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رئيس الجامعة يدشن معرض الخدمات الطالبية

10د.الجارالله: أكثر من مليوني مصاب بالتصلب اللويحي.. واإلناث األكثر عرضة
فتح باب الترشح لـ »الحقوق«

ر�سالة اجلامعة- مكتب رئي�س اجلامعة:

اال�شت�شارية  اللجنة  اأعلنت  اجلامعة،  رئي�س  معايل  توجيه  على  بناء 

القبول للرت�شح ملن�شب  الكليات واملعاهد عن فتحها باب  الختيار عمداء 

للعميد  بالتجديد  اإم��ا  وذل��ك   ال�شيا�شية؛  والعلوم  احلقوق  كلية  عميد 

اأو التعوي�س عنه، كما ميكن تقييم العميد احلايل الذي �شتنتهي  احلايل 

فرتة عمادته عن طريق الرابط املوجود يف موقع اللجنة االإلكرتوين

https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection
عبداهلل  االأ�شتاذ  اللجنة  �شر  اأمني  اجلامعة  لر�شالة  ذلك  عن  ك�شف   

لهذه  االأف�شل  اختيار  اإىل  ت�شعى  اجلامعة  اأن  اإىل  م�شرياً  ال�شنيدي، 

اختيار،  اإج����راءات  تنظيم  ح�شب  اللجنة  واأك���دت  القيادية،  املنا�شب 

ال�شمات  على  االط��اع  �شرورة  على  واملعاهد  الكليات  عمداء  وتر�شيح 

املتوقعة يف املر�شحني ملن�شب عميد للكليات واملعاهد يف اجلامعة، وكذلك 

اأنظمة واإجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات، واإر�شال  االطاع على 

اأن باب الرت�شيح  اإىل  اأعاه، م�شرًيا  اإليه  امل�شار  الرابط  اإىل  تر�شيحاتهم 

2022/9/24م.  املوافق  21-1444/2/28ه�  ال�شبت  يوم  بنهاية  يقفل 

اأع�شاء هيئة  وبهذِه املنا�شبة دعت اللجنة وكاء وروؤ�شاء االأق�شام وجميع 

كليتهم  اأداء عميد  تقييم  للم�شاركة يف  املُعلن عنها،  الكليات  التدري�س يف 

عن طريق منوذج التقييم اخلا�س بذلك، علماً اأن التقييم متاح حتى يوم 

ال�شبت 1444/2/28ه�.

ا�ست�ساري امل�سالك البولية للأطفال يف املدينة الطبية

 ر�سالة اجلامعة- م�ساعد الغنيم:

البولية  امل�شالك  ا�شت�شاري  اأج��رى 

واملدينة  ال��ط��ب  كلية  يف  ل��اأط��ف��ال 

حمدان  الدكتور  اجلامعية  الطبية 

حالبني  زراع����ة  عملية  احل���ازم���ي، 

باملنظار اجلراحي البطني من داخل 

املثانة، وتعد العملية االأوىل من نوعها 

يف م�شر، وذل��ك على هام�س ور�شة 

العمل امل�شاحبة للموؤمتر (37) لق�شم 

امل�شالك البولية بجامعة طنطا مب�شر.

احلازمي:   حمدان  الدكتور  وق��ال 

العمليات  من  تعد  العملية  هذه  »اإن 

الدقيقة، حيث بداأ اإجراوؤها يف اململكة 

جترى  العملية  بينما  2017م،  ع��ام 

الأول مرة يف جمهورية م�شر العربية، 

ومت نقلها يف بث مبا�شر للم�شاركني 

للموؤمتر«  امل�شاحبة  العمل  يف ور�شة 

اإىل اأنه مت ا�شتخدام املنظار  م�شرياً 

املثانة،  داخل  من  البطني  اجلراحي 

وتتميز عمليات املنظار مقارنًة بال�شق 

ج��ًدا،  �شغرية  بفتحات  اجل��راح��ي 

وبدقتها، وم�شتوى الو�شوح، باالإ�شافة 

اإىل قلة االإح�شا�س باالأمل، االأمر الذي 

يرتتب عليه قلة احلاجة اإىل م�شكنات 

بعد  النقاهة  فرتة  �شرعة  مع  قوية، 

العملية، وق�شر االإقامة يف امل�شت�شفى. 

يف  اجلراحية  الندب  تختفي  وغالباً 

مع  الوقت،  م��رور  مع  العملية  مكان 

ن�شبة جناح عالية ت�شل اإىل 95 %.

واأع����رب ال��دك��ت��ور احل��ازم��ي، عن 

اململكة  اأبناء  اإليه  و�شل  ملا  اع��ت��زازه 

م���ن مت��ي��ز يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، 

وهذه نتاج النظرة الطموحة والروؤية 

بروؤية  املتمثلة  للقيادة  االإ�شرتاتيجية 

دعم  على  وحر�شها   2030 اململكة 

واخل��دم��ات  ال�شحي  التعليم  قطاع 

م�شروعات  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  الطبية 

الوطن  احتياجات  ت�شتوعب  �شحية 

من املن�شاآت والكفاءات الطبية، مبيناً 

اأن اململكة اأ�شبحت من الدول املتقدمة 

يف تقدمي اخلدمات ال�شحية والتعليم 

الطبي والبحث العلمي.

د. الحازمي يجري عملية »حالبين« األولى من نوعها في مصر
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معرض »رحابة« بكلية اآلدابتكريم طلبة الجامعة المشاركين في الحج والعمرة



»خليها تطير« فعالية للتعريف 
برياضة الجولف

ر�شالة اجلامعة- عمادة �ش�ؤون الطالب:

اأقامت عمادة �ض�ؤون الطالب ممثلًة بالإدارة العامة لل�ض�ؤون الريا�ضية وبالتعاون 

مع الحتاد ال�ضع�دي للج�لف -م�ؤخراً- فعالية التعريف بريا�ضة اجل�لف حتت 

�ضعار »خليها تطري«، بالبه� الرئي�ضي باجلامعة، وا�ضتمرت ملدة اأ�ضب�عني.  و�ضهدت 

الفعالية م�ضاركة اأكرث من 420 م�ضاركاً من طالب ومن�ض�بي اجلامعة، وتهدف 

الفعالية اإىل التعريف بهذه اللعبة واكت�ضاف امل�اهب امل�ج�دة يف اجلامعة للم�ضاركة 

يف الدورات التدريبية التي يقيمها الحتاد ال�ضع�دي للج�لف. 

د. العيسى مستشارة
في المدينة الجامعية

ر�شالة اجلامعة- عبداهلل املنبهي:

بتعيني  اإدارًيا  العمر قراًرا  الدكت�ر بدران  اأ�ضدر معايل رئي�س اجلامعة 

عميدة اأق�ضام العل�م الإن�ضانية الدكت�رة غزيل بنت �ضعد العي�ضى م�ضت�ضارًة 

يف مكتب معاليه ل�ض�ؤون املدينة اجلامعية للطالبات. وتُعد الدكت�رة غزيل 

من الكفاءات الإدارية املتميزة يف اجلامعة، وقد �ضغلت عدة منا�ضب: وكيلًة 

لق�ضم الإدارة العامة، ووكيلًة لق�ضم الأ�ضاليب الكمية.

دمج »العالقات العامة للطالبات« 
مع نظيرتها للطالب

ر�شالة اجلامعة- العالقات العامة:

اإدارة  اإدارًي��ا بدمج  اأ�ضدر معايل رئي�س اجلامعة د. بدران العمر قراًرا 

العامة  الإدارة  مع  للطالبات  اجلامعية  باملدينة  والإعالم  العامة  العالقات 

ل��الإدارة  العام  باملدير  لرتتبط  هيكلتها  تعاد  اأن  على  والإع��الم،  للعالقات 

العامة للعالقات والإعالم.

ر�شالة اجلامعة: عمادة املكتبات:

بعمادة  التدريب  وح��دة  اأطلقت 

التدريبية  اخلطة  املكتبات،  �ض�ؤون 

1444ه�،  احل��ايل  الدرا�ضي  للعام 

يف   ت��دري��ب��ي��ة  دورات  بعقد  وذل���ك 

جم���الت م��ت��ن���ع��ة، اأه��م��ه��ا: (علم 

املعل�مات، البحث العلمي ومناهجه، 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات احل���دي���ث���ة، ال��ب��ح��ث 

ال�ضيرباين،  الأم���ن  امل�����ض��ادر،  ع��ن 

الت�ض�يق،  ال���ض��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء 

ال��ق��ان���ن،  وال��ه��ن��د���ض��ة،  الت�ضاميم 

ال�ضاملة،  اجل�دة  اخلا�ضة،  الرتبية 

الإح�������ض���اء، امل��ح��ا���ض��ب��ة) وغ��ريه��ا 

اأن  �ضاأنها  م��ن  التي  امل��ج��الت  م��ن 

املهارات  وتنمية  زيادة  على  ت�ضاعد 

اجلامعة  من�ض�بي  ل��دى  وال��ق��درات 

من طالب وم�ظفني واأع�ضاء هيئة 

ت��دري�����س.ودع��ت وح����دة ال��ت��دري��ب 

امل��ك��ت��ب��ات اجلميع  ���ض���ؤون  ب��ع��م��ادة 

التدريبية  ب��ال��دورات  اللتحاق  اإىل 

التدريبية،  اخلطة  يف  طِلَقت 
ُ
اأ التي 

ال��ت���ا���ض��ل مع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 

رغبات  وحتقيق  الأكادميي  املجتمع 

ومن�ض�بات  من�ض�بي  واحتياجات 

من  والباحثات  والباحثني  اجلامعة 

خارج اجلامعة.

ه�����ذا وق�����د ن���ظ���م���ت ال�����ح����دة 

التدريبية  ال�����دورات  م��ن  �ضل�ضلًة 

2022م  �ضبتمرب  �ضهر  من  اب��ت��داًء 

العلمي  »البحث  دورة  اأب��رزه��ا  م��ن 

وم��ن��اه��ج��ه«، ق��دم��ت��ه��ا ال��دك��ت���رة 

اإىل  تطرقت  حيث  العي�ضى،  وف��اء 

من  وك��ان  العلمي،  البحث  مناهج 

وال�ضتنباطي،  ال�ضتقرائي،  اأهمها: 

والتجريبي،  وال��ضفي،  والتاريخي، 

والفل�ضفي، وتتبع الأمم.

يف  العي�ضى  ال��دك��ت���رة  واأ�ضهبت 

احل��دي��ث ع��ن اأخ��الق��ي��ات وج����دة 

اأه��م  م�ضتعر�ضًة  العلمي،  البحث 

البحثية،  اخل��ط��ة  ك��ت��اب��ة  م��راح��ل 

وامل�ضادر امل�ث�قة يف البحث العلمي.

فيما قدمت الأ�ضتاذة �ضارة الفايز، 

وعر�ضت  التجاري«  »المتياز  دورة 

مع  اًل،  مف�ضَّ عر�ًضا  حم���اور  ع��دة 

�ضرٍح كامل مل�اد النظام.

اإىل  ����رة  امل����ح����ا�����ضِ وت���ط���رق���ت 

بني  املربمة  والرتتيبات  التفاقيات 

اأو  ال�ضركاء  املالك وامل�ضتاأجر، وبني 

امل�ضاهمني، وبني الدائنني واملدينني، 

ب�ضاأن  والعامل  العمل  �ضاحب  وبني 

عالقة العمل بينهما.

ختام  ال��دك��ت���ر  ق��دم  جانبه  م��ن 

القحطاين دورة »اأخالقيات البحث 

وتناول  الإع��اق��ة«  يف جمال  العلمي 

الأخالقية  اأهمها:  من  ج�انب  عدة 

واإج���راءات���ه،  بالبحث  تتعلق  ال��ت��ي 

والطرق  اجليد،  الباحث  و�ضفات 

البحث  ظ��ه���ر  يف  ت�����ض��اع��د  ال��ت��ي 

العلمي بال�ضكل املطل�ب.

ال�ضطناعي«  »الذكاء  دورة  ويف 

�ضفيقة  الأ���ض��ت��اذة  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

خ����اج���ي، ن���ِق�����َض��ت اأه����م ج���ان��ب  

الذكاء ال�ضطناعي، وهدفت الدورة 

ال��ذك��اء  تطبيقات  يف  التعمق  اإىل 

ال��دورة  تناولت  كما  ال�ضطناعي، 

مفه�م وفل�ضفة الذكاء ال�ضطناعي، 

وخ���ارزم��ي��ات ال��ب��ح��ث يف ال��ذك��اء 

الآل��ة  تعلم  وكيفية  ال�ضطناعي، 

يف ال��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، واأن�����اع 

وتطبيقاته  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 

وا�ضتخداماته واأهدافه.

فيما تناول الدكت�ر ح�ضام املجلي 

يف دورة »املهارات الأ�ضا�ضية للكتابة 

تطبيق  اأه��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة«  ب��ال��ل��غ��ة 

لتحقيق  للكتابة  الأ�ضا�ضية  املهارات 

حديثه  ج��ان��ب  اإىل  اأف�����ض��ل،  نتائج 

كتابة  ال��ف��ّع��ال��ة يف  الأ���ض��ال��ي��ب  ع��ن 

اخلطابات والبح�ث العلمية واإعداد 

الربيد  ور�ضائل  واملذكرات  التقارير 

الكتابة  مبداأ  وتعزيز  الإل��ك��رتوين، 

واإيجابي،  وحم��دد  وا�ضح  باأ�ضل�ب 

حديثة  عملية  اأ�ضاليب  وا�ضتخدام 

لكتابٍة اأكرث تاأثرًيا.

ويف دورة »الفج�ة البحثية« تطرق 

لأهمية  ال�����ض��رمي  ال��دك��ت���ر حم��م��د 

واأن�اعها  البحثية  الفج�ة  مفه�م 

اإ�ضافًة  كتابتها،  وط��رق  واكت�ضافها 

اإىل ج�انب اأخرى ت�ضاعد الباحثني 

يف ال��ض�ل اإىل نتيجة اأف�ضل.

بعمادة  التدريب  اأن وحدة  يُذكر   

���ض���ؤون امل��ك��ت��ب��ات، ت��ه��دف ب��اإط��الق 

الثقافة  ن�ضر  اإىل  ال����دورات  ه��ذه 

املعل�ماتية  والت�عية  الأك��ادمي��ي��ة، 

مل��ن�����ض���ب��ي وم��ن�����ض���ب��ات اجل��ام��ع��ة 

وغريهم من الباحثني والباحثات.

ال�شياحة  كلية  اجل��ام��ع��ة:  ر�شالة 

والآثار:

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابًة 

الدكت�ر بدران العمر، وقع عميد كلية 

عبداهلل  الدكت�ر  والآث��ار  ال�ضياحة 

امل��ن��ي��ف ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��ني ق�ضم 

بكلية  والفندقية  ال�ضياحية  الإدارة 

املكاتب  و�ضركة  والآث���ار،  ال�ضياحة 

التنفيذية، التي مثلها الأ�ضتاذ خالد 

البتال الرئي�س التنفيذي لقطاع راأ�س 

املال الب�ضري.

التحاق  على  الت��ف��اق��ي��ة  وتن�س 

طالب الق�ضم يف برامج تدريبية لدى 

للخطة  لتك�ن جزًءا مكماًل  ال�ضركة 

ال�ضياحية  الإدارة  لق�ضم  الدرا�ضية 

وال��ف��ن��دق��ي��ة، ���ض��ام��ل��ًة امل���ه���ارات 

ال�ضياحة  اإدارة  يف  التخ�ض�ضية 

وامل��ع��ارف  والفعاليات،  وال�ضيافة 

من  انطالقاً  العمل؛  ببيئة  املتعلقة 

اأهمية التعاون بني خمتلف قطاعات 

الدولة.

وقد ح�ضر مرا�ضم الت�قيع وكالء 

ورئي�س  والآث�����ار،  ال�ضياحة  كلية 

والفندقية  ال�ضياحية  الإدارة  ق�ضم 

واأع�ضاء  اخلليل،  اأدي���ب  ال��دك��ت���ر 

جل��ن��ة الت��ف��اق��ي��ة وه����م: ال��دك��ت���ر 

�ضلمان العتيبي، والدكت�ر طالل اأب� 

احلقباين،  فهد  والدكت�ر  هليبة، 

هيئة  اأع�ضاء  من  عدد  اإىل  اإ�ضافًة 

ح�ضرها  فيما  بالكلية.  التدري�س 

من جانب �ضركة املكاتب التنفيذية، 

لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 

وم��دي��ر  امل��ط��ريف،  ب��ن��در  الت�ضغيل 

التنظيمية  ال��ك��ف��اءة  اإدارة  ع���ام 

اإدارة  ع��ام  ومدير  ال�ضهري،  �ضعد 

الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة خ��ال��د امل�����ض��ع���د، 

امل�اهب  ا�ضتقطاب  اإدارة  وم��دي��ر 

اإدارة  ومدير  العنزي،  عبدالكرمي 

ال�ضالح،   علي  والتط�ير  التدريب 

نا�ضر  امل�ظف  اإدارة جتربة  ومدير 

العباد.
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ت�قيع التفاقية �ش�رة جماعية للطرفني

من م�شاركة اجلامعة يف الفعالية

»السياحة واآلثار« توقع اتفاقية مع »المكاتب التنفيذية«

لن�رش الثقافة الأكادميية والتوعية املعلوماتية..

»شؤون المكتبات« تطلق  وحدة التدريب بـ
خطتها التدريبية

ً



17 3تغطية  العدد 1438 - الأحد 15 �سفر 1444هـ املوافق 11 �سبتمرب 2022م

نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب..

رئيس الجامعة يدشن المعرض التعريفي بالخدمات الطالبية

ر���س��ال��ة اجل���ام���ع���ة- م��ه��ا ال��ت��م��ام��ي- 

نوف املطريف:

ت�سوير- �سارة احلمدان:

د���ش��ن م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الأربعاء  يوم  العمر،  بدران  الدكتور 

امل���ا����ش���ي، امل���ع���ر����س ال��ت��ع��ري��ف��ي 

نظمته  ال��ذي  الطالبية  باخلدمات 

ال��ط��الب، يف البهو  ع��م��ادة ���ش��وؤون 

وكالء  بح�شور  للجامعة،  الرئي�س 

وع��دد  الكليات  وع��م��داء  اجلامعة 

ومن�شوبي  والطالبات  الطالب  من 

اجل��ام��ع��ة . اح��ت��وى امل��ع��ر���س على 

اإدارات  جميع  �شملت  اأرك���ان  ع��دة 

ووح����دات وم��راك��ز ع��م��ادة ���ش��وؤون 

بعر�س  جهة  كل  وقامت  الطالب،  

تعريفي جلميع ما تقدمه من برامج 

وخدمات لطلبة اجلامعة، حيث يقوم 

بتقدمي  للطلبة  احلياة  ج��ودة  مركز 

الإر����ش���اد ال��ن��ف�����ش��ي والج��ت��م��اع��ي 

والأكادميي بكل �شرية وخ�شو�شية.

حر�ص اجلامعة

وبهذه املنا�شبة قال عميد �شوؤون 

الدلبحي:  علي  ال��دك��ت��ور  ال��ط��الب 

حر�س  اإط��ار  يف  ياأتي  املعر�س  اإّن 

اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��ع��ري��ف ال��ط��الب 

وال��ط��ال��ب��ات ب��اخل��دم��ات وال��رام��ج 

�شقل  يف  ت�شاهم  التي  والأن�شطة 

مقدماً   ، معارفهم  واإث��راء  مواهبهم 

�شكره ملعايل رئي�س اجلامعة الدكتور 

ب�����دران ال��ع��م��ر، ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

الدكتور حممد النمي، على دعمهم 

والأن�شطة  للفعاليات  ورع��اي��ت��ه��م 

الطالبية التي تخدم طلبة اجلامعة.

هو  الطالب  اأن  د.الدلبحي  وبني 

كر�شت  فقد  اجلامعة،  اهتمام  جل 

جهودها   كل  الطالب  �شوؤون  عمادة 

اإليه  تتطلع  ما  لتقدمي  واهتمامها 

واخلدمات  بالأن�شطة  الو�شول  من 

الطالبية اإىل اأعلى امل�شتويات.

