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مفتي المملكة يستقبل الفريق العلمي بكرسي األمير 
سلطان بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية

03»علوم الرياضة« تحتل مراكز متقدمة في تصنيف QS الدولي للتخصصات الرياضية

ا�ستقبل �سماحة مفتي عام اململكة 

الأميير  كر�سي  على  العام  امل�سرف 

للدرا�سات  العزيز  عبد  بن  �سلطان 

الإ�سالمية املعا�سرة، الفريق العلمي 

للكر�سي برئا�سة الدكتور حممد بن 

تركي الرتكي.

اأهمية  على  املفتي،  �سماحة  اأكد 

على  الييتيياأكيييييد  يف  ودوره  الكر�سي 

و�سماحته،  الإ�ييسييالم  و�سطية  ن�سر 

ع�سرة  اثنتي  من  لأكيير  وا�ستمراره 

النهج  على  متجدد  عطاء  يف  �سنة 

اليييييذي ر�ييسييمييه �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو 

املييلييكييي الأميييير �ييسييلييطييان بيين عبد 

حيييييث مت  الييعييزيييز -رحييمييه اهلل-، 

ا�ستعرا�ض التقرير ال�سنوي للكر�سي 

والبحثية  الييعييلييمييييية  اجليييوانيييب  يف 

وخييارج  داخييل  العلمية  وامل�ساركات 

الييزيييادة  اإىل  ت�سر  والييتييي  اململكة، 

رغم  العلمية  امل�ساركات  الكبرة يف 

العامل، حيث  بها  التي مر  اجلائحة 

املحافل  يف  بعد  عن  امل�ساركات  اإن 

ما  بلغت  الفرتة  العلمية خالل هذه 

علمية  م�ساركة   ثالثني  عن  يزيد 

العلمية  املييو�ييسييوعييات  خمتلف  يف 

على  مثنًيا  املعا�سرة،  وامل�ستجدات 

للكر�سي،  العلمي  الييفييريييق  جييهييود 

الإجناز  يف  ال�ستمرار  على  وحثهم 

العلمي.

لأبيينيياء  ال�سكر  �سماحته  ووجيييه 

�ييسيياحييب اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأمييير 

-رحمه  الييعييزيييز  عبد  بيين  �سلطان 

اخلرية  �سلطان  وموؤ�س�سة  اهلل- 

لهم  داعييًيييا  املتوا�سل  الييدعييم  على 

باخلر والربكة، و�سائاًل اهلل تعاىل 

اأن يجزيهم خًرا على ا�ستمرار هذا 

العطاء املتميز.

كما وجه ال�سكر والتقدير جلامعة 

امللك �سعود ممثلة يف رئي�ض اجلامعة 

الرحمن  عبد  بيين  بيييدران  الييدكييتييور 

العمر، على الرعاية والعناية الكرمية 

الييتييي يييحييظييى بييهييا كيير�ييسييي الأمييير 

للدرا�سات  العزيز  عبد  بن  �سلطان 

برنامج  �سمن  املعا�سرة  الإ�سالمية 

اجلامعة  ووكالة  البحثية،  الكرا�سي 

تعاىل  اهلل  �سائاًل  البحث،  لكرا�سي 

املزيد من التوفيق والر�ساد.

ميين جييهييتييه اأكييييد امليي�ييسييرف على 

تركي  بن  حممد  الدكتور  الكر�سي 

الرتكي، اأن لقاء �سماحة مفتي عام 

اململكة، امل�سرف العام على الكر�سي 

�سماحته  متابعة  اإطييييار  يف  ييياأتييي 

ن�سر  يف  الكر�سي  جلهود  امل�ستمرة 

مفاهيم  وتييعييزيييز  اليينييافييع،  الييعييلييم 

اأنه  اأ�سار  كما  والعتدال،  الو�سطية 

الكر�سي  اإ�سدارات  اأبرز  عر�ض  مت 

واملحافل  الفعاليات  يف  وم�ساركته 

املحلية والدولية، ثم ا�ستعر�ض خطة 

من  تت�سمنه  وما  العلمية  الكر�سي 

اإ�سدارات ودورات علمية وفاعليات، 

حول  �سماحته  مع  الت�ساور  مت  كما 

فييكييرة عييقييد ميييوؤمتييير عييلييمييي دويل 

اململكة  بييعييد« حييول » جييهييود  »عيين 

التقنية يف التعليم القراآين«، ورحب 

دور  على  مثنًيا  بالفكرة  �سماحته 

اململكة الرائد يف هذا املجال خا�سة 

اأهمية  على  موؤكًدا  اجلائحة،  وقت 

بالتجارب  النفع  وتعميم  ال�ستفادة 

الناجحة.

ووجه م�سرف الكر�سي د. حممد 

ل�سماحة  �سكره  الييرتكييي  تركي  بيين 

الييكييرمييية،  توجيهاته  عييلييى  املييفييتييي 

جامعة  اخلرية،  �سلطان  وملوؤ�س�سة 

امللك �سعود، برنامج كرا�سي البحث 

على رعايتهم الكرمية لهذا الكر�سي 

الرائد، موؤكًدا ا�ستمرار الكر�سي يف 

الإجناز والعطاء بحول اهلل تعاىل.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

رحب بفكرة إقامة مؤتمر علمي دولي حول »جهود المملكة التقنية في التعليم القرآني«

فتح باب الترشيح
لعمادة »الصيدلة«

وبناء على  واملعاهد  الكليات  ال�ست�سارية لختيار عمداء  اللجنة  اأعلنت 

توجيه معايل رئي�ض اجلامعة عن فتحها باب القبول للرت�سيح ملن�سب عميد 

كلية ال�سيدلة وذلك ل�سغور املن�سب، وكذلك تقييم العميد ال�سابق والذي 

اللجنة  موقع  واملوجود يف  التايل  الرابط  انتهت فرتة عمادته، عن طريق 

اللكرتوين

https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection 

   ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة اأمني �سر اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد 

ال�سنيدي، م�سراً اإىل اأن اجلامعة ت�سعى اإىل اختيار الأف�سل لهذه املنا�سب 

ح�سب  اجلن�سني  من  الرت�سيح  لهم  يحق  من  تنبيه  اللجنة  وتود  القيادية، 

تنظيم اإجراءات اختيار وتر�سيح عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة امللك 

�سعود الطالع على ال�سمات املتوقعة يف املر�سحني ملن�سب عميد للكليات 

واملعاهد يف جامعة امللك �سعود واأنظمة واإجراءات اختيار وتر�سيح عمداء 

يقفل  حيث  اأعاله،  اإليه  امل�سار  الرابط  على  تر�سيحاتهم  واإر�سال  الكليات 

باب الرت�سيح بنهاية يوم ال�سبت 1443/9/29هي املوافق 2022/4/30م.

وبهذه املنا�سبة دعت اللجنة وكالء وروؤ�ساء الأق�سام وجميع اأع�ساء هيئة 

كليتهم  عميد  اأداء  تقييم  يف  للم�ساركة  عنها،  املعلن  الكلية  يف  التدري�ض 

ال�سابق عن طريق منوذج التقييم اخلا�ض بذلك، علماً اأن التقييم متاح حتى 

يوم ال�سبت 1443/9/29هي.

ويتطلب الدخول اإىل هذه ال�سفحة  ا�ستخدام الربيد اللكرتوين اخلا�ض 

حيث  به،  املرتبطة  ال�سر  وكلمة         ksu.edu.sa@ اجلامعة  بنطاق 

تقت�سر �سالحية التقييم على وكالء الكلية، وروؤ�ساء الأق�سام، واأع�ساء هيئة 

التدري�ض يف الكلية املعنية.

التعامل  �سيتم  التقييم  هذا  يت�سمنها  التي  البيانات  اأن  اللجنة  وتوؤكد   

معها مبنتهى ال�سرية، ولن ت�ستخدم اإل يف اإجراءات املفا�سلة بني املر�سحني 

لعمادة الكلية.

استعراض مبادرات وأنشطة الطالب
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عميد شؤون الطالب يفتتح المعرض التشكيلي »إمالء« 

»المجتمع« تقيم ورشة عمل في هندسة األنسجة الحيوية

»أمن الوثائق والمعلومات السرية«.. في محاضرة 

وكالة الجامعة للمشاريع تكرم متقاعديها

نظم ق�سم العلوم الطبيعية وق�سم 

بكلية  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم 

امل��ج��ت��م��ع، وب��ال��ت��ع��اون م��ع اخلطة 

موؤخراً  والتقنية،  للعلوم  الوطنية 

تقنية  اأ�سا�سيات  يف  عمل  ور���س��ة 

با�ستخدام  متقدم  بات�ش  ت�سنيع 

احلرير  األ��ي��اف  م��ن  مبتكر  م��رك��ب 

املحمل  اأوك�سايد  اإيثيلني  وال��ب��ويل 

مب�����واد ب��ي�����س��وال��ي��ك��ري��ك، و���س��ط 

م�ساركة خرباء دوليني.

التقنية  نقل  اإىل  الور�سة  وتهدف 

فيما  الت�سنيعي  للنطاق  واملعرفة 

احليوية  الأن�سجة  بهند�سة  يتعلق 

والأوع��ي��ة  القلب  اأن�سجة  وخا�سة 

العهد،  ح��دي��ث��ة  كتقنية  ال��دم��وي��ة 

املو�سوعات  اأح��دث  على  والط��اع 

جم��ال  يف  التطبيقية  و  العلمية 

الطبية  للمواد  امليكروية  الأل��ي��اف 

اإ�ستعرا�ش  اإىل  اإ�سافة  احليوية، 

جم��ال  يف  البحثية  ال��ن��ت��ائ��ج  اأه���م 

النانوميرية  الأل��ي��اف  ا���س��ت��خ��دام 

وكيفية ال�ستفادة منها وا�ستخدامها 

واأخ���راً  الطبية،  التطبيقات  ف��ى 

ت���وث���ي���ق ال���ع���اق���ة ب����ني اجل��ام��ع��ة 

وجمتمع ال�سناعات الطبية وخا�سة 

باململكة  اجلامعية  امل�ست�سفيات 

العربية ال�سعودية.

العمل �سمن الدعم  وتاأتي ور�سة 

الذي تقدمه اخلطة الوطنية للعلوم 

العمل  وور���ش  لاأبحاث  والتقنية، 

من  انطاقاً  التدريبية  وال���دورات 

البحث  منظومة  تعزيز  يف  ر�سالتها 

العلمي داخل اجلامعة.

���س��وؤون املكتبات،  اأق��ام��ت ع��م��ادة 

حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان »اأم����ن ال��وث��ائ��ق 

�سمن  وذل��ك  ال�سرية«  واملعلومات 

التوا�سل  برنامج  برناجمها  �سل�سلة 

علم  ملتخ�س�سي  الأول  امل���ع���ريف 

يقام  وال���ذي  واملكتبات  املعلومات 

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  برعاية 

العليا والبحث العلمي.

ع�سام  الدكتور  املحا�سرة  ق��دم 

اأن  ذك��ر  حيث  عي�سوي  اأح��م��د  ب��ن 

هذا املو�سوع يعترب من املو�سوعات 

ال�����س��ائ��ك��ة وال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا من 

والتخ�س�سات  اجلوانب  من  العديد 

»علم  تخ�س�ش  بينها  ومن  العلمية، 

اأه��م  ي�ستعر�ش  ال���ذي  امل��ع��ل��وم��ات« 

الوثائق  تهدد  التي  الأمنية  املخاطر 

احلكومية  الأج��ه��زة  يف  واملعلومات 

بالدولة، وهو ما يتطلب البداية دائًما 

بالتعريف باأنواع الوثائق واملعلومات، 

واملالية  الإداري�����ة  وا�ستخداماتها 

وغرها من ال�ستخدامات يف جميع 

ال�سيف  وحتدث  الدولة.  موؤ�س�سات 

ع��ن ع���دة حم���اور منها مل���اذا اأم��ن 

وم�سطلحات  واملعلومات؟  الوثائق 

وتعريفات واأنواع الوثائق وتق�سيمات 

�سريتها  ودرج��ات  واأنواعها  الوثائق 

الورقية  للوثائق  الأمنية  والتهديدات 

التقليدية كذلك حتدث عن الأر�سفة 

الإلكرونية  وال��وث��ائ��ق  الإلكرونية 

واأن����واع ال��وث��ائ��ق الإل��ك��رون��ي��ة على 

اىل  التطرق  مت  الإن��رن��ت،  م��واق��ع 

واملعلومات  للوثائق  ال�سرية  درج��ات 

ال�سرية  درج���ات  ت�سنيف  ومعاير 

وت�سنيف  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��وث��ائ��ق  يف 

الط��اع  لئحة  يف  ال�سرية  الوثائق 

على الوثائق وكذلك حتدث ال�سيف 

التعامل  يف  املتبعة  الإج����راءات  عن 

وقوانني  ولوائح  ال�سرية  الوثائق  مع 

الطاع والإتاحة وحتديد ال�سرية.

هذا ودعت عمادة �سوؤون املكتبات 

واملهتمني  والباحثني  الطاب  جميع 

بال�ستفادة من مثل هذه املحا�سرات 

حيث �ستقام جمموعة من املحا�سرات 

احلايل  الدرا�سي  العام  م��دار  على 

وذلك با�ست�سافة نخبة من املخت�سني 

واملكتبات،  املعلومات  علم  يف جمال 

حيث تهدف العمادة من خال هذا 

الربنامج اإىل ا�ستقطاب جمموعة من 

املتخ�س�سني يف جمال علم املعلومات 

خرباتهم  من  وال�ستفادة  واملكتبات 

موا�سيع  طرح  يف  والعملية  العلمية 

مهمة يف جمال التخ�س�ش.

للم�ساريع  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ك��رم 

ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل ال�����س��ق��ر، 

م��ن�����س��وب��ي ال��وك��ال��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن، 

اجلامعة  وكيل  بح�سورم�ست�سارة 

للم�ساريع ل�سوؤون الطالبات الدكتورة  

وم��دراء  ال��ع��ودة،  ن��وف بنت حممد 

بوكالة  الإدارات  وم����دراء  ال��ع��م��وم 

اجلامعة للم�ساريع.

وق����دم د.ال�����س��ق��ر، يف احل��ف��ل 

�سكره  امل�ساريع،  وكالة  اأقامته  الذي 

منوهاً  املكرمني  للزماء  وتقديره 

واإخا�سهم  وتفانيهم  بجهودهم 

خال فرة عملهم بالوكالة

ال�سوؤون  اإدارة  مدير  ثمن  وبدوره 

الإدارية بالوكالة الأ�ستاذ ها�سم بن 

اإبراهيم القثامي، اللفتة الطيبة من 

تكرمي  يف  للم�ساريع  اجلامعة  وكيل 

الأثر يف  بالغ  لها  والتي  املتقاعدين 

طوال  قدموه  ملا  وعرفاناً  اأنف�سهم 

مدة خدمتهم.

مب�شاركة خرباء دوليني..

ال��ط��اب  ���س��وؤون  اف��ت��ت��ح  عميد 

الدلبحي،  كناخر  بن  علي  الدكتور 

موؤخراً  املعر�ش الفني الأول لطالبة 

الفنية  الربية  بق�سم  البكالوريو�ش 

بعنوان  القحطاين  ندى بنت حممد 

»اإماء«. 

