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13د. ريم آل خليفة: أكثر من نصف مليار مصاب بالسكري في العالم

اخلرب.. ومن�صة احلدث

ر�سالة اجلامعة - تطوير املهارات:

رع���ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب������دران ب��ن 

املا�سي  الأحد  العمر  عبدالرحمن 

ح��ف��ل ت��د���س��ن ب���رن���ام���ج ال�����دورة 

ع�سرة  ال�����س��اد���س��ة  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة 

لأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد التي 

امل��ه��ارات،  تطوير  ع��م��ادة  تنظمها 

وعمداء  اجلامعة  وك��اء  بح�سور 

ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات امل�����س��ان��دة 

واأع�ساء هيئة التدري�س.

ب���داأ احل��ف��ل ب��اآي��ات م��ن ال��ذك��ر 

ع��م��ادة  األ��ق��ى عميد  ث��م  احل��ك��ي��م، 

حممد  ال��دك��ت��ور  امل��ه��ارات  تطوير 

رحب  املنا�سبة  بهذه  كلمة  الزامل  

فيها مبعايل رئي�س اجلامعة ووكاء 

التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  اجلامعة 

وقال: ل �سك اأن التعليم هو الأ�سا�س 

احلقيقي لأي تطور، وللو�سول اإىل 

فهناك  املتقدمة،  ال���دول  م�ساف 

دور كبري للجامعات يف دعم خطط 

خ��ال  م��ن  والق��ت�����س��اد،  التنمية 

الب�سرية  القدرات  وتطوير  تاأهيل 

مبا يتواكب مع روؤية اململكة 2030، 

طريق  ع��ن  اإل  ذل���ك  ي��ت��اأت��ى  ول���ن 

متميزين  ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء 

علمياً ومهنياً وبحثياً، ولديهم قدرة 

عالية على التوا�سل املجتمعي.

واأّك����د ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��زام��ل 

ع��ل��ى ح��ر���س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اأن 

فّعال  دور  اجلامعي  لاأ�ستاذ  يكون 

براجمها،  و�سياغة  تطويرها،  يف 

وجودة خمرجاتها، على ال�سعيدين 

املحلي والعاملي.

املهارات  تطوير  عميد  واختتم 

تطوير  ع��م��ادة  اإّن  ب��ق��ول��ه:  كلمته 

امل���ه���ارات ت�����س��ّخ��ر ك��اف��ة اجل��ه��ود 

التعليم  ج��ودة  لدعم  والإم��ك��ان��ات، 

وت��ع��زي��ز خم��رج��ات��ه، ال��ت��ي حتر�س 

للتخطيط  اجلامعة  وك��ال��ة  عليها 

والتطوير واإدارة اجلامعة.

ثم األقى وكيل اجلامعة للتخطيط 

بن  الدكتور علي  الأ�ستاذ  والتطوير 

حممد م�سملي كلمة قال فيها: « اإّن 

جامعة امللك �سعود جّندت الطاقات 

ل��ت�����س��خ��ري الإم���ك���ان���ات وجم��اب��ه��ة 

وو�سعت  والتحديات،  ال�سعوبات 

اخل��ط��ط والإ���س��رات��ي��ج��ي��ات؛  من 

التعليمية،   بالعملية  التحول  اأج��ل 

حديثة،  تعلم  نظريات  با�ستخدام 

ت���رت���ك���ز ع���ل���ى اإك�������س���اب امل��ت��ع��ل��م 

اأهمها  من  التي  املختلفة،  املهارات 

امل�سكات،  وح��ل  ال��ق��رارات  اتخاذ 

الذاتي،  والتقييم  البحث،  ومهارات 

التقنية بفاعلية. وا�ستخدام 

واختتم وكيل اجلامعة للتخطيط 

والتقدير  بال�سكر  كلمته  والتطوير 

دعمه  على  اجلامعة  رئي�س  ملعايل 

لهذا  ال�سنوية  ورعايته  الاحمدود، 

م�ساركة  على  وحر�سه  الربنامج، 

اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اجل��دد 

ف��ي��ه، ك��م��ا ق���دم ���س��ك��ره لأع�����س��اء 

ولعمادة  امل�ساركن،  التدري�س  هيئة 

هذا  تنظيم  على  امل��ه��ارات  تطوير 

الربنامج.

األ��ق��ى م��ع��ايل رئي�س  ب��ع��د ذل���ك 

ب��دران  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 

كلمته  ال��ع��م��ر  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب���ن 

وق��ال:  باحل�سور  فيها  رح��ب  التي 

ل��ل��دول��ة -  اله��ت��م��ام اخل��ا���س  اإّن 

امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة   - اهلل  ح��ف��ظ��ه��ا 

خلريجي  ك��ب��رية  م��ف��خ��رة  ���س��ع��ود 

اجلامعة ومن�سوبيها، ورغبة القيادة 

الر�سيدة يف اأن ت�سبح جامعة امللك 

�سعود من اأف�سل اجلامعات العاملية 

من�سوبي  على  كبرية  م�سوؤولية  هو 

اجلامعة وعلى راأ�سهم اأع�ساء هيئة 

التدري�س لتحقيق هذا الطموح.

ال��ن��ظ��ام  ���س��دور  اإّن  واأ����س���اف: 

انتقالً  يعد  للجامعة  الأ���س��ا���س��ي 

امللك  ون��وع��ي��اً جل��ام��ع��ة  ت��اري��خ��ي��اً 

���س��ع��ود،  و���س��ي��ك��ون مم��ّك��ن��اً ك��ب��رياً 

ورقيها؛  اجلامعة  تطور  ل�ستمرار 

مم����ا ���س��ي��ن��ع��ك�����س اإي����ج����اب����اً ع��ل��ى 

خم���رج���ات اجل���ام���ع���ة و حت��ول��ه��ا 

الدولية. للمناف�سة 

امللك  جامعة  اأّن  معاليه  واأّك���د 

ت�سخري  اإىل  دائماً   ت�سعى   �سعود 

ك��اف��ة اجل��ه��ود والإم��ك��ان��ات لدعم 

خمرجاته؛  وتعزيز  التعليم  ج��ودة 

ل��ت��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال���وط���ن ال��ت��ي 

ت��ول��ي��ه��ا ال��ق��ي��ادة ج��ل اه��ت��م��ام��ه��ا.  

اأع�ساء  لربنامج  اجلامعة  وتنظيم 

ن�سخته  يف  اجل��دد  التدري�س  هيئة 

من  ينطلق  اإمنا  ع�سرة-  ال�ساد�سة 

لبناء  واأهميته  ب�سرورته  تام   وعي 

ق��وي  اأ���س��ا���س  ذات  �سلبة  ل��ب��ن��ات 

وموؤثر يف املخرجات.

كلمته  يف  اجلامعة  رئي�س  و�سّدد 

يف  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  اأّن  على 

موؤ�س�سة  تكون  لن  احلديثة  هويتها 

تقليدية ينح�سر دورها يف الو�سائل 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ن ط��ريف 

العلمية الأكادميية؛ بل تتجاوز ذلك 

اإىل تاأ�سي�س مفهوم امل�ساركة بينهما 

حديثة حتدث  و���س��ائ��ل  خ��ال  م��ن 

اإيجاباً  ينعك�س  بينهما، مما  تفاعًا 

داخل القاعة الدرا�سية وخارجها.

اجلامعة  رئي�س  معايل  واختتم 

لوكيل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  كلمته 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر 

املهارات جلهودهما  وعمادة تطوير 

الربنامج  هذا  تنظيم  يف  امل�سكورة 

ال�سابقة،  والأع�����وام  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 

هيئة  لأع�ساء  التوفيق  متنى  كما 

الربنامج،  بهذا  امللتحقن  التدري�س 

حياتهم  يف  حتول  نقطة  يكون  واأن 

كما  والتميز،  الإب���داع  ف�ساء  نحو 

بارك لأع�ساء هيئة التدري�س الذين 

اأمتوا الربنامج بجميع اأن�سطته.

رئي�س  معايل  تف�سل  ذل��ك  بعد 

اإمت��ام  �سهادات  بت�سليِم  اجلامعة 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ب��رن��ام��ج 

اجلدد ملن اأنهوا متطلبات الربنامج 

وعدُدهم  1443ه�،  اجلامعي  للعام 

(89) ع�سًوا، ميثلون ع�سرين كلية.

د. العمر يفتتح الدورة التأسيسية السادسة عشرة لبرنامج 
أعضاء هيئة التدريس الجدد للعام الجامعي 1444هـ
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ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اأقام مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

وح�سارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

الوطني  اليوم  مبنا�سبة  علمياً  لقاًء 

الثاين والت�سعني حتت عنوان: »اليوم 

واآم��ال  املا�سي  عراقة  بني  الوطني 

اللقاء  واأدار  م��وؤخ��راً،  امل�ستقبل« 

كلية  وكيل  الذكري  فار�س  الدكتور 

والبحث  العليا  للدرا�سات  الآداب 

ال��ع��ل��م��ي ن��ي��اب��ة ع��ن ���س��م��و الأم���ر 

نايف بن  اأ.د.  امل�سرف على املركز: 

اللقاء  ت�سمن  �سعود، وقد  اآل  ثنيان 

عدة حماور تناولها عدد من اأع�ساء 

كلية  من�سوبي  من  التدري�س  هيئة 

الأ�ستاذ  م�ساركة  فجاءت  الآداب، 

اأ�ستاذ  امل��ط��وع  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور 

»ثالثون  بعنوان:  احلديث  التاريخ 

عاماً يف م�سرة التوحيد«، والدكتور 

رئي�س  ال�سهري  ح�سن  بن  عبداهلل 

�سارك  ال��ذي  املعلومات  علم  ق�سم 

بورقة بعنوان: » الروؤية الوطنية ودور 

الدكتورة  و�ساركت  املعلومات«،  علم 

اأ�ستاذ  بنت حممد هو�ساوي  �سلمى 

ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي ب��ورق��ة ب��ع��ن��وان: 

العربية  اململكة  الثقايف يف  »الرتاث 

يف  امل�ستدامة  والتنمية  ال�سعودية 

م�ساركة  وج���اءت   ،»2030 ���س��وء 

العنزي  �سميان  بن  علي  الدكتور 

امل�����س��رف ع��ل��ى ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة 

واأث��ره  اجلامعي  »الإع���الم  بعنوان: 

الوطنية«،  باملنا�سبات  التوعية  يف 

وحظي اللقاء بح�سور من من�سوبي 

اللقاء  اجلامعة ومن�سوباتها، وتخلل 

التي  الفاعلة  املداخالت  من  عدد 

اأثرته.
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عميد  التمريض 
تزور جناح الجامعة 
بمعرض الرياض 

الدولي للكتاب
ر�سالة اجلامعة ـ التمري�ض:

التمري�س  كلية  عميد  زارت 

ب��ن��ت حممد  ال���دك���ت���ورة م���ي 

ال���را����س���د م��ع��ر���س ال��ري��ا���س 

2022م،   لعام  للكتاب  ال��دويل 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ا ي��ح��ت��وي��ه 

املعر�س، وتخللت الزيارة جولة 

يف جناح دار ن�سر جامعة امللك 

معر�س  يف  امل�����س��ارك  ���س��ع��ود 

الريا�س الدويل للكتاب وتفقد 

مطبوعاته واإنتاجاته.