اأن  الطالب  ���ش��وؤون  عميد  واأك��د 

طالب  متكني  املعر�س  من  الهدف 

وطالبات اجلامعة من التعرف على 

وما  اأن�شطة،  من  العمادة  تقدمه  ما 

على  ت�شهل  خ��دم��ات،  م��ن  ت�شخره 

وت�شاهم  اجلامعية،  حياتهم  الطلبة 

وتطوير  مواهبهم  �شقل  يف  كذلك 

يوائم  مبا  ال�شفية  غري  مهاراتهم 

روؤية 2030 وخمرجات اجلامعة.

م�ساركات املعر�ص

ح��ظ��ي امل��ع��ر���س مب�����ش��ارك��ة ع��دة 

اجلامعة  داخ��ل  من  رئي�شية  جهات 

ت���ق���دم خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��ط��ل��ب��ة خ��الل 

عمادة  منها:  الدرا�شية  م�شريتهم 

تُعنى  ال��ت��ي  وال��ت�����ش��ج��ي��ل  ال��ق��ب��ول 

خالل  ومتابعتهم  الطالب  بت�شجيل 

ت�شكل  حيث  الدرا�شية،  م�شريتهم 

حلقة الو�شل بني اجلامعة والطلبة، 

التدري�س  هيئة  ع�شو  بني  وكذلك 

طريقها  فعن  اجلامعي،  والطالب 

ت���ب���داأ ح��ي��اة ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي��ة، 

اأك��ادمي��ي��اً  مبتابعته  معه  وت�شتمر 

لي�شهم  اجلامعة  م��ن  يتخرج  حتى 

يف بناء الوطن مبا حت�ّشل عليه من 

درا�شته  مدة  خالل  ومهارات  علوم 

اجلامعية.

كما �شارك مركز اخلريجني الذي 

اخلريجني  ان��ت��م��اء  بتكري�س  يهتم 

فتح  خ��الل  من  م�شاركتهم  وتعزيز 

قنوات ات�شال وتوا�شل مع اجلامعة؛ 

معارفهم  تنمية  يف  للم�شاهمة 

ومهاراتهم، وتطوير برامج اجلامعة 

العمل،  �شوق  ومتطلبات  يتالءم  مبا 

واأهدافها  اجلامعة  لر�شالة  دعًما 

وروؤيتها.

املكتبات  �شوؤون  عمادة  و�شاركت 

املعر�س،  يف  املعلوماتية  واخلدمات 

من  املكتبات  متتلكه  ما  خ��الل  من 

ب�شرية  وم����وارد  م��ت��ط��ورة  اأن��ظ��م��ة 

وعاملية  حملية  و�شراكات  متميزة 

هادفة،  ومن خالل تعزيزها م�شادر 

البحث العلمي والتعليم والتعلم.

الطالب  اإدارة  ���ش��ارك��ت  ك��ذل��ك 

ا�شتعرا�شها  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي��ني 

الفر�س التي تقدمها للطالب حول 

العربية  اململكة  اإىل  للقدوم  العامل 

ال�شعودية، والنهل من معني اجلامعة 

وخمتلف  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 

الدرجات العلمية..

�سقل املهارات..

ت��ق��دم ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ط��الب 

ل�شقل  عمل  وور�س  تدريبية  دورات 

املجالت  �شتى  يف  الطلبة  مهارات 

�شجل  يف  وتُ��وث��ق  تُعتمد  ب�شهادات 

اأن�شطًة  تقدم  كما  املهاري،  الطالب 

اجل��وان��ب  لتغذية  مم��ي��زًة  ط��الب��ي��ًة 

يف  والجتماعية  والفنية  الثقافية 

اإطار العمل اجلماعي يف الفعاليات 

التي  اخلارجية  والرحالت  املتنوعة 

الطلبة يف  اإثراء خرات  ت�شاهم يف 

�شتى املجالت، وتقدم كذلك برامج 

م�شتوى  على  ومناف�شات  ريا�شيًة 

ت�شاهم  املحلي،  وامل�شتوى  اجلامعة 

والتثقيف  الريا�شي  الوعي  رفع  يف 

التجهيزات  اأف�شل  موفرًة  ال�شحي 

ال����الزم����ة، وم���ق���دم���ًة ال��ت�����ش��ج��ي��ع 

والدعم،  كما تقدم مبادرات طالبيًة 

القيادية  امل��ه��ارات  ت��رز  و�شراكات 

وحتت�شن  ومتكنهم،  الطلبة،  ل��دى 

على  وتعمل  ال��ري��ادي��ة،  مبادراتهم 

تطويرها ودعمها.

خدمات ذوي الإعاقة

الطالب  �شوؤون  عمادة  تقدم  كما 

من  والطالبات  للطالب  خ��دم��ات  

ت�شاعدهم  باجلامعة،  الإعاقة  ذوي 

اجلامعية،  البيئة  مع  التكيف  على 

التي  ال�����ش��ع��وب��ات  جميع  وت�����ش��ه��ل 

تواجههم خالل م�شريتهم  اجلامعية، 

اخلدمات  تطوير  على  احلر�س  مع 

املتكافئة   التعليم  ف��ر���س  لتحقيق 

املختلفة،   الأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج  يف 

ت��ق��دمي ال��رام��ج  ب��الإ���ش��اف��ة  اإىل 

والأن�شطة غري ال�شفية التي ت�شاعد 

يف تنمية مهاراتهم.

املتفوقون واملوهوبون

مكثفًة  ب��رام��ج  ال��ع��م��ادة  ت��ق��دم 

اآف��اق  لفتح  واملوهوبني؛  للمتفوقني 

و�شقلها  مواهبهم  لإب���راز  ج��دي��دة 

وتطويرها، ومتكينهم من ال�شتفادة  

وال�شراكات  الرامج  من  الق�شوى 

توفرها  التي  واخلارجية  الداخلية 

لهم اجلامعة.

الطالبية،  احل��ق��وق  حتفظ  كما 

وكيفية  بحقوقهم  الطالب  وتب�شر 

احل�����ش��ول ع��ل��ي��ه��ا ع���ر ال��ق��ن��وات 

احل��ق��وق��ي��ة ال�����ش��رع��ي��ة امل���وج���ودة 

ال�شت�شارات،  وت��ق��دم  ب��اجل��ام��ع��ة، 

والتظلمات  ال�شكاوى  يف  وتف�شل 

التي يتقدم بها الطلبة.

 دعم املواهب 

الطالب  ���ش��وؤون  ع��م��ادة  ت�شعى 

يف جمال  الطلبة  مواهب  دعم  اإىل 

التمثيل امل�شرحي و�شقلها واإبرازها 

م���ن خ����الل امل�������ش���رح  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي 

اجلامعي، مراعيًة املبادئ  والأخالق 

والهوية  ال��دي��ن  قيم  م��ن  امل�شتمدة 

الوطنية .

واأن�������ش���اأت ال���ع���م���ادة  اأك����ر من 

املهارات  يحتوي  طالبي  ن��اٍد   100
اأندية  الأندية   هذه  من  الطالبية، 

اأندية  ومنها  الكليات،  يف  خا�شة 

هذه  وت�شتقطب   متنوعة.  ع��ام��ة 

اأوقاتهم  م�شتثمرًة  الطالب  الأندية 

والثقافية  الفنية  املجالت  �شتى  يف 

يعود  مب��ا  والعلمية   والجتماعية 

عالقتهم  وم��ع��ززًة  بالنفع،  عليهم 

باملجتمع اجلامعي.

ال�شكن  بتوفري  العمادة  تقوم  كما 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للطلبة،  املنا�شب 

ت��وف��ري ج��م��ي��ع  الإم��ك��ان��ي��ات التي 

ت�شمن لهم الإقامة املريحة مع تهيئة 

البيئة الدرا�شية املنا�شبة لهم وتقدمي 

والنف�شية  الجتماعية  اخل��دم��ات 

والثقافية وال�شحية وغريها.

دعم مايل 

ال��ط��الب الدعم  ي��وف��ر ���ش��ن��دوق 

ويقدم  الطالبية،  لالأن�شطة  امل��ايل 

ويقدم  الفعاليات،  ملختلف  اجلوائز 

والإع��ان��ات  ال�شلف  ب��رام��ج  ك��ذل��ك 

لتي�شري احتياجات الطلبة.

ملدة  ي�شتمر  امل��ع��ر���س  اأن  يُ��ذك��ر 

الرئي�شي  ال��ب��ه��و  يف  اأي����ام  اأرب���ع���ة 

ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��الب ويف 

اجلامعية  باملدينة  الرئي�شي  البهو 

للطالبات. 

املعار�س  اأب��رز  من  املعر�س  ويُعد 

التي تنظمها عمادة �شوؤون الطالب 

يف مطلع كل عام جامعي جديد.

د.الدلبحي: كرست الجامعة جهودها لما يتطلع إليه الطالب في أعلى المستويات

عملت »شؤون الطالب« على إنشاء أكثر من 100 ناد طالبي الحتواء المهارات الطالبية

ر�سالة اجلامعة- فهد الفليج:

بدران  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  رعاية  حتت 

علي  الدكتور  الطالب  �شوؤون  عميد  وبح�شور  العمر، 

الريا�شية  لل�شوؤون  العامة  الإدارة  �شاركت  الدلبحي، 

تعريفي  معر�س  �شمن  وذل��ك  خ��ا���س«،  »رك��ن  باإقامة 

باخلدمات التي تُقدم لطالب وطالبات اجلامعة.

مرئي  وع��ر���س  ب��رو���ش��ورات  على  ال��رك��ن  ا�شتمل 

العامة  الإدارة  تقدمها  التي  اخلدمات  عن  تعريفي 

يت�شمن  حيث   ، اجلامعة  لطالب  الريا�شية  لل�شوؤون 

واأه��داف��ه��ا  ور���ش��ال��ت��ه��ا  الإدارة   روؤي����ة  ال��رو���ش��ور  

املن�شاآت  كوحدة    ، وحداتها  من  وحدة  كل  وخدمات 

كلية  حما�شرات  ت�شت�شيف  التي  الريا�شية  واملرافق 

بطولت  وُتهز  ال��ب��دين،  والن�شاط  الريا�شة  علوم 

الحت��اد  ب��ط��ولت  وت�شت�شيف  امل��رك��زي��ة،   اجل��ام��ع��ة 

املنا�شبات  ال�شعودية وغريها من  للجامعات  الريا�شي 

وحدة  اأي�ًشا  الوحدات  ومن   . الريا�شية  والفعاليات 

واملناف�شات  البطولت  تقيم  التي  والأندية  الرامج 

وال�����ش��ب��اق��ات ب���ني ط���الب اجل��ام��ع��ة وم��ن�����ش��وب��ي��ه��ا، 

وت�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا، وحت���ث ال��ط��الب وحت��ف��زه��م على 

والتدريبية  التعليمية  الدورات  اأي�شا  وتقيم  امل�شاركة، 

الريا�شية  ال�شحة  جمال  يف  التثقيفية  واملحا�شرات 

كذلك  الإدارة  وح��دات  وم��ن   . واملن�شوبني  للطالب 

ت�شتقطب  التي   الأكادميي  والدعم  املنتخبات  وحدة 

للم�شاركة  اجلامعة  ط��الب  م��ن  ريا�شياً  املتميزين 

. اململكة  ومتثيل اجلامعة على م�شتوى 

كتلة   فح�س  قيا�س  جهاز  املعر�س   ت�شمن  وكذلك 

امل��ث��ايل املطلوب  ال���وزن  ال���وزن وال�����ش��وائ��ل واإع��ط��اء 

لل�شخ�س.

الشؤون الرياضية تشارك في ركن تعريفي 

رئي�ص اجلامعة خالل زيارته للمعر�ص التعريفي باخلدمات الطالبية

جناح ال�سوؤون الريا�سية يف املعر�ص
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ر�سالة اجلامعة - الكليات:

انطالقاً من حر�ص اإدارة اجلامعة 

يف  وانتظامها  ال��درا���س��ة  ب��دء  على 

الف�سل  يف  اجلامعة  كليات  جميع 

1444ه�،  العام اجلامعي  الأول من 

املتميز  الأداء  ا�ستمرار  نحو  و�سعياً 

خدمات  وت��ق��دمي  اجلامعة  لكليات 

اأف�سل جلميع الطالب؛ قام عدد من 

وكالء اجلامعة بزيارة الكليات لتفقد 

جاهزيتها  من  والتاأكد  العمل  �سري 

وبدء  والطالبات  الطالب  ل�ستقبال 

الدرا�سة بكل جدية واقتدار.

د. النمي يزور الريا�سة والن�ساط 

البدين

ال������زي������ارات، ق��ام  يف م�����س��ت��ه��ل 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي،  حممد  الدكتور  والأكادميية 

الريا�سة  علوم  لكلية  تفقدية  بزيارة 

والن�ساط البدين؛ ملتابعة ا�ستعدادات 

الدرا�سي  للف�سل  الكلية  وجاهزية 

اجلديد  الدرا�سي  العام  من  الأول 

ا�ستقباله عميد  وك��ان يف  1444ه�، 
ال�ساحلي،  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  الكلية 

الأق�سام  وروؤ���س��اء  الكلية،  ووك���الء 

هيئة  اأع�ساء  من  وعدد  الأكادميية، 

اإدارة  مدير  اإىل  اإ�سافًة  التدري�ص، 

اجلامعة  وك��ي��ل  اط��ل��ع  وق��د  الكلية. 

خ��الل ال���زي���ارة، على ا���س��ت��ع��دادات 

نظام  يف  ل��ل��ب��دء  الكلية  وج��اه��زي��ة 

واآلية  الثالثة،  الدرا�سية  الف�سول 

للف�سل  اجل���دد  ال��ط��الب  ا�ستقبال 

الدرا�سي احلايل، وخدمات الت�سجيل 

الإل����ك����روين، وع����دد م��ن اخلطط 

نهاية  ال��ع��ام.وف��ور  ل��ه��ذا  التعليمية 

الزيارة، قدم د.النمي �سكره ملن�سوبي 

كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين 

متمنياً  امل��ب��ذول��ة،  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى 

للجميع التوفيق وال�سداد.

د.م���������س����م����ل����ي ي���ت���ف���ق���د ال���ك���ل���ي���ات 

ال�سحية

اجلامعة  وكيل  تفقد  جانبه،  من 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور 

من  ع��دداً  م�سملي  بن حممد  علي 

وطب  »ال��ط��ب،  ال�سحية  الكليات 

الأ�سنان، والعلوم الطبية التطبيقية، 

وال�����س��ي��دل��ة، وال��ت��م��ري�����ص«، وك��ان 

يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات، 

وروؤ�ساء  الكليات،  وكالء  من  وعدد 

هيئة  وع�سوات  واأع�ساء  الأق�سام، 

التدري�ص. ويف بداية الزيارة، تفقد 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير، 

جاهزية الكليات وانتظام الدرا�سة، 

وم��ن�����س��اآت ال��ك��ل��ي��ات م���ن ق��اع��ات 

درا�سية وخمتربات ومعامل.

ع��دداً  د.م�سملي،  والتقى  ه��ذا، 

م���ن ال���ط���الب ل��ل��ت��اأك��د م���ن ج���ودة 

موجهاً  ل��ه��م،  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

اجلديد  اجلامعي  بالعام  التهنئة 

مل��ع��ايل رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

من�سوبي  وجل��م��ي��ع  ال��ع��م��ر  ب����دران 

اجلامعة، واأكَّد حر�ص اجلامعة على 

تعزز  التي  الإمكانيات  كافة  توفري 

وتعزز  والطالبات،  الطالب  جهود 

الرت���ق���اء ب��ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م، 

اململكة  روؤي��ة  م�ستهدفات  وحتقق 

.2030

ال�����س��ن��ة الأوىل  ي�����زور  د.ال�����س��ق��ر 

امل�سرتكة

م��ن ج��ه��ت��ه زار وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

للم�ساريع الدكتور عبداهلل ال�سقري، 

عمادة ال�سنة الأوىل امل�سركة، حيث 

عبداملجيد  الدكتور  بعميدها  التقى 

وروؤ�ساء  العمادة  ووك��الء  اجلريوي 

الأق�سام.

وجت���ول د.ال�����س��ق��ري يف م��راف��ق 

ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن اجل��اه��زي��ة 

الأك����ادمي����ي����ة و���س��ي��������ر ال��ع��م��ل��ي�����ة 

التعليمية.

وجرت خالل هذه اجلولة مناق�سة 

والح��ت��ي��اج��ات  امل��الح��ظ��ات  بع�ص 

وكالة  اأعمال  نطاق  تقع حتت  التي 

�ستعمل  حيث  للم�ساريع،  اجلامعة 

الوكالة على حتقيقها يف اأقرب وقت 

ممكن.

ال������درا�������س������ات  ع����ل����ى  وي����ط����ل����ع   ..

التطبيقية

للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  اطلع 

برفقة  ال�سقري،  عبداهلل  الدكتور 

التطبيقية  الدرا�سات  كلية  عميد 

الدكتور  املكلف  املجتمع  وخ��دم��ة 

حممد عرفة ووكالء الكلية وروؤ�ساء 

الأق�������س���ام ع��ل��ى م���راف���ق ال��ك��ل��ي��ة؛ 

الأكادميية  اجلاهزية  من  للتاأكد 

. التعليمية  العملية  و�سري 

وجتول الوكيل يف اأق�سام الكلية، 

وزار عدًدا من القاعات الدرا�سية، 

على  واط��ل��ع  الت�سجيل،  وق��اع��ات 

عدًدا  وناق�ص  الكلية،  ا�ستعدادات 

من اجلوانب التي ت�سهم يف تطوير 

التعليمية. العملية 

املجتمع كلية  ويتفقد   ..

للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  تفقد 

مرافق  ال�سقري  عبداهلل  الدكتور 

للتاأكد من اجلاهزية  املجتمع؛  كلية 

الأكادميية و�سري العملية التعليمية، 

حيث كان يف ا�ستقباله عميد الكلية 

ال��دك��ت��ور اأ���س��ام��ة ال��ف��راج ووك���الء 

وا�ستمع  الأق�سام  وروؤ���س��اء  الكلية 

وكيل اجلامعة للم�ساريع، اإىل �سرح 

املجتمع  كلية  عميد  م��ن  مف�سل 

لبدء  امل�ساحبة  ال�ستعدادات  عن 

الدرا�سي. الف�سل 

الطبية  كلية اخل��دم��ات  وي���زور   ..

الطارئة..

للم�ساريع،  اجلامعة  وكيل  التقى 

بن  �سلطان  الأم����ري  كلية  بعميد 

الطبية  ل��ل��خ��دم��ات  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الطارئة الدكتور اأ�سامة �سمرقندي 

الأق�سام. وروؤ�ساء  الكلية  ووكالء 

مرافق  على  د.ال�سقري  وجت��ول 

ال��ك��ل��ي��ة؛ ل��ل��ت��اأك��د م���ن اجل��اه��زي��ة 

الأك����ادمي����ي����ة و�����س����ري ال��ع��م��ل��ي��ة 

زي��ارة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التعليمية، 

ع���دد م��ن ال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة، 

خمتلف  من  بالطلبة  التقى  حيث 

امل�ستويات.

بتوجيه من رئي�س اجلامعة..

وكالء الجامعة يتابعون سير العملية التعليمية 
في الكليات والعمادات

وكيل اجلامعة للم�ساريع يتفقد ال�سنة الأوىل امل�سرتكةد.ال�سقر خالل زيارته لكيلة الأمر �سلطان للخدمات الطبية الطارئة

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير يتفقد جاهزية كلية التمري�ض

د. النمي يطلع على ا�ستعدادات كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين
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الفصول الدراسية المتصلةقـــ
)إشراك العقول(

Julie Lindsay :امل�ؤلف

املرتجم: اأ�سرف م��سى عبد الباقي

ال���ك���ت���اب ع��ن  ي���ت���ح���دث ه�����ذا  ال 

التكنولوجيا فقط، بل يتحدث اأي�ًضا عن 

التعلّم، وعن املزايا الثقافية واالأكادميية 

الف�ضل  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ع��اون  لرت�ضيخ 

الدرا�ضي، كما يتحدث عن اإعادة تعريف 

متعدد  �ضمولًيا  تعريًفا  التعليمية  العملية 

اأجل  من  بالتكنولوجيا  وحافًل  الثقافات 

دعم مناذج التعلم اجلديدة لتعزيز امل�ضاركة 

وحل امل�ضكلت على اأر�ض الواقع. منذ ذلك 

فيه  اأجرينا  ال��ذي  نوفمرب  �ضهر  يف  اليوم 

ات�ضال  عاملًيا-  الدرا�ضية  ف�ضولنا  ات�ضال 

ف�ضل (جويل) يف مدينة دكا، بدولة بنغلدي�ض، 

بوالية  ك��ام��ي��ل،  مدينة  يف  (ف��ي��ك��ي)  وف�ضل 

ا�ضتقطبت ج����ورج����ي����ا،  االأمريكية-  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

االآالف  امل�ضروعات  القائمة على  واملوؤمترات  العاملية  م�ضاريعنا 

من الطلب.

