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رئيس الجامعة يدشن معرض الخدمات الطالبية

03
د.الجارالله :أكثر من مليوني مصاب بالتصلب اللويحي ..واإلناث األكثر عرضة
ا�ست�شاري امل�سالك البولية للأطفال يف املدينة الطبية

د .الحازمي يجري عملية «حالبين» األولى من نوعها في مصر
ر�سالة اجلامعة -م�ساعد الغنيم:
�أج��رى ا�ست�شاري امل�سالك البولية
ل�ل�أط��ف��ال يف كلية ال��ط��ب واملدينة
الطبية اجلامعية الدكتور حمدان
احل���ازم���ي ،عملية زراع����ة حالبني
باملنظار اجلراحي البطني من داخل
املثانة ،وتعد العملية الأوىل من نوعها
يف م�صر ،وذل��ك على هام�ش ور�شة
العمل امل�صاحبة للم�ؤمتر ) (37لق�سم
امل�سالك البولية بجامعة طنطا مب�صر.
وق��ال الدكتور حمدان احلازمي:
«�إن هذه العملية تعد من العمليات
الدقيقة ،حيث بد�أ �إجرا�ؤها يف اململكة
ع��ام 2017م ،بينما العملية جترى
لأول مرة يف جمهورية م�صر العربية،
ومت نقلها يف بث مبا�شر للم�شاركني
يف ور�شة العمل امل�صاحبة للم�ؤمتر»

م�شرياً �إىل �أنه مت ا�ستخدام املنظار
اجلراحي البطني من داخل املثانة،
وتتميز عمليات املنظار مقارن ًة بال�شق
اجل��راح��ي بفتحات �صغرية ج��دًا،

وبدقتها ،وم�ستوى الو�ضوح ،بالإ�ضافة
�إىل قلة الإح�سا�س بالأمل ،الأمر الذي
يرتتب عليه قلة احلاجة �إىل م�سكنات
قوية ،مع �سرعة فرتة النقاهة بعد

تكريم طلبة الجامعة المشاركين في الحج والعمرة

العملية ،وق�صر الإقامة يف امل�ست�شفى.
وغالباً تختفي الندب اجلراحية يف
مكان العملية مع م��رور الوقت ،مع
ن�سبة جناح عالية ت�صل �إىل .% 95
و�أع����رب ال��دك��ت��ور احل��ازم��ي ،عن
اع��ت��زازه ملا و�صل �إليه �أبناء اململكة
م���ن مت��ي��ز يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت،
وهذه نتاج النظرة الطموحة والر�ؤية
الإ�سرتاتيجية للقيادة املتمثلة بر�ؤية
اململكة  2030وحر�صها على دعم
قطاع التعليم ال�صحي واخل��دم��ات
الطبية وال��ع��م��ل ع��ل��ى م�شروعات
�صحية ت�ستوعب احتياجات الوطن
من املن�ش�آت والكفاءات الطبية ،مبيناً
�أن اململكة �أ�صبحت من الدول املتقدمة
يف تقدمي اخلدمات ال�صحية والتعليم
الطبي والبحث العلمي.
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فتح باب الترشح لـ «الحقوق»
ر�سالة اجلامعة -مكتب رئي�س اجلامعة:
بناء على توجيه معايل رئي�س اجلامعة� ،أعلنت اللجنة اال�ست�شارية
الختيار عمداء الكليات واملعاهد عن فتحها باب القبول للرت�شح ملن�صب
عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية؛ وذل��ك �إم��ا بالتجديد للعميد
احلايل �أو التعوي�ض عنه ،كما ميكن تقييم العميد احلايل الذي �ستنتهي
فرتة عمادته عن طريق الرابط املوجود يف موقع اللجنة الإلكرتوين
https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection
ك�شف عن ذلك لر�سالة اجلامعة �أمني �سر اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل
ال�سنيدي ،م�شرياً �إىل �أن اجلامعة ت�سعى �إىل اختيار الأف�ضل لهذه
املنا�صب القيادية ،و�أك���دت اللجنة ح�سب تنظيم �إج����راءات اختيار،
وتر�شيح عمداء الكليات واملعاهد على �ضرورة االط�لاع على ال�سمات
املتوقعة يف املر�شحني ملن�صب عميد للكليات واملعاهد يف اجلامعة ،وكذلك
االطالع على �أنظمة و�إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات ،و�إر�سال
ريا �إىل �أن باب الرت�شيح
تر�شيحاتهم �إىل الرابط امل�شار �إليه �أعاله ،م�ش ً
يقفل بنهاية يوم ال�سبت 1444/2/28-21هـ املوافق 2022/9/24م.
وبهذ ِه املنا�سبة دعت اللجنة وكالء ور�ؤ�ساء الأق�سام وجميع �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الكليات املُعلن عنها ،للم�شاركة يف تقييم �أداء عميد كليتهم
عن طريق منوذج التقييم اخلا�ص بذلك ،علماً �أن التقييم متاح حتى يوم
ال�سبت 1444/2/28هـ.

معرض «رحابة» بكلية اآلداب
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ً
«السياحة واآلثار» توقع اتفاقية مع «المكاتب التنفيذية»

�صورة جماعية للطرفني
ر�سالة اجل��ام�ع��ة :كلية ال�سياحة
والآثار:
نياب ًة عن معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،وقع عميد كلية
ال�سياحة والآث��ار الدكتور عبداهلل
امل��ن��ي��ف ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب�ين ق�سم

الإدارة ال�سياحية والفندقية بكلية
ال�سياحة والآث���ار ،و�شركة املكاتب
التنفيذية ،التي مثلها الأ�ستاذ خالد
البتال الرئي�س التنفيذي لقطاع ر�أ�س
املال الب�شري.
وتن�ص االت��ف��اق��ي��ة على التحاق
طالب الق�سم يف برامج تدريبية لدى

توقيع االتفاقية
ال�شركة لتكون جز ًءا مكملاً للخطة
الدرا�سية لق�سم الإدارة ال�سياحية
وال��ف��ن��دق��ي��ة��� ،ش��ام��ل � ًة امل���ه���ارات
التخ�ص�صية يف �إدارة ال�سياحة
وال�ضيافة والفعاليات ،وامل��ع��ارف
املتعلقة ببيئة العمل؛ انطالقاً من
�أهمية التعاون بني خمتلف قطاعات

الدولة.
وقد ح�ضر مرا�سم التوقيع وكالء
كلية ال�سياحة والآث�����ار ،ورئي�س
ق�سم الإدارة ال�سياحية والفندقية
ال��دك��ت��ور �أدي���ب اخلليل ،و�أع�ضاء
جل��ن��ة االت��ف��اق��ي��ة وه����م :ال��دك��ت��ور
�سلمان العتيبي ،والدكتور طالل �أبو

لن�رش الثقافة الأكادميية والتوعية املعلوماتية..

وحدة التدريب بـ«شؤون المكتبات» تطلق
خطتها التدريبية
ر�سالة اجلامعة :عمادة املكتبات:
�أطلقت وح��دة التدريب بعمادة
�ش�ؤون املكتبات ،اخلطة التدريبية
للعام الدرا�سي احل��ايل 1444هـ،
وذل���ك بعقد دورات ت��دري��ب��ي��ة يف
جم���االت م��ت��ن��وع��ة� ،أه��م��ه��ا) :علم
املعلومات ،البحث العلمي ومناهجه،
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات احل���دي���ث���ة ،ال��ب��ح��ث
ع��ن امل�����ص��ادر ،الأم���ن ال�سيرباين،
ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،الت�سويق،
الت�صاميم وال��ه��ن��د���س��ة ،ال��ق��ان��ون،
الرتبية اخلا�صة ،اجلودة ال�شاملة،
الإح�������ص���اء ،امل��ح��ا���س��ب��ة( وغ�يره��ا
م��ن امل��ج��االت التي م��ن �ش�أنها �أن
ت�ساعد على زيادة وتنمية املهارات
وال��ق��درات ل��دى من�سوبي اجلامعة
من طالب وموظفني و�أع�ضاء هيئة
ت��دري�����س.ودع��ت وح����دة ال��ت��دري��ب
ب��ع��م��ادة ���ش ��ؤون امل��ك��ت��ب��ات اجلميع
�إىل االلتحاق ب��ال��دورات التدريبية
التي �أُط ِل َقت يف اخلطة التدريبية،
وال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ال��ت��وا���ص��ل مع
املجتمع الأكادميي وحتقيق رغبات
واحتياجات من�سوبي ومن�سوبات
اجلامعة والباحثني والباحثات من
خارج اجلامعة.
ه�����ذا وق�����د ن���ظ���م���ت ال����وح����دة
�سل�سل ًة م��ن ال�����دورات التدريبية
اب��ت��دا ًء من �شهر �سبتمرب 2022م
م��ن �أب��رزه��ا دورة «البحث العلمي
وم��ن��اه��ج��ه» ،ق��دم��ت��ه��ا ال��دك��ت��ورة
وف��اء العي�سى ،حيث تطرقت �إىل
مناهج البحث العلمي ،وك��ان من
�أهمها :اال�ستقرائي ،واال�ستنباطي،
والتاريخي ،والو�صفي ،والتجريبي،
والفل�سفي ،وتتبع الأمم.
و�أ�سهبت ال��دك��ت��ورة العي�سى يف
احل��دي��ث ع��ن �أخ�لاق��ي��ات وج���ودة
البحث العلمي ،م�ستعر�ض ًة �أه��م

هليبة ،والدكتور فهد احلقباين،
�إ�ضاف ًة �إىل عدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالكلية .فيما ح�ضرها
من جانب �شركة املكاتب التنفيذية،
ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي لقطاع
الت�شغيل ب��ن��در امل��ط��ريف ،وم��دي��ر
ع���ام �إدارة ال��ك��ف��اءة التنظيمية

�سعد ال�شهري ،ومدير ع��ام �إدارة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة خ��ال��د امل�����س��ع��ود،
وم��دي��ر �إدارة ا�ستقطاب املواهب
عبدالكرمي العنزي ،ومدير �إدارة
التدريب والتطوير علي ال�صالح،
ومدير �إدارة جتربة املوظف نا�صر
العباد.

«خليها تطير» فعالية للتعريف
برياضة الجولف

من م�شاركة اجلامعة يف الفعالية
ر�سالة اجلامعة -عمادة �ش�ؤون الطالب:
�أقامت عمادة �ش�ؤون الطالب ممثل ًة بالإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية وبالتعاون
مع االحتاد ال�سعودي للجولف -م�ؤخراً -فعالية التعريف بريا�ضة اجلولف حتت
�شعار «خليها تطري» ،بالبهو الرئي�سي باجلامعة ،وا�ستمرت ملدة �أ�سبوعني .و�شهدت
الفعالية م�شاركة �أكرث من  420م�شاركاً من طالب ومن�سوبي اجلامعة ،وتهدف
الفعالية �إىل التعريف بهذه اللعبة واكت�شاف املواهب املوجودة يف اجلامعة للم�شاركة
يف الدورات التدريبية التي يقيمها االحتاد ال�سعودي للجولف.

م��راح��ل ك��ت��اب��ة اخل��ط��ة البحثية،
وامل�صادر املوثوقة يف البحث العلمي.
فيما قدمت الأ�ستاذة �سارة الفايز،
دورة «االمتياز التجاري» وعر�ضت
مف�ص ً
ً
ال ،مع
عر�ضا
ع��دة حم���اور
َّ
�شرح كامل ملواد النظام.
ٍ
وت���ط���رق���ت امل����ح����ا��ِ���ض����رة �إىل
االتفاقيات والرتتيبات املربمة بني
املالك وامل�ست�أجر ،وبني ال�شركاء �أو
امل�ساهمني ،وبني الدائنني واملدينني،
وبني �صاحب العمل والعامل ب�ش�أن
عالقة العمل بينهما.
م��ن جانبه ق��دم ال��دك��ت��ور ختام
القحطاين دورة «�أخالقيات البحث
العلمي يف جمال الإع��اق��ة» وتناول
عدة جوانب من �أهمها :الأخالقية
ال��ت��ي تتعلق بالبحث و�إج���راءات���ه،
و�صفات الباحث اجليد ،والطرق
ال��ت��ي ت�����س��اع��د يف ظ��ه��ور البحث

العلمي بال�شكل املطلوب.
ويف دورة «الذكاء اال�صطناعي»
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا الأ���س��ت��اذة �شفيقة
خ���واج���ي ،ن��وقِ ���� َ�ش��ت �أه����م ج��وان��ب
الذكاء اال�صطناعي ،وهدفت الدورة
�إىل التعمق يف تطبيقات ال��ذك��اء
اال�صطناعي ،كما تناولت ال��دورة
مفهوم وفل�سفة الذكاء اال�صطناعي،
وخ��وارزم��ي��ات ال��ب��ح��ث يف ال��ذك��اء
اال�صطناعي ،وكيفية تعلم الآل��ة
يف ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،و�أن����واع
ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي وتطبيقاته
وا�ستخداماته و�أهدافه.
فيما تناول الدكتور ح�سام املجلي
يف دورة «املهارات الأ�سا�سية للكتابة
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة» �أه��م��ي��ة تطبيق
املهارات الأ�سا�سية للكتابة لتحقيق
نتائج �أف�����ض��ل� ،إىل ج��ان��ب حديثه
ع��ن الأ���س��ال��ي��ب ال��ف� ّع��ال��ة يف كتابة

اخلطابات والبحوث العلمية و�إعداد
التقارير واملذكرات ور�سائل الربيد
الإل��ك�تروين ،وتعزيز مبد�أ الكتابة
ب�أ�سلوب وا�ضح وحم��دد و�إيجابي،
وا�ستخدام �أ�ساليب عملية حديثة
ٍ
ريا.
لكتابة �أكرث ت�أث ً
ويف دورة «الفجوة البحثية» تطرق
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال�����ش��رمي لأهمية
مفهوم الفجوة البحثية و�أنواعها
واكت�شافها وط��رق كتابتها� ،إ�ضاف ًة
�إىل جوانب �أخرى ت�ساعد الباحثني
يف الو�صول �إىل نتيجة �أف�ضل.
يُذكر �أن وحدة التدريب بعمادة
���ش ��ؤون امل��ك��ت��ب��ات ،ت��ه��دف ب��إط�لاق
ه��ذه ال����دورات �إىل ن�شر الثقافة
الأك��ادمي��ي��ة ،والتوعية املعلوماتية
مل��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة
وغريهم من الباحثني والباحثات.

د .العيسى مستشارة
في المدينة الجامعية

ر�سالة اجلامعة -عبداهلل املنبهي:
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر قرا ًرا �إدار ًيا بتعيني
عميدة �أق�سام العلوم الإن�سانية الدكتورة غزيل بنت �سعد العي�سى م�ست�شار ًة
يف مكتب معاليه ل�ش�ؤون املدينة اجلامعية للطالبات .وتُعد الدكتورة غزيل
من الكفاءات الإدارية املتميزة يف اجلامعة ،وقد �شغلت عدة منا�صب :وكيل ًة
لق�سم الإدارة العامة ،ووكيل ًة لق�سم الأ�ساليب الكمية.

دمج «العالقات العامة للطالبات»
مع نظيرتها للطالب
ر�سالة اجلامعة -العالقات العامة:
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة د .بدران العمر قرا ًرا �إدار ًي��ا بدمج �إدارة
العالقات العامة والإعالم باملدينة اجلامعية للطالبات مع الإدارة العامة
للعالقات والإع�لام ،على �أن تعاد هيكلتها لرتتبط باملدير العام ل�ل�إدارة
العامة للعالقات والإعالم.
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تغطية

نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب..
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رئيس الجامعة يدشن المعرض التعريفي بالخدمات الطالبية
د.الدلبحي :كرست الجامعة جهودها لما يتطلع إليه الطالب في أعلى المستويات

رئي�س اجلامعة خالل زيارته للمعر�ض التعريفي باخلدمات الطالبية

عملت «شؤون الطالب» على إنشاء أكثر من  100ناد طالبي الحتواء المهارات الطالبية
ر� �س��ال��ة اجل��ام �ع��ة -م �ه��ا ال�ت�م��ام��ي-
نوف املطريف:
ت�صوير� -سارة احلمدان:
د���ش��ن م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
الدكتور بدران العمر ،يوم الأربعاء
امل���ا����ض���ي ،امل���ع���ر����ض ال��ت��ع��ري��ف��ي
باخلدمات الطالبية ال��ذي نظمته
ع��م��ادة ���ش ��ؤون ال��ط�لاب ،يف البهو
الرئي�س للجامعة ،بح�ضور وكالء
اجلامعة وع��م��داء الكليات وع��دد
من الطالب والطالبات ومن�سوبي
اجل��ام��ع��ة  .اح��ت��وى امل��ع��ر���ض على
ع��دة �أرك���ان �شملت جميع �إدارات
ووح����دات وم��راك��ز ع��م��ادة ���ش ��ؤون
الطالب ،وقامت كل جهة بعر�ض
تعريفي جلميع ما تقدمه من برامج
وخدمات لطلبة اجلامعة ،حيث يقوم
مركز ج��ودة احلياة للطلبة بتقدمي
الإر����ش���اد ال��ن��ف�����س��ي واالج��ت��م��اع��ي
والأكادميي بكل �سرية وخ�صو�صية.
حر�ص اجلامعة
وبهذه املنا�سبة قال عميد �ش�ؤون
ال��ط�لاب ال��دك��ت��ور علي الدلبحي:
�إنّ املعر�ض ي�أتي يف �إط��ار حر�ص
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��ع��ري��ف ال��ط�لاب
وال��ط��ال��ب��ات ب��اخل��دم��ات وال�برام��ج
والأن�شطة التي ت�ساهم يف �صقل
مواهبهم و�إث��راء معارفهم  ،مقدماً
�شكره ملعايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب�����دران ال��ع��م��ر ،ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي ،على دعمهم

ورع��اي��ت��ه��م للفعاليات والأن�شطة
الطالبية التي تخدم طلبة اجلامعة.
وبني د.الدلبحي �أن الطالب هو
جل اهتمام اجلامعة ،فقد كر�ست
عمادة �ش�ؤون الطالب كل جهودها
واهتمامها لتقدمي ما تتطلع �إليه
من الو�صول بالأن�شطة واخلدمات
الطالبية �إىل �أعلى امل�ستويات.
و�أك��د عميد ���ش��ؤون الطالب �أن
الهدف من املعر�ض متكني طالب
وطالبات اجلامعة من التعرف على
ما تقدمه العمادة من �أن�شطة ،وما
ت�سخره م��ن خ��دم��ات ،ت�سهل على
الطلبة حياتهم اجلامعية ،وت�ساهم
كذلك يف �صقل مواهبهم وتطوير
مهاراتهم غري ال�صفية مبا يوائم
ر�ؤية  2030وخمرجات اجلامعة.
م�شاركات املعر�ض
ح��ظ��ي امل��ع��ر���ض مب�����ش��ارك��ة ع��دة
جهات رئي�سية من داخ��ل اجلامعة
ت���ق���دم خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��ط��ل��ب��ة خ�لال
م�سريتهم الدرا�سية منها :عمادة
ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ت��ي تُعنى
بت�سجيل الطالب ومتابعتهم خالل
م�سريتهم الدرا�سية ،حيث ت�شكل
حلقة الو�صل بني اجلامعة والطلبة،
وكذلك بني ع�ضو هيئة التدري�س
والطالب اجلامعي ،فعن طريقها
ت���ب���د�أ ح��ي��اة ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي��ة،
وت�ستمر معه مبتابعته �أك��ادمي��ي �اً
حتى يتخرج م��ن اجلامعة لي�سهم
حت�صل عليه من
يف بناء الوطن مبا
ّ
علوم ومهارات خالل مدة درا�سته
اجلامعية.