من  جم��م��وع��ة  امل���ع���ر����ش   �سم 

ال��ت��ي  عك�ست  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال 

يف  للر�سامة  ال�سخ�سية  التجربة 

ما  بح�سب  اجل��م��ال  ع��ن  التعبر 

والإح�سا�ش،  احلد�ش  عليها  ميليه 

جمموعة  جنباته  يف  ع��ر���ش  ك��م��ا 

اأنتجتها  التي  اأعمالها  من  خمتارة 

كتطبيقات  الدرا�سة  �سنوات  خال 

الربية  تخ�س�ش  مل��ق��ررات  عملية 

عميد  اأكد  املنا�سبة،  الفنية.  وبهذه 

����س���وؤون ال���ط���اب ال���دك���ت���ور علي 

ال��دل��ب��ح��ي، ح��ر���ش اجل��ام��ع��ة على 

املوهوبني  الطلبة  واحت�سان  رعاية 

واملبدعني، وتقدمي الدعم الازم لهم 

تنمية مهاراتهم ومواهبهم  اأجل  من 

العلمي  متيزهم  واإب��راز  الإبداعية، 

وللمجتمع،  اجلامعة  داخ��ل  والفني 

مبيناً اأن ما يبذل من جهود لرعاية 

اإل  هو  ما  املوهوبون  الطلبة  ه��وؤلء 

لهذا  م�سرق  م�ستقبل  يف  ا�ستثمار 

الوطن.

ق�سم  وكيلة  قالت  جانبها،  م��ن 

هيفاء  ال��دك��ت��ورة  الفنية  ال��رب��ي��ة 

ب�سمة  يُعد  املعر�ش  ب��اأن  احلديثي 

الت�سكيلي،  الفن  ثقافة  لن�سر  فنية 

لدى  الفني  ال��ت��ذوق  م�ستوى  ورف��ع 

اجلمهور املحفز لاإبداع والبتكار. 

املعر�ش  اأن  د.احلديثي  واأك���دت 

هو النطاقة الأوىل للقحطاين يف 

م�سرتها الفنية، حيث �سمل العديد 

من الب�سمات اللونية املختلفة، التي 

�ستنطلق بها باإذن اهلل نحو العاملية.

 وع���ربت ن��دى ال��ق��ح��ط��اين،  عن 

املعر�ش،  افتتاح  مبنا�سبة  �سعادتها، 

مقدمة �سكرها جلميع من �ساهم يف 

راأ�سهم وكيلة  اإقامته،  وعلى  اإجناح 

احلديثي،  هيفاء  الدكتورة  الق�سم 

عهود  الأ�ستاذة  الق�سم  و�سكرترة 

الغامدي. 

وكيلة  اأطلقته  التي  املعر�ش  ياأتي 

ق�سم الربية الفنية الدكتورة هيفاء 

بعنوان«  فنية  ك��م��ب��ادرة  احل��دي��ث��ي، 

من  الأوىل  وه��ي  اآرت«،  م�ستقبل 

الربية  ق�سم  م�ستوى  على  نوعها 

الفنية بكلية الربية .

اآرت«  »م�ستقبل  مبادرة   وتهدف 

دائ��م��ة  تعليمية  بيئة  حتقيق  اإىل 

ل�����س��ب��اب امل�����س��ت��ق��ب��ل ب�����س��ك��ل ع���ام، 

وطالبات ق�سم الربية الفنية ب�سكل 

خا�ش.

وفد من تعليم الهيئة الملكية 
بالجبيل يزور شؤون الطالب 

من  وفد  موؤخراً  الدلبحي،  علي  الدكتور  الطاب  �سوؤون  ا�ستقبل عميد 

على  ال��زي��ارة  خ��ال  الوفد  اّطلع  باجلبيل.  امللكية  بالهيئة  التعليم  قطاع 

اخلدمات التي تقدمها عمادة �سوؤون الطاب بجامعة امللك �سعود يف ال�سكن 

والتعرف  والتوجيه  الإر�ساد  اإىل  بالإ�سافة  الطابية،  والأندية  والأن�سطة 

املميزة يف  املعتمدة لا�ستفادة من جتربة اجلامعة  واللوائح  الأنظمة  على 

تقدمي اخلدمات الطابية.

مركز اإلرشاد والتوجيه يحتفل بيوم 
الخدمة االجتماعية

اجلامعية  املدينة  كليات  مع  بالتعاون  والتوجيه  الإر���س��اد  مركز  اأق��ام 

للطالبات، موؤخراً فعالية اليوم العاملي للخدمة الجتماعية بعنوان »هذا هو 

اأوان اخلدمة الجتماعية«، وذلك اأمام مكتبة الأمرة �سارة.

اأركان توعوية وتثقيفية، وجل�سات حوارية مع   7 الفعالية على  ا�ستملت 

اأخ�سائيات اجتماعيات، حيث افتتحتها الأخ�سائية تغريد الدبيان مبقدمة 

تعريفية حول الأخ�سائي الجتماعي، ر�سالته ودوره ح�سب املجال التعليمي، 

التي حتملها اخلدمة الجتماعية حتدثت عنها الأخ�سائية  املهام  اأما عن 

مفاهيم  الطبي�سي  العنود  الأخ�سائية  قدمت  بعدها  ال��دو���س��ري،  �سما 

اخلدمة الجتماعية واملواقف التي يقدمها الأخ�سائي الرعاية الجتماعية، 

واختتمتها الأخ�سائية �سفرة البقمي التي قدمت نبذة عن قدرات الأخ�سائي 

الجتماعي يف الرعاية الجتماعية.

كلية التربية تستقبل وفد عماني
ا�ستقبلت كلية الربية  يوم الإثنني املوافق 25/ 8 / 1443ه� وفداً من 

لل�سم  العايل  التعليم  لربنامج  ر�سمية  زي��ارة  يف  قابو�ش  ال�سلطان  جامعة 

و�سعاف ال�سمع، وذلك لاطاع على جتربة اجلامعة يف قبول الطلبة ال�سم 

و�سعاف ال�سمع، وكان يف ا�ستقبال الوفد عميد كلية الربية الدكتور عثمان 

بن حممد املنيع ومن�سوبي اإدارة الربنامج.

»اليوم  فعالية  اخلا�سة  الربية  بق�سم  ممثلة  الربية  كلية  اأقامت  كما   

الطفولة  بق�سم  الريا�سي« ممثلًة  النادي  »حملة  وفعالية  للتوحد«،  العاملي 

املبكرة، وذلك يوم الثاثاء املوافق 26/ 8/ 1443 يف بهو الكلية.
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الجامعة توقع اتفاقيتي ترخيص  في مجال طب وجراحة األسنان

 QS علوم الرياضة« تحتل مراكز متقدمة في تصنيف«
الدولي للتخصصات الرياضية

مستثمرون من دولة السويد يزورون كلية علوم الرياضة 
والنشاط البدني

ح��ق��ق��ت ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة 

امللك  بجامعة  ال��ب��دين  وال��ن�����ض��اط 

مبحركات  متقدمة  م��راك��ز  �ضعود 

البحث بت�ضنيف QS للعام 2021م، 

حيث اأدرجت تخ�ض�ضات كلية علوم 

 QS ت�ضنيف  مبحركات  الريا�ضة 

�ضمن الع�ضر الأوائل على قارة اآ�ضيا 

وما بني 100-51 دولياً.

QS على معايري  ويركز ت�ضنيف 

امل��ك��ان��ة  يف  تتمثل  دق��ي��ق��ة  ع��امل��ي��ة 

التعليمية،  ل��ل��رام��ج  الأك���ادمي���ي���ة 

هيئة  لأع�����ض��اء  العلمي  وامل�ضتوى 

الأبحاث  وتاأثري  وج��ودة  التدري�س، 

على  ال��ري��ا���ض��ي  ب��امل��ج��ال  العلمية 

كلية  عميد  الدويل.واأ�ضار  امل�ضتوى 

البدين  والن�ضاط  الريا�ضة  علوم 

الدكتور طارق ال�ضاحلي اإىل اأّن هذه 

املوؤ�ض�ضات  لأح��د  النوعية  القفزة 

باململكة  الريا�ضي  باملجال  العلمية 

بف�ضل  الدويل جاءت  امل�ضتوى  على 

الكلية؛  عليها  تعمل  التي  اخلطط 

التي  اجلامعة  م�ضتهدفات  لتحقيق 

الر�ضيدة  القيادة  دعم  مع  تتما�ضى 

-حفظها اهلل-، لت�ضبح جامعة امللك 

جامعات  ع�ضر  اأف�ضل  اأح��د  �ضعود 

ب��ال��ت�����ض��ن��ي��ف��ات ال���دول���ي���ة، م��ق��دم��اً 

على  اجلامعة  رئي�س  ملعايل  �ضكره 

رائدة  اأ�ضبحت  حتى  للكلية،  دعمه 

باملجال الريا�ضي يف جميع جمالتها 

وال�ضت�ضارية،  والتعليمية،  البحثية، 

وال�ضتثمارية، مما نتج عنها امتالك 

الكلية لعدد 13 خمتراً ، مبوا�ضفات 

دول���ي���ة م��ت��خ�����ض�����ض��ة، ب��ق��ي��ا���ض��ات 

واع��ت��م��ادات  ال��دق��ة،  عالية  بدنية 

اأكادميية، وخرة يف اإدارة الفعاليات 

وم�ضاركة  الريا�ضية،  والأح����داث 

املجتمع الريا�ضي الدويل مبجموعة 

م��ن الأب���ح���اث امل��ن�����ض��ورة مبجالت 

كثاين  اأحدها  �ُضّنف  رائ��دة،  دولية 

بحث على م�ضتوى العامل يف درا�ضة 

العالقة بني الن�ضاط البدين وجائحة 

من  جمموعة  اإىل  اإ�ضافة  ك��ورون��ا، 

املالعب واملن�ضاآت عالية امل�ضتوى.

الريا�ضة  ع��ل��وم  كلية  اأن  ي��ذك��ر 

والن�ضاط البدين باجلامعة تعد من 

املتخ�ض�ضة  الكليات  واأم��ي��ز  اأق��دم 

امل�ضتوى  على  ال��ري��ا���ض��ي  ب��امل��ج��ال 

الإق��ل��ي��م��ي، ول��دي��ه��ا م��وؤمت��ر دويل 

والباحثني  العلماء  يجمع  �ضنوي 

و�ضناع القرار ملناق�ضة ق�ضايا حيوية 

احلوكمة،  الريا�ضي حتاكي  باملجال 

امل��راأة،  وريا�ضة  الريا�ضي،  والأم��ن 

ال�ضطناعي،  والذكاء  والتكنولوجيا 

والتاأمني، والدعم اللوج�ضتي باملجال 

اأي�ضاً  الكلية  تقدم  كما  الريا�ضي. 

الأكادميية  الرامج  من  كبرياً  عدداً 

والتنفيذية، تتمثل يف 4 تخ�ض�ضات 

ماج�ضتري  برامج  و8  للبكالوريو�س، 

تخ�ض�ضات  و4  وتنفيذية،  اأكادميية 

اأبحاث  كر�ضي  اإىل  اإ�ضافًة  دكتوراة، 

وجمموعة من الدبلومات والدورات 

التاأهيلية املتنوعة.

ا�ضتقبل عميد كلية علوم الريا�ضة 

بن  الدكتور طارق  البدين  والن�ضاط 

علي ال�ضاحلي �ضباح يوم اخلمي�س 

مبكتبه  28/8/1443ه�  امل��واف��ق 

ال�����ض��وي��د،  دول����ة  م���ن  م�ضتثمرين 

الإدارة  ق�����ض��م  رئ��ي�����س  ب��ح�����ض��ور 

الدكتور فواز  الريا�ضية والرتويحية 

بن خريي احلكمي.

التعاون  �ضبل  الطرفان  تباحث 

امل�ضتثمرون،  ب��نّي  حيث  امل�ضرتك، 

جامعة  باإمكانيات  الكبري  اإعجابهم 

امللك �ضعود الريا�ضية.

اخ��ت��ت��م��ت ال���زي���ارة ب��ج��ول��ة على 

البحثية  الكلية  وخمترات  معامل 

والتعليمية.

المركز الجامعي ألبحاث السمنة
يقيم معرضًا تثقيفيًا 

اليوم  مبنا�ضبة  توعوياً   معر�ضاً  ال�ضمنة  لأبحاث  اجلامعي  املركز  اأقام 

العاملي لل�ضمنة 2022 وذلك يف مبنى العيادات اخلارجية مب�ضت�ضفى امللك 

خالد اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية، �ضم املعر�س الكثري من املطبوعات 

تقدمي خدمة  بال�ضمنة وطرق جتنبها، ومت  اخلا�ضة  ال�ضحية  املعلومات  و 

الوزن  وكذلك  الع�ضالت،  بن�ضبة  ومقارنتها  باجل�ضم  الدهون  كتلة  قيا�س 

جهاز  بوا�ضطة  وذلك  امل�ضاركني،  قبل  من  علية  املحافظة  املطلوب  املثايل 

.Inbody قيا�س كتلة اجل�ضم املتقدم

بكلية  ال�ضمنة  لأبحاث  املركز اجلامعي  دور  انطالًقا من  املعر�س،  ياأتي 

الطب بجامعة امللك �ضعود يف توعية املجتمع مبخاطر مر�س ال�ضمنة وطرق 

جتنبها.

شؤون الطالب تستقبل نظيرتها من 
جامعة طيبة

روؤى  الدكتورة  الطالبات  ل�ضوؤون  الطالب  �ضوؤون  عمادة  وكيلة  ا�ضتقبلت 

تتقدمهم  ينبع،  من جامعة طيبة بفرع  وفداً  القفيدي، موؤخراً  بنت حممد 

الدكتورة عزة اليوبي. اطلع الوفد على الفعاليات واخلدمات التي تقدمها 

عمادة �ضوؤون الطالبات بجامعة امللك �ضعود يف جمال الأن�ضطة واخلدمات 

الطالبية، حيث زاروا فعالية م�ضابقة »التالوات القراآنية«، والنادي الريا�ضي 

للطالبات و�ضالة الإطاللة. اختتم اللقاء باإ�ضادة الدكتورة عزة اليوبي ب�ضعي 

العمادة الدوؤوب يف جمال اخلدمات والأن�ضطة الطالبية وفتح املجال ل�ضقل 

واإبراز مواهب الطلبة وقدراتهم، مقدمًة �ضكرها لعمادة �ضوؤون الطالب على 

اجلهود املبذولة واملباركة. تاأتي الزيارة يف اإطار تبادل اخلرات يف جمال 

الأن�ضطة واخلدمات الطالبية بني الطرفني.

