عام 2018م قام ق�سم
املختربات الإكلينيكية بت�شغيل املخترب التخ�ص�صي،
ويف عام 2019م ان�ضمام عيادات العالج الوظيفي
ووحدة اخلدمات ال�صحية التقنية ،ويف عام 2020م
مت افتتاح عيادات الأ�شعة ،يف عام  2021مت افتتاح
عيادة العالج الوظيفي للأطفال ذوي الإعاقة.

أبرز شراكات الكلية :

جوائز الكلية :

عقدت الكلية يف ال��ع��ام  2021م العديد م��ن ال�شراكات
الفعالة التى تخدم �أه��داف��ه��ا وتطلعاتها لتقدمي اخلدمات
ال�صحية املتميزة� ،أبرزها :توقيع اتفاقية مع مركز امللك �سلمان
االجتماعي حيث مت و�ضع خطة م�شرتكة للتنمية املجتمعية و
البحوث العلمية.
توقيع اتفاقية مع االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي لتدريبالطالب.
توقيع اتفاقية مع مدينة الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيزللخدمات الطارئة و افتتاح عيادة طوارئ بالكلية.
توقيع اتفاقية مع اجلمعية ال�سعودية للرتبية اخلا�صة(ج�سرت)لتقدمي اخلدمات العيادية لذوي الإعاقة و �أ�سرهم.
توقيع اتفاقية تعاون مع مركز التطوع ال�صحي التابع لوزارةال�صحة.
توقيع اتفاقية تعاون مع �شركة وادي الريا�ض لدعم م�شاريع�أبحاث تخرج طالب وطالبات الكلية.
توقيع اتفاقية تعاون مع �شركة التقدم الطبي للتعاون معمركز البحوث.

ح�صلت الكلية على امل��رك��ز الثاين
للجائزة الوطنية للعمل التطوعي يف
م�سار امل�شاريع التطوعية (اجلامعات
و �إدارات التعليم )للعام 2021م و التي
متنحها وزارة املوارد الب�شرية و التنمية
االجتماعية عن تفعيل �أرك���ان عيادات
ا�ست�شارية ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز امللك
�سلمان االجتماعي.

موظف متميز
آالء مالكي
م�شرفة وحدة العالقات العامة والإعالم
بكلية العلوم الطبية التطبيقية
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rs.ksu.edu.sa

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د .مطلق بن �سعود املطريي

الق�سم الفني

بندر احلمدان
ر�ؤى ال�سليم

ت4673555/

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

الرأي
rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

ال�صحافة الرقمية
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mualmutiri@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

فهد العنزي  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل
ت4673446/

saldekeel@ksu.edu.sa

الت�صوير

مدير الت�سويق

�سارة احلمدان

راكان بن حممد ابابطني
ت4677605/

الطباعة

ads@ksu.edu.sa

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير الإدارة

امل�شاركة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

ت4678781/

aalfulaij@ksu.edu.sa

تعقيبًا على موضوع الفنون الصخرية مرآة الماضي..
�أُثني على ما احتواه العدد  1428بتاريخ 24
�شعبان  1443من مو�ضوعات و�أخبار متعددة
ومتنوعة ،وخا�صة تلك التي تناولت مو�ضوع الفن
ال�صخرية ،وهو �أح��د اهتماماتي البحثية وهو
�أي�ضاً مادة مقررة بق�سم الآثار ومو�ضوع يدر�سه
العديد من ط�لاب وطالبات ال��درا���س��ات العليا
بالق�سم و�أ�شرف عليهم عدد من �أ�ساتذة الق�سم.
لقد ت�ضمن العدد يف �ص 5عر�ضاً لنتائج درا�سة
علمية من�شورة يف جملة Archaeological
 Sciencesوعنوانها 25%« :من الأعمال الفنية
على ال�صخور ما قبل التاريخ ر�سمها �أطفال»،
ويف الواقع �أن املقال يتحدث حتديداً عن طبعات
الأي��دي امللونة القدمية يف بع�ض املواقع الأثرية
ب�أوروبا ولي�س عن الفن ال�صخري عموماً بح�سب
ما يوحي به العنوان .وقد خل�صت تلك الدرا�سة
ل��ه��ذه النتيجة ب��ن��ا ًء على قيا�س حجم الأي���دي
املطبوعة ب��الأل��وان على ال�صخور ،وق��د �أمكن
ح�صر  25%من الطبعات ب ��أن مقا�سها يمُ اثل
مقا�س� أيدي �أطفال و  75%منها تعود لأيدي

بالغني.
و�أما يف �ص ،8حيث �أجرت ال�صحيفة حواراً
ماتعاً وثرياً مع الأخ العزيز والزميل القدير د.
بدر الفقري من ق�سم اجلغرافيا بكلية الآداب حول
الفن ال�صخري وجهوده يف هذا املجال ،ولعل ما
لفت نظري العنوان العري�ض« :اخ�تراع العرب
للبندقية واكت�شاف امل��ق��ذوف��ات ال��ن��اري��ة» ،وما
ت�ضمنه احلوار من حديث حول �أهم االكت�شافات
يف ميدان الر�سوم ال�صخرية ،وخا�صة عبارة:
«ت�صنيع البندقية و�إطالق املقذوفات النارية منها
بتاريخ يعود �إىل ما قبل امليالد» ،والتي رمبا كان
هناك خط�أ طباعي �أدى لظهور ال�صياغة بهذا
ال�شكل.
ولعلي كمخت�ص �أُديل بدلوي حول هذا املو�ضوع
و�أوكد على �أن الفن ال�صخري هو ممار�سة عرفها
االن�سان منذ فرتة ما قبل التاريخ وتعود لع�شرات
�أالف ال�سنني وا�ستمرت حتى يومنا احلا�ضر ،و�أما
�أ�شكال الأ�سلحة النارية املنحوتة على ال�صخور
فهي نتاج ممار�سات فنية مت�أخرة زمنياً ،والتي

د .عبد اهلل بن حممد ال�شارخ
ق�سم الآثار
كلية ال�سياحة والآثار

يعترب املنهج جوهر العملية الرتبوية التعليمية،
وحمتواه ما هو �إال انعكا�س ملجتمعه ،وال يخلو �أي
منهج من ت�أثره بفل�سفة �أو نظرية �أو ر�ؤية معينة
�سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،وتعترب مربرات
ت�صميم مناهج جديدة �أو تطويرها ما هي �إال
ا�ستجابة مل�شكلة �أو �أزمة موجودة ،ولعل التقرير
ال��ذي �أع��ده جمموعة من الرتبويني الأمريكيني
بعنوان «�أم��ة يف خطر»  Nation at Riskيف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ع��ام 1983م �أحد
هذه الأمثلة يف الرتبية والتي نتج عنها حتديد
امل�شكلة التي كانت �سبباً يف تدين التعليم ،ودرا�سة
فر�ضيات حلها من خالل تطوير املناهج ،ومن هنا
ف��إن مواجهة امل�شكالت التعليمية يتم من خالل
ت�صميم عدة مناهج ت�شتمل على املعرفة واملهارة
واالجتاهات التي ينبغي على املتعلمني اكت�سابها،
وفق فل�سفة ور�ؤي��ة تربوية خمتارة ،و�سن�ستعر�ض
هنا الر�ؤى الفل�سفية الرئي�سية التي �أثرت والزالت
ت�ؤثر يف املنهج وهي التقليدية ،والتجريبية ،وبناء
حقول املعرفة ال�سلوكية ،والبنائية ،بجانب الر�ؤية
الإ�سالمية التي يقوم عليها بناء مناهج التعليم
العام يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سبيل حتقيق
مبادئ الإ�سالم وطاعة ويل الأم��ر وحب الوطن،
وحتقيق ر�ؤية اململكة.2030
ون����ب����د�أ ب��امل��ن��ه��ج يف امل���در����س���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة
 Traditionalوال���ذي يعترب م���رادف ملفهوم
امل��ق��ررات الدرا�سية ،وه��و ا�ستجابة للم�شكالت
املعا�صرة با�ستخدام �إجنازات املا�ضي ،وترى هذه
املدر�سة �أن املنهج يجب �أن يلعب دوراً يف حماية
الثقافة ،و�أن يحتوي على عدة عنا�صر هي :املعرفة
الأ�سا�سية ،واملعتقدات ،واللغة ،والعادات والتقاليد،
و�إجنازات املا�ضي وا�ستخدامها كم�صادر للمعرفة،
واملحافظة على ال�ت�راث االجتماعي وتطويره،
�إ�ضافة �إىل االهتمام بدور املعلم و�إعداده وتكوين

�شخ�صيته وجعلة قدوة ،و�إعطائه احلرية يف املوقف
التعليمي .وبالتايل تكاملية و�شمولية املعرفة لكل
املتعلمني ،واملتعلم يف هذه املدر�سة هو م�ستقبل
للمعرفة فقط.
وتقوم الر�ؤية التجريبية Experimental
وقاعدتها الفل�سفة الربجماتية -التي �أ�س�سها جون
ديوي -على ال�سببية والتجريبية ،وتعني �أن لكل
حدث �سبب ،وتفرت�ض �أن �أي �شي يحدث للمتعلمني
ي�ؤثر على حياتهم ،وبالتايل يجب �أن يكون املنهج
�شام ً
ال ووا�سعاً حمتوياً على كل الأفكار وامل�شاعر
التي برزت لدى املتعلمني يف مواقف غري تعليمية
�أث��رت يف جتاربهم ال�شخ�صية ،ويجب �أن يبنى
املنهج على حاجات واهتمامات املتعلمني وحتديثه
ب�صفة م�ستمرة للح�صول على �أف�ضل النتائج.
واخلربة يف هذا املنهج هي �أ�صل املعرفة ،و�أ�سا�س
اكت�ساب املعارف واالجتاهات واملهارات .ومن هذه
اخلربات حل م�شكالت املجتمع ،وحتمل امل�سئولية،
واالعتماد على النف�س ،والت�ضحية ،والربط بني
الأ�سباب والنتائج ،واملالحظة املو�ضوعية ،وتقدير
العمل ،مع م��راع��اة النمو الفكري واالجتماعي
خل�برات املتعلمني .ويعترب منهج الن�شاط �أحد
التنظيمات املنهجية احلديثة الذي يرجع �أ�صله اىل
جون ديوي ،حيث اُن�شئت �أول مدر�سة ن�شاط عام
1896م ،وفل�سفتها هي حل امل�شكالت يف التدري�س
اعتماداً على التفكري العلمي والتجريب واملناق�شة،
والرتكيز على املتعلم ب��دالً من امل��ادة الدرا�سية
(املكاوي.)2000،
وثالث هذه الر�ؤى هي ر�ؤية بناء حقول املعرفة
 Disciplinesوالتي ركزت على تزويد املتعلمني
باملفاهيم الأ�سا�سية يف التخ�ص�صات املختلفة
حتت �إ���ش��راف �أ�ساتذة اجلامعات ،دون احلاجة
�إىل حفظ وتخزين كثري من املعلومات يف عقولهم،
مبعنى �أنه ال حاجة ملواجهة كل �شي يف الطبيعة