كما �شارك مركز اخلريجني الذي
يهتم بتكري�س ان��ت��م��اء اخلريجني
وتعزيز م�شاركتهم من خ�لال فتح
قنوات ات�صال وتوا�صل مع اجلامعة؛
للم�ساهمة يف تنمية معارفهم
ومهاراتهم ،وتطوير برامج اجلامعة
مبا يتالءم ومتطلبات �سوق العمل،
دع ًما لر�سالة اجلامعة و�أهدافها
ور�ؤيتها.
و�شاركت عمادة �ش�ؤون املكتبات
واخلدمات املعلوماتية يف املعر�ض،
من خ�لال ما متتلكه املكتبات من
�أن��ظ��م��ة م��ت��ط��ورة وم����وارد ب�شرية
متميزة و�شراكات حملية وعاملية
هادفة ،ومن خالل تعزيزها م�صادر
البحث العلمي والتعليم والتعلم.
ك��ذل��ك ���ش��ارك��ت �إدارة الطالب
ال��دول��ي�ين م��ن خ�لال ا�ستعرا�ضها
الفر�ص التي تقدمها للطالب حول
العامل للقدوم �إىل اململكة العربية
ال�سعودية ،والنهل من معني اجلامعة
يف خمتلف التخ�ص�صات وخمتلف

الدرجات العلمية..
�صقل املهارات..
ت��ق��دم ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط�لاب
دورات تدريبية وور�ش عمل ل�صقل
مهارات الطلبة يف �شتى املجاالت
ب�شهادات تُعتمد وتُ��وث��ق يف �سجل
الطالب املهاري ،كما تقدم �أن�شط ًة
ط�لاب��ي� ًة مم��ي��ز ًة لتغذية اجل��وان��ب
الثقافية والفنية واالجتماعية يف
�إطار العمل اجلماعي يف الفعاليات
املتنوعة والرحالت اخلارجية التي
ت�ساهم يف �إثراء خربات الطلبة يف
�شتى املجاالت ،وتقدم كذلك برامج
ريا�ضي ًة ومناف�سات على م�ستوى
اجلامعة وامل�ستوى املحلي ،ت�ساهم
يف رفع الوعي الريا�ضي والتثقيف
ال�صحي موفر ًة �أف�ضل التجهيزات
ال��ل�ازم����ة ،وم���ق���دم��� ًة ال��ت�����ش��ج��ي��ع
والدعم ،كما تقدم مبادرات طالبي ًة
و�شراكات ت�برز امل��ه��ارات القيادية
ل��دى الطلبة ،ومتكنهم ،وحتت�ضن
مبادراتهم ال��ري��ادي��ة ،وتعمل على

تطويرها ودعمها.
خدمات ذوي الإعاقة
كما تقدم عمادة �ش�ؤون الطالب
خ��دم��ات للطالب والطالبات من
ذوي الإعاقة باجلامعة ،ت�ساعدهم
على التكيف مع البيئة اجلامعية،
وت�����س��ه��ل جميع ال�����ص��ع��وب��ات التي
تواجههم خالل م�سريتهم اجلامعية،
مع احلر�ص على تطوير اخلدمات
لتحقيق ف��ر���ص التعليم املتكافئة
يف ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة املختلفة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��ق��دمي ال�برام��ج
والأن�شطة غري ال�صفية التي ت�ساعد
يف تنمية مهاراتهم.
املتفوقون واملوهوبون
ت��ق��دم ال��ع��م��ادة ب��رام��ج مكثف ًة
للمتفوقني واملوهوبني؛ لفتح �آف��اق
ج��دي��دة لإب���راز مواهبهم و�صقلها
وتطويرها ،ومتكينهم من اال�ستفادة
الق�صوى من الربامج وال�شراكات
الداخلية واخلارجية التي توفرها
لهم اجلامعة.
كما حتفظ احل��ق��وق الطالبية،
وتب�صر الطالب بحقوقهم وكيفية
احل�����ص��ول ع��ل��ي��ه��ا ع�ب�ر ال��ق��ن��وات
احل��ق��وق��ي��ة ال�����ش��رع��ي��ة امل���وج���ودة
ب��اجل��ام��ع��ة ،وت��ق��دم اال�ست�شارات،
وتف�صل يف ال�شكاوى والتظلمات
التي يتقدم بها الطلبة.
دعم املواهب
ت�سعى ع��م��ادة ���ش ��ؤون الطالب
�إىل دعم مواهب الطلبة يف جمال
التمثيل امل�سرحي و�صقلها و�إبرازها
م���ن خ��ل�ال امل�������س���رح ال��ت��م��ث��ي��ل��ي

الشؤون الرياضية تشارك في ركن تعريفي
ر�سالة اجلامعة -فهد الفليج:
حتت رعاية معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران
العمر ،وبح�ضور عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي
الدلبحي� ،شاركت الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية
ب�إقامة «رك��ن خ��ا���ص» ،وذل��ك �ضمن معر�ض تعريفي
باخلدمات التي تُقدم لطالب وطالبات اجلامعة.
ا�شتمل ال��رك��ن على ب��رو���ش��ورات وع��ر���ض مرئي
تعريفي عن اخلدمات التي تقدمها الإدارة العامة
لل�ش�ؤون الريا�ضية لطالب اجلامعة  ،حيث يت�ضمن
ال�برو���ش��ور ر�ؤي����ة الإدارة ور���س��ال��ت��ه��ا و�أه��داف��ه��ا
وخدمات كل وحدة من وحداتها  ،كوحدة املن�ش�آت
واملرافق الريا�ضية التي ت�ست�ضيف حما�ضرات كلية
علوم الريا�ضة والن�شاط ال��ب��دين ،جُ
وتهز بطوالت
اجل��ام��ع��ة امل��رك��زي��ة ،وت�ست�ضيف ب��ط��والت االحت��اد

الريا�ضي للجامعات ال�سعودية وغريها من املنا�سبات
والفعاليات الريا�ضية  .ومن الوحدات � ً
أي�ضا وحدة
الربامج والأندية التي تقيم البطوالت واملناف�سات
وال�����س��ب��اق��ات ب�ي�ن ط�ل�اب اجل��ام��ع��ة وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا،
وت�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ،وحت���ث ال��ط�لاب وحت��ف��زه��م على
امل�شاركة ،وتقيم �أي�ضا الدورات التعليمية والتدريبية
واملحا�ضرات التثقيفية يف جمال ال�صحة الريا�ضية
للطالب واملن�سوبني  .وم��ن وح��دات الإدارة كذلك
وحدة املنتخبات والدعم الأكادميي التي ت�ستقطب
املتميزين ريا�ضياً م��ن ط�لاب اجلامعة للم�شاركة
ومتثيل اجلامعة على م�ستوى اململكة .
وكذلك ت�ضمن املعر�ض جهاز قيا�س فح�ص كتلة
ال���وزن وال�����س��وائ��ل و�إع��ط��اء ال���وزن امل��ث��ايل املطلوب
لل�شخ�ص.

جناح ال�ش�ؤون الريا�ضية يف املعر�ض

اجلامعي ،مراعي ًة املبادئ والأخالق
امل�ستمدة م��ن قيم ال��دي��ن والهوية
الوطنية .
و�أن�������ش����أت ال���ع���م���ادة �أك��ث�ر من
 100ن� ٍ�اد طالبي يحتوي املهارات
الطالبية ،من هذه الأندية �أندية
خا�صة يف الكليات ،ومنها �أندية
ع��ام��ة متنوعة .وت�ستقطب هذه
الأندية الطالب م�ستثمر ًة �أوقاتهم
يف �شتى املجاالت الفنية والثقافية
واالجتماعية والعلمية مب��ا يعود
عليهم بالنفع ،وم��ع��زز ًة عالقتهم
باملجتمع اجلامعي.
كما تقوم العمادة بتوفري ال�سكن
املنا�سب للطلبة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ت��وف�ير ج��م��ي��ع الإم��ك��ان��ي��ات التي
ت�ضمن لهم الإقامة املريحة مع تهيئة
البيئة الدرا�سية املنا�سبة لهم وتقدمي
اخل��دم��ات االجتماعية والنف�سية
والثقافية وال�صحية وغريها.
دعم مايل
ي��وف��ر ���ص��ن��دوق ال��ط�لاب الدعم
امل��ايل للأن�شطة الطالبية ،ويقدم
اجلوائز ملختلف الفعاليات ،ويقدم
ك��ذل��ك ب��رام��ج ال�سلف والإع��ان��ات
لتي�سري احتياجات الطلبة.
يُ��ذك��ر �أن امل��ع��ر���ض ي�ستمر ملدة
�أرب���ع���ة �أي����ام يف ال��ب��ه��و الرئي�سي
ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط�لاب ويف
البهو الرئي�سي باملدينة اجلامعية
للطالبات.
ويُعد املعر�ض من �أب��رز املعار�ض
التي تنظمها عمادة �ش�ؤون الطالب
يف مطلع كل عام جامعي جديد.
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بتوجيه من رئي�س اجلامعة..

وكالء الجامعة يتابعون سير العملية التعليمية
في الكليات والعمادات

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير يتفقد جاهزية كلية التمري�ض
ر�سالة اجلامعة  -الكليات:
انطالقاً من حر�ص �إدارة اجلامعة
على ب��دء ال��درا���س��ة وانتظامها يف
جميع كليات اجلامعة يف الف�صل
الأول من العام اجلامعي 1444هـ،
و�سعياً نحو ا�ستمرار الأداء املتميز
لكليات اجلامعة وت��ق��دمي خدمات
�أف�ضل جلميع الطالب؛ قام عدد من
وكالء اجلامعة بزيارة الكليات لتفقد
�سري العمل والت�أكد من جاهزيتها
ال�ستقبال الطالب والطالبات وبدء
الدرا�سة بكل جدية واقتدار.
د .النمي يزور الريا�ضة والن�شاط
البدين
يف م�����س��ت��ه��ل ال������زي������ارات ،ق��ام
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي،
بزيارة تفقدية لكلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين؛ ملتابعة ا�ستعدادات
وجاهزية الكلية للف�صل الدرا�سي

الأول من العام الدرا�سي اجلديد
1444هـ ،وك��ان يف ا�ستقباله عميد
الكلية ال��دك��ت��ور ط���ارق ال�صاحلي،
ووك�ل�اء الكلية ،ور�ؤ���س��اء الأق�سام
الأكادميية ،وعدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س� ،إ�ضاف ًة �إىل مدير �إدارة
الكلية .وق��د اط��ل��ع وك��ي��ل اجلامعة
خ�لال ال���زي���ارة ،على ا���س��ت��ع��دادات
وج��اه��زي��ة الكلية ل��ل��ب��دء يف نظام
الف�صول الدرا�سية الثالثة ،و�آلية
ا�ستقبال ال��ط�لاب اجل���دد للف�صل
الدرا�سي احلايل ،وخدمات الت�سجيل
الإل����ك��ت�روين ،وع����دد م��ن اخلطط
التعليمية ل��ه��ذا ال��ع��ام.وف��ور نهاية
الزيارة ،قدم د.النمي �شكره ملن�سوبي
كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة ،متمنياً
للجميع التوفيق وال�سداد.
د.م� ��� �س� �م� �ل ��ي ي �ت �ف �ق ��د ال �ك �ل �ي ��ات
ال�صحية
من جانبه ،تفقد وكيل اجلامعة

د.ال�صقري خالل زيارته لكيلة الأمري �سلطان للخدمات الطبية الطارئة

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور
علي بن حممد م�سملي ع��دداً من
الكليات ال�صحية «ال��ط��ب ،وطب
الأ�سنان ،والعلوم الطبية التطبيقية،
وال�����ص��ي��دل��ة ،وال��ت��م��ري�����ض» ،وك��ان
يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات،
وعدد من وكالء الكليات ،ور�ؤ�ساء
الأق�سام ،و�أع�ضاء وع�ضوات هيئة
التدري�س .ويف بداية الزيارة ،تفقد
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير،
جاهزية الكليات وانتظام الدرا�سة،
وم��ن�����ش ��آت ال��ك��ل��ي��ات م���ن ق��اع��ات
درا�سية وخمتربات ومعامل.
ه��ذا ،والتقى د.م�سملي ،ع��دداً
م���ن ال���ط�ل�اب ل��ل��ت ��أك��د م���ن ج���ودة
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل��ه��م ،موجهاً
التهنئة بالعام اجلامعي اجلديد
مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ب����دران ال��ع��م��ر وجل��م��ي��ع من�سوبي
اجلامعة ،و�أ َّكد حر�ص اجلامعة على
توفري كافة الإمكانيات التي تعزز
جهود الطالب والطالبات ،وتعزز

االرت���ق���اء ب��ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م،
وحتقق م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
.2030
د.ال �� �ص �ق�ير ي� ��زور ال���س�ن��ة الأوىل
امل�شرتكة
م��ن ج��ه��ت��ه زار وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
للم�شاريع الدكتور عبداهلل ال�صقري،
عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،حيث
التقى بعميدها الدكتور عبداملجيد
اجلريوي ووك�لاء العمادة ور�ؤ�ساء
الأق�سام.
وجت���ول د.ال�����ص��ق�ير يف م��راف��ق
ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت ��أك��د م���ن اجل��اه��زي��ة
الأك����ادمي����ي����ة و���س��ي��ـ��ـ��ر ال��ع��م��ل��ي��ـ��ة
التعليمية.
وجرت خالل هذه اجلولة مناق�شة
بع�ض امل�لاح��ظ��ات واالح��ت��ي��اج��ات
التي تقع حتت نطاق �أعمال وكالة
اجلامعة للم�شاريع ،حيث �ستعمل
الوكالة على حتقيقها يف �أقرب وقت
ممكن.

وكيل اجلامعة للم�شاريع يتفقد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

 ..وي � �ط � �ل� ��ع ع � �ل� ��ى ال � ��درا�� � �س � ��ات
التطبيقية
اطلع وكيل اجلامعة للم�شاريع
الدكتور عبداهلل ال�صقري ،برفقة
عميد كلية الدرا�سات التطبيقية
وخ��دم��ة املجتمع املكلف الدكتور
حممد عرفة ووكالء الكلية ور�ؤ�ساء
الأق�������س���ام ع��ل��ى م���راف���ق ال��ك��ل��ي��ة؛
للت�أكد من اجلاهزية الأكادميية
و�سري العملية التعليمية .
وجتول الوكيل يف �أق�سام الكلية،
وزار عددًا من القاعات الدرا�سية،
وق��اع��ات الت�سجيل ،واط��ل��ع على
ا�ستعدادات الكلية ،وناق�ش عددًا
من اجلوانب التي ت�سهم يف تطوير
العملية التعليمية.
 ..ويتفقد كلية املجتمع
تفقد وكيل اجلامعة للم�شاريع
الدكتور عبداهلل ال�صقري مرافق
كلية املجتمع؛ للت�أكد من اجلاهزية
الأكادميية و�سري العملية التعليمية،

حيث كان يف ا�ستقباله عميد الكلية
ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ال��ف��راج ووك�ل�اء
الكلية ور�ؤ���س��اء الأق�سام وا�ستمع
وكيل اجلامعة للم�شاريع� ،إىل �شرح
مف�صل م��ن عميد كلية املجتمع
عن اال�ستعدادات امل�صاحبة لبدء
الف�صل الدرا�سي.
 ..وي��زور كلية اخل��دم��ات الطبية
الطارئة..
التقى وكيل اجلامعة للم�شاريع،
بعميد كلية الأم��ي�ر �سلطان بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��خ��دم��ات الطبية
الطارئة الدكتور �أ�سامة �سمرقندي
ووكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام.
وجت��ول د.ال�صقري على مرافق
ال��ك��ل��ي��ة؛ ل��ل��ت ��أك��د م���ن اجل��اه��زي��ة
الأك����ادمي����ي����ة و�����س��ي�ر ال��ع��م��ل��ي��ة
التعليمية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل زي��ارة
ع���دد م��ن ال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة،
حيث التقى بالطلبة من خمتلف
امل�ستويات.

