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02ندوة علمية حول »تخصصي.. مستقبلي«

60 طالبًا.. في جبال طويق وعريق البلدان

إطالق معسكر االبتكار االجتماعي األول 
حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل رئ��ي�����س 

اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ب������دران ب��ن 

وحدة  تعتزم  العمر،  عبدالرحمن 

ملركز  التابعة  االجتماعي  االبتكار 

االأع��م��ال  ري���ادة  مبعهد  االب��ت��ك��ار 

ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود اإط����اق 

م��ع�����س��ك��ر االب���ت���ك���ار االج��ت��م��اع��ي 

والذي  »اأث��ر«،  م�سمى  حتت  االأول 

ثقافة  ون�سر  التوعية  اإىل  يهدف 

روؤية  وحتقيق  االجتماعي  االبتكار 

مفهوم  تعزيز  يف   2030 اململكة 

املجتمعية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  االب��ت��ك��ار 

وزي������ادة امل�����س��اه��م��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

للكليات  وخا�سة  اجلامعة  داخ��ل 

االأثر  ذات  امل�ساريع  يف  االإن�سانية 

رواد  ومتكني  لتاأهيل  االجتماعي، 

ا�ستخدام  من  االجتماعي  االبتكار 

لتقييم  الازمة  واالأدوات  املناهج 

االح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وب��ن��اء 

م�����س��اري��ع اب��ت��ك��اري��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 

ن��اج��ح��ة، وت��وط��ي��د ال��ع��اق��ة بني 

اجل���ام���ع���ة واجل�����ه�����ات امل��ه��ت��م��ة 

ب��االب��ت��ك��ار االج��ت��م��اع��ي وري����ادة 

املجتمع.  االجتماعية يف  االأعمال 

ونّوهت وحدة االبتكار، اأن الفرتة 

املتوقعة لتنفيذ مع�سكر اأثر �سيكون 

1443/10/7ه�  الفرتة من  خال 

وح�����ت�����ى 1443/11/3ه�������������������� 

وح��ت��ى  2022/5/8م  امل���واف���ق 

2022/6/2م، داخل جامعة امللك 
اجلامعة  من�سوبي  وجلميع  �سعود 

من طاب وطالبات واأع�ساء هيئة 

واإداريني وخريجني. تدري�س 

حتقيق  اإىل  املع�سكر  وي��ط��م��ح 

اأدوات  االأثر االجتماعي من خال 

االجتماعي،  االبتكار  وممار�سات 

بدءاً بح�سر التحديات االجتماعية 

ال��ف��ك��رة  ت��ك��وي��ن  اإىل  و���س��ي��اغ��ت��ه��ا 

م�سروع  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  امل��ب��ت��ك��رة 

لاإطاق  قابل  اجتماعي  ري���ادي 

ب��رن��ام��ج  ي���راع���ي  ك��م��ا  االأويل. 

ي�سمل  مبا  االأن�سطة  تنوع  املع�سكر 

واملهاري  املعريف  االحتياج  حتقيق 

ل��ل��م�����س��ارك��ني وي��ت��م ع���ر م��راح��ل 

حيث  من  ومرتابطة  زمنياً  متتابعة 

التدريبية. املوا�سيع 

اأث��ر  مع�سكر  ع��ن  وللتفا�سيل 

ال���راب���ط:  اإىل  ال����دخ����ول  مي��ك��ن 
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17رمضان موعد اختبار »قياس« 
لترقيات المراتب العاشرة فما دون

كتب: عبدالعزيز ال�ستيل

امل�ستحقني  واملوظفات  املوظفني  جميع  الب�سرية  امل��وارد  عمادة  دع��ت 

الوطني  املركز  موقع  عر  بالتقدمي  دون  فما  العا�سرة  للمراتب  للرتقية 

للقيا�س وحجز موعد اختبار »القدرة املعرفية اال�ستثنائي« واملقرر بتاريخ 

التقدمي لاختبار الوظيفي- اأو  2022/4/18م،  1443/9/17ه� املوافق 
اختبار القدرة املعرفية املتاح لدى قيا�س بعد التاريخ امل�سار اإليه.

املوظفني  فيه  حتث  م��وؤخ��راً  العمادة  اأ�سدرته  تعميم  �سمن  ذل��ك  ج��اء 

باأنه  تتلخ�س  نقاط مهمة  لعدة  بذلك  الت�سجيل، الفتًة  ب�سرعة  واملوظفات 

اختبار  بدرجة  االحتفاظ  للرتقية  امل�ستحقني  واملوظفة  للموظف  ميكن 

ترقيات اجلامعة والذي ُعقد يف �سهر رجب لعام 1442ه� واعتماد الدرجة 

ملدة 24�سهراً من تاريخ االختبار، وميكن االحتفاظ بدرجة اختبار »القدرة 

قيا�س  قبل  من  املعد  2021م«  نوفمر  ل�سهر  اال�ستثنائي  العامة  املعرفية 

وا�ستمرارية  االختبار،  اإج��راء  تاريخ  من  24�سهراً  ملدة  الدرجة  واعتماد 

التقدمي على االختبار الوظيفي-اختبار القدرة املعرفية لدى قيا�س ح�سب 

املواعيد املتاحة لديهم، واليرتبط مبوعد فتح الرتقيات عر من�سة »م�سار« 

فرتة  اإغ��اق  قبل  قيا�س  من  املعتمدة  الدرجة  حتت�سب  اأن  على  الوطنية، 

اآخر  التقدمي املعلن عنها للرتقيات مبن�سة م�سار الوطنية، و�سيتم اعتماد 

درجة الختبار القدرة املعرفية الواردة من قيا�س.

املوظف  ي�سغلها  التي  احلالية  للمرتبة  خم�س�س  الرتقية  اختبار  يُعد   

امل��وارد  وزارة  تعميم  من  الثامنة  الفقرة  يف  ورد  ملا  وفقاً  االآن،  واملوظفة 

الب�سرية والتنمية االجتماعية »وزارة اخلدمة املدنية �سابقاً« رقم »29511« 

وتاريخ 1440/12/17ه�.

كتب: في�سل املجلي

نّظم ق�سم اجلغرافيا بكلية االآداب 

ل�  ميدانية  رحلة  املا�سي  االأ�سبوع 

�سطح  اأ�سكال  مقرر  من  طالباً   60
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  ب����اإدارة  االأر�����س 

�سملت  ح��ي��ث  ال��ول��ي��ع��ي،  ع��ب��داهلل 

جبال  حافات  على  الوقوف  الزيارة 

ونفود  الريا�س،  مدينة  غرب  طويق 

غرب  �سمال  الواقع  البلدان  عريق 

مدينة الريا�س، باالإ�سافة اإىل زيارة 

امللح يف مركز  بلدة ثرمداء و�سبخة 

الق�سب الواقع �سمال غرب منطقة 

الريا�س. 

الرحلة  خ���ال  ال��ط��اب  واط��ل��ع 

ع��ل��ى م��ظ��اه��ر ���س��ط��ح االأر������س يف 

اجليولوجية  والدوافع  طويق،  جبال 

اجليولوجية  االأزمنة  عر  لت�سكلها 

النقا�سات  ت�سمنت  كما  ال�سابقة، 

الطبيعية  ال���دواف���ع  اإىل  ال��ت��ط��رق 

البلدان  عريق  نفود  رم��ال  لت�سكل 

الغرب،  من  طويق  جلبال  املتاخمة 

الب�سرية  وامل�ستوطنات  واملظاهر 

ال��ت��ي ات��خ��ذت م��ن ه���ذه ال��ظ��واه��ر 

لا�ستقرار  لها  م��ك��ان��اً  الطبيعية 

والنهو�س على مدى مئات ال�سنني. 

املناخ  اأ�ستاذ  الرحلة  يف  �سارك 

ال�سيد  حممد  الدكتور  التطبيقي 

االأ�ستاذ  الدكتوراة  وطالب  حافظ، 

للطاب  ق��دم  ال��ذي  �سامل  يو�سف 

يف  اأجن���زه  م��ا  ح��ول  ممتعاً  �سرحاً 

رمال  ان�سياق  عن  الدكتوراة  ر�سالة 

الرملية  ال��ك��ث��ب��ان  وزح���ف  ال��ن��ف��ود 

واملناطق  احل�سرية  املن�ساآت  نحو 

منطقة  غ���رب  ���س��م��ال  ال���زراع���ي���ة 

الريا�س.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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بتنظيم وحدة الدرا�سات الإعالمية وطالب مقرر تنظيم امل�ؤمترات..

ندوة علمية حول »تخصصي.. مستقبلي«

د.العنزي: الطالب البد أن يعزز مهاراته المعرفية 
باالطالع والقراءة والتدريب

د.الحربي: مهارات تعلم إنتاج الصورة والصوت 
لإلعالم تزيد من فرص الخريجين

شركة وادي الرياض تعلن عن استثمارها في تدشين »قاعة مصادر التعلم« بالجغرافيا
صندوق إيفولوشن التقني  

�أع�����ض��اء هيئة  �أك����د ع���دد م���ن 

خالل  �لإع��الم  ق�ضم  يف  �لتدري�س 

�أن  م�ضتقبلي«،  »تخ�ض�ضي..  ندوة 

لي�ضت  �لإع��الم��ي��ة  �لتخ�ض�ضات 

مهمة ل�ضوق �لعمل وح�ضب بل متتد 

�أهميتها لبناء فكر وقدر�ت �ملجتمع 

يح�ضن  مب��ا  �لآخ���ر  م��ع  �لت�ضالية 

يف  �ملجتمع  عن  �لذهنية  �ل�ضورة 

�لإل��ك��روين  �لتو��ضل  طغيان  ظ��ل 

كو�حدة من �أهم �ضمات هذ� �لع�ضر 

و�إيجابيات  �ضلبيات  من  مافيه  بكل 

ل حت�ضى.

�لتدري�س  هيئة  �أع�����ض��اء  وب����نّ 

�أقامتها  �ل��ت��ي  �لعلمية  �ل��ن��دوة  يف 

»مدى«  �لإعالمية  �لدر��ضات  وحدة 

طالب  مع  بالتعاون  �لإع��الم  بق�ضم 

و�ملنا�ضبات  �ملوؤمتر�ت  تنظيم  مقرر 

�لتي  �لإعالمية  �لتخ�ض�ضات  �أب��رز 

وت�ضمل  �لق�ضم  يف  تدري�ضها  يتم 

تخ�ض�س �لعالقات �لعامة و�لت�ضال 

�مل���رئ���ي و�مل�����ض��م��وع و�ل�����ض��ح��اف��ة 

�لقو�عد  و�أهم  �لإلكروين،  و�لن�ضر 

�لطالب  لها  ي�ضتند  �لتي  �لأ�ضا�ضية 

�ل���د�ر����س يف ق�����ض��م �لإع�����الم عند 

�ختيار تخ�ض�ضه �لدقيق.

اأهمية االختيار

�لدكتور  حتدث  �للقاء  بد�ية  يف 

ع��ل��ي ب���ن دب��ك��ل �ل��ع��ن��زي �أ���ض��ت��اذ 

�لعالقات �لعامة، عن �أهمية �ختيار 

و�ضغف  قناعة  بناء على  �لتخ�ض�س 

�لطالب وعدم  بالتخ�ض�س من قبل 

يف  �لخ��ري��ن  �آر�ء  على  �لع��ت��م��اد 

�لعلمي. حتديد م�ضتقبلهم 

�أن  �ل���ع���ن���زي  �ل���دك���ت���ور  وب������نّ 

هو  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  تخ�ض�س 

فقط  ينح�ضر  ل  تكاملي  تخ�ض�س 

بل  �لفعاليات  و�إد�رة  �لتنظيم  يف 

ي��رت��ب��ط ب�����ض��الت وث��ي��ق��ة م��ع بقية 

�ل��ت��خ�����ض�����ض��ات و�مل����ه����ار�ت �ل��ت��ي 

�ملحتوى  كتابة  جمالت  يف  تقدمها 

�فتقاد  و�أن  �لإع��الم��ي  �لإن��ت��اج  �أو 

وعدم  �لطالب  لدى  �ملهار�ت  تلك 

�ضفة  تعترب  قبلهم  م��ن  تطويرها 

م�ضتقبلهم  يف  تعيقهم  ق��د  ع��ج��ز 

�أن  �أك��د  �لعنزي  �لدكتور  �لعملي. 

مهمتها  لي�ضت  �لعلمية  �لأق�����ض��ام 

على  و�أن  �ضيء  كل  �لطالب  تعليم 

�ملعرفية،  مهار�ته  يعزز  �أن  �لطالب 

بالطالع و�لقر�ءة و�لتدريب  وك�ضر 

حتى  �لتجربة  م��ن  �خل��وف  حاجز 

ي�ضنع �ضخ�ضيته �لإعالمية �ملميزة.

من�صات توا�صل

�ل��دك��ت��ور عاي�س  ق���ال  ب�����دوره  

�حل��رب��ي �أ���ض��ت��اذ �لع����الم �مل��رئ��ي 

عن  �لإع���الم   ق�ضم  يف  و�مل�ضموع 

مل  �ل���ذي  �لتخ�ض�س  ه��ذ�  �أهمية 

لالإذ�عة  ينتج  فيما  حم�ضوًر�  يعد 

من�ضات  ب��ات��ت  ب���ل  و�ل��ت��ف��ل��زي��ون 

�لتو��ضل جماًل مفتوًحا لكل �لإنتاج 

�لإبد�عي فيما يتعلق باملنتج �ملرئي 

يف  �لكبري  تاأثريها  نظري  و�مل�ضموع 

جذب  يف  ودوره��ا  �ملتابع�  نفو�س 

�لنتباه و�لإبهار. 

�لق�ضم  �أن  �لدكتور �حلربي  وب� 

يعمل مع طالبه على كافة �ملهار�ت 

بد�ية  منذ  �ملرئي  بالإنتاج  �ملرتبطة 

�ل���در�����ض���ة ح��ي��ث ي��ت��م ت��دري�����ض��ه��م 

و�ل�ضيناريو  �ملحتوى  كتابة  مهار�ت 

ل���ل���رب�م���ج و�لأف��������الم �ل��وث��ائ��ق��ي��ة 

تعزيز  ثم  ومن  �مل�ضورة  و�لتقارير 

قدر�تهم  تطوير  يف  �مل��ه��ار�ت  ه��ذه 

�لإنتاجية و�لإخر�جية. 

ما  م��ع  �حل��رب��ي  �لدكتور  و�ت��ف��ق 

يتعلق  فيما  �لعنزي  �لدكتور  ذك��ره 

�لإعالمية  �لتخ�ض�ضات  بتكاملية 

�ل�ضورة  �إن��ت��اج  تعلم  م��ه��ار�ت  و�أن 

فر�س  من  تزيد  لالإعالم  و�ل�ضوت 

�أ�ضماءهم  ت�ضجيل  يف  �خلريج� 

م�ضت�ضهًد�  �لعمل  �ضوق  يف  بتميز 

من  �خلريج�  �لطالب  من  بكثري 

يف  جنوًما  �أ�ضبحو�  �لذين  �لق�ضم  

م��ي��د�ن �لإع���الم و�إن��ت��اج �ل��رب�م��ج، 

�أي  يف  �لحر�فية  �أن  قوله  وختم 

ب�  ت��ول��د  ل  �إع���الم���ي  تخ�ض�س 

حتى  ل�ضنو�ت  حتتاج  بل  وليلة  يوم 

وت��ربز  �مل��م��ار���س  م��ه��ار�ت  ت�ضقل 

�لعالمية. �ضخ�ضيته 

املهارات ال�صحفية

م�ضعل  �ملحا�ضر   حت��دث  ب��دوره 

�لوعيل عن �ضعبة �ل�ضحافة و�لن�ضر 

�حلاجة  �نعد�م  مفنًد�  �لإل��ك��روين 

�ل��ط��الب  تعلم  و�أن��ه��ا  ل��ه��ا خ��ا���ض��ة 

و�ل��ط��ال��ب��ات �ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ه��ار�ت  

�ل��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا معظم  �ل��ك��ت��اب��ي��ة 

كتابة  مثل  �ملرتبطة  �لتخ�ض�ضات 

�لتقليدية  �لإعالم  لو�ضائل  �ملحتوى 

�أو �لإعالم �جلديد، مبيناً �أن تر�جع 

�ل�ضحافة �لورقية ل يعني بال�ضرورة 

�ل�ضحفية  �مل��ه��ار�ت  �أهمية  تر�جع 

���ض��وق  ح���اج���ة  �أو  �ل���ط���الب  ل����دى 

�لتخ�ض�س  �ختيار  و�أن  لها  �لعمل 

لدى  �إل  �لبطالة  يعني  ل  �ل�ضحفي 

من ل ميتلك �ضغف �لتعلم و�ملمار�ضة 

تطوير  يف  �لذ�تية  �ملهار�ت  ويفتقد 

�إنتاجه �ملكتوب �أو روؤيته �لإخر�جية 

و�لفنية وهذه �ملهار�ت ي�ضهم �لق�ضم 

لكن  جو�نبها  من  �لكثري  يف حتقيق 

رغبة �لطالب وجهده هو �لأ�ضا�س يف 

�إنتاج �إعالمي مميز باأدو�ته ومو�هبه 

�لتي تعزز قوة �لإعالم �ل�ضعودي.

�أهمية  على  �مل�ضاركون  و�أج��م��ع 

�ل�ضعودي  �لإع��الم  و�قع  ��ضت�ضعار 

وج���ه���وده �ل���ر�م���ي���ة ل���ل���دف���اع عن 

جميع  على  و�أن  �ل��وط��ن  م��ق��در�ت 

�أن  �أن يوقنو�  �لإعالمي� و�لطالب 

جناحهم هو �إ�ضافة قوية للجنود يف 

�أهمية  تقل  ل  �لتي  �لإعالم  �ضاحة 

عن ميد�ن �حلروب �لع�ضكرية .

ب��ع��ده��ا ف��ت��ح ب���اب �مل���د�خ���الت 

ل��ل��ح�����ض��ور ح��ي��ث ع��ل��ق �ل��دك��ت��ور  

م��ط��ل��ق �مل����ط����ريي ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة 

و�مل�ضرف  �لإعالم  بق�ضم  �لتدري�س 

�جل��ام��ع��ة  ر���ض��ال��ة  �ضحيفة  ع��ل��ى 

ح�����ول �أه���م���ي���ة وع�����ي �ل���ط���ال���ب 

�ضحيفة  و�أن  تخ�ض�ضه  باأهمية 

ر���ض��ال��ة �جل��ام��ع��ة ت��ف��ت��ح �أب��و�ب��ه��ا 

�ضغفهم  ملمار�ضة  �ل��ط��الب  لكافة 

�لإع��الم��ي  �لإن��ت��اج  �أو  �لكتابة  يف 

�لدكتور  �ملختلفة،   من�ضاتها  عرب 

و�لر�ضالة  �لق�ضم  �أن  ب�نّ  �ملطريي 

ت��ع��م��ل ب��ج��د لإي����ج����اد ���ض��ر�ك��ات 

موؤ�ض�ضات  م��ع  مم��ي��زة  �إع��الم��ي��ة 

من  ك��ث��ري  يف  �ل�����ض��ع��ودي  �ملجتمع 

كال�ضتثمار  �لدقيقة  �لتخ�ض�ضات 

ي  ينمنّ ما  وهو  و�لبرول  و�ل�ضياحة 

لهم  �آفاًقا  ويفتح  �لطالب  مهار�ت 

للعمل.

�جلغر�فيا  ق�ضم  وكيلة  د�ضنت 

�ل��دك��ت��ورة ف��ات��ن ن��ح��ا���س م��وؤخ��ر�ً،  

تهدف  و�لتي  �لتعلم،  م�ضادر  قاعة 

�إىل دعم طالبات �لق�ضم ومن�ضوباته 

بتوفري �ملر�جع �ملهمة و�ملطلوبة.