وكالة الجامعة للمشاريع تشارك في 
أسبوع البيئة

كتبت: جواهر القحطاين 

�ضاركت وكالة اجلامعة للم�ضاريع يف املدينة اجلامعية للطالبات، موؤخراً 

بفعالية اأ�ضبوع البيئة ، مب�ضاركة وحدات وكالة اجلامعة للم�ضاريع بالتعاون مع 

اإدارة ال�ضتدامة وتطوير البيئة ومب�ضاهمة من كلية علوم الأغذية والزراعة 

م�ضاركة  وجاءت  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  املجتمعية  اخلدمات  ووحدة 

الريا�س  التدوير،  »اإع��ادة  موا�ضيع  تناولت  الأرك��ان  من  الوكالة  مبجموعة 

وماميكن  التدوير  للبيئة،   �ضديقة  مواد  والحتطاب،  الت�ضحر  اخل�ضراء، 

تدويره، تر�ضيد ا�ضتهالك املياه والكهرباء، الت�ضجري، التلوث البيئي، احليوانات 

للم�ضاريع  اجلامعة  وكيل  م�ضت�ضارة  اأثنت  وقد  هذا  بالنقرا�س«.  املهددة 

ل�ضوؤون الطالبات الدكتورة نوف العودة على جهود الوحدات وتفاعل احل�ضور 

باأهمية  للتوعية  الكبري  الأث��ر  الفعالية  لهذه  يكون  اأن  متمنيًة  واملتطوعات، 

احلفاظ على البيئة، مقدمًة �ضكرها اجلزيل لوكيل اجلامعة للم�ضاريع الدكتور 

اإدارة ال�ضتدامة وتطوير البيئة  املهند�س عبداهلل  عبداهلل ال�ضقري ومدير 

التطوعية  الفر�س  واإتاحة  املتوا�ضلة  وجهودهم   دعمهم  على  القحطاين 

الزراعة  م�ضاحة  وجتهيز  للطالبات  اجلامعية  املدينة  فناء  يف  للت�ضجري 

العديد  ال�ضتالت والأدوات الالزمة حيث قامت املتطوعات بزراعة  وتوفري 

اجلامعة  وكالة  م�ضاركة  تاأتي  لذلك،  املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  يف  ال�ضتالت  من 

للم�ضاريع، تزامًنا مع اأ�ضبوع البيئة والذي يهدف اإىل رفع م�ضتوى الوعي البيئي 

لدى فئات املجتمع وتعزيًزا للم�ضوؤولية املجتمعية من خالل تر�ضيخ اأهمية دور 

املجتمع يف احلفاظ على البيئة.

جامعة  رئي�س  معايل  ع��ن  نيابة 

اجلامعة  وك��ي��ل  وق��ع  �ضعود،  امل��ل��ك 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�ضات 

الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي، 

ات��ف��اق��ي��ت��ي ت��رخ��ي�����س م���ع اإح����دى 

جمال  يف  املتخ�ض�ضة  ال�����ض��رك��ات 

الأ���ض��ن��ان، بح�ضور  ط��ب وج��راح��ة 

عميد عمادة البحث العلمي الدكتور 

طب  كلية  وعميد  ال��واب��ل،  حممد 

قا�ضم  بن  حممد  الدكتور  الأ�ضنان 

الرفاعي، وامل�ضرف العام على معهد 

بن  اإبراهيم  الدكتور  الأعمال  ريادة 

على  وامل�����ض��رف  احل��رك��ان،  حممد 

وترخي�س  الفكرية  امللكية  برنامج 

التقنية، واأع�ضاء هيئة التدري�س من 

كلية طب الأ�ضنان.

وبنّي الدكتور احلميزي اأن هاتني 

التفاقينت تاأتي تنفيذاً ل�ضرتاتيجية 

وا�ضتجابة لأحكام  املحدثة  اجلامعة 

والالئحة  اجلديد  اجلامعات  نظام 

املنظمة لل�ضوؤون املالية يف اجلامعات 

يف اإطار روؤية اململكة 2030، بهدف 

اأجل  من  والبتكار  الإب��داع  ت�ضجيع 

اأ�ضول  ا�ضتثمار  اإدارة  نظام  تفعيل 

املعرفية  منتجاتها  م��ن  اجل��ام��ع��ة 

املبتكرة.

اجلامعة  اأن  احلميزي  واأو���ض��ح 

املا�ضية  ال��ث��الث  ال�����ض��ن��وات  خ��الل 

رخ�ضت عدداً من براءات الخرتاع 

لقطاعات حكومية اأو خا�ضة، وذلك 

للجامعة  احلايل  املنهج  عن  تعبرياً 

ال��ذي يعتمد على ج��دوى الخ��رتاع 

واجلدوى  ال�ضتثمارية  الناحية  من 

الراءة  ت�ضجيل  من  بدلً  ال�ضوقية، 

بغر�س ح�ضول املخرتع على مكافاآت 

مادية اأو عينية.

على  ال��ع��ام  امل�ضرف  اأك��د  ب���دوره 

هاتني  اأن  الأع���م���ال  ري����ادة  معهد 

الأجهزة  ملعر�س  نتاجاً  التفاقيتني 

نظمته  ال���ذي  الطبية  وامل��ن��ت��ج��ات 

اجلامعة يف اأكتوبر من العام املا�ضي 

املعرفية  املنتجات  ت�ضويق  بغر�س 

ال��ع��ل��وم  اجل��ام��ع��ي��ة يف جم�����الت 

غري  الدعم  اإىل  م�ضرياً  ال�ضحية، 

املحدود الذي تقدمه اجلامعة ملعهد 

ل��الرت��ق��اء مبهماته  ري���ادة الأع��م��ال 

اإدارة  تنظم  التي  خا�ضة  واأعماله 

وا���ض��ت��غ��الل اأ����ض���ول اجل��ام��ع��ة من 

ب��راءات اخ��رتاع وغريها من حقوق 

لفت  جهته  م��ن  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية 

النتباه  الأ���ض��ن��ان  ط��ب  كلية  عميد 

ترجمة  التفاقيتني  توقيع  اأن  اإىل 

ع��م��ل��ي��ة مل��ن��ه��ج اجل��ام��ع��ة يف دع��م 

من�ضوبيها من اأع�ضاء هيئة التدري�س 

والطالب بداية من مراحل ت�ضجيل 

النمذجة  مرحلة  اإىل  الخ��رتاع��ات 

هذه  لتنفيذ  التطبيقي  وال��ت��ح��ول 

الخرتاعات وو�ضولها اإىل ال�ضوق.



ُكْم َتُصوُموا َخْيٌر لَّ
ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن

يتتعتتد �تتضتتيتتام رمتت�تتضتتان فتترة 

اخللل  لإ�تتضتتاح  ا�ضت�ضفائية 

اأعتت�تتضتتاء  يتتتحتتتدث يف  التتتتتذي 

العام، فقد  اجل�ضم على مدار 

احلديثة  التتدار�تتضتتات  اأكتتتتدت 

املتقطع  التت�تتضتتيتتام  حتتمتتيتتة  اأن 

والتي حتاكي �ضيام   ،)8/16(

حت�ضني  على  ت�ضاعد  رم�ضان 

والكولي�ضرول  التتتدم  �ضغط 

وال�ضكر وتقوي اجلهاز املناعي 

وتقي من ال�ضرطان، كما اأكدت 

يوؤثر  ال�ضيام  اأن  التتدرا�تتضتتات 

العقل    قتتتدرات  عتتلتتى  اإيتتجتتابتتاً 

اله�ضمي  اجلهاز  اأمتترا�تتض  ويعالج  الدهني  الكبد  من  ومينع 

فال�ضيام  الأمرا�ض،  من  وغريها  الأي�ض  ومتازمة  وال�ضمنة 

يعزز كفاءة التمثيل الغذائي با�ضتهاك اجلليكوجني وال�ضحوم 

وينتج  اجل�ضم،  اأع�ضاء  وجميع  والع�ضات  الكبد  يف  املخزونة 

املواد  تدوير  واإعتتادة   »Autophagy الذاتي  اللتهام  تنبيه 

الوزن  فقدان  فيتم  ال�ضموم،  من  والتخل�ض  والتالفة  املخزونة 

جلميع  الدموي  والتدفق  القلب  وظائف  يعزز  وهتتذا  الزائد، 

من  التتعتتديتتد  اإفتتتتراز  ال�ضيام  يحفز  حيث  اجلتت�تتضتتم،  اأعتت�تتضتتاء 

الغذائي  التمثيل  عمليات  تنظيم  يف  ت�ضاعد  التي  الربوتينات 

القدرات  وزيتتتادة  املناعة  وتقوية  التتنتتووي  احلم�ض  واإ�تتضتتاح 

املعرفية وتعزيز ال�ضيام على امليكروبيوم.  كما يحفز ال�ضيام 

اإنتاج  تعزز  والتي  لل�ضعادة  امل�ضببة  الإنتتدورفتتني  متتادة  اإفتتراز 

والفريو�ضات  بالبكترييا  الإ�ضابة  يقلل  مما  امل�ضادة  الأج�ضام 

وغريها.  لذا ينتج عن ال�ضيام حت�ضن ملحوظ يف عدد خايا 

الدم احلمراء والبي�ضاء، وتوازن املحركات اخللوية والأج�ضام 

ال�ضفاء من  وتزداد فر�ض  املناعي  يعزز اجلهاز  امل�ضادة وهذا 

الأمرا�ض، كما يعد ال�ضيام من املعززات القوية لنمو وجتديد 

اخلايا الع�ضبية، فقد اأ�ضارت الدرا�ضات احلديثة اأن ال�ضيام 

من العوامل القوية لتن�ضيط عوامل التغذية الع�ضبية، كما ينتج 

والغريلني  الإن�ضولني  لهرمونات  ال�ضحيح  الإيقاع  ال�ضيام  عن 

التي  الطاقة  من  املزيد  اجل�ضم  فينتج  واأديبونكتني،  واللبتني 

احليوية  على  اخلايا  من  وغريها  الع�ضبية  اخلايا  ت�ضاعد 

املحلل  الأنتتتزمي  تن�ضيط  على  ال�ضيام  يعمل  كما  والتتتتتجتتدد، 

لاأن�ضولني » IDE “، الذي   يلعب دوًرا حمورًيا يف توازن عمل 

الع�ضبية  اخلايا  وتخل�ض  الهرمونات،  من  وغريه  الإن�ضولني 

 Amyloid Beta  « بتتروتتتني  بيتا  الأمتتيتتلتتويتتد  مركبات  متتن 

تناول  ي�ضهم  كما  الع�ضبية،   للخايا  املدمرة   ،“  Proteins
وتكوين  لتجديد  مثالية  بيئة  ال�ضحي يف خلق  للطعام  ال�ضائم 

الع�ضبية. اخلايا 

بتناول  متتتتتوازن  �ضحي  غتتتذاء  بتتتتتنتتاول  التت�تتضتتائتتم  ويُتتنتت�تتضتتح 

كميات  �ضرب  مع  الربوبيوتيك  املعدنية  والأماح  الفيتامينات 

على  احلر�ض  يجب  كما  الإفطار،  فرة  املاء خال  من  كافية 

والفراولة  احلم�ضيات  يف  املتواجد  »�تتضتتي«  فيتامني  تتتنتتاول 

الأحما�ض  بتناول  ين�ضح  كما  وغريها،  والبقدون�ض  والفلفل 

الكتان  وبتتذور  الدهنية  الأ�ضماك  من   »3 »اأوميجا  الدهنية 

واملك�ضرات. بالإ�ضافة اإىل تناول الأطعمة الغنية باحلديد مثل 

اخل�ضراوات  تناول  من  والإكثار  والربوكلي  احلمراء  اللحوم 

والكركم  الكتان  وبتتذور  واجلتتوز  والتوت  العنب  مثل  والفاكهة 

بالفيتامينات  غنية  الأطعمة  هذه  فكل  الداكنة.  وال�ضوكولتة 

ومواد  والفافونويد  الأك�ضدة  وم�ضادات  املعدنية  والأمتتاح 

وحتث  الع�ضبية  اخلايا  وتغذية  للمخ  الدموي  التدفق  تعزز 

ع�ضبية  خايا  اإىل  التحول  على  الع�ضبية  اجلذعية  اخلايا 

والد�ضم  بال�ضكر  الغنية  الأغذية  عن  البعد  ويجب  نا�ضجة.  

اجلهاز  على  �ضلًبا  توؤثر  التي  امل�ضنعة  والأطعمة  والأمتتتاح 

املناعي وال�ضحة العامة بزيادة اجلذور احلرة املدمرة للخايا، 

اأي�ضا يجب احل�ضول على ق�ضط كاف من النوم لفرة تراوح 

الطويل  النوم على املدى  ليًا، لأن قلة  9 �ضاعات  7 اىل  بني 

الع�ضبية  بالأمرا�ض  الإ�ضابة  وت�ضبب  الع�ضبية  اخلايا  تدمر 

واخلرف وال�ضطرابات املعرفية، كما ت�ضهم ممار�ضة الريا�ضة 

احلركية  والوظائف  الغذائي  التمثيل  تعزيز  يف  ال�ضيام  مع 

الع�ضبية  التغذية  عوامل  وتعزيز  الع�ضبي  التوا�ضل  وزيتتادة 

هرمون  م�ضتويات  بتح�ضني  جديدة  ع�ضبية  خايا  وتكوين 

املياتونني الذي يدعم اخلايا الع�ضبية.

وبذلك يعود ال�ضيام بالفوائد العديدة على ال�ضحة البدنية 

تعاىل { قال اهلل  العقل،   وتعزيز قدرات  والروحية  والعقلية 

ن تَ�ُضوُموا َخرْيٌ لَُّكْم اإِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن}.
َ
َواأ

اأ�ضتاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

كلية ال�ضيدلة

القطاعات  مع  اجلامعة  اأ�ضتاذ  تعاون   .....

الأخرى

بتته، اإذ  متثل اجلتتامتتعتتة متتركتتز ختتربة متتوثتتوقتتاً 

يتوفر لها اأف�ضل الأطر العلمية املعدة على اأعلى 

م�ضتوى اأكادميي يف �ضتى جمالت التخ�ض�ض مما 

تطلب  التي  ال�ضت�ضارات  لتقدمي  اأهتتًا  يجعلها 

للمجتمع.  املختلفة  والهيئات  للموؤ�ض�ضات  منها 

اأ�ضتاذ اجلامعة من هذا الت�ضال على  وي�ضتفيد 

ومهمات  اأعمال  يف  والتجارب  باخلربات  اإمداده 

اإثتتراء جتربته  على  ي�ضاعد  اجلامعة مما  ختتارج 

العلمية وتطوير كفاءاته الأكادميية و�ضقل خرباته 

العلمية.ومن املاحظ اأن خطط التنمية قد تعاين 

يحدث  ما  وبني  وا�ضعيها  بني  حاد  انف�ضام  من 

داخل اأ�ضوار اجلامعات من بحوث ودرا�ضات، اإذ 

يف  املجتمع  موؤ�ض�ضات  دور  غياب  بو�ضوح  يربز 

دعم حركة البحوث العلمية كذلك �ضعف مقدرة 

اجلامعات ذاتها لإيجاد �ضلة مع تلك املوؤ�ض�ضات 

حركة  لتمويل  بديلة  �ضيًغا  لها  يي�ضر  نحو  على 

بني  ال�ضلة  هتتذه  مثل  وجتتود  اإن  فيها،  البحوث 

الطرفني ليعود عليهما بنفع كبري حيث كان من 

اأع�ضاء  وجتتتارب  وعلم  ختتربة  تو�ضع  اأن  املمكن 

هيئة التدري�ض يف خدمة هذه الهيئات وال�ضركات 

واملوؤ�ض�ضات ويف نف�ض الوقت من املمكن اأن تقوم 

والباحثني  العلماء  هتتوؤلء  باإمداد  اجلهات  هذه 

بحوثهم  لإجتتراء  الازمة  بالأموال  وم�ضاعديهم 

وجتاربهم و�ضقلها ون�ضرها وال�ضتفادة منها.