د .النمي يطلع على ا�ستعدادات كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
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الفصول الدراسية المتصلة
(إشراك العقول)

الرياضيات واإلحصاء إلدارة المخاطر المالية
امل�ؤلفMichael B. Miller :
املرتجم :ه�شام عبده عبد الغفار
يتناول كتاب )الريا�ضيات والإح�صاء لإدارة املخاطر املالية(
وظيفة كل من الريا�ضيات والإح�صاء يف احلياة العملية ودورهما
يف �إدارة املخاطر املالية يف االقت�صاد والتمويل واال�ستثمار وجممل
النواحي املالية ب�أ�سلوب ب�سيط �سهل ،من خ�لال تطبيقات
وم�شكالت مالية خمتلفة داخل كل ف�صل من ف�صول الكتاب مع َو ْ
�ض ِع
اً
ف�صل يف مو�ضوعات
يق�سم الكتاب �إىل اثني ع�شر
ٍ
حلول لها ،حيث َّ
خمتلفة من الريا�ضيات والإح�صاء ،يت�ضمن كل ف�صل يف هذا الكتاب
ومو�ضوعا
مو�ضوعا �أو جمموعة من املو�ضوعات املختلفة منهما،
ً
ً
واحدًا من الناحية املالية ،تُعر�ض من خالل هذه املو�ضوعات مناذج
ريا�ضية و�إح�صائية لإدارة املخاطر املالية القت�صاديات دول و�شركات،
�إ�ضاف ًة �إىل التمويل وامل�ستثمرين وامل�ست�شارين املاليني ،والتنب�ؤ
الريا�ضي بالنتائج واملخاطر املالية من خالل هذه النماذج ،كما يعر�ض
تطبيقات مل�شكالت التمويل واال�ستثمار ،و�إدارة املخاطر املالية الفعلية،
والأ�سهم وال�سندات ،و�إدارة املحافظ الإلكرتونية والهند�سة املالية،
وتقييم الأدوات املالية وحتليلها ،و�صناديق التحوط ،والعالقة بني �أدائها
وارتفاع ال�سوق �أوانخفا�ضه وتذبذبه ،مع و�ضع حلول ريا�ضية و�إح�صائية
لها� ،إىل جانب عر�ض م�شكالت واقعية وتدريبية ومتارين؛ تطبي ًقا على ما
�سبق عر�ضه ،و�إدراج حلول م�صاحبة لها يف نهاية الكتاب.

امل�ؤلفJulie Lindsay :
املرتجم� :أ�شرف مو�سى عبد الباقي
ال ي���ت���ح���دث ه�����ذا ال���ك���ت���اب ع��ن
التكنولوجيا فقط ،بل يتحدث � ً
أي�ضا عن
التعلّم ،وعن املزايا الثقافية والأكادميية
لرت�سيخ ال��ت��ع��اون ال��ع��امل��ي يف الف�صل
الدرا�سي ،كما يتحدث عن �إعادة تعريف
العملية التعليمية تعري ًفا �شمول ًيا متعدد
اً
وحافل بالتكنولوجيا من �أجل
الثقافات
دعم مناذج التعلم اجلديدة لتعزيز امل�شاركة
وحل امل�شكالت على �أر�ض الواقع .منذ ذلك
اليوم يف �شهر نوفمرب ال��ذي �أجرينا فيه
ات�صال ف�صولنا الدرا�سية عامل ًيا -ات�صال
ف�صل )جويل( يف مدينة دكا ،بدولة بنغالدي�ش،
وف�صل )ف��ي��ك��ي( يف مدينة ك��ام��ي�لا ،بوالية
ج����ورج����ي����ا ،يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية -ا�ستقطبت
م�شاريعنا العاملية وامل�ؤمترات القائمة على امل�شروعات الآالف
من الطالب.

كيف يحدث الشبه بين الناس؟

لي�سوا تو �أ ًما �أو �أ�شقا َء �أو حتى
�أق��رب��اء ،لكن ال�شبه بينهم كبري
ج��د اً ،لطاملا ت�ساءل العلماء عن
���س��ب��ب ه���ذا ال�����ش��ب��ه ال��ك��ب�ير بني
�أ�شخا�ص ال توجد بينهم �أية �صلة

ق��راب��ة .درا���س��ة �إ�سبانية جديدة
�أظ���ه���رت �أن ا لأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي
ي�شبهون بع�ضهم البع�ض -لكنهم
غ�ير م��رت��ب��ط�ين ب�شكل مبا�شر-
جت��م��ع��ه��م �أوج�����ه ت�����ش��اب��ه جينية

�أي�����ض �اً ،وم���ن ب�ين �أول��ئ��ك ال��ذي��ن
لديهم ه��ذه الت�شابهات اجلينية
ك���ان ل���دى ال��ع��دي��د م��ن��ه��م �أوزان
مت�شابهة �أي��� ً��ض��ا و �أمن����اط حياة
و���س��م��ات �سلوكية متماثلة مثل

تو�صلت درا���س��ة حديثة �إىل �أن
االل��ت��زام ب�سبع ع��ادات �صحية قد
يقلل م��ن خطر الإ���ص��اب��ة ب�سكتة
دم��اغ��ي��ة ب�شكل م��ل��ح��وظ ،ح�سب
م��ا نقلت �صحيفة “ديلي ميل”
الربيطانية.
وت�ؤثر ال�سكتات الدماغية على

�أكرث من � 100ألف بريطاين �سنو ًّيا،
وتودي بحياة � 38ألف �شخ�ص ،مما
يجعلها من �أكرث م�سببات الوفاة يف
اململكة املتحدة.
وقال باحثون يف جامعة تك�سا�س
يف هيو�سنت �إنهم تابعوا 11500
من البالغني يف منت�صف العمر يف

الواليات املتحدة ملا يقرب من 30
عاما .و�أ�ضافوا« :ك��ان الهدف من
الدرا�سة مالحظة كيف ي�ؤثر �أ�سلوب
حياة البالغني على خطر �إ�صابتهم
بال�سكتة الدماغية».
وخل�ص الباحثون �إىل �أن اتباع
 7ع��ادات �صحية ابتكرتها جمعية
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التدخني وم�ستوى التعليم ،وقد
يعني ذلك �أن االختالف اجليني
م��رت��ب��ط باملظهر اجل�����س��دي وق��د
ي�ؤثر �أي�ضاً عليه بع�ض العادات
وال�سلوك.

عادات صحية تقلل خطر اإلصابة بسكتة دماغية

القلب الأم�يرك��ي��ة و�أط��ل��ق��ت عليها
ا�سم “ ،Life’s Simple 7يقلل من
خطر الإ�صابة ب�سكتة دماغية بن�سبة
 50يف املئة تقريبا.
وت�شمل العادات ال�سبع :احلفاظ
على نظام غذائي جيد ،وممار�سة
الريا�ضة بانتظام ،وجتنب التدخني،
وف���ق���دان ال�����وزن واحل���ف���اظ على
�ضغط ال��دم الطبيعي ،وال�سيطرة
على الكولي�سرتول وتخفي�ض ن�سبة
ال�سكر يف الدم.
ويف �أم�ي�رك���ا ،ت�صيب ال�سكتة
الدماغية � 800أل���ف �شخ�ص كل
عام ،وت�ؤدي �إىل وفاة � 137ألفاً.
ومن املعروف �أن التقدم يف العمر
وارت���ف���اع ���ض��غ��ط ال����دم وال��ت��دخ�ين
وال�سمنة ومنط احلياة غري امل�ستقر
ومر�ض ال�سكري كلها عوامل تزيد من
خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية.

األلماس موجود على بعض الكواكب

ك�شفت درا�سة جديدة عن احتمال �أن تكون بع�ض الكواكب قادر ًة على
ت�شكيل �أنهر من الأملا�س لو ا�ستخدمت نوعاً ب�سيطاً من البال�ستيك لإعادة
�إن�شاء الظروف التي ت ��ؤدي لوجود احلجر النفي�س ,خ�صو�صاً يف جوف
كوكبي �أورانو�س ونبتون.
نوع مميز جد ًا
و�أو���ض��ح العلماء �أن �ضغوطاً هائلة قد حت � ّول الهيدروجني والكربون
�إىل �أملا�س يتدفق على عمق �آالف الكيلومرتات حتت ال�سطحني الغازيني
للكوكبني اجلليديني العمالقني .كما �أ�شارت الدرا�سة املن�شورة يف جملة
«�ساين�س �أدفان�سز» �إىل �أن احتكاك الأوك�سجني بهذا املزيج ي�س ّهل تكوين
الأملا�س ،و�أو�ضح دومينيك كراو�س -وهو عامل فيزياء من خمترب الأبحاث
الأمل��اين «ات�ش زد دي �آر» و�أح��د امل�شاركني يف �إع��داد الدرا�سة� -أنّ هذه
الأنهر هي على الأرجح من نوع مميز جدا ،بح�سب ما نقلت فران�س بر�س،
و�أ�شار �إىل �أنّ الأملا�س يت�شكل عاد ًة من «�سائل حار وكثيف» ،قبل �أن يتدفق
ببطء نحو املنطقة ال�صخرية املوجودة و�سط الكوكبني على عمق � 10آالف
كيلومرت حتت �سطحهما ،ثم ينت�شر ال�سائل يف طبقات «على م�سافة ت�صل
�إىل مئات الكيلومرتات �أو �أكرث» .ويحاول علماء من خمترب «ات�ش زد دي
�آر» وجامعة «رو�ستوك» الأملانية و«�إيكول بوليتكنيك» الفرن�سية �إعادة �إن�شاء
الظروف التي تت�شكل فيها �أنهر الأملا�س؛ ولهذا ا�ستخدموا نوعاً ب�سيطاً
من البال�ستيك يلعب دوراً يف مزج املكونات ال�ضرورية لت�شكيل الأملا�س
وهي الكربون والهيدروجني والأوك�سجني ،م�شريين �إىل �أن نوع البال�ستيك
هو نف�سه املُ�ستخدم يف ت�صنيع عبوات امل�شروبات الغازية ،ثم ع ّر�ضوه �إىل
احلرارة عرب ا�ستخدام ليزر قوي يف خمترب «�سالك» يف �ستانفورد الأمريكية.
و�أ�شار كراو�س �إىل �أن ر�ؤية الأملا�س النانوي املت�ش ِّكل كانت من خالل �أ�شعة
�سينية ب�سيطة جداً لكنها ذات كثافة مذهلة ،وهذا الأملا�س �صغري �إىل درجة
�أنّ ر�ؤيته بالعني املجردة م�ستحيلة ،يف حني �س ّهل الأوك�سجني -املوجود
بكميات كبرية يف هذين الكوكبني -عملية ت�شكيل الأملا�س.
ويعتقد العلماء �أن الأملا�س الذي يت�ش ّكل على هذين الكوكبني قد يكون
حجمه �أكرب من ذلك املك َّون يف االختبارات املنجزة على الأر�ض ،وقد يوازي
حجمه ماليني القراريط ،على ما ُذكِ ر بيان نُ�شر مع الدرا�سة.
ومي ّهد هذا االكت�شاف الطريق �أمام �أ�سلوب جديد لإنتاج الأملا�س النانوي
الذي يُ�ستخدم ب�شكل متزايد يف جماالت عدة من بينها املج�سات الطبية،
واجلراحات غري التقليدية �أو تقنيات معاجلة الكمية.
طريقة �صناعية هامّ ة
ي�شار �إىل �أن طريقة ت�صنيع الأملا�س النانوي تتمثل يف تعري�ض مواد غنية
بالكربون النفجارات قوية جداً.وذهب بنيامني �أوفوري�-أوكاي -وهو عامل
من «�سالك» و�أحد معدّي الدرا�سة� -إىل �إنّ �إنتاج الأملا�س النانوي بالليزر
ي�شكل طريق ًة نظيف ًة �أكرث من تلك التقليدية ،وميكن التحكم فيها ب�سهولة
�أكرب� .أما الأملا�س املك ّون على كوكبي نبتون و�أورانو�س ،وهما �أبعد كوكبني يف
النظام ال�شم�سي ،فيتعينّ انتظار مهمات ف�ضائية م�ستقبلية ملعرفة معلومات
ر�سل حتى اليوم �إىل الكوكبني اجلليديني �سوى
�أك�ثر عنه .يف حني مل يُ َ
م�سبار واحد تابع لنا�سا هو «فوييجر .»2
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الغش اإللكتروني
من وجهة نظري �أن التعليم الإلكرتوين �أدى �إىل نق�ص املناعة
التعليمية والرتبوية يف العامل ؛ ب�سبب ارتفاع ن�سبة ظاهرة الغ�ش
عند الطلبة يف جميع املراحل التعليمية ،و �أدى ذلك �إىل غياب
ال�ضمري الدرا�سي؛ ب�سبب التعليم الإلكرتوين الذي �سهل لهم
و�سائل الغ�ش.
و من الدواعي املحفزة للغ�ش الإلكرتوين غياب املراقبة من
الأ�ساتذة وعدم �إح�سا�س الطلبة بالأجواء الدرا�سية ،و�أي�ضاً
�ضاعف التعليم الإلكرتوين ن�سبة الك�سل الدرا�سي؛ ب�سبب
كرثة اجللو�س ،وعدم بذل الطلبة جمهودًا ج�سمان ًيا كبريا،
وهناك �سبب رئي�سي و�سلبي للغ�ش ،وهو مراقبة الأ�سرة مل�ستوى
الأبناء الدرا�سي ،و�سعيهم حل�صول �أبنائهم على تقارير ممتازة
ب�أية و�سيلة كانت ،فبع�ض الأ�سر َع ّرفت �أبناءها على الغ�ش،
و �شجعتهم على ذلك ،من خالل ح�ضور االختبارات عنهم،
وحل الواجبات لهم ،خا�ص ًة يف املراحل الأوىل من درا�ستهم،
و�أي�ضا �سهلت التكنولوجيا الغ�ش الإل��ك�تروين ل��دى الطلبة
ب�شكل كبري وبطرق كثرية ،منها :تعيني من ينوب عنهم يف حل
الواجبات واالختبارات ،وم�ساعدة الطالب بع�ضهم البع�ض عن
طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي �أثناء االختبارات الف�صلية
والنهائية ،و� ً
أي�ضا توجد �سبل �أخ��رى للغ�ش عند الطالب
والطالبات عند حل �أ�سئلة االختبار منها :نقل الإجابة من
كتب املقررات الدرا�سية دون بذل �أي جمهود يف تغيري املعنى
احلريف للإجابة �أو �إ�ضافة معلومات خارجية .و مما ال �شك
فيه �أن الغ�ش الإلكرتوين ظاهرة من �أخطر الظواهر يف حياتنا
خا�ص ًة يف وقتنا احلايل؛ لأنها ت�ؤثر �سلباً على �سلوكياتنا وعلى
م�ستقبلنا املهني .وقد �أكد الأخ�صائيون يف علم النف�س على �أنّ
الغ�ش ينعك�س على �شخ�صية الطالب لأنه يتحول �إىل �شخ�صية
�أنانية تعتمد على الآخرين وال تتحمل امل�س�ؤولية ،و الغ�ش و�سيلة
لإيجاد املُدل�سني ُم�ستقب ً
ال؛ لأنه يبني �شخ�صيات حاقد ًة على
املجتمع ،واتكالي ًة ،وقادر ًة على اخلداع ،ومعتمد ًة على الكذب،
و مهتز ًة نف�سياً ،وفا�شل ًة مهنياً واجتماعياً؛ ومن ثَ ّم ت�صبح �سهلة
االنقياد جلماعات ال�شر والف�ساد ومعاون ًة لهم .لذلك ف�إنّ هذا
ال�سلوك يتعار�ض مع قواعد املجتمع ،و يجب علينا احلد من
انت�شاره وال�سيطرة عليه؛ حتى ال ينت�شر وي�صبح عاد ًة �سيئ ًة
ي�صعب على املجتمع التخل�ص منها ،وذلك عن طريق ت�شديد
العقوبة ،وتطبيق تعليمات الأمانة الأكادميية يف امل�ؤ�س�سة على
من يثبت فع ً
ال قيامه بالغ�ش ،و�إج��راء اختبارات جتريبية ،و
االبتعاد عن ا�ستخدام �أ�سئلة من الإنرتنت ،وتنويع الأ�ساتذة
لأمناط الأ�سئلة ،و �إعطاء االختبار الإلكرتوين جلميع الطلبة
يف الوقت نف�سه ،مما يحد من �إمكانية نقل الأ�سئلة �أو الإجابات
�إىل الطلبة الذين يقدمون االمتحان الحقاً.
يف ختام املقال �أود �أن �أنوه على �أن الغ�ش يرتك لدى الفرد
�أث�� ًرا �سلب ًيا يف احلياة ،وي�ضعف قدراته ويحد منها؛ لذلك
هو حم��رم ،و يجب على املجتمع �أن ينبذ هذه ال�صفة ومن
يتخذها ،و�أن يتعامل معه بحزم؛ حتى ال تكون ع��اد ًة لدى
الطالب .فينبغي على م�ؤ�س�سات الدولة كاملدار�س واجلامعات
�أن ت�سلط ّ
ال�ضوء على ظاهرة الغ�ش ،وتربز �سلبياتها و�آثارها
على املجتمع ،وت�أخذها بعني االعتبار و�أال تهونها �أو تتجاهلها.
والدور الأ�سا�سي و الأهم هو دور الأ�سرة يف ردع �أبنائهم عن
الغ�ش ،وتذكريهم ب�أنّ الغ�ش ميحق الربكة يف كل �شيء ،و�أن
الدرجات املكت�سبة من الغ�ش لي�س لها لذة ،كما �أن الغ�ش �صفة
املنافقني والكاذبني.
نوف املطريف
طالبة تدريب ميداين
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جامعاتنا واحات لالبتكار والتطوير
ج��اء �إع�لان �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان ويل العهد ورئي�س اللجنة
العليا للبحث والتطوير واالبتكار-حفظه اهلل-
مبثابة التعبري عن الأولويات الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار يف اململكة والرت�سيخ لها؛
بغية حتقيق تطلعات وم�ستهدفات ر �ؤية اململكة
 2030والإ�سراع يف امل�ضي قد ًما نحو حتقيق
النمو والتنويع والتطوير لالقت�صاد الوطني،
ا لأمر الذي من �ش�أنه خلق العديد من الفر�ص
الوظيفية يف القطاعات ذات العالقة ب�صحة
املواطن ورفاهيته وتي�سري حياته �إىل جانب
التقنيات املتقدمة يف الطاقة وم�شتقاتها،
وا ل�����ص��ن��اع��ة وت��ط��ورات��ه��ا .وال ���ش��ك يف �أن
هذه املجاالت �ستُعزز من القدرة التناف�سية
للمملكة مبا يتما�شى مع تَ َو ّ ُج َهات َها يف ر �ؤيتها
التي اختطتها بهدف تعزيز مكانتها الإقليمية
والعاملية بو�صفها من �أكرب اقت�صادات املنطقة
حج ًما و �أهمية وثق ً
ريا.
ال وت�أث ً
م�ساع مبذولة وجهود مكثفة
ويف جامعاتنا
ٍ
و ت��و ج��ه��ات م��رك��زة نحو اال ب��ت��ك��ار والتحديث
والتطوير ،وه��ذا ُم�شاهد يف العمل ا ل��د�ؤوب
الذي ي�سري يف رحابها على قدم و�ساق وعلى
وت�يرة حثيثة ���س��وا ًء �أك��ان ذل��ك يف معاهدها
و م���را ك���ز ه���ا ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بت�شجيع
وحتفيز �أع�ضاء هيئة التدري�س على الن�شر
العلمي يف املجالت العلمية العاملية املرموقة
�أم يف وك���االت اجلامعة املعنية بالدرا�سات
ا ل��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،ال���ت���ي ت�ضطلع
مب�س�ؤوليات تطوير الدرا�سات العليا والبحث
العلمي والإ���س��ه��ام بفاعلية على ن��ح ٍ��و تكون
فيه ق��ادرة على بناء جمتمع املعرفة ب�صفته
ج��ز ًءا �أ�سا�س ًّيا من منظومة العلوم والتقنية
يف اململكة؛ من �أجل االرتقاء بهذه املنظومة
�إىل م�صاف املنظومات العاملية .كما �أن يف
جامعاتنا ع��م��ادات تعنى بتطوير امل��ه��ارات
ق���د �أخ����ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ت��ط��وي��ر م��ه��ارات
من�سوبي ا جل��ام��ع��ة ،وف��ق خطة ا�سرتاتيجية
تت�ضمن ب��رام��ج وم��ب��ادرات نوعية و�أن�شطة
متنوعة من �ش�أنها �أن ت�سهم يف رفع قدراتهم
العلمية وتطوير مهاراتهم البحثية؛ ملواكبة ما
ي�ستجد من معارف وتقنيات ومهارات عاملية
يحتاجها من�سوبو اجلامعة ،كما ت�سعى هذه
العمادات نحو حتديث براجمها و �أن�شطتها
مبا يخدم برنامج تنمية القدرات الب�شرية،
ا ل��ذي �أطلقه �سمو ويل العهد -حفظه اهلل-
وهو �أحد برامج حتقيق ر�ؤية اململكة 2030
لتطوير ق��درات وملكات املواطن ال�سعودي،
وتعزيز جاهزيته للم�ستقبل واملناف�سة عاملياً
حتت �شعار )قدراتك م�ستقبلنا( .كما تعمل
ا ل��ع��م��ادات على مواكبة التحول الوطني يف
جمال التعليم والتدريب ،وحتقيق ر�ؤية وزارة