اإلرشاد والتوجيه 
يشارك في اليوم 
العالمي للصحة 

النفسية
�ـــــســـــ�ؤون  ـ  ر�ـــــســـــالـــــة اجلـــــامـــــعـــــة 

الطالب:

����س���ارك م���رك���ز الإر�����س����اد 

وال��ت��وج��ي��ه ل�����س��وؤون ال��ط��الب 

باليوم  الحتفاء  يف  باجلامعة 

النف�سية  ل��ل�����س��ح��ة  ال��ع��امل��ي 

2022، املقام يف وزارة التعليم  
حتت عنوان :)ال�سحة النف�سية 

وذل��ك  للجميع(؛  وال��رف��اه��ي��ة 

يف  الوعي  رف��ع  يف  للم�ساهمة 

وحتفيزه  التعليمي  املجتمع 

حت�سني  يف  ب������دوره  ل��ل��ق��ي��ام 

ال�سحة النف�سية لأبنائه.

دار جامعة الملك سعود للنشر تشارك 
في معرض الرياض الدولي للكتاب

ر�سالة اجلامعة - دار الن�سر:

2022م  ل��ع��ام  للكتاب  ال���دويل  ال��ري��ا���س  معر�س  فعاليات  اختتمت   

موؤخراً، وقد نظمته وزارة الثقافة ممثلة يف هيئة الأدب والن�سر والرتجمة 

بواجهة الريا�س. ومن �سمن امل�ساركني يف املعر�س دار جامعة امللك �سعود 

للن�سر، �سرح بذلك ل�ر�سالة اجلامعة املدير التنفيذي للدار الدكتور مفلح 

ال�سغيرثي، حيث اأكد حر�س دار جامعة امللك �سعود للن�سر على امل�ساركة 

ال�سنوية يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب، باعتباره حدثاً مهماً يعد �سمن 

اأهم معار�س الكتب الدولية يف املنطقة العربية، وت�سارك فيه  ب�سفة دورية 

اأبرز دور الن�سر العربية والإقليمية والدولية.

واأ�ساف: �سارك يف هذا املعر�س اأكرث من (1200) دار ن�سر من خمتلف 

من  عنواناً   (450) من  باأكرث  الدار  م�ساركة  اإىل  اأ�س�ار  كما  العامل،  اأنحاء 

العلمية،  املختلفة:   املجالت  تغطي  التي  الكتب  من  احلديثة  اإ�سداراتها 

عن  تزيد  التي  اجلامعة  اأف��رع جملة  من  وب��اأع��داد  والإن�سانية،  والأدب��ي��ة، 

الدكتور  كر�سي  اإ�سدارات  من  اىل جمموعة  بالإ�سافة  علمية،  18 جملة 
عبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة العربية واآدابها.

عدداً  ا�ستقبل  ال��دار  جناح  باأن  منوهاً  حديثه  التنفيذي  املدير  واختتم 

من روؤ�ساء اجلامعات ال�سعودية، حيث حظي بزيارة معايل رئي�س اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ومعايل رئي�س جامعة الإمام 

ومعايل  العامري،  �سامل  بن  اأحمد  الدكتور   الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد 

الدكتور عبداملجيد بن عبداهلل البنيان رئي�س جامعة الأمر نايف العربية 

الذين  الثقايف  بامل�سهد  املهتمني  ال�سخ�سيات  كبار  وبع�س  الأمنية،  للعلوم 

عربوا عن �سعادتهم مبا راأوه من اإ�سدارات علمية قيمة ، كما قام بزيارة 

اأنه  ال�سغيرثي  واأو�سح  املعر�س،   زوار  من جمهور  كبر  الدار عدد  جناح 

باإمكان الراغبني يف احل�سول على اإ�سدارات الدار  زيارة موقعها الإلكرتوين 
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الجامعة تحتضن بطولتي التايكوندو والكاراتيه
ر�سالة اجلامعة - �س�ؤون الطالب:

التعليم  حتت رعاية معايل وزير 

الأ����س���ت���اذ ي��و���س��ف ب���ن ع��ب��داهلل 

رئي�س  م��ع��ايل  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ب��ن��ي��ان، 

بدران  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 

ا�ست�سافت  العمر،  بن عبدالرحمن 

العامة  ب����الإدارة  ممثلًة  اجلامعة 

�سوؤون  بعمادة  الريا�سية  لل�سوؤون 

ال���ط���الب ب��ط��ول��ت��ي ال��ت��اي��ك��ون��دو 

)ط���الب( وال��ك��ارات��ي��ه )ط��ال��ب��ات( 

للمو�سم  الأول  ال��ت��ج��م��ع  ���س��م��ن 

الحتاد  م�سابقة  من  ع�سر  الثالث 

ال�سعودية،  للجامعات  الريا�سي 

وذلك خالل الفرتة من 9 - 12 ربيع 

اأك��رث  ومب�ساركة  1444ه�  الأول 

وكلية،  جامعة  وع�سرين  �ست  من 

ال�سالة  يف  البطولتان  ق��ي��م��ت 
ُ
واأ

ويف  للطالب  باجلامعة  الريا�سية 

بداأت  للطالبات.  الريا�سي  النادي 

حيث  الفني  بالجتماع  البطولة 

ربيع   9 الأرب��ع��اء  ي��وم  م�ساء  ُعقد 

لبطولة  الجتماع  1444ه�  الأول 

م��ن عميد  ب��ح�����س��ور  ال��ت��اي��ك��ون��دو 

الدلبحي،  اأ.د.علي  �سوؤون الطالب 

و الأمني العام لالحتاد د.عبدالإله 

ال�سعوي، و مدير البطولة د.اأحمد 

احلكام  جلنة  رئي�س  و  ال�سنتلي، 

وروؤ���س��اء  ال�سلويل،  فايز  الكابنت 

وف���ود اجل��ام��ع��ات امل�����س��ارك��ة. ويف 

اجلامعات  ُك��رم��ت  البطولة  ختام 

تذكارية. بدروع  امل�ساركة 

اجلامعة  وك��ي��ل  الفعالية  افتتح 

بن  اأ.د.ع���ل���ي  والتطوير  للتخطيط 

حممد م�سملي نيابًة عن معايل رئي�س 

اأ.د.ب���دران بن عبدالرحمن  اجلامعة 

ال��ع��م��ر، وب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ���س��وؤون 

الريا�سي  الحت��اد  ورئي�س  الطالب 

ومن   ، املزيني  د.خ��ال��د  للجامعات 

م�ست�سارة  ح�سرت  الطالبات  جانب 

م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 

املدينة اجلامعية للطالبات اأ.د.غزيل 

العي�سى، وم�ست�سارة الحتاد الريا�سي 

للجامعات ال�سعودية د.مزنة املرزوقي، 

باملدينة  الريا�سي  النادي  يف  وذل��ك 

حفل  ت�سمن  للطالبات.  اجلامعية 

اخلا�س  العر�س  ط��اب��ور  الف��ت��ت��اح  

كما مت  الوطني،  والن�سيد  بالبطولة، 

عر�س فيديو خا�س لتد�سني البطولة  

واأوبريت وطن طموح ، عقبتها عر�سة 

الحت��اد  لرئي�س  كلمة  ويف  جن��دي��ة. 

الريا�سي للجامعات ال�سعودية د.خالد 

املزيني، رحب  باجلميع و�سكر جامعة 

امللك �سعود ل�ست�سافتها البطولتني، 

ال�����س��ع��ودي  الحت�����اد  اأن  واأو�����س����ح 

نوعية خالل  نقلة  ي�سهد  للجامعات 

عدد  يف  املا�سية  الثالث  ال�سنوات 

البطولت، حيث انتقل من 9 بطولت 

اإىل اأكرث من ٢٠ بطولة،  وقد ت�سل 

اإىل ٣٩ ، كما اأ�ساف: اإننا نتوقع اأن 

ن�ساط  األ��ف  الأن�سطة   يتجاوز عدد 

الفتاة  اأن���ه مت متكني  كما  ري��ا���س��ي، 

ويف  اجلامعي.  الريا�سي  املجال  يف 

الحتاد  رئي�س  كرم  املناف�سات  نهاية 

الريا�سي للجامعات ال�سعودية د.خالد 

املزيني وعميد �سوؤون الطالب اأ.د.علي 

كما  بالبطولة.  الفائزين  الدلبحي 

الكاراتيه  بطولة  مناف�سات  اختُتمت 

التجمع  �سمن  ال�سعودية  للجامعات 

م�سابقة  من  الثال��ث  للمو�س�م  الأول 

الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية 

(ط��ال��ب��ات) يف ال���ن���ادي ال��ري��ا���س��ي 

املناف�سات   ا�ستمرت  وقد  باجلامعة، 

ثالثة اأيام.