امل�ساهمة يف امل�ؤمترات والندوات واللقاءات 

العلمية

املتتوؤمتتترات  يف  اجلامعة  اأ�ضتاذ  م�ضاركة  تتيح 

وعوامل  رحبة  اآفاًقا  العلمية  واللقاءات  والندوات 

ف�ضيحة اأمامه للتعرف على اجلديد يف املجالت 

العلمية املختلفة كما تتيح له التعرف على نظرائه 

العاملني يف حقول التخ�ض�ض املماثلة، لذلك من 

ببحوث يف  اأ�ضتاذ اجلامعة  ي�ضارك  اأن  ال�ضروري 

املوؤمترات العلمية املحلية والإقليمية والعاملية اإثراًء 

يف  العاملني  بزمائه  ل�ضاته  وجتديًدا  خلرباته 

النمو  اإذ يتطلب  جمالت اهتماماته وتخ�ض�ضاته 

العلمي واملعريف واملهني لأ�ضتاذ اجلامعة امل�ضاركة 

املتتوؤمتتترات  يف  امل�ضتمرة  وامل�ضاهمة  املتوا�ضلة 

والندوات املتخ�ض�ضة وع�ضوية اجلمعيات العلمية 

خ�ضبة  بيئات  الأجتتواء  تلك  ن  توؤمِّ حيث  واملهنية 

والتميز يف جمالت  والتاأ�ضيل  والبتكار  لاإبداع 

البحث والتدري�ض، وعليه فاإن غياب اأ�ضتاذ اجلامعة 

عن تلك اللقاءات واجلمعيات يفقده عامًا مهما 

هذه  اإن  والنت�ضار،  والتطور  النمو  عوامل  من 

لتبادل  رائًعا  جمتتاًل  متثل  العلماء  بني  اللقاءات 

نتائج  ولعر�ض  النظر  ووجتتهتتات  والأفتتكتتار  الآراء 

والإفتتادة  تطبيقاتها  اإمكانيات  ومناق�ضة  البحوث 

يف  ينعزلون  الذين  والباحثني  العلماء  اإن  منها، 

جمتمعاتهم العلمية يف اأوطانهم يدورون يف حلقات 

مفرغة يف كثري من الأحيان، حقيقة قد يحرزون 

بع�ض التقدم وقد يتو�ضلون اإىل بع�ض الكت�ضافات 

هذه  ولكن  امل�ضتحدثة،  التطبيقات  اأو  اجلديدة 

التجريب  بعيدة عن  ال�ضبغة  الأمتتور تظل حملية 

العلمي العاملي وبعيدة عن النقد والتمحي�ض والذي 

قد يكون مفيًدا جًدا لها ولنموها 

وتعميقها، ومن هنا يكت�ضب العلماء 

املوؤمترات  هتتذه  يح�ضرون  الذين 

اأن  كما  هائلة  ختتربات  والتتنتتدوات 

ترثى  وجتاربهم  ت�ضقل  مواهبهم 

واحلوارات  النقا�ض  حلقات  داخل 

وتبادل الآراء والأفكار فيها.

يف  اجلامعة  اأ�ضتاذ  م�ضوؤولية 

خدمة املجتمع

اأ�تتضتتتتتاذ  م�ضئولية  تقت�ضر  ل 

قيامه  على  جامعته  يف  اجلامعة 

بتدري�ض املقررات وتلقني املعلومات 

اآخر  اإ�ضهام  له  اأن يكون  ينبغي  اإذ 

اجلماعية،  العلمية  والقيادة  العلمي  البحث  يف 

الأ�ضتاذ م�ضاركة فعالة يف  ي�ضارك  اأن  ينبغي  لذا 

الإ�ضهام يف خدمة املجتمع خال قنوات التعاون 

اأو  تكليًفا  املجتمع  خلدمة  اجلامعة  يف  املتاحة 

تطوًعا واأن يقدم خدمات يف جمال اخت�ضا�ضه اأو 

ح�ضب اإمكاناته وخرباته، فعليه مثًا اأن ي�ضهم يف 

الأعمال الإدارية واللجان التطويرية ويكون ع�ضًوا 

يف جلنة اأو عدة جلان موؤقتة اأو دائمة واأن ي�ضطلع 

الكلية  وعمادة  الق�ضم  رئا�ضة  مثل  اإداريتتة  باأعباء 

ورعاية  املجتمع  وخدمة  البحوث  مركز  واإدارة 

الأن�ضطة العلمية والثقافية وغري ذلك من الأعمال 

ذات العاقة بخدمة اجلامعة واملجتمع على حد 

من خال  ملمو�ض  اإ�ضهام  له  يكون  كذلك  �ضواء، 

انتدابه  يتم  كتتاأن  املحددة:  الطبيعة  ذات  اللجان 

حل  للم�ضاركة يف  العمل  فتترق  اإحتتدى  يف  للعمل 

مع�ضلة اأو عمل درا�ضة اأو اإعداد بحث وذلك من 

واهتماماته،  منطلق خرباته وجتاربه وممار�ضاته 

واإذا مل ي�ضرك قط يف جلان دائمة اأو موؤقتة اأو 

اأو يقم باأعمال ميكن  اإداريتتة  ل ي�ضطلع مبهمات 

ت�ضنيفها حتت خدمة اجلامعة اأو خارج اجلامعة 

فاإن هذه عامة غري اإيجابية يف �ضجله قد تنعك�ض 

تكون  وبالتايل  باجلامعة  الأ�ضتاذ  تقييم  �ضلًبا يف 

عائًقا يف �ضبيل ترقيته و�ُضلَّمه الوظيفي.

التفرغ العلمي 

يحتاج اأ�ضتاذ اجلامعة اإىل وقت كاٍف لتجميع 

اأفكاره وتركيز جهوده وجتديد قدراته للم�ضاهمة 

وعلى  بالفائدة  عليه  يعود  متميز  علمي  باإنتاج 

وا�ضحة  وعملية  علمية  مب�ضاهمة  اجلتتامتتعتتة 

العلمي  التفرغ  فرة  فاإن  ال�ضبب  ولهذا  وبتتارزة، 

اإذ  اجلامعة  لأ�ضتاذ  الأهمية  بالغة  فتترة  تعترب 

للعودة  الكايف  الوقت  يجد  اأن  خالها  ي�ضتطيع 

م�ضتجدة  واأبحاث  لإكمالها  �ضابقة  اأبحاث  اإىل 

والبحوث  الدرا�ضات  عمل  مثل  واإنهائها  لعملها 

وتتتاألتتيتتف الكتب التتدرا�تتضتتيتتة ممتتا قتتد يتتكتتون من 

ال�ضعب التفرغ له واإجنازه اأثناء عمله يف اجلامعة 

واللجان  التدري�ضية  والأعباء  املحا�ضرات  ب�ضبب 

والأن�ضطة الأخرى، كما يجد فيها فر�ضة لزيارة 

اآخرين  علماء  ولقاء  العلمية  واملعاهد  اجلامعات 

متخ�ض�ضني يف بيئات واأجواء اأكادميية اأخرى يف 

جمال اهتماماته، وقد ت�ضاعده هذه الفرة اأي�ضاً 

على اإكمال املتطلبات للرقية اإىل الدرجة العلمية 

التالية.

التط�ير املهني 

يكت�ضب اأ�ضتاذ اجلامعة خربات 

وا�ضعة من خال عمله الأكادميي 

اأ�ضاليب  لأن  البحثية  ون�ضاطاته 

وتتطور  تتغري  والبحوث  التدري�ض 

على نحو م�ضتمر بحكم ما يطراأ 

على امل�ضرية التعليمية ومناهجها 

ومتتنتتاحتتي التتبتتحتتث وطتترائتتقتته من 

متغريات وم�ضتجدات يف املفاهيم 

والأ�ضاليب والأفكار، اإن اخلربات 

يف  اجلامعة  لأ�ضتاذ  �ضتتاح  التي 

املتتهتتارات وحت�ضني  تطوير  جمتتال 

ب�ضكل  اأثرها  �ضينعك�ض  القدرات 

بارز وحم�ضو�ض على اأداء متميز له يف كيفية نقل 

اأذهتتان  يف  وتي�ضريها  والعملية  العلمية  املفاهيم 

املائم  واملتتنتتاخ  املريحة  البيئة  وتهيئة  التتطتتاب 

لتفاعلهم وا�ضتمالتهم واكت�ضاب ثقتهم، وميكن فيما 

واملهنية  الربوية  اخلربات  تلخي�ض جمالت  يلي 

والتي ميكن اأن تتاح لأ�ضتاذ اجلامعة بغية حت�ضني 

اأدائه وتطوير كفاءته نحو الأف�ضل، وهي كما يلي:

1ت تبني اأ�ضاليب التدري�ض احلديثة فلي�ض املوؤهل 
وحده كاف للت�ضدي للعملية التعليمية اإذ ل بد واأن 

يكون ثمة توجيه وتدريب و�ضقل للقدرات الذاتية 

عليه  والتتذي  اجلامعة  لأ�ضتاذ  العقلية  وامللكات 

املعول الأكرب يف تربية الأجيال واإعدادهم لتحقيق 

الآمال املعقودة عليهم والأهداف املناطة بهم. 

اأ�ضاليب  يف  املثلى  الربوية  الطرق  مواكبة  2ت 
وتذليل  معاجلة  وكيفية  التتطتتاب  متتع  التعامل 

م�ضاكلهم الدرا�ضية واجلانبية والتي قد توؤثر �ضلًبا 

والتخوف  طويلة  ملدة  املر�ض  )مثل  اأدائهم  على 

والتهرب من المتحانات، كذلك ق�ضوة الظروف 

النف�ضية وال�ضغوط الأ�ضرية، اإلخ(.

3ت كيفية التغلب على امل�ضاكل الإدارية والتعريف 
ما  وبخا�ضة  اجلامعة  ولوائح  بقوانني  والتوعية 

يتعلق منها مب�ضرية الطالب التعليمية وما يرتبط 

بها من حقوق له وواجبات عليه. 

4ت طرق واأ�ضاليب الإ�ضراف العلمي على ر�ضائل 
العلمي  تتتوفتترياجلتتو  وكيفية  العليا  التتدرا�تتضتتات 

ي�ضتغل  اأن  للطالب  يتيح  الذي  املنا�ضب  والبحثي 

ملكاته وقدراته ويخرج كل ما يف »ح�ضيلته« من 

اأفكار وتطلعات.

5ت ال�ضتعانة بكفاءات وبرامج وخربات عاملية 
اأخرى وعدم الكتفاء بالربامج املحلية فالطاع 

وال�ضتئنا�ض باآراء لها باع طويل ومرا�ض وا�ضع يف 

م�ضمار التدريب لهو هام جًدا.

وختاماً، اإذا كانت الدول ت�ضرف اأمواًل طائلة و 

تتكبد تكاليف باهظة لإعداد اأ�ضاتذة اجلامعة من 

ابتعاثهم وال�ضرف عليهم وتغطية نفقاتهم  حيث 

اأنه  تاماً  اإدراكتتاً  تدرك  واملعي�ضية فهي  الدرا�ضية 

ا�ضتثمار جمد �ضيكون له اأف�ضل مردود يف �ضبيل 

الوطن  م�ضئوليات  تت�ضلم  اأجيال  وتخريج  تعليم 

والبناء  التنمية  متتدارج  يف  به  والأختتتذ  وقيادته 

والتطور والرخاء.

ق�ضم الهند�ضة الكهربائية

كلية الهند�ضة

حتديده  مت  الكبرية«  »البيانات  م�ضطلح  اإن 

�ضوؤالني  على  التترد  ختتال  متتن  املقالة  هتتذه  يف 

ال�ضخمة؟ و ما  البيانات  رئي�ضيني هما: ما هي 

هي املهام التي توؤديها؟

جمموعة  فهناك  الأول  لل�ضوؤال  ا�ضتجابة   

ما  منها  ال�ضخمة  البيانات  مل�ضطلح  تعريفات 

املختلفة،  البيانات  م�ضادر  انفجار  اإىل  ي�ضري 

الهواتف  و  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  مثل 

جمموعات  اإىل  ي�ضري  متتا  ومتتنتتهتتا  املتتحتتمتتولتتة، 

البيانات التي يتجاوز حجمها نطاق قدرة اأدوات 

برامج قواعد البيانات النموذجية على اللتقاط 

لها  اآختتر  تعريف  والتحليل،  الإدارة  والتخزين 

املتنامية  التتكتتبتترية  التتبتتيتتانتتات  اأنتتهتتا جمتتمتتوعتتات 

متجان�ضة:  غري  بيانات  تن�ضيقات  تت�ضمن  التي 

منظمة، غري منظمة و�ضبه منظمة.. 

ذاتها  بحد  البيانات  تعترب  لتتذلتتك،  ووفتتقتتاً   

من  هائلة  كمية  لإدارة  مفيدة  تقنيات  مبثابة 

خال  متتن  اإدارتتتهتتا  ميكن  ل  التتتتتي  و  البيانات 

البيانات  اأ�ضبحت  حيث  التقليدية؛  التقنيات 

الربجميات  من  جديد  كجيل  تعامل  ال�ضخمة 

اقت�ضادية  قيمة  ل�ضتخراج  م�ضممة  اأنها  حيث 

من كميات كبرية جًدا من جمموعة متنوعة من 

اللتقاط  متكني  و  توفري  ختتال  متتن  البيانات 

والكت�ضاف و التحليل ب�ضرعة عالية.  

لو�ضائل  التحريري  التحليل  و�ضف  ميكن  و 

متعدد  »بتتحتتث  بتتتاأنتتته  الجتتتتتمتتاعتتي  التتتتتوا�تتضتتل 

بني  اجلتتمتتع  اإىل  يتتهتتدف  نتتا�تتضتتئ  التخ�ض�ضات 

بيانات  لتحليل  وتكييفها  وتو�ضيعها  الأ�ضاليب 

و�تتضتتائتتل التتتتتوا�تتضتتل الجتتتتتمتتاعتتي«. كتتمتتا يعترب 

اأنه  على  الجتماعية  الو�ضائط  بيانات  حتليل 

»جمع،  خالها  من  ميكن  التي  والأطر  الأدوات 

الو�ضائط  بيانات  ر�ضد، حتليل، تلخي�ض، ت�ضور 

ح�ضب  مدفوعة  تكون  ما  وعتتادة  الجتماعية، 

متطلبات حمددة من التطبيق امل�ضتهدف«.