جودة وكفاءة التعليم فهي املركز
التعليم التي ترتكز على �إعطاء
ا ل��و ط��ن��ي ل��ل��ت��ق��ومي واال ع��ت��م��اد
امل��ه��ارات وال��ت��ط��وي��ر واال ب��ت��ك��ار
ا لأك������ادمي������ي )National
م��زي�� ًد ا م��ن ال��ع��ن��اي��ة وال�تر ك��ي��ز
Center for Academic
والتوجيه مبا ي�سهم يف جتويد
Accreditation
and
خم��رج��ات اجلامعة وامتالكها
(Assessment NCAAA
امل��ه��ارات ال�لازم��ة للم�ستقبل،
وهي م�ؤ�س�سة حكومية �سعودية
امللبية ملتطلبات �سوق العمل،
�أ ن�����ش��ئ��ت ع���ام  1424ه��ـ ذات
وحتقيق املناف�سة العاملية.
�شخ�صية معنوية م�ستقلة �إدار ًّيا
ويف ج���ام���ع���ات���ن���ا ك���ل���ي���ات
و م��ا ل�� ًّي��ا ت��ق��وم ب��الإ���ش��راف على
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ال���ت���ط���وي���ر
واجل�����ودة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق أ.د .عبد اهلل الشعالن* التقييم واال ع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي
و ه����ي ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س���ؤول��ة عن
�أف�����ض��ل مم��ار���س��ات اجل���ودة يف
�ش�ؤون �ضمان اجلودة واالعتماد
جميع �أعمال الكلية الأكادميية
والإداري�����ة ،وحت��ق��ي��ق ال��ت��ط��وي��ر امل�ستمر مبا ا لأك��ادمي��ي يف م�ؤ�س�سات التعليم باململكة.
يحقق �أه��داف ور�سالة الكلية املتطلِّعة �إىل و ل��ع��ل م��ن �أه���م ا ل��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي متخ�ضت
التميز يف خططها اال�سرتاتيجية وبراجمها عن عمليات التقييم التي �أجريت حدي ًثا �أن
وخمرجاتها التعليمية والبحثية؛ م��ن �أ ج��ل امل�شاريع البحثية لطالب التخرج و�أطروحات
العمل ب�شكل حثيث ومتوا�صل نحو جتويد الدرا�سات العليا يجب �أن تتجه نحو الت�صميم
الربامج التعليمية وتطوير القدرات الذاتية واالبتكار وا لإبداع وتبتعد عن النهج الفل�سفي
و�صقل امللكات الذهنية ،وت�أكيد الريادة يف ال�سردي الو�صفي النظري املتعارف عليه؛
عمليات ال��ب��ح��ث واال ب��ت��ك��ار ،وتُـخ�ضع ه��ذه م��ن �أ ج��ل الو�صول يف نهاية امل��ط��اف لنماذج
العمليات )العلمية والبحثيـة والتطويريـة( ابتكارية حم�سو�سة قابلة للتطبيق وقابلة
لتقييم خارجي من هيئات �أكادميية عاملية للتطوير والتح�سني �أي�ضا يف املراحل الأكرث
متخ�ص�صة خ�ل�ال ف�ت�رات دوري����ة حم���ددة ،تقد ًما وتطو ًر ا.
وا���ض��ح��ا ج��ل�� ًي��ا م��دى
مم��ا ت��ق��دم ،ي��ت��ب�� َّد ى
وم��ـ��ن ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى �سبيل
ً
املثـال جملـ�س االعتـماد للهند�سـة والتقنية حر�ص القيادة احلكيمة على ج��ودة التعليم
) ABET Accreditation Board forوالتطوير واال ب��ت��ك��ار وال��ت��دري��ب مم��ا ي�ساعد
 (Engineering and Technologyالكليات وا جل��ا م��ع��ات يف ات��ب��اع منهج عاملي
وهي هيئة م�شهورة َعامل ًّيا -غري حكومية وغري م��ن��ظ��م ل��ت��ق��ي��ي��م و ت��ط��وي��ر وحت�����س�ين العملية
ربحية -متلكها وتديرها �أكرث من  25جمعي ًة التعليمية ،ا لأمر الذي ي�ساعد الطالب على
ً
وخططا
علمي ًة ومهني ًة هند�سي ًة يف الواليات املتحدة االنتظام بكليات تقدم برامج علمي ًة
الأمريكية ،وي�شارك فيها �أكرث من  1500من درا�سي ًة عالية النوعية واجل��ودة من �ش�أنها
ذوي اخل�برة الأكادميية وال�صناعية ،وتقوم �أن تمُ ّكن اخلريجني من ا�ستكمال درا�ساتهم
هذه الهيئة ح�سب طلب كليات اجلامعة بتقييم العليا يف �أرقى اجلامعات العاملية ،واحل�صول
دوري �شامل جلميع الأن�شطة ا لأ ك��ادمي��ي��ة .على العمل يف اجلهات احلكومية واخلا�صة،
وي���ك���ون ت��ق��ي��ي��م��ه��ا ل��ل�برام��ج وال��ت��خ�����ص�����ص��ات والقيام با لأعمال ذات التخ�ص�صات التقنية
الهند�سية عن طريق ت�شكيل فرق عمل تتكون ا ل��ت��ي ت�شهدها ب�لاد ن��ا ال��غ��ال��ي��ة يف جم��االت
م��ن علماء ومتخ�ص�صني وذوي خ�برة عالية الذكاء اال�صطناعي واملدن الذكية والروبوت
م��ن ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ة واجل��ه��ات ا لأ ك��ادمي��ي��ة والتطبيقات الرقمية .ونظ ًر ا للتطور املتقدم
احلكومية واخلا�صة بحيث يركز فريق العمل واملت�سارع الذي حققته جامعاتنا يف املجاالت
يف عملية التقييم على امل��ن��اه��ج الدرا�سية العلمية والطبية والهند�سية واحلا�سوبية
وا خل��ط��ط التعليمية ،وك��ف��اءة �أداء �أ ع�����ض��اء والرتبوية وا لإن�سانية واالقت�صادية فال �شك
هيئة التدري�س ون�شرهم العلمي و �أن�شطتهم �أن ه���ذه اللجنة العليا للبحث والتطوير
املجتمعية خ��ارج ا جل��ام��ع��ة ،وك��ذ ل��ك م�ستوى واالب��ت��ك��ار ا ل��ت��ي ي��ر �أ���س��ه��ا ���س��م��و ويل العهد
الطالب والإمكانات املادية والب�شرية والدعم -حفظه اهلل� -ستكون قاعد ًة را�سخ ًة وبنا ًء
ال���ذي ت��ق��دم��ه ا جل��ام��ع��ة ل�ل�أق�����س��ام العلمية ق��و ًي��ا �سينعك�س ب�شكل �إيجابي على تطوير
والكلية ،ومعرفة العديد من العنا�صر التي �أدائها نحو حتقيق �آمالها املتبناة و �أهدافها
تهتم بجودة وكفاءة العملية التعليمية ،ويعترب ا مل��ت��وخ��اة و ب��خ��ا���ص��ة ون��ح��ن ن��ع��ي�����ش يف ع��امل
التطوير امل�ستمر جلودة التعليم هو �أحد �أهم يعج بالتطورات وا مل��ت��غ�يرات املذهلة ويزخر
العنا�صر لالعتماد الأكادميي لهيئة  .ABETباملفاهيم والر�ؤى امل�ستجدة.
* كلية الهند�سة
�أما الهيئة الأكادميية الأخرى املعنية بتقييم

سياسة الجامعة في توفير الخدمات الداعمة للطالب ذوي اإلعاقة
�إن من حقوق الطالب ذوي الإعاقة
�أن تتوفر لهم الفر�ص لال�ستفادة من
برامج التعليم العايل ،وهو حق يكفله
نظام رعاية املعوقني ال�صادر مبوجب
املر�سوم امللكي الكرمي رقم )م(37/
وتاريخ 1421/9/23هـ ،القا�ضي
باملوافقة على قرار جمل�س ال��وزراء
رقم ) (224وتاريخ 1421/9/15هـ
 ،ال��ذي ج��اء تتويجاً لكافة اجلهود
ال���رائ���دة ف��ـ��ي جم���ال رع���اي���ة ذوي
الإع��اق��ة وت�أهيلهم من قبل حكومة
اململكة العربية ال�����س��ع��ودي��ة .وقد
ن�صت املادة الثانية من نظام رعاية
املعوقني على �أن تكفل الدولة حق
ذوي الإعاقة فـي خدمات الوقاية،
وال���رع���اي���ة ،وال���ت����أه���ي���ل ،وت�شجع
امل�ؤ�س�سات والأف���راد على الإ�سهام
فـي الأع��م��ال اخل�يري��ة فـي جمال
الإعاقة ،وتُقدم هذه اخلدمات لهذه
الفئة عن طريق اجلهات املخت�صة.

كما ن�صت املادة الثانية على وجوب
تقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية
فـي مرحلة ما قبل املدر�سة ،والتعليم
ال��ع��ام ،والتعليم ال��ف��ن��ي ،والتعليم
العايل ،وذلك مبا يتنا�سب مع قدرات
ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ،وت�سهيل
التحاقهم بها ،مع التقومي امل�ستمر
للمناهج واخلدمات املقدمة فـي هذا
املجال .وقد و ّقعت اململكة العربية
ال�سعودية اتفاقية الأمم املتحدة
حلقوق الأف��راد ذوي الإعاقة ،التي
دخلت �إىل حيز التنفيذ عام 2008م،
حيث ن�صت هذه االتفاقية على حق
الو�صول بو�صفه ح ًّقا �أ�سا�س ًّيا من
حقوق الإن�سان ،وتطالب االتفاقية
جميع الدول املوقعة باتخاذ �إجراءات
منا�سبة لت�سهيل و�صول الأفراد ذوي
الإع��اق��ة �إىل كافة ج��وان��ب احلياة
االج��ت��م��اع��ي��ة �أ����س���وة ب��غ�يره��م من
الأفراد.

�إن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود لديها
تقليد يتمثل فـي ت�شجيع الطالب
ذوي الإعاقة الذين لديهم م�ؤهالت
�أكادميية على التقدمي للقبول فـي
اجل��ام��ع��ة ،حيث تعمل على توفري
اخل��دم��ات ال��داع��م��ة للطالب ذوي
الإع���اق���ة؛ م��ن �أج����ل متكينهم من
الو�صول �إىل كافة مرافق وبرامج
اجلامعة و�إك��م��ال درا�ستهم بنجاح.
وبالرغم من �أن خدمات ذوي الإعاقة
تقع على ع��ات��ق م��رك��ز اخل��دم��ات،
�إال �أن ت��داب�ير تهيئة اجلامعة من
اجلوانب املادية املكانية ،والأكادميية،
واالجتماعية هي م�س�ؤولية اجلامعة،
ومن �أجل حتقيق الأهداف املر�سومة
فـي جذب ودعم جناح الطالب ذوي
الإعاقة� ،أقرت اجلامعة ال�سيا�سات
الآتية:
 �سيا�سة عدم التمييز� :إذ تلتزماجلامعة مبنح الأ�شخا�ص املعوقني

طالب ذوي الإعاقة
امل�شاركة الكاملة فـي
م��ن ع��م��ل��ي��ة توثيق
خدماتها وبراجمها
ح�����دوث الإع����اق����ة،
و�أن�شطتها من خالل
وطبيعتها ،وم�ستواها
نظام رعاية املعوقني.
وفق معايري الأهلية،
وعلى ذل��ك ال يجوز
و�إج�����������راءات طلب
ا�ستبعاد �أو ا�ستثناء
اخلدمة املعتمدة.
�أي ط��ال��ب م��ن ذوي
 ا����س���ت���ح���ق���اقالإع������اق������ة ب�����س��ب��ب
اخل���دم���ات :يح�صل
�إعاقته �إذا انطبقت
الطالب على اخلدمة
عليه ال�شروط العامة
ب��ع��د ح�����ص��ول��ه على
التي و�ضعت من قبل
أ.د .زيدان سرطاوي * وثيقة خا�صة ت�صدر
عمادة �ش�ؤون القبول
م��ن ع��م��ادة ���ش���ؤون
وال���ت�������س���ج���ي���ل م��ن
ال��ط�لاب حت��دد نوع
اخلدمات ،والربامج،
والأن�شطة العامة التي تقدم للطالب الإعاقة واخلدمات التي يحتاجها.
 �سرية املعلومات :تُعد جميعالعاديني.
 توثيق الإع��اق��ة :يعتمد تقدمي البيانات واملعلومات ذات العالقةاخل���دم���ات ال�ت�رب���وي���ة وامل�����س��ان��دة بالطالب ذوي الإعاقة وفقاً ملا يُعرف
ب���أن��واع��ه��ا وم�ستوياتها املختلفة ،بال�سجل الرتاكمي وال��ذي يت�ضمن:
وم��ا يالزمها من ت�سهيالت جلميع )البيانات ال�شخ�صية ،وال�صحية،

والأك�����ادمي�����ي�����ة ،واالج���ت���م���اع���ي���ة،
والنف�سية(� ،سري ًة للغاية با�ستثناء
اجلهات الر�سمية ذات ال�صلة بتقدمي
اخلدمات الأكادميية وامل�ساندة فـي
اجلامعة ،ويُ��راع��ى ع��دم الإف�صاح
عن � ٍ ّأي من هذه البيانات �إال بطلب
ر�سمي وموافقة كتابية من املخت�صني
بعد التحقق من الأغ��را���ض النبيلة
ال�ستخدام هذه البيانات.
 حرية الإعالن عن وجود �إعاقة:ت�سعى اجلامعة ،وفقاً لنظام رعاية
املعوقني� ،ضمان ح��ق ك��ل الطالب
والطالبات فـي اال�ستفادة م��ن كل
ال��ب�رام����ج ،واخل����دم����ات ،وامل��ن��اف��ع
التي تقدمها ،وال تفر�ض اجلامعة
اخلدمات والرتتيبات على الطالب
ذوي الإعاقة ،وال تُلزمهم بالك�شف
عن حالة الإعاقة باعتبارها قرارات
�شخ�صية.
* برنامج الو�صول ال�شامل
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ً
الجامعة تعيش مرحلة جديدة لمفهوم إدارة البيانات وحوكمتها
ي�سعدين �أن �أطل عليكم من خالل
هذه ال�صحيفة املتميزة «�صحيفة
ر�سالة اجلامعة» ،و�أ�ستعر�ض ملح ًة
�سريع ًة حول ت�أ�سي�س مكتب �إدارة
البيانات ،الذي �أُن�شئ م�ؤخراً بقرار
من معايل رئي�س اجلامعة ،حيث
نعي�ش مرحل ًة ج��دي��د ًة يف تطبيق
مفهوم �إدارة البيانات وحوكمتها
وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات ال�شخ�صية،
وو�ضع ال�ضوابط وال�سيا�سات التي
من �ش�أنها �أن تعزز من قيمة هذه
ال��ب��ي��ان��ات وا���س��ت��ث��م��اره��ا ،وك��ذل��ك
م�����س��اه��م��ة اجل��ام��ع��ة يف حتقيق
م�ستهدفات التحول الرقمي.
ونقدر �أن��ا وفريق العمل حجم
امل�س�ؤولية املوكلة �إل��ي��ن��ا ،وكذلك

الدعم املقدم من قيادة اجلامعة
ملكتب �إدارة البيانات؛ للدفع به نحو
القيام ب��أدواره ،ولذلك ف�إننا نعمل
بجد لتحقيق الأهداف ،كما نراهن
على جن��اح ه��ذه املهمة مب�شاركة
وت����ع����اون ج���ه���ات اجل���ام���ع���ة ذات
العالقة ودورها احلقيقي البنّاء يف
حتقيق هذه املتطلبات.
وق�����د مت -ب��ف�����ض��ل اهلل -ث��م
بتعاون اجلميع حتقيق �إجن���ازات
غري م�سبوقة خ�لال ف�ترة وجيزة،
م��ن �أب���رزه���ا �إج�����راء ال��درا���س��ات
والتحليالت ح��ول واق��ع البيانات،
وو���ض��ع الآل���ي���ات لإن�����ش��اء املكتب
ب���د ًءا ببناء الهيكل التنظيمي له
و���ص��ي��اغ��ة م��ه��ام وح���دات���ه ،ور���س��م

اخل��ط��ة الإ�سرتاتيجية ،و�إ���ص��دار
التقرير ال�سنوي للجامعة ،ون�شر
ال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة امل��ع��ت��م��دة يف
امل��ن�����ص��ات الإل��ك�ترون��ي��ة اخلا�صة

يُ��ع � ّد الت�شتت ال��ر ْق��م��ي �أخ��ط��ر
الآفات التي يعاين منها الإن�سان يف
الع�صر احلديث “ع�صر الرقمنة»،
ك��م��ا ي��ع��د الإف�����راط يف ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل االجتماعي من
�أ���س��ب��اب الت�شتت ،وف��ق��د ال���ذات،
وعدم القدرة على الإ�صغاء والقراءة
العميقة والإبداع والت�أمل .و تعتمد
ال��رق��م��ن��ة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ال��وي��ب
والأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة ب��دي�ل ً
ا ل��ذاك��رة
الإن�����س��ان  ،وه���ذا ق��د ي����ؤدي �إىل
�إف���راغ العقول م��ن ث��روات��ه��ا ،وه��ذا
من الت�أثري ال�سلبي للرقمنة؛ لذا
يجب االعتدال يف االعتماد على
الرقمنة ،و فطم النف�س عن الأجهزة
االلكرتونية؛ للوقاية من االنحراف
التكنولوجي ”،وه��و الإف����راط يف
ا�ستخدام التقنية حتى الو�صول
ملرحلة الإل��ه��اء الرقمي”Digital
 .”Distractionف���الإف���راط يف
ا�ستخدام الأجهزة الرقمية وو�سـائـل
التــوا�صـل االجتـماعي ينتج عنـه
ال��ت�����ش��ت��ـ��ت ال���ر ْق���م���ي «Digital
”Distributionوالإدم����������������������ان
االل�����ك��ت��روين ،وه�����ذا ي��ن��ت��ج عنه
نق�ص الرتكيز ،واالن��ط��واء ،وفرط
احل��رك��ة ،وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي،
وقلة الإنتاج .فالإدمان على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ي�ؤثر �سل ًبا على
الرتكيز ،وي�سبب الإ�صابة ب�ضعف
االنتباه وقلة حت�صيل العلم .حيث
ي����ؤدي الت�شتت الر ْقمي والإدم���ان
االلكرتوين �إىل ا�ضطراب ال�ساعة
البيولوجية ،والإجهاد ،وقلة النوم،
والإ�صابة بالأرق واالكتئاب ،وغريها
من الأمرا�ض النف�سية واجل�سدية.