�لتعلم  م�����ض��ادر  من�ضقة  ب���د�أت 

�أ.ح���ن���ان �ل��غ��ي��الن  ب��ا���ض��ت��ع��ر����س 

ع���ر����س ت��ق��دمي��ي ل��ل��ت��ع��ري��ف عن 

�أن  مو�ضحة  �لتعلم  م�ضادر  غرفة 

حتقيق  �إىل  �ل�ضعي  ه��ي  روؤي��ت��ه��م 

بال�ضوؤون  و�لرتقاء  و�لتميز  �جلودة 

للو�ضول  �لتعلم  وم�ضادر  �لتعليمية 

حتقق  متطورة  تعليمية  بيئة  �إىل 

بالن�ضبة  �أم����ا  �ل��ق�����ض��م،  �أه�����د�ف 

منظومة  �إيجاد  فغر�ضها  للر�ضالة 

تقنية متطورة مل�ضادر �لتعلم د�عمة 

�ضهل  �ل��ق�����ض��م  وخ��ط��ط  ل��ل��م��ن��اه��ج 

�إليها. �لو�ضول 

�إن�ضاء غرفة  �إىل فكرة  وتطرقت 

�أنها بد�أت من  م�ضادر �لتعلم حيث 

و���ض��روط  متطلبات  �إح���دى  خ��الل 

تطوير  خطة  وبد�أت  �جلودة  وحدة 

�ملكان ح�ضب متطلبات �جلودة، بعد 

م�ضادر  من�ضقة  �أنها  و�ضحت  ذلك 

ومن  �لق�ضم  م�ضتوى  على  �لتعلم 

غرفة  �أع�ضاء جلنة  عن  عرفت  ثم 

�لفايز  �أ.رمي  وه��ن  �لتعلم  م�ضادر 

على  �لتعلم  م�ضادر  وحدة  من�ضقة 

�لغامدي  �أروى  �أ.  �لكلية،  م�ضتوى 

ع�ضوة، �أ. �أريج �ل�ضلفان ع�ضوة، د. 

فاتن نحا�س ع�ضوة..

�ل��ف��ئ��ة  �أن  و���ض��ح��ت  ث���م  وم����ن 

�مل�ضتهدفة هي �لطالبات وع�ضو�ت 

هيئة �لتدري�س و�ملوظفات و�لكليات 

�ملختلفة. و�لأق�ضام 

�خلطط  ��ضتعر�ضت  ذل��ك  بعد 

�مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م���ن خ���الل رب��ط��ه��ا 

ثم  �لآد�ب  بكلية  �لتعلم  مب�ضادر 

رب��ط��ه��ا ع��ل��ى م�����ض��ت��وى �جل��ام��ع��ة، 

�لبيانات  بقو�عد  خارجياً  ربطها 

و�لأه��ل��ي��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات  يف 

د�عمة  جلنة  تكوين  �لعالقة،  ذ�ت 

من  �لتعلم  م�ضادر  �أعمال  باإجناز 

م�ضادر  نظري  �إن�����ض��اء  �ل��ط��ال��ب��ات، 

لق�ضم   - �لطالبات  لق�ضم  �لتعلم 

�لطالب.

�ل��دك��ت��ورة فاتن  وق��دم��ت  ه���ذ� 

�جل��غ��ر�ف��ي��ا،  ق�ضم  وك��ي��ل��ة  ن��ح��ا���س 

�لآد�ب  ك��ل��ي��ة  ل��وك��ي��ل��ة  ���ض��ك��ره��ا 

نظري  �ل��ر���ض��ي��د،  �أروى  �ل��دك��ت��ورة 

متطلبات  لتوفري  و�ملتابعة  �لدعم 

م�ضادر  قاعة  �أن  مو�ضحة  �لقاعة، 

لطالبات  د�ع��م��ة  �ضتكون  �لتعلم 

ومن�ضوبات �لق�ضم، موؤكدة �إىل �أنهم  

�لأم���رية  مبكتبة  لربطها  ي�ضعون 

�لأخ��رى  و�ملكتبات  �ملركزية  �ضارة 

يف  منها  ����ض��ت��ف��ادة  �أك���رب  لتحقيق 

�لبحوث �لعلمية، ويف ختام حديثها 

�لغيالن،  حنان  �لأ���ض��ت��اذة  �ضكرت 

وللع�ضو�ت و�لإد�ريات و�لطالبات.

�لأ���ض��ت��اذة  حت��دث��ت  جهتها  م��ن 

بذرة  �ضتكون  �أنها  �لغيالن،  حنان 

مقرر�ت �لق�ضم و�خلطة �لدر��ضية، 

منفعة  ذ�ت  �ضتكون  �أن��ه��ا  م��وؤك��دة 

للبحوث �لعلمية و�هتمامهم بربطها 

م�ضتقباًل باملكتبات �لأخرى.

�ل��ري��ا���س  و�دي  ���ض��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 

جلامعة  �ل���ض��ت��ث��م��اري  �ل�����ذر�ع   –
��ضتثمارها  ع��ن   – ���ض��ع��ود  �مل��ل��ك 

 « �لتقني  �إي��ف��ول��و���ض��ن  ���ض��ن��دوق  يف 

 Evolution Technology
�إيفولو�ضن  ل�ضركة  �لتابع   «  Fund
 Evolution Equity« ب��ارت��رز 

�إح���دى  �لأم��ري��ك��ي��ة   »Partners
جم��ال  يف  �ملتخ�ض�ضة  �ل�����ض��رك��ات 

�ل�ضتثمار �جلريء يف �ملر�حل �ملبكرة 

�بتكاًر� يف  �لأكرث  �لنا�ضئة  لل�ضركات 

جمال �لتقنية و�لأمن �ل�ضيرب�ين.

�إيفولو�ضن  �ضندوق  عمل  يركز 

�لتقني على �ل�ضتثمار يف �ل�ضركات 

�لنا�ضئة يف �ملر�حل �لأولية  يف جمال 

�لتعلم  وتقنيات  �ل�ضيرب�ين  �لأم���ن 

 Big( �ل�ضخمة  و�ل��ب��ي��ان��ات  �لآيل 

�لربجميات كخدمة  وحلول   )Data
)SaaS(؛ لتمكينها من بناء �ضركات 

��ضتثمار  وي��اأت��ي  جمالها،  يف  ر�ئ��دة 

�ل�ضندوق  يف  �لريا�س  و�دي  �ضركة 

و�دي  ���ض��رك��ة  ��ضر�تيجية  �ضمن 

�لريا�س يف �ل�ضتثمار حملًيا ودولًيا؛ 

متو�زنة  ��ضتثمارية  حمفظة  لبناء 

�ضعود  �مللك  جامعة  �أه��د�ف  حتقق 

�ملعريف  �لقت�ضاد  تنمية  يف  وت�ضهم 

للمملكة �لعربية �ل�ضعودية. 

�ضعادة  ع��لنّ��ق  �ل�����ض��دد  ه���ذ�  ويف 

�لرئي�س  �ل�����ض��ال��ح،  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور 

�لريا�س  و�دي  ل�ضركة  �لتنفيذي 

قطاع  يف  �ل�ضتثمار  �إن   « ق��ائ��اًل: 

�لت�ضالت وتقنية �ملعلومات يعد �أحد 

�أبرز �أهد�ف �ضركة و�دي �لريا�س ل 

بارترز  �إيفولو�ضن  �ضركة  �أن  �ضيما 

و��ضعة  خ��ربة  ميتكلون  وموؤ�ض�ضيها 

متتد لأكرث من ثالث� �ضنة يف جمال 

�ل�ضتثمار�ت �جلريئة يف �لقطاعات 

�لتقنية و�لأمن �ل�ضيرب�ين فيما يحفل 

�ضجل �ل�ضركاء بالعديد من �ملخرجات 

�لناجحة مما �ضينتج عنه تقدمي قيمة 

م�ضافة لل�ضركات �لنا�ضئة وموؤ�ض�ضيها 

من رو�د �لأعمال.«

���ض��رك��ة  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 

 Evolution« بارترز  �إيفولو�ضن 

�لأمريكية   »Equity Partners
وت��ع��م��ل  2008م  ع����ام  ت��اأ���ض�����ض��ت 

�لقطاعات  يف  بال�ضتثمار  �ل�ضركة 

مرتكزة  �ل�ضيرب�ين  و�لأم��ن  �لتقنية 

على ثالثة قطاعات رئي�ضية: �لأمن 

�لقادم  �جليل  تقنيات  �ل�ضيرب�ين، 

و�لإنرنت  �مل�ضاريع،  برجميات  من 

يف  �لرئي�ضي  �ل�ضركة  مقر  وي��ق��ع 

فيما  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

زي��ورخ  مدينتي  يف  ف��روًع��ا  متتلك 

�ل�ضركة  فريق  يتمتع  حيث  ولندن، 

بعالقات مميزة مع مر�كز �لتقنيات 

�لنا�ضئة حول �لعامل.

التخصصات اإلعالمية.. تكاملية وبناء المهارات ركيزة أساسية لنجاح خريجيها
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نادي »رؤية2030« يحتفي بانجازاته

التطوير والجودة تناقش األداء المؤسسي مع عمادة 
شؤون الطالب

يعمل على اإطالق 3 مبادرات..

د.السلمان يفتتح المنتدى الدولي الرابع في الفيزياء 
اإلشعاعية المتقدمة

التابع   2030 ر�ؤية  نادي  احتفى 

ل��ع��م��ادة ���ش���ؤ�ن ال��ط��اب، م���ؤخ��راً 

ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا منذ  ب����الإجن����ازات 

خمتلف  يف  �شن�ات   3 قبل  اإن�شاءه 

 ،2030 ال�شع�دية  ر�ؤي��ة  قطاعات 

اأ�شداًء �ا�شعة على م�شت�ى  �لقت 

اجل��ام��ع��ة �خ���ارج���ه���ا، �ذل����ك يف 

�ش�ؤ�ن  عميد  ح�شره،  مفت�ح  لقاء 

الدلبحي،  علي  الدكت�ر  ال��ط��اب 

��ك��ي��ل��ة ع��م��ادة ����ش����ؤ�ن ال��ط��اب 

ر�ؤى  ال��دك��ت���رة  الطالبات  ل�ش�ؤ�ن 

ال��ق��ف��ي��دي، ��ك��ي��ل ع��م��ادة ���ش���ؤ�ن 

ال���ط���اب ل��اأن�����ش��ط��ة �ال�����ش��راك��ة 

ال��ط��اب��ي��ة ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال��ع��ري��ف��ي، �م�����ش��رف ن���ادي ر�ؤي���ة 

ال�شانع،  ���ش��اري  ال��دك��ت���ر   2030
لنادي  رئي�س  اأ�ل  اإىل  �بالإ�شافة 

الأح��م��ري  ن����اف  م.   2030 ر�ؤي���ة 

من  �ع��دد  العتيبي،  م��ع��اذ  �نائبه 

طاب �طالبات اجلامعة.

رئي�شة  اللقاء حتدثت  بداية   يف 

�ال��ت��ي  الع�شيمي،  �شهد  ال��ن��ادي 

قيا�س  معايري  اأهمية  بينت  بد�رها 

الأث����ر يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي، تا 

اإنتاج  من  ق�شري  فلم  عر�س  ذل��ك 

النادي بعن�ان »احتفاء«، عقب ذلك 

جل�شة ح�ارية حتدث فيها م�ؤ�ش�س 

الأح��م��ري  ن���اف  املهند�س  ال��ن��ادي 

�اأب��رز  ال��ن��ادي  تاأ�شي�س  ق�شة  ع��ن 

ما حققه من اإجنازات �كيف تغلب 

التي  التحديات  م��ن  العديد  على 

بالإعان  اللقاء  �اختتم  �اجهته، 

ع���ن ٣ م���ب���ادرات ي��ع��م��ل ال��ن��ادي 

القادمة،  الفرتة  يف  اإطاقها  على 

»����ش���ن���د�ق امل�������ش���اري���ع«، �»اث��ن��ن 

الر�ؤية« �»زمالة النخبة«. هذا �قد 

د�شن النادي من�شته الر�شمية التي 

لأخباره  التعريفية  ال�جهة  �شتمثل 

اأبدى  اللقاء  نهاية  �يف  �فعالياته. 

عميد �ش�ؤ�ن الطاب الدكت�ر علي 

مايقدمه  نظري  اإعجابه  الدلبحي، 

ر�ؤية  لنادي  �شكره  معرباً   النادي، 

م����ؤك���داً  مت���ي���زه،  م��ق��اب��ل   ،2030
الا�شفية  الأن�شطة  اأهمية  على 

�الأندية الطابية يف �شقل �تنمية 

ال�شباب  د�ر  �عن  الطلبة،  مهارات 

ر�ؤي���ة  امل�����ش��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق  يف 

ال�شع�دية.

�اجل�دة  التط�ير  عمادة  عقدت 

�ش�ؤ�ن  عمادة  مع  م�ؤخراً  اجتماعاً 

ال��ط��اب، ح��ي��ث ن��اق�����س ال��ط��رف��ان 

يف  �التميز  اجل����دة  تعزيز  اأ�ج���ه 

الطاب  �ش�ؤ�ن  عمادة  برامج  كافة 

�تط�ير  التق�مي  عمليات  من خال 

الأداء امل�ؤ�ش�شي.

التط�ير  ع��م��ادة  ف��ري��ق  ت���راأ����س 

العليان،  حنان  ال��دك��ت���رة  �اجل����دة 

�ك��ي��ل��ة ال��ع��م��ادة ل�����ش���ؤ�ن اجل����دة، 

�ت���راأ����س الج��ت��م��اع ال��دك��ت���ر علي 

ال��دل��ب��ح��ي ع��م��ي��د ع���م���ادة ���ش���ؤ�ن 

�كيل  الج��ت��م��اع  ال��ط��اب.  ح�شر 

للتط�ير  ال��ط��اب  ���ش���ؤ�ن  ع��م��ادة 

احلكمي،  ح�شن  الدكت�ر  �اجل���دة 

العريفي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  �ال��دك��ت���ر 

�ال�شراكة  لاأن�شطة  العمادة  �كيل 

ال��ط��اب��ي��ة، ��ك��ي��ل��ة ع��م��ادة ���ش���ؤ�ن 

الدكت�رة  الطالبات  ل�ش�ؤ�ن  الطاب 

ر�ؤى القفيدي، �امل�شرف على مركز 

الت�جيه �الإر�شاد الطابي الدكت�ر 

خالد الرقا�س.

اجلامعة،  رئي�س  معايل  برعاية 

اف��ت��ت��ح �ك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر 

املنتدى  م�ؤخراً  ال�شلمان،  عبداهلل 

ال��ف��ي��زي��اء  ال����راب����ع يف  ال�������د�يل 

�كيل  بح�ش�ر  املتقدمة،  الإ�شعاعية 

�البحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

العلمي، رئي�س اللجنة العليا للمنتدى 

الدكت�ر خالد بن اإبراهيم احلميزي، 

لل�قاية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئي�س   �

اللجنة  رئ��ي�����س  الإ���ش��ع��اع��ات،  م��ن 

حممد  الدكت�ر  للمنتدى  التنفيذية 

بن عبدالرحمن اخلريف.

�شارك يف هذا املنتدى متحدثن 

خم��ت��ل��ف��ة،  د�ل  م����ن  رئ��ي�����ش��ي��ن 

من  بحثية  ملخ�شات  �ا�شتقبلت 

�شارك  حيث  اململكة،  �خارج  داخل 

نخبة من املتخ�ش�شن �اخلرباء يف 

التي  الإ�شعاع  من  احلماية  د�رات 

عقدها املنتدى.

تنظمه  ال���ذي  امل��ن��ت��دى  ي��ه��دف   

العليا  للدرا�شات  اجلامعة  �ك��ال��ة 

باللجنة  ممثلة  العلمي  �ال��ب��ح��ث 

الإ�شعاعات،  من  لل�قاية  الدائمة 

�املخت�شن من  اإىل جذب اخل��رباء 

�اإث��راء  املعرفة  لتد�ير  العامل  د�ل 

الأط��ر�ح��ات  عرب  العلمي  اجلانب 

هذه  مثل  يف  تناق�س  التي  العلمية 

ال��د�ل��ي��ة، �م���ا ينجم  ال��ت��ج��م��ع��ات 

لأحدث  علمية  خمرجات  من  عنها 

جمالت  يف  �الب��ت��ك��ارات  ال��شائل 

ال��ع��ل���م الإ���ش��ع��اع��ي��ة �امل��م��ار���ش��ات 

خلق  اإىل  اإ�شافًة  �البحثية،  الطبية 

بيئة اأكادميية جاذبة �حمفزة للرقي 

بالبحث العلمي �خمرجاته.

الجامعة تستضيف اجتماع لجنة عمداء 
كليات التمريض بالجامعات السعودية

كتب: عبداملجيد العجان

ت�ش�ير: عبداملجيد اجلمعة

الدكت�ر  اجلامعة  �كيل  �بح�ش�ر  اجلامعة  رئي�س  معايل  رعاية  حتت 

امللك  بجامعة  التمري�س  كلية  ا�شت�شافت  ال�شلمان  �شلمان  بن  عبداهلل 

التمري�س  كليات  عمداء  للجنة  �الع�شرين  الثاين  الجتماع  م�ؤخراً  �شع�د، 

باجلامعات ال�شع�دية.

�اأ��شحت عميدة كلية التمري�س بجامعة امللك �شع�د الدكت�رة مي بنت 

حممد الرا�شد باأن الجتماع ناق�س العديد من امل�ا�شيع ح�ل تط�ير مهنة 

الك�ادر  �تنمية  �تاأهيل  �تعليم  تدريب  ��شبل  �مهنًيا،  اأكادميًيا  التمري�س 

الب�شرية يف التمري�س �دعم �تط�ير الأبحاث �الدرا�شات العلمية يف املجال.

الجمعية السعودية لطب وزراعة الكلى 
تنظم اليوم العالمي للكلى

كتب: عبداملجيد العجان

ت�ش�ير: عبداملجيد اجلمعة

خالد  الدكت�ر  العلمي  �البحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  �كيل  افتتح 

احلميزي �كيل اجلامعة للدرا�شات العليا �البحث العلمي، م�ؤخراً فعاليات 

العلمية  اإدارة اجلمعيات  العام على  امل�شرف  للكلى، بح�ش�ر  العاملي  الي�م 

الدكت�ر حممد العبيداء ، �ذلك بالبه� الرئي�شي للجامعة.

 احت�ى املعر�س على عدة اأجنحة منها فح�س �ظائف الكلى عن طريق 

ل�شحة  املنا�شبة  �الأغ��ذي��ة  بالدم  الأ�شبع  طريق  عن  بالإبرة  �خ��زة  اأخ��ذ 

��شامة الكلى، كما بُن يف املعر�س اأهمية الت�عية باأمرا�س الكلى �كيفية 

ال�قاية منها.

»التمريض« تبرم اتفاقية مع  مجمع 
النخيل الطبي

كتب: عبداملجيد العجان

ت�ش�ير: عبداملجيد اجلمعة

نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة، �قعت عميدة كلية التمري�س الدكت�رة 

مي بنت حممد الرا�شد مذكرة تفاهم م�شرتك مع الإدارة العامة للخدمات 

الطبية »جممع النخيل الطبي« ممثلًة باملدير العام لاإدارة العامة للخدمات 

الطبية الل�اء علي بن �شعيد الغامدي.

دعًما  تاأتي  التفاهم  مذكرة  ت�قيع  اأن  الرا�شد  مي  الدكت�رة  �اأ��شحت 

يف  ال�شحية  الرعاية  م�شت�ى  من  للرفع  املتبادل  التعا�ن  لفر�س  �تق�ية 

التمري�س  جمال  يف  الإكلينيكي  التدريب  يف  امل�شاركة  حيث  من  اململكة 

جلميع املراحل بالإ�شافة اإىل مرحلة المتياز �امل�شاركة يف ت�شميم �تط�ير 

امل�شرتكة  �الدرا�شات  الأبحاث  �اإجراء  التمري�س  يف  املتخ�ش�شة  الربامج 

�اخلربات ال�شت�شارية يف جمال التمري�س

�قدمت عميدة كلية التمري�س �شكرها �تقديرها ملعايل رئي�س اجلامعة 

على دعمه الدائم لأبنائه �بناته طاب اجلامعة.
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�سمن ال�رشاكة مع وزارة ال�سياحة

3 مشاريع جامعية تحقق المراكز األولى في برنامج 
تحدي االبتكار الجامعي للتنمية المستدامة

جامعة األميرة نورة تطرح برنامجي الدبلوم العالي 
في اللغة اإلنجليزية والفرنسية للسياحة

رئيس جامعة الملك خالد يدشن 
أكثر من 20 خدمة ونظامًا إلكترونيًا

اأ�ساد رئي�س جامعة امللك خالد الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 

يف  نوعية  قفزات  من  اأخييًرا،  ال�سعودية،  العربية  اململكة  حققته  مبا 

جمال التقنية، بدًءا من اإن�ساء الهيئات وحوكمة اأعمال التقنية، ومروًرا 

باملنجزات العظيمة يف هذا املجال، حتى غدت اململكة يف مقدمة بلدان 

العامل، موؤكًدا اأن هذا فخر لكل مواطن �سعودي.