لو�ضائل  فعالة  حتليل  عملية  اإجتتراء  اأجل  من 

البيانات  بنية  ظتتل  يف  الجتتتتتمتتاعتتي  التتتتتوا�تتضتتل 

ال�ضخمة، ب�ضكل اأ�ضا�ضي يتوجب القيام بتعريف 

البيانات  تقنيات  تنفيذ  وراء  الكامنة  الأ�ضباب 

اأ�ضا�ضي ل�ضتخراج  ت�ضكل �ضرط  الكبرية لكونها 

املعرفة من البيانات. 

د. اجلوهرة املطريي

اأ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم العام
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العام  ه��ذا  من  اإبريل  �سهر  بداية  يتزامن 

م��ع ب��داي��ة ���س��ه��ر رم�����س��ان ال��ف�����س��ي��ل وال���ذي 

ح��ول  م�سلٍم  امل��ل��ي��اري  ل��ق��راب��ة  ال��ك��ث��ر  يعني 

امل�سلمون  ي�سعر  ال�سهر  ه��ذا  ففي  ال��ع��امل، 

بالتاأين،  ب��داأت  الزمان  خطى  �سرعة  وكاأمنا 

وا����س���ت���ع���ادت ن��ف��و���س��ه��م ب��ع�����س��اً م���ن احل��ل��م 

م�سبعًة  عاملهم  اأج��واء  واأ�سبحت  والرحمة، 

ميثلها  التي  امل�سقة  من  فبالرغم  بالروحانية، 

ذك��ري��ات��ه��م  اأن  اإل  م��ن��ه��م،  للبع�ض  ال�����س��ي��ام 

م�ساعر  عليها  يغلب  الف�سيل  ال�سهر  بهذا 

امل�ساعر  هذه  اأ�سباب  من  اأن  ولعل  البهجة، 

ال�سهر  لهذا  امل�سلمون  يُِكنها  التي  اجلميلة 

الفر�سة  متنحهم  والتي  الدينية  طقو�سه  هي 

هذا  من  وموقعها  ذواتهم  ا�ستك�ساف  لإعادة 

املجتمعية  للطقو�ض  اإ�سافًة  ال�ساخب،  العامل 

كيان  تعزز  والتي  ال�سهر  هذا  ت�ساحب  التي 

العلم  اأن  اإل  باأهميتها،  وت��ذك��ره��م  العائلة 

من  كبراً  ناً  �ساأ لل�سيام  اأن  يعتقد  احلديث 

ب�سكل  م�سوؤوٌل  اإنه  بل  الن�سراح هذه،  م�ساعر 

ال�سيام  يعمل  حيث  منها،  كثٍر  عن  مبا�سر 

كبرة  كيميائية-حيوية  تغيرات  اإحداث  على 

على  توؤثر  اجل�سد  خاليا  من  خلية  كل  داخل 

والبدنية. الذهنية  �سحته 

ال��ط��ب��ي��ة عن  ب���ح���اث  الأ ت����زال  ل  ب��ي��ن��م��ا، 

اجل�سم  على  لل�سيام  الإيجابية  ث��رات  ال��ت��اأ

زخماً  اكت�سبت  اأنها  اإل  بدايتها،  يف  الب�سري 

هو  م��ا  ي��وج��د  ول  امل��ا���س��ي،  العقد  يف  ك��ب��راً 

العامل  منح  من  الزخم  هذا  على  دلل��ة  اأك��ر 

العام  يف  اهو�سومي«  »يو�سينوري  الياباين 

اأعماله  نظر  الطب  يف  نوبل  ج��ائ��زة   2016
يعرف  م��ا  اأو    Autophagy ال� ب��ح��اث  اأ يف 

ب��ال���«الل��ت��ه��ام ال���ذات���ي« وه���ي ع��م��ل��ي��ة ي��ق��وم 

والربوتينات  اخلاليا  بالتهام  اجل�سم  خاللها 

القدمية اأو غر املهمة يف اجل�سد وا�ستهالكها 

اأهم  من  ال�سيام  ويعترب  جديدة.  خاليا  لبناء 

العملية. هذه  حمفزات 

مما  بع�ساً  ن�ستعر�ض  ف��دع��ون��ا  الآن  اأم��ا 

اجل�سد  على  ال�سيام  فوائد  عن  حالًيا  نعرفه 

كيميائي-حيوي: منظور  من 

الدماغ  ي�ستهلك  الذهنية:  ال�سحة  حت�سني 

يف  امل�ستهلكة  الطاقة  كل  من   %20 الب�سري 

الن�سبة  ه��ذه  (ت�سل  البالغ  ن�سان  الإ ج�سم 

ل��ذل��ك  الأط���ف���ال)،  ع��ن��د   %60 ال����  حل���وايل 

اأج�سادنا  يف  ث��ره  ت��اأ ن�ست�سعر  م��ا  اأول  ف��اإن 

ما  ع��ادة  الأوك�سجني  و  اأ الغذاء  نق�ض  عند 

للوهلة  ن��ف��ر���ض  ق��د  ل��ذل��ك  ال��دم��اغ،  ي��ك��ون 

داء  اأ على  �سلبياً  ث��ر  ت��اأ لل�سيام  اأن  الأوىل 

مل�����س��ه  م���ا  ي��خ��ال��ف  ذل���ك  اأن  اإل  ال���دم���اغ، 

درا�سة  ففي  ال��واق��ع،  ر���ض  اأ على  الباحثون 

واحلمية  التغذية  اأكادميية  بوا�سطة  اأجريت 

 Academy of Nutrition الأمريكية  

لل�سيام  اأن  الباحثون  وجد   & Dietetics
الذهني  الأط��ف��ال  داء  اأ ع��ل��ى  �سلبياً  ث��ر  ت��اأ

كان  ولكنه  ق��ل،  اأ و  اأ �سنة   12 بعمر  هم  ملن 

الذهني  داء  الأ على  كبر  اإيجابي  تاأثر  ذو 

الذين  للمراهقني  ال��ذاك��رة  ق��وة  خ�سو�ساً 

خل�ست  كما  �سنة،   13 عن  اأعمارهم  تزيد 

عدد  على  تاأثراً  لل�سيام  اأن  اإىل  الدرا�سة 

���س��اع��ات ال���ن���وم ح��ي��ث ق���ل ع���دد ���س��اع��ات 

احل���اج���ة ل��ل��ن��وم ع��ن��د امل���راه���ق���ني مب��ع��دل 

ج��ام��ع��ة  ال��ب��اح��ث��ون يف  م���ا  اأ ���س��اع��ات.   1.8
اأن  اإىل  و�سلوا  فقد  املاليزية،  كيبانغ��سان 

خ�سو�ساً  عام  ب�سكل  املزاج  يح�سن  ال�سيام 

ال�سن. يف  الكبار  عند 

ظ��اه��رة  اإىل  ذل��ك  ي��ع��زى  اأن  امل��م��ك��ن  وم��ن 

لتتمكن  ن���ه  اأ ح��ي��ث  الن�����س��ول��ني«،  »م��ق��اوم��ة 

املوجود  امت�سا�ض �سكر اجللوكوز  اخلاليا من 

املتواجد يف  الإن�سولني  ت�ستخدم  الدم فهي  يف 

ال�سكر  امت�سا�ض  على  ي�ساعدها  والذي  الدم 

ال�سكر  تواجد  عند  ن��ه  اأ اإل  اخللية،  لداخل 

متيل  ومب�ستويات  م�ستمر  ب�سكل  والإن�سولني 

على  بالعتياد  اخلاليا  تبداأ  الأع��ل��ى،  للحد 

عالية  مب��ع��دلت  ال��دم  يف  الن�����س��ول��ني  وج��ود 

ن�����س��ول��ني وا���س��ت��ج��اب��ة  وت��ق��ل ب��ذل��ك ك��ف��اءة الإ

امت�سا�ض  ���س��ع��ف  ي�سبب  مم��ا  ل��ه  اخل��الي��ا 

تلك  داخل  الأي�ض  بطء  لذلك  وتباعاً  ال�سكر 

الكتئاب،  اأعرا�ض  ظهور  يحفز  مما  اخلاليا؛ 

اأو عدم القدرة على الركيز. �سعف الذاكرة، 

اإل اأنه ُوِجد اأن لل�سيام قدرًة على »ت�سفر« 

لتعتاد  اخلاليا  �سبط  واإع��ادة  املقاومة  هذه 

طبيعيتني  ن�����س��ول��ني  واإ �سكر  م�ستويات  على 

خ�سو�سا   - اخلاليا  تعود  وبذلك  ال��دم،  يف 

وبن�ساٍط  طبيعي  ب�سكٍل  للعمل   - الدماغ  يف 

طبيعيتان. اأي�ض  و�سرعة 

ال�سكري:  مب��ر���ض  الإ���س��اب��ة  م��ن  ال��وق��اي��ة 

 140 اىل   80 ب��ني  دم  ���س��ك��ر  م��ع��دل  ي��ع��ت��رب 

م��ع��دلً ط��ب��ي��ع��ي��اً، حيث  ل��ر  ل��ك��ل  م��ي��ل��ي��م��ول 

على  ال�سليم  ال�سخ�ض  يف  البنكريا�ض  يعمل 

الدم  يف  ال�سكر  معدل  يتجاوز  ل  اأن  احلر�ض 

طريق  ع��ن  ل��ر  لكل  ميليمول   140 ال���  ح��د 

والذي  �سلفاً  املذكور  الإن�سولني  هرمون  اإفراز 

امت�سا�ض  ت�سهيل  يف  فائدته  على  اإ���س��اف��ة 

تخزين  على  ي�ساعد  اجل�سم،  خلاليا  ال�سكر 

الكبد  يف  الدم  يف  اجللوكوز  �سكر  من  الزائد 

ولكن  اخل��الي��ا،  ق��ب��ل  م��ن  لح��ق��اً  لي�ستخدم 

اأن  با�ستمرار يعني  الوجبات  الغذاء بني  تناول 

هرمون  اإفراز  يف  ي�ستمر  �سي�سل  البنكريا�ض 

اأي�ساً  ي�سبب  ما  وهذا  الوقت  طيلة  الإن�سولني 

ن�����س��ول��ني« ح��ي��ث ت��ب��داأ اخل��الي��ا  »م��ق��اوم��ة الإ

ن�����س��ول��ني يف ال��دم  ب��الع��ت��ي��اد ع��ل��ى وج���ود الإ

وا�ستجابة  كفاءته  بذلك  وتقل  عالية  مبعدلت 

يف  التدريجية  الزيادة  ي�سبب  مما  له  اجل�سم 

يحفز  بدوره  والذي  الدم  يف  ال�سكر  معدلت 

الإن�سولني  من  املزيد  اإفراز  على  البنكريا�ض 

»ما  ب�  املرحلة  هذه  وتعرف  دواليك،  وهكذا 

تبداأ  حيث   (prediabetes) ال�سكري«  قبل 

مر�ض  لأعرا�ض  م�سابهة  لكن  طفيفة  اأعرا�ض 

يف  الأم��ر  يتحول  اأن  اىل  بالظهور  ال�سكري 

) املر�سي  ال�سكري  مر�ض  اإىل  بالفعل  النهاية 

.(diabetes type 2
جداً  كبر  مفعولً  لل�سيام  اأن  وجد  اأنه  اإل 

حيث  ومعاجلته،  بل  الأمر،  تدهور  اإيقاف  يف 

�ساعات  ل��ع��دة  ال��ط��ع��ام  ع��ن  الم��ت��ن��اع  يعمل 

الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  تقليل  على  متوا�سلة 

لالإن�سولني  لت�ستجيب  اخلاليا  �سبط  واإعادة 

تقليل  يعني  م��ا  ال���دم  يف  طفيفة  مب��ع��دلت 

كنت  اإذا  ل��ذل��ك  البنكريا�ض،  على  ال�سغط 

) ال�����س��ك��ري  ق��ب��ل  م��ا  م��رح��ل��ة  يف  ن���ك  اأ ت�سعر 

حتى  ال�سيام  على  فاحر�ض   (prediabetes
ملر�ض  حالتك  تتطور  ل  حتى  رم�سان  غر  يف 

املر�سي.  ال�سكري 

ال�سرطان:  من  والوقاية  ال�سيخوخة  تبطيئ 

ب�سكل  خالياه  بتجديد  ن�سان  الإ ج�سم  يقوم 

م�����س��ت��م��ر، ح��ي��ث ي����راوح ع��م��ر خ��الي��ا ال��دم 

 4 اإىل   3 حوايل  املثال  �سبيل  على  احلمراء 

�سهر  كل  فتتجدد  اجللد  خاليا  م��ا  اأ �سهر،  اأ

نف�سك  ل��ت  و���س��اأ ���س��ب��ق  ه��ل  ول��ك��ن   ، ت��ق��ري��ب��اً

يف  الفا�سدة؟  و  اأ امليتة  اخلاليا  تذهب  ي��ن  اأ

ذاتياً  منها  بالتخل�ض  اجل�سد  يقوم  احلقيقة 

غاية  يف  كيميائية-حيوية  عملية  طريق  عن 

تقوم  فيها،  الذاتي.  اللتهام  ت�سمى  التعقيد 

) »ي��ح��ل��ول«  ال���  ج�سيمات  تدعى  ج�سيمات 

اخل���الي���ا  ه����ذه  ب��ت��ف��ك��ي��ك   (Lysosome
يقوم  اأق�سر  اأمينية  اأحما�ض  اىل  القدمية 

لبناء  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ع��ادة  ب��اإ لح��ق��اً  اجل�����س��م 

ب��ن��اء  ت�����س��ت��خ��دم يف  ك���رب ح��ج��م��اً  اأ ب��روت��ي��ن��ات 

الهدم  فعملية  لذلك  املختلفة.  اجل�سم  خاليا 

الكيمياءُ- العمليات  اأه��م  من  ه��ذه  ال��ذات��ي 

من  اجل�سم  تنقية  على  ت�ساعد  التي  حيوية 

�سعفها،  فعند  جت��دي��ده.  ع���ادة  واإ ال�����س��م��وم 

م���را����ض امل��زم��ن��ة امل��رت��ب��ط��ة  ي��ب��داأ ظ��ه��ور الأ

���س��اف��ة ل��ظ��ه��ور اخل��الي��ا  ب��ال�����س��ي��خ��وخ��ة ب��الإ

ال�����س��رط��ان��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ول��ك��ن وج��د ال��ع��امل 

ويعيد  ين�سط  ال�سيام  اأن  و�سومي  اأ الياباين 

اجل�سم  يف  ال��ذات��ي  الل��ت��ه��ام  عملية  حتفيز 

ن��ه  اأ ���س��ارة  الإ (جت��در  للده�سة  مثر  ب�سكل 

يف  اأبحاثه  نظر  الطب  يف  نوبل  جائزة  ُمنح 

املجال).  هذا 

الفيفي حممد  بن  اأحمد 

الصيام.. »من منظور كيمياء الجسد«

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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صلة األرحام .. إحسان وأمان
تعترب �سلة الرحم من اأهم ركائز الإ�سالم، وعبادة 

الأمور  من  وهي  تعاىل،  اهلل  اإىل  بها  يتقرب  عظيمة 

امل��وؤم��ن��ني،  ع��ب��ادة  على  اهلل  فر�سها  ال��ت��ي  ال��واج��ب��ة 

منافع  من  لها  ملا  احلكيم؛  ال�سارع  عليها  حث  وقد 

عديدة، تعود باخلر وال�سعادة على الفرد، والأ�سرة، 

واملجتمع.