ف��ال�����ض��وء وامل���وج���ات املنبعثة من
الأجهزة االلكرتونية ت�ؤثر �سل ًبا على
توازن الهرمونات امل�س�ؤولة عن تنظيم
ال�ساعة البيولوجية مثل امليالتونني
وغ�يره ،هذه الهرمونات تتحكم يف
ن��وم ويقظة الإن�����س��ان وغ�يره��ا من
وظائف اجل�سم .وباختالل ال�ساعة
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة حت���دث ا���ض��ط��راب��ات
النوم؛ حيث ترتاكم امل��واد ال�سامة
يف اخل�لاي��ا ،فتق ّل فر�ص �إ�صالح
اخللل اجليني واخللوي ،مما ي�ؤدي
�إىل خلل وظيفي يف �أع�ضاء اجل�سم
ال�سيما اجل��ه��از الع�صبي ،فينتج
ع��ن ذل��ك �ضعف ال���ذاك���رة ،وع��دم
التوازن بني النظام املعريف والنظام
ال�����س��ل��وك��ي ،وق��ل��ة حت�صيل العلم،
والإ�صابة باخلرف و�ألزهامير .وقد
�أكدت الدرا�سات �أن الت�شتت الرقمي
والإدم�����ان على و���س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي من الأ�سباب الرئي�سية
ال���ض��ط��راب��ات ال���ن���وم ،والإ���ص��اب��ة
بالأرق واالكتئاب ،ومتالزمة الأي�ض،
وق�صور اجلهاز املناعي ،و�أمرا�ض
القلب ،وال�سكري ،وال�سمنة ،و�ضعف
ال�صحة الإجن��اب��ي��ة ،وال�����س��رط��ان،
وغريها من الأم��را���ض .بالإ�ضافة
�إىل ع��دم الرتكيز و�ضعف الإنتاج
وغريها من العواقب املدمرة للت�شتّت
الر ْقمي والإدمان االلكرتوين.
ومي��ك��ن ل�ل�إن�����س��ان التغلب على
الت�شتّت والإدم��ان االلكرتوين الذي
يحدث يف ع�صر الرقمنة ب���الإدارة
اجليدة للوقت ،فعلى الإن�سان �أن
ي���درك �أه��م��ي��ة ال��وق��ت واال�ستفادة
منه كلما �أمــكن ،ق��ال اهلل تـعاىل:
النْ َ�سا َن لَفِ ي ُخ ْ�س ٍر،
�صرِ � ،إِ َّن ْ إِ
} َوالْ َع ْ

ال�صالحِ َ ِ
ات،
�إِ اَّل ا ّلَذِ ي َن �آ َمنُوا َو َعمِ لُوا َّ
ب{،
ِال�ص رْ ِ
ا�ص ْوا ب َّ
ا�ص ْوا بِالحْ َ ِ ّق َوتَ َو َ
َوتَ َو َ
وق���ال ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم) :ما من يوم ين�شق فجره �إال
وينادي مناد ،يا اب��ن �آدم� ،أن��ا خلق
جديد ،وعلى عملك �شهيد ،فتز َّود
مني ف�إين ال �أعود �إىل يوم القيامة(.
وق��ال بع�ض احلكماء « :من �أم�ضى
يو ًما من عمره يف غري حق ق�ضاه،
�أو ف��ر���ض �أداه� ،أو جم��د �أ ّث��ل��ه� ،أو
ح�صله� ،أو خري �أ�س�سه� ،أو علم
حمد ّ
اقتب�سه ،فقد عقّ يومه» ،فاال�ستفادةُ
من الوقت والإدارة اجليدة له من
ال�ضروريات للتغلب على الت�شتت
الرقمي و�إدم����ان و�سائل التوا�صل
االجتماعي .وقد �أ�شار �أحد علماء
التنمية الب�شرية �إىل �أن عمل االن�سان
ملدة  15دقيق ًة يومياً يف �أمور مفيدة
�سوف يحقق له جناحات كثري ًة على
مدى العمر» ،وهذا ما يُ�سمى « قانون
ال  15دقيقة “ ،وعلى مدى اليوم
وال�شهر وال�سنة �سي�صل �إىل مراده،
ويتغلب على الت�شتت الرقمي و�إدمان
و�سائل التوا�صل االجتماعي .ف�إذا
حافظ الإن�سان على  ١٥دقيق ًة يوم ًيا
للمجهود البدين  -ول��و بامل�ساعدة
يف الأع��م��ال املنزلية � -سوف يجد
�أث�� ًرا �إيجاب ًيا على �صحته .كما �أن
املحافظة على ال��ق��راءة  15دقيق ًة
يومياً يحفز وظائف امل��خ ،وي�ساعد
على تطور الفهم والقدرات املعرفية،
ويقي من القلق واالكتئاب و�أمرا�ض
�أخ��رى كثرية بالتغلب على الت�شتت
الرقمي .كذلك تخ�صي�ص  15دقيق ًة
يوم ًيا للكتابة مي ّكن الإن�سان من �أن
مو�ضوعا كل يومني ،و�سوف
يكتب
ً

د .إبراهيم متنمبك

*

بها ،و�إعداد حزمة من ال�سيا�سات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ب��ع�����ض جم����االت �إدارة
البيانات ون�شرها ،كما مت عقد
العديد من الدورات وور�ش العمل،
وعمل الزيارات وتبادل املعرفة مع
اجل��ه��ات ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك
داخل اجلامعة وخارجها.
ون�سعى خ�لال امل��رح��ل��ة املقبلة
وب��ت��ع��اون املعنيني ب��اجل��ام��ع��ة �إىل
ا�ستكمال املتطلبات الأخرى ،وامل�ضي
ق��دم��ا يف تنفيذ �أه����داف اخلطة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ح�����س��ب اخل��ط��ط
التنفيذية امل��و���ض��وع��ة ،وموا�صلة
التطوير والتح�سني لالرتقاء لأعلى
معايري اجلودة والأداء.
* رئي�س مكتب �إدارة البيانات

أسرار التغلب على التشتت الرقمي واإلدمان اإللكتروني
ي�ستطيع ب��ذل��ك ت��أل��ي��ف كتاب يف
نهاية العام بدالً من الت�شتت الرقمي.
كذلك ميكن للإن�سان تخ�صي�ص ربع
�ساعة لتعلم لغة �أو مهارة �أو حرفة
ج��دي��دة� .أ���ض��ف �إىل ذل��ك �إع��ط��اء
اجل�سم فر�ص ًة لال�سرتخاء والت�أمل
والراحة خالل  15دقيقة يف فرتة
«القيلولة»� ،إذ ي�ساعد ذل��ك على
�ضبط ال�ساعة البيولوجية ،و�إع��ادة
ال�شحن ال��دم��اغ��ي ،وال��وق��اي��ة من
�أمرا�ض عديدة .وميكن للإن�سان �أن
يخ�ص�ص رب��ع �ساعة يوم ًيا لقراءة
جزء من القر�آن الكرمي ،واجلزء ب
� 100ألف ح�سنة ،وعلى مدار ال�شهر
�سيختم القر�آن� ،أي  3ماليني ح�سنة،
وعلى مدار ال�سنة �سيختم  12ختم ًة،
�أي  36مليون ح�سنة ،وهكذا على
مدار العمر واهلل ي�ضاعف ملن ي�شاء.
كما ميكن تخ�صي�ص 15دقيق ًة يوم ًيا
لرتبية وتعليم الأوالد ،والرتفيه عن
النف�س ،وكذلك ميكن تخ�صي�ص 15
دقيق ًة ل�صلوات الفرو�ض والنوافل،
وللأذكار ،وللتوا�صل مع الأرحام .وكل
ذلك ممكن بالتغلب على الت�شتت
الرقمي و�إدم����ان و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،م��ن خ�لال البعد عن
الأجهزة االلكرتونية قبل النوم مبدة
منا�سبة ،وي�ساعد على ذل��ك � ً
أي�ضا
الإيجابية والتفا�ؤل.كل ذل��ك ي��ؤدي
�إىل تعزيز التوازن يف �إفراز هرمونات
ال���ن���وم :امل��ي�لات��ون�ين والإن���دورف�ي�ن
وال�����س�يروت��ون�ين ،و���ض��ب��ط ال�ساعة
البيولوجية ،والوقاية من الأمرا�ض
ب�إذن اهلل.
�أ .د .جمال الدين هري�سه
كلية ال�صيدلة

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

استراتيجيتنا
استراتيجيتنا
نوف بنت أحمد التويجري *

ركيزة البحث العلمي
ًي� َع� ّد البحث والتطوير من العنا�صر احليوية التي
ت�ساعد على زيادة القدرة التناف�سية ،وت�سعى اجلامعة عرب
خطتها اال�سرتاتيجية �إىل مواكبة االهتمام الذي تقوده
حكومتنا الر�شيدة بالبحث واالبتكار؛ �سع ًيا لأن ت�صل
جامعاتنا �إىل ال�صدارة  .وحتتوي اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة على �ست ركائز �أ�سا�سية ،يت�صدر البحث العلمي
الركيزة الأوىل من ه��ذه الركائز ،وم��ن �أوائ��ل �أهدافها
اال�سرتاتيجية الإب����داع واالب��ت��ك��ار يف البحث العلمي،
ويت�ضمن هذا الهدف �أهدافاً تف�صيلية ،منها :دعم البحث
العلمي املحلي وال���دويل ،وت�شجيع الإب���داع واالبتكار.
ولتحقيق هذه الأهداف و�ضعت اجلامعة ثالثة م�ؤ�شرات
�أداء رئي�سية تقي�س ن�سبة حتقق الهدف وهي :الت�صنيف
العاملي للجامعة ،وعدد البحوث املن�شورة يف قوائم �شبكة
العلوم ومنافذ الن�شر املوثوقة ،وعدد االبتكارات وبراءات
االخرتاع امل�سجلة للجامعة.
ويُ َع ّد جمال البحث العلمي من �أغنى املجاالت التي
من �ش�أن خمرجاتها �إحداث تقدم ملمو�س ،ذلك �أن نطاق
العمل فيه م�ستدام ،ويُ َف َّعل من خ�لال �شرائح خمتلفة
من جمتمع الطالب والباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
�إ�ضاف ًة �إىل �أن مدى االبتكار والإبداع فيه ال متناهٍ  .وتقدمي
الرعاية لهذا املجال بح�شد امل��وارد وعنا�صر املدخالت
ميكنها من
وحتويلها �إىل خم��رج��ات ذات قيمة عالية ّ
حتقيق امل��ي��زة التناف�سية املن�شودة ،مم��ا ي�ساعد على
التعامل بكفاءة وفاعلية مع املتغريات النوعية املت�سارعة
يف �ضوء اال�سرتاتيجيات املطروحة وتفعيلها؛ ومن �أجل
ذلك ُو ِ�ضعت  8مبادرات ت�ساعد يف حتقيق هدف الإبداع
واالبتكار يف البحث العلمي بو�صفه هد ًفا ا�سرتاتيج ًّيا � اًّ
أول،
وهي :حتديد �أولويات البحث واالبتكار ،وتعزيز البحوث
البينية ،تعزيز ال�شراكة وج�سور التوا�صل مع القطاع العام
واخلا�ص للبحث والإبداع� ،إعداد تنظيم املنح اخلارجية
لدعم الأب��ح��اث ،وت�سويق خمرجات اجلامعة البحثية،
وزيادة �أعداد طالب الدرا�سات العليا ال�سعوديني والطلبة
الدوليني ،وتنظيم �آلية �إن�شاء الكرا�سي البحثية ومتابعتها.
ولتحقيق هذه املبادرات تقوم وكالة اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي بالإ�شراف على تنفيذها ،ويعمل
مكتب حتقيق الر�ؤية التابع لوكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير على متابعة تنفيذ املبادرات ور�صد م�ؤ�شرات
الأداء ب�صفة م�ستمرة.
* مكتب حتقيق الر�ؤية
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أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يشاركون
في (ملتقى األدباء) في الطائف

الرهـــان..

د .نورة القحطاني :نحتاج إلى جهود مؤسسية جادة تدعم حضور األدب
السعودي المتميز في األوساط األكاديمية واإلعالمية العالمية

خذيني من دمي نف�سي وقلبي
ِ
فديتك كالأمانة
و�صونيني
راج ٌ
ف كالطفلِ خو ًفا
�شعوري ِ
ف�ضميهِ ُ ،هنا يلقى �أمانه
القلب يق�سو
فا�ضطراب
خذيني،
ِ
ُ
ِ
بقربك الهادي ِوزانَه
لعل
خذيني جنتي وندى زهوري
ويف ر ّيَ ِ
اك للظامي �ضمانة
ُ
ٍ
�شديد
يعي�ش املرءُ يف ك َب ٍد
وين�سى �أن يرى يو ًما مكانه
ُ
الهوج ،ي�سعى
ويلهث كالرياح
ِ
عج ً
يد ّم ُر غاف ً
ال ِجنانه
ال ِ
ُ
�سمحا
يعي�ش
حياةُ املرءِ حني
ً
يردد _�صاد ًقا_ فيها امتنانه
ُ
ويفي�ض ِ�شع ًرا
ويحم ُد ر ّب ُه
احلب املُهانة
يغاز ُل دوح َة
ِ
ِّ
ري �ضو ٌء
نف�س ُه فين ُ
ي�صال ُح َ
أم�س ُه غ َدهُ و�آنَه
ي�صال ُح � َ
َ
رياحك فاغتنمها»
«�إذا هبت
ي�صري زمانُك الغايف زمانَه
ري وراء دنيانا ونن�سى
نط ُ
مرايف الروح ن�ستمري اخليانة
ويف �أعماقنا بح ٌر بدي ٌع
تغو�ص بقعر ِه مليو ُن دانة
ُ
�أ�ساف ُر دون ٍ
زاد ثم �أهوي
كمحت�ضر وال يقوى الإبانة
ٍ
قلب
�إىل �أن �أنثني
بجدار ٍ
ِ
و�أدعو اهلل يعطيني حنانه
فتنتف�ضني يل ح ًبا دفي ًئا
قلبي العاين رهانَه
ويك�سب
ُ
َ
د�.أ�سماء اجلوير

د .نورةالقحطاين

د�.صالح زيّاد

د�.أمل التميمي

د�.صالح الغامدي

د .صالح زياد :فوائد الملتقى متعددة ونرجو أن يتكرر هذا الملتقى
بأسماء جديدة وموضوعات حديثة في األعوام القادمة
���ش��ارك ع���دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س باجلامعة يف )ملتقى الأدباء(
ال����ذي ع��ق��د يف ال��ط��ائ��ف؛ اح��ت��ف��ا ًء
باختيارها عا�صم ًة لل�شعر العربي
لعام 2022م ،وقد عقد امللتقى يف
يومي اجلمعة وال�سبت/29-28 :
1444 /1هـ امل��واف � َق�ين  26و 27
�أغ�سط�س من العام امليالدي احلايل،
با�ست�ضافة من �أكادميية ال�شعر العربي
وب��رع��اي��ة م��ن هيئة الأدب والن�شر
والرتجمة ،وبواقع  8جل�سات حوارية
لـ  21متحد ًثا ،هذا وقد ا�ست�ضاف
امللتقى ما يقارب � 150أدي ًبا وم�شار ًكا؛
لتبادل الآراء ح��ول امل�شهد الأدب��ي،
ودور اجلهات الأدبية يف �إثراء امل�شهد
الأدبي واحلراك الثقايف .
وت�����ض�� ّم��ن امل��ل��ت��ق��ى ع�������ددًا من
امل��ح��ا���ض��رات واجلل�سات احل��واري��ة
والنقدية ،م��ن �أهمها املو�ضوعات
التي تُعنى بال�شعر ال�سعودي ،و�أهمية
دور القطاع غري الربحي يف التمكني
الثقايف ،وحت��ري��ك امل�شهد الأدب���ي،
والرواية ال�سينمائية .
وكان ل�صحفية ر�سالة اجلامعة هذا
اللقاء مع بع�ض امل�شاركني واحلا�ضرين
من اجلامعة.
ف��ق��د ذك������رت د .ن�����ورة �سعيد
القحطاين �أ���س��ت��اذ الأدب والنقد
احل��دي��ث امل�ساعد يف كلية الآداب
باجلامعة �أنّ امللتقى ج��اء ليجدد
الن�شاط الفكري والثقايف ،ويفتح باب
احلوار حول ق�ضايا مهمة لواقع الأدب
ال�سعودي وم�ستقبله .ومثل هذا امللتقى
ال���ذي ت��رع��اه هيئة الأدب والن�شر
والرتجمة يف وزارة الثقافة يعزز تبادل
اخلربات العلمية والثقافية بني الأدباء
وال��ن��ق��اد وال��ب��اح��ث�ين لتحقيق متيز
ثقايف وح�ضور �أدبي فاعل يتوافق مع
توجهات ر�ؤية اململكة .٢٠٣٠
ه��ذا وق��د �شاركت د .القحطاين
يف اجلل�سة الثانية من اليوم الأول
للحديث حول ق�ضايا )الأدب ال�سعودي
والآخ��ر( .حيث طرحت �سبل تعزيز
انت�شار الأدب ال�سعودي عامل ًيا من
خالل الرتجمة التي تدعم ح�ضوره
يف �سوق الن�شر العاملي ،كما �ألقت
ال�ضوء على التحديات التي تواجه