أنشطة بحثية و علمية لطالب 
علم النفس

ر�سالة اجلامعة ـ الرتبية:

اأ.د.ناعم  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  الرتبية  كلية  وكيل  من  برعاية 

بن  املح�سن  د.عبد  النف�س  علم  ق�سم  رئي�س  وبح�سور  العمري،  بن حممد 

العليا  الدرا�سات  وطالب  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  وعدد  املبدل  ر�سيد 

على  امل�ستندة  الق�سم  طالب  لدى  املعرفة  لإثراء  وحتقيقاً  والبكالوريو�س، 

الع�سبي  النف�س  علم  ملقرر  الدرا�سية  اخلطة  و�سمن  العلمي،  البحث 

واأ.جمال  اجلمعة،  �سالح  د.�سليمان  الباحثني   -باإ�سراف  الطالب  قام   ،

بالأمرا�س  املتعلقة  والبحوث  الدرا�سات  باإجراء عدد من   - زغلوله  الدين 

الأكرث �سيوعاً التي ت�سيب اجلهاز الع�سبي مثل: مر�س الزهامير، ومر�س 

باركن�سون ، ومر�س الت�سلب اللويحي، وال�سلل الدماغي، ومر�س هنتنغتون،  

والتخلف العقلي، وال�سكتة الدماغية.

حيث �سلط كل فريق بحثي ال�سوء على اأ�سباب كل مر�س واأعرا�سه واأهم 

طرق الت�سخي�س والعالج، كما عّرفا بن�سب الإ�سابات بهذه الأمرا�س على 

م�ستوى اململكة والعامل، وخالل العر�س اأكد الباحثون على دور الأخ�سائي 

طرق  ا�ستخدام  من خالل  الأمرا�س  هذه  حدة  من  التخفيف  يف  النف�سي 

الباحثون  عرف  كما  املعريف،  والعالج  ال�سلوكي  كالعالج  متعددة  عالجية 

بطرق الت�سخي�س املختلفة كا�ستخدام املقايي�س التي تقي�س ذكاء امل�سابني 

بهذه الأمرا�س وقدراتهم العقلية. هذا وقد اأ�ساد وكيل الكلية بجهود الق�سم 

هذه  مثل  على  وتدريبهم  النف�س  علم  لطالب  البحثي  الن�ساط  تنمية  يف 

واأن  ل�سيما  لديهم،  اإبداعية  اأفكار  خلق  يف  الركيزة  تعترب  التي  الأن�سطة 

الق�سم ميثل العمود الفقري للكلية، كما اأ�ساد رئي�س الق�سم د.عبد املح�سن 

املبدل بجهود القائمني على اإجناز هذه البحوث، موؤكداً على اأن مثل هذه 

الأن�سطة تاأتي �سمن اإطار حتقيق روؤية الكلية يف التميز والريادة الرتبوية 

التي ت�سهم يف بناء جمتمع املعرفة.

الدراسات العليا تسعى 
لالعتماد األكاديمي 
ر�سالة اجلامعة ـ الدرا�سات العليا:

التطوير  عمادة  من  ك��لٌّ  عقدت 

العليا  الدرا�سات  وعمادة  واجل��ودة 

وكيلة  برئا�سة  م�سرتكاً،  اجتماعاً 

ل�سوؤون  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة 

اجل����ودة د.ح��ن��ان ال��ع��ل��ي��ان. ه��دف 

معاير  م��راج��ع��ة  اإىل  الج��ت��م��اع 

العليا،  ال��درا���س��ات  برامج  اعتماد 

ميكن  التي  الفني،  ال��دع��م  و�ُسبل 

لتعزيز  ال��ربام��ج؛  ل��ه��ذه  تقدميها 

الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ح�سولها  ف��ر���س��ة 

الأكادميي. 

ال���ت���ط���وي���ر ت��ن��اق��ش 
التصنيفات العالمية

ر�سالة اجلامعة - التط�ير:

عقدت عمادة التطوير اجتماعاً 

ب���رئ���ا����س���ة ع��م��ي��ده��ا د.م���ب���ارك 

الجتماع  يف  ونُوِق�س  القحطاين، 

ع����دد من  اجل��ام��ع��ة يف  ت��رت��ي��ب 

للجامعات،  العاملية  الت�سنيفات 

ت�ستند  التي  التقييم  معاير  واأهم 

ع��ل��ي��ه��ا ه���ذه ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات، اأت��ى 

اجلامعة  لتجديد  ا�ستعداداً  ذلك 

املوؤ�س�سي  الأك��ادمي��ي  لالعتماد 

اجلامعة  حتر�س  حيث  2024م، 
روؤي���ة  م�ستهدفات  حتقيق  ع��ل��ى 

لتحقيق  ب�سعيها   2030 اململكة 

كما  ل��ه��ا،  ع��امل��ي��اً  متقدمة  مكانة 

ن��اق�����س��ت ال��ع��م��ادة يف الج��ت��م��اع 

املوؤ�س�سية  ال�سمعة  قيا�س  عملية 

ل��ل��ج��ام��ع��ة واآل����ي����ات ت��ن��ف��ي��ذه��ا، 

عملية  يف  امل�����س��ارك��ة  واجل���ه���ات 

التقييم.

مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية وحضارتها ينظم لقاء علميًا

اآلداب يحدد عناصر منتخبه.. والسنة المشتركة 
تنظم بطولة كرة الطائرة

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

بكلية  ال��ري��ا���س��ي  ال��ن��ادي  اأق����ام 

ريا�سيا  ن�����س��اًط��ا  م���وؤخ���راً  الآداب 

ال��رئ��ي�����س��ي  يف م��ل��ع��ب اجل���ام���ع���ة 

لتحديد  وذلك  طالبا،   ٢٢ مب�ساركة 

بح�سور  الكلية،  منتخب  عنا�سر 

الدكتور  الريا�سي  الن�ساط  م�سرف 

عبدالعزيز اأوليا. 

كما نظم النادي الريا�سي بعمادة 

كرة  بطولة  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة 

الريا�سية،  ال�����س��ال��ة  يف  ال��ط��ائ��رة 

ال�سنة  ط��الب  م��ن  ع��دد  مب�ساركة 

الأوىل امل�سرتكة.

وت���ه���دف م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��ولت 

التناف�سية وامل�سابقات على م�ستوى 

الكليات اإىل خلق فر�س امل�ساركة يف 

الأن�سطة التي تعود بالنفع والفائدة 

على الطالب وامل�ساركني من جميع 

ال��ن��واح��ي: ال��ب��دن��ي��ة، وال�����س��ح��ي��ة، 

حتث  و  والجتماعية،  والنف�سية، 

ط���الب اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة 

يف ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي، وك��ذل��ك 

للكلية  منتخب  ت�سكيل  ت�ساعد على 

الداخلية  البطولت  يف  للم�ساركة 

لل�سوؤون  العامة  الإدارة  تقيمها  التي 

الربامج  ب��وح��دة  ممثلًة  الريا�سية 

والأندية الريا�سية.

مبنا�سبة اليوم الوطني..

ً
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وفد المفوضية األوروبية 
يزور الجامعة 

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

الدول  وح��دة  رئي�س  نائب  �ساباتيلي  ماريا  ال�سيدة  اجلامعة  ا�ستقبلت 

ال�سناعية ودعم ال�سيا�سة اخلارجية باملفو�سية الأوربية، وال�سيد ياب اأورا 

نائب رئي�س مندوبية الحتاد الأوربي، وال�سيدة رانيا ن�سرية م�سوؤولة التعاون 

بني الحتاد الأوروبي وجمل�س التعاون اخلليجي، وكان يف ا�ستقبال الوفد 

اآل  الدكتور يزيد  الأ�ستاذ  العلمي  العليا والبحث  للدرا�سات  وكيل اجلامعة 

ال�سيخ ، وم�ساعد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور 

والتواأمة  الدويل  التعاون  اإدارة  على  امل�سرف  و  النمري،  �سليمان  بن  خالد 

العلمية العاملية الدكتور مزيد بن م�سهور الرتكاوي. 

نوق�س خالل الزيارة  بحث تفعيل التعاون بني املفو�سية الأوروبية واجلامعة  

يف جمال الأبحاث التطبيقية ذات العالقة بالطاقة والتكنولوجيات املتقدمة، 

والعمل على تنظيم حما�سرات م�سرتكة وور�س عمل وبرامج تبادل طالبي 

وغريها من جمالت التعاون.

والأه��داف  الطرفني  تهم  التي  الق�سايا  من  عدد  اإىل  التطرق  مت  كما 

اململكة  روؤي��ة  �سوء  يف  حتقيقها  اإىل  اجلامعة  ت�سعى  التي  ال�سرتاتيجية 

.2030

المجلس العلمي ُيقرر ترقية 24 عضوًا في اجتماعه األخير
ر�سالة اجلامعة - املجل�س العلمي:

اجتماعه  العلمي  املجل�س  عقد 

1444ه�  ال��درا���س��ي  للعام  ال��راب��ع 

وكيل  برئا�سة  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

بن  يزيد  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمي 

ناق�س  حيث  ال�سيخ،  اآل  عبدامللك 

املجل�س اأربعة وت�سعني مو�سوعاً من 

املوا�سيع اخلا�سة بالرتقية والتعيني 

املجل�س  به  يخت�س  مما  وغريهما 

العلمي.