وجل  عز   - اهلل  اأن  الرحم يف  �سلة  اأهمية  وتكُمن 

الرحم،  �سلة  وبني   ،- �سبحانه   - تقواه  بني  قرن   ،-

ِب��ِه  تَ�����َس��اَءلُ��وَن  الَّ���ِذي   
َ َّ
اهلل ت��ع��اىل: {َواتَّ��ُق��وا  قوله  يف 

من قطيعة  - حذر  وجل  - عز  اأنه  كما  ْرَح��اَم}، 
َ
َواْلأ

رحمته  من  بالطرد  رحمه،  يقطع  من  وتوعد  الرحم، 

وال�سالم  ال�سالة  عليه   - الر�سول  كذلك حث  تعاىل، 

- على �سلة الرحم، ورغب فيها، وبني الأجر والثواب 

اجلزيل يف الدنيا والآخرة ملن و�سل رحمه، ثم اإنه - 

عليه ال�سالة وال�سالم -، اأخرب اأن �سلة الرحم �سبب 

فقال  فيه،  والربكة  العمر،  وطول  ال��رزق،  ب�سط  يف 

يب�سط  اأن  اأح��ب  (م��ن   :- وال�سالم  ال�سالة  عليه   -

رحمه)،  فلي�سل  اأث���ره،  يف  ل��ه  وين�ساأ  رزق���ه،  يف  ل��ه 

و�سلة الرحم ل تقت�سر على و�سل من و�سلك فقط، 

الذين  اأرحامه  ي�سل  من  هو  احلقيقي  الوا�سل  ولكن 

اأو  الأب،  جهة  من  الأقارب  هم:  والأرحام  يقطعونه، 

من جهة الأم، يجمع بينهما ن�سب من غر تفريق بني 

َرم. َرم، اأو رحم غر حَمْ رحم حَمْ

�سلة  حل��ق  م�سيعون  املجتمع  اأف���راد  م��ن  وك��ث��ر 

يقدم  بع�سهم  اإن  ب��ل  ف��ي��ه،  وم��ف��رط��ون  الأرح�����ام، 

التي  ال�سالت،  يف  اأرحامه  على  النا�ض  من  غرهم 

فمن  القريب،  ويقطع  البعيد،  في�سل  بها،  اأحق  هم 

والدعاء  اإليهم،  والإح�سان  حمبتهم،  الأرحام:  حقوق 

وذلك  وال�سدة،  ال�سيق  وقت  يف  وم�ساعدتهم  لهم، 

تقوية  هذا  يف  لأن  مادياً؛  و�سلتهم  عليهم،  بالنفقة 

العالقات  للتعاون، وحت�سني  وتدعيماً  الأرحام،  ل�سلة 

م��ن حقوقهم  ك��ذل��ك  ي���ث���ار،  والإ وال�����س��ف��ح،  ب��ال��ع��ف��و، 

ا�ستقبالهم،  وح�سن  وا�ست�سافتهم،  مر�ساهم،  زيارة 

التغا�سي  واأي�ساً  واأحزانهم،  اأفراحهم  يف  وم�ساركتهم 

زلتهم  عن  التغا�سي  ف��اإن  وزلت��ه��م،  اأخطائهم  عن 

بينهم. وامل�ساحنة  العداوة،  فتيلة  يطفئ 

الظل،  وا�سعة  احلانية  كال�سجرة  الأرح��ام  و�سلة 

واملودة،  املحبة،  ثمرات  جلني  الأقارب،  بها  ي�ستظل 

والطماأنينة،  والأم���ان،  ب��الأم��ن،  ولل�سعور  والأل��ف��ة، 

هذا  لي�ض  الأف���راد،  بني  الأ���س��ري  الرابط  ولتعزيز 

وقته،  يف  للوا�سل  يبارك  تعاىل  اهلل  اإن  بل  فح�سب، 

واأي�����س��اً حت�سل  ال��ن��ا���ض،  ب��ني  احل�سن  ذك��ره  وي��رف��ع 

وتفريج  اأم���وره،  ل��ه  اهلل  وتي�سر  ذري��ت��ه،  يف  ال��ربك��ة 

جميعاً  فلنكن  وح�سناته،  درجاته  من  والرفع  كرباته، 

الفائزين  للخرات،  الفاعلني  لالأرحام،  الوا�سلني  من 

باجلنان.

ال�سهيل اإبراهيم  بنت  �سارة  د. 

امل�ساعد الإ�سالمية  الثقافة  اأ�ستاذ 

الربية كلية   – الإ�سالمية  الدرا�سات  ق�سم 



بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

جمرد  من  لأكثثر  البع�ض  يحتاج 

اأو  الريا�ضية  الثثتثثمثثاريثثن  ممثثار�ثثضثثة 

الوزن،  لإنقا�ض  غذائي  نظام  اتباع 

خ�ضو�ضاً يف حالت ال�ضمنة املتقدمة 

والتي تهدد �ضحة الأ�ضخا�ض.

جديدة  تقنية  علماء  �ضمم  فقد 

اإنقا�ض  تعزيز عملية  للم�ضاعدة يف 

الثثثثثوزن، عثثن طثثريثثق قثثتثثل اخلثثايثثا 

بح�ضب  املثثعثثدة،  يف  للجوع  امل�ضببة 

 New Atlas مثثوقثثع  نثث�ثثضثثره  مثثثا 

 ACS Applied دوريثثة  عن  نقًا 

Materials & Interfaces
عثثثلثثثمثثثاء يف اجلثثامثثعثثة  و�ثثثثضثثثثرع 

يف  مثثوؤخثثراً  كثثوريثثا  يف  الكاثوليكية 

من  اخلايا،  هذه  ن�ضاط  من  احلد 

اإدخثثال تعديات على منوذج  خال 

حتفيز  »جثثهثثاز  با�ضم  يُثثعثثرف  اأويل 

.ISD »ال�ضبع داخل املعدة

من  يتكون  القدمي  النموذج  وكان 

دعامة تثبت بدون جراحة يف املريء 

يف  ي�ضتقر  بقر�ض  مت�ضلة  ال�ضفلي، 

�ضغرية  فتحة  ويوجد  املعدة،  فتحة 

يف القر�ض ت�ضمح للطعام باملرور.

فا�ضتمل  اجلديد  الإ�ثثضثثدار  اأمثثا 

من  ال�ضفلي  اجلثثانثثب  تغليف  على 

اإدارة  مثثن  معتمد  بعقار  الثثقثثر�ثثض 

الثثغثثذاء والثثثدواء الأمثثريكثثيثثة ي�ضمى 

اإىل  بثثالإ�ثثضثثافثثة  الأزرق،  امليثيلني 

مترير ليزر الألياف ال�ضوئية لأ�ضفل 

مثثثن خثثثال الثثفثثتثثحثثة املثثثوجثثثودة يف 

القر�ض، وينحني للخلف لي�ضري اإىل 

جانبه ال�ضفلي.

وعثثنثثدمثثا يثث�ثثضثثيء الثثلثثيثثزر على 

الثثدواء  ي�ضتجيب  الأزرق،  امليثيلني 

اإنثثثتثثثاج �ضكل  املثث�ثثضثثع عثثثن طثثثريثثثق 

با�ضم  يُعرف  الأك�ضجني  من  ن�ضط 

يقتل  الثثذي  القمعي«،  »الأك�ضجني 

لهرمون  املنتجة  القريبة  اخلثثايثثا 

من  الغر�ضة  �ضحب  يتم  ثم  غريلني، 

املعدة.

على  التجارب  طبقت  اأن  وبعد 

احلثثيثثوانثثات ملثثثدة اأ�ثثضثثبثثوع واحثثثد، 

هرمون  م�ضتويات  من  كل  انخف�ض 

الغريلني وزيادة وزن اجل�ضم مبقدار 

الن�ضف، مقارنة بحيوانات التحكم.

اأن  الباحثون  اأو�ضح  جهتهم،  من 

الأ�ضابيع  خال  تراجعت  التاأثريات 

اخلايا  ا�ضتبدال  مت  حيث  التالية، 

ب�ضكل  املثثقثثتثثول  لثثلثثهثثرمثثون  املنتجة 

ي�ضتمر  لكي  اأنه  يعني  طبيعي، مما 

تثثاأثثثري قثثمثثع اجلثثثثوع، يثثجثثب تثثكثثرار 

ويتم  دوري.  ب�ضكل  بال�ضوء  العاج 

حالًيا اإجراء مزيد من البحث، قبل 

اختبار التقنية اجلديدة على الب�ضر.

اجلثثوع  هثثرمثثون  اأن  اإىل  يثث�ثثضثثار 

بهدف  طبيعي  ب�ضكل  يفرز  غريلني 

حتدث  وبثثالثثتثثايل  ال�ضهية  تن�ضيط 

يتم  الثثتثثي  الثثطثثعثثام  كمية  زيثثثادة يف 

تناولها مما يعزز تخزين الدهون.

وبينما يتم اإطاق كميات �ضغرية 

مثثن الثثهثثرمثثون بثثاإ�ثثضثثارة مثثن الثثدمثثاغ 

والبنكريا�ض والأمعاء الدقيقة، تقوم 

خايا موجودة يف اجلزء العلوي من 

املعدة باإنتاج واإفراز معظمه.

تختلف طريقة غ�ضيل ال�ضعر من 

�ضخ�ض لآخر، ح�ضب ملم�ض �ضعرك 

على  العوامل  هثثذه  وتثثوؤثثثر  ومنطه، 

فيها غ�ضل  التي يجب  املثثرات  عدد 

ال�ضعر باملاء اأ�ضبوعًيا.

بريطانية حديثة  درا�ضة  وك�ضفت 

اأنه يف املتو�ضط، يغ�ضل الربيطانيون 

اأيثثثثثام. ويثثقثثول   3-2 �ثثضثثعثثرهثثم كثثل 

اخلرباء حول هذا املعدل اإنه مرتفع 

وت�ضاقط  الق�ضرة  ي�ضبب  وقد  جًدا 

غ�ضيل  للن�ضاء،  بالن�ضبة  ال�ضعر، 

ال�ضامبو  بنوعية  متعلق  ال�ضعر 

ونوعية ال�ضعر وفروة الراأ�ض.

وقال خمت�ض نظافة ال�ضعر عبا�ض 

كليك«:  »كيم�ضت  موقع  يف  كناين، 

مي�ضوا  اأن  الثثنثثا�ثثض  ملعظم  »ميثثكثثن 

غ�ضل  دون  اأيثثثام  ثاثة  اإىل  يومني 

�ضعرهم، ولكن اإذا كانت فروة راأ�ضك 

اإىل  زائدة، فقد حتتاج  تفرز دهوًنا 

اأولئك  يومني.  اإىل  يوم  كل  الغ�ضيل 

اأمل�ض  اأو  الذين لديهم �ضعر خفيف 

هم اأكر عر�ضة لل�ضعر الدهني«.

يفتقر  وامل�ضتقيم  الرقيق  ال�ضعر 

للزيت  ي�ضمح  ممثثا  املثثلثثمثث�ثثض،  اإىل 

بتغطية خيوط ال�ضعر.

فيجب  »الأفثثثثثثثثثرو«  �ثثضثثعثثر  اأمثثثثثا 

مثثرة  حثثثوايل  اأقثثثثل،  مبثثعثثدل  غ�ضله 

لأن  هثثذا  الأ�ثثضثثبثثوع.  مرتني يف  اإىل 

من  للتلف  عر�ضة  الإفريقي  ال�ضعر 

للحفاظ  �ضروري  الزيت  اجلفاف. 

على نعومة ال�ضعر وجتعده.

تلف  لتجنب  اأنثثه  ون�ضح اخلثثرباء 

الثث�ثثضثثعثثر، يثثجثثب جتثثنثثب ا�ثثضثثتثثخثثدام 

وا�ضتخدام  غ�ضلة  كل  مع  ال�ضامبو 

خبري  ون�ضح  اأحياًنا.  مبفرده  املثثاء 

موقع »كيم�ضت كليك« الرجال غ�ضل 

يف  مثثرات  اأربثثع  اإىل  مرتني  ال�ضعر 

ا�ضتخدام  من  حذر  ولكن  الأ�ضبوع، 

ت�ضد  قثثد  الثثتثثي  الثث�ثثضثثعثثر،  منتجات 

الزيت  كمية  مثثن  وتقلل  امل�ضامات 

اأن يوؤدي نق�ض الزيت  املنتج؛ ميكن 

اإىل جفاف ال�ضعر وتلفه.

كثثنثثاين:  ال�ضعر  خثثبثثري  واأ�ثثثضثثثاف 

ب�ضكل  بال�ضامبو  ال�ضعر  »غثث�ثثضثثل 

ي�ضاهم  ل  الأرجثثثثثح  عثثلثثى  مثثتثثكثثرر 

اأن  كناين  عبا�ض  اأكثثد  ال�ضلع.«  يف 

اأن  ممكن  ال�ضعر  غ�ضل  من  الإكثار 

يفاقم الق�ضرة، ومع ذلك، فاإن عدم 

الغ�ضل ميكن اأن ي�ضبب حكة يف فروة 

اإىل  اأي�ضا  يثثوؤدي  قد  الثثراأ�ثثض، مما 

تفاقم ق�ضرة الراأ�ض.

هي  »ن�ضيحتي  كثثنثثاين:  وقثثثثال 

م�ضاد  طثثبثثي  �ثثضثثامثثبثثو  ا�ثثضثثتثثخثثدام 

الأ�ضبوع  يف  مثثثرات   3-2 للق�ضرة 

يف  اأيثثام   3-2 باملاء  �ضعرك  وغ�ضل 

الأ�ضبوع للتخل�ض من الق�ضرة.«

سبق علمي.. نجاح عالج مرض 
السكري باستخدام الموجات 

فوق الصوتية

اأثارت الأبحاث اجلديدة الواعدة اإمكانية عاج مر�ض ال�ضكري من النوع 2 

بدون اأدوية. وعرب ثاثة مناذج حيوانية خمتلفة، اأظهر الباحثون كيف ميكن 

لفرتات ق�ضرية من املوجات فوق ال�ضوتية التي ت�ضتهدف جمموعات معينة 

ب�ضكل  والغلوكوز  الأن�ضولني  اأن تخف�ض م�ضتويات  الكبد  الأع�ضاب يف  من 

.»Nature Biomedical Engineering« فعال، وفقا ملا ن�ضرته دورية

وتو�ضل باحثون من مركز اأبحاث GE وكلية الطب بجامعة ييل وجامعة 

كاليفورنيا ومعاهد فين�ضتاين لاأبحاث الطبية اإىل طريقة فريدة من نوعها 

ح�ضية  اأع�ضاب  لتحفيز  م�ضممة  ال�ضوتية  فوق  باملوجات  جراحية  غري 

معينة يف الكبد، ت�ضمى هذه التقنية بالتحفيز املحيطي املرّكز باملوجات فوق 

ال�ضوتية pFUS، والتي ت�ضمح بتوجيه نب�ضات املوجات فوق ال�ضوتية عالية 

ال�ضتهداف اإىل اأن�ضجة معينة حتتوي على نهايات ع�ضبية.