جاء ذلك خالل حفل تد�سني اأكرث من 20 خدمة ونظاًما اإلكرتونًيّا 

باجلامعة، والذي نظمته الإدارة العامة لتقنية املعلومات والإدارة العامة 

لالأمن ال�سيرباين بفندق ق�سر اأبها.

واأ�ساف »ال�سلمي« اأن »هذا التطور الذي ت�سهده اململكة يف هذا املجال 

ي�سعنا يف حتٍدّ كبر و�سباق مع الزمن للنجاح يف البيئة الداخلية للعمل، 

ومن ثم تقدمي احللول وال�ست�سارات للجهات احلكومية الأخرى«، موؤكًدا 

اأن العن�سر الب�سري هو الأهم يف هذا املجال. واأ�سار اإىل اأن اجلامعات 

يجب اأن تكون مواكبة للتطور وقائدة له، م�سيًفا اأن روؤية 2030 هي من 

�سنعت هذا التحول يف جمال التقنية واملجالت الأخرى.

وحول جهود الإدارة العامة لتقنية املعلومات باجلامعة، قال »ال�سلمي«: 

»اأ�ستطيع اأن اأوؤكد بكل فخر اأن جامعة امللك خالد حققت جناحات جيدة 

يف هذا املجال، وباإذن اهلل ن�ستمر يف هذا الأداء الرائع واملتميز، وكل 

اأكرث من مرة بنجاحات اأخرى؛ فعامل التقنية  اإن �ساء اهلل  عام نحتفل 

عامل متحول ومتغر با�ستمرار، ويجب اأن نعمل جاّدين يف هذا الجتاه«. 

وخالل الحتفال ا�ستعر�س وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

الإلكرتونية  اخلدمات  منظومة  دعجم،  بن  حممد  بن  �سعد  الدكتور 

للوكالة، م�سًرا اإىل ما اأحدثته من نقلة نوعية يف العمل وما حققته من 

اخت�سار للوقت واجلهد.

والإدارة  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة  على  العام  امل�سرف  و�سكر 

رئي�س  ال�سقر،  �سالح  بن  حممد  الدكتور  ال�سيرباين،  لالأمن  العامة 

العمل،  فريق  �سكر  كما  لييالإدارتييني،  املتوا�سل  الدعم  على  اجلامعة 

نظام  مقدمتها  يف  والتي  اجلديدة،  واملنجزات  اخلدمات  م�ستعر�ًسا 

الطالع  على  القرار  متخذي  ي�ساعد  اجلامعة  لبيانات  مرئي  عر�س 

على جميع التقارير والبيانات بكامل تفا�سيلها، وح�سول الإدارة العامة 

لالأمن ال�سيرباين على �سهادة الآيزو 27001، وح�سول الإدارة العامة 

لتقنية املعلومات على املركز الثاين يف التحول الرقمي احلكومي على 

م�ستوى اململكة يف جمال موؤ�س�سات التعليم والتدريب، وتد�سني اخلطة 

ال�سرتاتيجية لالإدارة العامة لتقنية املعلومات ملدة ثالث �سنوات، اإ�سافة 

اإىل منظومة متكاملة من اخلدمات الإلكرتونية املتنوعة.

ويف ختام الحتفال، كّرم رئي�س اجلامعة عدًدا من اجلهات والأفراد، 

كما كرم م�سريف ومديري اإدارة تقنية املعلومات منذ اإن�سائها.

جامعة حفر الباطن تحتفل بحصولها 
على االعتماد األكاديمي المؤسسي

حتت رعاية �ساحب ال�سمو الأمر من�سور بن حممد بن �سعد اآل �سعود 

حمافظ حفر الباطن، وبح�سور �سعادة رئي�س اجلامعة الدكتور �سالح بن 

مفلح اآل �سقر، احتفت موؤخًرا جامعة حفر الباطن مبنا�سبة ح�سولها 

والتدريب،  التعليم  تقومي  هيئة  من  املوؤ�س�سي  الأكادميي  العتماد  على 

 )NCAAA( الأكييادميييي  والعتماد  للتقومي  الوطني  باملركز  ممثلة 

بح�سور وكالء اجلامعة وقياداتها ومن�سوبيها وعدد من م�سوؤويل الدوائر 

احلكومية واخلا�سة يف حمافظة حفر الباطن.

بن  �سالح  الدكتور  الباطن  حفر  جامعة  رئي�س  رفع  املنا�سبة  وبهذه 

 – الر�سيدة  القيادة  اإىل  والعرفان  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  �سقر  اآل  مفلح 

حفظها اهلل– م�سًرا اإىل اأن حتقيق هذا الإجناز ياأتي نتيجة للتوجيهات 

ال�سريفني  احلرمني  خييادم  حكومة  لدن  من  ال�سخي  والدعم  الكرمية 

الأميير حممد  الأمييني  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك 

ومتابعة وتوجيه �ساحب   – حفظهما اهلل   – بن �سلمان بن عبدالعزيز 

من  واإ�سراف  ومتابعة  ودعم  نائبه،  و�سمو  املنطقة  اأمر  امللكي  ال�سمو 

معايل وزير التعليم د. حمد اآل ال�سيخ ومعايل نائبه للجامعات والبحث 

يف  التعليمية  املنظومة  وتطوير  جتويد  �ساأنه  من  ما  لكل  والبتكار 

القيادة  وتطلعات  ال�سرتاتيجية  اجلامعة  اأهييداف  يحقق  مبا  اجلامعة 

الر�سيدة اأيدها اهلل، وحر�س ومتابعة �ساحب ال�سمو الأمر من�سور بن 

اآل �سعود حمافظ حفر الباطن الدائمة ودعم �سموه،  حممد بن �سعد 

الأكادميي  العتماد  على  الباطن  حفر  جامعة  ح�سول  اأن  اإىل  واأ�سار 

اجلامعة  وم�سرة هذه  تاريخ  فارقة يف  اإجنيياًزا وعالمة  يُعد  املوؤ�س�سي 

الفتية، وموؤ�سًرا على �سعي اجلامعة نحو الرتقاء الدائم مب�ستوى العملية 

التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع وحتقيق اأهم متطلبات جودة العملية 

من  تنطلق  التي  ال�سرتاتيجية  اجلامعة  اأهييداف  يحقق  مبا  التعليمّية، 

تطلعات وم�ستهدفات الروؤية الوطنّية الّطموحة 2030 وخطوة واثقة يف 

طريق التطور والرتقاء الذي اتبعته اجلامعة منذ ن�ساأتها.

باأن تكون جميع براجمها  اأن اجلامعة ت�سعى  اإىل  اآل �سقر  واأ�ساف 

معتمدة اأكادميًيا قبل نهاية عام 2025م؛ والذي �ستنطلق منه اجلامعة 

نحو حتقيق الكثر من امل�ستهدفات، وياأتي يف مقدمتها متكني طالب 

وطالبات اجلامعة من احل�سول على فر�سة تعليمية متنوعة وثرية يف 

بيئة جامعية جاذبة.

وحييدات  جميع  وتعاون  املبذولة  اجلهود  جميع  �سقر  اآل  ثّمن  كما 

واإدارات اجلامعة الأكادميية والإدارية ومن�سوبيها؛ والتي بُذلت يف �سبيل 

والتميز،  اجلودة  معاير  اأف�سل  وفق  للجامعة  املوؤ�س�سي  الأداء  تطوير 

مقدًما التهنئة اإىل �سعادة وكالء اجلامعة وقياداتها وملن�سوبي ومن�سوبات 

وطلبة اجلامعة، على تفانيهم يف العمل طيلة هذه الفرتة، والتي اأ�سهمت 

بهذا الإجناز.

طالبية  م�ساريع  ثالثة  اُخترت 

�سعودية،  جامعات  بها  �ساركت 

بيياعييتييبييارهييا ميي�ييسيياريييع مميييييزة يف 

اجلامعي  البتكار  حتدي  برنامج 

نظمته  الذي  امل�ستدامة  للتنمية 

كلية  مع  بال�سراكة  التعليم  وزارة 

لالإدارة  �سلمان  بن  حممد  الأمر 

باب�سون  وكلية  الأعييمييال،  وريييادة 

وبرنامج  الأعييمييال،  ريييادة  لتعليم 

الإمنائي، مب�ساركة  املتحدة  الأمم 

جامعة.   15
وحيي�ييسييلييت جييامييعيية الييقيي�ييسيييييم 

اآلية  فكرة  عن  الأول  املركز  على 

ا�ستخال�س  ل�ييسييتييداميية  مبتكرة 

ح�سلت  فيما  الييهييواء،  ميين  املييياء 

على  عبدالعزيز   املييلييك  جامعة 

فييكييرة حلول  عيين  الييثيياين  املييركييز 

مييبييتييكييرة لييلييحيي�ييسييول عييلييى طيياقيية 

من  اقت�سادية  وبتكلفة  نظيفة، 

ذي  للطاقة  مييولييد  تييوفيير  خييالل 

حمييييور عيييميييودي، فيييييمييا حييقييقييت 

امليييركيييز  احليييكيييمييية  دار  جييياميييعييية 

الت�سّحر  معاجلة  بفكرة  الثالث 

الرياح. طاقة  على  بالعتماد 

تنمية  اإىل  الييربنييامييج  ويييهييدف 

الييقييدرات الييريييادييية والبييتييكييارييية 

اإيجاد  يف  وتوظيفها  للجامعات 

تواجهها  التي  للتحديات  حلول 

الييتيينييمييييية امليي�ييسييتييداميية، وتييفييعيييييل 

ال�ييسييرتاتيييييجييييية مع  اليي�ييسييراكييات 

مع  والييعيياملييييية،  املحلية  اجلييهييات 

هيئة  واأع�ساء  الطالب  �ييسييراك  اإ

جتييارب  يف  املبتكرين  الييتييدرييي�ييس 

نييوعييييية وعييياملييييييية؛ من  تييعييليييييمييييية 

امل�ساريع  بناء  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 

النا�سئة.  اجلامعية 

 طييرحييت جييامييعيية الأمييييرة نييورة 

بعمادة  ممثلة  عبدالرحمن،  بنت 

اللغات،  وكلية  العليا  الييدرا�ييسييات 

بيييرنييياجميييني لييلييدبييلييوم اليييعيييايل يف 

الفرن�سية  واللغة  الإجنليزية  اللغة 

ال�سراكة  �سمن  وذليييك  لل�سياحة، 

اأول  بو�سفهما  ال�سياحة،  وزارة  مع 

برناجمني من نوعهما يف اجلامعات 

ال�سعودية.

اإعييداد  اإىل  برنامج  كييل  ويييهييدف 

اللغة  مبهارات  مهنًيا  موؤهلة  كييوادر 

اأو الفرن�سية يف خمتلف  الإجنليزية 

للمعاير  وفييقيياً  ال�سياحة  جمييالت 

الوطنية والعاملية، اإ�سافة اإىل متكني 

املييعييارف  اكت�ساب  ميين  اخلييريييجييات 

واملييييهييييارات املييهيينييييية يف جميييالت: 

الإر�ساد ال�سياحي، الفندقة، الرتويج 

مبا  الفعاليات  وتنظيم  ال�سياحي 

يتوافق مع متطلبات �سوق العمل يف 

جمال ال�سياحة، كما ي�سهم الربنامج 

رخ�سة  على  للح�سول  التاأهيل  يف 

الإر�ساد ال�سياحي؛ مما يتيح فر�س 

وجمالت  قطاعات  يف  للعمل  اأكييرب 

ال�سياحة املختلفة.

ويييياأتيييي ا�ييسييتييحييداث مييثييل هييذه 

التعاون  لتفاقية  امتداًدا  الربامج؛ 

بيييني جييامييعيية الأمييييييرة نييييورة بنت 

التي  ال�سياحة،  ووزارة  عبدالرحمن 

وا�ييسييتييحييداث  تييطييوييير  اإىل  تييهييدف 

الربامج وتاأهيل الطالبات للعمل يف 

خمتلف جمالت ال�سياحة، علًما اأّن 

التقدمي ي�ستمر حتى 7 مايو املقبل.
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دراسة علمية .. حمية الكيتو قد تسبب أضراًرا خطيرة
السياسة العالمية )الجزء الثاني(

امل�ؤلف: منري بدوي، غالب اخلالدي

الت�جهات  العاملية:  ال�سيا�سة  الكتاب،  ه��ذا  اإن 

الدرا�سية  الكتب  اأهم  من  واح��داً  يُعترب  والتح�الت، 

يف حقل العالقات الدولية، فالكتاب ال ي�سعى ل�سرد 

ولكن  معينة،  فرتة  خالل  الدولية  العالقات  اأح��داث 

وي�سعى ي��ق��دم ال��ك��ت��اب اأح���داث  الدولية  العالقات 

ت���ف�������س���ريه���ا  اإىل 

جمم�عة  م�ستخدماً 

م���������ن ن�����ظ�����ري�����ات 

الدولية؛  العالقات 

ال�اقعية والليربالية 

باالإ�سافة  والبنائية 

ال��ت��ف�����س��ريات  اإىل 

اال������س�����رتاك�����ي�����ة 

وال����ن���������س�����ي����ة. 

فبالتايل، ي�ساعد 

ه������ذا ال���ك���ت���اب 

العالقات  طالب 

ال�����دول�����ي�����ة يف 

ف��ه��م حت����الت 

واجت������اه������ات 

ال�����ع�����الق�����ات 

ال����دول����ي����ة وال����ط����رق 

واالجت��اه��ات،  التح�الت  ه��ذه  تف�سري  يف  النظرية 

التعلم  اأدوات  اأهم  من  الكتاب واحداً  وهذا ما يجعل 

الدرا�سة  م�ست�يي  على  الدولية  العالقات  لطالب 

كّماً  الكتاب  يقدم  كذلك  والعليا.  االأوىل  اجلامعية 

العلمية  وامل�سطلحات  واخلرائط  ال�س�ر  من  هائاًل 

املهمة يف حقل العالقات الدولية، والعدد الكبري من 

اأحد  يجعله  الكتاب  يف  امل�ستخدمة  العلمية  املراجع 

العالقات  لدار�سي  وم�سداقية  اأهمية  املراجع  اأكرث 

الدولية من جميع امل�ست�يات.

المرجع اليدوي في جراحة 
العمود الفقري )الجزء الثاني(

 Mark S. Greenberg; Alexander :امل�ؤلف

 R. Vaccaro; Juan S. Uribe; Praveen V.

Mummaneni; Ali A. Baaj

املرتجم: زين العابدين بكر جمج�م

باللغة  ن�عه  من  االأول  املرجع  ه�  الكتاب  ه��ذا   

ويعترب  الفقري،  العم�د  جراحة  جم��ال  يف  العربية 

اإ�سافة مهمة للمكتبة الطبية والعلمية العربية، يقدم 

والتقنيات هذا الكتاب املعل�مات  االأ�سا�سية 

للممار�سة  ال��الزم��ة 

احل���دي���ث���ة جل��راح��ة 

ال���ع���م����د ال��ف��ق��ري، 

مع  مكثف  باأ�سل�ب 

اأ�سكال  من  يلزم  ما 

وجداول  اإي�ساحية 

ت���ل���خ���ي�������س���ي���ة، 

قّيمة  وم��ل��ح��ق��ات 

��ع��ة  ح�����ل َم��ْ����سَ

واأن����اع  املري�ض، 

امل�������ق��������م�������ات 

ال�����ف�����ق�����ري�����ة، 

وم����ق����اي����ي���������ض 

ال���ن���ت���ائ���ج، مت 

الكتاب  اإع��داد 

ب�����ط�����ري�����ق�����ة 

متميزة  وتعليمية  منهجية 

الرئي�سة،  النقاط  بتحديد  فيه  ف�سل  كل  يبداأ  بحيث 

ويختتم �سرح امل��س�ع بت�سجيل املعل�مات املهمة حتت 

لتحفيز  االأ�سئلة  من  وبعدد  جراحية«  »الآل��ئ  م�سمى 

بقيت  ال��ت��ي  املعل�مة  �سحة  مراجعة  على  ال��ق��ارئ 

املقرتحة  املراجع  من  قائمة  جانب  اإىل  ذاكرته،  يف 

للراغبني يف مزيد من املعل�مات، يتميز هذا الكتاب 

يجعله  مما  يقدمها  التي  املعل�مات  وب�فرة  بحداثة 

مرجعاً عملياً ال غنى عنه جلميع العاملني واملتدربني 

يف جمال جراحة العم�د الفقري.

قد تك�ن النظم الغذائية الكيت�نية 

للغاية  الكيت�نية ع�سرية  اأو احلمية 

يف ال�قت احلايل، ويتبعها الكثريون 

جديدة  درا�سة  اأن  اإال  العامل،  ح�ل 

ك�سفت عن مفاجاآة تهم مّتبعي ذلك 

الن�ع من احلمية اأو من يفكرون يف 

اأن  من  الدرا�سة  وح��ذرت  اتباعه. 

حمية الكيت� »قد تت�سبب يف اأ�سرار 

وقال  ال�سحة«،  على  امل��دى  ط�يلة 

الغذائية  االأنظمة  اأن هذه  الباحث�ن 

الغنية بالده�ن خمتلفة عن غريها 

من نظم اإنقا�ض ال�زن، لكنها »تزيد 

م��ن خ��ط��ر االإ���س��اب��ة ب��ال��ع��دي��د من 

اأمرا�ض  وت�سمل  املختلفة،  االأمرا�ض 

وحتى  وال�سكري،  وال�سرطان  القلب 

مر�ض األزهامير«.

-التي  ال��درا���س��ة  م�ؤلفة  وق��ال��ت 

للطب  غرو�سمان  كلية  يف  اأج��ري��ت 

اإن  بجامعة ني�ي�رك- يل كرو�سبي، 

يعتمد  -ال��ذي  الغذائي  كيت�  »نظام 

بتجنب  ال���زن  خل�سارة  خطة  على 

على  االعتماد  مع  الكرب�هيدرات، 

تناول الربوتني- قد يعزز االأمرا�ض 

ت��ن��اول  اأن  واع���ت���ربت  امل��خ��ت��ل��ف��ة«، 

امل�سنعة  واللح�م  احلمراء  اللح�م 

تناول  من  واحلد  امل�سبعة  والده�ن 

بالكرب�هيدرات  الغنية  اخل�سراوات 

وال��ف���اك��ه وال��ب��ق���ل��ي��ات واحل��ب���ب 

�سيئة  و���س��ف��ة  مب��ث��اب��ة  ال��ك��ام��ل��ة 

لل�سحة«.

البحث  وفريق  كرو�سبي  واأج��رت 

ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال���درا����س���ة م��راج��ع��ة 

الغذائي،  كيت�  لنظام  �سم�الً  اأك��رث 

»فرونتريز  جملة  نتائجها  ن�سرت 

»نظام  اأن  واأظهرت  ني�تر�سن«،  اإن 

كيت� ي�سكل خطراً ب�سكل خا�ض على 

الن�ساء احل�امل«. ووجدت الدرا�سة 

منخف�سة  الغذائية  »االأن��ظ��م��ة  اأن 

الكرب�هيدرات لها �سلة بخطر اأكرب 

الع�سبي  االأنب�ب  بعي�ب  لالإ�سابة 

االأم  ك��ان��ت  ل���  ال��ط��ف��ل، حتى  ل��دى 

فرتة  اأثناء  الف�ليك  حم�ض  تتناول 

احلمل«.