�سرح بذلك اأمني املجل�س العلمي 

اأح��م��د  ب��ن  عبداملح�سن  ال��دك��ت��ور 

البداح، واأ�سار اإىل اأن املجل�س اتخذ 

وع�سرين  اأرب��ع��ة  برتقية  ق����رارات 

وهم:  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  من 

اإىل  د.ع��م��رو حممد راغ���ب ع��الم 

رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم الهند�سة 

ود.اإياد  الهند�سة،  بكلية  الكهربائية 

اإىل  ال�سعيد  ر���س��اء  ب��ن  ف���وزي  ب��ن 

الباطني  الطب  بق�سم  اأ�ستاذ  رتبة 

منور  بن  �سليويح  ود.  الطب،  بكلية 

اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  العنزي  راج��ي  بن 

النف�سي  ال��ط��ب  بق�سم  م�����س��ارك 

ب��ن غرم  ود.اأ���س��ام��ة  ال��ط��ب،  بكلية 

رتبة  اإىل  الغامدي  حممد  بن  اهلل 

اأ���س��ت��اذ م�����س��ارك ب��ق�����س��م ج��راح��ة 

الوجه والفكني بكلية طب الأ�سنان، 

ود.خالد بن حمد بن نا�سر املا�سي 

اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم علوم 

اإ�سالح الأ�سنان بكلية طب الأ�سنان، 

عبداهلل  ب��ن  ���س��امل  بنت  ود.ه����دى 

بق�سم  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  ال�����س��امل 

ال�سيدلة  بكلية  ال�سيدلية  الكيمياء 

بامل�ستوى  امل��ح��ك��م��ني  اإ����س���ادة  م��ع 

ود.حممد  العلمي،  لإنتاجها  املتميز 

بن  حممود بن �سليمان املومني، اإىل 

املجتمع  �سحة  بق�سم  اأ�ستاذ  رتبة 

التطبيقية،  الطبية  العلوم  بكلية 

اإبراهيم  بن  عبداهلل  بن  ود.ف��ار���س 

م�سارك  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  الع�سيبي، 

بق�سم التاأهيل ال�سحي بكلية العلوم 

بنت  ود.دل��ي��ل  التطبيقية،  الطبية 

رتبة  اإىل  الع�سيمي  نادر بن حممد 

التمري�س  بق�سم  م�سارك  اأ���س��ت��اذ 

الباطني اجلراحي بكلية التمري�س، 

رتبة  اإىل  راج��و  كومار  ود.�سوري�س 

اأ�ستاذ بق�سم الكيمياء بكلية العلوم، 

اإىل  د.برييا�سامي جوفيندا�سامي  و 

اأ�ستاذ م�سارك بق�سم الكيمياء  رتبة 

حممد  بن  ود.اأ�سامة  العلوم،  بكلية 

اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  الدهي�س  عبيد  بن 

بكلية  ال��ك��ي��م��ي��اء  بق�سم  م�����س��ارك 

العلوم، ود.اأمين بن �سامل بن مبارك 

م�سارك  اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة  اإىل  م��ب��ارك 

الدقيقة  والأح��ي��اء  النبات  بق�سم 

ادا�س  مانار  ود.�سليم  العلوم،  بكلية 

اأ�ستاذ م�سارك  اآن اإىل رتبة  �سيخار 

الدقيقة  والأح��ي��اء  النبات  بق�سم 

خلوفه  بن  ود.ت��رك��ي  العلوم،  بكلية 

اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  فرج  اآل  اأحمد  بن 

بكلية  الرتبة  علوم  بق�سم  م�سارك 

د.خالد  وال��زراع��ة،و  الأغذية  علوم 

العتيبي  م�����س��ل��م  ب���ن  ����س���اوي  ب���ن 

بق�سم  م�����س��ارك  اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة  اإىل 

الأغ��ذي��ة  علوم  بكلية  ال��رتب��ة  علوم 

والزراعة، ود. جواد بن عبد الفتاح 

بري اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم 

نظم املعلومات بكلية علوم احلا�سب 

واملعلومات، ود.�سيفا كومار نادافال 

بق�سم  م�����س��ارك  اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة  اإىل 

الهند�سة الكيميائية بكلية الهند�سة، 

ود.عمر بن �سعود بن �سعيد املطريي 

اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم نظم 

احلا�سب  ع��ل��وم  بكلية  امل��ع��ل��وم��ات 

بن  ود.�سعيد  باملزاحمية،  التطبيقي 

عايل بن نا�سر الرباحي املالكي اإىل 

الرتبية  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ  رتبة 

ود.�سمرية  الرتبية،  بكلية  اخلا�سة 

اآل  �سعيد  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن��ت 

م�سارك  اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة  اإىل  زاه���ب 

بكلية  القراآنية  ال��درا���س��ات  بق�سم 

الرتبية، و د.اأ�سماء بنت �سليمان بن 

مزيد الفايز اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك 

بق�سم املناهج وطرق التدري�س بكلية 

عبدالعزيز  بنت  د.دانية  الرتبية،و 

اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  العبا�سي  اأديب  بن 

بكلية  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ق�����س��م 

ح�سني  بن  ود.عبدالكرمي  الرتبية، 

رتبة  اإىل  احل�سني  عبدالكرمي  ب��ن 

اأ�ستاذ بق�سم الرتبية اخلا�سة بكلية 

الرتبية.

معهد الملك عبد الله لتقنية 
النانو يختتم دورة )الغرفة النقية 

وأشباه الموصالت(

ر�سالة اجلامعة - معهد امللك عبداهلل:

عقد معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو موؤخراً دورة تدريبية تخ�س�سية 

 Cleanroom and امل��و���س��الت  وا���س��ب��اه  النقية  (ال��غ��رف��ة  ب��ع��ن��وان: 

من  ومتدربًة  متدرًبا   19 بح�سور   ،(Semiconductor Processing
خمتلف الخت�سا�سات.

الربيثن  حمد  الدكتور  األقاها  املعهد  عن  تعريفية  بكلمة  ال��دورة  ب��داأت 

امل�سوؤول عن املعهد،  ت�سمنت احلديث عن  توجهات املعهد امل�ستقبلية يف 

جمالت تقنية النانو املختلفة، وعن اأهمية ت�سنيع اأ�سباه املو�سالت ب�سكل 

عام، واهتمام حكومتنا الر�سيدة يف دعم هذا املجال.

ثم األقى الدكتور جنيب اخللي، حما�سرًة عن الغرفة النظيفة واأهميتها 

لأهم  مف�سال  �سرًحا  وق��دم  ومكوناتها،  املو�سالت  اأ�سباه  ت�سنيع  لعملية 

خطوات عملية الت�سنيع والأجهزة امل�ستخدمة فيها.

وبعد ذلك زار املتدربون  الغرفة النظيفة وجمموعًة من املعامل اخلا�سة 

كلية  يف  النظيفة  الغرفة  كذلك  وزاروا  مكوناتها،  على  للتعرف  باملعهد 

الهند�سة، يرافقهم الدكتور حممود القواتي والدكتور جنيب اخللي.

وبنهاية الدورة اأ�سار وكيل املعهد لل�سوؤون البحثية الدكتور خالد الدعجاين 

اإىل اأن هذه الدورات تاأتي �سمن اجلهود التي يبذلها املعهد لدعم التوا�سل 

وحتقيق اأهداف املعهد ال�سرتاتيجية يف ن�سر الوعي العلمي والثقايف بتقنية 

النانو.

التربية تحتفي باليوم العالمي 
للصحة النفسية 2022م

ر�سالة اجلامعة - الرتبية:

نظمت كلية الرتبية عدداً من الفعاليات مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحة 

النف�سية 2022، حتت �سعار (ال�سحة النف�سية والرفاهية للجميع).

حيث �ساركت وحدة اخلدمات النف�سية يف بهو الكلية (�سطر الطالبات) 

بعدد من الأركان ت�سمنت: جل�سة ا�سرتخاء، وا�ست�سارات نف�سية، وتطبيق 

املقايي�س النف�سية، ودولب الألعاب. 

كما �ساركت دار جامعة امللك �سعود للن�سر يف املدينة اجلامعية للطالبات 

بركن لعر�س جمموعة من الكتب املتخ�س�سة يف بهو كلية الرتبية.

اأما ق�سم علم النف�س فقد قدم لقاًء عن بعد بالتعاون مع املركز الرتبوي 

للتطوير والتنمية املهنية بعنوان: (التاأثري ال�سيرباين على ال�سحة النف�سية) 

قدمتها الدكتورة ُربا بنت عبداملطلوب، والأخ�سائية النف�سية باملدينة الطبية 

الأ�ستاذة اأمل بن دهي�س.

ويف ختام الحتفاء باليوم العاملي لل�سحة النف�سية قدم نادي نب�س الرتبية 

الأ�ستاذة  باإ�سراف  الطالبات)  (�سطر  الكلية  بهو  يف  الفعاليات  من  عدداً 

جواهر البكر امل�سرفة على الأن�سطة الطالبية بالكلية.

ر�سالة اجلامعة -  قما�س املني�سري:

باجلامعة  الآداب  كلية  ت��ف��ردت 

الق�سرية  الق�سة  ج��ه��از  ب��دخ��ول 

هذا  على  واحل�سول  ق.ق  للقراءة 

اجل��ه��از ال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه. اأت��ت 

من  مب��ب��ادرة  عليه  احل�سول  فكرة 

ق�سم  وكيلة  بديوي  حياة  الدكتورة 

ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة واآداب���ه���ا التي 

الطالبات  ل�سطر  اإدخاله  اإىل  �سعت 

الآداب،  بكلية  الكتابة  م��رك��ز  يف 

وع��ن ه��ذا الإجن���از ق��ال��ت ب��دي��وي: 

ح�سلت  حيث  م�سرتك،  جهد  اإن��ه 

اأ.د.  الكلية  عميد  م��ن  دع��م  على 

اأروى  د.  و  اخليل  اأب��ا  عبدالوهاب 

احلديث  ويف  ل�ستقطابه،  الر�سيد 

يقدم  اأن��ه  ذك��رت  اجلهاز  فكرة  عن 

للجمهور الق�سة بطريقة مبتكرة من 

خالل اللم�س واختيار املدة املرغوبة 

اجلهاز  ه��ذا  يتيح  حيث  ل��ل��ق��راءة، 

اإما  القراءة  لطريقة  اختيارات  عدة 

من  اإلكرتونية  اأو  مطبوعة  ورقية 

خ��الل ال��ق��راءة ع��رب ال��ب��ارك��ود، مع 

اختالف مدة القراءة التي ترتاوح ما 

بني دقيقة اإىل خم�س دقائق ح�سب 

رغبة القارئ.