من �أج��ل معرفة الطبيعة ،ولكن من خ�لال فهم
بع�ض املبادئ العميقة من خالل اال�ستقراء ح�سب
احلاجة ،والرتكيز على م�شاركة املتعلم الفعالة يف
البحث العلمي وتزويد الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية
للتخ�ص�صات والدور املهيمن يف هذا املنهج لأ�ساتذة
اجلامعة.
ورابعها هي الر�ؤية ال�سلوكية Behavioral
وال��ت��ي ت��ع��ود ج��ذوره��ا �إىل الفال�سفة الإغ��ري��ق
وحتديداً �أر�سطو ،وتعترب مدر�سة من مدار�س علم
النف�س ،ومن �أهم التجارب التي قام بها روادها
هي :جتربة جون واط�سون (�ألربت ال�صغري والفار)،
لدرا�سة اكت�ساب ال�سلوك والتخل�ص منه ،وجتربة
�إيفان بافلوف (نظرية االرتباط الكال�سيكي) التي
قام بها على الكالب ،وجتربة �إي��دوارد ثورندايك
(نظرية التعلّم باملحاولة واخلط�أ) التي �أجريت
على القطط ،وجتربة برو�س �سكنري (النظرية
الإجرائية) ،التي قام بها على الفئران ،والتي ت�شري
�إىل تعزيز ال�سلوك من خالل املكاف�أة والعقاب،
ومفهومها قائم على مالحظة �سلوك املتعلم وطريقة
ا�ستجابته ملحفز �أو مثري خارجي ،ويتم تطبيقها يف
املنهج من خالل حتديد الأهداف م�سبقاً وفق �صيغ
�سلوكية من قبل املعلم �أو م�صمم املنهج ،ويفرت�ض
�أن يكون دور املتعلم �إيجابي ،وي�ستجيب للأ�سئلة
املوجودة ،وبنهاية املنهج يجب �أن يتمكن املتعلم من
تعزيز �أو تعلم �سلوك �إيجابي� ،أو يعدل �أو يتخلى
عن �سلوك �سلبي� ،أو اكت�ساب اجتاهات �إيجابية
نحو املجتمع واملدر�سة� ،أو التخل�ص من امل�شكالت
النف�سية داخل ال�صف� ،أو تنمية املهارات اللغوية
التي تتطلب التعلم واملحاولة والتطبيق...يتبع
حممد ح�سن البحريي
معلم لغة �إجنليزية-تعليم الريا�ض
طالب دكتوراة الفل�سفة يف الرتبية-املناهج
وطرق التدري�س

ارتبطت با�سترياد الأ�سلحة النارية للجزيرة
العربية يف القرنني املا�ضيني؛ و�أما ما نراه من
�أ�شكال لبنادق منحوتة على بع�ض ال�صخور فهو
ميثل توثيق �أبناء اجلزيرة العربية ملمار�ساتهم
اليومية.
وال�شيء بال�شيء يذكر ،فهناك �أي�ضاً العديد من
الأعمال الفنية املُماثلة واملُنفذة على ال�صخور،
ومنها نحت �أ�شكال خمتلفة من ال�سيارات التي
يعود بع�ضها ملنت�صف القرن امليالدي املا�ضي،
واملعروفة �شعبياً بال�سيارات «البلكا�ش» وال يعني
ذلك بالطبع �أن هذه الأعمال الفنية قدمية جداً.
ه���ذا م��ا وددت �إي�����ض��اح��ه وامل�����ش��ارك��ة ب��ه يف
�صحيفتنا الغراء «ر�سالة اجلامعة» وحر�صاً مني
على دعم كل ما يفيد ويُرثي يف جمال تخ�ص�صي
واهتماماتي العلمية.
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االلتزام الدوائي
ما العوامل امل�شرتكة بني ارتفاع معدالت دخول امل�ست�شفيات
 ،وزيادة معدالت االعتالل والوفيات  ،وارتفاع تكاليف الرعاية
ال�صحية  ،وعدم حتقيق النتائج املرجوة ؟ �إنها مرتبطة بالق�صور
يف االلتزام بالأدوية ،يف الواقع عدم االلتزام بالأدوية �شائع بني
املر�ضى.
ريا ،
كب
ا
ي
حتد
ميثل
�اذا
�
ومل
،
الدوائي
االلتزام
هو
ما
�إ ًذا ،
ً
ً
وما هي الطرق التي ميكن لل�صيادلة من خاللها حت�سني التزام
مر�ضاهم بالأدوية؟ هذه املقالة �ست�ساعدك يف الإجابة على هذه
الأ�سئلة.
تُع ّرف هيئة الغذاء والدواء الأمريكية االلتزام الدوائي ب�أنه
« مدى تناول املر�ضى للأدوية على النحو الذي ي�صفه �أطبائهم
 ،ويت�ضمن هذا عوامل مثل �صرف الو�صفات الطبية  ،وتذكر
تناول الدواء يف الوقت املحدد  ،وفهم التوجيهات امل�صاحبة».
�إ ًذا هو �سلوك املري�ض جتاه �أدويته ومدى التزامه بها وتناولها
يف �أوقاتها املحددة وح�سن الت�صرف بالإر�شادات املقدمة من
ال�صيديل .للأ�سف  ،هناك العديد من العوائق والتحديات التي
حتول دون حتقيق االلتزام الدوائي  ،فيما يلي �أربعة من �أهم
التحديات:
� اً
أول :عدم القدرة على دفع ثمن الأدوي��ة  ،حيث �أن ارتفاع
تكلفة الدواء تعيق التزامه بالدواء.
ثان ًيا :تدين الثقافة ال�صحية ،عندما يكون املري�ض غري قادر
على فهم املفاهيم الهامة  ،مثل كيفية �صرف الدواء  ،وكيفية
تناول ال��دواء  ،ووقت تناول ال��دواء  ،وكمية ال��دواء التي يجب
تناولها  ،ومتى وكيفية �إعادة �صرف الدواء  ،حينها ي�صبح حتقيق
االلتزام الدوائي �صع ًبا جدًا � ،إن مل يكن م�ستحيلاً .
ثال ًثا :الأعرا�ض اجلانبية  ،عند معاناة املري�ض من �آثار جانبية
�سلبية جراء تناول الأدوية  ،ف�إنه مييل �إىل التوقف عن تناول
الأدوي��ة �أو حماولة تعديل نظامه بنف�سه ملواجهة تلك الآث��ار.
هناك العديد من الت�أثريات املختلفة التي من املحتمل �أن ت�سهم
يف عدم االلتزام  ،وجد ا�ستطالع �أن زيادة الوزن  ،والغثيان /
ا�ضطراب املعدة  ،والدوخة  /التعب  ،وتهيج اجللد كلها �أمثلة
على هذه الآثار اجلانبية ال�سلبية.
راب ًعا :تعدد الأدوية  ،يواجه املر�ضى الذين يتناولون خم�سة �أدوية
على الأقل  -ي�شار �إليها عاد ًة با�سم الأدوية املتعددة  -العديد من
التحديات املرتبطة ب�شكل مبا�شر بهذا العدد الكبري من الو�صفات
الطبية ،يت�ضمن ذلك جدول اجلرعات املعقد ،وعدم الو�ضوح يف
التعليمات  ،والآثار اجلانبية املتعددة� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع التكلفة.
حت�سني االلتزام بالأدوية
هناك خطوات ميكن اتخاذها لتحقيق حت�سينات يف التزام
املري�ض بالأدوية  ،تتمثل �إحدى اخلطوات الأ�سا�سية يف تخ�صي�ص
الوقت الكايف لفهم �أ�سباب عدم االلتزام الدوائي حيث �أن فهم
امل�شكلة هو اخلطوة الأوىل حللها .كما يعد توفري التثقيف
الدوائي للمري�ض �أم ًرا ها ًما ،عندما يفهم املري�ض ب�شكل �أف�ضل
�أهمية اتباع نظام دوائ��ي وخماطر عدم االلتزام به  ،وكيفية
اال�ستجابة للآثار اجلانبية غري املرغوب فيها  ،وماذا يفعلون
�إذا واجهوا عقبات �أمام االلتزام وكيفية احل�صول على �إجابات
للأ�سئلة املتعلقة ب�أدويتهم يف الوقت املنا�سب � ،سيتح�سن االلتزام
ال��دوائ��ي ،بينت �إح��دى الدرا�سات يف ا�ستنتاجها �أن «تثقيف
املري�ض يح�سن االلتزام ب�شكل كبري».
نظ ًرا �إىل الدور الهام الذي ميكن �أن تلعبه التكلفة يف امل�ساهمة
يف عدم االلتزام الدوائي  ،يجب �أن يحاول الأطباء وال�صيادلة
�صرف الأدوية ببدائل �أقل كلفة.
رمي بنت بندر املنيف
كلية ال�صيدلة
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بيـن الوفــرة الإنتاجيــــــــــــ

مـسلسالت رمضــــــــــــــــــــــــــــــــ
د السناني :كثرة األعمال
في رمضان
تعطي المتلقي
اختيار ما يناسبه