اأن ت�ؤدي االأنظمة الغذائية  ميكن 

اأي�ًسا  ال��ربوت��ني  عالية  الكيت�نية 

-بح�سب نتائج الدرا�سة- اإىل ت�سريع 

مر�سى  ل��دى  الكل�ي  الف�سل  وت��رية 

م�ست�يات  ت��رف��ع  اأن��ه��ا  كما  الكلى، 

»الك�لي�سرتول ال�سار«.

حمية  اأن  ال��ب��اح��ث���ن  والح����ظ 

على  اإليها  يُنظر  ما  غالباً  الكيت� 

القلب  الأمرا�ض  حمتمل  عالج  اأنها 

وح��ت��ى ال�����س��رط��ان، وم���ع ذل���ك ويف 

اأن  ال��درا���س��ات  ح��ني وج��دت بع�ض 

اإىل  ي�ؤدي  قد  الغذائي  النظام  هذا 

وجدوا  ال�سرطانية،  اخلاليا  جت�يع 

يجعل  ال��ك��رب���ه��ي��درات  »تقييد  اأن 

ال�سخ�ض يف ال�اقع مييل نح� املزيد 

من االأطعمة امل�سببة لل�سرطان«.

ت�سريحات  كرو�سبي، يف  وت��سح 

ن�سرها م�قع »�ستادي فايند�ض« اأنه 

الكبرية  املخاطر  اإىل  »ب��االإ���س��اف��ة 

الكلى  مر�سى  لها  يتعر�ض  ال��ت��ي 

والن�ساء احل�امل، فاإن حمية الكيت� 

حمف�فة باملخاطر بالن�سبة لالآخرين 

اأن تزيد هذه  اأنه ميكن  اأي�ًسا، ذلك 

احلميات من م�ست�يات ك�لي�سرتول 

الكثافة  منخف�ض  الذهني  الربوتني 

خماطر  م��ن  ت��زي��د  وق���د   )LDL(

ب�سكل  املزمنة  باالأمرا�ض  االإ�سابة 

»بينما ميكن  اأنه  اإىل  م�سرية  عام«، 

اأن تقلل تلك احلمية من وزن اجل�سم 

على املدى الق�سري، فاإن هذا النهج 

ل��ي�����ض اأك����رث ف��ع��ال��ي��ة م��ن االأن��ظ��م��ة 

الغذائية االأخرى لفقدان ال�زن«.

وم���ن امل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام اأي�����س��اً، 

كيت�  نظام  اأن  الدرا�سة  م�ؤلف�  وجد 

الغذائي قد يقلل من تكرار الن�بات 

لدى بع�ض املر�سى الذين يعان�ن من 

ال�سرع املقاوم لالأدوية.

»ميكن  فاإنه  الدرا�سة،  وبح�سب 

على  ال�����س��دي��دة  ال��ق��ي���د  ت���ؤث��ر  اأن 

على  كبري  ب�سكل  ال��ك��رب���ه��ي��درات 

ج�����دة ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي، وع���ادة 

الف�اكه  على  تق�سي  اأو  تقلل  م��ا 

الكاملة  واحل��ب���ب  واخل�����س��روات 

ا�ستهالك  زي���ادة  م��ع  والبق�ليات، 

املنتجات احلي�انية«.

الغذائية  االأن��ظ��م��ة  تفتقر  وق��د 

اإىل  ال��ك��رب���ه��ي��درات  منخف�سة 

واالأل��ي��اف  وامل���ع���ادن  الفيتامينات 

امل�ج�دة  النباتية  الكيميائية  وامل�اد 

واحلب�ب  واخل�سروات  الف�اكه  يف 

االأنظمة  تك�ن  ما  وغالًبا  الكاملة، 

الكرب�هيدرات  منخف�سة  الغذائية 

فيتامني   ( الثيامني  يف  منخف�سة 

اأ  الف�ليك وفيتامني  ( وحم�ض   B1
وفيتامني ه� والكال�سي�م واملغني�سي�م 

حالة  ويف  والب�تا�سي�م،  واحل��دي��د 

الفيتامينات،  مكمالت  وج���د  عدم 

نظاماً  يتبع�ن  الذين  االأف���راد  ف��اإن 

الكرب�هيدرات  منخف�ض  غ��ذائ��ي��اً 

التغذية  نق�ض  خل��ط��ر  م��ع��ر���س���ن 

ال�سريح.

اخلي�ل  تدجني  اأ�سل  كان  لطاملا 

الغم��ض  اكتنفها  علمية  ق�سية 

من  العلماء  اقرتب  فكلما  ل�سن�ات، 

اللغز،  يك�سف  علمي  دليل  تقدمي 

يتبدد الدليل، ويُعيد الباحث�ن الَكّرة 

من جديد؛ لكن درا�سة دولية حديثة 

اخلي�ل  اأ�سل  ح�ل  االلتبا�ض  فكت 

وا�ستطاع  ال��ي���م،  منتطيها  ال��ت��ي 

العلماء معرفة مكان وزمن تدجينها.

املن�س�رة  ال��دول��ي��ة  ال��درا���س��ة  يف 

رفيعة  »نيت�سر«  ب��دوري��ة  م���ؤخ��را 

ع��امل��ا   162 ف��ح�����ض  امل�������س���ت����ى، 

وعلم  االآث����ار  ع��ل��م  يف  متخ�س�سا 

بقيادة  واللغ�يات،  القدمية  ال�راثة 

الفرن�سي  االأث�����ري  ال����راث���ة  ع���امل 

اأكرث من  اأورالن��دو، عظام  ل�دوفيك 

الفريق  ك�سف  حيث  ح�ساًنا؛   270
مرة  الأول  ب��داأ  اخل��ي���ل  تدجني  اأن 

�سمال  ب�نتيك-قزوين،  �سه�ل  يف 

الق�قاز، جن�بي رو�سيا.

فريق  ق���ّدم  ���س��ن���ات،  ب�سع  قبل 

ب�تاي  م�قع  اأورالن��دو يف  ل�دوفيك 

دليل  اأق����دم  ال������س��ط��ى،  اآ���س��ي��ا  يف 

نتائج  اأن  اإال  املدجنة،  للخي�ل  اأثري 

ك��ان��ت خميبة  ال���ن����وي  احل��م�����ض 

ه��ذه  اأن  ع��ن  ك�سفت  اإذ  ل���الآم���ال؛ 

اخلي�ل البالغة من العمر 5500 عام 

مل تكن اأ�سالف اخلي�ل املعا�سرة.

ب�ؤر  جميع  اأن  تبني  البحث،  ومع 

مثل  االأخ���رى،  املفرت�سة  التدجني 

اجلزيرة  و�سبه  و�سيبرييا  االأنا�س�ل 

االأيبريية، غري �سحيحة.

ت��سيع  العلمي  الفريق  قرر  لذا، 

درا�ستهم لت�سمل اأورا�سيا باأكملها من 

خالل حتليل جين�مات 273 ح�ساًنا 

عا�ست بني 50000 و200 �سنة قبل 

للحم�ض  ت�سل�سل  اأجري  ثم  امليالد، 

بجين�مات  مقارنتها  قبل  ال��ن���وي، 

اخلي�ل املدجنة املعا�سرة.

ويق�ل العلماء اإنه على الرغم من 

اأ�سل  اكت�ساف  )مكان  اأورا�سيا  اأن 

ماأه�لة  ك��ان��ت  امل��دج��ن(  احل�����س��ان 

متميزة  خي�ل  قبل مبجم�عات  من 

4200 عام حدث  قبل  لكن  وراثًيا، 

التن�ع  ه���ذا  وب����داأ  ج����ذري،  تغيري 

ال�راثي يف االنح�سار.

واح��دة  �ساللة  ب��داأت  ذل��ك،  بعد 

م���ن اخل���ي����ل ت��ط��غ��ى ع��ل��ى ب��اق��ي 

اأن����اع اخل��ي���ل االأخ���رى يف منطقة 

الق�قاز(،  )�سمال  ب�نتيك  �سه�ب 

خارج  االنت�سار  يف  ال�ساللة  وب��داأت 

جميع  حم��ل  لتحل  املنطقة،  ه��ذه 

جم��م���ع��ات اخل���ي����ل ال���ربي���ة من 

يف  منغ�ليا،  اإىل  االأطل�سي  املحيط 

غ�س�ن ب�سعة قرون.

اأي�ًسا  اجلينية  البيانات  تُ�سري 

اخلي�ل،  لتلك  �سريع  انت�سار  اإىل 

التي  التاريخية  باحلقب  باملقارنة 

ه��ذا  ال��ب��اح��ث���ن  ويُ��رج��ع  �سبقتها، 

الب�سر  ق��درة  اإىل  ال�سريع  االنت�سار 

تكاثر احلي�ان،  ال�سيطرة على  على 

واإنتاجها باأعداد فلكية.

ك��م��ا وج���د ال��ع��ل��م��اء اخ��ت��الف��ني 

احل�سان  ه��ذا  جين�م  بني  مذهلني 

�سبقتها  ال��ت��ي  االأخ����رى  واخل��ي���ل 

االأول  االختالف  املنطقة؛  ه��ذه  يف 

للخي�ل  اأكرث مرونة  ب�سل�ك  مرتبط 

االإن�سان  وحتكم  للتدجني  وقابلتها 

فيها.

اإىل  ي�سري  الثاين  االختالف  ��ا  اأمَّ

اأن لدى خي�ل الب�نتيك عم�ًدا فقرًيا 

ما �سمن جناح اخلي�ل  اأق�ى، وه� 

يف اأن تك�ن و�سيلة �سفر عاملية.

اأن  ��ا،  اأي�����سً ال��درا���س��ة  وك�سفت 

اأن��ح��اء  جميع  يف  انت�سر  احل�سان 

اآ�سيا يف نف�ض ال�قت الذي انت�سرت 

فيه العربات ذات العجالت، واللغات 

الهندية االإيرانية.

العلماء  يُ��رج��ح  ال  ذل���ك  ورغ����م 

الهندو  ال�سكان  هجرات  تك�ن  اأن 

اأوروب��ا  اإىل  ال�سه�ل  من  اأوروب��ي��ني، 

امليالد،  قبل  الثالثة  االألفية  خ��الل 

قد اعتمدت على احل�سان؛ اإذ جاء 

تدجينه وانت�ساره يف وقت الحق.

قــــــــــــــــرأت لك..

دراسة حديثة تزيل غموض أصل الخيول«



ضيف اإلحسان
كله  مهيب،  �ضيف  كبري،  �ضيف  يزورنا 

خري  و�إح�ضان  و�إيثار  وعطاء  وبهاء  جمال 

ُفِقد  �أعز من  �أدبر  �إن  �أقبل و  �إن  �ل�ضيوف 

هو �ضهر �لقر�آن �ضهر �لرحمات و�لعتق من 

�لَِّذي  َرَم�َضاَن  {�َضْهُر  تعاىل:  قال  �لنري�ن 

َن  مِّ َوبَيِّنَاٍت  لِّلنَّا�ِس  ُهًدى  �لُْقْر�آُن  ِفيِه  ن��ِزَل 
ُ
�أ

و  بلغنا رم�ضان  فاللهم  َو�لُْفْرَقاِن}.  �لُْهَدى 

تقبل منا �ل�ضيام و �لقيام و �ضالح �لأعمال 

و بحلول �ضهر رم�ضان �ملبارك �أرفع �أ�ضمى 

�ل�ضريفني  �حلرمني  خادم  ملقام  �لتربيكات 

و ويل عهده و معايل �لدكتور بدر�ن �لعمر 

جامعة  من�ضوبي  جميع  و  �جلامعة  مدير 

�مللك �ضعود و �أو�ضي نف�ضي �أوًل و زمالئي 

�لطلبة ِباحلر�س على �لوقت للتفرغ للعبادة 

قدر  �مل��ج��ه��ود  م�ضاعفة  و  �لعلم  طلب  و 

�مل�ضتطاع.

عبد �لكرمي موؤذن

�إعالم

ينظر �إىل �جلامعة على �أنها �إحدى موؤ�ض�ضات 

�ملجتمع �لهامة �لتي توؤثر وتتاأثر باجلو �لجتماعي 

�ملحيط بها، فهي من �ضنع �ملجتمع من جهة وهي 

�أد�ته يف �ضنع قياد�ته �لإد�رية و�لعلمية و�لتقنية 

و�ملهنية من جهة �أخرى، ومل تعد مهمة �جلامعة 

�ملوؤهلة  �لب�ضرية  �ل��ك��و�در  تخريج  على  تقت�ضر 

ب�ضكل  �لإ���ض��ه��ام  �إىل  ذل��ك  يتعدى  ب��ل  فح�ضب 

ومتطلباته  �لع�ضر  حت��دي��ات  مو�جهة  يف  �أك��رب 

حتول  وب��ه��ذ�  �آف��اق��ه��ا،  وتو�ضيع  �ملعرفة  ون�ضر 

بني  م�ضتمر  تفاعل  �ضيغة  �إىل  �جلامعي  �لتعليم 

�لفرد وبيئته �ملادية و�لجتماعية و�أ�ضبح �لتعليم 

�جلامعي وما يحتويه من طاقات كامنة هو ذلك 

�ل�ضلة بحياة  وثيق  يكون  �لذي  �لتعليم  �لنوع من 

و�أ�ضبح  وحاجاتهم.  و�آمالهم  وم�ضكالتهم  �لنا�س 

�ملجتمع  تطوير  �ل��ع��ايل  للتعليم  �لأول  �ل��ه��دف 

وتقني  ح�ضاري  م�ضتوى  �أعلى  �إىل  به  و�لنهو�س 

و�قت�ضادي و�ضحي و�جتماعي وثقايف. 

ولقد ذكر يف �أحد �لتقارير �لنهائية يف �إحدى 

�لندو�ت لوزر�ء �لتعليم يف �لوطن �لعربي ما يلي: 

�مل�ضتويات  على  �جلهود  من  مزيد  ب��ذل  »يجب 

بني  �ل��رب��ط  لإح��ك��ام  و�لتخطيطية  �لتقريرية 

�لتنمية  و�ضيا�ضات  �ل��ع��ايل  �لتعليم  �ضيا�ضات 

من  ذل��ك  ي�ضتلزمه  وم��ا  وخمططاتها  �ل�ضاملة 

�لتعليم  موؤ�ض�ضات  يف  وتنويع  وجت��دي��د  تطوير 

�لعايل من حيث �حتياجاتها وهياكلها وبر�جمها 

وم�ضتوياتها«. 

�ل�ضلم  من  �لعليا  �ل��درج��ات  متثل  و�جلامعة 

على  جميًعا  �ل���دول  حت��ر���س  و�ل���ذي  �لتعليمي 

ذلك  كلف  مهما  به  و�لنهو�س  وحت�ضينه  تطويره 

ملا  وذل���ك  و��ضتثمار  و�إن��ف��اق  ووق���ت  جهد  م��ن 

تخريج  نحو  ج�ضيمة  م�ضئولية  من  به  ي�ضطلع 

�لأجيال �لالزمة لعمليات �لتنمية ودفع م�ضري�تها 

�إىل �لأمام. ولكي  يو�ضع ذلك �لتقومي يف �إطاره 

�لعلمي �ل�ضحيح فلعل من �ملفيد �أن نوجز بع�س 

�أهد�ف �جلامعة كما يلي:

1� �لإ�ضهام يف تطوير وحت�ضني �لجتاهات يف 
بني  و�إ�ضاعتها   و�ملعرفة  �لثقافة  ون�ضر  �ملجتمع 

�أفر�ده. 

د�خ��ل  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث  وت�ضجيع  ت��ط��وي��ر   �2
�جلامعة وخارجها.

3� �لعمل على �ضد حاجة �ملجتمع من �لكفاء�ت 
و�لكو�در �ملتخ�ض�ضة و�لقياد�ت �لوطنية �ملدربة.

4� �لنظر يف م�ضكالت �ملجتمع �ملحيط وحماولة 
فهمها وحتليلها و�لبحث عن حلول منا�ضبة لها. 

5� تدريب �أ�ضحاب �ملهار�ت و�لكفاء�ت و�إعادة 
تاأهيلهم ملو�كبة �جلديد و�مل�ضتحدث يف جمالت 

تخ�ض�ضاتهم.

عندما  �لعايل  �لتعليم  �ضئون  يف  �لباحث  �إن 

�ملن�ضاآت  وعن  ومتويلها  �جلامعات  عن  يتحدث 

ومعامل  مكتبات  م��ن  ب��ه��ا  �خل��ا���ض��ة  و�مل���ر�ف���ق 

ويف  �حلال  بطبيعة  يتحدث  وغريها  وخمترب�ت 

يف  �لرتكاز  هو حمور  �جلامعة  �أ�ضتاذ  �أن  ذهنه 

كل هذ� حيث هو مو�ضل �ملعلومات �لأول لطالبه 

و�ملوؤثر يف �ضخ�ضياتهم ويف بنائهم �لعلمي كما �أنه 

هو �ضاحب �لباع يف جمال �لبحث �لعلمي، ومن 

جهة �أخرى فاإن �لأ�ضتاذ �جلامعي هو �لذي ينفذ 

�ضيا�ضات جامعته يف ربطها باملجتمع �لذي يعمل 

فيه وله فهو �لذي يقرتح �لرب�مج 

�لتي  �ملختلفة  �لن�ضاط  و�أوج����ه 

ينفذ  �ل��ذي  وه��و  �ملجتمع  تخدم 

�أن��ه ه��و �ل��ذي  تلك �ل��رب�م��ج كما 

�لتقومي  عمليات  ب��اإج��ر�ء  ي��ق��وم 

و�لأن�ضطة  �لرب�مج  لتلك  �ملختلفة 

وجهتها  وت�ضحيح  حت�ضينها  بغية 

و�ل�ضتفادة منها، ومن جهة �أخرى 

�لذي  هو  �جلامعي  �لأ�ضتاذ  ف��اإن 

ي��ت��وىل ج��ان��ًب��ا ه��اًم��ا م��ن جو�نب 

تدعيم  حيث  من  �ملجتمع  تثقيف 

�لقيم و�ملثل و�ملبادئ �لتي يتبناها 

�ل��ذي  وه���و  �مل��ج��ت��م��ع،  ويعتنقها 

و�أم��ان��ة  جمتمعه  �ضالح  يحفزه 

تعرت�س  �لتي  للم�ضكالت  يت�ضدى  �أن  م�ضئوليته 

تلك  �أكانت  �ضو�ء  �ملجتمع  ذلك  يف  �حلياة  �ضري 

�أو  تقنية  �أو  �قت�ضادية  �أو  �جتماعية  �مل�ضكالت 

غريها فهو بت�ضديه لها وحتليله لعو�ملها وبيانه 

للخ�ضائ�س �لفاعلة و�ملوؤثرة فيها يبني لأبناء �أمته 

�لطريق �ل�ضوي �لذي ي�ضح �أن ي�ضلكوه. وم�ضوؤولية 

�ملقرر�ت  �إعطاء  تقت�ضر على  �أ�ضتاذ �جلامعة ل 

ور�ضد  �لمتحانات  وت�ضحيح  �ملعلومات  وتلقني 

م�ضاركة  �إىل  ذلك  تتعدى  بل  فح�ضب  �لدرجات 

�لأ�ضتاذ يف �لإ�ضهام خالل قنو�ت �لتعاون �ملتاحة 

�أو  مع�ضلة  حل  يف  �ملجتمع  �جلامعة خلدمة  يف 

منطلق  من  وذل��ك  بحث  �إع��د�د  �أو  در��ضة  عمل 

خرب�ته وجتاربه و�هتماماته. 