الرياضيات واإلحصاء إلدارة المخاطر المالية

Michael B. Miller :امل�ؤلف

املرتجم: ه�سام عبده عبد الغفار

يتناول كتاب (الريا�ضيات واالإح�ضاء الإدارة املخاطر املالية) 

وظيفة كل من الريا�ضيات واالإح�ضاء يف احلياة العملية ودورهما 

يف اإدارة املخاطر املالية يف االقت�ضاد والتمويل واال�ضتثمار وجممل 

تطبيقات  خ��لل   من  �ضهل،  ب�ضيط  باأ�ضلوب  املالية  النواحي 

وم�ضكلت مالية خمتلفة داخل كل ف�ضل من ف�ضول الكتاب مع َو�ْضِع 

م الكتاب اإىل اثني ع�ضر ف�ضًل يف مو�ضوعات  حلوٍل لها، حيث يق�ضَّ

خمتلفة من الريا�ضيات واالإح�ضاء، يت�ضمن كل ف�ضل يف هذا الكتاب 

مو�ضوًعا اأو جمموعة من املو�ضوعات املختلفة منهما، ومو�ضوًعا 

واحًدا من الناحية املالية، تُعر�ض من خلل هذه املو�ضوعات مناذج 

ريا�ضية واإح�ضائية الإدارة املخاطر املالية القت�ضاديات دول و�ضركات، 

والتنبوؤ  املاليني،  وامل�ضت�ضارين  وامل�ضتثمرين  التمويل  اإىل  اإ�ضافًة 

الريا�ضي بالنتائج واملخاطر املالية من خلل هذه النماذج، كما يعر�ض 

تطبيقات مل�ضكلت التمويل واال�ضتثمار، واإدارة املخاطر املالية الفعلية، 

املالية،  والهند�ضة  االإلكرتونية  املحافظ  واإدارة  وال�ضندات،  واالأ�ضهم 

وتقييم االأدوات املالية وحتليلها، و�ضناديق التحوط، والعلقة بني اأدائها 

وارتفاع ال�ضوق اأوانخفا�ضه وتذبذبه، مع و�ضع حلول ريا�ضية واإح�ضائية 

لها، اإىل جانب عر�ض م�ضكلت واقعية وتدريبية ومتارين؛ تطبيًقا على ما 

�ضبق عر�ضه، واإدراج حلول م�ضاحبة لها يف نهاية الكتاب.

حتى  اأو  اأ�ضقاَء  اأو  تواأًما  لي�ضوا 

كبري  بينهم  ال�ضبه  لكن  اأق��رب��اء، 

عن  العلماء  ت�ضاءل  لطاملا  ج��داً، 

���ض��ب��ب ه���ذا ال�����ض��ب��ه ال��ك��ب��ري بني 

�ضلة  اأية  بينهم  توجد  ال  اأ�ضخا�ض 

جديدة  اإ�ضبانية  درا���ض��ة  ق��راب��ة. 

ال��ذي  االأ���ض��خ��ا���ض  اأن  اأظ���ه���رت 

-لكنهم  البع�ض  بع�ضهم  ي�ضبهون 

مبا�ضر-  ب�ضكل  م��رت��ب��ط��ني  غ��ري 

جينية  ت�����ض��اب��ه  اأوج�����ه  جت��م��ع��ه��م 

اأي�����ض��اً، وم���ن ب��ني اأول��ئ��ك ال��ذي��ن 

اجلينية  الت�ضابهات  ه��ذه  لديهم 

اأوزان  م��ن��ه��م  ال��ع��دي��د  ل���دى  ك���ان 

حياة  واأمن����اط  ��ا  اأي�����ضً مت�ضابهة 

مثل  متماثلة  �ضلوكية  و���ض��م��ات 

وقد  التعليم،  وم�ضتوى  التدخني 

اجليني  االختلف  اأن  ذلك  يعني 

وق��د  اجل�����ض��دي  باملظهر  م��رت��ب��ط 

العادات  بع�ض  عليه  اأي�ضاً  يوؤثر 

وال�ضلوك.

اأن  اإىل  حديثة  درا���ض��ة  تو�ضلت 

قد  �ضحية  ع��ادات  ب�ضبع  االل��ت��زام 

ب�ضكتة  االإ���ض��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل 

ح�ضب  م��ل��ح��وظ،  ب�ضكل  دم��اغ��ي��ة 

ميل”  “ديلي  �ضحيفة  نقلت  م��ا 

الربيطانية. 

على  الدماغية  ال�ضكتات  وتوؤثر 

اأكرث من 100 األف بريطاين �ضنويًّا، 

وتودي بحياة 38 األف �ضخ�ض، مما 

يجعلها من اأكرث م�ضببات الوفاة يف 

اململكة املتحدة.

وقال باحثون يف جامعة تك�ضا�ض 

 11500 تابعوا  اإنهم  هيو�ضنت  يف 

يف  العمر  منت�ضف  يف  البالغني  من 

 30 من  يقرب  ملا  املتحدة  الواليات 

من  الهدف  »ك��ان  واأ�ضافوا:  عاما. 

الدرا�ضة ملحظة كيف يوؤثر اأ�ضلوب 

اإ�ضابتهم  خطر  على  البالغني  حياة 

بال�ضكتة الدماغية«.

اتباع  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 

جمعية  ابتكرتها  �ضحية  ع��ادات   7

عليها  واأط��ل��ق��ت  االأم��ريك��ي��ة  القلب 

ا�ضم “Life’s Simple 7، يقلل من 

خطر االإ�ضابة ب�ضكتة دماغية بن�ضبة 

50 يف املئة تقريبا.
ال�ضبع: احلفاظ  العادات  وت�ضمل 

وممار�ضة  جيد،  غذائي  نظام  على 

الريا�ضة بانتظام، وجتنب التدخني، 

وف���ق���دان ال�����وزن واحل���ف���اظ على 

وال�ضيطرة  الطبيعي،  ال��دم  �ضغط 

ن�ضبة  وتخفي�ض  الكولي�ضرتول  على 

ال�ضكر يف الدم.

ال�ضكتة  ت�ضيب  اأم���ريك���ا،  ويف 

كل  �ضخ�ض  األ���ف   800 الدماغية 

عام، وتوؤدي اإىل وفاة 137 األفاً.

ومن املعروف اأن التقدم يف العمر 

وارت���ف���اع ���ض��غ��ط ال����دم وال��ت��دخ��ني 

وال�ضمنة ومنط احلياة غري امل�ضتقر 

ومر�ض ال�ضكري كلها عوامل تزيد من 

خطر االإ�ضابة بال�ضكتة الدماغية.

كيف يحدث الشبه بين الناس؟

عادات صحية تقلل خطر اإلصابة بسكتة دماغية

األلماس موجود على بعض الكواكب
 

الكواكب قادرًة على  تكون بع�ض  اأن  ك�ضفت درا�ضة جديدة عن احتمال 

ت�ضكيل اأنهر من االأملا�ض لو ا�ضتخدمت نوعاً ب�ضيطاً من البل�ضتيك الإعادة 

جوف  يف  خ�ضو�ضاً  النفي�ض،  احلجر  لوجود  ت��وؤدي  التي  الظروف  اإن�ضاء 

كوكبي اأورانو�ض ونبتون.

ن�ع مميز جدًا

والكربون  الهيدروجني  حت��ّول  قد  هائلة  �ضغوطاً  اأن  العلماء  واأو���ض��ح 

الغازيني  ال�ضطحني  الكيلومرتات حتت  اآالف  يتدفق على عمق  اأملا�ض  اإىل 

جملة  يف  املن�ضورة  الدرا�ضة  اأ�ضارت  كما  العملقني.  اجلليديني  للكوكبني 

تكوين  ي�ضّهل  املزيج  بهذا  االأوك�ضجني  احتكاك  اأن  اإىل  اأدفان�ضز«  »�ضاين�ض 

االأملا�ض، واأو�ضح دومينيك كراو�ض -وهو عامل فيزياء من خمترب االأبحاث 

اأّن هذه  الدرا�ضة-  اإع��داد  امل�ضاركني يف  واأح��د  اآر«  دي  زد  »ات�ض  االأمل��اين 

االأنهر هي على االأرجح من نوع مميز جدا، بح�ضب ما نقلت فران�ض بر�ض، 

واأ�ضار اإىل اأّن االأملا�ض يت�ضكل عادًة من »�ضائل حار وكثيف«، قبل اأن يتدفق 

ببطء نحو املنطقة ال�ضخرية املوجودة و�ضط الكوكبني على عمق 10 اآالف 

كيلومرت حتت �ضطحهما، ثم ينت�ضر ال�ضائل يف طبقات »على م�ضافة ت�ضل 

اأكرث«. ويحاول علماء من خمترب »ات�ض زد دي  اأو  اإىل مئات الكيلومرتات 

اآر« وجامعة »رو�ضتوك« االأملانية و»اإيكول بوليتكنيك« الفرن�ضية اإعادة اإن�ضاء 

ب�ضيطاً  نوعاً  ا�ضتخدموا  ولهذا  االأملا�ض؛  اأنهر  فيها  تت�ضكل  التي  الظروف 

االأملا�ض  لت�ضكيل  ال�ضرورية  املكونات  مزج  يف  دوراً  يلعب  البل�ضتيك  من 

وهي الكربون والهيدروجني واالأوك�ضجني، م�ضريين اإىل اأن نوع البل�ضتيك 

هو نف�ضه املُ�ضتخدم يف ت�ضنيع عبوات امل�ضروبات الغازية، ثم عّر�ضوه اإىل 

احلرارة عرب ا�ضتخدام ليزر قوي يف خمترب »�ضلك« يف �ضتانفورد االأمريكية. 

ل كانت من خلل اأ�ضعة  واأ�ضار كراو�ض اإىل اأن روؤية االأملا�ض النانوي املت�ضكِّ

�ضينية ب�ضيطة جداً لكنها ذات كثافة مذهلة، وهذا االأملا�ض �ضغري اإىل درجة 

-املوجود  االأوك�ضجني  �ضّهل  حني  يف  م�ضتحيلة،  املجردة  بالعني  روؤيته  اأّن 

بكميات كبرية يف هذين الكوكبني- عملية ت�ضكيل االأملا�ض.

اأن االأملا�ض الذي يت�ضّكل على هذين الكوكبني قد يكون  ويعتقد العلماء 

حجمه اأكرب من ذلك املكَوّن يف االختبارات املنجزة على االأر�ض، وقد يوازي 

حجمه مليني القراريط، على ما ُذِكر بيان نُ�ضر مع الدرا�ضة.

وميّهد هذا االكت�ضاف الطريق اأمام اأ�ضلوب جديد الإنتاج االأملا�ض النانوي 

الذي يُ�ضتخدم ب�ضكل متزايد يف جماالت عدة من بينها املج�ضات الطبية، 

واجلراحات غري التقليدية اأو تقنيات معاجلة الكمية.

طريقة �سناعية هاّمة

ي�ضار اإىل اأن طريقة ت�ضنيع االأملا�ض النانوي تتمثل يف تعري�ض مواد غنية 

بالكربون النفجارات قوية جداً.وذهب بنيامني اأوفوري-اأوكاي -وهو عامل 

من »�ضلك« واأحد معّدي الدرا�ضة- اإىل اإّن اإنتاج االأملا�ض النانوي بالليزر 

ي�ضكل طريقًة نظيفًة اأكرث من تلك التقليدية، وميكن التحكم فيها ب�ضهولة 

اأكرب. اأما االأملا�ض املكّون على كوكبي نبتون واأورانو�ض، وهما اأبعد كوكبني يف 

النظام ال�ضم�ضي، فيتعنّي انتظار مهمات ف�ضائية م�ضتقبلية ملعرفة معلومات 

�ضوى  اجلليديني  الكوكبني  اإىل  اليوم  حتى  يُر�َضل  مل  حني  يف  عنه.  اأك��رث 

م�ضبار واحد تابع لنا�ضا هو »فوييجر 2«.



الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإعييان  جيياء 

اللجنة  ورئي�س  العهد  ويل  �سلمان  بن  حممد 

والبتكار-حفظه اهلل-  والتطوير  للبحث  العليا 

للبحث  الوطنية  الأولويات  عن  التعبر  مبثابة 

لها؛  والرت�سيخ  اململكة  يف  والبتكار  والتطوير 

بغية حتقيق تطلعات وم�ستهدفات روؤية اململكة 

نحو حتقيق  قدًما  امل�سي  والإ�سراع يف   2030
الوطني،  لاقت�ساد  والتطوير  والتنويع  النمو 

الأمر الذي من �ساأنه خلق العديد من الفر�س 

ب�سحة  العاقة  ذات  القطاعات  يف  الوظيفية 

جانب  اإىل  حياته  وتي�سر  ورفاهيته  املواطن 

وم�ستقاتها،  الطاقة  يف  املتقدمة  التقنيات 

اأن  يف  �ييسييك  ول  وتييطييوراتييهييا.   واليي�ييسيينيياعيية 

التناف�سية  القدرة  من  �ستُعزز  املجالت  هذه 

روؤيتها  يف  َهاتَها  تََوُجّ مع  يتما�سى  مبا  للمملكة 

الإقليمية  مكانتها  تعزيز  بهدف  اختطتها  التي 

املنطقة  اقت�سادات  اأكرب  من  بو�سفها  والعاملية 

وتاأثًرا. وثقًا  واأهمية  حجًما 

مكثفة  وجهود  مبذولة  م�ساٍع  جامعاتنا  ويف 

والتحديث  البييتييكييار  نحو  مييركييزة  وتييوجييهييات 

الييدوؤوب  العمل  يف  ُم�ساهد  وهييذا  والتطوير، 

وعلى  و�ساق  قدم  على  رحابها  يف  ي�سر  الذي 

معاهدها  يف  ذلييك  اأكييان  �ييسييواًء  حثيثة  وتييرة 

بت�سجيع  تييقييوم  الييتييي  الييبييحييثييييية  وميييراكيييزهيييا 

الن�سر  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وحتفيز 

املرموقة  العاملية  العلمية  املجات  يف  العلمي 

بالدرا�سات  املعنية  اجلامعة  وكيييالت  يف  اأم 

ت�سطلع  اليييتيييي  الييعييلييمييي،  والييبييحييث  الييعييليييييا 

والبحث  العليا  الدرا�سات  تطوير  مب�سوؤوليات 

تكون  نييحييٍو  على  بفاعلية  والإ�ييسييهييام  العلمي 

ب�سفته  املعرفة  جمتمع  بناء  على  قييادرة  فيه 

والتقنية  العلوم  منظومة  من  اأ�سا�سيًّا  جييزًءا 

املنظومة  بهذه  الرتقاء  اأجل  من  اململكة؛  يف 

يف  اأن  كما  العاملية.  املنظومات  م�ساف  اإىل 

املييهييارات  بتطوير  تعنى  عييمييادات  جامعاتنا 

قيييد اأخييييذت عييلييى عيياتييقييهييا تييطييوييير مييهييارات 

ا�سرتاتيجية  خطة  وفييق  اجلييامييعيية،  من�سوبي 

واأن�سطة  نوعية  ومييبييادرات  بييرامييج  تت�سمن 

قدراتهم  رفع  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  متنوعة 

ما  ملواكبة  البحثية؛  مهاراتهم  وتطوير  العلمية 

عاملية  ومهارات  وتقنيات  معارف  من  ي�ستجد 

هذه  ت�سعى  كما  اجلامعة،  من�سوبو  يحتاجها 

واأن�سطتها  براجمها  حتديث  نحو  العمادات 

الب�سرية،  القدرات  تنمية  برنامج  يخدم  مبا 

اهلل-  -حفظه  العهد  ويل  �سمو  اأطلقه  الييذي 

 2030 اململكة  روؤية  حتقيق  برامج  اأحد  وهو 

ال�سعودي،  املواطن  وملكات  قييدرات  لتطوير 

عاملياً  واملناف�سة  للم�ستقبل  جاهزيته  وتعزيز 

تعمل  كما  م�ستقبلنا).  (قدراتك  �سعار  حتت 

يف  الوطني  التحول  مواكبة  على  الييعييمييادات 

وزارة  روؤية  وحتقيق  والتدريب،  التعليم  جمال 

اإعطاء  على  ترتكز  التي  التعليم 

املييهييارات والييتييطييوييير والبييتييكييار 

مييزيييًدا ميين الييعيينيياييية والييرتكيييييز 

جتويد  يف  ي�سهم  مبا  والتوجيه 

وامتاكها  اجلامعة  خمييرجييات 

للم�ستقبل،  الييازميية  املييهييارات 

العمل،  �سوق  ملتطلبات  امللبية 

العاملية.  املناف�سة  وحتقيق 

كيييليييييييات  جييياميييعييياتييينيييا  ويف 

اليييتيييطيييويييير  يف  مييتييخيي�ييسيي�ييسيية 

تطبيق  عييلييى  تييعييمييل  واجليييييودة  

اأفيي�ييسييل ممييار�ييسييات اجليييودة يف 

الأكادميية  الكلية  اأعمال  جميع 

مبا  امل�ستمر  الييتييطييوييير  وحتييقيييييق  والإداريييييية، 

اإىل  املتطلِّعة  الكلية  ور�سالة  اأهييداف  يحقق 

وبراجمها  ال�سرتاتيجية  خططها  يف  التميز 

اأجييل  ميين  والبحثية؛  التعليمية  وخمرجاتها 

جتويد  نحو  ومتوا�سل  حثيث  ب�سكل  العمل 

الذاتية  القدرات  وتطوير  التعليمية  الربامج 

يف  الريادة  وتاأكيد  الذهنية،  امللكات  و�سقل 

هييذه  وتُيخ�سع  والبييتييكييار،  الييبييحييث  عمليات 

والتطويريية)  والبحثيية  (العلمية  العمليات 

عاملية  اأكادميية  هيئات  من  خارجي  لتقييم 

حميييددة،  دورييييية  فيييرتات  خيييال  متخ�س�سة 

�سبيل  عييلييى  الييعييلييمييييية  الييهيييييئييات  هيييذه  ومييييين 

والتقنية  للهند�سية  العتيماد  جملي�س  املثيال 

 ABET Accreditation Board for)

 (Engineering and Technology
وهي هيئة م�سهورة َعاملًيّا -غر حكومية وغر 

جمعيًة   25 من  اأكرث  وتديرها  متلكها  ربحية- 

املتحدة  الوليات  يف  هند�سيًة  ومهنيًة  علميًة 

1500 من  من  اأكرث  فيها  وي�سارك  الأمريكية، 

وتقوم  وال�سناعية،  الأكادميية  اخلييربة  ذوي 

هذه الهيئة ح�سب طلب كليات اجلامعة بتقييم 

الأكييادميييييية.  الأن�سطة  جلميع  �سامل  دوري 

وييييكيييون تييقييييييييمييهييا لييلييربامييج والييتييخيي�ييسيي�ييسييات 

تتكون  عمل  فرق  ت�سكيل  طريق  عن  الهند�سية 

عالية  خييربة  وذوي  ومتخ�س�سني  علماء  ميين 

ميين قييطيياع اليي�ييسيينيياعيية واجلييهييات الأكييادميييييية 

العمل  فريق  يركز  بحيث  واخلا�سة  احلكومية 

الدرا�سية  امليينيياهييج  على  التقييم  عملية  يف 

اأعيي�ييسيياء  اأداء  وكييفيياءة  التعليمية،  واخلييطييط 

واأن�سطتهم  العلمي  ون�سرهم  التدري�س  هيئة 

م�ستوى  وكييذلييك  اجلييامييعيية،  خييارج  املجتمعية 

والدعم  والب�سرية  املادية  والإمكانات  الطاب 

العلمية  ليياأقيي�ييسييام  اجلييامييعيية  تييقييدمييه  اليييذي 

التي  العنا�سر  من  العديد  ومعرفة  والكلية، 

ويعترب  التعليمية،  العملية  وكفاءة  بجودة  تهتم 

اأهم  اأحد  هو  التعليم  جلودة  امل�ستمر  التطوير 

 .ABET لهيئة  الأكادميي  لاعتماد  العنا�سر 

بتقييم  املعنية  الأخرى  الأكادميية  الهيئة  اأما 

جودة وكفاءة التعليم فهي املركز 

الييوطيينييي لييلييتييقييومي والعييتييميياد 

 National) الأكييييييادميييييييي 

 Center for Academic
 Accreditation and
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�سعودية  حكومية  موؤ�س�سة  وهي 