د الثقيل :شهر رمضان
أصبح سوق لكثير
من المحطات
الفضائية

ا�ستطالع :قما�ش املني�صري
عبداهلل املنبهي
عمر اجلميعة
تزدحم ال�شا�شات العربية بالعديد من
ال�برام��ج وامل�سل�سالت التلفزيونية خالل
���ش��ه��ر رم�����ض��ان امل���ب���ارك ،وال����ذي �أ���ص��ب��ح
املو�سم الأف�ضل للمنتجني لعر�ض وت�سويق
�أعمالهم ،لكن ن�سبة كبرية من امل�شاهدين
واملتابعني باتوا غري مقتنعني بتلك الأعمال
�أو لنقل غري را�ضني عنها ،وي�صفون �أغلبها
بال�ضعيفة م��ن ح��ي��ث امل��ح��ت��وى وال��ف��ك��رة
وكذلك لغة احل��وار ،بل حتول ق�سم كبري
منها �إىل تهريج بال جدوى ،ح�سب و�صف
العديد منهم ،وم��ع دخ��ول �شهر رم�ضان
املبارك ارت�أينا �إجراء ا�ستطالع مع �أ�صحاب
ال�ش�أن من الفنانني واملتابعني و�أخ��ذ �آراء
عينة من الطالب ح��ول ه��ذا املو�ضوع ..
فخرجنا بالتايل:
يف البداية يقول د .عبدالإله ال�سناين:
«بالن�سبة لزيادة الإنتاج يف رم�ضان يعترب
ذلك �أمر مهم ج ًدا � اً
أول ب�سبب كرثة م�شاهدة
امل�سل�سالت وبالتايل الكل يريد �أن يكون
مميز وه��ذا �شيء تناف�سي جيد و�صحي
و�أمتنى �أن ال يكون يف �شهر واح��د فقط
بل يف كل الأ�شهر على �أنه يجب �أن توجد
كمية كبرية من امل�سل�سالت املتميزة كما
يوجد عوامل �أخ��رى غري تناف�س �شركات
الإن��ت��اج وم��ن �ضمن ه��ذه ال��ع��وام��ل التي
ت�ساعد على �أن يكون الإعالن متواجداً يف
الإع�لام وذلك يجعل قيمة الإع�لان �أعلى
يف بع�ض املحطات امل��وج��ودة فهذا يعطي
للمنتج مردود مايل عايل وكبري ويدفعهم
�إىل التناف�س يف دراما رم�ضان والآن بع�ض
املحطات بد�أت ت�أخذ منحى �آخر ف�أ�صبحت
متيز بع�ض الربامج �أو امل�سل�سالت التي
من نف�س ال�شركة �أواملحطة ولذلك �أ�صبح
التناف�س وا�ضح فبالتايل �أرى �أن هذا �شيء
طيب يف �أن ي�صبح هناك �أعمال كثرية يف
رم�ضان وي�صبح هناك تناف�س ومتييز بني
اجليد واجليد ج��داً واملمتاز وه��ذه ثقافة
فنية ممتازة وجيدة وتعطي القدرة للمتلقي
على اختيار ما ينا�سبه».
و�أ�ضاف د .عبدالإله «لي�ست كل الأعمال
يف الآونة الأخرية �سيئة لكن الآن امل�سل�سل
ال�����س��يء ال يُ�شاهد فلو �أخ��ذن��ا ال�سينما
على �سبيل املثال فالعمل الآن يحدد من
�شباك بيع التذاكر فهو من يحدد جودته
وعدد جمهور العمل ،فحتى لو عر�ض مرة
�أخرى لن يتغري الأمر فاملحطة �سوف تفقد
م�صداقيتها لو كانت جودة �أعمالها �سيئة
وبالن�سبة ملو�ضوع اجلودة فهنا ندخل �إىل
ق��وان�ين وم�ؤ�س�سات حت��دد العمل اجليد
والعمل ال�سيء وه��ذا يتطلب الكثري من
الأم���ور ول��ك��ن ب�شكل ع��ام ي��وج��د العديد

�إقبال اجلمهور عليه عال ًيا ج ًدا
من الأع��م��ال اجليدة واملهمة يف
وهذا ما مييزه وهي من الأعمال
ك��ل �أن��ح��اء ال��وط��ن العربي وهي
التي بقت يف ذاكرتي عن جتربة
متفاوتة ن�سب ًيا ولكن يبقى العمل
�شخ�صية لأن هذا العمل له �أربع
اجليد ملت�صق يف ذاك��رة املتلقي
�إىل خم�س �سنوات وما زلت �أُ�س�أل
لفرتة طويلة وال�سيء مير مرور
عنه مثل هل يوجد جزء ثاين �أو
ال���ك���رام وب��ال��ن�����س��ب��ة لل�سبب من
ثالث وغريها من الأم��ور ويوجد
وجهة نظري هو الإنتاج فهو من
�أعمال �أخرى ولكن ي�ضل م�سل�سل
يحدد كل �شيء تقري ًبا من املخرج
ال��ع��ا���ص��وف ل��ه طبيعة �أو �شكل
وطاقم العمل الفني ب�شكل عام
معني وله قبول يف داخ��ل وخارج
وهذه عوامل ت�ساعد على العمل
اململكة».
وك��ذل��ك �إع����داده وه��ن��اك جوائز
ومن جهة �أخرى قال د .نايف
عاملية مثل الأو�سكار ت��وزع على
بدر العرجاين
حممد ال�شتوي
الثقيل مدير عام اجلمعية العربية
الإن��ت��اج واملنتجني لهذا �أن��ا �أرى
مثلما ك��ان وه��ذا �شيء طبيعي حتى و�إن
الإن��ت��اج العامل الرئي�سي يف ه��ذا الأم��ر كان هناك م�سل�سالت �أخ��رى جيدة ولكن ال�سعودية للثقافة والفنون« :لقد حر�صت
توجد بع�ض الأعمال تر�سخت لدينا وذلك �شركات الإن��ت��اج والفنانني على التواجد
وكذلك املحطات عامل مهم».
وحول الأعمال التي �ستبقى خالدة يف ب�سبب امل��دة الطويلة وك�ثرة م�شاهدتها يف درام��ا رم�ضان بالن�سبة يل �أعتقد �أن
الذاكرة قال د .ال�سناين« :بالت�أكيد يوجد ووق��ت عر�ضها وخا�صة �إذا ك��ان العمل رم�ضان منذ فرتة بعيدة �أ�صبح له خا�صية
طويل ج � ًدا مثل طا�ش ما طا�ش ا�ستمر معينة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل خا�صية املباركة
لأن���ه يف ال�����س��اب��ق مل ي��ك��ن ه��ن��اك و�سائل
اً
ت��وا���ص��ل ع��ال��ي��ة م��ث��ل الفي�سبوك وت��وي�تر ملدة � 18سنة فلي�س من الغريب �أن ي�صبح وخا�صية الروحانية و�أن العائلة جتتمع فيه
والقنوات الف�ضائية امل�شفرة وغري امل�شفرة يف الذاكرة وهذا يعد من الأعمال املهمة و�أ�صبح هناك اهتمام من قبل الف�ضائيات
فالتناف�س هنا يقل وه���ذه �صفة الزمن التي ال ميكن �أن تختفي ب�سهولة ويوجد يف الرتكيز على ال���دورة التلفزيونية يف
و�ساب ًقا مل يكن هناك �إال قناة �أو قناتني الآن �أع��م��ال ج��دي��دة مهمة مثل م�سل�سل ال�سنوات الالحقة عندما ظهرت القنوات
على التلفاز ف�أ�صبح امل�شاهد متعلقاً بتلك العا�صوف الذي قدم لنا بع�ضً ا من تراثنا الف�ضائية �أ�صبح رم�ضان ���س��وق للكثري
امل�سل�سالت القدمية حتى و�إن كانت جيدة ال�شعبي وحياتنا القدمية يف تلك احلقبة من املحطات التلفزيونية ت�ستقطب فيه
م��ن حيث امل�ضمون والت�صوير وغريها وكذلك بع�ض الأح��داث التي حدثت وكان ال�شركات والأع��م��ال التلفزيونية بهدف
الو�صول �إىل �أكرب �شريحة من امل�شاهدين
ولكن التناف�س قل منذ تلك الفرتة ولي�س