�أ�ضتاذ  خ��الل  م��ن  باملجتمع  �جل��ام��ع��ة  رب��ط 

�جلامعة:

�أ�ضتاذ  بني  وثيقة  �ضلة  هناك  تكون  �أن  يجب 

كالهيئات  �لأخ���رى  �لقطاعات  وب��ني  �جلامعة 

مثل  وج��ود  �إن  �لكربى،  و�ملوؤ�ض�ضات  �حلكومية 

هذه �ل�ضلة �ضتعود بنفع كبري للطرفني حيث �إن 

�جلامعة  �أ�ضتاذ  وخربة  علم  يو�ضع  �أن  بالإمكان 

�ل�ضت�ضار�ت  جمال  يف  �جلهات  تلك  خدمة  يف 

تلك  متويل  يف  ب��دوره��ا  تقوم  و�ل��ت��ي  و�لبحوث 

�لبحوث �إذ �أن من �مل�ضلّم به �لآن هو �أن �ل�ضتثمار 

�ملعرفة  و�قت�ضاد  �لعلمي  �لبحث  جم��الت  يف 

ينفق  ما  باأ�ضعاف  بل  �ملجتمع  على  بالنفع  يعود 

بني  �لرت��ب��اط  وتقوية  زي��ادة  يجب  لذلك  عليه، 

قنو�ت  �إي��ج��اد  ط��ري��ق  ع��ن  و�ملجتمع  �جل��ام��ع��ة 

وتوجيه  �جل��ه��ات  تلك  تعريف  وي��ج��ب  بينهما، 

�أنظارها نحو �ل�ضتفادة من �لدر��ضات و�لأبحاث 

بالفعل  �أجريت  بحوث  فهي  �لعلمية  و�لر�ضائل 

ويجب ��ضتثمارها و�ل�ضتفادة منها بدل �أن تظل 

�أو حبي�ضة خمنوقة  �لرفوف  على  معطلة خاملة 

و�لأ�ضباب  �لعو�مل  جملة  من  ولعل  �لأدر�ج،  يف 

�لتي تنمي قدر�ت �أ�ضتاذ �جلامعة وت�ضقل ملكاته 

حتمل  على  وتعينه  و�إ�ضهاماته  عطاء�ته  وت��ري 

�أو  �جلامعة  د�خ��ل  �ضو�ء  وم�ضئولياته  و�جباته 

خارجها ما يلي: 

م�ضاعدي  ومدربة من  موؤهلة  كو�در  توفري   �1
�أع�ضاء  ي�ضاعدون  �لذين  �لأف��ر�د  وهم  باحثني 

وي�ضبطون  �لتدري�س يف بحوثهم وجتاربهم  هيئة 

�حلا�ضب  بر�مج  يف  وي�ضاعدونهم  �أجهزتهم  لهم 

�لآيل وحتليل �لنتائج. 

2� تن�ضيط وتوفري �لإمكانيات لإجر�ء �لبحوث 

�لعطاء  من��و  على  ت�ضاعد  �ل��ت��ي 

�لعلمي و�زدهاره. 

م��ر�ك��ز  م���ن  �ل����ض���ت���ف���ادة   �3
�لبحوث و �لن�ضر �لعلمي حيث �إن 

من �ملفرو�س �أن �لبحوث �لعلمية 

منها،  و�ل�ضتفادة  ��ضتثمارها  يتم 

�لنتهاء  بعد  �أن��ه  �ملعروف  ولكن 

نتائج  �إىل  فيها  و�لو�ضول  منها 

يف  �ل��ن��ت��ائ��ج  ت��ل��ك  تن�ضر  معينة 

�ملتخ�ض�ضة  �لعلمية  �مل��ج��الت 

�ملتخ�ض�ضني  متناول  يف  لتكون 

كما  �إل،  لي�س  �لبحث  جم��ال  يف 

تكبله  عندنا  �لعلمي  �لعمل  �أن 

حيث  من  �لثقيلة  �لبريوقر�طية 

�لأد�ء و�لإجناز فال يعقل �أن يقوم بع�س �لأ�ضاتذة 

�أن  ينتظرون  يظلون  ثم  كتب  ترجمة  �أو  بتاأليف 

�إن  �أعو�ًما بحجة �ملر�جعة و�لتحكيم،  �لنور  ترى 

�لعلماء �جلادين  تطفئ حما�س  �لأمور  مثل هذه 

�لن�ضر يف �خلارج حيث  �إىل  يتجهون  �أو جتعلهم 

�لت�ضهيالت �ملتاحة بل و�لت�ضجيع �ملغري.

هيئة  �أع�����ض��اء  بح�ضور  �ل��ك��ايف  �له��ت��م��ام   �4
�أن  ميكن  ل  حيث  �لعلمية  للموؤمتر�ت  �لتدري�س 

�ملعامل  وبناء  �لأم���و�ل  ر�ضد  جم��رد  �أن  نت�ضور 

�لعلماء  ينتج  كي  يكفي  وجتهيزها  و�ملخترب�ت 

�لأف��ك��ار  ظ��ه��ور  �إن  �مل��ط��ل��وب،  �لعلمي  �لإن��ت��اج 

�لعلمي  باجلو  ي�ضمى  ما  يخلق  �ملقابلة  و�لأفكار 

�لتجمعات  ه��ذه  �إن  �لعلماء،  من  �لطبقة  لهذه 

�أفر�دها بع�ضهم  �لعلماء يعرف  يلتقي فيها  �لتي 

وندو�تهم  وجتاربهم  �أبحاثهم  خ��الل  من  بع�ًضا 

ويغزو  �لعلمية  �حتكاكاتهم  فتزد�د  وموؤمتر�تهم 

�إنتاجهم و�إ�ضهامهم �لعلمي.

5� م�ضاركة �أع�ضاء هيئة �لتدري�س يف �ملوؤمتر�ت 
�لعلمية و�لندو�ت �لفكرية، حيث �إن هذه �للقاء�ت 

�لآر�ء  لتبادل  ر�ئ��ًع��ا  جم��اًل  متثل  �لعلماء  ب��ني 

ومناق�ضة  �ل��ب��ح��وث  نتائج  ول��ع��ر���س  وحتقيقها 

�أن  �ملعروف  من  �إن  وتطبيقها،  تبنيها  �إمكانية 

لنمو  �خل�ضبة  �لبيئة  توفر  �لعلمية  �مل��وؤمت��ر�ت 

وتبادل �لأفكار فهي تتيح �للقاء�ت �لأكادميية �لتي 

ي�ضرتك فيها �لعلماء من دول �لعامل �ملختلفة، �إن 

�لعلماء و�لباحثني �لذين ينعزلون يف جمتمعاتهم 

مفرغة  ي��دورون يف حلقات  �أوطانهم  �لعلمية يف 

يف كثري من �لأحيان، حقيقة قد يحرزون بع�س 

�لكت�ضافات  بع�س  �إىل  يتو�ضلون  وق��د  �لتقدم 

هذه  ولكن  �مل�ضتحدثة،  �لتطبيقات  �أو  �جلديدة 

بعيدة  �ل�ضبغة  وحملية  �لعزلة  قيد  تظل  �لأم��ور 

�لنقد  عن  وبعيدة  �لعاملي  �لعلمي  �لتجريب  عن 

لها  ج��ًد�  مفيًد�  يكون  ق��د  و�ل���ذي  و�لتمحي�س 

�لعلماء  يكت�ضب  هنا  وم��ن  وتعميقها،  ولنموها 

�لذين يح�ضرون هذه �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت خرب�ت 

ترى  وجتاربهم  ت�ضقل  مو�هبهم  �أن  كما  هائلة 

د�خل حلقات �لنقا�س وتبادل �لآر�ء فيها.

6� ربط �لبحوث �لعلمية بخطط �لتنمية وجذب 
�هتمامات جهات �لتنفيذ مبا يجري يف �جلامعات 

متابعتها  و�إمكانية  ملتابعتها  �لبحوث  وم��ر�ك��ز 

ورعايتها ودعمها... يتبع

ق�ضم �لهند�ضة �لكهربائية

كلية �لهند�ضة

رم�����ض��ان ك����رمي؛ ف��ع��اًل ك��رمي 

�لإع���الن  ق��ط��اع  ع��ل��ى  خ�ضو�ضاً 

�ملجتمعات  ويف  �لغايل  وطننا  يف 

�لإ�ضالمية �لتي ت�ضع لهذ� �ل�ضهر 

وقد�ضية  قيمة  مكانة  �لف�ضيل 

خ��ا���ض��ة ف��ه��و م��و���ض��م �مل��ع��ل��ن��ني 

و�لإعالن.

 يُ���الح���ظ ت�����ض��ارع �ل�����ض��رك��ات 

ت�����ض��اب��ق��ه��م حلجز  يف  و�مل��ع��ل��ن��ني 

م��ق��اع��د يف رح��ل��ة �لإع������الن يف 

جعل  مما  �ملبارك  رم�ضان  �ضهر 

من  �لكثري  ط��رح  ي�ضتحق  �لأم���ر 

هو؛  �أبرزها  من  ولعل  �لت�ضاوؤلت 

بالتحديد  رم�ضان  مل���اذ�  مل���اذ�!! 

ف�ضاًل عن بقية �أ�ضهر �ل�ضنة.

�ل�ضوؤ�ل  �إجابة قطعية على مثل هذ�  �ملك  ل 

ولكن لو حللنا هذه �ل�ضلوك لوجدنا دو�فع عديدة 

لالإعالن،  منا�ضباً  �ضهر�ً  �ل�ضهر  هذ�  من  جتعل 

�أه��م عو�مل جن��اح �لإع��الن  فمن 

هو توقيته؛ و�لتوقيت هنا ينق�ضم 

على  �لتوقيت  ه��و  ق�ضمني  �إىل 

و�لتوقيت على مد�ر  �ل�ضنة  مد�ر 

�ليوم.

 لو حتدثنا عن �لتوقيت خالل 

�ملنا�ضبات  �أن  ل��وج��دن��ا  �ل�ضنة 

تكر  و�ل��ع��ائ��ل��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�لأح����د�ث  �أن  ول��ر�أي��ن��ا  وت��زده��ر 

�أثناء  وتتكون  تن�ضاأ  و�ل��ذك��ري��ات 

هذه �لفرتة من �ل�ضنة، ومن �ملوؤكد 

بربط  �مل��ع��ل��ن  رغ��ب��ة  تنفجر  �أن 

�لذ�كرة  بتلك  �لتجارية  عالمته 

و�ملجتمع،  �لأ���ض��ر  ل��دى  �ل�ضعيدة 

ويرّجح �أي�ضا باأن �لتجمعات تلك ت�ضاهم يف حدة 

�لنت�ضار لالإعالن وجعلة ينتهج �ملنهج �لفريو�ضي 

فينقله هذ� عن ذ�ك وتتكون هالة من �لزخم حول 

�لإعالن ذ�ته.

�ل��ي��وم  خ���الل  �ملنا�ضبة  �لأوق�����ات  م��ن  ك��ذل��ك 

�لتي  �لطعام  مائدة  على  �أو  �لإفطار  توقيت  هو 

جتمع �ل�ضائمني �ملتخمني من كرة �لأكل ليجدو� 

با�ضتمتاع  يتابعون  �لتلفاز  �ضا�ضة  �أم��ام  �أنف�ضهم 

�لكثري من �لأعمال �لدر�مية �ل�ضعودية �ملده�ضة، 

تاريخية  لأحد�ث  �ملحاكي  �مل�ضل�ضل  هذ�  فينتهي 

لياأتي �لعمل �لكوميدي �لآخر ويتو�ضطهما �لكثري 

متوهًجا  بريقاً  حاملة  �لإعالنية  �لر�ضائل  من 

حول �لعالمات �لتجارية؛ ولعل هذ� يف�ضر نوعية 

�ل�ضورة  لتح�ضني  ي�ضعى  �ل��ذي  �ملعلن  �ملحتوى 

�لرتويج  عن  عو�ضاً  �جلهات  تلك  عن  �لنمطية 

و  كالتخفي�ضات  و�لت�ضويقية  �لتجارية  للعرو�س 

ما �ضابه ذلك، فربط �لذكرى �ل�ضعيدة بالعالمة 

�لتجارية يعد �أمر�ً جمدياً ويكّون جمهور�ً ذ� ولء 

ينعك�س  بحيث  عنها  �ملعلن  للعالمة  و�إخ��ال���س 

ب�ضكل غري مبا�ضر على �ملبيعات و�لأرباح.

ق�ضم �لعالم
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األستاذ الجامعي: دوره في تربية األجيال ودفع 
التنمية وبناء المجتمع )2-1(

رمضان موسم اإلعالن

�لبيئي«  �لأث��ر  »تقيي��م  در��ضة  يت��ردد م�ضطلح  ما  كثي��ر�ً 

ما  �لبع�س عن:  يت�ضاءل  وقد  �لعمر�ين،  �ملجال  (EIA) يف 

عملها؟  وجم��ال  فائدتها  �لدر��ضة،  هذه  �إج��ر�ء  �أهمية  هي 

»�إمكانية  �لقر�ر  متخذي  �أمام  �لدر��ضة  هذه  ت�ضع  بب�ضاطة 

تنفيذ �مل�ضروع من عدمه«، وذلك يف �ضوء �لأ�ضر�ر �ملتوقعة 

من تنفيذ �مل�ضروع، �ضو�ء كانت �أ�ضر�ًر� مت�س �لبيئة �لطبيعية 

�لنطاق �حليوي  �لقائمة يف  �لنظم �حليوية  �أو  �لإن�ضانية  �أو 

للم�ضروع. 

�لآثار غري  �لبيئية  بفح�س  �لآثار  وتخت�س در��ضة تقييم 

بهدف  �لتنمية  وبر�مج  �مل�ضروعات  عن  تنتج  �لتي  �ملتعمدة 

�ملدى  بعيد  و�لأم��ر  �ل�ضلبيات،  وت��اليف  �لإيجابيات  تعزيز 

باحتياجات  تفي  )متو��ضلة(  م�ضتد�مة  تنمية  �إح��د�ث  هو 

على  �لقادمة  �لجيال  ق��درة  من  �لنتقا�س  دون  �حلا�ضر 

�حللول  �قرت�ح  �لدر��ضة  هذه  مهام  ومن  �حتياجاتها،  تلبية 

على  �ل�ضلبية  �لآث��ار  من  تخفف  �لتي  و�لتقنيات  و�لبد�ئل 

�لإن�ضان و�ملكان و�لبيئة �لإيكولوجية �ملحيطة و�لو�ضول بها 

ب�ضكل  ت�ضاهم  �لدر��ضة  بالتايل فهذه  �ملقبولة،  �إىل �حلدود 

تعترب  بل  باملدن  �حلياة  وج��ودة  �ل�ضتد�مة  دعم  يف  عملي 

�إحدى �لأدو�ت �لرئي�ضة �لتي ميكن �لعتماد عليها يف حتقيق 

�ل�ضتد�مة. 

وبوجه عام تعتمد تقييم �لأثر �لبيئي يف خطو�تها على 4 

�جلو�نب  لكافة  �ضامل  عمر�ين  �إجر�ء حتليل  �أولها:  ركائز، 

�لتخطيطية و�لت�ضميمية ومدى حتقيقها للمعايري �لقيا�ضية، 

و�لإيكولوجية  �لبيئية  �جلو�نب  لكافة  �ضامل  حتليل  ثانياً: 

وتلك  لتعزيزها،  �لإيجابية  �لتاأثري�ت  توقع  ثالثاً:  �لقائمة، 

وغري  )مبا�ضرة  �ملختلفة  وتاأثري�تها  معها  للتعامل  �ل�ضلبية 

�ملر�قبة  للمتابعة  و�لرب�مج  �خلطط  و�ضع  ر�بًعا:  مبا�ضرة(، 

و�لر�ضد �لبيئي ل�ضمان ��ضتمر�رية كفاءة �لتطبيق و�لت�ضغيل.

 وعلى �لرغم من �أهمية هذه �لدر��ضة و�لهتمام �لعاملي 

حاجة  وهناك  ماز�لت حمدودة،  تطبيقاتها  فاإن  بتطويرها، 

لتفعيلها يف �ضوء �ملعايري �لتي حددتها �لأمم �ملتحدة ومرفق 

�لتي  �ل�ضو�بط  وكذلك  �مل�ضتد�مة،  للمدن  �لعاملي  �لبيئية 

باململكة  �لوطني  و�ل��رت�ث  لل�ضياحة  �لعامة  �لهيئة  و�ضعتها 

ما ورد من  و�أي�ضاً  �ل�ضعودية، و�لأجهزة �حلكومية �لأخرى، 

در��ضات يف جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

بحث  �إىل  �لبيئي  �لأث��ر  تقييم  در��ضة  حتتاج  �خلال�ضة: 

�أطر تفعيلها وتقنينها ب�ضكل �أكر كفاءة، نظر�ً لأهميتها يف 

مرحلتي  خالل  وبخا�ضة  و��ضتد�متها،  �لبيئة  على  �حلفاظ 

يف  �أهميتها  �لدر��ضة  هذه  وتكت�ضب  و�لت�ضغيل(،  )�لتنفيذ 

�ململكة �ل�ضعودية يف �إطار ما ت�ضهده من م�ضروعات وطنية 

ر�ضيدة...  م�ضتقبلية  وروؤى  تنموية طموحة  وتوجهات  كربى 

ومطلوب �أن ترتقي هذه �مل�ضروعات �إىل م�ضتويات عليا من 

�لرفاهية وجودة �حلياة باإذن �هلل.

�أ�ضتاذ �لتخطيط �لعمر�ين و�لإقليمي

كلية �لعمارة و�لتخطيط-

عمرانيات
أ.د. أسامة سعد خليل

عمرانيات

درا�سة تقييم الأثر البيئي..

ك�أداة للتنمية امل�ستدامة



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
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4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 
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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
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مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa
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البنائية  ال��ن��ظ��ري��ة  ذل��ك  ب��ع��د  ت���ت  واأ  ...

للنظرية  حت��دي��اً  وك��ان��ت   Constructive
ال�����س��ل��وك��ي��ة، وت��ع��ن��ي ال��ت��ع��ل��م م���ن اخل���رة، 

هو  بياجيه  جان  ال�سوي�سري  العامل  ويعتر 

ه��م  اأ وم��ن  ورائ��ده��ا،  ال��ن��ظ��ري��ة  ه��ذه  منظر 

العملية  حم��ور  ه��و  املتعلم  ن  اأ خ�سائ�سها 

ال��ع��امل من  م��ع��ل��وم��ات  وي��ف�����س��ر  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

ويتم  ال�سخ�سية،  ي��ت��ه  روؤ ع��ل��ى  ب��ن��اء  ح��ول��ه 

ال��ت��ع��ل��م م���ن خ����الل امل���الح���ظ���ة وامل��ع��اجل��ة 

املوجودة  املعرفة  مع  ومواءمتها  والتف�سري، 

بداعية  اإ عملية  هي  التعلم  وعملية  لديه، 

هي  البنائية  ية  الروؤ يف  واملعرفة  م�ستمرة، 

وهو  املتعلم  لدى  املتعلم، وهي موجودة  خرة 

تفاعله  نتيجة  عقله  يف  ببنائها  ي��ق��وم  م��ن 

املعلم  ت��دخ��ل  وب���دون  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  م��ع 

التعلم  عملية  حت�سل  ول��ك��ي  الطبيعة،  و  اأ

ربط  من  متكنه  بخرات  املتعلم  تزويد  يجب 

من  ال�سابقة،  باخلرات  اجلديدة  اخلرات 

املعاين  ت�سكيل  ع��ادة  اإ م��ن  يتمكن  ن  اأ ج��ل  اأ

العلمية  امل��ع��اين  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  ال�سابقة 

احل��ال��ة  ه��ذه  يف  املتعلم  وي��ب��ذل  ال�سليمة. 