والن�سر  الأدب  ه��ي��ئ��ة  وق��ام��ت 

الثقافة  ل���وزارة  التابعة  والرتجمة 

اإىل  الق�سرية  الق�سة  جهاز  بتقدمي 

املبتكرة؛  الطريقة  بهذه  اجلمهور 

بالقراءة  النتظار  وق��ت  لإث��راء 

ال���ه���ادف���ة امل��م��ت��ع��ة، وي��ه��دف 

ثقافة  جت�سيد  اإىل  امل�����س��روع 

حياة،   من��ط  بو�سفها  ال��ق��راءة 

اللغة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

وتطوير  وت��ع��زي��زه��ا،  ال��ع��رب��ي��ة 

نوافذ جديدة للطاقة الإبداعية 

لل�سعوديني،  وفتحها  وتنميتها 

الق�س�س  اإىل  الو�سول  وت�سهيل 

املهتمني،  ق��ب��ل  م��ن  ال��ق�����س��رية 

الأجهزة  ه��ذه  اإط��الق  مت  حيث 

يف �سهر فرباير 2020م،  عقب 

ذلك اإطالق املن�سة الإلكرتونية 

يف دي�سمرب 2021م

اأن  نتطلع  حياة:  د.  وقالت   

يكون اجلهاز من م�سادر التعليم 

يخدم  اإن���ه  ح��ي��ث  ال��ك��ل��ي��ة،  يف 

طالبات  فيهم  مب��ا   ، اجلميع 

ميكن  حيث  الإجنليزية،  اللغة 

باجلهاز  ت�ستعني  اأن  للطالبة 

وترجمتها،  الق�س�س  لأخ���ذ 

الثقافة  ن�سر  يف  مفيد  اأنه  كما 

ال��ع��رب��ي��ة وال�������س���ع���ودي���ة ع��رب 

الرتجمة.

بالق�س�س  اجل��ه��از  تغذية  وع��ن 

ق���ال���ت ال���ب���دي���وي: اإن���ه���ا ل��ك��ت��اب 

���س��ع��ودي��ني، ح��ي��ث ي��وج��د ا���س��م كل 

كاتب يف نهاية الق�سة، وهذا حتفيز 

وت�سجيع لالإنتاج الأدبي للُكّتاب.

ونوهت  يف حديثها عن اأن الورق 

امل�ستخدم يُعد �سديًقا للبيئة؛ حيث 

ملوث  وغري  تدويره  عيد 
ُ
اأ ورق  اإن��ه 

ا�ستخدامه  اإعادة  كما ميكن  للبيئة، 

وتدويره مرة اأخرى.

الر�سيد  اأروى  ل��ل��دك��ت��ورة  وك���ان 

كلمة  الآداب  ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل��ة 

قالت  املنا�سبة  بهذه  لل�سحيفة 

فيها: اإن هذه املبادرة من الهيئة 

يف الوزارة اأتت مواكبة لظروف 

احل���ي���اة ال�����س��ري��ع��ة وم��زام��ن��ة 

ل��ل��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال���ذي 

اململكة  وت�سهده  العامل  ي�سهده 

�سرعة  ومراعيًة  خا�س،  بوجه 

العلم واملعرفة وتطورها  انتقال 

ب�سكل هائل، حيث ميكن للقارئ 

احل�سول على الق�سة الق�سرية 

الطرق  بكافة  منها  وال�ستفادة 

م�ستوى  لرفع  �سواء؛  حٍد  على 

ال��روؤي��ة،  اأج��ي��ال  ل��دى  الثقافة 

من  الأك��ادمي��ي��ة  لال�ستفادة  اأو 

وال�سرف  والنحو  النقد  حيث 

والبالغة وكل ما يخ�س الأدبني 

العاملي والعربي.

اجلهاز  ه��ذا  اإن  واأ���س��اف��ت: 

الأدب  لن�سر  نوعية  نقلة  ه��و 

وت�سهيل و�سوله وت�سريع ظهور 

اأثره.

للجهة  �سكرها  وجهت  كما 

ق�سم  لوكيلة  وك��ذل��ك  امل��ان��ح��ة 

�سعادة  واآداب��ه��ا  الإجنليزية  اللغة 

متابعة  على  بديوي  حياة  الدكتورة 

املهمة التي  حققت جلميع طالبات 

الكبري  النفع  هذا  واجلامعة  الكلية 

والفائدة امل�ستمرة.

الأدب يف كل مكان...

جهاز القصة القصيرة ق.ق في اآلداب
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تغطية - هند القحطاين

ت�سوير - �سارة احلمدان

الإعالمية  الدرا�سات  نظم مركز 

الإثنني  يوم  (م��دى)  الإع��الم  بق�سم 

املا�سي حلقة نقا�ش علمية عنوانه: 

الأ�ساليب  يف  والتجديد  (الإب���داع 

قدمها  الإع��الم)  لبحوث  املنهجية 

واأ���س��ت��اذ  ال�����س��ورى  جمل�ش  ع�سو 

عبداهلل  بن  فهد  الدكتور  الإع��الم 

ق�سم  رئ��ي�����ش  ب������اإدارة  ال��ط��ي��ا���ش، 

الإعالم الدكتورة عهود ال�سهيل.

رح��ب��ت ال��دك��ت��ورة ال�����س��ه��ي��ل يف 

م�ستهل احللقة باحل�سور وبالدكتور 

حديثها  بداية  يف  �ساكرة  الطيا�ش، 

اجلامعة ومركز (مدى) لإقامته مثل 

احلراك  تثري  التي  الفعاليات  هذه 

الأكادميي وتن�سط الإبداع يف الفكر 

للدكتور  ب��اأن  منوهة  الإع��الم��ي،  

يف  خمتلفة  زاوي��ة  دائ��م��اً  الطيا�ش 

التي  الإعالمية  الفكرية  اأطروحاته 

ت�ساهم يف منو الإبداع والتجديد.

ث��م ب���داأ ال��دك��ت��ور ال��ط��ي��ا���ش يف 

يف  �ساكرا  العلمي،  طرحه  تقدمي 

ال�سهيل  ال��دك��ت��ورة  حديثه  مقدمة 

ع��ل��ى ال��ت��ق��دمي ال��ل��ب��ق، و���س��اك��راً 

رئي�ش  العنزي  دبكل  علي  الدكتور  

واإتاحة  ال�ست�سافة  على  (م��دى) 

ال��ف��ر���س��ة مل��ث��ل ه���ذه ال��ن��ق��ا���س��ات 

ب��ال��ت��ع��ري��ف وال���ع���ر����ش وت���ب���ادل 

الإبداعية  ال���روح  لتنمية  الأف��ك��ار 

الإعالمية.  والأن�سطة  البحوث  يف 

يط��رح  الطي��ا�ش  الدكت��ور  �سرع  ثم 

حول  لالأذهان؛  عا�سفة  ت��ساوؤلت 

جمل�ش  رئي�ش  العهد  ويل  مقولة 

امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ال�����وزراء 

الأمري حممد ب�ن �سلمان اآل �سعود: 

لقطاع  طموحة  تطلُّعات  (اعتمدنا 

البحث والتطوير والبتكار، لت�سبح 

اململكة من رواد البتكار يف العامل، 

على  ال�����س��ن��وي  الإن���ف���اق  و�سي�سل 

اإج��م��ايل  م��ن   %2.5 اإىل  القطاع 

2040م،  ع���ام  يف  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 

القت�ساد  تنمية  يف  القطاع  ليُ�سهم 

اإ�سافة  خالل  من  وتنويعه  الوطني 

الناجت  اإىل  �سعودي  ريال  مليار   60
2040م،  عام  الإجمايل يف  املحلي 

وا�ستحداث اآلف الوظائف النوعية 

والتقنية  العلوم  يف  القيمة  عالية 

والبتكار، مب�سيئة اهلل)؛ كيف نقراأ 

على  وانعكا�ساته  �سموه  خ��ط��اب 

ميدان  يف  العلمية  البحوث  تطوير 

باأبحاثنا  �سن�سارك  وكيف  الإعالم؟ 

�سمن  الإع��الم��ي��ة  ال��درا���س��ات  يف 

اأبحاثنا  وه���ل  ال���روؤي���ة؟  اأول���وي���ات 

هذه  من  قريبة  ال�سابقة  الإعالمية 

الإعالمية  البحوث  هل  الأولويات؟ 

تعك�ش  البحثية  ومناهجها  العاملية 

تخ�س�ًسا متفرًدا ومنعزًل بذاته، اأم 

هي بحوث ومناهج علمية واإن�سانية 

النظريات  تو�سعت  وهل  م�سرتكة؟ 

وامل���ن���اه���ج ال��ب��ح��ث��ي��ة الإع���الم���ي���ة 

لت�سمل  تعاجلها  ال��ت��ي  والق�سايا 

تخ�س�سات علمية اأخرى؟

وحتدث د. الطيا�ش عن التغريات 

يف ب��ي��ئ��ة الإع�����الم وت���اأث���ري دخ��ول 

وجمتمع  ال�سناعية  الأق��م��ار  ع��امل 

على  التوا�سل  و�سبكات  العالقات 

من���اذج الت�����س��ال وظ��ه��ور اأمن���وذج 

املجتمع  ب��ني  ال��و���س��ي��ط��ة  امل��رح��ل��ة 

ال�سناعي واملعلوماتي. وقال اإننا ما 

زلنا بحاجة لتطوير مفهوم درا�سات 

الإع��الم��ي،  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

الإع���الم  ل��دى ق�سم  وت�����س��اءل ه��ل 

م�ستقبل  ع��ن  ت�سور  اجلامعة  يف 

التطورات  الإع��الم يف ظل  تدري�ش 

احلالية؟ 

ال�ست�سراف  م��ف��ه��وم  وت��ن��اول   

واأنه  امل�ستقبل  اكت�ساف  وحتديات 

ل���س��ت��ق��راء  ت��ه��دف  عملية  م��ه��ارة 

وامل�ستقبلية  العملية  ال��ت��وج��ه��ات 

يف ح��ي��اة ال��ب�����س��ر، وي���دف���ع ه��ذا 

اإىل  وجمتمع  ف��رد  كل  ال�ستقراء 

لتلك  املنا�سبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 

-عز  اخلالُق  يدعو  حيث  املرحلة. 