وح�ضورهم و�أنهم ي�شاهدون القناة وظهر
التناف�س امل��ح��م��وم ب�شكل كبري يف فرتة
دراما رم�ضان وال �شك ب�أنها فرته تناف�سية
و�أعتقد �أنه يف ال�سنوات الأخرية مع وجود
املن�صات الرقمية وال��ب�لات ف��ورم��ز التي
تعر�ض امل�سل�سالت وال�برام��ج يف الوقت
الذي تريد فيه امل�شاهدة».
و�أك��م��ل د .ن��اي��ف حديثه «عندما نقول
�أن الكثري من الأعمال يف الآون��ة الأخرية
فقدت جودتها فهذا يعني ���س��ؤال خطري
وع�لام��ة ا�ستفهام يجب �أن تو�ضع �أم��ام
املنتجني و�أمام فريق العمل فما هو ال�سبب
يف �أن الأع��م��ال فقدت جودتها طب ًعا ال
ن�ستطيع �أن نحكم بحكم ع��ام و�أن نقول
كثري م��ن الأع��م��ال وم���اذا تعني الأع��م��ال
العربية ب�شكل ع��ام ه��ل نعني الأع��م��ال
ال�سعودية؟ هل نعني الأعمال اخلليجية؟
ولكن ال �شك �إذا فقدت الدراما �أو الأعمال
�شي ًئا من جودتها فهذا يعني مرجعه يف
الأ���س��ا���س �إىل اجل��ه��ة املنتجة واخل��ل��ل يف
�أنها ال ت�صل �إىل اجلودة املطلوبة هل هو
الن�ص يف الدرجة الأوىل �أو �أنه �شيء خا�ص
بالفنانني واملمثلني الذين يقومون بتج�سيد
الأدوار �أو �أن هناك عنا�صر �أخ��رى مثل
الإخ��راج والتقنية وامل�ؤثرات التي ت�ساعد
يف العمل وكل هذه الأمور تتظافر من �أجل
تقدمي عمل فني ويف جانب �آخر �إن العجلة
يف �إنتاج العمل ت�ؤدي �إىل عدم االهتمام يف
الكثري من التفا�صيل واالهتمام بها ي�ؤدي
�إىل حتقيق اجلودة ويف اجلانب الآخر قد
يكون بع�ض املنتجني يتنازلون عن بع�ض
ال�شروط الفنية لظروف معينة قد تكون
ميزانية العمل ولكن ال �أ�ستطيع حتديدها
�إ�ضافة للن�ص وكذلك ع��دم الإ�سهاب يف
بع�ض املوا�ضيع �أو الإطالة فيها لأن��ه �إذا
ك��ان �سيقدم عمل يف رم�ضان من ثالثني
حلقة لذلك �إذا تعاقد املنتج مع ال�شركة �أو
القناة يعلم ب�أنه يقدم عمل من ثالثني حلقة
�سي�ضطر �إىل �أن يطيل يف بع�ض اجلوانب
وهذا �سينعك�س على جودة العمل».
اً
قائل «احلقيقة هي �أن
وختم د .الثقيل
الأع��م��ال التي تخلد يف �أذه���ان اجلمهور
ال���ش��ك يف �أن��ه��ا و�صلت �إىل م�ستوى من
اجل����ودة وال �أق����ول اجل����ودة ب��امل��ق��ارن��ة يف
ع�صرنا احلايل ولكن يف وقتها نتكلم عن
املال والبنون وليايل احللمية ودرب الزلق
ول��ه��ا �أك�ث�ر م��ن �أرب��ع�ين �سنة ل��و ي�شاهد
�شخ�ص الآن درب الزلق لن يكون باجلودة
التي اعتدنا عليها يف الع�صر احلايل ومن
ناحية الر�ؤية الإخراجية وطريقة ا�ستخدام
الكامريات والإ�ضاءة والإنتاج ب�شكل عام
ولكن يف ذلك الوقت كان يحظى باهتمام
املتابعني و�أعتقد �أن الأعمال التي تخلد
يف ال��ذاك��رة من الدرجة الأوىل يف الن�ص
وللن�ص دور كبري يف هذه امل�س�ألة فالن�ص
هو �أ�سا�س العمل و�إذا كتب ب�شكل جيد

استطالع
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ــــــان على طاولة رسالة الجامعة
العرجاني :سبب تدني مستويات المسلسالت
لتكرار المنتجين في نفس المحطات
فيتم بناء الدراما ب�شكل متميز و�إذا تواله
ال�سيناري�ست الواعي الذي يبني الدراما
بناء متميز يف خلق ال�شخ�صيات وخلق
احل����دث يف ال��ت�����ش��وي��ق للمتلقي وه��ن��اك
ريا يف الت�أثري على
عنا�صر تلعب دو ًرا كب ً
ج���ودة العمل وبالن�سبة للثالث �سنوات
املا�ضية كانت م�شاهدتي قليلة وال �أ�ستطيع
�أن �أك���ون و�صي على اجلمهور �أو و�صي
على امل�شهد الدرامي و�أقول �أن هذا العمل
�سيبقى يف الذاكرة �أو ال يبقى لكن  �أ�ؤكد
ب�أن العمل اجليد واملتميز هو العمل الذي
يالم�س امل�شاعر الإن�سانية ويالم�س النا�س
يف ق�ضاياه وموا�ضيعه ويكون على م�ستوى
ع���ايل م��ن اجل����ودة وال��ت��ق��ن��ي��ة واحل��رف��ي��ة
و�أعتقد �أنه �سيبقى يف ذاكرة اجلمهور.
فيما قال بدر مبارك العرجاين طالب
كلية الآداب من ق�سم الإع�لام بامل�ستوى
اخلام�س� :إن م�سل�سالتنا �أ�صبحت رديئة
لأن املنتجني واملمثلني ال يحرتمون عقل
امل�شاهد ودائ ًما ما تتكرر ال�سيناريوهات
يف جميع امل�سل�سالت وكلها بنف�س الطابع
ونف�س الق�صة باختالف ب�سيط �إم��ا يف
احل��وار �أو املمثلني و�أعتقد ال�سبب يعود
للمنتجني �أنف�سهم يف كل عمل ولأن جميع
�أفكارهم قد ا�ستنزفوها ومن املحزن �أنه
يوجد لدينا ُكتاب �صغار ومبدعني ولكن
مل يح�صلوا على الفر�صة يف كتابة �أعمال
تلفزيونية وي��وج��د لدينا ممثلني �شباب
ينتظرون فر�صتهم ولكن اعتقد �أن املمثلني
ذوي اخل�ب�رة ه��م امل�سيطرين ع��ل��ى ه��ذا
املجال وال ي�سمحون بدخول ال�شباب يف
�أعمالهم و�أنا �أراهن �أن ع�صر االزدهار يف
م�سل�سالتنا التلفزيونية هي على يد �شبابنا
لأين �أثق �أنهم مبدعون حيث يوجد لدينا
الكثري من الُكتاب �سوا ًء ُكتاب الروايات �أو
الق�ص�ص املطولة الذين ميتلكون القدرة
على النجاح واملناف�سة عامل ًيا.
بينما ق��ال الأم�ي�ر ن��واف ب��ن ت��رك��ي �آل
�سعود طالب م��ن كلية ال�سياحة والآث���ار
بق�سم �إدارة م���وارد ال�ت�راث يف امل�ستوى
ال�����س��اب��ع� :أع��ت��ق��د ب����أن ق��ن��وات��ن��ا العربية
�أ�صبحت ت�ستغل �شهر رم�ضان الكرمي جلمع
�أك�بر عدد من امل�شاهدات ب��أي �شكل كان
دون اح�ترام حرمة ال�شهر الف�ضيل وهذا
نوعا
ال ينفي وجود بع�ض الربامج اجليدة ً
ما ولكن وجودها �أ�صبح �أقل من الربامج
التي ال تتنا�سب مع قيمة رم�ضان ومكانته
الروحانية �إذ يجب �أن ي�ستغل الإن�سان
وق��ت��ه يف ه��ذا ال�شهر الف�ضيل بالعبادة
والأج����ر امل�ضاعف ال���ذي يتميز ب��ه هذا
ال�شهر الكرمي حيث قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم»من �صام رم�ضان �إميا ًنا
واحت�سا ًبا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه».
وعلق الطالب حممد ال�شتوي من كلية
ع��ل��وم احلا�سب وامل��ع��ل��وم��ات بق�سم علوم
احلا�سب بامل�ستوى الثالث ب�شكل عام عن
�أ�سئلتنا قائال� :أرى رم�ضان �شهر للعبادة
وال�صيام و�إن ك��ان ال مينع وج���ود بع�ض

امل�سل�سالت التي يراها ال�صائم لتم�ضية
الوقت يف بع�ض �أوقات الفراغ خالل هذا
ال�شهر ال��ك��رمي دون خمالفة للن�صو�ص
ال�شرعية �أو ت�أثري على ترابط املجتمع ولكن
الأف�ضل هو مت�ضية هذا ال�شهر الف�ضيل
ريا من
يف العبادة وال�صالة و�أرى �أن كث ً
امل�سل�سالت �أ�صبحت هادمة فتجد هذا
ي�ستنق�ص من �أحد �أطراف املجتمع ومن ثم
ي�أتي من هذا الطرف من ي�أخذ الث�أر فال
هم �ساهموا يف زيادة قيمنا وال نحن �سلمنا
من تهريجهم و�إزعاجهم.
و�أ�ضاف الطالب بدر ال�شمايل من كلية
العلوم يف ق�سم الإح�صاء وبحوث العمليات
اً
قائل� :أن امل�سل�سالت
بامل�ستوى ال�ساد�س
لها ب�شكل عام جوهر معني وهو الهدف
م��ن امل�سل�سل وم��اه��ي ال��ف��ك��رة وت��ع��د هي
�أحد �أهم الأ�سباب التي حولت امل�سل�سالت
�إىل تهريج وهي ب�سبب عدم وج��ود فكرة
كافية وه��ل ه��ذا امل�سل�سل يهتم ويتحدث
ع��ن م�شاكل املجتمع فعلى �سبيل املثال
من �أجن��ح امل�سل�سالت العربية هو طا�ش
ماطا�ش وكان يطرح م�شاكل املجتمع منذ
وق��ت ط��وي��ل ب��أ���س��ل��وب فكاهي وكوميديا
�سوداء وجريئة وهذا �سبب لنجاحه فيوجد
عدة موا�ضيع حتدث عنها وجعل املجتمع
يناق�شها ووجد حلول لها و�أبرزها ال�سياحة
الداخلية وقيادة امل��ر�أة و�صاالت ال�سينما
وما يزال الباب مفتوح وهناك العديد من
املوا�ضيع التي مل تطرح وتناق�ش بعد لكن
كيف مل�سل�سل ا�ستمر � 10سنوات وا�ستطاع
�أن يتنب�أ بق�ضايا م�ستقبلية ن��راه��ا يف
وقتنا احلايل �أت��رك لك �أن تتخيل كم من
امل�س�ؤولية التي يحملها �صانعي امل�سل�سالت
لإي�صال الفكرة الهادفة وب��ن��اء م�ستقبل
�أف�ضل لنا.
وق���د و���ص��ف ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل حممد
معلم من كلية الهند�سة بامل�ستوى الثالث
الكثري من امل�سل�سالت بالتافهه قائال� :أننا
وللأ�سف و�صلنا ملراحل �سيئة من القيمة
التي تقدمها لنا امل�سل�سالت الرم�ضانية
كونها �أ�صبحت تفاهة وحتتوي على �أفكار
مكررة وقدمية ومملة ودليل ذلك �أن �أغلب
امل�سل�سالت التي تكون على الواجهة والتي
ت�سمى مب�سل�سالت الرتند التي تكون هي
قمة امل�سل�سالت خالل �شهر رم�ضان وهي
قد بينت ال�ضعف يف الإنتاج والإخراج وقلة
القيمة العامة للعمل و�أغلب تلك امل�سل�سالت
طغى عليها ط��اب��ع التهريج والإ���ض��ح��اك
ومن �أجل الت�سول ل�ضحكة من امل�شاهدين
و�أي�����ض��ا لقد ت��ك��رر �أ���س��م��اء ك��ت��اب معينني
وكذلك ممثلني لعدة �سنوات حيث �أ�صبح
رحيلهم الآن مهماً جداً وذلك للحفاظ على
تاريخهم الفني عندما يتقدمون يف العمر
وبع�ضهم ق��د ق��دم �أع��م��ال رائ��ع��ة وهادفة
والآن ف�إن الأفكار ت�شيخ وترتهل في�صبحوا
عاجزين عن تقدمي ما يلفت نظر امل�شاهد
ومواكبة تطور الدراما لدينا ولهذا طغى
طابع التهريج على امل�سل�سالت.