ذات  هييي   1424 عيييام  اأنيي�ييسييئييت 

اإدارًيّا  م�ستقلة  معنوية  �سخ�سية 

بييالإ�ييسييراف على  تييقييوم  ومييالييًيّييا 

الأكييادميييي  والعييتييميياد  التقييم 

وهييييي الييهيييييئيية امليي�ييسييوؤوليية عن 

�سوؤون �سمان اجلودة والعتماد 

باململكة.  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الأكييادميييي 

الييتييي متخ�ست  الييتييو�ييسيييييات  اأهيييم  ميين  ولييعييل 

اأن  حديًثا  اأجريت  التي  التقييم  عمليات  عن 

واأطروحات  التخرج  لطاب  البحثية  امل�ساريع 

الت�سميم  تتجه نحو  اأن  العليا يجب  الدرا�سات 

الفل�سفي  النهج  عن  وتبتعد  والإبداع  والبتكار 

عليه؛  املتعارف  النظري  الو�سفي  ال�سردي 

لنماذج  املييطيياف  نهاية  يف  الو�سول  اأجييل  ميين 

وقابلة  للتطبيق  قابلة  حم�سو�سة  ابتكارية 

الأكرث  املراحل  يف  اأي�سا  والتح�سني  للتطوير 

وتطوًرا. تقدًما 

ى وا�ييسييًحييا جييلييًيييا مييدى  ممييا تييقييدم، يييتييبييَدّ

التعليم  جييودة  على  احلكيمة  القيادة  حر�س 

ي�ساعد  ممييا  والييتييدريييب  والبييتييكييار  والتطوير 

عاملي  منهج  اتييبيياع  يف  واجلييامييعييات  الكليات 

العملية  وحتيي�ييسييني  وتييطييوييير  لييتييقييييييييم  ميينييظييم 

على  الطاب  ي�ساعد  الذي  الأمر  التعليمية، 

وخطًطا  علميًة  برامج  تقدم  بكليات  النتظام 

�ساأنها  من  واجلييودة  النوعية  عالية  درا�سيًة 

درا�ساتهم  ا�ستكمال  من  اخلريجني  مُتّكن  اأن 

واحل�سول  العاملية،  اجلامعات  اأرقى  يف  العليا 

واخلا�سة،  احلكومية  اجلهات  يف  العمل  على 

التقنية  التخ�س�سات  ذات  بالأعمال  والقيام 

جمييالت  يف  الييغييالييييية  بييادنييا  ت�سهدها  الييتييي 

والروبوت  الذكية  واملدن  ال�سطناعي  الذكاء 

املتقدم  للتطور  ونظًرا  الرقمية.  والتطبيقات 

املجالت  يف  جامعاتنا  حققته  الذي  واملت�سارع 

واحلا�سوبية  والهند�سية  والطبية  العلمية 

�سك  فا  والقت�سادية  والإن�سانية  والرتبوية 

والتطوير  للبحث  العليا  اللجنة  هيييذه   اأن 

العهد  ويل  �ييسييمييو  يييراأ�ييسييهييا  الييتييي  والبييتييكييار 

وبناًء  را�سخًة  قاعدًة  �ستكون  اهلل-  -حفظه 

تطوير  على  اإيجابي  ب�سكل  �سينعك�س  قييوًيييا 

واأهدافها  املتبناة  اآمالها  حتقيق  نحو  اأدائها 

املييتييوخيياة وبييخييا�ييسيية ونييحيين نييعييييي�ييس يف عييامل 

ويزخر  املذهلة  واملييتييغييرات  بالتطورات  يعج 

امل�ستجدة. والروؤى  باملفاهيم 

كلية الهند�سة

اإن من حقوق الطاب ذوي الإعاقة 

اأن تتوفر لهم الفر�س لا�ستفادة من 

برامج التعليم العايل، وهو حق يكفله 

نظام رعاية املعوقني ال�سادر مبوجب 

الكرمي رقم (م/37)  امللكي  املر�سوم 

القا�سي  1421/9/23هي،  وتاريخ 

الييوزراء  قرار جمل�س  على  باملوافقة 

رقم (224) وتاريخ 1421/9/15هي 

اجلهود  لكافة  تتويجاً  جيياء  الييذي   ،

اليييرائيييدة فيييييي جميييال رعيييايييية ذوي 

حكومة  قبل  من  وتاأهيلهم  الإعيياقيية 

وقد  اليي�ييسييعييودييية.  العربية  اململكة 

نظام رعاية  الثانية من  املادة  ن�ست 

حق  الدولة  تكفل  اأن  على  املعوقني 

الوقاية،  خدمات  فيي  الإعاقة  ذوي 

وت�سجع  واليييتييياأهيييييييل،  واليييرعيييايييية، 

الإ�سهام  على  والأفيييراد  املوؤ�س�سات 

فيي جمال  اخلييرييية  الأعييمييال  فيي 

الإعاقة، وتُقدم هذه اخلدمات لهذه 

املخت�سة.  اجلهات  طريق  عن  الفئة 

كما ن�ست املادة الثانية على وجوب 

تقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية 

فيي مرحلة ما قبل املدر�سة، والتعليم 

والتعليم  الييفيينييي،  والتعليم  الييعييام، 

العايل، وذلك مبا يتنا�سب مع قدرات 

ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وت�سهيل 

امل�ستمر  التقومي  مع  بها،  التحاقهم 

للمناهج واخلدمات املقدمة فيي هذا 

العربية  اململكة  وّقعت  وقد  املجال. 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  ال�سعودية  

التي  الإعاقة،  ذوي  الأفييراد  حلقوق 

دخلت اإىل حيز التنفيذ عام 2008م، 

حيث ن�ست هذه التفاقية على حق 

من  اأ�سا�سيًّا  ا  حقًّ بو�سفه  الو�سول 

التفاقية  وتطالب  الإن�سان،  حقوق 

جميع الدول املوقعة باتخاذ اإجراءات 

منا�سبة لت�سهيل و�سول الأفراد ذوي 

احلياة  جييوانييب  كافة  اإىل  الإعيياقيية 

الجييتييميياعييييية اأ�يييسيييوة بييغييرهييم من 

الأفراد.

لديها  �ييسييعييود  املييلييك  جييامييعيية  اإن 

الطاب  ت�سجيع  فيي  يتمثل  تقليد 

موؤهات  لديهم  الذين  الإعاقة  ذوي 

فيي  للقبول  التقدمي  على  اأكادميية 

توفر  على  تعمل  حيث  اجلييامييعيية، 

ذوي  للطاب  الييداعييميية  اخلييدمييات 

من  متكينهم  اأجييييل  ميين  الإعييياقييية؛ 

وبرامج  مرافق  كافة  اإىل  الو�سول 

بنجاح.   درا�ستهم  واإكييمييال  اجلامعة 

وبالرغم من اأن خدمات ذوي الإعاقة 

اخلييدمييات،  مييركييز  عيياتييق  على  تقع 

من  اجلامعة  تهيئة  تييدابيير  اأن  اإل 

اجلوانب املادية املكانية، والأكادميية، 

والجتماعية هي م�سوؤولية اجلامعة، 

ومن اأجل حتقيق الأهداف املر�سومة 

فيي جذب ودعم جناح الطاب ذوي 

ال�سيا�سات  اجلامعة  اأقرت  الإعاقة، 

الآتية:

اإذ تلتزم  - �سيا�سة عدم التمييز: 

املعوقني  الأ�سخا�س  مبنح  اجلامعة 

امل�ساركة الكاملة فيي 

وبراجمها  خدماتها 

واأن�سطتها من خال 

نظام رعاية املعوقني. 

يجوز  ل  ذلييك  وعلى 

ا�ستثناء  اأو  ا�ستبعاد 

ذوي  ميين  طييالييب  اأي 

الإعيييييياقيييييية بيي�ييسييبييب 

انطبقت  اإذا  اإعاقته 

عليه ال�سروط العامة 

التي و�سعت من قبل 

عمادة �سوؤون القبول 

واليييتييي�يييسيييجيييييييل ميين 

اخلدمات، والربامج، 

والأن�سطة العامة التي تقدم للطاب 

العاديني.

تقدمي  يعتمد  الإعيياقيية:  توثيق   -

اخليييدميييات اليييرتبيييويييية وامليي�ييسييانييدة 

املختلفة،  وم�ستوياتها  بيياأنييواعييهييا 

جلميع  ت�سهيات  من  يازمها  ومييا 

الإعاقة   ذوي  طاب 

توثيق  عييمييلييييية   ميين 

حيييييدوث الإعيييياقيييية، 

وطبيعتها، وم�ستواها 

وفق معاير الأهلية، 

طلب  واإجيييييييييييراءات 

اخلدمة املعتمدة.

ا�يييسيييتيييحيييقييياق   -

يح�سل  اخليييدميييات: 

الطالب على اخلدمة 

بييعييد حيي�ييسييولييه على 

ت�سدر  خا�سة  وثيقة 

ميين عييمييادة �ييسييوؤون 

الييطيياب حتييدد نوع 

الإعاقة واخلدمات التي يحتاجها.

جميع  تُعد  املعلومات:  �سرية   -

العاقة  ذات  واملعلومات  البيانات 

بالطاب ذوي الإعاقة وفقاً ملا يُعرف 

يت�سمن:  والييذي  الرتاكمي  بال�سجل 

وال�سحية،  ال�سخ�سية،  (البيانات 

والأكيييييادميييييييييييية، والجيييتيييمييياعييييييية، 

با�ستثناء  للغاية  �سريًة  والنف�سية)، 

اجلهات الر�سمية ذات ال�سلة بتقدمي 

فيي  وامل�ساندة  الأكادميية  اخلدمات 

الإف�ساح  عييدم  ويُييراعييى  اجلامعة، 

اإل بطلب  البيانات  اأٍيّ من هذه  عن 

ر�سمي وموافقة كتابية من املخت�سني 

النبيلة  الأغييرا�ييس  من  التحقق  بعد 

ل�ستخدام هذه البيانات.

- حرية الإعان عن وجود اإعاقة: 

رعاية  لنظام  وفقاً  اجلامعة،  ت�سعى 

الطاب  كييل  حييق  �سمان  املعوقني، 

كل  ميين  ال�ستفادة  فيي  والطالبات 

الييييربامييييج، واخلييييدمييييات، وامليينييافييع 

اجلامعة  تفر�س  ول  تقدمها،  التي 

الطاب  على  والرتتيبات  اخلدمات 

بالك�سف  تُلزمهم  ول  الإعاقة،  ذوي 

عن حالة الإعاقة باعتبارها قرارات 

�سخ�سية.

برنامج الو�سول ال�سامل

الرأي36  العدد 1438 - الأحد 15 �سفر 1444هـ املوافق 11 �سبتمرب 2022م6

أ.د. عبد اهلل الشعالن

أ.د. زيدان سرطاوي

جامعاتنا واحات لالبتكار والتطوير

سياسة الجامعة في توفير الخدمات الداعمة للطالب ذوي اإلعاقة

الغش اإللكتروني
من وجهة نظري اأن التعليم الإلكرتوين اأدى اإىل نق�س املناعة 

التعليمية والرتبوية يف العامل ؛ ب�سبب ارتفاع ن�سبة ظاهرة الغ�س 

عند الطلبة يف جميع املراحل التعليمية، و اأدى ذلك اإىل غياب 

ال�سمر الدرا�سي؛ ب�سبب التعليم الإلكرتوين الذي �سهل لهم 

و�سائل الغ�س. 

و من الدواعي املحفزة للغ�س الإلكرتوين غياب املراقبة من 

واأي�ساً  الدرا�سية،  بالأجواء  الطلبة  اإح�سا�س  وعدم  الأ�ساتذة 

ب�سبب  الدرا�سي؛  الك�سل  ن�سبة  الإلكرتوين  التعليم  �ساعف 

كبرا،   الطلبة جمهوًدا ج�سمانًيا  بذل  وعدم  اجللو�س،  كرثة 

وهناك �سبب رئي�سي و�سلبي للغ�س، وهو مراقبة الأ�سرة مل�ستوى 

الأبناء الدرا�سي، و�سعيهم حل�سول اأبنائهم على تقارير ممتازة 

باأية و�سيلة كانت، فبع�س الأ�سر َعّرفت اأبناءها على الغ�س، 

و �سجعتهم على ذلك، من خال ح�سور الختبارات عنهم، 

وحل الواجبات لهم، خا�سًة يف املراحل الأوىل من درا�ستهم، 

الطلبة  لييدى  الإلييكييرتوين  الغ�س  التكنولوجيا  �سهلت  واأي�سا 

ب�سكل كبر وبطرق كثرة، منها: تعيني من ينوب عنهم يف حل 

الواجبات والختبارات، وم�ساعدة الطاب بع�سهم البع�س عن 

طريق و�سائل التوا�سل الجتماعي اأثناء الختبارات الف�سلية 

الطاب  عند  للغ�س  اأخييرى  �سبل  توجد  واأي�ًسا  والنهائية، 

من  الإجابة  نقل  منها:  الختبار  اأ�سئلة  عند حل  والطالبات 

كتب املقررات الدرا�سية  دون بذل اأي جمهود يف تغير املعنى 

احلريف لاإجابة اأو اإ�سافة معلومات خارجية. و مما ل �سك 

فيه اأن الغ�س الإلكرتوين  ظاهرة من اأخطر الظواهر يف حياتنا 

خا�سًة يف وقتنا احلايل؛ لأنها توؤثر �سلباً على �سلوكياتنا وعلى 

م�ستقبلنا املهني. وقد اأكد الأخ�سائيون يف علم النف�س على اأّن 

الغ�س ينعك�س على �سخ�سية الطالب لأنه يتحول اإىل �سخ�سية 

اأنانية تعتمد على الآخرين ول تتحمل امل�سوؤولية، و الغ�س و�سيلة  

لإيجاد املُدل�سني ُم�ستقبًا؛ لأنه يبني �سخ�سيات حاقدةً على 

املجتمع، واتكاليًة، وقادرةً على اخلداع، ومعتمدةً على الكذب، 

و مهتزةً نف�سياً، وفا�سلًة مهنياً واجتماعياً؛ ومن ثَّم ت�سبح �سهلة 

النقياد جلماعات ال�سر والف�ساد ومعاونًة لهم. لذلك فاإّن هذا 

ال�سلوك يتعار�س مع قواعد املجتمع، و يجب علينا احلد من 

انت�ساره وال�سيطرة عليه؛ حتى ل ينت�سر وي�سبح عادةً �سيئًة 

ي�سعب على املجتمع التخل�س منها، وذلك عن طريق ت�سديد 

العقوبة، وتطبيق تعليمات الأمانة الأكادميية يف املوؤ�س�سة على 

من يثبت فعًا قيامه بالغ�س، واإجييراء اختبارات جتريبية، و 

البتعاد عن ا�ستخدام اأ�سئلة من الإنرتنت،  وتنويع الأ�ساتذة 

لأمناط الأ�سئلة، و اإعطاء الختبار الإلكرتوين جلميع الطلبة 

يف الوقت نف�سه، مما يحد من اإمكانية نقل الأ�سئلة اأو الإجابات 

اإىل الطلبة الذين يقدمون المتحان لحقاً.

يف ختام املقال اأود اأن اأنوه على اأن الغ�س يرتك لدى  الفرد 

اأثييًرا �سلبًيا يف احلياة، وي�سعف قدراته ويحد منها؛  لذلك 

اأن ينبذ هذه ال�سفة ومن  هو حمييرم، و يجب على املجتمع 

لدى  عييادةً  تكون  ل  حتى  بحزم؛  معه  يتعامل  واأن  يتخذها، 

الطاب. فينبغي على موؤ�س�سات الدولة كاملدار�س واجلامعات 

اأن ت�سلط ال�ّسوء على ظاهرة الغ�س، وتربز �سلبياتها واآثارها 

على املجتمع، وتاأخذها بعني العتبار واأل تهونها اأو تتجاهلها. 

والدور الأ�سا�سي و الأهم هو دور  الأ�سرة يف ردع اأبنائهم عن 

الغ�س، وتذكرهم باأّن الغ�س ميحق الربكة يف كل �سيء، واأن 

الدرجات املكت�سبة من الغ�س لي�س لها لذة، كما اأن الغ�س �سفة 

املنافقني والكاذبني.

 نوف املطريف

طالبة  تدريب  ميداين

*

*

*

*



�أخ��ط��ر  �ل��رْق��م��ي  �لت�شتت  يُ��ع��ّد 

�لآفات �لتي يعاين منها �لإن�شان يف 

�لرقمنة«،  “ع�شر  �حلديث  �لع�شر 

��شتخد�م  يف  �لإف�����ر�ط  ي��ع��د  ك��م��ا 

من  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 

�ل���ذ�ت،  وف��ق��د  �لت�شتت،  �أ���ش��ب��اب 

وعدم �لقدرة على �لإ�شغاء و�لقر�ءة 

�لعميقة و�لإبد�ع و�لتاأمل.  و تعتمد 

�ل��رق��م��ن��ة ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م �ل��وي��ب  

و�لأج���ه���زة �ل��ذك��ي��ة ب��دي��ًا ل��ذ�ك��رة 

�لإن�����ش��ان ، وه���ذ� ق��د  ي���وؤدي �إىل 

ث��رو�ت��ه��ا، وه��ذ�  �إف���ر�غ �لعقول م��ن 

لذ�  للرقمنة؛  �ل�شلبي  �لتاأثري  من 

على  �لعتماد   يف  �لعتد�ل  يجب 

�لرقمنة،  و فطم �لنف�س عن �لأجهزة 

�لنحر�ف  من  للوقاية  �للكرتونية؛ 

يف  �لإف����ر�ط  وه��و  �لتكنولوجي،” 

�لو�شول   حتى  �لتقنية  ��شتخد�م 

 Digital”لرقمي� �لإل��ه��اء  ملرحلة 

يف  ف���الإف���ر�ط   .”Distraction
��شتخد�م �لأجهزة �لرقمية وو�ش�ائ�ل 

عن�ه  ينتج  �لجت�ماعي  �لت��و��ش�ل 

 Digital« �ل���رْق���م���ي  �ل��ت�����ش��ت�����ت 

Distribution”و�لإدم����������������������ان 
ي��ن��ت��ج عنه  �لل�����ك�����رتوين، وه�����ذ� 

وفرط  و�لن��ط��و�ء،  �لرتكيز،  نق�س 

�حل��رك��ة، و�ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي، 

�لإنتاج. فالإدمان على و�شائل  وقلة 

�لتو��شل �لجتماعي يوؤثر �شلًبا على 

ب�شعف  �لإ�شابة  وي�شبب  �لرتكيز، 

�لعلم.  حيث  وقلة حت�شيل  �لنتباه 

و�لإدم���ان  �لرْقمي  �لت�شتت  ي���وؤدي 

�ل�شاعة  ��شطر�ب  �إىل  �للكرتوين 

�لنوم،  وقلة  و�لإجهاد،  �لبيولوجية، 

و�لإ�شابة بالأرق و�لكتئاب، وغريها 

و�جل�شدية.  �لنف�شية  �لأمر��س  من 

من  �ملنبعثة  و�مل���وج���ات  ف��ال�����ش��وء 

�لأجهزة �للكرتونية توؤثر  �شلًبا على 

تو�زن �لهرمونات �مل�شوؤولة عن تنظيم 

�ملياتونني  مثل  �لبيولوجية  �ل�شاعة 

يف  تتحكم  �لهرمونات  هذه  وغ��ريه، 

�لإن�����ش��ان وغ��ريه��ا من  ن��وم ويقظة 

�ل�شاعة  وباختال  �جل�شم.  وظائف 

�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة حت���دث ����ش��ط��ر�ب��ات 

�ل�شامة  �مل��و�د  ترت�كم  حيث  �لنوم؛ 

�إ�شاح  فر�س  فتقّل  �خل��اي��ا،  يف 

يوؤدي  �خللل �جليني و�خللوي، مما 

�إىل  خلل وظيفي يف �أع�شاء �جل�شم 

فينتج  �لع�شبي،  �جل��ه��از  ل�شيما 

�ل���ذ�ك���رة، وع��دم  ع��ن ذل��ك �شعف 

�لتو�زن بني �لنظام �ملعريف و�لنظام 

�لعلم،  حت�شيل  وق��ل��ة  �ل�����ش��ل��وك��ي، 

و�لإ�شابة باخلرف و�ألزهامير. وقد 

�أكدت �لدر��شات �أن �لت�شتت �لرقمي 

�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  على  و�لإدم�����ان 

�لرئي�شية  �لأ�شباب  من  �لجتماعي 

ل���ش��ط��ر�ب��ات �ل���ن���وم،   و�لإ���ش��اب��ة 

بالأرق و�لكتئاب، ومتازمة �لأي�س، 

و�أمر��س  �ملناعي،  �جلهاز  وق�شور 

�لقلب، و�ل�شكري، و�ل�شمنة، و�شعف 

و�ل�����ش��رط��ان،  �لإجن��اب��ي��ة،  �ل�شحة 

بالإ�شافة  �لأم��ر����س.  من  وغريها 

�لإنتاج  و�شعف  �لرتكيز  ع��دم  �إىل 

وغريها من �لعو�قب �ملدمرة للت�شّتت 

�لرْقمي و�لإدمان �للكرتوين.