واأو�ضح الباحثون اأنهم قاموا با�ضتخدام »هذه التقنية ل�ضتك�ضاف حتفيز 

التي  الكبدية،  البوابية  اأي   Porta hepatis ت�ضمى  الكبد  من  منطقة 

حتتوي هذه املنطقة على ال�ضفرية الع�ضبية التي تنقل املعلومات اخلا�ضة 

بالغلوكوز وحالة املغذيات اإىل املخ، ولكن ي�ضعب درا�ضتها نظًرا لأن هياكلها 

الع�ضبية �ضغرية للغاية بحيث ل ميكن حتفيزها ب�ضكل منف�ضل با�ضتخدام 

الأقطاب الكهربائية املزروعة.«

 pFUS ت�ضري الدرا�ضة املن�ضورة حديًثا اإىل دفعات ق�ضرية م�ضتهدفة من

يف هذه املنطقة من الكبد، جنحت يف تعطيل بداية ارتفاع ال�ضكر يف الدم. 

واأو�ضح راميوند هريزوغ، اخت�ضا�ضي الغدد ال�ضماء يف كلية الطب بجامعة 

اأفثثادت  امل�ضتمرة  ال�ضريرية  التجارب  اأن  امل�ضروع،  يف  يعمل  والثثذي  ييل 

الأن�ضولني  م�ضتويات  ال�ضوتية خلف�ض  فوق  املوجات  ا�ضتخدام  باأنه ميكن 

�ضيمثل  ال�ضوتية  فوق  باملوجات  الع�ضبي  التعديل  فاإن  ثم  ومن  والغلوكوز، 

اإ�ضافة مثرية وجديدة متاًما خليارات العاج احلالية ملر�ضى ال�ضكري.«

3 دقائق فقط يومًيا
ك�ضفت نتائج الدرا�ضة اأن ثاث دقائق فقط من املوجات فوق ال�ضوتية 

املركزة كل يوم كانت كافية للحفاظ على م�ضتويات ال�ضكر يف الدم الطبيعية 

يف احليوانات امل�ضابة بداء ال�ضكري.

هذه  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  حالًيا  الب�ضر  على  الدرا�ضات  جُتثثرى  وبينما 

تواجه  اأخثثرى  عقبات  هناك  فاإن  النتائج،  نف�ض  اأن حتقق  ميكن  الطريقة 

تتطلب  اإذ  فعاليتها،  اإثبات  بخاف  التقنية  لهذه  الوا�ضع  ال�ضريري  الن�ضر 

اأدوات املوجات فوق ال�ضوتية احلالية امل�ضتخدمة لأداء هذا النوع من تقنية 

pFUS فنيني مدربني.
ويو�ضح الباحثون اأن التكنولوجيا موجودة لتب�ضيط واأمتتة هذه الأنظمة 

بطريقة ميكن ا�ضتخدامها من قبل املر�ضى يف املنزل، ولكن يجب تطويرها 

قبل ن�ضر هذا العاج على نطاق وا�ضع.

مهند�ضي  وكبري  الدرا�ضة  يف  امل�ضاركة  الباحث  بوليو،  كري�ضتوفر  يقول 

الأ�ضاليب غري  من  الأنثثواع  اإن هذه   ،GE Research الطب احليوي يف 

ال�ضيدلنية اجلديدة ميكن اأن حتل حمل عدد من العاجات الدوائية يف 

امل�ضتقبل.

قال بوليو: »نحن الآن يف خ�ضم جتارب اجلدوى الب�ضرية مع جمموعة 

من مر�ضى ال�ضكري من النوع 2، والتي تبداأ عملًيا نحو الرتجمة ال�ضريرية« 

مو�ضًحا اأنه »ميكن اأن يغري ا�ضتخدام املوجات فوق ال�ضوتية قواعد اللعبة 

يف كيفية ا�ضتخدام الأدوية الإلكرتونية احليوية وتطبيقها على الأمرا�ض، 

مثل مر�ض ال�ضكري من النوع 2، يف امل�ضتقبل«.

اأبدى بع�ض العلماء حتفظات وحذر يف تف�ضريهم لهذه النتائج اجلديدة، 

فعلى الرغم من اأن هذا البتكار ميكن اأن يوؤدي يف النهاية اإىل نوع جديد 

قبل  العمل  من  املزيد  اإىل  حاجة  هناك  ولكن  ال�ضكري،  مر�ض  عاج  من 

الإقرار بجدوى فاعليته على الب�ضر، م�ضريين اإىل اأن »النهج يتطلب مزيًدا 

من الختبارات على احليوانات الأكرب حجًما.«

و�ضف ريت�ضارد بينينغر، باحث يف مر�ض ال�ضكري من جامعة كولورادو 

اأن�ضوتز، العمل اجلديد باأنه عر�ض �ضامل للغاية لكيفية ا�ضتخدام املوجات 

فوق ال�ضوتية لتح�ضني حالة مر�ضى ال�ضكري، ولكن ل يزال من املمكن اأن 

تعني الدرا�ضة الإيجابية املبكرة، التي اأجريت على احليوانات اأن هناك عدة 

�ضنوات قبل البدء يف التطبيق ال�ضريري يف العامل احلقيقي.

اإجثثراء مزيد من  اأنه مت   GE الباحثني يف  اآخثثر، قال فريق  ومن جانب 

فوق  املثثوجثثات  وفثثرتات  جرعات  ل�ضتك�ضاف  ال�ضريرية  قبل  الدرا�ضات 

ال�ضوتية املختلفة، كما بداأت الدرا�ضات الب�ضرية الأولية، ومن املتوقع ظهور 

نتائج اأولية يف وقت لحق من العام اجلاري.

خبر سار.. تقنية غير جراحية لعالج السمنة بالليزر

دراسة تكشف عدد مرات غسل الشعر األمثل
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تقنية

شركة قوقل تغري موظفيها 
»سكوتر« مجاني.. إلعادتهم  بـ

إلى المكاتب

هذا  املكاتب  اإىل  موظفيها  لإعادة  قوقل  �شركة  ت�شتعد 

الأ�شبوع، وكمكافاأة اإ�شافية، �شتقدم لهم دراجات كهربائية 

جمانية للم�شاعدة يف ت�شهيل النتقال.

�شانع  م��ع  البحث،  عمالق  اتفق  اأن  بعد  ذل��ك،  ي��اأت��ي 

ال�شكوتر الإلكرتوين اأوناغي لإطالق برنامج جديد ي�شمى 

العاملني يف  ملعظم  كهربائية«، حيث ميكن  دراج��ة  »ارك��ب 

التكلفة  مقابل  على  احل�شول  املتحدة  بالوليات  قوقل 

الكاملة لال�شرتاك ال�شهري يف طراز �شكوتر يوناغي.

ويبلغ �شعر طراز »وان« من �شكوتر يوناغي 990 دولراً، 

ب�شرعة  ي�شري  املحرك  ثنائي  ال��وزن  خفيف  �شكوتر  وهو 

ق�شوى تبلغ 30 كيلومرتاً يف ال�شاعة ومدى ي�شل اإىل اأكرث 

من 22 كيلومرتاً.

اأون��اغ��ي،  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ش�س  وق��ال 

ديفيد هاميان، اإن الفكرة كانت م�شاعدة موظفي قوقل يف 

الو�شول اإىل العمل - اأو حتى اإىل اأقرب حمطة للحافالت 

فقط.

وتاأتي الفكرة كمحاولة من قوقل لتح�شني جتربة العودة 

ب�شبب  املنزيل  العمل  من  عامني  بعد  املكتب  من  للعمل 

الوباء.

ماليني   10 من  اأك��رث  النا�شئة  يوناغي  �شركة  وجمعت 

ولتو�شيع  املا�شي،  العام  ال�شتثماري  املال  راأ�س  من  دولر 

اأوكالند  من  تتخذ  التي  ال�شركة  اأطلقت  اأعمالها،  نطاق 

مقراً لها خدمة ال�شرتاك كبديل للملكية، اإذ ميكن للعمالء 

حمددة  مدن  يف  دولراً   49 بقيمة  �شهري  ا�شرتاك  دفع 

مقابل احل�شول على منوذج يوناغي وان، وتت�شمن الر�شوم 

م�شاريف ال�شيانة والتاأمني من �شرقة ال�شكوتر اأو تلفه. 

ما�شك،  اإيلون  امللياردير  يخطط 

اخ��ت��ي��ار  ع����الم����ات  و����ش���ع  اإىل 

امل�شتخدم،  دخول  على  للم�شادقة 

ف�����ش��اًل ع���ن اإزال�������ة الإع����الن����ات 

للم�شتخدمني الذين يدفعون مقابل 

ع��ل��ى من�شة  الإ���ش��اف��ي��ة  امل���ي���زات 

والتي  تويرت،  الجتماعي  التوا�شل 

اأكرب  اأحد  املا�شي  الأ�شبوع  اأ�شبح 

م�شاهميها.

ا�شتكى  اأن  ب��ع��د  ذل����ك،  ي���اأت���ي 

فقدان  من  ب��ريي  مايكل  امل�شتثمر 

على  امل�شادقة  من  التحقق  عالمة 

ح�شابه، ما دفع ما�شك والذي اأ�شبح 

ع�شو جمل�س اإدارة تويرت، للرد عليه 

باأنه �شيتم ا�شتعادتها، واقرتح اأي�شاً 

التحقق  عالمات  ال�شركة  متنح  اأن 

وامل�شادقة جلميع م�شتخدمي تويرت 

ب��ل��و، وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه »ب��ل��وم��ربغ«، 

واطلعت عليه »العربية.نت«.

وتقدم خدمة ال�شرتاك ال�شهري 

يف تويرت ميزات اإ�شافية مثل بع�س 

الإع��الن��ات  م��ن  اخلالية  امل��ق��الت 

قبل  تغريدة  �شحب  على  وال��ق��درة 

ومتاحة  لالآخرين  مرئية  تكون  اأن 

للم�شتخدمني يف الوليات املتحدة، 

وكندا، واأ�شرتاليا، ونيوزيلندا.

ومنذ ح�شوله على ح�شة 9.2% 

اإدارة  جم��ل�����س  يف  مب��ق��ع��د  وف����وزه 

ا�شتعادة  على  ما�شك  رك��ز  تويرت، 

خا�شية وجود زر تعديل للتغريدات، 

امل�شاهري  عدد  قلة  اإىل  بالإ�شافة 

على �شبكة التوا�شل الجتماعي.

ماسك : ميزات جديدة إلى تويتر

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط
اآليفون قبل بيعه مجددًا؟

االتحاد األوروبي يريد ردع عمالقة التكنولوجيا

اآي��ف��ون،  ه��ات��ف  ت�شرتي  عندما 

بالبيانات  �شتملوؤه  اأن��ك  املوؤكد  من 

اأ�شبح  حجمها  زاد  وكلما  وال�شور، 

اأردت  ح��ال  يف  عليك  عبًئا  الأم���ر 

بيعه.

ال�شركات  على  اأي�����ش��ا  وال��ع��بء 

تريد  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  اأو 

فما  امل�شتعملة،  الهواتف  بيع  اإعادة 

كلها  البيانات  من  للتخل�س  احل��ل 

وب�شرعة؟

ت�شتغرق  ول  ب�شيطة  العملية  اإن 

فيها  يتم  معدودة،  دقائق  من  اأكرث 

التي  ال�شابقة  البيانات  كل  اإزال���ة 

تطبيقات  م��ن  امل�شتخدم  و�شعها 

وح�شابات و�شور.

ومن اأجل جعل هذه املهمة �شهلة، 

امل�شّنعة  ال�شركة  »اأب��ل«  ا�شتحدث 

اأو  �شبط  اإع���ادة  خ��دم��ة  ل��الآي��ف��ون 

م�����ش��ح ك��ل حم��ت��وي��ات ال��ه��ات��ف يف 

اأ�س  اأو  »اآي  الت�شغيل  نظام  ن�شخة 

.»15
لإيقاف  حاجة  هناك  يكون  ولن 

اأو  الآي��ف��ون«  على  »ال��ع��ث��ور  خدمة 

�شبط  اإع���ادة  قبل  القفل  تن�شيط 

الهاتف.

وميكن تطبيق اأمر اإعادة ال�شبط 

ال��ذه��اب  التالية:  اخل��ط��وات  ع��رب 

»ع��ام«،  اختيار  ثم  اإع���دادات،  اإىل 

 Transfer) ميزة:  اإىل  والو�شول 

.(or Reset iPhone
وه����ذه امل���ي���زة ت��ع��ط��ي��ك خ��دم��ة 

وبعدها  اجلديد،  للهاتف  الإع��داد 

تنا�شب  التي  اتباع اخليارات  عليك 

اأو  ال�شبط  اإع���ادة  مثل  حاجتك، 

ح��ذف ك��ل امل��ح��ت��وى والإع�����دادات 

منك  الأم���ر  و�شيطلب  ال�شابقة، 

اإدخال كلمة املرور.

تفا�شيل  ل��ك  �شيظهر  ولح��ًق��ا، 

�شيتم م�شحها  التي  البيانات  جميع 

فخدمة  ت��ق��ل��ق  ول  اجل���ه���از،  م���ن 

ك��الود«  »اآي  الحتياطية  الن�شخة 

���ش��ت��ك��ون ه���ن���اك حل��ف��ظ ب��ي��ان��ات 

الهاتف افرتا�شًيا قبل حموها منه.

اجل��ه��از،  ت�شغيل  اإي��ق��اف  وع��ن��د 

���ش��ت��ت��وق��ف خ��دم��ة »ال��ع��ث��ور على 

اجلهاز  ت�شغيل  و�شيعاد  الهاتف«، 

مرات عدة قبل الدخول يف و�شعه 

اجلديد.

ق���د ي��ت��ط��ل��ب ق���ان���ون الأ����ش���واق 

الت��ف��اق عليه  ال���ذي مت  ال��رق��م��ي��ة 

م��وؤخ��ًرا يف الحت���اد الأوروب����ي من 

جعل  املرا�شلة  تطبيقات  م��ط��وري 

متت  اإذا  م��ًع��ا  تعمل  تطبيقاتهم 

املوافقة عليه.

وجاء يف البيان ال�شحفي ال�شادر 

اأن امل�شرعني  عن الحتاد الأوروب��ي 

التي  ال�����ش��رك��ات  اأن  ع��ل��ى  واف��ق��وا 

ما�شنجر  اأو  وات�����ش��اب  وراء  تقف 

جتعل  اأن  ي��ج��ب   iMessage اأو 

تطبيقاتها قابلة للت�شغيل البيني مع 

من�شات املرا�شلة الأ�شغر بناًء على 

طلب املطورين.