الأدب ال�سعودي وتعيق انت�شاره عاملياً،
مو�ضح ًة كيف �أ ّدت جمموعة من
العوامل �إىل اختيار �أعمال �سعودية
معينة للرتجمة وبالتايل دخول الف�ضاء
الأدبي العاملي ،مع الإ�شارة �إىل طبيعة
ووظيفة الت�سويق الغربي لأعمال
الكتاب ال�سعوديني ،ودور النا�شرين
وامل�ترج��م�ين وو���س��ائ��ل الإع��ل��ام يف
الت�أثري على مكانة الأدب ال�سعودي يف
املكتبات العاملية ،التي ج�سدت طبيعة
العالقة التــــاريخيــة
املعقدة بني ثقافتيــن
خمتلفتيــن )ال�شرق/
ال���غ���رب( ال��ت��ي ي��ت��أث��ر
ال���ق���ارئ ال��غ��رب��ي بها
يف ال�لاوع��ي ،وتظهر
يف قراءته لعمل �أدب� ّ�ي
عربي مرتجم يف �إطار
ّ
ذهني منطي ي�ؤثر على
عملية ا�ستقباله لتلك
الأعمال .وهكذا �سيطر
خ��ط��اب اال���س��ت�����ش��راق
ال��غ��رب��ي ال�����س��ائ��د يف
و�سائل الإع��ل�ام على
ذائقة القارئ الغربي،
وختمت حديثها م�ؤكد ًة �أن ثمة حاج ًة
ما�س ًة �إىل ج��ه��ود م�ؤ�س�سية ج��ادة
تدعم ح�ضور الأدب ال�سعودي املتميز
يف الأو�ساط الأكادميية والإعالمية
العاملية ،ومنها على �سبيل املثال:
تبني الأق�سام الأدبية يف اجلامعات
ال�سعودية م�شاريع ترجمة لأجنا�س
�أدبية متنوعة للأدباء ال�سعوديني �إىل
لغات خمتلفة ،وتعزيز االهتمام به يف
اجلامعات الغربية من خالل تبادل
ال��زي��ارات العلمية و�إق��ام��ة الندوات
واملحا�ضرات امل�شرتكة ،وخلق فر�ص
بحثية ت�شاركية بني �أ�ساتذة اجلامعات
ال�سعودية والعاملية حول ق�ضايا الأدب
ال�سعودي؛ مما ي�ساهم يف حت�سني
مكانة الأدب ال�سعودي ويعزز ح�ضوره
عامل ًيا .
وق��ال الدكتور �صالح ز ّي��اد �أ�ستاذ
النقد الأدبي ،بكلية الآداب � « :أعتقد
�أن ملتقى الأدباء يحقق لقطاع الأدب
�إج��م��االً فوائد من �أك�ثر من جانب،
والفائدة هنا مزدوجة ومتبادلة بني

طرفني :فالأدباء املبدعون يلتقون يف
هذا امللتقى بالنقاد والدار�سني للإبداع
الأدب��ي ،وامل�س�ؤولون عن امل�ؤ�س�سات
الأدب��ي��ة والثقافية يلتقون باملهتمني
ب���الأدب �إب��داع �اً ودرا���س��ة ،فيتحقق
من وراء ذلك فوائد ل�ل�إدارة الأدبية
من جهة تقوميها لذاتها ومنا�شطها
وطموحاتها التي ال تكتمل �أو جتود دون
التعرف على وجوه ال�ضعف والق�صور.
ولهذا كان �شكر احلا�ضرين للملتقى
وث���ن���ا�ؤه���م ع��ل��ى وزارة
الثقافة ،وهيئة الأدب،
وعلى �أكادميية ال�شعر
ال���ع���رب���ي ب��ال��ط��ائ��ف،
ونرجو �أن يتكرر هذا
امللتقى ب�أ�سماء جديدة
ومو�ضوعات حديثة يف
الأع���وام القادمة ب�إذن
اهلل».
وم����ن ج��ان��ب��ه �أك���د
الدكتور �صالح معي�ض
ال���غ���ام���دي الأ����س���ت���اذ
بق�سم اللغة العربية �أن
امل�شاركني يف امللتقى
ك����ان����وا م����ن ���ش��رائ��ح
متنوعة من الأدباء والنقاد ذكو ًرا و�إناثاً
ومن �أعمار خمتلفة ومناطق متعددة
� ً
أي�ضا ،ولعل الالفت يف امللتقى �أنّ
لل�شباب ن�صيب الأ�سد يف امل�شاركات
ريا
واملداخالت و�إدارة الندوات ،م�ش ً
�إىل �أن الأوراق املقدمة يف جمملها
جيدة وم��ث�يرة وق��د حظيت بتفاعل
مميز من احل�ضور ،ودارت حوارات
ج��ي��دة ب�ي�ن ال��ب��اح��ث�ين وامل��ق��دم�ين
واحلا�ضرين داخل قاعة املحا�ضرات
وخارجها.
وب����د�أت ال��دك��ت��ورة �أم���ل التميمي
ال��ب��اح��ث��ة املتخ�ص�صة يف ال�سرية
باجلامعة حديثها م�شيد ًة بح�سن
ا�ستقبال املنظمني للم�شاركني قائل ًة:
« ُكتبت هوية امللتقى على كل �شيء
حولنا ،على احل��اف�لات على زواي��ا
الفندق على ال�شا�شات الكبرية يف
واجهة املباين ،على �صناديق الهدايا
التي كانت يف ا�ستقبالنا عند بوابات
املطار واحل��اف�لات والفندق وغرف
ال�ضيافة ،ويحفنا ال���ورد وع��ب��ارات

د .صالح
الغامدي:
األوراق المقدمة
حظيت بتفاعل
مميز من
الحضور

الأ�شخا�ص التي ت�شبه جمال الورد
ب�ألوانه ورائحته الزكية ،لي�سفر هذا
اال�ستقبال عن االهتمام برموز الأدب
والنقد والثقافة» ،م�شري ًة �إىل اجتهاد
اللجنة املنظمة يف و�ضع برنامج ثقايف
ب�أ�سلوب ح�ضاري م��ن حيث ج��ودة
الكوادر الب�شرية ،والتقنية ،وبراعة
عال جدًا.
امل�صورين باحرتاف تقني ٍ
و�أ�ضافت د .التميمي �إىل �أن املناق�شات
يف ه��ذا امللتقى ب��دت خمتلف ًة عما
�ألفناه يف امللتقيات الأدبية ال�سعودية؛
ذل��ك �أن��ه اتبع فيها �أ�سلوب جديد،
فالطريقة ال�سابقة التي اعتدنا عليها
ّ
حم�ض ًرا ملو�ضوع
هي �أن يكون امل�شارك
حم���دد �ضمن امل��ح��اور امل��ط��روح��ة،
واجلديد هو وجود حماورين �أ�سا�سيني
للجل�سات )د.عهود اليامي – و�أ.عبد
الرحمن الب�شري( ودوره��م��ا يقوم
على طرح الأ�سئلة ملناق�شة ال�ضيوف
امل�شاركني يف الندوة؛ بهدف الإثراء يف
هذا اجلانب وطرح ال��ر�ؤى املختلفة،
والرغبة يف التطوير وط��رح اجلديد
يف اجلوانب املطروحة للنقا�ش .وهذه
الر�ؤية اجلديدة للقاءات الأدبية متثل
حرا ًكا فكر ًيا وثقاف ًيا جديدًا يرغب يف
تطوير احلراك الأدبي ال�سعودي وقد
ريا»
�أعجبني كث ً
وقد �شاركت د� .أم��ل التميمي يف
�إح���دى جل�سات املناق�شات ،وك��ان
مو�ضوع تلك اجلل�سة )�أهمية اجلوائز
الأدب��ي��ة يف حتريك امل�شهد الأدب��ي
ال�سعودي( ،و�أ�شارت د .التميمي يف
تلك اجلل�سة �إىل ن��دوة �أقامتها مع
طالباتها يف اجلامعة بعنوان )ندوة
اجلوائز الأدبية للإبداع العربي بني
التقدير والت�شكيك( ع��ام 2016م،
وك��ان��ت ت��ل��ك ال��ن��دوة ب��ه��دف تقييم
التجربة العربية فيما يتعلق بثقافة
اجل��وائ��ز الأدب��ي��ة م�ضمونا و�شكلاً ،
وحتليل من��اذج �إبداعية حائزة على
جوائز �أدبية وتقييمها وحتليلها فنيا،
ومراجعة املوقف العربي احلديث من
ثقافة الت�شكيك يف اجلوائز ،وحتريك
الوعي باملفاهيم الأدب��ي��ة والعنا�صر
الفنية التي �أهملتها بع�ض الأعمال
الإب���داع���ي���ة ،وال��ب��ح��ث ع��ن �أ���س��ب��اب
ا�ستحقاقها للفوز» .

د .أمل التميمي :الرؤية الجديدة للقاءات األدبية تمثل حراكًا فكريًا
وثقافيًا جديدًا يرغب في تطوير الحراك األدبي السعودي
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استطالع

عرب ا�ستطالع
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الطالب الجامعي واإلنترنت ..فوائد معرفية
وتساؤالت حول الموثوقية!
د .ذيب الدوسري :بعض المواقع كنز معرفي ..ولكن؟!

عبدالله :وجدت ضالتي في (حسبة الميراث)
ا�ستطالع :بدر العرجاين
الإنرتنت ف�ضاء يزخر باملحطات
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ميكن
اال�ستفادة منها وال �سيما يف املرحلة
اجلامعية ،فهناك امل��واق��ع العلمية
امل�ت�خ���ص���ص��ة ،وق ��واع ��د امل �ع �ل��وم��ات،
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات امل �� �س��ان��دة ،وحم��رك��ات
ال� �ب� �ح ��ث وغ �ي��ره � ��ا م � ��ن ال ��و�� �س ��ائ ��ل
املعينة للطالب على �إك�م��ال رحلته
التعليمية لي�صل �إىل حت�ق�ي��ق ما
ي�صبو �إليه من �أهداف.
من خالل ا�ستطالع ر�أي �أكادميي
وع��دد من الطالب؛ نحاول الإجابة
ع��ن الأ�سئلة التالية :ه��ل ي�ستفيد
الطالب مما يوفره الإنرتنت ً
حقا؟
ما هي �أوج��ه تلك اال�ستفادة؟ وهل
ه� ��ذه الأوع � �ي� ��ة امل �ع��رف �ي��ة ج�م�ي�ع�ه��ا
موثوقة؟
فائدة متحققة ولكن!..
بداية ي�ؤكد رئي�س ق�سم الدرا�سات
االجتماعية د .ذيب الدو�سري على
�أن مواقع مثل اليوتيوب والويكيبيديا
�أ���ص��ب��ح��ت ك���ن���زًا م���ن امل��ع��ل��وم��ات
ال�ضخمة ج���دًا ،غ�ير �أن امل�شكلة
تكمن يف م�صدر املعلومة ودقتها،
شريا �إىل تفاوت ن�سبة املوثوقية
م� ً
للقنوات على اليوتيوب.

و�أ�ضاف قائ ً
ال� « :أعتقد �أن هناك
فائدة تتحقق من بع�ض التطبيقات
التعليمية ،مثل تطبيق التليغرام
ح��ي��ث ي��ت��ب��ادل ال��ط�لاب ال��ب��ي��ان��ات
واملعلومات فيما بينهم وبني �أ�ستاذ
املقرر ،ويطبقون من خالله بع�ض
الأن�شطة التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل
وجود تطبيقات تعليمية متخ�ص�صة
مثل البالك بورد».
ن�صيحة معلمّ
عن اال�ستفادة من اليوتيوب؛ يرى
الطالب نا�صر ال�شعيل م��ن ق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية �أن��ه ا�ستفاد
را م��ن قناة ال��ق��ر�آن التعليمية
ك��ث�ي ً
املخ�ص�صة لتعلم الآي��ات وتدبرها،
وم���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر زم��ي��ل��ه ع��ب��داهلل
نا�صر القحطاين �أنه واجه �صعوب ًة
يف �إح��دى امل��واد الدرا�سية �إىل �أن
ن�صحه �أح��د �أ�ساتذته باال�ستعانة
ب��أح��د التطبيقات على الإن�ترن��ت،
حيث ق���ال« :ك��ان��ت ل��دي م���ادة عن
املرياث وا�ستخدمت تطبيق )ح�سبة
املرياث( للمراجعة عربه ،وذلك بعد
ن�صيحة تلقيتها من الدكتور فهد
الرومي با�ستخدام التطبيق».
ترفيه ومعرفة
الطالب �أو���س ال�سلوم من كلية
غي حياته
الآداب �أ ّكد �أن الإنرتنت رّ

زينة :اليوتيوب مدرسة تتجاوز قيود الزمان والمكان

د .ذيب الدو�سري

عبداهلل القحطاين

نا�صر ال�شعيل

خ�صو�صا فيما يت�صل
ب�شكل كلي،
ً
بامل�ستوى امل��ع��ريف ،وي��ق��ول � « :إن
الإنرتنت مي ّكننا من ا�ستغالل �أوقات
الفراغ ،ف�أ�صبح بذلك املرجع الأول
يف الرتفيه ،والبحث ع��ن املعرفة
� ً
أي�ضا؛ فهو يعزز وي�ساهم يف تطوير
املهارات واخلربات احلياتية ح�سب
اهتمامات الأ�شخا�ص ،فال �أنكر �أن
الإنرتنت �ساهم يف تعزيز اجلانب
املعريف والثقايف لدي حتى �أ�صبح
ي��ن��اف�����س امل��ع��رف��ة واخل��ب��رة ال��ت��ي
�أكت�سبها يف حياتي اليومية».
عتب على الأ�ساتذة
عن متابعة امل�ستجدات يف جمال
التخ�ص�ص بالن�سبة للطالب؛ ت�ضيف

الطالبة داليا الن�صار من كلية الآداب
بق�سم ال��درا���س��ات االجتماعية �أن
املن�صات امل�شهورة لدينا يف اململكة
يجد فيها الفرد ما يحتاجه للبحث
ع��ن �أي���ة معلومة ،وت��ق��ول« :بحكم
تخ�ص�صي ف��إين �أ�ستخدمها ب�شكل
دائم؛ لأكون مطلع ًة على امل�ستجدات،
وملم ًة بتخ�ص�صي ،وللأ�سف مل �أجد
من�ص ًة لأحد �أ�ساتذتي ،و�إن وجدت
ت��ك��ون يف من�صة ال �أ�ستخدمها».
م ��ؤك��د ًة �أن��ه��ا حت��ر���ص على متابعة
�أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني
بعلم االجتماع على تويرت ،وحتر�ص
ك��ذل��ك ع��ل��ى متابعة ل��ق��اءات��ه��م يف
املن�صات الأخرى .كما ت�ضيف زميلتها

يف ق�سم علم االجتماع الطالبة زينة
يا�سر ب�أنها حققت فائد ًة كبري ًة من
من�صات التعلم والتطبيقات يف جمال
درا�ستها ،حيث تقول « :ميكن �أن
�شرحا لعدة درو�س
جتد يف اليوتيوب
ً
من �أكرث من معلم ،فتختار من بينهم
من ينا�سبك �شرحه « وعلى م�ستوى
الرتجمة�« :أ�ستخدم تطبيق ترجمة
ريا كلما وجدت كلمة ال �أفهم
قوقل كث ً
معناها �أو ن�سيتها ،ف�أنا �شخ�ص ًيا �أرى
�أن تطبيق الرتجمة مفيد وعملي «،
وترى �أن املن�صات التعليمية �سهلت
التوا�صل ب�ين ال��ط��ال��ب وال��دك��ت��ور،
ريا
فقد �أ�صبح التوا�صل بينهما ي�س ً
و�سري ًعا ،م�ؤكدة �أن التعليم الإلكرتوين