على  �لتغلب  ل��اإن�����ش��ان  ومي��ك��ن 

�لذي  �للكرتوين  و�لإدم��ان  �لت�شّتت 

ب���الإد�رة  �لرقمنة  ع�شر  يف  يحدث 

�أن  �لإن�شان  فعلى  للوقت،  �جليدة 

و�ل�شتفادة  �ل��وق��ت  �أه��م��ي��ة  ي���درك 

ت�عاىل:  �هلل  ق��ال  �أم��كن،  كلما  منه 

ُخ�ْشٍر،  لَِفي  �ْلإِنْ�َشاَن  �إَِنّ  {َو�لَْع�ْشِر، 

اِت،  احِلَ �ل�َشّ َوَعِملُو�  �آَمنُو�  �لَِّذيَن  �إَِلّ 

 ،{ ْبِ ِقّ َوتََو��َشْو� ِبال�َشّ َوتََو��َشْو� ِباحْلَ

عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر���ش��ول  وق���ال 

�إل  ين�شق فجره  يوم  (ما من  و�شلم: 

خلق  �أن��ا  �آدم،  �ب��ن  يا  مناد،  وينادي 

فتزوَّد  �شهيد،  عملك  وعلى  جديد، 

مني فاإين ل �أعود �إىل يوم �لقيامة).  

�أم�شى  من   « بع�س �حلكماء:  وق��ال 

ق�شاه،  من عمره يف غري حق  يوًما 

�أو  �أّث��ل��ه،  جم��د  �أو  �أد�ه،  ف��ر���س  �أو 

حمد ح�ّشله، �أو خري �أ�ش�شه، �أو علم 

�قتب�شه، فقد عّق يومه«،  فال�شتفادةُ 

من  له  �جليدة  و�لإد�رة  �لوقت  من 

�لت�شتت  على    للتغلب  �ل�شروريات 

�لتو��شل  و�شائل  و�إدم����ان  �لرقمي 

علماء  �أحد  �أ�شار  وقد  �لجتماعي. 

�لتنمية �لب�شرية �إىل �أن عمل �لن�شان 

ملدة   15 دقيقًة يومياً يف �أمور مفيدة 

�شوف يحقق له جناحات كثريةً على 

مدى �لعمر«، وهذ� ما يُ�شمى » قانون 

�ليوم  مدى  وعلى   ،“ دقيقة   15 �ل 

مر�ده،  �إىل  �شي�شل  و�ل�شنة  و�ل�شهر 

ويتغلب على   �لت�شتت �لرقمي و�إدمان 

فاإذ�  �لجتماعي.   �لتو��شل  و�شائل 

حافظ �لإن�شان  على ١٥ دقيقًة يومًيا 

بامل�شاعدة  ول��و   - �لبدين  للمجهود 

يجد  �شوف   - �ملنزلية  �لأع��م��ال  يف 

�أن  كما  �شحته.  على  �إيجابًيا  �أث��ًر� 

دقيقًة   15 �ل��ق��ر�ءة  على  �ملحافظة 

وي�شاعد  �مل��خ،  وظائف  يحفز  يومياً 

على تطور �لفهم و�لقدر�ت �ملعرفية، 

و�أمر��س  و�لكتئاب  �لقلق  من  ويقي 

�لت�شتت  على  بالتغلب  كثرية  �أخ��رى 

�لرقمي. كذلك تخ�شي�س 15 دقيقًة 

�أن  �لإن�شان من  للكتابة ميّكن  يومًيا 

و�شوف  يومني،  كل  مو�شوًعا  يكتب 

ت��األ��ي��ف  كتاب يف  ب��ذل��ك   ي�شتطيع 

نهاية �لعام بدلً من �لت�شتت �لرقمي. 

كذلك ميكن لاإن�شان تخ�شي�س ربع 

�أو حرفة  مهارة  �أو  لغة  لتعلم  �شاعة 

ج��دي��دة. �أ���ش��ف �إىل ذل��ك �إع��ط��اء 

و�لتاأمل  لا�شرتخاء  فر�شًة  �جل�شم 

و�لر�حة خال 15 دقيقة  يف فرتة 

على  ذل��ك  ي�شاعد  �إذ  »�لقيلولة«، 

و�إع��ادة  �لبيولوجية،  �ل�شاعة  �شبط 

من  و�ل��وق��اي��ة  �ل��دم��اغ��ي،  �ل�شحن 

�أمر��س عديدة. وميكن لاإن�شان �أن 

لقر�ءة  يومًيا  �شاعة  رب��ع  يخ�ش�س 

�لكرمي، و�جلزء ب  �لقر�آن  جزء من 

100 �ألف ح�شنة، وعلى مد�ر �ل�شهر 
�شيختم �لقر�آن، �أي 3 مايني ح�شنة، 

وعلى مد�ر �ل�شنة �شيختم 12 ختمًة، 

على  وهكذ�  ح�شنة،  مليون   36 �أي 

مد�ر �لعمر و�هلل ي�شاعف ملن ي�شاء. 

كما ميكن تخ�شي�س 15دقيقًة يومًيا 

و�لرتفيه عن  �لأولد،  وتعليم  لرتبية 

�لنف�س، وكذلك ميكن تخ�شي�س 15 

و�لنو�فل،  �لفرو�س  ل�شلو�ت  دقيقًة 

ولاأذكار، وللتو��شل مع �لأرحام. وكل 

ذلك ممكن بالتغلب على   �لت�شتت 

�لتو��شل  و�شائل  و�إدم����ان  �لرقمي 

عن  �لبعد  خ��ال  م��ن  �لجتماعي، 

�لأجهزة �للكرتونية قبل �لنوم مبدة 

�أي�ًشا  ذل��ك  على  وي�شاعد  منا�شبة، 

ي��وؤدي  ذل��ك  و�لتفاوؤل.كل  �لإيجابية 

�إىل تعزيز �لتو�زن يف �إفر�ز هرمونات 

�ل���ن���وم: �مل��ي��ات��ون��ني و�لإن���دورف���ني 

�ل�شاعة  و���ش��ب��ط  و�ل�����ش��ريوت��ون��ني، 

�لأمر��س  من  و�لوقاية  �لبيولوجية، 

باإذن �هلل.

اأ. د. جمال الدين هري�سه

كلية ال�سيدلة

ي�شعدين �أن �أطل عليكم من خال 

»�شحيفة  �ملتميزة  �ل�شحيفة  هذه 

ملحًة  و�أ�شتعر�س  �جلامعة«،  ر�شالة 

�إد�رة  مكتب  تاأ�شي�س  حول  �شريعًة 

ن�شئ موؤخر�ً بقر�ر 
ُ
�لبيانات، �لذي �أ

حيث  �جلامعة،  رئي�س  معايل  من 

تطبيق  يف  ج��دي��دًة  مرحلًة  نعي�س 

وحوكمتها  �لبيانات  �إد�رة  مفهوم 

�ل�شخ�شية،  �ل��ب��ي��ان��ات  وح��م��اي��ة 

�لتي  و�ل�شيا�شات  �ل�شو�بط  وو�شع 

هذه  قيمة  من  تعزز  �أن  �شاأنها  من 

�ل��ب��ي��ان��ات و����ش��ت��ث��م��اره��ا، وك��ذل��ك 

حتقيق  يف  �جل��ام��ع��ة  م�����ش��اه��م��ة 

م�شتهدفات �لتحول �لرقمي.

حجم  �لعمل  وفريق  �أن��ا  ونقدر   

وكذلك  �إل��ي��ن��ا،  �ملوكلة  �مل�شوؤولية 

�جلامعة  قيادة  من  �ملقدم  �لدعم 

ملكتب �إد�رة �لبيانات؛ للدفع به نحو  

نعمل  فاإننا  ولذلك  ب��اأدو�ره،  �لقيام 

بجد لتحقيق �لأهد�ف، كما نر�هن 

مب�شاركة  �ملهمة  ه��ذه  جن��اح  على 

وت����ع����اون ج���ه���ات �جل���ام���ع���ة ذ�ت 

�لعاقة ودورها �حلقيقي �لبّناء يف 

حتقيق هذه �ملتطلبات. 

ث��م  �هلل-  -ب��ف�����ش��ل  مت  وق�����د 

�إجن���از�ت  حتقيق  �جلميع  بتعاون 

وجيزة،  ف��رتة  خ��ال  م�شبوقة  غري 

م��ن �أب���رزه���ا �إج�����ر�ء �ل��در����ش��ات 

�لبيانات،  و�ق��ع  ح��ول  و�لتحليات 

�ملكتب  لإن�����ش��اء  �لآل���ي���ات  وو���ش��ع 

له  �لتنظيمي  �لهيكل  ببناء  ب���دًء� 

و���ش��ي��اغ��ة م��ه��ام وح���د�ت���ه، ور���ش��م 

و�إ���ش��د�ر  �لإ�شرت�تيجية،  �خل��ط��ة 

ون�شر  للجامعة،  �ل�شنوي  �لتقرير 

�ل��ب��ي��ان��ات �مل��ف��ت��وح��ة �مل��ع��ت��م��دة يف 

�خلا�شة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��ن�����ش��ات 

�ل�شيا�شات  من  حزمة  و�إعد�د  بها، 

�إد�رة  جم����الت  ب��ب��ع�����س  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

عقد  مت  كما  ون�شرها،  �لبيانات 

�لعمل،  �لدور�ت وور�س  �لعديد من 

�ملعرفة مع  وتبادل  �لزيار�ت  وعمل 

�مل�شرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �جل��ه��ات 

د�خل �جلامعة وخارجها. 

�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ��ال  ون�شعى 

�إىل  ب��اجل��ام��ع��ة  �ملعنيني  وب��ت��ع��اون 

��شتكمال �ملتطلبات �لأخرى، و�مل�شي 

�خلطة  �أه����د�ف  تنفيذ  يف  ق��دم��ا 

�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ح�����ش��ب �خل��ط��ط 

ومو��شلة  �مل��و���ش��وع��ة،  �لتنفيذية 

لأعلى  لارتقاء  و�لتح�شني  �لتطوير 

معايري �جلودة و�لأد�ء. 

رئي�س مكتب اإدارة البيانات 

ت�شدر عن ق�شم �لإعام 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �شعود
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�لتي  د. إبراهيم متنمبك �حليوية   �لعنا�شر  من  و�لتطوير  �لبحث  ًي��َع��ّد 

ت�شاعد على زيادة �لقدرة �لتناف�شية، وت�شعى �جلامعة عب 

تقوده  �لذي  �لهتمام  مو�كبة  �إىل  �ل�شرت�تيجية  خطتها 

ت�شل  لأن  �شعًيا  و�لبتكار؛  بالبحث  �لر�شيدة  حكومتنا 

�إىل �ل�شد�رة .  وحتتوي �خلطة �ل�شرت�تيجية  جامعاتنا 

للجامعة على �شت ركائز �أ�شا�شية، يت�شدر �لبحث �لعلمي 

�أهد�فها  �أو�ئ��ل  وم��ن  �لركائز،  ه��ذه  من  �لأوىل  �لركيزة 

�لعلمي،  �لبحث  يف  و�لب��ت��ك��ار  �لإب����د�ع  �ل�شرت�تيجية 

ويت�شمن هذ� �لهدف �أهد�فاً تف�شيلية، منها: دعم �لبحث 

و�لبتكار.  �لإب���د�ع  وت�شجيع  و�ل���دويل،  �ملحلي  �لعلمي 

موؤ�شر�ت  �لأهد�ف و�شعت �جلامعة ثاثة  ولتحقيق هذه 

�لت�شنيف  وهي:  �لهدف  ن�شبة حتقق  تقي�س  رئي�شية  �أد�ء 

�لعاملي للجامعة، وعدد �لبحوث �ملن�شورة يف قو�ئم �شبكة 

�لعلوم ومنافذ �لن�شر �ملوثوقة، وعدد �لبتكار�ت وبر�ء�ت 

�لخرت�ع �مل�شجلة للجامعة.

�لتي  �ملجالت  �أغنى  من  �لعلمي  �لبحث  جمال  ويَُعّد 

من �شاأن خمرجاتها �إحد�ث تقدم ملمو�س، ذلك �أن نطاق 

خمتلفة  �شر�ئح  خ��ال  من  ويَُفعَّل  م�شتد�م،  فيه  �لعمل 

�لتدري�س،  هيئة  و�أع�شاء  و�لباحثني  �لطاب  جمتمع  من 

�إ�شافًة �إىل �أن مدى �لبتكار و�لإبد�ع فيه ل متناٍه. وتقدمي 

�ملدخات  وعنا�شر  �مل��و�رد  بح�شد  �ملجال  لهذ�  �لرعاية 

من  مّيكنها  عالية  قيمة  ذ�ت  خم��رج��ات  �إىل  وحتويلها 

على  ي�شاعد  مم��ا  �ملن�شودة،  �لتناف�شية  �مل��ي��زة  حتقيق 

�ملت�شارعة   �لنوعية  �ملتغري�ت  مع  وفاعلية  بكفاءة  �لتعامل 

�أجل  ومن  وتفعيلها؛  �ملطروحة  �ل�شرت�تيجيات  �شوء  يف 

عت 8 مبادر�ت ت�شاعد يف حتقيق هدف �لإبد�ع  ذلك ُو�شِ

 ، و�لبتكار يف �لبحث �لعلمي بو�شفه هدًفا ��شرت�تيجياًّا �أولاًّ

�لبحوث  وتعزيز  و�لبتكار،  �لبحث  �أولويات  وهي: حتديد 

�لبينية، تعزيز �ل�شر�كة وج�شور �لتو��شل مع �لقطاع �لعام 

�خلارجية  �ملنح  تنظيم  �إعد�د  و�لإبد�ع،  للبحث  و�خلا�س 

�لبحثية،  �جلامعة  خمرجات  وت�شويق  �لأب��ح��اث،  لدعم 

وزيادة �أعد�د طاب �لدر��شات �لعليا �ل�شعوديني و�لطلبة 

�لدوليني، وتنظيم �آلية �إن�شاء �لكر��شي �لبحثية ومتابعتها.

 ولتحقيق هذه �ملبادر�ت تقوم وكالة �جلامعة للدر��شات 

ويعمل  تنفيذها،  على  بالإ�شر�ف  �لعلمي  و�لبحث  �لعليا 

للتخطيط  �جلامعة  لوكالة  �لتابع  �لروؤية  حتقيق  مكتب 

موؤ�شر�ت  ور�شد  �ملبادر�ت  تنفيذ  متابعة  على  و�لتطوير 

�لأد�ء ب�شفة م�شتمرة. 

مكتب حتقيق الر�ؤية

استراتيجيتنا
نوف بنت أحمد التويجري

استراتيجيتنا

ركيزة البحث العلمي 

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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أسرار التغلب على التشتت الرقمي واإلدمان اإللكتروني

الجامعة تعيش مرحلة جديدة لمفهوم إدارة البيانات وحوكمتها

*

*

*

*

ًً



الثقافية36  العدد 1438 - الأحد 15 �سفر 1444هـ املوافق 11 �سبتمرب 2022م8

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يشاركون 
في )ملتقى األدباء( في الطائف

���ض��ارك ع���دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة 

�لتدري�س باجلامعة يف (ملتقى �لأدباء) 

�ل����ذي ع��ق��د يف �ل��ط��ائ��ف؛ �ح��ت��ف��اًء 

�لعربي  لل�ضعر  عا�ضمًة  باختيارها 

لعام 2022م،  وقد عقد �مللتقى  يف 

 /29-28 و�ل�ضبت:  �جلمعة  يومي 

 27 و   26 �مل��و�ف��َق��ن  1444ه�   /1
�أغ�ضط�س من �لعام �مليالدي �حلايل، 

با�ضت�ضافة من �أكادميية �ل�ضعر �لعربي 

و�لن�ضر  �لأدب  هيئة  م��ن  وب��رع��اي��ة 

و�لرتجمة، وبو�قع 8 جل�ضات حو�رية 

��ضت�ضاف  وقد  هذ�  متحدًثا،   21 ل� 

�مللتقى ما يقارب 150 �أديًبا وم�ضارًكا؛ 

�لأدب��ي،  �مل�ضهد  ح��ول  �لآر�ء  لتبادل 

ودور �جلهات �لأدبية يف �إثر�ء �مل�ضهد 

�لأدبي و�حلر�ك �لثقايف .

وت�����ض��ّم��ن �مل��ل��ت��ق��ى ع�������دًد� من 

�حل��و�ري��ة  و�جلل�ضات  �مل��ح��ا���ض��ر�ت 

�ملو�ضوعات  �أهمها  م��ن  و�لنقدية، 

�لتي تُعنى بال�ضعر �ل�ضعودي، و�أهمية 

دور �لقطاع غري �لربحي يف �لتمكن 

�لأدب���ي،  �مل�ضهد  وحت��ري��ك  �لثقايف، 

و�لرو�ية �ل�ضينمائية .

وكان ل�ضحفية ر�ضالة �جلامعة هذ� 

�للقاء مع بع�س �مل�ضاركن و�حلا�ضرين 

من �جلامعة.

�ضعيد  ن�����ورة  د.  ذك������رت   ف��ق��د 

و�لنقد  �لأدب  �أ���ض��ت��اذ  �لقحطاين 

�لآد�ب  كلية  يف  �مل�ضاعد  �حل��دي��ث 

ليجدد  ج��اء  �مللتقى  �أّن  باجلامعة  

�لن�ضاط �لفكري و�لثقايف، ويفتح باب 

�حلو�ر حول ق�ضايا مهمة لو�قع �لأدب 

�ل�ضعودي وم�ضتقبله. ومثل هذ� �مللتقى 

و�لن�ضر  �لأدب  هيئة  ت��رع��اه  �ل���ذي 

و�لرتجمة يف وز�رة �لثقافة يعزز تبادل 

�خلرب�ت �لعلمية و�لثقافية بن �لأدباء 

متيز  لتحقيق  و�ل��ب��اح��ث��ن  و�ل��ن��ق��اد 

ثقايف وح�ضور �أدبي فاعل يتو�فق مع 

توجهات روؤية �ململكة ٢٠٣٠.