الشتوي  :بعض المسلسالت أصبحت
هدامة للمجتمع !!

آل سعود  :بعض األعمال ال تناسب
شهر رمضان ومكانته الروحانية

نايف �آل �سعود

عبداهلل معلم

بدر ال�شمايل

الشمالي :عدم وجود أفكار لبعض
المسلسالت حولها لتهريج
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»
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مرض الزهايمر ..دراسة تحدد قائمة الطعام «الوقائية»

دراسة تثبت ..المحليات االصطناعية
تزيد من خطر السرطان بـ%13
تناول ال�سكر بكرثة ي�ض ّر ال�صحة ،لكنّ ا�ستبدال هذه املادة مبحليات
ا�صطناعية قد يزيد خطر الإ�صابة بال�سرطان ،على ما �أفادت درا�سة
�شاملة نُ�شرت �أم�س اخلمي�س ،ونظراً �إىل الأ�ضرار الناجمة عن التناول
املفرط لل�سكر (مثل زيادة يف الوزن ،والإ�صابة ب�أمرا�ض يف القلب والأي�ض،
وت�س ّو�س الأ�سنان ،وغريها) تو�صي منظمة ال�صحة العاملية باحلد من
ا�ستهالك ال�س ّكر �إىل �أق��ل من  10%من كمية الطاقة التي يحتاجها
اجل�سم يف اليوم ،وبينما تقلل املحليات اال�صطناعية (مثل الأ�سبارتام
و�أ�سي�سلفام البوتا�سيوم وال�سكرالوز) من كمية ال�سكر امل�ضاف ومن
ال�سعرات احلرارية التي يتناولها ال�شخ�ص مع احلفاظ على املذاق احللو
للأطعمة وامل�شروبات ،ف�إن �سالمة هذه امل�ضافات الغذائية تثري نقا�شاً
وا�سعاً ،ولتقومي املخاطر املرتبطة با�ستهالك املحليات اال�صطناعية،
حلّل باحثون وباحثات من معهدي « »Insermو» »INRAEالفرن�سيني
ومن جامعة «�سوربون باري�س نور» ومعهد «كنام» بيانات �صحية مرتبطة
با�ستهالك املحليات ل��دى نحو � 103آالف فرن�سي بالغ �شاركوا يف
الدرا�سة .وملأ البالغون -وبع�ضهم كان يُتابَع منذ العام  2009-دورياً
ا�ستبيانات حول نظامهم الغذائي ،وذكروا �أ�سماء املحليات اال�صطناعية
التي يتناولونها وكذلك �أ�سماء ال�شركات املنتجة لها.
وبعدما ُجمعت معلومات مرتبطة بت�شخي�ص مر�ض ال�سرطان خالل
متابعة امل�شاركني والتي امتدت من عام � 2009إىل عام  ،2021ومت
عمل �إح�صائيات حول الروابط بني ا�ستهالك املحليات وخطر الإ�صابة
بال�سرطان.
وتو�صلت نتائج ال��درا���س��ة امل��ن�����ش��ورة اخلمي�س يف جملة PLOS
� Medicineإىل �أنّ الأ�شخا�ص الذين تناولوا حمليات �أك�ثر (خا�صة
الأ���س��ب��ارت��ام و�أ�سي�سلفام البوتا�سيوم) ك��ان��وا �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة
بال�سرطان .وقالت مديرة الأبحاث يف معهد « »INSERMماتيلد توفييه
لوكالة «فران�س بر�س» �إنّ الأ�شخا�ص الأكرث ا�ستهالكاً للمحليات يف هذه
الدرا�سة� ،أي من تناولها بكميات تفوق املتو�سط« ،ط ّوروا خطراً متزايداً
للإ�صابة بال�سرطان بن�سبة  13%مقارن ًة مبن مل ي�ستهلك هذه املواد».
ومن بني �أنواع ال�سرطانات املر�صودة�ُ ،س ّجلت املخاطر الأعلى للإ�صابة
ب�سرطان الثدي ولأن��واع ال�سرطان املرتبطة بالبدانة ،و�أ ّك��د معدو هذه
الدرا�سة احلاجة �إىل بحوث �إ�ضافية على نطاق وا�سع لت�أكيد هذه النتائج.
وت�شري الدرا�سات التي �أجريت حتى اليوم �إىل �أنّ ا�ستهالك م�شروبات
حتتوي على �س ّكر ميكن �أن يعزز الإ�صابة بال�سرطان ،لكنّ مل تذكر �أي
درا�سة حتديداً ت�أثريات املحليات اال�صطناعية.

دراسة واعدة لعالج القلق والخوف..
بعيدًا عن األدوية

�إنّ ال�شعور بالتوتر �أو القلق يف املواقف االجتماعية �أمر طبيعي ،ويف
حني �أن بع�ض �أعرا�ض القلق طفيفة وميكن التحكم فيها� ،إال �أن هناك
ً
أعرا�ضا ميكن �أن تكون مزعجة ومزعجة للآخرين.
�
تتوافر بالفعل العديد من �أدوية عالج القلق املختلفة� ،إال �أن معظمها
غري فعال وله �آث��ار جانبية غري مرغوب فيها ،بح�سب ما ن�شره موقع
 Boldskyنقلاً عن دورية  eLifeالعلمية.
ويف درا�سة حديثة ،اكت�شف باحثون يف جامعة بري�ستول هد ًفا جديدًا
يف الدماغ يدعم �إث��ارة �سلوكيات القلق واخل��وف ،يقول الباحثون �إن
اكت�شافهم مل�سارات الدماغ ميكن �أن ي�ؤدي �إىل هدف دوائي جديد لعالج
القلق واال�ضطرابات النف�سية ،التي ت�ؤثر على �أك�ثر من  264مليون
�شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل ،ودر�ست كلية علم وظائف الأع�ضاء وعلم
الأدوي��ة وعلم الأع�صاب يف جامعة بري�ستول كيف �أن املخيخ ،املرتبط
بالعديد من مناطق الدماغ املرتبطة ب�شبكات البقاء ،ي�ؤثر على الن�شاط
يف املنطقة الرمادية حول القناة  ،PAGتقع قناة  PAGيف و�سط �شبكة
تن�سق �آليات البقاء ،مبا يف ذلك اال�ستجابات التي تثري �أعرا�ض اخلوف
وجتمد الأطراف.
قالت دكتور �شارلوت لورن�سون ودكتور �إيلينا با�سي ،باحثتان رئي�سيتان
يف الدرا�سة« ،حتى الآن ،مل يُفهم الكثري عن كيفية تعديل املخيخ للن�شاط
الع�صبي يف مناطق الدماغ الأخرى ،خا�صة تلك املتعلقة باخلوف والقلق،
والأهم من ذلك� ،أن نتائج الدرا�سة تُظهر �أن املخيخ هو جزء من �شبكة
بقاء الدماغ ،التي تنظم عمليات ذاك��رة اخل��وف على نطاقات زمنية
متعددة وبطرق متعددة ،مما يزيد من احتمال �أن التفاعالت املختلة
يف �شبكة بقاء املخيخ رمبا تكمن وراء اال�ضطرابات املرتبطة باخلوف
والأمرا�ض امل�صاحبة » .ال ت�ؤدي الأدوية املهدئة للقلق �إىل نتائج فعالة
جلميع املر�ضى وغال ًبا ما يكون لها �آثار جانبية غري مرغوب فيها ،لذا
ف�إن درا�سة �شبكات و�آليات الدماغ ،التي تكمن وراء اخلوف والقلق ميكن
�أن ت�سفر عن التو�صل �إىل عالجات �أف�ضل ال�ضطرابات التوتر والقلق.
ً
ن�شاطا يف منطقة  PAGلأدم��غ��ة النماذج
كما �سجل الباحثون
احليوانية با�ستخدام الأقطاب الكهربائية ،تتلقى النماذج نغمة �سمعية
مقرتنة ب�صدمة �صغرية للقدم كجزء من مهمة التكييف ،والتي ت�سبب
بدورها يف �إثارة «ذاكرة خوف».
�أثناء ت�شفري ذاك��رة اخل��وف ،اكت�شف الباحثون �أن جمموعة فرعية
من خاليا الدماغ يف منطقة  PAGيف الدماغ كانت �شديدة اال�ستجابة
للنغمات املكيفة ،وتوفر الدرا�سة ر�ؤى جديدة حول كيفية ت�شفري منطقة
 PAGلذاكرة اخلوف وتو�ضح � ً
أي�ضا �أن املخيخ هو بنية دماغية رئي�سية
�أخ��رى يف �شبكة اخل��وف والتوتر وتو ّفر �أم� ً
لا جديدًا لعالج احل��االت
النف�سية مثل ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة.