حصة سليمان :تويتر وسيلة لمتابعة المستجدات بمجال تخصصي

عملي ومنا�سب �أكرث بالن�سبة �إليها
لأنه غري مقيد بزمان �أو مكان معني.
تتفق مع ما �سبق الطالبة فاطمة
ال��ع��ت��ي��ب��ي م���ن ق�����س��م ال���درا����س���ات
االجتماعية؛ بقولها �إن �شريح ًة
وا�سع ًة من من�سوبي التعليم وجدوا
�أن الفائدة م�ضاعفة ،ون�سب النجاح
�أع��ل��ى حينما تن�شر امل��ح��ا���ض��رات
واملحتوى الدرا�سي عرب املن�صات
الرقمية؛ ليطلع عليها الطالب يف
كل وقت ،وت�ضيف« :من واقع جتربة
�شخ�صية ،ك��ان لإح���دى �أ�ستاذاتي
موقع �إل��ك�تروين تن�شر م��ن خالله
امل��ح��ا���ض��رات وامل��ل��خ�����ص��ات ال��ت��ي
ت�ساعد على فهم املقرر؛ الأمر الذي
�ساعد ال��ط��ال��ب��ات على ا�ستيعاب
املادة العلمية ب�شكل �أف�ضل».
�أثر �إيجابي
الطالبة ح�صة �سليمان من كلية
الآداب ترى �أنها حتقق لها �أثراً �إيجابياً
جدًا من خالل ا�ستخدامها للإنرتنت،
حيث تقول« :تعلمت من خالله مهارات
كثري ًة ومتنوع ًة ،وذلك مبتابعة بع�ض
احل�سابات يف من�صة تويرت التي تن�شر
املعلومات والدرا�سات وامل�ستجدات
املتعلقة مبجال تخ�ص�صي ،كما �أين
�أ�ستفيد م��ن بع�ض احل�����س��اب��ات يف
تزويدي مب�صادر التعلم الإلكرتونية
اخلا�صة باملواد العلمية» .
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د .الجارالله :أكثر من مليوني مصاب بالتصلب
واإلناث األكثر عرضة
اليوجد سبب للتصلب اللويحي  ...والعين حق !!
حوار  :حممد العنزي
يعترب الت�صلب اللويحي من الأمرا�ض
ال�ت��ي ظ�ه��رت م�ن��ذ زم��ن ب�ع�ي��د ،لكنه �أخ��ذ
يف االن �ت �� �ش��ار م��ع م ��رور ال �� �س �ن��وات يف دول
ال �ع��امل ،ويف ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة �أي �� ً��ض��ا .فما
الت�صلب اللويحي؟ وما مدى خطورته؟
ل�ل ��إج� ��اب� ��ة ع � ��ن ذل� � ��ك ال� �ت� �ق ��ت ر�� �س ��ال ��ة
اجل ��ام� �ع ��ة ب ��ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �م��ان اجل� � ��اراهلل
ا� �س �ت �� �ش��اري امل ��خ والأع� ��� �ص ��اب مب���س�ت���ش�ف��ى
امللك خالد اجلامعي.
 ما الت�صلب اللويحي؟ ومتى �سجلت�أول حالة ؟
الت�صلب اللويحي �أو الت�صلب املتعدد
) (Multiple sclerosisه��و مر�ض
م��ن��اع��ي ي�صيب امل���خ واحل��ب��ل ال�����ش��وك��ي،
ويق�صد بكلمة مناعي �أن ال�ضرر الذي
ي�صيب املخ تت�سبب به خاليا الدم املناعية.
�أم��ا عن �أول حالة مت ت�شخي�صها ب�شكل
م�ؤكد فتعود لنهايات القرن التا�سع ع�شر
يف فرن�سا ،لكن يعتقد �أن هناك حاالت
قد تعود للقرن اخلام�س ع�شر امليالدي
يف �أوروبا.
اجلدير بالذكر �أن الت�صلب اللويحي
ي��خ��ت��ل��ف مت��ام��اً ع��ن ال��ت�����ص��ل��ب الع�ضلي
ال�ضموري ،حيث �إن الأخ�ير مر�ض غري
مناعي وعالجه �أ�صعب.
 ما �أنواع الت�صلب اللويحي؟ وما �أ�شدالأنواع خطورة ؟
ال��ن��وع الأك�ث�ر �شيوعاً )ي�صيب ح��وايل
 80%م���ن امل���ر����ض���ى( ه���و م���ا ي�����س��م��ى
ب��االن��ت��ك��ا���س��ي ال���راج���ع� ،أو االن��ت��ك��ا���س��ي
ال��رج��ـ��ـ��وع��ي� ،أواالن��ـ��ـ��ت��ك��ا���س��ي ال�سكوين،
وهذا النـوع يـظهر على �شكل انتاك�سـات
)ه��ج��م��ات( ت�ستمر �أي���ا ًم���ا �أو �أ���س��اب��ي � َع
يتبعها فرتة من التح�سن �أو اال�ستقرار.
غالبية االنتكا�سات تتح�سن بن�سبة عالية
مع الوقت ،لكن مع تكررها قد ال يكون
هناك حت�سن ،وق��د ينتج عنها �أع��را���ض
مزمنة و�إع���اق���ات .ال��ن��وع ال��ث��اين ي�سمى
بالتطوري الثانوي �أو التقدمي الثانوي،
وي�صيب ح��وايل  80%-50م��ن مر�ضى
النوع الأول ،حيث �إنه بعد مرور ال�سنني
تختفي االنتكا�سات ،لكن رغ��م ذل��ك قد
ي�شعر املري�ض بتدهور بطيء يف التوازن،
�أو ب�ضعف يف الع�ضالت �أو امل�شي.
النوع الثالث هو التطوري الأويل حيث
�إن��ه م�شابه للتطوري الثانوي من ناحية
ال��ت��ده��ور ال��ب��ط��يء ،ل��ك��ن دون وج���ود �أي
انتكا�سات �سابقه ،وهذا النوع قد يكون
الأ�صعب عالجاً.
 عامليًا كم عدد امل�صابني بهذا املر�ض؟وما �أكرث الدول ت�سجيلاً للحاالت ؟
ح�سب �آخر التقديرات يقدر �أنَّ هناك
ح���وايل  2.8م��ل��ي��ون م��ري�����ض بالت�صلب
اللويحي ع��امل��ي�اً ،وي��ك�ثر امل��ر���ض يف دول
�أمريكا ال�شمالية و�شمال �أوروب���ا ويقل
يف �أفريقيا و�شرق �آ�سيا عاملياً ،وحملياً
ه��ن��اك ت���زاي���د م�����ض��ط��رد يف ت�شخي�ص
حاالت الت�صلب اللويحي لأ�سباب متعددة
منها توفر ط��رق الت�شخي�ص وحت�سنها،

ب��الإ���ض��اف��ة �إىل زي���ادة حقيقية يف عدد
امل�صابني به.
ويف درا�سة �سعودية ن�شرت عام 2020
ق��در ع��دد مر�ضى الت�صلب ال�سعوديني
ً
مري�ضا لكل � 100ألف مواطن ،لكن
بـ62
يعتقد �أن الرقم احلقيقي قد يتجاوز هذا
التقدير.
 ه��ل امل��ر���ض ي���ص�ي��ب ج�ن��� ً�س��ا �أو ع �م �رًابعينه �أكرث من غريه ؟
امل��ر���ض ي�����ص��ي��ب ك�لا اجل��ن�����س�ين ،لكن
الإناث ي�صنب به ب�شكل �أكرث حيث ي�شكلن
ثلثي احلاالت تقري ًبا ،والغالبية العظمى
م��ن احل���االت يتم ت�شخي�صها ب�ين عمر
الـ 20و الـ� 40سنة ،لكن هناك مر�ضى
يتم ت�شخي�صهم قبل البلوغ� ،أو يف مراحل
متقدمة من العمر.
 هناك من يقول �إن املر�ض �سببه (عني�أو ح�سد �أو �سحر) ما ر�أيكم ؟
العني حق ،لكن علمياً ال يوجد �سبب
واح��د مثبت للت�صلب اللويحي ،وتلعب
ريا يف قابلية
العوامل الوراثية دو ًرا كب ً
التعر�ض للمر�ض ،بالإ�ضافة �إىل عوامل
�أخ��رى مثل التعر�ض لبع�ض الفريو�سات
ال�����ش��ائ��ع��ة ،وك���ذل���ك ن��ق�����ص ف��ي��ت��ام�ين د،
وال�سمنة �أث��ن��اء ف�ترة امل��راه��ق��ة وك��ذل��ك
تدخني ال�سجائر.
 ما �أعرا�ض املر�ض ؟�أعرا�ض االنتكا�سات تختلف
ح�����س��ب امل��ن��ط��ق��ة امل�����ص��اب��ة يف
اجل����ه����از ال���ع�������ص���ب���ي ،و�أك��ث��ر
الأع������را�������ض ����ش���ي���وع���اً ه��ي
التنمل ،و تغري الإح�سا�س يف
الأطراف �أو الوجه ،بالإ�ضافة
ل��ن��ق�����ص ال���ن���ظ���ر يف �إح����دى
ال��ع��ي��ن�ين ،وه���ن���اك �أع���را����ض
�أخرى مثل ا�ضطراب التوازن،
و���ض��ع��ف ع�����ض�لات الأط����راف،
و�صعوبة التحكم باملثانة .وال بد
�أن ت�ستمر هذه الأعرا�ض ملدة يوم
�أو يومني على الأقل.
 ه� �ن ��اك م� ��ا ي �� �س �م��ى ب ��الأع ��را� ��ضاخلفية للت�صلب؟ ماذا يق�صد بها؟
هذه �أعرا�ض تكون مزعجة للمري�ض،
وت��ؤث��ر على حياته،

مر�ضي دقيق من املري�ض ،بالإ�ضافة �إىل
الفح�ص ال�سريري ،ويتم ت�أكيد الت�شخي�ص
ع��ن ط��ري��ق �أ���ش��ع��ة ال��رن�ين املغناطي�سي
للر�أ�س ،و�أحيا ًنا احلبل ال�شوكي .وعند
وجود �شك قد نلج�أ �أحياناً لعمل خزعة
الظهر لتحليل ال�سائل النخاعي ال�شوكي،
وه��و م��ا ي�ساعد ع��ل��ى ت��أك��ي��د ت�شخي�ص
املر�ض.

د� .سلمان اجلاراهلل
لكن ال ت��ك��ون ظ��اه��ر ًة �أم���ام الآخ��ري��ن �أو
�أم����ام ال��ط��ب��ي��ب� .أ���ش��ه��ره��ا ه��و الإج��ه��اد
ال�شديد ال��ذي يحدث لن�سبة عالية من
مر�ضى الت�صلب ،فاملري�ض يح�س ب�إجهاد
ً
ول��و ب��ذل جم��ه��وداً
ب�سيطا ،وق��د ي�شعر
بالإجهاد دون بذل �أي جمهود ،وهذا قد
ً
مرتبطا بن�شاط املر�ض .كما �أنه قد
يكون
يعاين م��ن �صعوبة يف الرتكيز ،و�إج���راء
املهام املتعددة ،و�أحيا ًنا يعاين من البطء
يف العمليات الذهنية .وقد ي�شعر بالقلق
وهبوط املزاج.
 كيف يتم ت�شخي�ص احلاالت؟ت�شخي�ص املر�ض يعتمد على �أخذ تاريخ

 �إىل �أي� ��ن و� �ص��ل ال �ع �ل��م ف �ي �م��ا ي�خ����صعالج مر�ضى الت�صلب اللويحي ؟
خالل الـ� 15سن ًة املا�ضية ح�صل هناك
تطور يف الأدوي���ة املناعية التي تقي من
االنتكا�سات ،ف�أ�صبح هناك الكثري من
الأدوي��ة الفعالة الآم��ن��ة ،وه��و ما انعك�س
ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ ع��ل��ى امل��ر���ض��ى ،حيث
�أ�صبح هناك الكثري من املر�ضى ممن ال
يظهر عليهم �أي حاجة ال�ستخدام و�سائل
امل�ساعدة على امل�شي حتى بعد � 20سنة
من املر�ضً � .
أي�ضا هناك حت�سن يف طرق
الت�شخي�ص ،مم��ا �أدى �إىل ���س��رع��ة يف
الت�شخي�ص وبدء العالج املنا�سب مبكراً.
حالياً هناك �أبحاث قائمة لإيجاد �أدوية
لإع��ادة ت�صحيح ال�ضرر ،و�أي�ضاً لإيجاد
لقاح يقي من املر�ض ،لكن مازالت هذه
الأبحاث يف مراحل مبكرة.
 هل العالج املناعي يعيد املري�ض �إىلحالته الطبيعية؟
يف حال حدوث االنتكا�سات ف�إن
املري�ض يعطى ج��رع��ات م��ن �أح��د
�أن���واع ال��ك��ورت��ي��زون مل��دة � 3إىل 5
�أيام ،مما ي�ساعد على التح�سن من
االنتكا�سة ،لكن الأدوي���ة املناعية
الواقية مفعولها مرتكز على الوقاية
من االنتكا�سات التي ينتج عن تكررها
الإعاقة املزمنة.
 -ماذا عن زراع��ة النخاع �أو اخلاليا

اجلذعية؟ هل لها دور يف مر�ض الت�صلب
اللويحي؟
ال��ن��وع ال��وح��ي��د ال��ف��ع��ال للت�صلب من
اخلاليا اجلذعية هو ما ي�ؤخذ من نخاع
العظم ويحقن يف ال���دم ،وه��و م��ن �أك�ثر
ال��ت��دخ�لات ف��ع��ال��ي � ًة يف ع�ل�اج الت�صلب
اللويحي ،لكنه يحمل ن�سب ًة عالي ًة من
اخلطورة وامل�ضاعفات مقارن ًة بالأدوية
املناعية ،لهذا ال يتم عمله �إال يف حاالت
حم��دودة ج��داً وخمتارة بعناية ،ويف حال
ف�شل �أكرث من عالج مناعي.
 كم مدة العالج املناعي ؟نظ ًرا لأن الت�صلب مر�ض مناعي مزمن،
ف ��إن غالبية املر�ضى بحاجة لال�ستمرار
على ع�لاج مناعي مل��دة طويله قد ت�صل
�إىل � 10أو � 20سنة.
 امل�ت��اب��ع للمر�ض ي�لاح��ظ وج��ود �أن��واعم �ت �ع ��ددة م ��ن احل �م �ي ��ات ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي
ين�صح بها مبر�ضى الت�صلب ،ما احلمية
املنا�سبة؟
�صحيح ،فهناك الكثري م��ن احلميات
الغذائية التي يروج لها بناء على معلومات
ن��ظ��ري��ة �أو درا����س���ات حم����دودة ،ل��ك��ن يف
احلقيقة حتى الآن مل يثبت وج���ود �أي
حمية غذائية خا�صة مبر�ضى الت�صلب
قد ت�ؤدي لل�شفاء �أو تخفف االنتكا�سات،
لهذا نن�صح املري�ض بغذاء متوازن ومتنوع،
و�أن يحافظ على وزنه يف حدود الطبيعي
ويجتنب ال�سمنة.
 ختامً ا ما ن�صائحكم التي تقدمونهاملر�ضى الت�صلب اللويحي ؟
كثري من املر�ضى ي�صعب عليه تقبل
الت�شخي�ص يف ال��ب��داي��ة ،خ��ا���ص � ًة عند
ح��دوث التح�سن املتوقع بعد االنتكا�سة
الأوىل ،وه���و م��ا ق��د ينتج ع��ن��ه �إي��ق��اف
العالج �أو البحث عن بدائل �أخ��رى غري
م��درو���س��ة .لهذا �أن�صح املري�ض ب�س�ؤال
الطبيب عن جميع الأ�سئلة املتعلقة و�أن
يكون معه �صريحاً .ويف حال عدم وجود
ثقة بالطبيب ل�سبب �أو لآخر فال مانع من
ا�ست�شارة طبيب �أع�صاب �آخ��ر ب��دلاً من
�إيقاف العالج.
� ً
أي�ضا يجب على املري�ض عدم مقارنة
حالته ب ��أي مري�ض �آخ��ر مهما ت�شابهت
الأعرا�ض ،فبع�ض املر�ضى يعي�ش ب�شكل
طبيعي ج��داً وبع�ضهم قد يحتاج و�سائل
م�ساعدة على امل�شي خالل فرتة ق�صرية،
وهذا يعتمد على عوامل كثريه جداً �أهمها
���ش��دة االن��ت��ك��ا���س��ات وم��ك��ان��ه��ا يف اجل��ه��از
الع�صبي ،ونوعية العالج املناعي وغريه.
كذلك يجب احلر�ص على املتابعة مع
طبيب الأع�����ص��اب ،وكذلك �إج���راء �أ�شعة
الرنني املغناطي�سي ب�شكل دوري خا�ص ًة
يف ال�سنني الأوىل من الت�شخي�ص ،كذلك
ن�شدد على عدم �إيقاف العالج املناعي �إال
با�ست�شارة الطبيب.
�أي�ضاً نود �أن ن�ؤكد على �أهمية العالج
الطبيعي والتمارين خا�ص ًة ملن يعاين من
�ضعف يف الع�ضالت �أو �شد �أو �صعوبة يف
امل�شي.
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تقنية

تحديات تحليل البيانات (المحتوى العربي)
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تعد اللغة العربية اللغة الرابعة عامل ًّيا �ضمن �أكرث اللغات ا�ستخدا ًما
على الإنرتنت ،وهي �أكرب ع�ضو يف عائلة اللغات ال�سامية �إ ْذ يتحدث بها
ما يقرب من  500مليون �شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل ،ومن ثَم كانت
�إحدى اللغات الر�سمية ال�ست للأمم املتحدة مما يعطي �أهمي ًة بالغ ًة
لإن�شاء �أطر حتليل للن�ص العربي .وقد �أُجريت العديد من الدرا�سات
حول حتليل اللغات املكتوبة ب�أحرف التينية مبا يف ذلك الإجنليزية
والأملانية والإ�سبانية والهولندية يف مقابل درا�سات قليلة عن الن�ص
العربي ،ذلك �أن اللغة العربية متتلك العديد من املميزات وال�صفات التي
جتعل من ال�صعب تطوير �إطار عمل حتليل فعال لها نظراً لتعقيدها،
لذا �سيخ�ص�ص هذا املقال لو�صف التحديات التي تواجه التعرف على
اللغة العربية وحتليل البيانات العربية امل�ستمدة من من�صات التوا�صل
االجتماعي.
�أول هذه التحديات يتمثل يف �أن اللهجات واللغات التي تعتمد على
الن�ص العربي -مثل اللغة العربية املعا�صرة ،واللغة العربية التقليدية-
ريا من التماثل وع��دم اليقني يف معنى الكلمات بدرجات
تت�ضمن كث ً
خمتلفة ،وقد لوحظ تقدم �ضئيل يف املعاجلة احل�سابية للغات القائمة
على الن�ص العربي ،ومع ذلك طرح عدد من الباحثني �أدوات ح�سابية
للغات العربية واملوارد التي ت�ستند �إىل الن�صو�ص العربية املعدلة ولي�س
�إىل الن�صو�ص العربية الأ�صلية )معاجم اللغة واملحلل ال�صريف العربي(،
وكان من بني التحديات � ً
أي�ضا عدم متثيل حروف العلة الق�صرية يف
الر�سائل النموذجية مما ي�ؤدي ب�شكل كبري �إىل الغمو�ض ،لذا تعد �إدارة
هذه امل�شكالت حتد ًّيا حقيق ًّيا يف معاجلة اللغات املكتوبة باللغة العربية.
�إن الباحث واملهتم يف هذا املجال يجد �أن عملية حتليل البيانات على
�شبكات التوا�صل االجتماعي )البيانات ال�ضخمة( يف املنطقة العربية
تواجه ُجمل ًة من التحديات املختلفة ،مبا يف ذل��ك �ضخامة وتعقيد
البيانات ،و�صعوبة تطبيق التقنيات الآلية عند معاجلة جمموعة بيانات
عربية م�شتقة من ال�سلوك �أو التعبري الب�شري ،ف�ضال عن عدم اكتمال
و�شفافية جمموعة البيانات التي التزال يف مراحلها الأولية ،و�سيتم
التو�سع بذكر هذه التحديات يف مقاالت قادمة.
د.اجلوهرة املطريي
�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الإعالم