قراراته  يتخذ  اأن  الإن�ساَن  وجل- 

اأو ب�سكل جماعي؛  بنف�سه مبفرده، 

املن�سود  التغيري  اإرادة  تتحقق  حتى 

ما  يغري  الآية:  } اإن اهلل ل  ح�سب 

باأنف�سهم {   ما  يغريوا  حتى  بقوم 

على  وال��ق��درة  الرعد11.  ���س��ورة 

لي�ست  امل�ستقبلي  ال���س��ت�����س��راف 

منهجيات  واإمن���ا  جينية؛  وراث��ي��ة 

علمية يتم تعلمها وتطبيقها مبهنية 

ودقة؛ لذا اأ�سبح ال�ست�سراف اأحد 

اجلامعات  يف  �ش  تُدرَّ التي  العلوم 

منها  علمية  جمعيات  وله  الغربية، 

ال�ست�سراف.  عن  كتًبا  اأ�سدر  ما 

التنبوؤ،  مفهوم  �سجن  من  وللخروج 

يف  خو�ش  امل�ستقبل  درا���س��ة  واأن 

بوابة  عرب  اخلروج  جاء  الغيبيات، 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ي��وم��ي، والن��ت��ق��ال 

البعيد؛  ثم  القريب  امل�ستقبل  اإىل 

على  ب��ن��اء  الب�سر  ح��ي��اة  لتح�سني 

م��ع��ط��ي��ات ت��راك��م��ي��ة وم��ن��ه��ج��ي��ات 

وتطوير  احل��روب  اأن  كما  علمية. 

يفكرون  الب�سر  جعلت  الأ�سلحة 

ال�������س���ب���اق  خ����و�����ش  يف  ج����دي����ا 

ي��ك��ون��وا  ال���س��ت�����س��رايف؛ ح��ت��ى ل 

اخلارجية  القوى  ل�سيطرة  �سحايا 

التكنولوجية؛  ال��ث��ورة  ول��ت��اأث��ريات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ون  اأدرك  ح���ي���ث 

تطوير  يف  وب��داأوا  مبكراً  املو�سوع 

به معهد  املنهجيات، ومنها ما قام 

وفق  امل�ستقبل  معمل  ببناء  ران��د 

ال�سيناريوهات. �سياغة  منهجية 

يف  ال��ط��ي��ا���ش  د.  وا����س���رت����س���ل 

احل���دي���ث ع���ن من�����اذج م��ن��ه��ج��ي��ة 

ومنهجية  امل�ستقبل  ل�ستك�ساف 

الأل����ع����اب اجل�������ادة، وال���ل���وح���ات 

البحثي.  وتوظيفها  الق�س�سية 

التفاعلية  الوثائقيات  تناول  كذلك 

للبحوث  الب��ت��ك��اري��ة  والأ���س��ال��ي��ب 

الب�سرية  واملنهجيات  الإعالمية، 

املمكنة يف البحوث الإعالمية.

الت�ساركية  البحوث  ناق�ش  كما 

واأه��م��ي��ت��ه��ا وحت���دي الف��رتا���س��ات 

ب��حثية  ن�ماذج  وع�ر�ش  املنهجي�ة، 

ب���اأ����س���ل���وب ان��ع��ك��ا���س��ي. و���س�����رح 

تدري�ش  خالل  من  باأنه  د.الطيا�ش 

الإعالمية)  النظريات  (بناء  مقرر 

خم�سني  م���ن  اأك����ر  الآن  مي��ت��ل��ك 

الفكرة  ط��ور  يف  اإع��الم��ي��ة  نظرية 

كما  للتطوير.  القابلة  والفر�سية  

كل  قدمها  التي  باملحاولت  اأ�ساد 

القرين  �سويل  بن  الدكتور علي  من 

العنزي  �سميان  بن  علي  والدكتور 

يف جمال بناء نظريات جديدة.

ال�سهيل  عهود  الدكتورة  ت�ساءلت 

- ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال���ط���رح ال��رئ��ي�����ش 

باب  فتح  وقبل  الطيا�ش  للدكتور 

امل�����داخ�����الت- ع����ن ���س��ب��ب ع���دم 

رغم  علمية  جوائز  على  ح�سولنا 

تُ�سرف  ال��ت��ي  الهائلة  امل��ي��زان��ي��ات 

نظرية  اإنتاج  وع��دم  الإع��الم،  على 

اإعالمية معتمدة عامليا.

ت�����داول  احل���ل���ق���ة  ن���ه���اي���ة  ويف 

حول  النقا�سات  بع�ش  احل�����س��ور 

كيف  ���س��وؤال:  اأه��م��ه��ا  م��ن  احللقة 

نغري هذا امل�سهد الإعالمي يف هذه 

الدكتور  اإج��اب��ة  وج��اءت  ال�ساحة؟ 

جديد  جيل  بوجود  اأن��ه  الطيا�ش: 

من الزمالء والزميالت الأكادمييني 

الذين  التدري�ش  هيئات  واأع�ساء 

الإع��الم��ي  ال���ك���ادر  اإىل  ان�����س��م��وا 

اجلديد، فاإنه يعول عليهم كثرياً يف 

النه�سة والتحديث املاأمول للم�سهد 

الإعالمي.

مطلق  ل��ل��دك��ت��ور  م��داخ��ل��ة  ويف 

ن��ّوه   الإع����الم  ق�سم  م��ن  امل��ط��ريي 

البحوث  على  الت�سجيع  باأهمية 

ن�ستطيع  التي  الت�ساركية  املزجّية 

واقرتاح  النتائج  تعميم  خاللها  من 

الطيا�ش  ط��رح  يف  وب���اأن  احل��ل��ول، 

اليوم ل�ست�سراف امل�ستقبل؛  هناك 

اأي�سا  املا�سي  ل�ست�سراف  �سرورة 

وال�ستفادة من اأحداثه وجتاربه.

من  الثقيل  نايف  الدكتور  واأق��ر 

ق�سوًرا  هناك  ب��اأن  الإع���الم  ق�سم 

�سمنها  -وم��ن  الإع��الم  اأق�سام  يف 

من  اجل��ام��ع��ة-  يف  الإع����الم  ق�سم 

املقررات  اإىل تطوير  حيث احلاجة 

الفعلي  النقد  وتفعيل  الدرا�سية، 

وعدم  العليا،  الدرا�سات  لر�سائل 

للمناق�سة  الطلبة  اجتياز  �سهولة 

بكل �سهولة.

يف  العنزي  دبكل  علي  د.  وق��ال 

اإىل  يحتاج  الإب����داع  اإن  مداخلته 

هو  الأخ��ري  واأن  متويل،  واإىل  بيئة 

ما حتتاج اإليه اجلامعات وي�ستدعي 

التخطيط  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ك���ث���رياً 

مع  ال��ت��ع��اق��د  لت�سهيل  وال��رتت��ي��ب 

ج��ه��ات ال��ت��م��وي��ل امل�����س��ت��ف��ي��دة من 

احلراك البحثي يف اجلامعات.

ب��اأن  عهود  ال��دك��ت��ورة  ختمت  ث��م 

هناك حتديثات مطروحة يف برامج 

وال��ربام��ج  للمناهج  الإع���الم  ق�سم 

م��ث��ل دب���ل���وم الإع�������الم ال��رق��م��ي 

معامل  وهناك  الإجنليزية،  باللغة 

وخمتربات قيد الإن�ساء؛ خللق بيئة 

اإعالمية للنهو�ش بالأ�ساليب  بحثية 

و�سكرت  الإعالم،  لبحوث  املنهجية 

الطيا�ش  الدكتور  احللقة  نهاية  يف 

كما  امل��م��ي��ز  العلمي  ط��رح��ه  ع��ل��ى 

الإع��الم  ون���ادي  احل�سور  �سكرت 

ور�سالة اجلامعة. 

يف حلقة نقا�ش: )الإبداع والتجديد يف الأ�ساليب املنهجية لبحوث الإعالم( .. د. فهد الطيا�ش:

روح اإلبداع في الحراك األكاديمي اإلعالمي مطلب 
واستثمار الطلبة للتجديد في البحوث اإلعالمية ضرورة

لدي خمسون فكرة طالبية لنظريات إعالمية قابلة للتطوير

د. مطلق المطيري: استشراف المستقبل في المجال اإلبداعي يتطلب استشراف الماضي أوال

د. علي العنزي: اإلبداع يحتاج إلى تمويل مما 
يستدعي كثيرًا من عمليات التخطيط والترتيب

د. عهود الشهيل: للدكتور الطياش دائمًا زاوية 
مختلفة في أطروحاته الفكرية اإلعالمية

ً

د. الطيا�ش يقدم حلقة النقا�ش يف م�سرح كلية الآداب

جانب من ح�سور حلقة النقا�ش



حت����ر�����ص اجل����ام����ع����ة مم��ث��ل��ة 

من�سوبيها  وت�سافر  بقياداتها 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

وال��و���س��ول احل���ر ل���رواف���ده من 

ذات  املتنوعة  املعلومات  م�سادر 

اقت�ساد  ع��ل��ى  ال��ق��ّي��م��ة  ال��ع��وائ��د 

ال���ب���ل���د وخم���رج���ات���ه ال��ع��ل��م��ي��ة 

-تزامًنا-  يت�سق  الذي  والعملية، 

ال�سعودية  روؤي��ة  م�ستهدفات  مع 

وب��ال��ت��ايل   ،2030 ال��ط��م��وح��ة 

ف���اإن ع��م��ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات، 

لتعميم  ال��دويل  »اليوم  ومبنا�سبة 

بهذا  خطواتها  خطت  باملعلومات«،  االن��ت��ف��اع 

اإدارة  مكتب  م��ع  وال��ت��ع��اون  بال�سراكة  االجت��اه 

املعلومات  حرّية  �سيا�سة  ظل  حتت  البيانات، 

ال��ت��ي ت�����س��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق ل��ه��ا ن��ح��و اأه��م��ي��ة 

املعلومات  اإن�ساء  يف  ت�سهم  اأكادميية  بيئة  خلق 

وحتديًدا،  وا�سرتجاعها.  وحفظها  وم�ساركتها 

عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  مكتبة  اأت��اح��ت 

احلر  الو�سول  واملعرفة  املعلومات  �سركاء  مع 

وهي: املعلومات،  قواعد  من  متميزة  ملجموعة 

ق��واع��د  م��ن  جم��م��وع��ة  وه���ي   :EBSCO  �

امل��ع��ل��وم��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��م��ن ل��ل��ط��اب 