م�سكلة  و�سع  خالل  من  كبرًيا  عقلياً  جهدا 

احل��ل،  اإىل  ي�����س��ل  ح��ت��ى  ال��ف��رو���ض  وف��ر���ض 

وحتليله  ال�سابقة  خرته  تختلف  متعلم  وكل 

املعلم  دور  تي  وياأ اآخر،  متعلم  عن  للرتاكيب 

وف��ر���ض  ح������داث  واأ ف���ك���ار  ب���اأ ت���زوي���ده���م  يف 

خرات،  من  لديهم  ما  ا�ستخراج  يف  ت�ساهم 

عملية  تي�سري  يف  ي�ًسا  اأ املعلم  ي�ساهم  كما 

باملتعلم  للو�سول  وال�ستنتاج  ال�ستنباط 

والبتكار. البداع  درجة  اإىل 

�ساملة  ية  كروؤ �سالمية  الإ ية  الروؤ تي  وتاأ   

من  يتم  اأهدافه،  نحو  وحمتواه  املنهج  توجه 

الروؤى  هذه  به  جاءت  ما  بع�ض  قبول  خاللها 

�سالمية  الإ ال�سريعة  نظر  وجهة  من  الغربية 

خ�����س��اع ب��ع�����س��ه��ا ل��ل��ت��دق��ي��ق وال��درا���س��ة،  واإ

التي  (املعايري)  و  اأ الأطروحات  بع�ض  ونرز 

وفقاً  �سالمية  اإ نظر  وجهة  من  للمنهج  تنظر 

املعرفة  �سمولية  وه��ي:   (2000 ) للمكاوي 

�سخ�سية  ج��وان��ب  ت��ن��م��ي��ة  يف  ���س��ه��ام  الإ يف 

وهام  الأ من  العقل  وحترير  امل�سلم،  املتعلم 

ح���ي���اء ت��راث��ن��ا  ب���اط���ي���ل، واإ واخل���راف���ات والأ

ق��دوة  املعلم  ي��ك��ون  ن  واأ وال��ث��ق��ايف،  ال��دي��ن��ي 

ناقل  جم��رد  ول��ي�����ض  التعليمي،  امل��وق��ف  يف 

يف  ن��ت��اج��ي  الإ بالعمل  واله��ت��م��ام  للمعرفة، 

ال�سالمية. الدينية  القيم  من  اإطار 

ت���ي ت�����س��م��ي��م م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام  وي���اأ

ال�������س���ع���ودي ان���ط���الق���اً م���ن م��ق��ول��ة خ���ادم 

عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ال�سعودية  يف  »التعليم  اهلل  حفظه  العزيز 

تطلعات  حتقق  التي  �سا�سية  الأ الركيزة  هو 

ال��ع��ل��وم  وال���رق���ي يف  ال��ت��ق��دم  ن��ح��و  ���س��ع��ب��ن��ا 

يف  ت�ساهم  �ساملة  مناهج  وهي  واملعارف«. 

القادمة،   ال�سعودية  الأجيال  وت�سكيل  منو 

ه���م���ي���ة ه����ذه امل���ن���اه���ج م���ن خ��الل  وت����رز اأ

وث��ي��ق��ة  ت�سمنتها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��اي��ري 

العام  التعليم  مناهج  ملعايري  الوطني  الإطار 

 )2018 ( ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 

والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  من  ال�سادرة 

عليها  ترتكز  التي  �س�ض  الأ ت�سمنت  والتي 

منها  وت��ن��ب��ث��ق  وامل��ن��اه��ج  امل��ع��اي��ري  ب��ن��اء  يف 

ال��ن��ف�����س��ي��ة  ال��رتب��ي��ة يف ج��وان��ب��ه��ا  م��ن��ظ��وم��ة 

وامل��ع��رف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة، 

للحكم  ���س��ا���س��ي  الأ ال��ن��ظ��ام  ���س��وء  يف  وذل��ك 

ال��دول��ة،  ت��وج��ه��ات  يحقق  ومب��ا  اململكة،  يف 

خ�����ذت م���ا ه���و م��ف��ي��د م���ن ه���ذه ال����روؤى  واأ

وال��ن��ظ��ري��ات ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي مت 

ا���س��ت��ع��را���س��ه��ا وف���ق م���ا ي��ن��ا���س��ب ال��ت�����س��ور 

م��ن��اه��ج  وط��ن��ي��ة  وب��ل��ورت��ه��ا يف  ���س��الم��ي  الإ

املجتمع  احتياجات  تلبي  �س�ض  اأ وفق  حديثة 

الدين  هي:  �س�ض  الأ وهذه  امل�سلم  ال�سعودي 

�سالم  الإ ركان  اأ من  يحتويه  ومبا  �سالمي  الإ

ن�ساين  الإ والتعاي�ض  ح�����س��ان،  والإ والإمي��ان 

م��ن  ر����س���اء الأ دي����ان وامل��ج��ت��م��ع��ات واإ ب��ني الأ

وامل��ع��اه��دات  باملواثيق  والل��ت��زام  وال�����س��الم 

خالل  من  العامة  ال�سحة  وتعزيز  الدولية، 

ف�سل  اأ وتطبيق   ، املناهج  يف  جمالتها  دعم 

املعرفية  وال��ت��ح��ولت  ال��رتب��وي��ة  املمار�سات 

املعا�سرة،  العاملية  والجت��اه��ات  والتقنية 

املتعلمني  منو  خ�سائ�ض  بالعتبار  خ��ذ  والأ

وال��ولء    ، وتاريخها  اململكة  وجغرافية   ،

العربية  ال��ل��غ��ة  ه��م��ي��ة  واأ  ، وق��ي��ادت��ه  ل��ل��وط��ن 

مكونات  واأحد  الكرمي  القران  لغة  بو�سفها 

واك��ت�����س��اب  ال��ت��وا���س��ل  داة  واأ امل��م��ل��ك��ة  ه��وي��ة 

املناهج  يف  �س�ض  الأ هذه  وتطبيق  املهارات، 

اململكة  ية  روؤ حتقيق  ا�سرتاتيجية  يخدم  مبا 

ث���رًيا  ت���اأ ك�����ر  اأ ت���ك���ون  ق���د  وال���ت���ي   ،2030
خ��الل  م��ن  تطبيقها  مت  ل��و  ف��ي��م��ا  وف��اع��ل��ي��ة 

املتكاملة. املناهج  مفهوم 

البحريي ح�سن  حممد 

الريا�ض اإجنليزية-تعليم  لغة  معلم 

الرتبية- يف  الفل�سفة  دكتوراة  طالب 

التدري�ض وطرق  املناهج 

ي��ع��ت��ر ك��ب��ري ال�����س��ن خم��ل��وق��اً 

، ول���ه م��ك��ان��ة حم��رتم��ة  م��ك��رم��اً

���س��الم��ي  ال��دي��ن الإ ومم��ي��زة يف 

ل��ذل��ك وج���ب ع��ل��ي��ن��ا اح��رتام��ه 

بيئة عملنا  وتوقريه يف  وتقديره 

الإ�سالمي  ديننا  م��ر  لأ امتثالً 

امل�سلم  املجتمع  لأن  له،  وكرامة 

والتما�سك،  بالرتاحم،  يتميز 

وال�����ت�����واد، وال���ت���ع���اط���ف ب��ني 

فراده. اأ

وج����زاًء خل��دم��ت��ه، وخ��رت��ه، 

لبد  به،  يعمل  الذي  الكيان  يف 

ب��الإح�����س��ان،  الإح�����س��ان  وي��ق��اب��ل  يجزى   اأن 

بيئة  يف  ع��ل��ي��ن��ا  ح��ق��وق  ل��ه��م  ال�����س��ن  ف��ك��ب��ار 

الكالم  ل��ني  يف  تتمثل  عملنا، 

ك��������رام،  م���ع���ه���م، وح�������س���ن الإ

ودخولهم  الكالم  يف  وتقدميهم 

وخ��روج��ه��م م��ن امل��ك��ان، وب��دء 

حالهم،  عن  الهم  و�سوؤ ال�سالم، 

وال�����ت�����ودد ل����ه����م، واإح�������س���ان 

اخل��ط��اب م��ع��ه��م، وم��ن��ادات��ه��م 

ومراعاة  لهم،  �سماء  الأ باأحب 

باأعمال  تكليفهم  عند  و�سعهم 

اأروع  فما  لهم،  موكلة  وم��ه��ام 

التي  ال��ط��اه��رة،  القلوب  تلك 

احلديث،  يف  اللباقة  فن  تتقن 

التعامل  �ساليب  اأ وتدرك  والت�سرف،  والرد، 

الفئة  ه��ذه  قلوب  مفاتيح  وتعرف  احل�سن، 

كلمة  عليهم  تلقي  فال  اجلميع،  على  الغالية 

مع  واأفعالها  اأقوالها  وتثمن  داع،  بال  عوجاء 

كم  وكرامة غريها،  قدر  يكرها، وحتفظ  من 

ففي  واأ�سله،  للدين  قريبة  القلوب  هذه  اأن 

حمكم كتاب احلق قال تعاىل : { واإنك لعلى 

قال  ال�سريف  احلديث  ويف   .{ عظيم  خلق 

 .» املعاملة  الدين   «  : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

فيها  والنا�ض  رزاق  ك���الأ الأخ��الق  قيل  وكما 

الأمم  اإمنا   : ال�ساعر  وقال  وفقري.  غني  بني 

اأخالقهم  ذهبت  هم  ف��اإن  مابقيت  الأخ��الق 

. ذهبوا

للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  ع�سو 

والنف�سية الرتبوية 

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

حقوق كبير السن..!

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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آمنًا في سربه ..
م���������ن م��ط��ل��ب  الأ

ف����ط����ري وم��ب��ت��غ��ى 

ب�������س���ري، ت�����س��رئ��ّب 

ومتيل  ع��ن��اق،  الأ له 

ل�����ي�����ه ك�����ل ن��ف�����ض  اإ

وت���������س����ت����اق، وق����د 

اأع��ظ��م  اهلل  ج��ع��ل��ه 

خلقه،  ع��ل��ى  ن��ع��ِم��ِه 

ف����ق����ال ���س��ب��ح��ان��ه 

عباده:  على  ممتًنا 

لَّ��ُه��ْم  ��ن  ��كِّ مُنَ َومَلْ 
َ
{اأ

يُْجبَى  ِم��ًن��ا  اآ َح��َرًم��ا 

���ْيٍء}، وق���ال ج��لَّ ذك���ره يف  لَ���يْ���ِه ثَ���َم���َراُت ُك���لِّ ����سَ اإِ

للنَّا�ِض  َمثَابًَة  الَْبيَْت  َجَعلْنَا  ْذ  اإِ {َو الأخ��رى:  ية  الآ

مًنا}. 
َ
اأ و

نبينا  دع��وة  يف  الأول  املطلب  م��ن  الأ ك��ان  وق��د 

عنه:  خمًرا  تعاىل  يقول  ال�سالم،  عليه  براهيم  اإ

ِمًنا  اآ بَ��لَ��ًدا  َه��َذا  اْج��َع��ْل  َربِّ  بْ��َراِه��ي��ُم  اإِ َق��اَل  ْذ  اإِ {َو

قبل  م��ن  ب��الأ ف��ب��داأ  ال��ثَّ��َم��َراِت}  ِم��َن  ْه��لَ��ُه 
َ
اأ َواْرُزْق 

اأمن. من غري  للرزق  بقاء  ل  اإذ  الرزق، 

ك���د ن��ب��ي��ن��ا ع��ل��ي��ه ال�����س��الة وال�����س��الم ه��ذا  وي���وؤ

وجزيل  عباده،  على  اهلل  نعم  لعظيم  ملفًتا  املعنى، 

يِف  ِم��ًن��ا  اآ ِمنُْكْم  ��َب��َح  ���سْ
َ
اأ {َم��ْن  يقول:  حيث  ِمنَِنه، 

ُم��َع��اًف��ى يِف َج�����َس��ِدِه، ِع��نْ��َدهُ ُق��وُت يَ��ْوِم��ِه،  ِب��ِه،  ��ْر ���سِ

نَْيا}. الدُّ لَُه  حيَزْت  َا  منَّ
َ
َفَكاأ

ت�ستطيع  نف�سك؛  َمُن  وتَاأ روعك  ي�سكن  عندما 

واأن مت�سي يف حاجتك، دون خوف  تعبد ربك،  اأن 

وجل. و  اأ

عن  ال��ق��دمي  العربية  اجل��زي��رة  ت��اري��خ  يحدثنا 

كانت  وكيف  القوافل،  ول�سو�ض  الطرق،  قّطاع 

م��وال،  الأ على  ا�ستيالء  من  وجولتهم؛  �سولتهم 

جتعل  للحرمات،  وان��ت��ه��اك  ل��ل��دم��اء،  وا�ستباحة 

م�سقته،  قبل  الطريق  قطاع  هّم  يحمل  امل�سافَر 

ول�����س��و���ض ال�����س��ف��ر ق��ب��ل وع��ث��ائ��ه، ح��ت��ى ق��ّي�����ض 

وي�ستثمر  �ستاتها،  يجمع  م��ن  ال��ب��الد  ل��ه��ذه  اهلل 

خ��ريات��ه��ا، حت��ت راي���ة واح���دة، وب��ق��ي��ادة رائ���دة، 

الأولد  بظلها  وت��ن��ّع��م  والأج���داد،  ب���اء  الآ عرفها 

ب��ج��ه��ود  ث���م  ب��ت��وف��ي��ق اهلل  ذل���ك  ك���ل  والأح����ف����اد، 

ه��ذه  ئ��م��ة  اأ م��ن  النا�سحني  ورع��اي��ة  املخل�سني، 

بحول   � كذلك  و�سنظل  وحكامها،  املباركة  الدولة 

�سامعني  موؤمنني،  اآمنني  اهلل،  نعم  يف  نتقلب   � اهلل 

علينا طاعته  واأوجب  اأمرنا،  اهلل  وله  ملن  مطيعني 

له. وال�سمع 

�سبغ  واأ وحمكومني،  حكاًما  مملكتنا  اهلل  حفظ 

وباطنة. ظاهرة  نعمه  علينا 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  م�ست�سار 

كادميية والأ

الرتبية كلية 

أ.د. حمود السالمة

د. ناصر بن مطلب
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ا�ستطالع عبداهلل املنبهي .. عمر 

البابطني 

يعّد الزي الر�سمي ال�سعودي قيمة 

ال�سعودي،  التاريخ  جذور  من  نابعة 

اأب��اً عن جد، منذ  وال��ذي مت توارثه 

الأوىل،  ال�سعودية  الدولة  تاأ�سي�س 

ف��ال مي��ك��ن ال��دخ��ول اإىل اجل��ه��ات 

الر�سمي  الزي  بارتداء  اإل  الر�سمية 

لوحظ  اأن��ه  اإل  ال�سماغ(،  )ال��ث��وب، 

انت�سار  الأخ����رة  ال�سنوات  خ��الل 

الطالب  بع�س  التزام  عدم  ظاهرة 

الكامل  الر�سمي  ال�سعودي  بالزي 

عدم  وخ�سو�ًسا  اجل��ام��ع��ة،  داخ���ل 

ارتداء )ال�سماغ اأو الغرتة(.. فالكثر 

الثوب  ارتداء  اأن  يرون  الطالب  من 

جعلنا  ما  وه��ذا  كافًيا،  يعد  وح��ده 

نطرح بع�س الأ�سئلة تت�سمن اأ�سباب 

 .. اجلامعة  داخ��ل  الطالب  ع��زوف 

فخرجنا بالتايل:

 عدم الرغبة

حممد  الطالب  ي��رى  البداية  يف 

ق�سم  الآداب،  كلية  م��ن  ال��ع��ومي��ر، 

الإعالم يف امل�ستوى الرابع اأن �سبب 

ع���زوف ال��ط��الب ه��و ع���دم وج��ود 

الرغبة ال�سديدة بلب�سه وعدم اإلزام 

ال��ط��الب ب���ارت���داء ال�����س��م��اغ داخ��ل 

اجلامعة اأو خارجها، قائاًل: اأنا عن 

داخل  ال�سماغ  بلب�س  اأتقيد  نف�سي 

اجلامعة، اأما يف خارج اجلامعة فاأنا 

والجتماعات  باملنا�سبات  اأرت��دي��ه 

ال�سمة  يعني  ال�سماغ  يل  وبالن�سبة 

والهوية الوطنية التي اأفتخر بها.

اأنظمة �صارمة

الطالب  القحطاين،  حمد  اأم��ا 

الرابع  امل�ستوى  يف  الإع��الم  بق�سم 

�سبب  اأن  ف����رى  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة 

ال�سماغ  لب�س  عن  الطالب  ع��زوف 

هو عدم وجود اأنظمة �سارمة تلزم 

اجلامعة  دخ��ول  عند  ال��ط��الب  ك��ل 

الر�سمي  ال�سعودي  بالزي  باللتزام 

بلب�س  يتقيد  اأن��ه  م�سيًفا  الكامل، 

ال�سماغ داخل اجلامعة وهلل احلمد، 

ويف خارج اجلامعة فاأرتدي ال�سماغ 

ع��ن��د ال���ذه���اب ل��ل�����س��الة وح�����س��ور 

امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة، 

وال�سماغ يعني يل العتزاز والفخر 

كوين �سخ�ًسا يلتزم بروح الوطنية يف 

ارتدائي الزي ال�سعودي الر�سمي.

�صعوبة يف احلركة والتنقل

ويقول خريج ق�سم التاريخ ماجد 

عزوف  �سبب  اأن  اأعتقد  اليو�سف: 

بع�س الطالب عن لب�س ال�سماغ يف 

اجلامعة رمبا قد يعود اإىل ال�سعوبة 

يف  الطالب  بع�س  تواجه  قد  التي 

بني  امل�سي  اأث��ن��اء  والتنقل  احل��رك��ة 

ب�سبب  اجلامعة،  داخل  يف  الكليات 

كرب اجلامعة وتباعد بع�س الكليات 

بع�س  يجد  قد  ورمب��ا  بع�سها،  عن 

اأثناء  احل��رك��ة  يف  �سهولة  ال��ط��الب 

لل�سماغ  لب�سه  عدم  حال  يف  امل�سي 

بلب�س  اأتقيد  واأن��ا  اجلامعة،  داخ��ل 

بعد  حتى  اجلامعة  داخ��ل  ال�سماغ 

تخرجي واأحر�س على الذهاب اإىل 

ول  ال�سماغ،  اأرت��دي  واأن��ا  اجلامعة 

اجلامعة  اإىل  ذهبت  قد  اأنني  اأذك��ر 

ال�����س��م��اغ،  ل��ب�����س  ���س��ب��ق دون  ف��ي��م��ا 

وعندما اأكون خارج اجلامعة اأرتدي 

واملنا�سبات  ال��زي��ارات  يف  ال�سماغ 

الر�سمية، وال�سماغ يعني يل الكثر 

بالهوية  واعتزاز  فخر  م�سدر  فهو 

الر�سمي  والزي  ال�سعودية  الوطنية 

للمملكة العربية ال�سعودية.

�صعور باخلجل

اأما عبداهلل اخلنفري، طالب كلية 

امل�ستوى  الإع��الم،  ق�سم  من  الآداب 

ع��زوف  �سبب  اأن  ف���رى  اخل��ام�����س 

الطالب عنه هو عدم منا�سبته لهم 

بيئتهم  ب�سبب  الأح��ي��ان،  بع�س  يف 

ورمبا هناك من ل يعرف كيف يلب�سه 

بالطريقة ال�سحيحة وي�سعر باخلجل 

واأنا  اخلاطئة،  بالطريقة  ارت��داه  اإذا 

اأتقيد بلب�س ال�سماغ منذ كنت بال�سف 

الأول متو�سط، ومنذ تلك الأي��ام مل 

عندما  وح��ت��ى  لب�سه،  ع��ن  اأت��خ��ل��ف 

اأرت��دي��ه  فقد  اجلامعة  خ��ارج  اأك���ون 

لأن  املنا�سبات،  واأي�ًسا يف  العمل  يف 

ال�سماغ هو بالن�سبة يل ميثل الهوية 

ال�سعودية، واأي�ًسا له مزايا ل يعرفها 

اإل الأ�سخا�س الذين يرتدونه.

راأي اأكادميي ..

التقيد باللوائح والأنظمة

اإب��راه��ي��م  ب���ن  اأ. ح�����س��ن  اأك����د 

بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  عني، 

�سعود  امللك  جامعة  يف  الجتماع 

تن�س  لوائح يف اجلامعة  اأن هناك 

اللتزام  حول  الطالب  تقيد  على 

ب���ارت���داء ال����زي ال��ر���س��م��ي ول��ك��ن 

ل  البع�س  ن��رى  كثرة  اأوق���ات  يف 

منهم  الكثر  وي��رج��ع  ب��ه،  يتقيد 

الطالب  ال��ت��زام  ع��دم  يف  ال�سبب 

حركتهم  ل�سهولة  الر�سمي،  بالزي 

القاعات،  واأروق��ة  اجلامعة  داخ��ل 

وانت�سار  الإعالمي  النفتاح  فبعد 

م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل اأ���س��ب��ح زي 

اأكرث  ال�سباب  وبالتحديد  الطالب 

حترًرا من ال�سابق لتاأثرهم بذلك، 

بالإ�سافة لدور املنا�سط الريا�سية.