�لقحطاين  د.  �ضاركت  وق��د  ه��ذ� 

�لأول  �ليوم  من  �لثانية  �جلل�ضة  يف 

للحديث حول ق�ضايا (�لأدب �ل�ضعودي 

و�لآخ��ر).  حيث طرحت �ضبل تعزيز 

من  عاملًيا  �ل�ضعودي  �لأدب  �نت�ضار 

ح�ضوره  تدعم  �لتي  �لرتجمة  خالل 

�ألقت  كما  �لعاملي،  �لن�ضر  �ضوق  يف 

تو�جه  �لتي  �لتحديات  على  �ل�ضوء 

�لأدب �ل�ضعودي وتعيق �نت�ضاره عاملياً، 

من  جمموعة  �أّدت  كيف  مو�ضحًة 

�ضعودية  �أعمال  �ختيار  �إىل  �لعو�مل 

معينة للرتجمة وبالتايل دخول �لف�ضاء 

�لأدبي �لعاملي، مع �لإ�ضارة �إىل طبيعة 

لأعمال  �لغربي  �لت�ضويق  ووظيفة 

�لنا�ضرين  ودور  �ل�ضعودين،  �لكتاب 

و�مل��رتج��م��ن وو���ض��ائ��ل �لإع�����الم يف 

�لتاأثري على مكانة �لأدب �ل�ضعودي يف 

�ملكتبات �لعاملية، �لتي ج�ضدت طبيعة 

�لت����اريخي��ة  �لعالقة 

�ملعقدة  بن ثقافتي��ن 

(�ل�ضرق/ خمتلفتي��ن 

�ل���غ���رب) �ل��ت��ي ي��ت��اأث��ر 

�ل���ق���ارئ �ل��غ��رب��ي بها 

وتظهر  �ل��الوع��ي،  يف 

�أدب��ّي  لعمل  قر�ءته  يف 

عربّي مرتجم يف �إطار 

ذهني منطي يوؤثر على 

لتلك  ��ضتقباله  عملية 

�لأعمال.  وهكذ� �ضيطر 

خ��ط��اب �ل���ض��ت�����ض��ر�ق 

�ل��غ��رب��ي �ل�����ض��ائ��د يف 

على  �لإع����الم  و�ضائل 

�لغربي،  �لقارئ  ذ�ئقة 

وختمت حديثها موؤكدةً �أن ثمة حاجًة 

ج��ادة   موؤ�ض�ضية  ج��ه��ود  �إىل  ما�ضًة 

تدعم ح�ضور �لأدب �ل�ضعودي �ملتميز 

و�لإعالمية  �لأكادميية  �لأو�ضاط  يف 

�ملثال:  �ضبيل  على  ،ومنها  �لعاملية 

�جلامعات  يف  �لأدبية  �لأق�ضام  تبني 

لأجنا�س  ترجمة  م�ضاريع  �ل�ضعودية 

�أدبية متنوعة لالأدباء �ل�ضعودين �إىل 

لغات خمتلفة، وتعزيز �لهتمام به يف 

تبادل  خالل  من  �لغربية  �جلامعات 

�لندو�ت  و�إق��ام��ة  �لعلمية  �ل��زي��ار�ت 

و�ملحا�ضر�ت �مل�ضرتكة،  وخلق فر�س 

بحثية ت�ضاركية بن �أ�ضاتذة �جلامعات 

�ل�ضعودية و�لعاملية حول ق�ضايا �لأدب 

حت�ضن  يف  ي�ضاهم  مما  �ل�ضعودي؛ 

مكانة �لأدب �ل�ضعودي ويعزز ح�ضوره 

عاملًيا .

�أ�ضتاذ  زّي��اد  �ضالح  �لدكتور  وق��ال 

�لنقد �لأدبي، بكلية �لآد�ب : » �أعتقد 

�أن ملتقى �لأدباء يحقق لقطاع �لأدب 

�أك��ر من جانب،  فو�ئد من  �إج��م��الً 

بن  ومتبادلة  مزدوجة  هنا  و�لفائدة 

طرفن:  فالأدباء �ملبدعون يلتقون يف 

هذ� �مللتقى بالنقاد و�لد�ر�ضن لالإبد�ع 

�ملوؤ�ض�ضات  عن  و�مل�ضوؤولون  �لأدب��ي، 

باملهتمن  يلتقون  و�لثقافية  �لأدب��ي��ة 

ب���الأدب �إب��د�ع��اً ودر����ض��ة، فيتحقق 

�لأدبية  ل��الإد�رة  من ور�ء ذلك فو�ئد 

ومنا�ضطها  لذ�تها  تقوميها  من جهة 

وطموحاتها �لتي ل تكتمل �أو جتود دون 

�لتعرف على وجوه �ل�ضعف و�لق�ضور. 

ولهذ� كان �ضكر �حلا�ضرين للملتقى 

وز�رة  ع��ل��ى  وث���ن���اوؤه���م 

�لأدب،  وهيئة  �لثقافة، 

�ل�ضعر  �أكادميية  وعلى 

�ل���ع���رب���ي ب��ال��ط��ائ��ف، 

هذ�  يتكرر  �أن  ونرجو 

�مللتقى باأ�ضماء جديدة 

ومو�ضوعات حديثة يف 

باإذن  �لقادمة  �لأع���و�م 

�هلل«.  

وم����ن ج��ان��ب��ه �أك���د 

معي�س  �ضالح  �لدكتور 

�ل���غ���ام���دي �لأ����ض���ت���اذ 

بق�ضم �للغة �لعربية �أن 

�مللتقى  يف  �مل�ضاركن 

ك����ان����و� م����ن ���ض��ر�ئ��ح 

متنوعة من �لأدباء و�لنقاد ذكوًر� و�إناثاً 

ومن �أعمار خمتلفة ومناطق متعددة 

�أّن  �مللتقى  يف  �لالفت  ولعل  �أي�ًضا، 

لل�ضباب  ن�ضيب �لأ�ضد يف �مل�ضاركات 

م�ضرًي�  �لندو�ت،  و�إد�رة  و�ملد�خالت 

جمملها  يف  �ملقدمة  �لأور�ق  �أن  �إىل 

بتفاعل  حظيت  وق��د  وم��ث��رية  جيدة 

حو�ر�ت  ود�رت  �حل�ضور،  من  مميز 

ج��ي��دة ب���ن �ل��ب��اح��ث��ن و�مل��ق��دم��ن 

و�حلا�ضرين د�خل قاعة �ملحا�ضر�ت 

وخارجها.

�أم���ل �لتميمي  وب����د�أت �ل��دك��ت��ورة 

�ل�ضرية  يف  �ملتخ�ض�ضة  �ل��ب��اح��ث��ة  

بح�ضن  م�ضيدةً  حديثها  باجلامعة 

��ضتقبال �ملنظمن للم�ضاركن قائلًة: 

�ضيء  كل  على  �مللتقى  هوية  »ُكتبت 

زو�ي��ا  على  �حل��اف��الت  على  حولنا، 

يف  �لكبرية  �ل�ضا�ضات  على  �لفندق 

و�جهة �ملباين، على �ضناديق �لهد�يا 

�لتي كانت يف ��ضتقبالنا عند بو�بات 

وغرف  و�لفندق  و�حل��اف��الت  �ملطار 

وع��ب��ار�ت  �ل���ورد  ويحفنا  �ل�ضيافة، 

�لورد  جمال  ت�ضبه  �لتي  �لأ�ضخا�س 

لي�ضفر هذ�  �لزكية،  ور�ئحته  باألو�نه 

�ل�ضتقبال عن �لهتمام برموز �لأدب 

و�لنقد و�لثقافة«،  م�ضريةً �إىل �جتهاد 

�للجنة �ملنظمة يف و�ضع برنامج ثقايف 

ج��ودة  حيث  م��ن  ح�ضاري  باأ�ضلوب 

وبر�عة  و�لتقنية،  �لب�ضرية،  �لكو�در 

�مل�ضورين باحرت�ف تقني عاٍل جًد�. 

و�أ�ضافت د. �لتميمي �إىل �أن �ملناق�ضات 

عما  ب��دت خمتلفًة  �مللتقى  ه��ذ�  يف 

�ألفناه يف �مللتقيات �لأدبية �ل�ضعودية؛ 

جديد،  �أ�ضلوب  فيها  �تبع  �أن��ه  ذل��ك 

فالطريقة �ل�ضابقة �لتي �عتدنا عليها 

هي �أن يكون �مل�ضارك حم�ّضًر� ملو�ضوع 

�مل��ط��روح��ة،  �مل��ح��اور  حم���دد �ضمن 

و�جلديد هو وجود حماورين �أ�ضا�ضين 

للجل�ضات (د.عهود �ليامي – و�أ.عبد 

يقوم  ودوره��م��ا  �لب�ضري)  �لرحمن 

على طرح �لأ�ضئلة ملناق�ضة �ل�ضيوف 

�مل�ضاركن يف �لندوة؛ بهدف �لإثر�ء يف 

هذ� �جلانب وطرح �ل��روؤى �ملختلفة، 

وط��رح �جلديد  �لتطوير  و�لرغبة يف 

يف �جلو�نب �ملطروحة للنقا�س. وهذه 

�لروؤية �جلديدة للقاء�ت �لأدبية متثل 

حر�ًكا فكرًيا وثقافًيا جديًد� يرغب يف 

تطوير �حلر�ك �لأدبي �ل�ضعودي وقد 

�أعجبني كثرًي�«

�لتميمي يف  �أم��ل  د.  �ضاركت  وقد 

وك��ان  �ملناق�ضات،  جل�ضات  �إح���دى 

مو�ضوع تلك �جلل�ضة  (�أهمية �جلو�ئز 

�لأدب��ي  �مل�ضهد  يف حتريك  �لأدب��ي��ة 

يف  �لتميمي  د.  و�أ�ضارت  �ل�ضعودي)، 

مع  �أقامتها  ن��دوة  �إىل  �جلل�ضة  تلك 

(ندوة  بعنو�ن  �جلامعة  يف  طالباتها 

بن  �لعربي  لالإبد�ع  �لأدبية  �جلو�ئز 

2016م،  ع��ام  و�لت�ضكيك)  �لتقدير 

وك��ان��ت ت��ل��ك �ل��ن��دوة ب��ه��دف تقييم 

بثقافة  يتعلق  فيما  �لعربية  �لتجربة 

و�ضكاًل،  م�ضمونا  �لأدب��ي��ة  �جل��و�ئ��ز 

على  حائزة  �إبد�عية  من��اذج  وحتليل 

جو�ئز �أدبية وتقييمها وحتليلها فنيا، 

ومر�جعة �ملوقف �لعربي �حلديث من 

ثقافة �لت�ضكيك يف �جلو�ئز، وحتريك 

و�لعنا�ضر  �لأدب��ي��ة  باملفاهيم  �لوعي 

�لأعمال  بع�س  �أهملتها  �لتي  �لفنية 

�لإب���د�ع���ي���ة، و�ل��ب��ح��ث ع��ن �أ���ض��ب��اب 

��ضتحقاقها للفوز« .

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

د. صالح زياد: فوائد الملتقى متعددة ونرجو أن يتكرر هذا الملتقى 
بأسماء جديدة وموضوعات حديثة في األعوام القادمة

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

د.�صالح الغامدي د.اأمل التميميد.�صالح زّياد د. نورةالقحطاين

د. صالح  
الغامدي:  

األوراق المقدمة 
حظيت بتفاعل 

مميز من 
الحضور

الرهـــان..الرهـــان..

خذيني من دمي نف�ضي وقلبي

و�ضونيني فديتِك كالأمانة

�ضعوري ر�ِجٌف كالطفِل خوًفا

ف�ضميِه، ُهنا يلقى �أمانه

خذيني، فا�ضطر�ُب �لقلِب يق�ضو

لعل بقربِك �لهادي ِوز�نَه

خذيني جنتي وندى زهوري

ويف ريَّاِك للظامي �ضمانة

يعي�ُس �ملرءُ يف كَبٍد �ضديٍد

وين�ضى �أن يرى يوًما مكانه

ويلهُث كالرياح �لهوِج، ي�ضعى

يدّمُر غافاًل عِجاًل ِجنانه

حياةُ �ملرِء حن يعي�ُس �ضمًحا

يردد _�ضادًقا_ فيها �متنانه

ويحمُد رّبُه ويفي�ُس �ِضعًر�

يغاِزُل دوحَة �حلِبّ �ملُهانة

ي�ضالُح نف�َضُه فينرُي �ضوءٌ 

ي�ضالُح �أم�َضُه غَدهُ و�آنَه

»�إذ� هبت رياحَك فاغتنمها«

ي�ضري زمانُك �لغايف زمانَه

نطرُي ور�ء دنيانا ونن�ضى

مر�يف �لروح ن�ضتمري �خليانة

ويف �أعماقنا بحٌر بديٌع

تغو�ُس بقعرِه مليوُن د�نة

�أ�ضافُر دون ز�ٍد ثم �أهوي

كمحت�ضٍر ول يقوى �لإبانة

�إىل �أن �أنثني بجد�ِر قلٍب

و�أدعو �هلل يعطيني حنانه

فتنتف�ضن يل حًبا دفيًئا

ويك�ضُب قلبَي �لعاين رهانَه

د.اأ�صماء اجلوير
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عرب ا�ستطالع

الطالب الجامعي واإلنترنت.. فوائد معرفية 
وتساؤالت حول الموثوقية!

ا�ستطالع: بدر العرجاين

باملحطات  الإنرتنت ف�ساء يزخر 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ميكن 

ال�ستفادة منها ول �سيما يف املرحلة 

العلمية  امل��واق��ع  فهناك  اجلامعية، 

امل��ت��خ�����س�����س��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�����ره�����ا م�����ن ال���و����س���ائ���ل 

رحلته  اإك��م��ال  على  للطالب  املعينة 

ما  حت��ق��ي��ق  اإىل  لي�سل  التعليمية 

ي�سبو اإليه من اأهداف.

من خالل ا�ستطالع راأي اأكادميي 

الإجابة  الطالب؛ نحاول  وع��دد من 

ي�ستفيد  ه��ل  التالية:  الأ�سئلة  ع��ن 

حًقا؟  الإنرتنت  يوفره  الطالب مما 

اأوج��ه تلك ال�ستفادة؟ وهل  ما هي 

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 

اأن م�اقع مثل الي�تي�ب وال�يكيبيديا 

اأ���س��ب��ح��ت ك���ن���ًزا م���ن امل��ع��ل���م��ات 

امل�سكلة  اأن  غ��ر  ج���ًدا،  ال�سخمة 

ودقتها،  املعل�مة  م�سدر  يف  تكمن 

امل�ث�قية  ن�سبة  تفاوت  اإىل  م�سًرا 

للقن�ات على الي�تي�ب.

واأ�ساف قائاًل: » اأعتقد اأن هناك 

التطبيقات  بع�س  من  تتحقق  فائدة 

التليغرام  تطبيق  مثل  التعليمية، 

ح��ي��ث ي��ت��ب��ادل ال��ط��الب ال��ب��ي��ان��ات 

اأ�ستاذ  وبني  بينهم  فيما  واملعل�مات 

بع�س  خالله  من  ويطبق�ن  املقرر، 

اإىل  باالإ�سافة  التعليمية،  االأن�سطة 

وج�د تطبيقات تعليمية متخ�س�سة 

مثل البالك ب�رد«.

ن�سيحة معّلم

عن اال�ستفادة من الي�تي�ب؛ يرى 

ق�سم  م��ن  ال�سعيل  نا�سر  الطالب 

ا�ستفاد  اأن��ه  االإ�سالمية  الدرا�سات 

التعليمية  ال��ق��راآن  قناة  م��ن  ك��ث��ًرا 

وتدبرها،  االآي��ات  لتعلم  املخ�س�سة 

وم���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر زم��ي��ل��ه ع��ب��داهلل 

�سع�بًة  واجه  اأنه  القحطاين  نا�سر 

اأن  اإىل  الدرا�سية  امل���اد  اإح��دى  يف 

باال�ستعانة  اأ�ساتذته  اأح��د  ن�سحه 

االإن��رن��ت،  على  التطبيقات  ب��اأح��د 

حيث ق���ال: »ك��ان��ت ل��دي م���ادة عن 

املراث وا�ستخدمت تطبيق (ح�سبة 

املراث) للمراجعة عربه، وذلك بعد 

فهد  الدكت�ر  من  تلقيتها  ن�سيحة 

الرومي با�ستخدام التطبيق«.

 ترفيه ومعرفة

كلية  من  ال�سل�م  اأو���س  الطالب   

د اأن االإنرنت غررّ حياته  االآداب اأكرّ

يت�سل  فيما  خ�س��ًسا  كلي،  ب�سكل 

اإن   «  : وي��ق���ل  امل��ع��ريف،  بامل�ست�ى 

ننا من ا�ستغالل اأوقات  االإنرنت ميكرّ

الفراغ،  فاأ�سبح بذلك املرجع االأول 

املعرفة  ع��ن  والبحث  الرفيه،  يف 

اأي�ًسا؛ فه� يعزز وي�ساهم يف تط�ير 

املهارات واخلربات احلياتية ح�سب 

اهتمامات االأ�سخا�س، فال اأنكر اأن 

اجلانب  تعزيز  يف  �ساهم  االإنرنت 

اأ�سبح  حتى  لدي  والثقايف  املعريف 

ي��ن��اف�����س امل��ع��رف��ة واخل�����ربة ال��ت��ي 

اأكت�سبها يف حياتي الي�مية«.

عتب على الأ�ساتذة

عن متابعة امل�ستجدات يف جمال 

التخ�س�س بالن�سبة للطالب؛ ت�سيف 

الطالبة داليا الن�سار من كلية االآداب 

اأن  االجتماعية  ال��درا���س��ات  بق�سم 

املن�سات امل�سه�رة لدينا  يف اململكة 

يجد فيها الفرد ما يحتاجه للبحث 

»بحكم  وت��ق���ل:  معل�مة،  اأي���ة  ع��ن 

ب�سكل  اأ�ستخدمها  ف��اإين  تخ�س�سي 

دائم؛ الأك�ن مطلعًة على امل�ستجدات، 

وملمًة بتخ�س�سي، ولالأ�سف مل اأجد 

وجدت  واإن  اأ�ساتذتي،  الأحد  من�سًة 

اأ�ستخدمها«.  ال  من�سة  يف  ت��ك���ن 

متابعة  على  اأن��ه��ا حت��ر���س  م���ؤك��دةً 

اأع�ساء هيئة التدري�س املتخ�س�سني 

بعلم االجتماع على ت�ير، وحتر�س 

ل��ق��اءات��ه��م يف  متابعة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 

املن�سات االأخرى. كما ت�سيف زميلتها 

يف ق�سم علم االجتماع الطالبة زينة 

من  كبرةً  فائدةً  باأنها حققت  يا�سر 

من�سات التعلم والتطبيقات يف جمال 

اأن  ميكن   « تق�ل:  حيث  درا�ستها، 

جتد يف الي�تي�ب �سرًحا لعدة درو�س 

من اأكرث من معلم، فتختار من بينهم 

من ينا�سبك �سرحه »  وعلى م�ست�ى 

ترجمة  تطبيق  »اأ�ستخدم  الرجمة: 

ق�قل كثًرا كلما وجدت كلمة ال اأفهم 

معناها اأو ن�سيتها، فاأنا �سخ�سًيا اأرى 

اأن تطبيق الرجمة مفيد وعملي »، 

وترى اأن املن�سات التعليمية  �سهلت 

وال��دك��ت���ر،  ال��ط��ال��ب  ب��ني  الت�ا�سل 

ي�سًرا  بينهما  الت�ا�سل  اأ�سبح  فقد 

و�سريًعا، م�ؤكدة اأن التعليم االإلكروين 

اإليها  بالن�سبة  اأكرث  ومنا�سب  عملي 

الأنه غر مقيد بزمان اأو مكان معني.

تتفق مع ما �سبق الطالبة فاطمة 

ال��ع��ت��ي��ب��ي م���ن ق�����س��م ال���درا����س���ات 

�سريحًة  اإن  بق�لها  االجتماعية؛ 

وجدوا  التعليم  من�س�بي  من  وا�سعًة 

اأن الفائدة م�ساعفة، ون�سب النجاح 

امل��ح��ا���س��رات  تن�سر  حينما  اأع��ل��ى 

املن�سات  عرب  الدرا�سي  واملحت�ى 

يف  الطالب  عليها  ليطلع  الرقمية؛ 

كل وقت، وت�سيف: »من واقع جتربة 

اأ�ستاذاتي  الإح���دى  ك��ان  �سخ�سية، 

خالله  م��ن  تن�سر  اإل��ك��روين  م�قع 

امل��ح��ا���س��رات وامل��ل��خ�����س��ات ال��ت��ي 

ت�ساعد على فهم املقرر؛ االأمر الذي 

ا�ستيعاب  على  ال��ط��ال��ب��ات  �ساعد 

املادة العلمية ب�سكل اأف�سل«.