ك�شفت درا�سة علمية حديثة �أن
تناول قائمة من اخل�ضار الورقي
والفواكه ميكن �أن ي�ساعد يف تقليل
خماطر الإ�صابة مبر�ض الزهامير،
ال��ذي ي�صيب بع�ض كبار ال�سن مع
تقدم العمر،
وك�شفت ال��درا���س��ة التي ن�شرت
يف دوري����ة «ع��ل��م الأع�������ص���اب» �أن
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ال ي��ع��ان��ون من
�أي ع��ار���ض م��ن �أع��را���ض اخل��رف،
يتناولون على الأق��ل ح�صة واحدة
من اخل�ضار ال��ورق��ي الأخ�ضر يف
اليوم ،وذك��رت �أن ه ��ؤالء يواجهون

خط ًرا �أقل للتدهور املعريف وفقدان
ال���ذاك���رة ،ويف ح��ال��ة ك���ان مر�ض
الزهامير منت�ش ًرا يف عائلتك ،فهذا
ال يعني �أن �إ�صابتك حتمية ،ومع
ذل��ك ،ف ��إن تناول اخل�ضار الورقي
بانتظام ميكن �أن ي�ساعد يف منع
ويح�سن من ال�صحة العامة،
اخلرف ّ
وت�شمل قائمة اخل�ضار والفواكه
التي يُن�صح بتناولها بانتظام:
الفواكه امللونة.
اخل�ضار ال��ورق��ي مثل ال�سبانخ
واخل�س.

احلبوب الكاملة.
وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل ال��ت��و���ض��ي��ح ،تعد
اخل�����ض��ار ال��ورق��ي��ة �أغ��ن��ى م�صادر
حم�ض الفوليك وفيتامني «�إي���ه»
و»ف���ي���ت���ام�ي�ن «�����س����ي» ،والأل����ي����اف
وم�����ض��ادات الأك�����س��دة ،وت��ع��زز هذه
العنا�صر كلها �صحة ال��دم��اغ على
املدى الطويل.
وك��ان��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات
ال�سابقة �أو�ضحت كيف ي�ؤدي النظام
الغذائي دو ًرا رئي�س ًيا يف ال�شيخوخة
وال�صحة املعرفية ،ويرى اخلرباء �أن
الطعام واحد من �أف�ضل الطرق ملنع

االختالل املعريف مع تقدم العمر.
وهناك قائمة �أطعمة بعينها ميكن
�أن تدعم �صحة الدماغ ،يف حني �أن
�أخ��رى ميكن �أن ت ��ؤدي ب�صمت �إىل
زيادة خماطر الإ�صابة بالأمرا�ض.
واخلرف من �أهم الأ�سباب التي
ت ��ؤدي �إىل �إ�صابة امل�سنني بالعجز
وفقدانهم ا�ستقالليتهم ،ويحدث
اخل��رف ب�سبب جمموعة خمتلفة
من الأمرا�ض والإ�صابات التي تلحق
بالدماغ ،مثل مر�ض الزهامير �أو
ال�سكتة الدماغية ،بح�سب موقع
منظمة ال�صحة العاملية.

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

ع�ث�ر ع��ل��م��اء ،لأول م����رة ،على
جزيئات �صغرية من البال�ستيك يف
دم الإن�سان ،الأم��ر الذي �أث��ار قل ًقا
وخماوف ب�ش�أن �آثارها ال�صحية على
املدى الطويل ،ح�سب ما ذكر موقع
«�سكاي نيوز» الربيطاين.
وقال امل�صدر �أن علماء هولنديني،
م���ن ج��ام��ع��ة ف��ري��ج��ي �أم�����س�تردام
واملركز الطبي بجامعة �أم�سرتدام،
وجدوا �أن  17من  22متطوعا (77

يف املئة) لديهم جزيئات بال�ستيكية
دقيقة «قابلة للقيا�س الكمي» يف
دمائهم.
و�أ�ضاف �أن م�ستويات اجلزئيات
ال��ب�لا���س��ت��ي��ك��ي��ة يف ال������دم ك��ان��ت
منخف�ضة ،حيث بلغت يف املتو�سط
 1.6م��ي��ك��روغ��رام ( 1.6ج���زء من
مليون غرام) يف كل مليلرت من الدم.
لكن العلماء يقولون �إن جمرد
وج����ود اجل��زي��ئ��ات البال�ستيكية

يف جم��رى ال��دم «�أم���ر مقلق وبالغ
الأه��م��ي��ة» ،م�شددين على احلاجة
ملزيد من الدرا�سات لتحديد �آثارها
على �صحة الإن�سان ،وذك��روا« :من
املحتمل �أن يكون الإن�سان ي�ستن�شق
ه���ذه اجل��زي��ئ��ات البال�ستيكية �أو
يبتلعها ،قبل و�صولها �إىل جمرى
ال��دم» .من جهتها ،قالت الدكتورة
�ألي�س هورتون ،التي تدر�س «امللوثات
الب�شرية» يف املركز الوطني لعلوم

املحيطات يف اململكة املتحدة« :هذا
اكت�شاف مثري للقلق ،على اعتبار �أن
جزيئات بهذا احلجم وهذه الكمية،
�أثبتت يف املخترب �أنها ت�سبب التها ًبا
وتل ًفا للخاليا ..عواقب هذا الأمر
مل تعرف بعد».
وت���وج���د ج��زي��ئ��ات البال�ستيك
الدقيقة على نطاق وا�سع يف البيئة،
وميكن ر�صدها يف الكائنات البحرية
ومياه ال�شرب والرتبة وغريها.
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تحليل بيانات التواصل االجتماعي من الناحية اإلعالمية
�إن حت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات ال��و���س��ائ��ط
االج��ت��م��اع��ي��ة ي��ع��ت�بر حم���ور بحث
يركز على ا�ستخراج ر�ؤى مفيدة من
بيانات و�سائل التوا�صل االجتماعي
ب��ه��دف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة ل�ل�أف��راد
واملنظمات التخاذ �أف�ضل القرارات
فيما يتعلق بالعديد م��ن جم��االت
احل���ي���اة (الأع����م����ال ،االق��ت�����ص��اد،
الت�سويق ،ال�سيا�سة وال�صحة وما
�إىل ذلك).
ففي ال�سنوات الأخ��ي�رة � ،أث��ار
حتليل و�سائل التوا�صل االجتماعي
ريا يف خمتلف املجاالت
اهتما ًما كب ً
العلمية ،مثل علم االجتماع و الإعالم
والعلوم ال�سيا�سية واللغويات وعلوم
الكمبيوتر.
حيث يتم حتليل كميات كبرية
م��ن البيانات التي مت جمعها من
و�سائل التوا�صل االجتماعي على
نطاق وا���س��ع ال�ستخراج معلومات
مفيدة تتعلق بالأ�شخا�ص ال�سلوكيات
والتفاعالت ،على وجه اخل�صو�ص ،
ميكن ا�ستغالل هذه البيانات لتحليل
امل�شاعر اجلماعية لـ النا�س  ،فهم
���س��ل��وك جم��م��وع��ات امل�ستخدمني
خ�لال الأح���داث العاملية ،ومراقبة
ال��ر�أي العام بالقرب من الأح��داث
امل��ه��م��ة � ،أو حت��دي��د امل��و���ض��وع��ات
الرئي�سية يف مناق�شة عامة � ،أو

�شيوعا
اكت�شاف امل�سارات الأك�ثر
ً
متبوعا مب�ستخدمي و�سائل التوا�صل
ً
االجتماعي.
ويف ه���ذا امل���ي���دان وب���ن���ا ًء على
ال��ن��ح��و ال���ذي مت �إن�����ش��ا�ؤه يف ظل
التقنيات املرتبطة بـ()Web 2.0
والذي ا�ستهدف تعزيز التفاعل بني
امل�ستخدمني ومواقع الويب املختلفة
من ال�شبكات االجتماعية واملدونات
ال�صغرية ومواقع م�شاركة الو�سائط
والتي ت�شكل �أهم الأمثلة على و�سائل
التوا�صل االجتماعي عرب الإنرتنت،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك مت الرتكيز
على حتويل موقف امل�ستخدم من
جم��رد م�ستهلك �إىل م��وق��ع يكون
فيه هذا امل�ستخدم منتج للبيانات
االجتماعية؛ كل ذلك كان له �أكرب
ال��دور يف �إ�صدار كميات هائلة من
البيانات االجتماعية ،والتي بدورها
تتحول �إىل م�صادر مهمة للبيانات
ال�ضخمة.
ه��ذا ال��واق��ع اجل��دي��د جعل من
التقنيات التحليلية لو�سائل الإعالم
التقليدية تقنيات قدمية وغري كافية
ملعاجلة ه��ذه املجموعة ال�ضخمة
م��ن و�سائل التوا�صل االجتماعي
غري املهيكلة وغ�ير املنظمة؛ حيث
ظهرت احلاجة لوجود تقنيات قادرة
على التقاط نطاق البيانات الهائل

والذي يكون ب�شكل تدفقات �ضخمة
من البيانات ،فعلى مدى ال�سنوات
القليلة املا�ضية  ،ك��ان يعمل على
العديد م��ن امل�برجم�ين والباحثني
ت��ط��وي��ر �أدوات وخ���وارزم���ي���ات
ومن��اذج برجمة جديدة ال�ستخراج
املعلومات ذات ال�صلة من البيانات
ال�ضخمة ،ب�شكل ع��ام  ،يتجاوز
حجم ال��ب��ي��ان��ات امل���راد معاجلتها
ق����درات احل��و���س��ب��ة �ضمن �أنظمة
تكنولوجيا املعلومات التقليدية ،
ل��ذل��ك يتم ا�ستغالل املجموعات
وال�سحابة ب�شكل فعال يف ت�شغيل

تطبيقات متوازية وموزعة  ،قادرة
على �ضمان قابلية التو�سع ومقبولة
�أوق��ات التنفيذ  ،حيث �أن تقنيات
التنقيب عن البيانات اجلديدة يتم
�إن�شا�ؤها ال�ستخراج املعرفة املفيدة
يف جماالت التطبيق املختلفة  ،مبا
يف ذلك اكت�شاف االجتاه  ،والتعدين
بامل�سار  ،وحتليالت البيانات التنب�ؤية
وامل�شاعر والتنقيب عن الر�أي.
لذلك  ،ف�إن العديد من اجلهود
العاملية ترتكز على م�ساعدة املعنيني
والباحثون للتغلب على التحديات
التي قد يواجهها �أثناء عملية حتليل

ق�����دم�����ت ����ش���رك���ة
« »CompuServe
���ص��ور « »GIFلأول
م��������رة يف �أواخ����������ر
الثمانينيات كطريقة
لتوفري «ر�سوم بجودة
وو�����ض����وح ع���ال���ي�ي�ن»،
وب�����الأل�����وان يف ف�ترة
ات�����س��م��ت ب��ه��ا �سرعة
الإنرتنت بانخفا�ضها
ال�شديد م��ق��ارن��ة مبا
يتوفر لدينا اليوم.
ويف لقطة �أظهرت ح�س الفكاهة
لدى ويلهايت خالل ا�ستالمه جائزة

«ويبي» للإجناز ع��ام  ،2013جل�أ
�إىل عر�ض فيديو ب�سيط ب��دالً من
�إلقاء كلمة ،الفيديو احتوى �إجابة
ع���ن ����س����ؤال مف�صلي ك���ان �سب ًبا
لنقا�شات ح��ادة بني امل�ستخدمني،
كيف تلفظ «»GIF؟ هل هي «جيف»
�أم «غ��ي��ف»؟ النقا�ش �أن��ه��اه �أخ�يرا
مبتدع ال�صور املتحركة GIf :تلفظ
بحرف اجليم ولي�س بحرف الغني،
�أي «.»jif
ويف �إح������دى امل���ق���اب�ل�ات ،ق��ال
ويلهايت �إن �أك�ثر « »GIFمف�ضلة
لديه هي الطفل الر�ضيع الراق�ص،
الذي اكت�سح الإنرتنت بقوة.