»بالن�سبة  اأ. ح�سن قائاًل:  وختم 

يل اأرى باأنها ظاهرة �سلبية فيجب 

ع��ل��ى ال���ط���الب الل���ت���زام ب��ال��زي 

وكذلك  اجلامعة،  داخ��ل  الر�سمي 

اأم��ا يف  داخ��ل اجلهات احلكومية، 

الأماكن العامة فلكل �سخ�س حريته 

ال��دول  بع�س  �سباب  ه��ن��اك  كما 

الر�سمي،  ب��ال��زي  يتقيد  زال  م��ا 

فمثاًل يف قطر جند ال�سباب حتى 

الر�سمي  ال��زي  يرتدون  باملالعب 

لدولتهم«.
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ارتداء ال�شماغ داخل اأروقة اجلامعة بني االلتزام والتحرر والتقيد..

الطالب: سبب عزوف البعض عن لبس الشماغ في الجامعة 
يعود إلى الصعوبة في الحركة والتنقل بين الكليات

حممد العومير

د. ح�صن

عبداهلل اخلنفريماجد اليو�صف حمد القحطاين

د. حسن: هناك لوائح في الجامعة تنص على تقيد الطالب والتزامهم بارتداء الزي الرسمي

الخنفري: الشماغ له مزايا ال يعرفها إال األشخاص الذين يرتدونه
العويمر: الشماغ يعني السمة والهوية 

الوطنية التي أفتخر بها
اليوسف: الشماغ مصدر فخر واعتزاز بالهوية 

الوطنية كونه الزي الرسمي للسعوديين



بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

يف  اجلديدة  الإ�صابات  ارتفعت 

حالة   13000 م��ن  ب��اأك��ر  ال�صني 

اأبلغت  ك��ورون��ا، حيث  ف��رو���س  م��ن 

و�صائل الإعالم احلكومية عن حالة 

م�صابة بنوع فرعي جديد من متغر 

اأوميكرون.

تاميز«  »غلوبال  �صحيفة  وذكرت 

اجل��دي��د  اجل��ي��ن��ي  ال��ت�����ص��ل�����ص��ل  اأن 

للفرو�س، والذي ظهر على مري�س 

معزول من مدينة تبعد اأقل من 70 

كيلومرًتا من �صنغهاي، تطور من فرع 

نقاًل  اأوم��ي��ك��رون،  ملتغر   BA.1.1
ال�صلطات  الت�صل�صل من  بيانات  عن 

ال�صحية املحلية.

الفرعي  النوع  اإن  التقرير  وق��ال 

ك��ورون��ا  ف��رو���ص��ات  م��ع  يتطابق  ل 

ك��وف��ي��د يف  ت�صبب  ال��ت��ي  الأخ�����رى 

ال�صني ول تلك التي مت اإر�صالها اإىل 

م��ب��ادرة علمية  GISAID - وه��ي 
اإن�صاوؤه  مت  اأ�صا�صي  وم�صدر  عاملية 

ال��و���ص��ول  وي��وف��ر   2008 ع���ام  يف 

اجلينومية  البيانات  اإىل  املفتوح 

اخل��ا���ص��ة ب��ف��رو���ص��ات الإن��ف��ل��ون��زا 

وال��ف��رو���س ال��ت��اج��ي امل�����ص��وؤول عن 

جائحة كوفيد19-، 

ال��ب��ل��دي��ة على  وق��ال��ت ح��ك��وم��ة 

اإن  بها،  اخلا�س  وي�صات  ح�صاب 

ب�صمال  دال��ي��ان  م��دي��ن��ة  يف  ح��ال��ة 

ال�����ص��ني مت الإب������الغ ع��ن��ه��ا ي��وم 

اأي  مع  اأي�صاً  تتطابق  ل  اجلمعة 

عليه  ال��ع��ث��ور  ك��ورون��ا مت  ف��رو���س 

. حملياً

من  ي���ق���رب  م���ا  ت�����ص��ن��ي��ف  ومت 

عنها يف  الإب��الغ  12000 حالة مت 
جميع اأنحاء البالد يوم ال�صبت باأنها 

بدون اأعرا�س.

رئي�س  ن��ائ��ب��ة  اأم����رت  ب���دوره���ا، 

 - ت�صونالن  ���ص��ون  ال��دول��ة  جمل�س 

�صنغهاي  منطقة  اإىل  و�صلت  والتي 

ل��الإ���ص��راف على ج��ه��ود ال��وق��اي��ة - 

املر�س  تف�صي  باحلد من  امل�صوؤولني 

»يف اأقرب وقت ممكن«.

ياأتي ذلك، فيما جتاوزت احلالت 

يف املركز املايل 8 اآلف يوم ال�صبت 

اأعرا�س،  اإ�صابة بدون   7788 بينها 

وقالت ال�صلطات اإن �صنغهاي �صتبداأ 

ج��ول��ة ج���دي���دة م���ن الخ���ت���ب���ارات 

اجلماعية يوم الإثنني.

البالغ  املدينة  �صكان  وبات جميع 

عددهم 25 مليون ن�صمة يخ�صعون 

احلجر  اأ���ص��ك��ال  م��ن  ل�صكل  حالياً 

ال�صحي.

اأهمية  اإىل  ال��درا���ص��ات  ت�صر 

الغذائي  النظام  يف  الربوتني  وجود 

اإذا  ولكن  اجل�صم  ع�صالت  لدعم 

كنت ترغب يف احلفاظ على �صحة 

ال�صن عليك  التقدم يف  ج�صمك مع 

اختيار نوع معني من الربوتني ح�صب 

الأبحاث.

يف  نُ�صرت  جديدة  درا�صة  واألقت 

املجلة الربيطانية »ما�صل �صاركوبينيا 

بيانات  على  نظرة  كا�صيك�صيا«  اأند 

اأك���ر م��ن 85000 ام���راأة جت��اوزن 

ولحظت  العمر،  من  عاًما  ال�صتني 

القوة  »�صعف  يواجهن  بع�صهن  اأن 

اجل�صدية »، وكانت النتيجة مرتبطة 

على ما يبدو بالربوتني.

ت��ن��اول  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  ووج�����د 

عك�س  ع��ل��ى  ال��ن��ب��ات��ي  ال����ربوت����ني 

منتجات  اأو  احل���ي���واين  ال���ربوت���ني 

عندما  اأف�صل  نتائج  له  كان  الألبان 

�صعف  بتقليل خماطر  الأم��ر  يتعلق 

القوة اجل�صدية.

تري�صتا  التغذية  اأخ�صائية  وقالت 

بي�صت: »بني عامة النا�س، غالبا ما 

تُقابل الأنظمة الغذائية التي تفتقر 

ل  ب�صكوك  احليواين  الربوتني  اإىل 

اأ�صا�س لها«. واأ�صافت بي�صت: »تعلم 

�صيكون  النباتي  الغذائي  النظام  اأن 

النظام  من  اأف�صل  �صحية  نتائج  له 

ال��ق��ائ��م على احل��ي��وان��ات  ال��غ��ذائ��ي 

النتائج  ه��ذه  ف��اإن  الأول،  املقام  يف 

مثرة  ت���زال  ل  بال�صعف  املتعلقة 

لالهتمام لال�صتماع اإليها«.

ويرجع الختالف بني الربوتينات 

الأحما�س  اإىل  والنباتية  احليوانية 

معظمها،  يحتويها  التي  الأمينية 

ووف���ق���ا مل��ك��ت��ب��ة ال���ط���ب ال��وط��ن��ي��ة 

يتم ه�صم  بل�س«: »عندما  »ميدلين 

تُ��رتك  تك�صرها،  اأو  ال��ربوت��ي��ن��ات 

الأحما�س الأمينية«.

الأحما�س  اأج�صامنا  وت�صتخدم 

الأمينية ل�صنع الربوتينات مل�صاعدة 

باأ�صياء خمتلفة  القيام  اجل�صم على 

مثل اإ�صالح اأن�صجة اجل�صم واأن�صجة 

الأربعة  الأن���واع  بني  من  الع�صالت 

اأج�صامنا  يف  لالأن�صجة  الرئي�صية 

ب��ه��ذه  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ت�صتفيد  وال���ت���ي 

الطريقة.

الربوتني  »يتكون  بي�صت:  وتقول 

منها  ت�صعة  اأمينًيا،  حم�صا   20 من 

ي��ج��ب اأن ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا م��ن خ��الل 

م�����ص��ادر خ��ارج��ي��ة لأن اجل�����ص��م ل 

ي�صتطيع �صنعها مبفرده«.

الربوتينات  »حت��ت��وي  وت�صيف: 

الأحما�س  جميع  على  احليوانية 

بينما ل  الت�صعة  الأ�صا�صية  الأمينية 

حتتويها معظم الربوتينات النباتية، 

على الرغم من وجود القليل منها«.

الأطعمة  اأن  ال��درا���ص��ة  وتو�صح 

بروتيًنا  ت�صنع  اأن  ميكن  النباتية 

جميع  على  يحتوي  )بروتني  كاماًل 

الأح��م��ا���س الأم��ي��ن��ي��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

بروتني  على  وللح�صول  الت�صعة( 

نباتي كامل ميكن اجلمع بني رقائق 

احلم�س والبيتا والفا�صوليا والأرز.

علماء يطورون عالجًا واعدًا يقضي 
على السرطان

يعمل وفق  لل�صرطان،  بريطانيون على تطوير عالج جديد  يعمل علماء 

نظام يقوم على التخل�س من النفايات اخللوية يف اجل�صم.

وي�صارك يف عملية تطوير العالج 15 باحًثا من مركز حتليل الربوتينات 

الذي اأن�صاأ عرب تربع بقيمة 9 ماليني اإ�صرتليني ملعهد اأبحاث ال�صرطان يف 

العلماء، قال الربوفي�صور  التي يجريها فريق  الأبحاث  لندن. وتعليًقا على 

اإيان كولينز من معهد اأبحاث ال�صرطان: »تعمل العديد من اأدوية ال�صرطان 

احلديثة على تثبيط وظيفة الربوتينات ال�صارة، لكن اجلديد يف تقنيتنا اأنه 

يتم الق�صاء عليها، اأي ذلك النوع من الربوتينات«.

واأ�صاف كولينز: »طورت خاليانا تقنية عالية الكفاءة لإزالة الربوتينات 

تتعرف فقط  الربوتني يف خاليانا  فاإن عمليات حتلل  ذلك،  ومع  ال�صارة، 

على عدد حمدد منها«. وتابع مو�صًحا: »وجد العلم طريقة لتمييز اخلاليا 

للربوتينات ال�صارة، والتي ت�صارك عادة يف منو وتطور الأورام، وهكذا ننبه 

منها«.  تتخل�س  التي  الأ�صياء  قائمة  اإىل  الربوتينات  تلك  باإ�صافة  اخلاليا 

واأ�صار كولينز اإىل اأن عقار »ليناليدوميد« الذي يحلل الربوتني، وي�صتخدم يف 

عالج الورم النخاعي ل�صرطان الدم، يتبع ذات التقنية، وميكن تعديله وفًقا 

ملا تو�صلوا اإليه، مو�صًحا: »اأدوية مثل الليناليدوميد ميكن اأن حتدد اجلزيء 

الذي كان من �صاأنه اأن ي�صتمر يف اأداء وظيفته يف تعزيز ال�صرطان، باخت�صار 

كذلك  وتدمرها«.  متزيقها  وت�صمن  منها،  للتخل�س  عليها  عالمة  تو�صع 

وجد الباحثون نوًعا مماثال من الأدوية ل�صتهداف �صرطان الثدي، يعرف 

الربوتني  يعّطل  النتقائي،  ال�صرتوجني  هرمون  م�صتقبالت  مذيب  با�صم 

املحّرك لهذا النوع من ال�صرطان، ونقلت �صحيفة »ذا غارديان« عن كولينز 

باأن فريقه يركز حالًيا على تطوير عقاقر م�صادة لل�صرطان بناء على فكرة 

تعالج  لأدوية  يقود  قد  م�صروعهم  اأن جناح  اإىل  لفًتا  الربوتني«،  »حتطيم 

اأنواًعا اأخرى من الأمرا�س.

مضاد حيوي جديد يعالج الجراثيم 
المقاومة لألدوية

متّكن علماء بريطانيون من تطوير جزيء، يعتقد اأن باإمكانه اإنقاذ املاليني 

عالج  ميكنه  اللعبة«،  لقواعد  »مغّر  حيوي  م�صاد  با�صتخدام  الأرواح  من 

اجلراثيم املقاومة لالأدوية.

للباحثني  الربيطانية   independent اإندبندنت  ذي  �صحيفة  ون�صبت 

قتل  على  ق��ادر  اأن��ه  يُعتقد  ج��زيء  من  جديدة  ن�صخاً  ط��وروا  اأنهم  قولهم 

اأن عقار »تيك�صوباكتني« Teixobactin مت اكت�صافه  البكتريا. واأ�صافت 

عام 2015، لكن امل�صروع اجلديد طور فئات »ا�صطناعية« من تيك�صوباكتني، 

ميكنها اأن تدمر جمموعة وا�صعة من امليكروبات املاأخوذة من مر�صى، وفق 

ما قاله العلماء.

ولفتت اإىل اأنهم جنحوا اأي�صاً يف الق�صاء على »املكورات العنقودية الذهبية 

 methicillin-resistant Staphylococcus للميثي�صيلني«  املقاومة 

aureus MRSA، التي تقاوم العديد من امل�صادات احليوية امل�صتخدمة 
على نطاق وا�صع، يف درا�صة اأجريت على الفئران. وقال كبر باحثي الفريق، 

اإن هذا الخرتاق ميثل خطوة  اإي�صوار �صينغ من جامعة ليفربول،  الدكتور 

مهمة نحو ال�صتفادة من الإمكانات الطبية الكاملة للتيك�صوباكتني ملعاجلة 

مقاومة م�صادات امليكروبات.

القابلة  الأدوي���ة  من  ع��دد  على  احل�صول  هو  النهائي  »هدفنا  وت��اب��ع: 

لال�صتخدام؛ لتكون خط دفاع اأخراً �صد اجلراثيم اخلارقة لإنقاذ الأرواح 

التي تُفقد حالياً، ب�صبب مقاومة م�صادات امليكروبات«.

مقاومة  بكترية  ع��دوى  من  �صخ�س  مليون   1.2 من  اأك��ر  ت��ويف  وق��د 

يف  للوفاة  رئي�صياً  �صبباً  اأ�صبحت  حيث   ،2019 عام  احليوية  للم�صادات 

جميع اأنحاء العامل، وفقاً لدرا�صة نُ�صرت يف الدورية العلمية »ذي لن�صيت« 

The Lancet يناير املا�صي، ونقلتها الإندبندنت.
عّدت بتكليف من 

ُ
كما توقعت درا�صة عن مقاومة م�صادات امليكروبات - اأ

احلكومة الربيطانية - اأن ميوت 10 ماليني �صخ�س اإ�صايف ب�صبب العدوى 

املقاومة لالأدوية كل عام، وذلك بحلول عام 2050.

وح�صب الختبار الذي اأجري على هذا العقار، فاإنه ميكن عالج املر�صى 

بجرعة واحدة فقط من تيك�صوباكتني يف اليوم ملعاجلة البكتريا املقاومة 

للم�صادات احليوية التي تهدد احلياة.

وقال الباحثون اأنه ميكن اأي�صاً الحتفاظ بالن�صخ ال�صطناعية يف درجة 

حاجة  هناك  تكون  فلن  اأ�صهل،  العاملي  التوزيع  يجعل  الغرفة، مما  حرارة 

نطاق  وعلى  منخف�صة  بتكلفة  اإنتاجها  ميكن  كما  التربيد،  �صال�صل  اإىل 

تيك�صوباكتني  ي�صبح  اأن  الفريق يف  اأمل  عن  �صينغ  الدكتور  واأعرب  وا�صع، 

ال�صطناعي جاهزاً لختبار مدى �صالمته.

وحتدث مقاومة امل�صادات احليوية، عندما ت�صبح البكتريا قادرة على 

يف  عليها  ويق�صي  يقتلها  ك��ان  ال��ذي  احلي��وي  امل�ص�اد  اأو  العالج  حتّمل 

ال�صابق.

الصين تكتشف السبب وراء ارتفاع إصابات 
كورونا.. ساللة جديدة

مع التقدم في السن.. بروتين »مهم« يعزز 
القوة الجسدية
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تقنية

إنتل تعلن عن أسرع معالج 
مكتبي في العالم

 Core اأعلنت �سركة اإنتل ر�سمياً عن معاجلها اجلديد

معاجلها  م��ن  مقفلة  غ��ر  ن�سخة  وه��و   ،12900KS-i9
الرائد 12900K-Core i9 الذي يعمل على زيادة احلد 

تدعي  مل��ا  جيجاهرتز   5.5 اإىل  امل��ع��زز  ل��ل��ردد  الأق�سى 

ال�سركة اأنه اأ�سرع معالج مكتبي يف العامل.

وي�سرك 12900KS-Core i9 يف الكثر من القوا�سم 

امل�سركة مع املعاجلات التي �سبقته، مبا يف ذلك نف�س 16 

نواة )مق�سمة بني ثماين نوى اأداء وثماين نوى كفاءة( و 24 

موؤ�سر ترابط و 30 ميجابايت من ذاكرة التخزين املوؤقت 

.L3
اإىل  واط   125 من  الأ�سا�سية  القوة  عززت  اإنتل  ولكن 

 12900KS-Core i9 بت�سغيل  و�سمحت  واط   150
جيجاهرتز   5.5 اإىل  بالو�سول  ذلك  وي�سمح  قفل،  بدون 

 Core عرب  جيجاهرتز   5.2 الق�سوى  بال�سرعة  )مقارنة 

.)12900K-i9
AMD يف وقت �سابق من �سهر مار�س  وادعت �سركة 

عندما  العامل  يف  للألعاب  معالج  اأ�سرع  للقب  امتلكها 

اأعلنت عن توفر معالج Ryzen 7 5800X3D اجلديد، 

منوذجها  من  مطورة  ن�سخة   AMD تقدم  اإن��ت��ل،  ومثل 

.)Ryzen 7 5800( القدمي

 3D V-Cache تقنية  اأي�ًسا  قدمت   AMD ولكن 

 Core على  تتفوق  اأنها  تدعي  �سرعات  لتوفر  اجلديدة 

.12900K-i9
-Core i9 اأرخ�س من   Ryzen 7 5800X3D يعد 

ب�سعر  مقارنًة  دولر   449 �سعره  يبلغ  حيث   ،12900KS
اإنتل البالغ 739 دولر.

AMD من خلل تردد  اإنتل تدعي تفوقها على  ولكن 

املعاجلة، ويروج Ryzen 7 5800X3D لردد معزز بحد 

اأق�سى 4.5 جيجاهرتز، مقارنة بالردد الأق�سى ل�سريحة 

اإنتل اجلديدة البالغ 5.5 جيجاهرتز.

 Ryzen 7 5800X3D ومن اأجل املقارنة الفعلية بني

و 12900KS-Core i9. فاإنه يجب النتظار حتى و�سول 

كل الرقاقتني يف �سهر اأبريل.

لتقنيات  داي�سون  �سركة  ك�سفت 

الهواء، عن اأول �سماعة راأ�س مبنية 

ع��ل��ى خ��ربات��ه��ا يف جم���ال ال��ه��واء، 

والتي تعمل بتقنية البلوتوث وميكنها 

اإلغاء ال�سو�ساء، اإذ ت�ستهدف �سكان 

الراغبني يف جتنب  املزدحمة  املدن 

التلوث.

الكبرة  الراأ�س  �سماعات  وتاأتي 

يت�سل  بل�ستيكي  قناع  مع  الفخمة 

من الأذن اإىل الأذن عرب قناع على 

ي�سبه  مرتديها  جتعل  والتي  الفم، 

العلمي،  اخليال  اأف��لم  �سخ�سيات 

اأبطال فيلم »القتال  اأو �سورة لأحد 

.Mortal Kombat »املميت

ه��واء  والأن���ف  الفم  قناع  وي��وف��ر 

نف�سه  الوقت  يف  يعالج  بينما  نقياً 

التلوث ال�سو�سائي من خلل تقنية 

اإلغاء ال�سو�ساء الن�سطة.