اأثر اإيجابي

كلية  من  �سليمان  ح�سة  الطالبة 

االآداب ترى اأنها حتقق لها اأثراً اإيجابياً 

جًدا من خالل ا�ستخدامها لالإنرنت، 

حيث تق�ل: »تعلمت من خالله مهارات 

كثرةً ومتن�عًة، وذلك مبتابعة بع�س 

احل�سابات يف من�سة ت�ير التي تن�سر 

وامل�ستجدات  والدرا�سات  املعل�مات 

اأين  كما  تخ�س�سي،  املتعلقة مبجال 

يف  احل�����س��اب��ات  بع�س  م��ن  اأ�ستفيد 

تزويدي  مب�سادر التعلم االإلكرونية 

اخلا�سة بامل�اد العلمية« .

نا�سر ال�سعيل عبداهلل القحطاين د. ذيب الدو�سري

د. ذيب الدوسري: بعض المواقع كنز معرفي.. ولكن؟!

حصة سليمان: تويتر وسيلة لمتابعة المستجدات بمجال تخصصي

زينة: اليوتيوب مدرسة تتجاوز قيود الزمان والمكان عبدالله: وجدت ضالتي في )حسبة الميراث(
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حوار : حممد العنزي 

الأمرا�ض  من  اللويحي  الت�صلب  يعترب 

ال��ت��ي ظ��ه��رت م��ن��ذ زم��ن ب��ع��ي��د،  لكنه اأخ��ذ 

يف الن��ت�����ص��ار م���ع م����رور ال�����ص��ن��وات يف دول 

���ا. فما  اأي�������صً ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ال���ع���امل، ويف 

اللويحي؟  وما مدى خطورته؟ الت�صلب 

ل������إج�����اب�����ة ع�����ن ذل�������ك ال����ت����ق����ت ر����ص���ال���ة 

اجل���ام���ع���ة ب���ال���دك���ت���ور ����ص���ل���م���ان اجل������اراهلل 

ا���ص��ت�����ص��اري امل����خ والأع�������ص���اب مب�����ص��ت�����ص��ف��ى 

امللك خالد اجلامعي.  

 

�صجلت  ومتى  اللويحي؟  الت�صلب  ما   -

اأول حالة ؟

املتعدد  الت�صلب  اأو  اللويحي  الت�صلب   

مر�ض  ه��و   (Multiple sclerosis)

ال�����ص��وك��ي،  واحل��ب��ل  امل���خ  ي�صيب  م��ن��اع��ي 

الذي  ال�صرر  اأن  مناعي  بكلمة  ويق�صد 

ي�صيب املخ تت�صبب به خاليا الدم املناعية. 

ب�صكل  ت�صخي�صها  مت  حالة  اأول  عن  اأم��ا 

ع�صر  التا�صع  القرن  لنهايات  فتعود  موؤكد 

حاالت  هناك  اأن  يعتقد  لكن  فرن�صا،  يف 

امليالدي  ع�صر  اخلام�ض  للقرن  تعود  قد 

يف اأوروبا.

اللويحي  الت�صلب  اأن  بالذكر  اجلدير 

الع�صلي  ال��ت�����ص��ل��ب  ع��ن  مت��ام��اً  ي��خ��ت��ل��ف 

غري  مر�ض  االأخ��ري  اإن  حيث  ال�صموري، 

اأ�صعب. مناعي وعالجه 

- ما اأنواع الت�صلب اللويحي؟  وما اأ�صد 

الأنواع خطورة ؟

ح��وايل  (ي�صيب  �صيوعاً  االأك���ر  ال��ن��وع 

ي�����ص��م��ى  م���ا  امل���ر����ص���ى) ه���و  م���ن   80%
االن��ت��ك��ا���ص��ي  اأو  ال���راج���ع،  ب��االن��ت��ك��ا���ص��ي 

ال�صكوين،  اأواالن��������ت��ك��ا���ص��ي  ال��رج��������وع��ي، 

انتاك�ص�ات  �صكل  على  ي�ظهر  الن�وع  وهذا 

اأ���ص��اب��ي��َع  اأو  اأي���اًم���ا  ت�صتمر  (ه��ج��م��ات) 

اال�صتقرار. اأو  التح�صن  من  فرتة  يتبعها 

عالية  بن�صبة  تتح�صن  االنتكا�صات  غالبية 

يكون  ال  قد  تكررها  مع  لكن  الوقت،  مع 

اأع��را���ض  عنها  ينتج  وق��د  حت�صن،  هناك 

ي�صمى  ال��ث��اين  ال��ن��وع  واإع���اق���ات.  مزمنة 

الثانوي،  التقدمي  اأو  الثانوي  بالتطوري 

مر�صى  م��ن   80%-50 ح��وايل  وي�صيب 

ال�صنني  مرور  بعد  اإنه  حيث  االأول،  النوع 

قد  ذل��ك  رغ��م  لكن  االنتكا�صات،  تختفي 

التوازن،  يف  بطيء  بتدهور  املري�ض  ي�صعر 

اأو ب�صعف يف الع�صالت اأو امل�صي.

حيث  االأويل  التطوري  هو  الثالث  النوع 

ناحية  من  الثانوي  للتطوري  م�صابه  اإن��ه 

اأي  ل��ك��ن دون وج���ود  ال��ب��ط��يء،  ال��ت��ده��ور 

يكون  قد  النوع  وهذا  �صابقه،  انتكا�صات 

عالجاً. االأ�صعب 

املر�ض؟  بهذا  امل�صابني  - عاملًيا كم عدد 

اأكرث الدول ت�صجيً� للحالت ؟ وما 

هناك  اأنَّ  يقدر  التقديرات  اآخر  ح�صب 

بالت�صلب  م��ري�����ض  م��ل��ي��ون   2.8 ح���وايل 

دول  يف  امل��ر���ض  وي��ك��ر  ع��امل��ي��اً،  اللويحي 

ويقل  اأوروب���ا  و�صمال  ال�صمالية  اأمريكا 

وحملياً  عاملياً،  اآ�صيا  و�صرق  اأفريقيا  يف 

ت�صخي�ض  يف  م�����ص��ط��رد  ت���زاي���د  ه��ن��اك 

متعددة  الأ�صباب  اللويحي  الت�صلب  حاالت 

وحت�صنها،  الت�صخي�ض  ط��رق  توفر  منها 

عدد  يف  حقيقية  زي���ادة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

به. امل�صابني 

 2020 ويف درا�صة �صعودية ن�صرت عام 

ال�صعوديني  الت�صلب  مر�صى  ع��دد  ق��در 

62 مري�ًصا  لكل 100 األف مواطن، لكن  ب�

يعتقد اأن الرقم احلقيقي قد يتجاوز هذا 

التقدير.

  

اأو ع��م��ًرا  - ه���ل امل���ر����ض ي�����ص��ي��ب ج��ن�����ًص��ا 

بعينه اأكرث من غريه ؟ 

امل��ر���ض ي�����ص��ي��ب ك��ال اجل��ن�����ص��ني، لكن 

ي�صكلن  اأكر حيث  ب�صكل  به  االإناث ي�صنب 

العظمى  والغالبية  تقريًبا،  احلاالت  ثلثي 

عمر  ب��ني  ت�صخي�صها  يتم  احل���االت  م��ن 

مر�صى  هناك  لكن  �صنة،   40 ال� و   20 ال�

اأو يف مراحل  البلوغ،  قبل  ت�صخي�صهم  يتم 

العمر. من  متقدمة 

- هناك من يقول اإن املر�ض �صببه )عني 

اأو ح�صد اأو �صحر( ما راأيكم ؟

�صبب  يوجد  ال  علمياً  لكن  حق،  العني 

وتلعب  اللويحي،   للت�صلب  مثبت  واح��د 

قابلية  يف  كبرًيا  دوًرا  الوراثية  العوامل 

عوامل  اإىل  باالإ�صافة  للمر�ض،  التعر�ض 

الفريو�صات  لبع�ض  التعر�ض  مثل  اأخ��رى 

ال�����ص��ائ��ع��ة، وك���ذل���ك ن��ق�����ض ف��ي��ت��ام��ني د، 

وك��ذل��ك  امل��راه��ق��ة  ف��رتة  اأث��ن��اء  وال�صمنة 

ال�صجائر. تدخني 

 - ما اأعرا�ض املر�ض ؟

تختلف  االنتكا�صات  اأعرا�ض 

ح�����ص��ب امل��ن��ط��ق��ة امل�����ص��اب��ة يف 

اجل����ه����از ال���ع�������ص���ب���ي، واأك�����ر 

االأع������را�������ض ����ص���ي���وع���اً ه��ي 

يف  االإح�صا�ض  تغري  و  التنمل، 

االأطراف اأو الوجه، باالإ�صافة 

اإح����دى  ال���ن���ظ���ر يف  ل��ن��ق�����ض 

ال��ع��ي��ن��ني،  وه���ن���اك اأع���را����ض 

التوازن،  ا�صطراب  مثل  اأخرى 

و���ص��ع��ف ع�����ص��الت االأط����راف، 

بد  باملثانة. وال  التحكم  و�صعوبة 

اأن ت�صتمر هذه االأعرا�ض ملدة يوم 

اأو يومني على االأقل.

- ه����ن����اك م����ا ي�������ص���م���ى ب����الأع����را�����ض 

بها؟ يق�صد  ماذا  للت�صلب؟  اخلفية 

للمري�ض،  مزعجة  تكون  اأعرا�ض  هذه 

حياته،  على  وت��وؤث��ر 

اأو  االآخ��ري��ن  اأم���ام  ت��ك��ون ظ��اه��رًة  لكن ال 

اأم����ام ال��ط��ب��ي��ب. اأ���ص��ه��ره��ا ه��و االإج��ه��اد 

من  عالية  لن�صبة  يحدث  ال��ذي  ال�صديد 

باإجهاد  يح�ض  فاملري�ض  الت�صلب،  مر�صى 

ي�صعر  وق��د  ب�صيًطا،  جم��ه��وداً  ب��ذل  ول��و 

قد  وهذا  اأي جمهود،  بذل  دون  باالإجهاد 

اأنه قد   يكون مرتبًطا بن�صاط املر�ض. كما 

واإج���راء  الرتكيز،  يف  �صعوبة  م��ن  يعاين 

البطء  من  يعاين  واأحياًنا  املتعددة،  املهام 

بالقلق  ي�صعر  وقد  الذهنية.  العمليات  يف 

وهبوط املزاج.

 

- كيف يتم ت�صخي�ض احلالت؟

ت�صخي�ض املر�ض يعتمد على اأخذ تاريخ 

اإىل  باالإ�صافة  املري�ض،  من  دقيق  مر�صي 

الت�صخي�ض  تاأكيد  ال�صريري، ويتم  الفح�ض 

املغناطي�صي  ال��رن��ني  اأ���ص��ع��ة  ط��ري��ق  ع��ن 

وعند  ال�صوكي.  احلبل  واأحياًنا  للراأ�ض، 

خزعة  لعمل  اأحياناً  نلجاأ  قد  �صك  وجود 

ال�صوكي،  النخاعي  ال�صائل  لتحليل  الظهر 

ت�صخي�ض  ت��اأك��ي��د  ع��ل��ى  ي�صاعد  م��ا  وه��و 

املر�ض.

ال��ع��ل��م ف��ي��م��ا ي��خ�����ض  اأي����ن و����ص���ل  اإىل   -

؟ اللويحي  الت�صلب  ع�ج مر�صى 

املا�صية ح�صل هناك  �صنًة   15 ال� خالل 

من  تقي  التي  املناعية  االأدوي���ة  يف  تطور 

من  الكثري  هناك  فاأ�صبح  االنتكا�صات، 

انعك�ض  ما  وه��و  االآم��ن��ة،  الفعالة  االأدوي��ة 

ب�����ص��ك��ل م��ل��ح��وظ ع��ل��ى امل��ر���ص��ى، حيث 

ال  ممن  املر�صى  من  الكثري  هناك  اأ�صبح 

و�صائل  ال�صتخدام  حاجة  اأي  عليهم  يظهر 

�صنة   20 بعد  حتى  امل�صي  على  امل�صاعدة 

طرق  يف  حت�صن  هناك  اأي�ًصا  املر�ض.  من 

يف  ���ص��رع��ة  اإىل  اأدى  مم��ا  الت�صخي�ض، 

مبكراً. املنا�صب  العالج  وبدء  الت�صخي�ض 

حالياً هناك اأبحاث قائمة الإيجاد اأدوية 

الإيجاد  واأي�صاً  ال�صرر،  ت�صحيح  الإع��ادة 

هذه  مازالت  لكن  املر�ض،  من  يقي  لقاح 

االأبحاث يف مراحل مبكرة.

  

اإىل  املري�ض  يعيد  املناعي  الع�ج  هل   -

الطبيعية؟ حالته 

فاإن  االنتكا�صات  حدوث  حال  يف 

اأح��د  م��ن  ج��رع��ات  يعطى  املري�ض 

 5 اإىل   3 ال��ك��ورت��ي��زون مل��دة  اأن���واع 

اأيام، مما ي�صاعد على التح�صن من 

املناعية  االأدوي���ة  لكن  االنتكا�صة، 

الوقاية  الواقية مفعولها مرتكز على 

من االنتكا�صات التي ينتج عن تكررها 

املزمنة. االإعاقة 

اأو اخل�يا  النخاع  زراع��ة  - ماذا عن 

الت�صلب  مر�ض  دور يف  لها  هل  اجلذعية؟ 

اللويحي؟

من  للت�صلب  ال��ف��ع��ال  ال��وح��ي��د  ال��ن��وع 

نخاع  من  يوؤخذ  ما  هو  اجلذعية  اخلاليا 

اأك��ر  م��ن  وه��و  ال���دم،  يف  ويحقن  العظم 

الت�صلب  ع���الج  يف  ف��ع��ال��ي��ًة  ال��ت��دخ��الت 

من  عاليًة  ن�صبًة  يحمل  لكنه  اللويحي، 

باالأدوية  مقارنًة  وامل�صاعفات  اخلطورة 

حاالت  يف  اإال  عمله  يتم  ال  لهذا  املناعية، 

حال  ويف  بعناية،  وخمتارة  ج��داً  حم��دودة 

ف�صل اأكر من عالج مناعي.

 

- كم مدة الع�ج املناعي ؟

نظًرا الأن الت�صلب مر�ض مناعي مزمن، 

لال�صتمرار  بحاجة  املر�صى  غالبية  ف��اإن 

ت�صل  قد  طويله  مل��دة  مناعي  ع��الج  على 

اإىل 10 اأو 20 �صنة.

اأن��واع  ي���ح��ظ وج��ود  امل��ت��اب��ع للمر�ض   -

م���ت���ع���ددة م����ن احل���م���ي���ات ال���غ���ذائ���ي���ة ال��ت��ي 

احلمية  ما  الت�صلب،  مبر�صى  بها  ين�صح 

املنا�صبة؟

احلميات  م��ن  الكثري  فهناك  �صحيح، 

الغذائية التي يروج لها بناء على معلومات 

اأو درا����ص���ات حم����دودة، ل��ك��ن يف  ن��ظ��ري��ة 

اأي  وج���ود  يثبت  مل  االآن  حتى  احلقيقة 

الت�صلب  مبر�صى  خا�صة  غذائية  حمية 

االنتكا�صات،  تخفف  اأو  لل�صفاء  توؤدي  قد 

لهذا نن�صح املري�ض بغذاء متوازن ومتنوع، 

واأن يحافظ على وزنه يف حدود الطبيعي 

ال�صمنة. ويجتنب 

 

تقدمونها  التي  ن�صائحكم  ما  ختاًما   -

؟ اللويحي  الت�صلب  ملر�صى 

تقبل  عليه  ي�صعب  املر�صى  من  كثري   

عند  خ��ا���ص��ًة  ال��ب��داي��ة،  يف  الت�صخي�ض 

االنتكا�صة  بعد  املتوقع  التح�صن  ح��دوث 

اإي��ق��اف  ع��ن��ه  ينتج  ق��د  م��ا  وه���و  االأوىل، 

غري  اأخ��رى  بدائل  عن  البحث  اأو  العالج 

ب�صوؤال  املري�ض  اأن�صح  لهذا  م��درو���ص��ة. 

واأن  املتعلقة  االأ�صئلة  جميع  عن  الطبيب 

وجود  عدم  حال  ويف  �صريحاً.  معه  يكون 

ثقة بالطبيب ل�صبب اأو الآخر فال مانع من 

من  ب��داًل  اآخ��ر  اأع�صاب  طبيب  ا�صت�صارة 

العالج. اإيقاف 

مقارنة  عدم  املري�ض  على  يجب  اأي�ًصا 

ت�صابهت  مهما  اآخ��ر  مري�ض  ب��اأي  حالته 

ب�صكل  يعي�ض  املر�صى  فبع�ض  االأعرا�ض، 

و�صائل  يحتاج  قد  وبع�صهم  ج��داً  طبيعي 

ق�صرية،  فرتة  خالل  امل�صي  على  م�صاعدة 

وهذا يعتمد على عوامل كثريه جداً اأهمها 

���ص��دة االن��ت��ك��ا���ص��ات وم��ك��ان��ه��ا يف اجل��ه��از 

املناعي وغريه. العالج  ونوعية  الع�صبي، 

مع  املتابعة  على  احلر�ض  يجب  كذلك 

اأ�صعة  اإج���راء  وكذلك  االأع�����ص��اب،  طبيب 

خا�صًة  دوري  ب�صكل  املغناطي�صي  الرنني 

كذلك  الت�صخي�ض،  من  االأوىل  ال�صنني  يف 

ن�صدد على عدم اإيقاف العالج املناعي اإال 

الطبيب. با�صت�صارة 

العالج  اأهمية  على  نوؤكد  اأن  نود  اأي�صاً 

من  يعاين  ملن  خا�صًة  والتمارين  الطبيعي 

اأو �صعوبة يف  اأو �صد  �صعف يف الع�صالت 

امل�صي.

اليوجد سبب للتصلب اللويحي ... والعين حق !!

د. الجارالله: أكثر من مليوني مصاب بالتصلب 
واإلناث األكثر عرضة 

د. �صلمان اجلاراهلل
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تحديات تحليل البيانات )المحتوى العربي(
تعد اللغة العربية اللغة الرابعة عامليًّا �سمن اأكرث اللغات ا�ستخداًما 

على الإنرتنت، وهي اأكرب ع�سو يف عائلة اللغات ال�سامية اإْذ يتحدث بها 

ما يقرب من 500 مليون �سخ�ص يف جميع اأنحاء العامل، ومن ثَم كانت 

بالغًة  اأهميًة  يعطي  املتحدة مما  للأمم  ال�ست  الر�سمية  اللغات  اإحدى 

الدرا�سات  العديد من  جريت 
ُ
اأ العربي. وقد  للن�ص  اأطر حتليل  لإن�ساء 

الإجنليزية  ذلك  يف  مبا  لتينية  باأحرف  املكتوبة  اللغات  حتليل  حول 

الن�ص  عن  قليلة  درا�سات  مقابل  يف  والهولندية  والإ�سبانية  والأملانية 

العربي، ذلك اأن اللغة العربية متتلك العديد من املميزات وال�سفات التي 

لتعقيدها،  جتعل من ال�سعب تطوير اإطار عمل حتليل فعال لها نظراً 

لذا �سيخ�س�ص هذا املقال لو�سف التحديات التي تواجه التعرف على 

اللغة العربية وحتليل البيانات العربية امل�ستمدة من من�سات التوا�سل 

الجتماعي.

اأول هذه التحديات يتمثل يف اأن اللهجات واللغات التي تعتمد على 

الن�ص العربي -مثل اللغة العربية املعا�سرة، واللغة العربية التقليدية- 

بدرجات  الكلمات  معنى  يف  اليقني  وع��دم  التماثل  من  كثرًيا  تت�سمن 

خمتلفة، وقد لوحظ تقدم �سئيل يف املعاجلة احل�سابية للغات القائمة 

اأدوات ح�سابية  على الن�ص العربي، ومع ذلك طرح عدد من الباحثني 

للغات العربية واملوارد التي ت�ستند اإىل الن�سو�ص العربية املعدلة ولي�ص 

اإىل الن�سو�ص العربية الأ�سلية (معاجم اللغة واملحلل ال�سريف العربي)، 

يف  الق�سرية  العلة  حروف  متثيل  عدم  اأي�ًسا  التحديات  بني  من  وكان 

الر�سائل النموذجية مما يوؤدي ب�سكل كبري اإىل الغمو�ص، لذا تعد اإدارة 

هذه امل�سكلت حتديًّا حقيقيًّا يف معاجلة اللغات املكتوبة باللغة العربية.