وفاة مخترع « »GIFمتأثرًا بكورونا
ت���ويف مبتكر ال�����ص��ور املتحركة
«� »Gifستيفن ويلهايت ع��ن عمر
يناهز  74عا ًما بعد �إ�صابته بفريو�س
كورونا ،وكانت زوجته كاثلني ،ذكرت
ملوقع «ذا فريج» املتخ�ص�ص ب�أخبار
التكنولوجيا� ،أن زوجها تويف الأ�سبوع
املا�ضي ،وكان حماطا بعائلته قائلة
«رغ��م كل �إجن��ازات��ه ،ظل متوا�ض ًعا
للغاية وكرمياً ورجلاً طي ًبا».
و�أ���ض��اف��ت �أن ويلهايت «اخ�ترع
 GIFمبفرده ،كان يعمل يف املنزل
ومل يقدم �شي ًئا لعمله �إال �إن��ه كان
موقنًا �أنه ب�أف�ضل �أحواله ..كان يفكر
بكل �شيء بر�أ�سه ويذهب للمدينة

ك��ي ي��ج��رب برجمتها
على الكمبيوتر».
وحتولت هذه ال�صور
املتحركة �إىل طريقة
�أ�سا�سية يف التوا�صل،
ب��ل �إن البع�ض يعمد
�إىل �إن�����ش��اء حمادثات
م��ط��ول��ة م��ق��ت�����ص��ري��ن
فقط على ا�ستخدام
تلك ال�صور ،ورغم �أن
الـ « »GIFsت�شبه �إىل
حد كبري مقاطع الفيديو املتحركة
«ميمز» (� )memesإال �أن الفكرة
وراء ابتكارها مل تكن لهذا ال�سبب.

قوقل تختبر مستشعرات الهواتف الكتشاف أمراض
القلب والعين

�أعلنت �شركة قوقل عن �أحدث
خ���ط���ط ال����س���ت���خ���دام ال���ه���وات���ف
الذكية ملراقبة احل��ال��ة ال�صحية
مل�ستخدميها ،قائلة �إنها �ستخترب
ما �إذا كان ت�سجيل نب�ضات القلب

والتقاط �صور ملقلة العني ميكن
�أن ي�ساعد ال��ن��ا���س يف اكت�شاف
م�شكالتهم ال�صحية يف املنزل.
وقال جريج كورادو ،رئي�س ق�سم
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف جم��ال

ال�صحة يف �شركة قوقل اململوكة
لعمالق التكنولوجيا �ألفابت� ،إن
ال�شركة جت��ري اختبارات ملعرفة
م��ا �إذا ك���ان امل��ي��ك��روف��ون امل��دم��ج
بالهاتف الذكي ميكنه قراءة دقات

ال��ق��ل��ب وه��م��ه��م��ات��ه ع��ن��د و�ضعه
على ال�صدر ،وق��ال �إن القراءات
ميكن �أن تتيح الك�شف املبكر عن
ا���ض��ط��راب��ات ���ص��م��ام��ات ال��ق��ل��ب،
وق���ال ك�����ورادو «الأم�����ر ل��ن يكون
بدقة الت�شخي�ص الطبي لكنه يتيح
معرفة م��ا �إذا ك��ان ه��ن��اك خطر
�آخذ يف التفاقم».
وتركز الأبحاث التي جترى على
العيون على الك�شف عن �أمرا�ض
م��ن بينها ت��ل��ك املتعلقة مبر�ض
ال�سكري من ال�صور ،وقالت قوقل
�أنها �سجلت «نتائج مبكرة واعدة»
با�ستخدام كامريات احرتافية يف
ال��ع��ي��ادات و�ستبحث الآن م��ا �إذا
كان ميكن ا�ستخدام �صور الهاتف
الذكي � ً
أي�ضا.
وكانت قوقل قد �أعلنت العام
امل��ا���ض��ي ع��ن تقنية تتيح قيا�س
ن�سق ���ض��رب��ات ال��ق��ل��ب والتنف�س
ب��ا���س��ت��خ��دام ك���ام�ي�رات ال��ه��وات��ف
الذكية ،وهي خا�صية متاحة الآن
على العديد من الأجهزة من خالل
تطبيق (قوقل فيت).

الو�سائط االجتماعية لهذه البيانات
ال�ضخمة ،حيث �أن الهدف الأ�سا�سي
لهذه اجلهود يكمن يف توفري عملية
حتليلية وا�ضحة قابلة للتطبيق مع
تقنيات البيانات ال�ضخمة.
�إن التوا�صل على من�صات و�سائل
التوا�صل االجتماعي مل يعد فقط
مه ًما ثقاف ًيا و�سيا�س ًيا  ،بل �أ�صبح
� ً
أي�ضا نهج مهم على نحو متزايد
ع�بر املجتمعات ،وه��ذا االنت�شار
واالن��ف��ت��اح الكبري على ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل االجتماعي يحمل
ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب ال�سيا�سية

واالقت�صادية والإع�لام��ي��ة ال��خ ،يف
هذا املقال نركز على �أهمية حتليل
ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات ال�ضخمة وم��ا لها
من ت�أثري �إعالمي على العديد من
امل�ستويات ،حيث يعترب التحليل
الإعالمي واح��داً من �أب��رز الأمثلة
على الأعمال التي ال تعد وال حت�صى
على و�سائل التوا�صل االجتماعي .
ح��ي��ث �إن م�ستخدمي �شبكات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ال يقت�صر
ا���س��ت��خ��دام��ه��م مل��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي على التوا�صل فح�سب،
ولكن � ً
أي�ضا يتو�سع ن�شاطهم �إىل
ج���وان���ب �أخ�����رى ك��ث�يرة م���ن بينها
البحث عن معلومات حمددة �أو ن�شر
ه��ذه املعلومات �أو ن�شر املعلومات
ب�أنف�سهم؛ وبالتايل هذا يقود �إىل
وج��ود العديد من الأخبار الكاذبة
وال��ت��ي ت�شكل يف بع�ض الأح��ي��ان
�آث�����اراً ب��ع��ي��دة امل���دى ع��ل��ى الأف����راد
واملجتمعات ،وهذا بدوره ي�ستوجب
وج���ود �آل��ي��ات لتتبع امل�ستخدمني
على نطاق من�صات و�سائل الإعالم
االج��ت��م��اع��ي��ة وف��ح�����ص تعليقاتهم
ودرا�سة بياناتهم وحتليلها.
د .اجلوهرة املطريي
�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الإعالم
خبري يف حتليل بيانات �شبكات
التوا�صل االجتماعي

سناب ..قريبًا قد تصبح
ً
قادرا على التحكم باألشياء
االفتراضية بأفكارك
ق���ال���ت ���ش��رك��ة ���س��ن��اب �أن���ه���ا ا����س���ت���ح���وذت على
 ،NextMindوه���ي ���ش��رك��ة نا�شئة للتكنولوجيا
الع�صبية يقع مقرها يف باري�س وم�س�ؤولة عن تطوير
ع�صابة ر�أ�س تتيح ملرتديها التحكم يف جوانب احلا�سب
– مثل ت�صويب بندقية يف لعبة فيديو �أو فتح قفل
�شا�شة �آيباد – ب�أفكارهم.
وان�ضمت � NextMindإىل �سناب للم�ساعدة يف
دفع جهود بحث الواقع املعزز على املدى الطويل داخل
 ،Snap Labوتبني ميتا و�أبل وعدد كبري من �شركات
التكنولوجيا الأخرى نظارات الواقع املعزز مع �شا�شات
ت�ضع احلو�سبة يف العامل من حولك ،تتمحور الفكرة
حول �أن هذا النوع من املنتجات قد ي�صبح يو ًما ما
مفيدًا بطريقة م�شابهة لكيفية تغيري الهواتف الذكية
ملا ميكن �أن تفعله �أجهزة احلا�سب ،ولكن امل�شكلة تكمن
يف كيفية التحكم بهذه النظارات الذكية املزودة ب�شا�شة
ال ميكنك مل�سها وال حتتوي على ف�أرة �أو لوحة مفاتيح،
وال يزال على ال�صناعة حل هذه امل�شكلة الكبرية ،ولكن
نوعا ما من واجهة الدماغ
هناك �إجماع متزايد على �أن ً
واحلا�سوب قد تكون احلل ،وتريد �سناب دمج تقنية
 NextMindيف الإ�صدارات امل�ستقبلية من نظارات
ال��واق��ع املعزز  ،Spectaclesوت��راق��ب ه��ذه التقنية
الن�شاط الع�صبي لفهم هدفك عند التفاعل مع واجهة
احلو�سبة ،وي�سمح لك ذلك بال�ضغط على زر افرتا�ضي
عن طريق الرتكيز عليه ،وال تقر�أ هذه التكنولوجيا
الأفكار �أو تر�سل �أي �إ�شارات �إىل الدماغ.
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السياحة واآلثار تحتفي بيوم األم العالمي
�أقامت كلية ال�سياحة والآثار ب�شطر الطالبات ،م�ؤخراً فعالية يوم الأم
العاملي ،والذي يوافق يوم  21من �شهر مار�س كل عام.
وبهذه املنا�سبة� ،أ�شارت وكيلة ق�سم الآثار الدكتورة الهنوف املفلح ب�أن حق
الأم ال ينح�صر يف يوم و ال ينتهي �إال بانتهاء احلياة ،م�ؤكدة �أن العامل �أجمع
ي�شارك يف التعبري اجلماعي باحلب واالمتنان للأم يف كل زمان ومكان.