�سركة  يف  املهند�سني  كبر  وق��ال 

»تلوث  اإن  داي�سون،  جايك  داي�سون، 

ذهبنا  واأينما  عاملية،  م�سكلة  الهواء 

الأداة  هذه  ابتكار  ومت  علينا،  يوؤثر 

اأثناء  نتنف�سه  ال��ذي  ال��ه��واء  لتنقية 

التنقل«.

اأقنعة  عك�س  »على  اأ�ساف:  كما 

اجل��دي��دة  ال�سماعة  ف���اإن  ال��وج��ه، 

دون  النقي  الهواء  من  عموداً  توفر 

الت�سميم  ويحتوي  وج��ه��ك«.  مل�س 

على حمرك ومروحة �سغط، وفلر 

مزدوج الطبقة لتنقية الهواء، ويقوم 

ب�سحب الهواء من خلل املر�سحات 

اجلزيئات  من   99% من  لتنظيفه 

مبا  ميكرون،   0.1 حتى  ال�سغرة 

والبكتريا  اللقاح  حبوب  ذل��ك  يف 

مثل  الغاز  ملوثات  وكذلك  والغبار، 

الكربيت اأو ثاين اأك�سيد النيروجني.

على  امل�سفى  الهواء  دفع  يتم  ثم 

الواقي،  من  الداخلي  اجل��زء  ط��ول 

مبا�سرة  والأن��ف  الفم  يقابل  والذي 

يخلق  مم��ا  اجل��ل��د،  ملم�سة  دون 

ليتنف�سه  النظيف  الهواء  من  جيباً 

الراأ�س  �سماعات  وحتتوي  مرتديه. 

ال�سرعة  تكت�سف  م�ست�سعرات  على 

وتقوم  مرتديها،  بها  يتحرك  التي 

بني  ال��ه��واء  تدفق  ب�سبط  تلقائياً 

من  للتاأكد  ال�سدة  من  م�ستويات   3
لرات   5 اإىل  ي�سل  ما  توفر  اأنها 

من الهواء النظيف يف الثانية، وهو 

معدل الهواء الذي يحتاجه الإن�سان 

عند الرك�س.

كما يراقب م�ست�سعر جودة الهواء 

الأي�سر  الأذن  غ��ط��اء  يف  امل��وج��ود 

الفعلي  الوقت  التلوث يف  م�ستويات 

على  تطبيق  اإىل  البيانات  وير�سل 

ا�ستبدال  مبوعد  ويخربك  هاتفك 

بحد  تغرها  يتم  والتي  املر�سحات، 

من  تقريباً  �سهر   12 خلل  اأق�سى 

يف  اأق��ل  اأو  اأوروب���ا  يف  ال�ستخدام 

البيئات الأكرث تلوثاً.

قابلة  اأذرع  على  القناع  ويحتوي 

تو�سيله  وي��ت��م  احل��ج��م  ل��ل��ت��ع��دي��ل 

مغناطي�س  عرب  ال��راأ���س  ب�سماعات 

ميكن فكه اأو حتريكه بحيث ي�سقط 

اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  مرتديه  ذق��ن  اإىل 

اإيقاف املراوح لل�سماح لهم بالتحدث 

اإىل الآخرين.

 Dyson الراأ�س  �سماعة  وتوفر 

اأي�ساً ملحق قناع اإ�سايف يتم و�سعه 

ذلك  يف  مبا  والوجه،  احلاجب  بني 

تطويره  مت  ال��ذي   ،FFP2 مر�سح 

ا�ستجابة ملتطلبات جائحة كورونا.

ويف الوقت نف�سه، ت�ستخدم تقنية 

امل�سابهة  الن�سطة،  ال�سو�ساء  اإلغاء 

 Bose �سماعات  يف  املوجودة  لتلك 

الأخرى  الراأ�س  و�سماعات   Sonyو

ال�سائعة، والتي ت�سمل ميكروفونات 

مل��راق��ب��ة ���س��وت ال��ع��امل اخل��ارج��ي 

ال�����دوران ع��ل��ى جانبي  و���س��واغ��ط 

راأ�س مرتديها لإزالتها عرب املوجات 

ت�سغيلها  يتم  التي  لل�سوت  امل�سادة 

يف اأكواب الأذن.

ال��ب��ط��اري��ة ح��ت��ى 4.5  وت������دوم 

�ساعات باأقل معدل لتنقية الهواء، اأو 

فيما  الق�سوى،  بالطاقة  دقيقة   90
40 �ساعة عند  العمل حتى  ميكنها 

فقط،  راأ�س  ك�سماعات  ا�ستخدامها 

كما مت اإ�سافة ال�سحن ال�سريع عرب 

وال��ت��ي   USB-C ن���وع  م��ن  و���س��ل��ة 

 60% اإىل  البطارية  �سحن  ميكنها 

يف 20 دقيقة.

املقرر  ال�سماعة  �سعر  و�سيراوح 

طرحها يف اخلريف املقبل بني 500 

اإىل 1000 جنيه اإ�سرليني.

سماعة رأس تعزلك عن التلوث والعالم.. تنقي الهواء حتى %99

هواوي تعلن عن أرباح قياسية في 2021

اأع���ل���ن���ت ����س���رك���ة الت�������س���الت 

العملقة هواوي، موؤخًرا،  ال�سينية 

عن حتقيق اأرباح قيا�سية يف 2021 

�سنوي،  اأ�سا�س  على   76% بزيادة 

على الرغم من العقوبات الأمركية 

املفرو�سة عليها.

وقالت هواوي اإنها �سجلت خلل 

�سافية  اأرباًحا  باأكمله   2021 عام 

 16،2( ي��وان  مليار   113،7 بلغت 

مليار   64،6 مقابل  ي���ورو(  مليار 

يوان يف العام ال�سابق، وهو ما يعد 

اأف�سل اأداء لها منذ تاأ�سي�سها.

م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، اأظ���ه���رت 

بن�سبة  انخفا�ًسا  املجموعة  مبيعات 

لت�سل  واح��د،  عام  خلل   28،5%
 91،2( ي���وان  مليار   636،8 اإىل 

مليار يورو(.

تفا�سيل  عن  ه��واوي  تف�سح  مل 

عدد الهواتف املحمولة التي باعتها 

علمتها  اأن  علًما  املا�سي  ال��ع��ام 

اأف�سل  من  واح��دة  كانت  التجارية 

الهواتف  لت�سنيع  ���س��رك��ات  ث��لث 

الذكية يف العامل اإىل جانب الكورية 

والأمركية   Samsung �سام�سونغ 

اآبل Apple. واحتلت املركز الأول 

بالطلب  م��دع��وم��ة  وج��ي��زة  ل��ف��رة 

الأ���س��واق  يف  وامل��ب��ي��ع��ات  ال�سيني 

النا�سئة.

ل���ك���ن ال���ع���ق���وب���ات الأم���رك���ي���ة 

قطعت   2018 م��ن��ذ  امل��ف��رو���س��ة 

�سل�سل  عن  خا�س  ب�سكل  ال�سركة 

واأحدثت  العاملية،  املكونات  اإم��داد 

بلبلة يف فرع الهواتف الذكية لديها.

حلفاءها  وا���س��ن��ط��ن  ح��ث��ت  ك��م��ا 

ه��واوي  تكليف  ع��ن  التخلي  على 

اخلام�س  اجليل  �سبكات  بتجهيز 

اأن  مي��ك��ن  ب��ك��ني  اأن  م��ع��ت��ربة   5G
ملراقبة  ال�سينية  ال�سركة  ت�ستخدم 

الت�سالت وحركة البيانات.

للمجموعة  املالية  املديرة  وقالت 

م��ن��غ وان����زو اإن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 

»قدرتنا  فاإن  الأمركية،  ال�سغوط 

التدفق  وتوليد  الأرب��اح  جني  على 

النقدي يف ازدياد«.

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ال�����س��ح��اف��ة 

وان��ز  ع��ن  الفرن�سية  الفرن�سية. 

ب�سكل  ق���ادرون  نحن  »الآن  قولها 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع حالة  اأف�����س��ل ع��ل��ى 

ابنة  اليقني«، ومنغ وانزو هي  عدم 

الت�سريح  وه���ذا  ه���واوي  موؤ�س�س 

عودتها  منذ  لها  الأول  هو  العلني 

حني  اأ�سهر  �ستة  قبل  ال�سني  اإىل 

حظيت بتغطية اإعلمية وا�سعة.

التكنولوجي  التناف�س  خ�سم  يف 

كندا  من  وا�سنطن  طلبت  بكني  مع 

 2018 ع��ام  نهاية  يف  منغ  توقيف 

لل�ستباه يف وجود احتيال م�سريف 

على  املفرو�سة  بالعقوبات  مرتبط 

اإيران.

وبعد ما يقرب من ثلث �سنوات 

من  منغ  متكنت  الإج�����راءات،  م��ن 

�سبتمرب  نهاية  يف  حريتها  ا�ستعادة 

والعودة اإىل ال�سني.

يقع مقر هواوي يف مدينة �سنغن 

يف جنوب ال�سني ويعمل لديها نحو 

تتواجد يف  كما  موظف  األ��ف   195
اأكرث من 170 دولة.

الأمركية،  ال�سغوط  يف مواجهة 

اأعادت ال�سركة الركيز على ال�سوق 

اأن�سطتها ل �سيما  ونَوّعت  ال�سينية 

وال�سيارة  ال�سحابية  احلو�سبة  يف 

بالإنرنت. املت�سلة 

1711  العدد 1430 - الأحد 9 رم�ضان 1443هـ املوافق 10 ابريل 2022م
تقنية



برنامج الوصول الشامل بالجامعة يبحث 
أوجه التعاون مع صندوق االستثمارات

حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  ا�شتقبل 

النمي، وفًدا من �شندوق ال�شتثمارات العامة يتقدمهم م�شت�شار ال�شندوق 

املوافق  الأح��د  يوم  الب�شام،  ب�شام  املهند�س  املوؤ�ش�شي  التميز  مركز  مدير 

2022/3/20م  يف قاعة الت�شريفات بجامعة امللك �شعود.
اجلامعة  بني  ما  التعاون  اآلية  بحث  اجلانبني  تناول  اللقاء  بداية  يف 

برنامج  نفذها  التي  التجهيزات  على  الوفد  جتول  ذلك  بعد  وال�شندوق 

وامل�شارات  الناطقة  امل�شاعد  خ��ال  من  اجلامعة  يف  ال�شامل  الو�شول 

الرئي�س  البهو  املتحركة يف  والأبواب  الأر�شية واخلرائط متعددة احلوا�س 

للجامعة وكلية الآداب، يرافقهم املدير التنفيذي لربنامج الو�شول ال�شامل 

والدرا�شات  للبحوث  امللك عبداهلل  العجمي، وعميد معهد  نا�شر  الدكتور 

ال�شت�شارية وعميد كلية الرتبية، بعد ذلك توجه امل�شت�شار واملرافقني اإىل 

العجمي  نا�شر  الدكتور  الأ�شتاذ  واأو�شح  ال�شامل،  الو�شول  لربنامج  زيارة 

املدير التنفيذي للربنامج قائًا اأن زيارة ممثل �شندوق ال�شتثمارات العامة 

تاأتي  يف اإطار  التكامل بني اجلامعة و�شندوق ال�شتثمارات لتحقيق روؤية 

ا�شرتاتيجية وطنية ت�شب يف روؤية 2030 وموؤ�شرات جودة احلياة، من جهة 

العامة  ال�شتثمارات  �شندوق  م�شت�شار  الب�شام  ب�شام  املهند�س  بني  اأخرى 

وامل�شرف على مركز التميز قائًا �شعيد جًدا بزيارة جامعتي جامعة امللك 

�شعود واللقاء بالدكتور نا�شر العجمي وجميع الزماء يف برنامج الو�شول 

ال�شامل واأبدى اإعجابه بحجم الإجناز و�شرعة التطور يف الربنامج، متمنياً 

لهم التوفيق متطلعني اإىل تعاون معهم يف القريب العاجل.

طالب »الهندسة الكيميائية«
يزورون مصفاة أرامكو 

�شركة  م�شفاة  موؤخراً   الكيميائية،  الهند�شة  نادي  زار عدد من طاب 

اأرامكو يف الريا�س، حيث كان يف ا�شتقبالهم عدًدا من املهند�شني والفنيني 

الأ�شتاذ  العنزي  يو�شف  الدكتور  الطاب  رافق  فيما  امل�شفاة،  العاملني يف 

والأدوات  باخلطوات  الطاب  تعريف  الزيارة  �شملت  بالق�شم.  امل�شاعد 

املتعددة  الكيميائية  العمليات  لإمت��ام  الازمة  والتقنية  واملهارية  املعرفية 

بني  امل�شتمر  التعاون  اإط��ار  يف  الزيارة  هذه  تاأتي  امل�شفاة.  بها  تقوم  التي 

ق�شم الهند�شة الكيميائية وم�شفاة الريا�س، وتخدم هذه الزيارة روؤية ق�شم 

العملي  بالواقع  الطالب يف اجلامعة  يتعلمه  ما  لربط  الكيميائية  الهند�شة 

وتعزيز اإدراكه للمفاهيم الهند�شية.

وتعد م�شفاة �شركة اأرامكو يف الريا�س من اأهم امل�شايف يف املنطقة حيث 

تتجاوز طاقة التكرير فيها 100 األف برميل يومياً.

ورشة عمل التعبير بالفن التشكيلي
وما هو »السكيتش«؟

كتبت: �شارة ال�شويداء

بُعد  عن  عمل  ور�شة  موؤخراً  واملوهوبني،  املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأقام 

الطالبة  قدمتها  ال�شكيت�س؟«  هو  وما  الت�شكيلي  بالفن  التعبري   « بعنوان 

بداأت  وقد  الفنية،  الرتبية  ق�شم  الرتبية  كلية  من  العتيق  مرمي  املوهوبة 

الور�شة باحلديث عن مفهوم التعبري بالفن الت�شكيلي وجمالته، ثم حتدثت 

عن تعريف ال�شكيت�س وو�شحت اأنه عبارة عن ر�شم اأويل اأو ر�شم تخطيطي 

امل�شادر  جمع  كيفية  ع��ن  باحلديث  انتقلت  بعدها  املنقولة،  للعنا�شر 

للتعبري  التمارين  واأهم  الفني،  التعبري  الب�شرية يف  التغذية  واأثر  الب�شرية 

الفني، وكيفية اختيار املو�شوع وال�شور، ثم ختمت الور�شة بالتنفيذ العملي 

لل�شكيت�س، والرد على الأ�شئلة وال�شتف�شارات من احل�شور.    

مركز ذوي اإلعاقة يشارك في ملتقى »تكامل 
المسؤوليات لخدمات ذوي طيف التوحد«

بورقة عمل  الطاب  �شوؤون  بعمادة  الإعاقة  ذوي  الطاب  مركز  �شارك 

ذوي  للطلبة  اجلامعي  التعليم  تعزيز  يف  �شعود  امللك  جامعة  »دور  ح��ول 

الإعاقة«، وذلك �شمن جل�شات امللتقى العلمي الأول حول »تكامل امل�شوؤوليات 

الجتماعية خلدمات ذوي ا�شطراب  طيف التوحد« ، خال الفرتة من ٢٧ 

اإىل ٢٩ مار�س ٢٠٢٢م. تناولت ورقة العمل واقع الطلبة ذوي الإعاقة يف 

مركز  وم�شوؤوليات  واأدوار  والت�شريعات،  لاأدبيات  وفقا  اجلامعية  املرحلة 

ذوي الإعاقة يف تفعيل املواءمات التعليمية امل�شاندة لتحقيق فر�س الو�شول 

املتكافىء، واختتمت الورقة ب�شبل دعم الطلبة ذوي ا�شطراب طيف التوحد 

يف البيئة اجلامعية بالإ�شافة اإىل عر�س التجارب  الناجحة للطلبة من ذوي 

ا�شطراب طيف التوحد يف جامعة امللك �شعود.

لذوي  الطاب  مركز  على  امل�شرفة  من  كًا  الورقة  تقدمي  يف  �شارك   

و  الطويل،  عبدالعزيز  بنت  نورة  الدكتورة  الطاب  �شوؤون  بعمادة  الإعاقة 

الدكتور طال احلزميي اأ�شتاذ الرتبية اخلا�شة امل�شارك بكلية الرتبية.

اجلامعة،  رئي�س  معايل  برعاية 

اف��ت��ت��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

ملتقى  م��وؤخ��راً،  ال�شلمان  عبداهلل 

ال��ت��م��ري�����س اخل��ل��ي��ج��ي وامل��ع��ر���س 

من  ع��دد  مب�شاركة  ل��ه،  امل�شاحب 

واخلليجية،  ال�شعودية  اجلامعات 

ال��ط��ب��ي��ة  امل�����دن  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

العلمية. واجلمعيات 

الذي  امللتقى  فعاليات  ا�شتملت 

مهتم،   800 من  اأك��ر  فيه  �شارك 

على عدد من املحا�شرات العلمية، 

للتمري�س،  هاكثون  اأول  واإط���اق 

ح��ي��ث ���ش��م ث����اث م�����ش��اب��ق��ات » 

حماكاة، وعي، مبتكر«.

على  التمري�س  هاكثون  ويهدف 

ورفع  والتعاون  العمل  روح  تطوير 

كفاءة املخرجات التمري�شية واإبراز 

ورعاية  خدمة  يف  التمري�س  دور 

املر�شى.

اأقامت عمادة �شوؤون الطاب يوم 

الأحد 24 �شعبان 1443ه�، املعر�س 

الثاين  العلمي  »امللتقى  ل�  التعريفي 

ع�شر لطاب وطالبات جامعة امللك 

�شعود للبحث والبتكار واملوهبة« يف 

البهو الرئي�شي بالتعاون مع جمموعة 

من املبادرات والأندية الطابية.

الطاب  �شوؤون  عميد  واأو���ش��ح 

هذا  اأن  الدلبحي  علي  ال��دك��ت��ور 

ت��ع��ري��ف  اإىل  ي���ه���دف  امل���ع���ر����س 

مبحاور  اجلامعة  وطالبات  طاب 

وهي  ع�شر  الثاين  العلمي  امللتقى 

الب��ت��ك��ارات  العلمية،  »الأب���ح���اث 

وامل���وه���ب���ة، اخل����ا�����س«، وك��ذل��ك 

اط��اع��ه��م ع��ل��ى ال�����ش��روط واآل��ي��ة 

بدورها  التي  امللتقى  يف  التقدمي 

ت�شاهم يف اإبراز املواهب الطابية 

اجلامعة. داخل 

ح�����ش��ر امل��ع��ر���س ع��م��ي��د ���ش��وؤون 

الدلبحي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ال��ط��اب 

عبدالعزيز  الدكتور  العمادة  ووكيل 

العريفي امل�شرف العام على امللتقى 

امللتقى  على  التنفيذي  وامل�����ش��رف 

النويهي  حممد  ال��دك��ت��ور  العلمي 

ال��دك��ت��ورة روؤى  ال��ع��م��ادة  ووك��ي��ل��ة 

القفيدي.

لطاب  العلمي  امللتقى  اأن  يذكر 

وطالبات جامعة امللك �شعود للبحث 

والبتكار واملوهبة يعقد �شنوًيا كلقاء 

جامعة  وطالبات  لطاب  تناف�شي 

امللك �شعود يف مرحلتي البكالوريو�س 

اكت�شاف  بهدف  العليا  والدرا�شات 

و�شقل قدراتهم ومهاراتهم البحثية، 

وحت��ف��ي��زه��م لإظ���ه���ار اب��ت��ك��ارات��ه��م 

�شيتم  والتي  الإب��داع��ي��ة  واأعمالهم 

عر�شها خال املعر�س امل�شاحب. 

اإك�شاب  يف  امللتقى  ي�شاهم  كما 

والطالبات  الطاب  من  املنظمني 

اللقاءات  وتنظيم  اإدارة  يف  اخل��ربة 

واملوؤمترات. 
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وكيل الجامعة يفتتح ملتقى التمريض الخليجي

شؤون الطالب تقيم المعرض التعريفي للملتقى العلمي 
الثاني عشر لطلبة الجامعة

جمل�س اجلامعة يعقد جل�شته الثامنة، ومعايل الرئي�س ي�شيد بتميز اجلامعة يف كافة املجاالت