ما تريد معرفته عن تقنية  G5الجيل الخامس
ن�ع�ت�م��د ج �م �ي � ًع��ا ع �ل��ى االت �� �ص��ال
بالإنرتنت للقيام مبعظم �أعمالنا،
ً
ً
�شخ�صية.
احرتافية �أم
�سواء �أكانت
وم��ع زي ��ادة الطلب واالع�ت�م��اد على
ال�شبكات ،ي�سعى النا�س �إىل البحث
عن �سرعات �إنرتنت عالية �إىل جانب
اخلدمات املوثوقة.
ومن هنا تن�ش�أ احلاجة �إىل �شبكة
اجليل اخلام�س اجلديد من �شبكات
الإن�ت�رن��ت الال�سلكية ال�ت��ي ت�ضمن
لك القدرة على نقل البيانات كبرية
احلجم بكفاءة عالية ويف وقت �أقل.
مت�ل��ك ��ش�ب�ك��ات  G5ق� ��در ًة �أع�ل��ى
ع �ل��ى ت��و� �ص �ي��ل ال� �ب� �ي ��ان ��ات ب �� �س��رع��ة
ت�ق��ارب � 40ضعف م��ا تقدمه �شبكة
 G5احل� ��ال � �ي� ��ة ،مم � ��ا ي �ع �ن ��ي �أن � ��ك
��س�ت�ك��ون ق� � ��ادر ًا ع �ل��ى حت�م�ي��ل فيلم
بدقة عالية يف غ�ضون ب�ضع ث��وان،
ب �ي �ن �م��ا ي �� �س �ت �غ��رق ذل� ��ك ق ��راب ��ة 10
دق ��ائ ��ق ع �ل��ى � �ش �ب �ك��ة  ،G4وع�ل��اوة
ع�ل��ى ذل ��ك ،ف ��إن��ه ع�ن��د ا�ستخدامك
��ش�ب�ك��ات �� G5س�ت�ق� ّ�ل ح ��االت ت �� ّأخ��ر
نقل امل�ل�ف��ات وا�ستقبالها ،و�ستعزز
ه ��ذه ال �� �ش �ب �ك��ات ال�لا��س�ل�ك�ي��ة �أي �� �ض� ً�ا
تطوير تقنيات جديدة �أخرى ت�شمل
الواقع االفرتا�ضي ،و�إنرتنت الأ�شياء
( ،)IoTوغريها.
 ماهي �شبكة  G5؟�شبكة  G5هي اجليل اخلام�س
من �شبكات الهاتف التي تهدف �إىل
ت�سريع كافة الن�شاطات املعتمِ دَة
على االت�صال ب��الإن�ترن��ت ،وتعترب
معياراً جديداً لل�شبكات الال�سلكية
من �سل�سلة  G5التي ت�شتمل على
�أربعة �أجيال �سابقة من ال�شبكة.
ت�سمح تقنية  G5ببناء �شبكة
�ص ِّممت يف الأ�سا�س لربط جميع
ُ
الأ�شخا�ص افرتا�ضياً� ،إىل جانب

�أنها ت�شمل االت�صال ال�سريع جلميع
الآالت ،والأج���ه���زة ،وغ�يره��ا من
الأدوات.
وت��ر ّك��ز ه��ذه التكنولوجيا على
توفري �أك�بر قدر من بيانات GPS
املتعددة ،و�سرعات �أعلى ،وموثوقية
�أكرب ،و�أقل قدر ممكن من الت�أخر،
و�شبكة مع ق��درات هائلة� ،إ�ضاف ًة
�إىل زيادة توافر البيانات.
و�إىل جانب ما ذكرناه� ،سيكت�سب
امل�����س��ت��خ��دم��ون خ��ب�رة �أك��ب��ر عند
ا�ستخدام تكنولوجيا اجليل اخلام�س
 ،5Gبالإ�ضافة �إىل الكفاءة العالية
والأداء املعزز لهذه التكنولوجيا مما
يجعلها قادرة على جذب املزيد من
الأ�شخا�ص عن طريق دعم جماالت
جديدة.
 م��ن ال� ��ذي ي�ع�م��ل ع �ل��ى �إن �� �ش��اء�شبكة  G5؟
هناك العديد من ال�شركات التي
ت�سهم بكل م��ا يف و�سعها لتوفري
خ��دم��ات  ،G5وبطبيعة احل���ال،
ت�سهم ال�شركات التي يرغب زبائنها
ب�شبكات  G5ذات ال�سرعة الفائقة
يف عملية توفريها ،وتعمل جميع
ال�شركات الكربى احلالية يف هذا
املجال ،مثل  ،AT&Tو،Verizon
و ،T-Mobileو Sprintعلى ن�شر
تقنية  G5ب�شكل من الأ�شكال.
 ما هي التقنيات الرئي�سية التيتتكوّن منها �شبكة  G5؟
ال�سرعة والرتدد العاليني
ت��ك��م��ن م�شكلة ���ش��ب��ك��ات ال���واي
ف��اي يف ع��ر���ض ال��ن��ط��اق ال�ت�رددي
املنخف�ض ،ويزداد طلب امل�ستخدمني
يوماً بعد يوم للح�صول على املزيد
من البيانات ،لكن ال�شبكات احلالية
غري قادرة على حتقيق ذلك ب�سبب
النطاقات املحدودة ملوجات الراديو

التي ت�ستخدمها.
�إ���ض��اف � ًة �إىل ذل���ك ،ف����إن تقليل
ع��ر���ض ال��ن��ط��اق ال��ت�رددي وت��وف�ير
اخلدمة لعدد �أكرب من امل�ستخدمني
ي�����ؤدي �إىل ان��خ��ف��ا���ض ال�����س��رع��ات
وازدياد االنقطاع يف االت�صال ،وهنا
تكمن ف��ائ��دة امل��وج��ات املليمرت ّية،
حيث تعمل �شركات التزويد على
اختبار طرق لبث ال�شبكة با�ستخدام
هذه املوجات التي توفر معد َل ٍ
تردد
�أعلى مقارن ًة مبوجات الراديو التي

تخدم الهواتف النقالة اليوم.
 ن �ظ��ام ��ض�خ��م م�ت�ع��دد امل��داخ��لواملخارج )(MIMO
متلك حمطات  G4الأ�سا�سية
ع��دداً من املنافذ الهوائية للتعامل
م���ع ح���رك���ة ال��ب��ي��ان��ات اجل���وال���ة،
وهنالك ثمانية هوائيات لأجهزة
اال�ستقبال و�أربعة للإر�سال ،بينما
ميكن ملحطات  G5الأ�سا�سية دعم
ما ي�صل �إىل مئة منفذ ،مما يعني
�إمكانية و�ضع العديد من الهوائيات

�ضمن �صف واحد يف حمطة ،G5
الأم����ر ال���ذي ي�سمح ل��ه��ا ب��إر���س��ال
وا�ستقبال الإ�شارات من عدد �أكرب
من امل�ستخدمني يف نف�س الوقت.
كما ي�صبح الو�صول �إىل معدالت
البيانات البالغة  Gbps3ممكناً
دون �إجراء �إ�صالح �شامل لتكنولوجيا
امل��وج��ات ال��رادي��وي��ة .وتعترب هذه
وملح ًة بالن�سبة جلميع
اخلطوة مهم ًة
ّ
م����ز ّودي اخل��دم��ة ال��ذي��ن يرغبون
بالعمل يف جمال تقنية  ،G5ومن
ثَم ميكن القول ب�أن النظام متعدد
املداخل وامل��خ��ارج ) (MIMOهو
م�ستقبل �شبكة � G5إ ْذ ميكن مليزات
وتقنية  G5اجل��دي��دة تعزيز عمل
خمتلف املجاالت مبختلف الطرق،
فمع ال�سرعة الفائقة لنقل املعلومات
وزم�����ن اال���س��ت��ج��اب��ة امل��ن��خ��ف�����ض،
�ستتمكن ه��ذه التقنية من حت�سني
ورفع الإنتاجية يف كافة القطاعات
العامة واخلا�صة.
 م��ا ه��ي امل��ج��االت التي �سيتما�ستخدام  G5فيها ؟
من هذه املجاالت :املدن الذكية،
التي تمُ ِّثل فيها تقنية  G5م�صدر
ط���اق���ة ل��ت��ح�����س�ين خ���دم���ات امل���دن
ال��ذك��ي��ة ،ح��ي��ث �ست�ساعد م��ي��زات
�شبكة - G5م��ث��ل ع��ر���ض النطاق
ال��ت�رددي امل��رت��ف��ع ،و���س��رع��ة النقل
ال��ع��ال��ي��ة ،وغ�ي�ره���ا -يف حت�سني
اخلدمات يف جماالت املوا�صالت،
وال�سالمة العامة ،والأمن.
كما تُ�ستَخدَم  G5يف حت�سني
الإن��ت��اج��ي��ة� ،إ ْذ مي��ك��ن ملميزاتها
وتقنياتها اجل��دي��دة ت��ع��زي��ز عمل
خمتلف املجاالت مبختلف الطرق،
فمع ال�سرعة الفائقة لنقل املعلومات
وزم�����ن اال���س��ت��ج��اب��ة امل��ن��خ��ف�����ض،
�ستتمكن ه��ذه التقنية من حت�سني

ورفع الإنتاجية يف كافة القطاعات
العامة واخلا�صة.
 م��ا ه��ي ال �ه��وات��ف ال �ت��ي ت��دع��م G5؟
�إليك �أ�سماء الهواتف التي تدعم
االت�صال ب�شبكة G5
Samsung Galaxy Note
 ،20 UltraوApple iPhone
 ،12و،Samsung Galaxy S20
و ،OnePlus 8 ProوXiaomi
 ،Mi 11و،Google Pixel 5
وغريها.
 هل �شبكة � G5أ�سرع من الوايفاي ؟
ن��ع��م ،ت��ف��وق ���س��رع��ة التحميل
با�ستخدام  G5تلك التي يف �شبكات
واي ف���اي ،ل��ذا ميكن ال��ق��ول بثقة
�إن �شبكة  G5ت��ع��زز م��ن جتربة
امل�ستخدم عن طريق توفري �سرعات
عالية لكل من التحميل والرفع من
وعلى الإنرتنت.
 ملن تعود ملكية تقنية  G5؟ال ت��ع��ود ملكية تقنية � G5إىل
�شركة �أو �شخ�ص بعينه ،و�إمنا تُ�سهِ م
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��رك��ات وم����ز ّودي
اخلدمة يف تطوير �شبكات  G5وقد
لعبت �شركة  Qualcommالدور
الأك�ب�ر يف عملية اب��ت��ك��ار وتطوير
تقنيات G5
 ه��ل ه�ن��اك �أي ع�ي��وب يف �شبكة G5؟
دائ��م�اً م��ا يكون لكل تكنولوجيا
جديدة بع�ض العيوب الأولية ،لكن
باالعتماد على املالحظات التقييمية
للم�ستخدمني� ،ستتمكن ال�شركات
املخت�صة م��ن ح��ل ه���ذه امل�شاكل
مبرور الوقت .وباملجمل ،ف�إن مزايا
 G5تفوق عيوبها مبراحل كبرية.

71
12

األخيرة

العدد  - 1438الأحد � 15صفر 1444هـ املوافق � 11سبتمرب 2022م

� ّأكد على �أنها اجلهة املخولة بذلك..

«مركز الخريجين» :على الراغبين
في الحصول على بيانات الخريجين
التواصل معنا
ر�سالة اجلامعة -نوف املطريف:
دعا مركز اخلريجني الكليات ووحدات
اجلامعة التي ترغب يف احل�صول على
بيانات خريجي اجلامعة �إىل خماطبة
املركز عرب نظام «دي��وان» على التق�سيمة
.2/60
وقال مركز اخلريجني� « :إن املركز هو
اجل��ه��ة املخولة بتزويد ج��ه��ات اجلامعة
ب��ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ص��ة ب��اخل��ري��ج�ين مثل:
ن�سب اخلريجني امللتحقني ب�سوق العمل،
وم��ت��و���س��ط روات��ب��ه��م ،بح�سب كلياتهم
وتخ�ص�صاتهم».
وت�أتي هذه اخلطوة حتقيقاً للهدف اال�سرتاتيجي الرابع لوكالة اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية يف تطوير وتعزيز العالقة مع اخلريجني ،من
تن�ص على دعم اخلدمات املقدمة للخريجني.
خالل املبادرة الأوىل التي ّ
يُذكر �أنّ مركز اخلريجني يهدف �إىل تعزيز انتماء اخلريجني وم�شاركاتهم
ودعم قنوات التوا�صل مع اخلريجني ،وجمتمع الأعمال.

بدء التسجيل في النشاط الرياضي
والمنتخبات الجامعية

ً
قمي�صا �أزرق
ال�ش�ؤون الريا�ضية تهدي رئي�س اجلامعة

ً
تعريفية عن الكلية..
ت�ضمن نبذ ًة

عميد اآلداب يفتتح معرض «رحابة»

ر�سالة اجلامعة -عمر اجلميعة:
�أعلنت الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية بعمادة �ش�ؤون الطالب عن
بدء الت�سجيل للم�شاركة يف الن�شاط الريا�ضي واالن�ضمام لتمثيل منتخب
اجلامعة يف خمتلف الألعاب للعام الدرا�سي 1444هـ  ،وذلك عرب ا�ستمارة
ت�سجيل لكافة طالب وطالبات اجلامعة.
وت�أتي هذه امل�شاركات �ضمن �أولويات الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية
التي تهتم بكافة الطالب الريا�ضيني املتميزين يف جميع الألعاب الريا�ضية «
كرة القدم ،والطائرة ،وال�سلة ،وقدم �صاالت ،والكرة ال�شاطئية ،وال�سباحة،
والتايكوندو ،والكاراتيه ،والتن�س ،والطاولة ،و�أل��ع��اب القوى ،واخ�تراق
ال�ضاحية ،وكرة الهدف لذوي الإعاقة،و �ألعاب القوى ،و�ألعاب القوى لذوي
الإعاقة ،والألعاب االلكرتونية ،وال�شطرجن ،والبالي �ستي�شن».
ومن �شروط امل�شاركة مع منتخبات اجلامعة �أن يكون العمر بني - 17
� 28سنة.

نادي أعضاء هيئة التدريس يشارك في
بطولة البراعم المفتوحة

د .عبدالوهاب �أبا اخليل خالل افتتاح املعر�ض

ر��س��ال��ة اجل��ام�ع��ة -ع�ب��داهلل املنبهي،
نوف املطريف:
ت�صوير� -سارة احلمدان
ّ
نظمت الأن�شطة الطالبية بكلية
الآداب يوم الثالثاء املا�ضي برنامج
ا���س��ت��ق��ب��ال ال���ط�ل�اب امل�ستجدين
والتعريف بالأندية الطالبية حتت
عنوان «معر�ض رحابة» ،وذل��ك يف
بهو كلية الآداب ،بح�ضور عميد

الكلية ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب �أب��ا
اخليل.
ت�ضمن املعر�ض ن��ب��ذ ًة تعريفي ًة
للطالب مبختلف �أن�شطة الكلية؛
بهدف احلر�ص على تنمية مهارات
ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات ،م��ن خ�لال
طرح نبذة خمت�صرة ومفيدة عن كل
تخ�ص�ص يف الكلية.
وبهذه املنا�سبة� ،أ ّك��د عميد كلية
الآداب ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب �أب��ا

اخليل على �أهمية االلتحاق بالأندية
الطالبية يف خمتلف التخ�ص�صات،
معترباً �أنها فر�صة ل�صقل املهارات
واكت�شاف املواهب ب�شكل دقيق.،
وب� نّّي� عميد الآداب �أن الأن��دي��ة
الطالبية تعمل على خدمة الكلية
ب�شكل مميز ،مبيناً �أن الأن�شطة
والأندية الطالبية �سيكون لها �صوت
يف الكلية.
واع��ت�بر �أن االل��ت��ح��اق ب��الأن��دي��ة

الطالبية ���ض��رورة ،لأنّ الدرا�سة
لي�ست �إجرا ًء �أكادمي ًّيا فح�سب.
و�شجع د�.أب����ا اخل��ي��ل الطالب
ب�شكل ع���ام وامل�����س��ت��ج��دي��ن ب�شكل
خ��ا���ص ع��ل��ى االل��ت��ح��اق ب��الأن��دي��ة
الطالبية؛ لأنها تتيح لهم الفر�صة
ل�صقل مهاراتهم واكت�شاف مواهبهم
ب�شكل دقيق ،م�ؤكداً على �أن اجلامعة
هي من تطلق مهاراتك و�إب��داع��ك
وتُنميها.

ر�سالة اجلامعة -فريق التحرير:
حتت رعاية االحتاد ال�سعودي للكاراتيه �أقيمت بطولة الرباعم املفتوحة
يف �صالة الألعاب التابعة مللعب الأمري في�صل بن فهد بالريا�ض.
�شارك يف البطولة نادي �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني التابع لإدارة
الإ�سكان بوكالة اجلامعة للم�شاريع ،بعدد �أربعة العبني من فئات �سنية
متفرقة ،وحققوا خاللها ميدالي ًة ذهبية ،وميدالي ًة ف�ضية ،بالإ�ضافة �إىل
ميداليتني برونزية».
ب���دوره ق��دم جمل�س �إدارة ن��ادي �أع�����ض��اء هيئة التدري�س واملوظفني
�شكره وتقديره لوكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل ال�صقري على
دعمه الدائم والال حمدود لإجناح جميع الأن�شطة الريا�ضية والفعاليات
وامل�شاركات بنادي �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.

امل�شرف على الإدارة والتحرير

نائب رئي�س التحرير
�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
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