اإن الباحث واملهتم  يف هذا املجال يجد اأن عملية حتليل البيانات على 

العربية  املنطقة  ال�سخمة) يف  (البيانات  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

وتعقيد  �سخامة  ذل��ك  يف  مبا  املختلفة،  التحديات  من  ُجملًة  تواجه 

البيانات، و�سعوبة تطبيق التقنيات الآلية عند معاجلة جمموعة بيانات 

عربية م�ستقة من ال�سلوك اأو التعبري الب�سري، ف�سل عن عدم اكتمال 

و�سيتم  الأولية،  مراحلها  يف  لتزال  التي  البيانات  جمموعة  و�سفافية 

التو�سع بذكر هذه التحديات يف مقالت قادمة.

د.اجلوهرة املطريي

اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الإعالم 

ن��ع��ت��م��د ج��م��ي��ًع��ا ع��ل��ى الت�����س��ال 

اأعمالنا،  مبعظم  للقيام  بالإنرتنت 

�سخ�سيًة.  اأم  احرتافيًة  اأكانت  �سواء 

وم��ع زي���ادة الطلب والع��ت��م��اد على 

ال�سبكات، ي�سعى النا�س اإىل البحث 

عن �سرعات اإنرتنت عالية اإىل جانب 

اخلدمات املوثوقة.

ومن هنا تن�ساأ احلاجة اإىل �سبكة 

اجليل اخلام�س اجلديد من �سبكات 

ت�سمن  ال��ت��ي  الال�سلكية  الإن���رتن���ت 

لك القدرة على نقل البيانات كبرية 

احلجم بكفاءة عالية ويف وقت اأقل.

مت��ل��ك ���س��ب��ك��ات G5 ق�����درًة اأع��ل��ى 

ع���ل���ى ت���و����س���ي���ل ال���ب���ي���ان���ات ب�����س��رع��ة 

م��ا تقدمه �سبكة  40 �سعف  ت��ق��ارب 

اأن�����ك  ي���ع���ن���ي  G5 احل�����ال�����ي�����ة، مم�����ا 
���س��ت��ك��ون ق������ادرًا ع��ل��ى حت��م��ي��ل فيلم 

ث��وان،  ب�سع  غ�سون  عالية يف  بدقة 

ب��ي��ن��م��ا ي�����س��ت��غ��رق ذل�����ك ق����راب����ة 10 

G4، وع�����الوة  ���س��ب��ك��ة  دق����ائ����ق ع���ل���ى 

ع��ل��ى ذل���ك، ف��اإن��ه ع��ن��د ا�ستخدامك 

���س��ب��ك��ات G5 ���س��ت��ق��ّل ح����الت ت��اأّخ��ر 

و�ستعزز  وا�ستقبالها،  امل��ل��ف��ات  نقل 

ه����ذه ال�����س��ب��ك��ات ال��ال���س��ل��ك��ي��ة اأي�����س��ًا 

تطوير تقنيات جديدة اأخرى ت�سمل 

الواقع الفرتا�سي، واإنرتنت الأ�سياء 

)IoT(، وغريها.

- ماهي �سبكة G5 ؟

اخلام�ص  اجليل  هي   G5 �سبكة 

من �سبكات الهاتف التي تهدف اإىل 

املعتِمَدة  الن�ساطات  كافة  ت�سريع 

وتعترب  ب��الإن��رتن��ت،  الت�سال  على 

الل�سلكية  لل�سبكات  جديداً  معياراً 

على  ت�ستمل  التي   G5 �سل�سلة  من 

اأربعة اأجيال �سابقة من ال�سبكة.

�سبكة  ببناء   G5 تقنية  ت�سمح 

جميع  لربط  الأ�سا�ص  يف  مت  �ُسمِّ

جانب  اإىل  افرتا�سياً،  الأ�سخا�ص 

اأنها ت�سمل الت�سال ال�سريع جلميع 

من  وغ��ريه��ا  والأج���ه���زة،  الآلت، 

الأدوات.

على  التكنولوجيا  ه��ذه  وت��رّك��ز 

 GPS بيانات  من  قدر  اأك��رب  توفري 

املتعددة، و�سرعات اأعلى، وموثوقية 

التاأخر،  واأقل قدر ممكن من  اأكرب، 

اإ�سافًة  هائلة،  ق��درات  مع  و�سبكة 

اإىل زيادة توافر البيانات.

واإىل جانب ما ذكرناه، �سيكت�سب 

اأك�����رب عند  امل�����س��ت��خ��دم��ون خ����ربة 

ا�ستخدام تكنولوجيا اجليل اخلام�ص 

العالية  الكفاءة  اإىل  بالإ�سافة   ،5G
والأداء املعزز لهذه التكنولوجيا مما 

يجعلها قادرة على جذب املزيد من 

الأ�سخا�ص عن طريق دعم جمالت 

جديدة.

- م���ن ال����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى اإن�����س��اء 

�سبكة G5 ؟

هناك العديد من ال�سركات التي 

لتوفري  و�سعها  يف  م��ا  بكل  ت�سهم 

احل���ال،  وبطبيعة   ،G5 خ��دم��ات 

ت�سهم ال�سركات التي يرغب زبائنها 

ب�سبكات G5 ذات ال�سرعة الفائقة 

جميع  وتعمل  توفريها،  عملية  يف 

هذا  يف  احلالية  الكربى  ال�سركات 

 ،Verizonو ،AT&T املجال، مثل

وT-Mobile، وSprint على ن�سر 

تقنية G5 ب�سكل من الأ�سكال.

- ما هي التقنيات الرئي�سية التي 

تتكّون منها �سبكة G5 ؟

ال�سرعة والرتدد العاليني

ال���واي  ���س��ب��ك��ات  م�سكلة  ت��ك��م��ن 

ف��اي يف ع��ر���ص ال��ن��ط��اق ال���رتددي 

املنخف�ص، ويزداد طلب امل�ستخدمني 

املزيد  على  للح�سول  يوم  بعد  يوماً 

من البيانات، لكن ال�سبكات احلالية 

غري قادرة على حتقيق ذلك ب�سبب 

الراديو  النطاقات املحدودة ملوجات 

التي ت�ستخدمها.

تقليل  ف���اإن  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ًة 

ع��ر���ص ال��ن��ط��اق ال����رتددي وت��وف��ري 

اخلدمة لعدد اأكرب من امل�ستخدمني 

ال�����س��رع��ات  ان��خ��ف��ا���ص  اإىل  ي����وؤدي 

وازدياد النقطاع يف الت�سال، وهنا 

املليمرتّية،  امل��وج��ات  ف��ائ��دة  تكمن 

على  التزويد  �سركات  تعمل  حيث 

اختبار طرق لبث ال�سبكة با�ستخدام 

هذه املوجات التي توفر معدَل تردٍد 

التي  الراديو  اأعلى مقارنًة مبوجات 

تخدم الهواتف النقالة اليوم.

- ن��ظ��ام ���س��خ��م م��ت��ع��دد امل��داخ��ل 

 (MIMO) واملخارج

الأ�سا�سية   G4 حمطات  متلك 

للتعامل  الهوائية  املنافذ  من  ع��دداً 

م���ع ح���رك���ة ال��ب��ي��ان��ات اجل���وال���ة، 

لأجهزة  هوائيات  ثمانية  وهنالك 

بينما  للإر�سال،  واأربعة  ال�ستقبال 

ميكن ملحطات G5 الأ�سا�سية دعم 

يعني  منفذ، مما  مئة  اإىل  ي�سل  ما 

اإمكانية و�سع العديد من الهوائيات 

 ،G5 واحد يف حمطة  �سمن �سف 

ب��اإر���س��ال  ل��ه��ا  ي�سمح  ال���ذي  الأم����ر 

اأكرب  عدد  من  الإ�سارات  وا�ستقبال 

الوقت.  نف�ص  يف  امل�ستخدمني  من 

معدلت  اإىل  الو�سول  ي�سبح  كما 

ممكناً   Gbps3 البالغة  البيانات 

دون اإجراء اإ�سلح �سامل لتكنولوجيا 

هذه  وتعترب  ال��رادي��وي��ة.  امل��وج��ات 

اخلطوة مهمًة وملّحًة بالن�سبة جلميع 

يرغبون  ال��ذي��ن  اخل��دم��ة  م����زّودي 

ومن   ،G5 تقنية  جمال  يف  بالعمل 

متعدد  النظام  باأن  القول  ميكن  ثَم 

هو   (MIMO) وامل��خ��ارج  املداخل 

م�ستقبل �سبكة G5 اإْذ ميكن مليزات 

عمل  تعزيز  اجل��دي��دة   G5 وتقنية 

الطرق،  مبختلف  املجالت  خمتلف 

فمع ال�سرعة الفائقة لنقل املعلومات 

وزم�����ن ال���س��ت��ج��اب��ة امل��ن��خ��ف�����ص، 

حت�سني  من  التقنية  ه��ذه  �ستتمكن 

القطاعات  كافة  الإنتاجية يف  ورفع 

العامة واخلا�سة.

�سيتم  التي  امل��ج��الت  ه��ي  م��ا   -

ا�ستخدام G5 فيها ؟

من هذه املجالت: املدن الذكية، 

م�سدر   G5 تقنية  فيها  مُتثِّل  التي 

ط���اق���ة ل��ت��ح�����س��ني خ���دم���ات امل���دن 

م��ي��زات  �ست�ساعد  ح��ي��ث  ال��ذك��ي��ة، 

النطاق  ع��ر���ص  -م��ث��ل   G5 �سبكة 

ال����رتددي امل��رت��ف��ع، و���س��رع��ة النقل 

حت�سني  يف  وغ���ريه���ا-  ال��ع��ال��ي��ة، 

املوا�سلت،  جمالت  يف  اخلدمات 

وال�سلمة العامة، والأمن.

حت�سني  يف   G5 تُ�ستَخَدم  كما 

ملميزاتها  مي��ك��ن  اإْذ  الإن��ت��اج��ي��ة، 

عمل  ت��ع��زي��ز  اجل��دي��دة  وتقنياتها 

الطرق،  مبختلف  املجالت  خمتلف 

فمع ال�سرعة الفائقة لنقل املعلومات 

وزم�����ن ال���س��ت��ج��اب��ة امل��ن��خ��ف�����ص، 

حت�سني  من  التقنية  ه��ذه  �ستتمكن 

القطاعات  كافة  الإنتاجية يف  ورفع 

العامة واخلا�سة. 

- م���ا ه���ي ال���ه���وات���ف ال���ت���ي ت��دع��م 

G5  ؟
التي تدعم  اأ�سماء الهواتف  اإليك 

G5 الت�سال ب�سبكة

 Samsung Galaxy Note
 Apple iPhoneو  ،20 Ultra
 ،Samsung Galaxy S2012، و
 Xiaomiو  ،OnePlus 8 Proو

 ،Google Pixel 5و  ،Mi 11
وغريها.

- هل �سبكة G5 اأ�سرع من الواي 

فاي ؟

التحميل  ���س��رع��ة  ت��ف��وق  ن��ع��م، 

با�ستخدام G5 تلك التي يف �سبكات 

بثقة  ال��ق��ول  ل��ذا ميكن  ف���اي،  واي 

جتربة  م��ن  ت��ع��زز   G5 �سبكة  اإن 

امل�ستخدم عن طريق توفري �سرعات 

التحميل والرفع من  عالية لكل من 

وعلى الإنرتنت.

- ملن تعود ملكية تقنية G5 ؟

اإىل   G5 تقنية  ملكية  ت��ع��ود  ل 

�سركة اأو �سخ�ص بعينه، واإمنا تُ�سِهم 

ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��رك��ات وم����زّودي 

اخلدمة يف تطوير �سبكات G5 وقد 

الدور   Qualcomm �سركة  لعبت 

وتطوير  اب��ت��ك��ار  عملية  يف  الأك���رب 

G5 تقنيات

- ه��ل ه��ن��اك اأي ع��ي��وب يف �سبكة 

G5 ؟
تكنولوجيا  لكل  يكون  م��ا  دائ��م��اً 

لكن  الأولية،  العيوب  بع�ص  جديدة 

بالعتماد على امللحظات التقييمية 

ال�سركات  �ستتمكن  للم�ستخدمني، 

امل�ساكل  ه���ذه  ح��ل  م��ن  املخت�سة 

مبرور الوقت. وباملجمل، فاإن مزايا 

G5 تفوق عيوبها مبراحل كبرية.

ما تريد معرفته عن تقنية G5 الجيل الخامس



األخيرة17 العدد 1438 - الأحد 15 �سفر 1444هـ املوافق 11 �سبتمرب 2022م 12

�ل�ص�ؤون �لريا�صية تهدي رئي�س �جلامعة قمي�صًا �أزرق

مدير الإدارةنائب رئي�س التحريرامل�شرف على الإدارة والتحرير

د. علي بن �ضميان العنزي

ت/4673555  

alialanazi@ksu.edu.sa

�ضامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

ت�ضمن نبذًة تعريفيًة عن الكلية..

عميد اآلداب يفتتح معرض »رحابة«

ر���ص��ال��ة �جل��ام��ع��ة- ع��ب��د�هلل �ملنبهي، 

ن�ف �ملطريف:

ت�ص�ير- �صارة �حلمد�ن

بكلية  الطالبية  الأن�شطة  نّظمت 

الثالثاء املا�شي برنامج  الآداب يوم 

امل�شتجدين  ال���ط���الب  ا���ش��ت��ق��ب��ال 

حتت  الطالبية  بالأندية  والتعريف 

يف  وذل��ك  رحابة«،  »معر�ض  عنوان 

عميد  بح�شور  الآداب،  كلية  بهو 

اأب��ا  ع��ب��دال��وه��اب  ال��دك��ت��ور  الكلية 

اخليل.

تعريفيًة  ن��ب��ذًة  املعر�ض  ت�شمن 

الكلية؛  اأن�شطة  مبختلف  للطالب 

تنمية مهارات  بهدف احلر�ض على 

ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، م��ن خ��الل 

طرح نبذة خمت�شرة ومفيدة عن كل 

تخ�ش�ض يف الكلية.

كلية  عميد  اأّك��د  املنا�شبة،  وبهذه 

اأب��ا  ع��ب��دال��وه��اب  ال��دك��ت��ور  الآداب 

اخليل على اأهمية اللتحاق بالأندية 

التخ�ش�شات،  الطالبية يف خمتلف 

املهارات  ل�شقل  فر�شة  اأنها  معترباً 

واكت�شاف املواهب ب�شكل دقيق،.

الأن��دي��ة  اأن  الآداب  عميد  وب��ّ� 

الكلية  خدمة  على  تعمل  الطالبية 

الأن�شطة  اأن  مبيناً  مميز،  ب�شكل 

والأندية الطالبية �شيكون لها �شوت 

يف الكلية.

ب��الأن��دي��ة  اأن الل��ت��ح��اق  واع��ت��رب 

الدرا�شة  لأّن  ���ش��رورة،  الطالبية 

لي�شت اإجراًء اأكادمييًّا فح�شب.

الطالب  اخل��ي��ل  د.اأب����ا  و�شجع   

ب�شكل  وامل�����ش��ت��ج��دي��ن  ع���ام  ب�شكل 

خ��ا���ض ع��ل��ى الل��ت��ح��اق ب��الأن��دي��ة 

الفر�شة  لهم  تتيح  لأنها  الطالبية؛ 

ل�شقل مهاراتهم واكت�شاف مواهبهم 

ب�شكل دقيق، موؤكداً على اأن اجلامعة 

واإب��داع��ك  مهاراتك  تطلق  من  هي 

وتُنميها.

اأّكد على اأنها اجلهة املخولة بذلك..

»مركز الخريجين«: على الراغبين 
في الحصول على بيانات الخريجين 

التواصل معنا
ر�صالة �جلامعة- ن�ف �ملطريف:

دعا مركز اخلريج� الكليات ووحدات 

على  احل�شول  يف  ترغب  التي  اجلامعة 

خماطبة  اإىل  اجلامعة  خريجي  بيانات 

التق�شيمة  على  »دي��وان«  نظام  املركز عرب 

.2/60
اإن املركز هو  وقال مركز اخلريج�: » 

اجلامعة  ج��ه��ات  بتزويد  املخولة  اجل��ه��ة 

ب��ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ش��ة ب��اخل��ري��ج��� مثل:  

العمل،  ب�شوق  امللتحق�  اخلريج�  ن�شب 

كلياتهم  بح�شب  روات��ب��ه��م،   وم��ت��و���ش��ط 

وتخ�ش�شاتهم«.

وتاأتي هذه اخلطوة حتقيقاً للهدف ال�شرتاتيجي الرابع لوكالة اجلامعة 

لل�شوؤون التعليمية والأكادميية يف تطوير وتعزيز العالقة مع اخلريج�، من 

خالل املبادرة الأوىل التي تن�ّض على دعم اخلدمات املقدمة للخريج�.

يُذكر اأّن مركز اخلريج� يهدف اإىل تعزيز انتماء اخلريج� وم�شاركاتهم 

ودعم قنوات التوا�شل مع اخلريج�، وجمتمع الأعمال.

بدء التسجيل في النشاط الرياضي 
والمنتخبات الجامعية

ر�صالة �جلامعة- عمر �جلميعة:

عن  الطالب  �شوؤون  بعمادة  الريا�شية  لل�شوؤون  العامة  الإدارة  اأعلنت 

لتمثيل منتخب  والن�شمام  الريا�شي  الن�شاط  للم�شاركة يف  الت�شجيل  بدء 

اجلامعة يف خمتلف الألعاب للعام الدرا�شي 1444ه� ، وذلك عرب ا�شتمارة 

ت�شجيل لكافة طالب وطالبات اجلامعة.

الريا�شية  لل�شوؤون  العامة  الإدارة  اأولويات  امل�شاركات �شمن  وتاأتي هذه 

التي تهتم بكافة الطالب الريا�شي� املتميزين يف جميع الألعاب الريا�شية » 

كرة القدم، والطائرة، وال�شلة، وقدم �شالت، والكرة ال�شاطئية، وال�شباحة، 

واخ��رتاق  القوى،  واأل��ع��اب  والطاولة،  والتن�ض،  والكاراتيه،  والتايكوندو، 

ال�شاحية، وكرة الهدف لذوي الإعاقة،و األعاب القوى، واألعاب القوى لذوي 

الإعاقة، والألعاب اللكرتونية، وال�شطرجن، والبالي �شتي�شن«.

ومن �شروط امل�شاركة مع منتخبات اجلامعة اأن يكون العمر ب� 17 - 

28 �شنة.

نادي أعضاء هيئة التدريس يشارك في 
بطولة البراعم المفتوحة

ر�صالة �جلامعة- فريق �لتحرير:

حتت رعاية الحتاد ال�شعودي للكاراتيه اأقيمت بطولة الرباعم املفتوحة 

يف �شالة الألعاب التابعة مللعب الأمري في�شل بن فهد بالريا�ض.

�شارك يف البطولة نادي اأع�شاء هيئة التدري�ض واملوظف� التابع لإدارة 

�شنية  فئات  من  لعب�  اأربعة  بعدد  للم�شاريع،  اجلامعة  بوكالة  الإ�شكان 

اإىل  بالإ�شافة  متفرقة، وحققوا خاللها ميداليًة ذهبية، وميداليًة ف�شية، 

ميداليت� برونزية«.

واملوظف�  التدري�ض  هيئة  اأع�����ش��اء  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  ق��دم  ب���دوره 

على  ال�شقري  عبداهلل  الدكتور  للم�شاريع  اجلامعة  لوكيل  وتقديره  �شكره 

والفعاليات  الريا�شية  الأن�شطة  لإجناح جميع  والال حمدود  الدائم  دعمه 

وامل�شاركات بنادي اأع�شاء هيئة التدري�ض واملوظف�.

د. عبد�ل�هاب �أبا �خليل خالل �فتتاح �ملعر�س 