الو�سول   واملكتبات  املعلومات  واأمناء  والباحثني 

املعلومات   متنوعة من  اإىل جمموعة  من خالها 

. املو�سوعات  ومن 

الن�سخة  هذه  تتميز   :BRITANNICA  �

التي   - الربيطانية   املو�سوعة  من  االأكادميية 

للمفردات  بقامو�ص  علميا-  ومرجًعا  كنًزا  تُعّد 

TEXT-TO- للن�سو�ص  اآيل  وقارئ  العلمية، 

الو�سائط  وملفات   ،SPEECH
اآالف  ت��غ��ّط��ي  ال���ت���ي  امل���ت���ع���ددة 

امل���ج���االت ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة، 

مب��ا ي��وف��ر ل��ل��ط��اب وال��ب��اح��ث��ني 

يف  العلمي  الدعم  واملتخ�س�سني 

والبحثية.  العلمية  م�سريتهم 

اإح������دى  وه������ي   :CABI  �

الربحية  غري  الدولية  املنظومات 

من  جمموعة  على  حتتوي  التي 

والتي  املتميزة،  املعلومات  قواعد 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات 

عدة  يف  العلمية  اخل��ربة  وتطبيق 

على  والعمل  والبيئة،  ال��زراع��ة  منها  جم��االت 

هذه  يف  تظهر  التي  للم�سكات  حلول  اإي��ج��اد 

واالأ�ساليب  العلمي  البحث  خال  من  املجاالت 

البحوث  باإنتاج  تقوم  كما  الر�سينة،  االأكادميية 

املعلومات  الرئي�سة، مبا يف ذلك قواعد  العلمية 

البحثية،  وامل�ستخل�سات  الكامل،  الن�ص  ذات 

والكتب. االإنرتنت،  وم�سادر 

ن�سر  موؤ�س�سة  وه��ي   :IGI GLOBAL  �

املقام  يف  وتعنى  االأك��ادمي��ي��ة،  لاأعمال  دول��ي��ة 

االأول بن�سر الكتب املرجعية املحكمة والدوريات 

جم��ااًل   11 وت��غ��ط��ي  ت���ط���وًرا،  االأك����ر  العلمية 

االأعمال، وعلوم احلا�سوب،  بينها:  اأ�سا�سًيا، من 

والعلوم،  ال�سحية،  والرعاية  والطب  والتعليم، 

ذلك. وغري  االجتماعية،  والعلوم  والهند�سة، 

املقرن د. عبداهلل بن حمود 

املكتبات �شوؤون  عمادة  على  العام  امل�شرف 

البيانات  اإدارة  مكتب  ي�ست�سعر 

ك�  عاملي  ح��دث  اأهمية  باجلامعة  

االن��ت��ف��اع  لتعميم  ال����دويل  »ال��ي��وم 

ب��امل��ع��ل��وم��ات«، ال���ذي ي��اأت��ي يف يوم 

�سبتمرب من كل عام؛  28 من �سهر 
اأح���د  ي��ام�����ص  ه���ذا احل����دث  الأن 

�سيا�سات  تطوير  يف  براجمه  اأه��م 

يتعلق  م��ا  وه��و  ال��ب��ي��ان��ات،  حوكمة 

املعلومات  اإىل  ال��و���س��ول  ب��ح��رّي��ة 

ال��ع��ام��ة غ��ري امل��ح��م��ّي��ة م��ن خ��ال 

لها  منظمة  وطنية  �سيا�سة  و�سع 

»�سيا�سة حرّية املعلومات« التي تفي 

الإدارة  الوطنية  باملتطلبات  وتلتزم 

البيانات وحوكمتها وحماية البيانات 

ممار�س�ة  م��ن  وت��ع��زز  ال�سخ�سية، 

املعلوم��ات  عل��ى  االط����اع  ح��ق 

اجلامعة  باأعم��ال  املتعلق�ة  العام��ة 

وقيم  مبادئ  وفق  عليها  واحل�سول 

را�سخة اأهمها:

� مبداأ ال�سفافية: الذي يوؤكد على 

حق كل فرد يف طلب معلومات عن 

اأن�سطة اجلامعة ما مل تكن حممّية 

وغري متاح االإف�ساح عنها.

اأنه  اإىل  وي�سري  ال��ت��وازن:  مبداأ   �

املطلوبة  املعلومات  كانت  ح��ال  يف 

احل�سول  الفرد  حق  فمن  حممّية 

عدم  الأ���س��ب��اب  وا���س��ح  تعليل  على 

االإف�ساح عن املعلومات املطلوبة.

املعلومات  يف  االأ�سل  اأّن  مبداأ   �

العامة االإف�ساح: وهو اإقرار بحق كل 

فرد يف تقدمي طلب احل�سول على 

بغ�ص  العامة؛  اجلامعة  معلومات 

الطلب  مقدم  م�ستوى  ع��ن  النظر 

وامتيازاته، وال يتعر�ص مقدم الطلب 

الأية م�ساءلة قانونية.

� مبداأ امل�ساواة: ويقت�سي التعامل 

احل�سول  طلبات  جميع  مع  العادل 

متييز  دون  العامة  املعلومات  على 

بني االأفراد.

د. اإبراهيم متنمبك

رئي�س مكتب اإدارة البيانات

التي  ال�سحفية  امل��ادة  اأ�سا�ص  املعلومة   تُعد 

االإعامية  القناة  اأو  ال�سحفية  املوؤ�س�سة  ت�سعى 

والتفرد،  التميز  الإح��راز  عليها؛  احل�سول  اإىل 

يف  اإبرازها  واإع��ادة  وامل�سداقية،  الثقة  وك�سب 

�سياق منا�سب ومائم. واإذ يحتفل العامل يف ٢٨ 

باملعلومات،  لانتفاع  الدويل  باليوم  �سبتمرب  من 

يف  وم�سوؤوليته   دوره  ي�ست�سعر  االإع���ام  ف��اإن 

ي�سهم  كما  املجتمع،  جت��اه  والتثقيف  التوعية 

للفهم  قابلة  ب�سورة  املعلومات  ن�سر  يف  اأي�ًسا 

يتاأتى  ل��ن  وه��ذا  اجلمهور،  م��ن  �سريحة  الأك��رب 

من  الكاملني  واالإمي���ان  القناعة  خ��ال  من  اإال 

الدولية  واملنظمات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

وو�سع  للمعلومات،  ال��و���س��ول  ح��رّي��ة  باأهمية 

ذلك  ويرتبط  لها،  ومنظمة  �سابطة  �سيا�سات 

ترتكز  التي  ال�سحافة  بحرّية  وثيًقا  ارتباًطا 

االأ�سا�سيتني  وال�سفافية  امل�ساءلة  مبادئ  على 

اأي جمتمع. يف  للتنمية 

د. جارح  العتيبي 

ق�شم الإعالم

17 5متابعة  العدد 1٤٤٣ - الأحد 20 ربيع الأول 1٤٤٤هـ املوافق 16 اكتوبر 2022م

مبنا�سبة اليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات..

جامعة الملك سعود ... الحوكمة وحرية المعلومات

����س���ارع���ت اجل���ام���ع���ة م��ن��ذ 

تلقيها  م��ن  االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات 

االأم����ر ال�����س��ام��ي ال���ك���رمي رق��م 

59766 بتاريخ 1439/11/20 
مكاتب  بتاأ�سي�ص  القا�سي  ه���، 

االأجهزة  بجميع  البيانات  اإدارة 

القرار  اإ�سدار  اإىل   احلكومية، 

 2/20/223071 رقم  االإداري 

ه���   1442/7/10 ب���ت���اري���خ 

البيانات  اإدارة  مكتب  باإن�ساء 

ب��اجل��ام��ع��ة، وب������داأت ب���اإج���راء 

ح��ول  املتخ�س�سة  ال��درا���س��ات 

وحوكمتها  البيانات  اإدارة  واقع 

فنتج  باجلامعة،  

-ويف  ذل����ك  ع���ن 

م��رح��ل��ة وج��ي��زة- 

�سيا�سات  و���س��ع 

البيانات  حوكمة 

(ت�����������س�����ن�����ي�����ف 

ال������ب������ي������ان������ات 

ال����ب����ي����ان����ات   –
امل����ف����ت����وح����ة – 

املعلومات  حرّية 

م���������س����ارك����ة   –
البيانات  ح��م��اي��ة   – ال��ب��ي��ان��ات 

وغ���ريه���ا)   ... ال�����س��خ�����س��ي��ة 

واع�����ت�����م�����اده�����ا 

وف���ق امل��ت��ط��ل��ب��ات 

ال�سادرة  الوطنية 

ع����������ن م����ك����ت����ب 

ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة 

ال������وط������ن������ي������ة. 