مركز اإلرشاد والتوجيه يقدم ركنًا تعريفيًا
لإلرشاد المهني

ّ
نظم مركز الإر�شاد والتوجيه باجلامعة ركنًا تعريف ًيا للإر�شاد املهني يوم
الثالثاء  ٢٢مار�س � ٢٠٢٢أمام مكتبة الأمرية �سارة بنت عبدالعزيز يف املدينة
اجلامعية للطالبات.
ا�شتمل الركن على اال�ست�شارات والتوجيهات املهنية للطالبات ،قدمتها
اال�ست�شارية مها املر�شدي ،حيث تناولت ا�ست�شاراتها احتياجات الطالبات
من اختيار التخ�ص�ص �إىل البحث عن الوظيفة.
بينما قدمت رئي�سة مركز الإر�شاد املهني الأ�ستاذة فاطمة ال�شهري تعري ًفا
بالوحدة وهدفها و�إجنازاتها وحر�صهم على الطالبات يف احلياة املهنية.

جامعة الملك سعود توقع مذكرة تفاهم
مع مؤسسة سعي

مبادرة «ازرع �شيء حتبه» يف الريا�ض بارك

وفد الجامعة النمساوية التطبيقية في ضيافة «الملك سعود»

زار م ��ؤ���س�����س ورئ��ي�����س جمل�س
�إدارة اجلامعة النم�ساوية للعلوم
التطبيقية كرميز  ،IMCالدكتور

هاينز بوير ،برفقة مدير الربامج
الدولية باجلامعة الدكتور جين�س
بيرت �إن�ين ،م ��ؤخ��راً ،جامعة امللك

�أب��رم��ت ع��م��ادة ���ش ��ؤون الطالب
بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،و���ص��ن��دوق
تنمية امل����وارد الب�شرية «ه���دف»
مذكرة تعاون ،لدعم تدريب وت�أهيل
وتوظيف طلبة اجلامعة و�ضمان
مواءمة مهاراتهم وكفاءاتهم املهنية
لالحتياجات الفعلية ل�سوق العمل،
م��ن خ�ل�ال اال���س��ت��ف��ادة م��ن ب��رام��ج
ومم��ك��ن��ات ال�����ص��ن��دوق مم��ث��ل��ة يف:
(�سبل)
التوجيه والإر���ش��اد املهني ُ
وبرنامج التدريب على ر�أ�س العمل
(متهري) واملن�صة الوطنية للتدريب
الإلكرتوين «دروب» ،بالإ�ضافة �إىل
�إت��اح��ة بيانات اجلامعة للمر�صد
الوطني للعمل ملعاجلتها وربطها مع
بيانات �سوق العمل.
وق��ع م��ذك��رة ال��ت��ع��اون ع��ن بُعد،
بالنيابة عن معايل رئي�س اجلامعة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور حم��م��د بن
�صالح النمي ،ونائب املدير العام
ل�ل�أع��م��ال يف ال�����ص��ن��دوق الأ���س��ت��اذ
فرا�س بن عبدالعزيز �أبا اخليل.
ون��� ّ��ص��ت م��ذك��رة ال��ت��ع��اون ،على
تفعيل ب��رن��ام��ج الإر����ش���اد املهني
من خ�لال عقد ور���ش عمل لطلبة
اجل��ام��ع��ة يف جم�����االت ال��ت��وج��ي��ه
والإر���ش��اد املهني ،ف� ً
ضال عن عقد

�سعود ،حيث ك��ان يف ا�ستقبالهم
وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور عبد
اهلل ال�����س��ل��م��ان ،ووك��ي��ل اجلامعة

للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن �إب���راه���ي���م
احل����م����ي����زي ،ووك����ي����ل اجل��ام��ع��ة
للتخطيط والتطوير الدكتور علي
بن حممد م�سملي وامل�شرف على
�إدارة ال��ت��ع��اون ال���دويل وال��ت��و�أم��ة
العلمية العاملية الدكتور مزيد بن
م�شهور الرتكاوي.
ناق�ش اجلانبان اجلهود املبذولة
يف جمال التعليم اجلامعي والبحث
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��دري��ب الأك���ادمي���ي،
وبحث �سبل التعاون ب�ين جامعة
امللك �سعود واجلامعة النم�ساوية
للعلوم التطبيقية ،كما مت التطرق
�إىل ع��دد من الق�ضايا التي تهم
الطرفني يف ظل العالقات املميزة
التي جتمع بني اململكة والنم�سا.

«شؤون الطالب» توقع مذكرة تعاون مع هدف

جل�سات الإر�شاد عن بُعد وقيا�س �أثر
برنامج الإر�شاد املهني على الفئات
امل�ستهدفة ،كما ن�صت على �إك�ساب
طلبة اجلامعة امل��ع��ارف وامل��ه��ارات
الالزمة لاللتحاق ب�سوق العمل من
خالل برنامج «متهري».
وتقت�ضي املذكرة ،على دعم طلبة
اجل��ام��ع��ة لال�ستفادة م��ن برنامج
«دروب» وفق �ضوابط و�شروط و�آليه

الربنامج املعتمدة ،من خالل عقد
جل�سات تدريبية وتفاعلية عن بُعد
يف خمتلف جم��االت وتخ�ص�صات
���س��وق ال��ع��م��ل .ومت االت���ف���اق على
ت�شكيل فريق عمل ي�ضم خمت�صني
م���ن ال��ط��رف�ين ل��ت��ف��ع��ي��ل جم���االت
التعاون على �أن يتوىل فريق العمل
ت��زوي��د ممثلي ال��ط��رف�ين بتقارير
دوري���ة م��وح��دة تو�ضح ت��ق��دم �سري
العمل ومراحل التنفيذ.
ح�ضر توقيع م��ذك��رة ال��ت��ع��اون،
عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي
بن كناخر الدلبحي ،وامل�شرف على
مركز التوجيه واالر�شاد باجلامعة
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ن��اه�����س ال��رق��ا���ص
ونائب امل�شرف على املركز الدكتور
عبدالعزيز ب��ن غر�سان ال�شهري،
املدير التنفيذي للمركز الأ�ستاذ
خالد بن جمال الطمرة.

وقعت عمادة �شوون الطالب بجامعة امللك �سعود م�ؤخراً مذكرة تفاهم مع
م�ؤ�س�سة �سعي الوقفية لت�أهيل وتوظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث مثل
اجلامعة عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي الدلبحي ،فيما مثل امل�ؤ�س�سة
الأ�ستاذ مرزوق العتيبي.
وتهدف االتفاقية �إىل دعم ومتكني طلبة وخريجي اجلامعة من ذوي
الإعاقة يف �سوق العمل ،على �أن يتم تدريب وتوظيف خريجي اجلامعة
من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وخلق وتنفيذ املبادرات املجتمعية اخلا�صة
بذوي الإعاقة وتفعيل امل�شاركة يف الأيام العاملية املخ�ص�صة لذوي الإعاقة
والتعاون يف تنفيذ امللتقيات وامل�ؤمترات اخلا�صة بت�أهيل وتدريب الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة والتعاون يف �أي جمال يتفق عليه الطرفان.

العبات الجامعة يحققن بطولتي كرة
السلة والتنس األرضي

حتت رعاية معايل وزي��ر التعليم الدكتور حمد �آل ال�شيخ حققت
جامعة امللك �سعود بطولتي «كرة ال�سلة» و «التن�س الأر�ضي» يف فئة
الفرق ،وذل��ك �ضمن بطوالت االحت��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
للطالبات يف مو�سمها الثاين والتي ا�ست�ضافتها جامعة الأم�يرة نورة
بنت عبدالرحمن.
وقد توج منتخب اجلامعة للطالبات لكرة ال�سلة ،بعد تغلبه على منتخب
جامعة طيبة للطالبات بنتيجة  60هدفاً مقابل .39
وبهذه املنا�سبة ،عربت مديرة النادي الريا�ضي يف املدينة اجلامعية
للطالبات ،الأ�ستاذة �سامية الفواز ،عن م�شاعرها بالفوز م�ؤكدة على �أهمية
هذا الإجناز وكونه مل ي�أتي ب�سهولة ،و�إمنا �أتى بعد عمل د�ؤوب وخمل�ص من
قبل فريق رائع جداً كانوا اً
مثال للتميز ،حيث كانت تدريباتهن ت�ستمر ليل
نهار حتى يف �أيام الإجازات وخارج �أوقات الدوام الر�سمي ،وكان هدفهن
واحد وهو رفع ا�سم جامعة امللك �سعود عاملياً».
ي�أتي هذا الفوز نتيجة للجهود العظيمة والعمل املتفاين من �أع�ضاء
الفريق والتدريب ،والدعم املتوا�صل من اجلامعة لتحقيق �أه��داف ر�ؤية
 2030ودعم الريا�ضة الن�سائية.
اجلدير بالذكر �أن هذه البطوالت متيزت باحلما�س والتناف�سية العالية،
فقد �أ�شاد العديد من امل�س�ؤولني واحلا�ضرين ب�أخالق العبات فرق جامعة
امللك �سعود وروحهن الريا�ضية ونزاهتهن يف اللعب ،حيث �ضمت الفرق
جمموعة من الطالبات من خمتلف التخ�ص�صات جمعهم �شغف الريا�ضة
وحبها ،مت اختيارهن بدقة وعناية من قبل جلنة خمت�صة لت�شكيل منتخب
اجلامعة ،عرب ت�صفيات ومباريات ودية �شملت كافة كليات اجلامعة.