امل�شرعون  واف���ق  ال��ب��ي��ان:  وق���ال 

يف الحت��اد الأوروب��ي على اأن اأكرب 

اأو  وات�شاب  )مثل  املرا�شلة  خدمات 

اأن  iMessage( يجب  اأو  ما�شنجر 

تنفتح وتتفاعل مع من�شات املرا�شلة 

يتمكن  ذل��ك.  طلبوا  اإذا  الأ���ش��غ��ر، 

اأو  ال�شغرية  املن�شات  م�شتخدمو 

الكبرية بعد ذلك من تبادل الر�شائل 

اأو اإر�شال امللفات اأو اإجراء مكاملات 

املرا�شلة،  تطبيقات  ع��رب  الفيديو 

اخليارات  من  مزيًدا  مينحهم  مما 

البيني  الت�شغيل  بالتزام  يتعلق  فيما 

ل��ل�����ش��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، ات��ف��ق 

امل�شرعون امل�شاركون على اأن اأحكام 

يف  تقييمها  يتم  البيني  الت�شغيل 

امل�شتقبل.

القانون  اإقرار  عدم  من  وبالرغم 

اإليها  ي�شري  التي  اللغة  ف��اإن  بعد، 

اأن جترب  الأوروب����ي ميكن  الحت���اد 

فتح  على  وميتا  اآب��ل  مثل  �شركات 

عليها  ت�شيطر  كانت  التي  الأنظمة 

بالكامل يف ال�شابق.

يريد  الأوروبي  اأن الحتاد  ويبدو 

لتطبيقات  ال�شماح  على  اآبل  اإجبار 

امل��را���ش��ل��ة الأخ�����رى ب��ال��ت��ع��ام��ل مع 

اأنه ميكنك  iMessage، مما يعني 
م�شتخدم  ب���ني  حم���ادث���ة  اإج������راء 

اآيفون وم�شتخدم  iMessage عرب 
بنظام  يعمل  حا�شب  عرب  تيليجرام 

ويندوز.

كان  اإذا  م��ا  الوا�شح  م��ن  ولي�س 

الكبرية  التطبيقات  تعمل  اأن  يجب 

الأوروب��ي يقول  مًعا، ولكن الحت��اد 

العوائق،  من  التخل�س  يحاول  اإن��ه 

ال�شركات  تنظيم  يف  املبالغة  دون 

هذا  اإن�����ش��اء  يبدو  وق��د  ال�شغرية. 

معقًدا  البيني  الت�شغيل  من  النوع 

ولكن  تكنولوجية.  نظر  وجهة  من 

الحتاد الأوروبي مل مينح ال�شركات 

الكثري من الوقت للقيام بذلك.

التنفيذ  حيز  ال��ق��واع��د  وت��دخ��ل 

بقليل  اأ���ش��ه��ر  �شتة  م��ن  اأك���رث  بعد 

برملان  قبل  من  القانون  اعتماد  من 

وجمل�س الحتاد الأوروبي.

ويظهر التاريخ اأن ال�شركات تبقي 

اأنظمة املرا�شلة مغلقة لأنها ت�شتطيع 

امل�شتحيل  م��ن  لأن���ه  ول��ي�����س  ذل���ك، 

ميتا  ودجم���ت  م��ًع��ا.  تعمل  جعلها 

بع�س اأنظمتها للمرا�شلة مًعا. بينما 

قدمت اآبل اإ�شداًرا اأكرث انفتاًحا من 

الت�شالت  ل�شركات   iMessage
منذ �شنوات عديدة.

ل��دول الحت���اد يف بيانها  ووف��ًق��ا 

غرامة  ف��ر���س  ميكنها  ال�شحفي، 

ب�����ش��اأن  امل���ئ���ة  يف   10 اإىل  ت�����ش��ل 

الإيرادات ال�شنوية العاملية. وت�شبح 

لالنتهاكات  امل��ئ��ة  يف   20 الن�شبة 

اللجنة قادرة على  اأن  املتكررة، كما 

عمليات  اإج���راء  م��ن  ال�شركة  منع 

تخرق  اأنها  اعتربت  اإذا  ا�شتحواذ 

القواعد ب�شكل منهجي.

اآبل:  �شركة  با�شم  املتحدث  وقال 

الأ�شواق  قانون  اأحكام  بع�س  توجد 

يف  �شرورية  غ��ري  ث��غ��رات  الرقمية 

مل�شتخدمينا،  والأم��ان  اخل�شو�شية 

من  الأح��ك��ام  بع�س  متنعنا  بينما 

الفكرية  امللكية  على  ر�شوم  فر�س 

نحن  ال��ك��ث��ري،  فيها  ن�شتثمر  ال��ت��ي 

اأ�شواق  نوؤمن ب�شدة باملناف�شة وخلق 

اأنحاء  جميع  يف  مزدهرة  تناف�شية 

العامل، ونوا�شل العمل مع اأ�شحاب 

امل�شلحة يف جميع اأنحاء اأوروبا على 

ال�شعف  نقاط  من  التخفيف  اأم��ل 

هذه.
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تطوير مهارات »اآلداب« يصدر دليل 
إلجراءات الكلية

 

اأ�صدرت وحدة تطوير املهارات 

اإر���ص��ادًي��ا  دل��ي��ًا  الآداب  بكلية 

دليل   « بعنوان  اإجراءاتها  لتنظيم 

الإجراءات لوحدة تطوير املهارات 

اأع���ده  وال����ذي  الآداب«،  بكلية 

الدكتور  ال��وح��دة  على  امل�صرف 

الفريح،  بن عبدالرحمن  اإبراهيم 

املقرن  بثينة  الأ�صتاذة  وم�صاركة 

والأ�صتاذة نايفة العتيبي.

من  ع��دد  على  الدليل  يحتوي 

الأق�صام، ت�صمل التعريف بالوحدة 

وهيكلها  ور���ص��ال��ت��ه��ا  واأه��داف��ه��ا 

تف�ّصل  اأق�صام  وث��اث��ة  الإداري، 

والتنفيذ  التخطيط  اإج�����راءات 

اإج���راءات  اإىل  اإ�صافة  والتقومي، 

اإ�صراك الطلبة ممثلني بفريق ماهر الطابي يف اأن�صطة الوحدة، و�صم الدليل 

جمموعة من النماذج واملاحق. وياأتي الدليل نحو �صعي وحدة تطوير املهارات 

لتنظيم اإجراءاتها مبا يتوافق مع عمليات التطوير، والتح�صني امل�صتمر التي 

توليها كلية الآداب ووكالة الكلية للتطوير واجلودة اهتماًما بالًغا.

»أرض السعادة«.. فعالية بالمدينة 
الجامعية الطالبات

كتبت: اأ�صماء الدو�صري

باإ�صراف  والإع��ام،  العامة  العاقات  بق�صم  التدريب  طالبات  اأقامت 

اإدارة العاقات العامة والإعام باملدينة اجلامعية للطالبات، موؤخراً فعالية 

بعنوان »اأر�ض ال�صعادة«، وذلك اأمام مكتبة الأمرية �صارة.

ال�صغوط  وتخفيف  اجلامعة  طالبات  اإ�صعاد  اإىل  الفعالية  فكرة  هدفت 

وكرنفال  الهوائية  اللعاب  من  عدد  على  احتوت  حيث  عليهن،  الدرا�صية 

الألعاب وركن للم�صروبات واملاأكولت وهدايا عينية مت توزيعها للجميع.

»وسائل التواصل االجتماعي وأثرها في 
مجال األمن الفكري«.. في محاضرة

اأقامت وحدة الإر�صاد الأكادميي بكلية علوم الريا�صة والن�صاط البدين 

حما�صرة  الطاب،  �صوؤون  بعمادة  والإر���ص��اد  التوجيه  مركز  مع  بالتعاون 

الأم��ن  جم��ال  يف  واأث��ره��ا  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  بعنوان»  تثقيفية 

ال��مواف��ق  ي��وم الإث��نني  الفك�ري« قدمها الدكتور حمي�د ال�ص�ايجي، وذل�ك 

واجل��ودة  للتطوير  الريا�صة  علوم  كلية  وكيل  بح�صور  /1443/8ه�،    18
الدكتور عبداهلل اللهيبي، وعدد من اأع�صاء وع�صوات هيئة التدري�ض.

ا�صتملت املحا�صرة على عدة حماور اأبرزها كيفية احل�صول على م�صادر 

الأخبار واملعلومات ال�صحيحة و قوة تاأثري ال�صائعات على ت�صرفات الأفراد  

واأ�صاليب مواجهة  اأي�ًصا طرق  املجالت،  املجتمع يف جميع  وعواقبها على 

املعلومات والأخبار اخلاطئة.

ك�����ت�����ب: م���و����ص���ى 

حدادي

ج���ودة  م��وؤ���ص��ر  يف 

الوظيفية  ال��ب��ي��ان��ات 

ل�����������دى اجل������ه������ات 

احل��ك��وم��ي��ة وحت��دي��ث 

الوظيفية  ال��ب��ي��ان��ات 

العام    من  الأول  للربع 

ح��اف��ظ��ت  2022م، 
عمادة املوارد الب�صرية 

باجلامعة ممثلًة باإدارة 

اخلدمات الإلكرتونية 

على ن�صبة %100 يف 

خدمة  يف  املعلوماتية  للقوائم  الآيل  الربط 

والتنمية  الب�صرية  املوارد  وزارة  »التزام« مع 

برنامج  مع  بالتعاون  الجتماعية 

»ي�صر«،  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ع��ام��ات 

ا�صتعداًدا لبدء عملية قيا�ض  وذلك 

»موؤ�صر جودة البيانات الوظيفية.

الب�صرية  امل��وارد  عميد  واأو���ص��ح 

الدكتور �صامل الرجيعي اأن اجلامعة 

التحول  عملية  اإجن���از  يف  ت�صاهم 

احلكومية  اجل��ه��ات  ل��دى  الرقمي 

م���ن خ����ال اآل���ي���ة رب����ط ال��ق��وائ��م 

الوظيفية،  البيانات  ت�صمل  والتي 

م�صري  بيانات  ال��وظ��ائ��ف،  بيانات 

ال���روات���ب، ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

بيانات  الإجازات  بيانات  للموظف، 

م�صرياً  امل��وؤه��ات،  وبيانات  الأداء،  تقييم 

اخلدمات  اإدارة  من  املبذولة  اجلهود  اإىل 

على  املحافظة  يف  الإلكرتونية 

هذه الن�صبة وا�صتمرت من العام 

املا�صي اإىل الربع الأول من هذا 

العام.

يذكر اأن خدمة »التزام« �صمن 

والتي  الرقمي  التحول  م�صروع 

تتما�صى مع روؤية اململكة 2030، 

ال��ب��ي��ان��ات  رب����ط  اإىل  وت���ه���دف 

احلكومية  اجلهات  مع  اإلكرتونياً 

بيانات  ت��ب��ادل  اإمكانية  واإت��اح��ة 

وب�صكل  اآلًيا  والوظائف  املوظفني 

مقارنة  من  اجلهة  اآم��ن، ومتكني 

بيانات املوارد الب�صرية مع قاعدة 

البيانات املركزية يف وزارة املوارد 

الب�صرية والتنمية الجتماعية.

كتب: في�صل املجلي 

م��وؤخ��راً  اجل��غ��راف��ي��ا،  ق�صم  نظم 

حما�صرة بعنوان »تقنيات الطائرات 

التجارية  وتطبيقاتها  طيار  ب��دون 

�صعيد  املخرتع  قدمها  والبحثية«، 

�صناعة  يف  املتخ�ص�ض  ال��زه��راين 

بح�صور  ط��ي��ار،  ب���دون  ال��ط��ائ��رات 

الدكتور  اجل��غ��راف��ي��ا  ق�صم  رئي�ض 

وع��دداً  ال��ق��رادي،  �صامي  بن  مفرح 

من اأع�صاء هيئة التدري�ض والطاب 

وكيلة  املحا�صرة  اأدارت  والطالبات، 

فاتن  ال��دك��ت��ورة  اجل��غ��راف��ي��ا  ق�صم 

النحا�ض، والتي بدورها قدمت نبذة 

واأبرز  الزهراين  �صعيد  عن املخرتع 

التجارية  والأن�صطة  الهتمامات 

للمخرتع �صعيد الزهراين يف جمال 

بدون  الطائرات  وتطبيقات  �صناعة 

طيار يف اململكة العربية ال�صعودية. 

وذك����ر امل���خ���رتع ال���زه���راين اأن 

طيار  ب���دون  ال��ط��ائ��رات  تطبيقات 

التطبيقات  م��ن  ت��ع��د  امل��م��ل��ك��ة  يف 

الواعدة ب�صكل كبري، �صواًء يف جمال 

الأر���ص��ي  الغطاء  ودرا���ص��ة  مراقبة 

والتغريات التي تطراأ عليه، اأو حتى 

التطبيقات واجلوانب احل�صرية  يف 

وال��ب�����ص��ري��ة يف ق��ط��اع��ات ال��ن��ق��ل 

واملقاولت وقطاعي الطاقة والأمن.

الطائرات  اأن  الزهراين  واأ�صار   

حدين  ذو  �صاحاً  تعد  طيار  ب��دون 

من املمكن اأن ي�صتخدم يف تطبيقات 

ول��ه��ذا  ك��ث��رية،  واأم��ن��ي��ة  ع�صكرية 

لمتاك  احلديثة  التنظيمات  ف��اإن 

يف  طيار  ب��دون  الطائرات  وت�صغيل 

قبل  من  ال�صعودية  العربية  اململكة 

هيئة الطريان املدين والهيئة العامة 

اجليومكانية  واملعلومات  للم�صاحة 

م��ن ���ص��اأن��ه��ا اأن ت��ن��ظ��م ع��م��ل ه��ذا 

خ�صو�صية  على  وحتافظ  اجلانب 

وق��دم  واملقيمني،  املواطنني  واأم���ن 

تطبيقات  ع���ن  ن��ب��ذة  ال����زه����راين 

يف  ال��واع��دة  بعد  ع��ن  ال�صت�صعار 

م�صدداً  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

الهتمامات  تن�صب  اأن  اأهمية  على 

ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل�����ص��اري��ع ال��درا���ص��ي��ة 

العلمية  ال��ف��ج��وات  تلك  �صد  على 

العلمي  الناجت  اإث��راء  يف  وامل�صاهمة 

بدون طيار  الطائرات  تطبيقات  يف 

يف اململكة العربية ال�صعودية. 

يذكر اأن املخرتع �صعيد الزهراين 

الطلبة  ب��رن��ام��ج  اإىل  ان�����ص��م  ق���د 

املوهوبني يف جامعة امللك �صعود يف 

�صنوات،   10 قبل  الثانوية  املرحلة 

وق���د اأك��م��ل درا���ص��ت��ه يف ال��ولي��ات 

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، ل��ي��ت��وج ه��ذه 

من  العديد  على  بح�صوله  امل�صرية 

رفيعة  والعاملية  الإقليمية  اجلوائز 

امل�صتوى، حتى اأ�ص�ض موؤخراً �صركته 

اخلا�صة يف تقنيات الطائرات بدون 

طيار يف اململكة العربية ال�صعودية.
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عمادة الموارد البشرية تحافظ على نسبة 100% في »التزام« لعام 2022م 

الجغرافيا يقيم محاضرة »تطبيقات الطائرات بدون طيار«

د. الرجيعي

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي يوقع اتفاقية تعاون مع كليات اخلليج 

للعلوم الإدارية والإن�سانية بحفر الباطن