ومب�����ن�����ا������س�����ب�����ة 

احل����دث ال��ع��امل��ي 

»ال���ي���وم ال����دويل 

االنتفاع  لتعميم 

ب����امل����ع����ل����وم����ات« 

واأه���م���ي���ت���ه،  ف���ق���د ح��ر���س��ت 

�سيا�سة  على  –بناًء  اجل��ام��ع��ة 

مع  وبالتعاون  املعلومات  حرّية 

الو�سول  اإتاحة  على  �سركائها– 

العاملية  املعلومات  لقواعد  احلر 

منها  اإمياًنا  ملن�سوبيها؛  املتاحة 

والتنموي،  االقت�سادي  بدورها 

وت����ع����زي����ًزا ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

م�ستهدفات  يحقق  واالبتكار مبا 

.2030 ال�سعودية  روؤية 

اأ.د. بدران العمر

معايل رئي�س اجلامعة

ر�شالة اجلامعة - مكتب اإدارة البيانات:

تواكب اجلامعة االحتفال باليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات 

الأهمية  ونظراً  ع��ام؛  كل  من  �سبتمرب  �سهر  من   28 يوم  يوافق  ال��ذي 

البيانات وحوكمتها �سارعت اجلامعة منذ اللحظات االأوىل من تلقيها 

االأمر ال�سامي الكرمي رقم 59766 بتاريخ 1439/11/20 ه�، القا�سي 

بتاأ�سي�ص مكاتب اإدارة البيانات بجميع االأجهزة احلكومية، اإىل  اإ�سدار 

القرار االإداري رقم 2/20/223071 بتاريخ 1442/7/10 ه� باإن�ساء 

مكتب اإدارة البيانات باجلامعة، ويف هذه ال�سفحة 

وفيما يلي اأبرز ما قاله م�سوؤولو اجلامعة عن اليوم الدويل لتعميم 

االنتفاع باملعلومات

اإّن وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا 

معاي�ستها  واأثناء   - العلمي  والبحث 

احل����دث ال��ع��امل��ي »ال���ي���وم ال���دويل 

خال  باملعلومات«  االنتفاع  لتعميم 

االهتمام  لتويل  املا�سية-  ال��ف��رتة 

الكبري وامل�ستمر مب�سادر املعلومات 

واملعرفة وتوفريها واإنتاجها باأف�سل 

وفق  منها  االن��ت��ف��اع  ليتم  ال��ط��رق؛ 

وامل��م��ار���س��ات  ال�سيا�سات  اأف�����س��ل 

االرتقاء  اأج��ل  من  العاملية؛  العلمية 

املوؤ�س�سات  م�ساِف  اإىل  باجلامعة 

تكون  نحٍو  على  العاملية،  االأكادميية 

بفاعلية  االإ���س��ه��ام  على  ق���ادرة  فيه 

يف بناء جمتمع املعلومات واملعرفة. 

ومن هذا املنطلق، ت�سم هيكلة وكالة 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

وت��ق��ع يف  ق��ط��اع��ات،  ع��دة  العلمي 

املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  مقدمتها 

الطرق  باأف�سل  بالتزويد   املعنية 

املختلفة  املعلومات  الأوعية  للو�سول 

ياأتي دور  بها، كما  االنتفاع  وتي�سري 

قطاعات اأخرى ال تقل عنها كعمادة 

البحث  وعمادة  العليا،  الدرا�سات 

والعديد  واملراكز،  واملعاهد  العلمي، 

والتطويرية،  البحثية  الربامج  من 

العلمية  البحوث  باإنتاج  معنية  وهي 

واملبادرات النوعية الهادفة اإىل بناء 

وبناء  واملعرفة  املعلومات  جمتمع 

اقت�ساد وطني قائم عليها.

اأ.د. يزيد اآل ال�شيخ

وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا 

والبحث العلمي

البيانات  اإدارة  جم��ال  اجلامعة  ت��ويل 

ال�سخ�سية  البيانات  وحماية  وحوكمتها 

يف  بقيمتها  منها  اإدراًك���ا  كبرًيا؛  اهتماًما 

الذكاء  اأمناط  يف  وا�ستخدامها  التطوير،  

وبو�سفها  الرقمي،  والتحول  اال�سطناعي 

ت�سريعات  يف  االأ�سا�سية  املنطلقات  اأح��د 

باأحقية  يتعلق  مم��ا  ال��ب��ي��ان��ات  ح��وك��م��ة 

املجتمع موؤ�س�سات واأفراد يف االطاع على 

املعلومات العامة غري املحمّية؛ الأجل ذلك 

و�سعت اجلامعة �سيا�سة حرّية املعلومات؛ 

تعزيًزا لقيِم �سامية كال�سفافية، وامل�ساركة، 

واالإف�������س���اح،  وامل�������س���اواة. ودع��ًم��ا لهذه 

التوجهات، فاإن اجلامعة واكبت االحتفاء ب� »اليوم الدويل لتعميم االنتفاع 

باملعلومات«؛ الأهميته يف التوعية مبنافع املعلومات يف خلق جمتمع معريف 

ي�ستطيع املناف�سة من خال اإتاحة اأوعية املعلومات لديها؛ وياأتي االهتمام 

ودعًما  اجلامعة،  الأهداف  حتقيًقا  وتوفريها  واملعرفة  املعلومات  مب�سادر 

جلهودها امل�ساهمة يف حتقيق طموحات الوطن وتطلعاته امل�ستقبلية.

اأ.د. علي م�شملي

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

مكتب إدارة البيانات يحقق رؤية 2030

من أجل االرتقاء بالجامعة

من أهداف الجامعة االهتمام 
بمصادر المعلومات

حدث عالمي

حرية الوصول للمعلومات

خارطة طريق نحو  بيئة أكاديمية



طير السعد

الثقافية36  �لعدد 1443 - �لأحد 20 ربيع �لأول 1444هـ �ملو�فق 16 �أكتوبر 2022م6

كيف أبدأ الكتابة؟
ال�سويلم: اأريج   - اجلامعة  ر�سالة 

اأ.ع������ب������ر ب����ن����ت ع����ل����ي اجل����رب����وع 

امل���ع���ي���دة ب���ق�������س���م ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة 

ورئ���ي�������س���ة م����ب����ادرة م�����داد ل��ل��ك��ت��اب��ة 

 : جتيب  الإبداعية 

ت����ب����داأ  اأن  ي�����وم�����ا  ح�����اول�����ت  ه�����ل 

ال��ك��ت��اب��ة، ل��ك��ن��ك ت��وق��ف��ت ع��ن��د اأول 

�سعوبة؟

ه���ل �أم�����س��ك��ت ورق�����ة وق��ل��ًم��ا 

من  ك��ّم��ا  ب��د�خ��ل��ك  �أن  و���س��ع��رت 

يخرج،  �أن  تود  و�مل�ساعر  �لأفكار 

ت�ستطع؟ مل  لكنك 

�أف���ك���اًر�  ه���ل جت���د يف ذه���ن���ك 

�لكلمات  جت��د  ل  ل��ك��ن��ك  ر�ئ��ع��ة، 

�لفكرة؟ هذه  حمل  ت�ستطيع  �لتي 

ع��ن فكرتك  ت��ع��ر  اأن  ق���ررت  ه��ل 

ت��وؤج��ل��ه��ا  اأن  وت��ك��ت��ب، ل��ك��ن��ك راأي����ت 

لكنها  م��ن��ه��ا،  ت��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى  ق��ل��ي���اٍ 

منك؟ ت�سيع 

تنتظر  لأنك  �لكتابة  توؤجل  هل 

يف  وحدك  ل�ست  ح�سنا،  �لإلهام؟ 

ذلك.

ك����ل �ل���ك���ت���اب مي������رون ب��ه��ذه 

�ل�سعوبات. منهم من يقف عندها 

من  ومنهم  جتاوزها،  ي�ستطيع  ول 

م��ر�ت.  ويف�سل  م��رة،  يتجاوزها 

لكنه  ب�سعوبتها،  ي�سعر  من  ومنهم 

ذلك. وينجح يف  يتجاوزها 

ن���ه  واأ ب�����داع م��ف��ي��د،  اأن الإ ن��ع��ل��م 

و����س���ي���ل���ة ل����ل����خ����روج م�����ن ال����رت����اب����ة 

واأرح����ب،  و����س���ع  اأ ف����اق  اآ اإىل  وامل���ل���ل 

وع��������وامل اأج�����م�����ل. ل���ك���ن ال���غ���ري���ب 

ن�����ه ي��ع��م��ل ب��ط��ري��ق��ة  اأ ب�������داع  يف الإ

اأوق�������ات ل  ي���ف���اج���ئ���ك يف  غ���ري���ب���ة، 

ت��ت��وق��ع��ه��ا، وي��ت��م��ن��ع ع��ن��ك ع��ن��دم��ا 

حت����ت����اج����ه ب���������س����دة. ي���ظ���ه���ر ف����ك����رًة 

املحا�سرة،  وقت  مكتملة  �سحرية 

يف  اأو  حم���ت���دم،  ن��ق��ا���ش  و����س���ط  اأو 

اأو خ����ل اج��ت��م��اع.  ح��دي��ث مم���ل، 

وي��ه��رب ب��ع��ي��ًدا وي��ح��ت��ج��ب ع��ن��دم��ا 

ت��ك��ون م�����س��ت��ع��ًدا ل���س��ت��ق��ب��ال��ه!! اأمل 

غريب؟ اإنه  اأقل 

�أح��ي��اًن��ا، ق��د ت��رى 

�ل��ف��ك��رة �مل��ب��دع��ة يف 

�أو  ���س��دي��ق،  ح��دي��ث 

�أو  وج����ه حم��ا���س��ر، 

رمبا ياأتيك يف �سورة 

ت�ستلهمه  �أو  ح��ل��م. 

م���ن ج��م��ل��ة �ع��ت��ادت 

تقولها،  �أن  و�ل��دت��ك 

ي��ل��ق��ي��ه  �����س����وؤ�ل  �أو 

تبحث  و�أح��ي��اًن��ا  �ل�سغري.  �أخ��وك 

جت��ده��ا،  ول  م��ك��ان  ك��ل  يف  عنها 

من  نهائًيا  تختفي  �أن  قررت  كاأنها 

�سيء  على  تعاقبك  كاأنها  �لكون، 

تعلمه. ل 

الأفكار  اأن جند  اإذن كيف ميكن 

املبدعة؟

�كتب  يوم.  كل  �كتب  بب�ساطة.. 

وب���اأي  ط��ري��ق��ة،  ب���اأي  ���س��يء،  �أي 

لغة. وباأي  �أ�سلوب، 

�لتزم بالكتابة دون �أي توقعات، 

دون  و�لأه�����م  م��ع��اي��ري،  �أي  دون 

متلأ  �أن  همك  ليكن  �نتقاد.  �أي 

بالك،  على  يخطر  ما  بكل  �لورقة 

لل�سياغة  ول  للرتتيب،  تلتفت  ل 

لرت�بطها،  ول  �لأفكار،  ول جلودة 

تلتفت  ل  باخت�سار  ل�سحتها،  ول 

ي��ح��دك يف  �أن  مي��ك��ن  م��ع��ي��ار  لأي 

�كتب. فقط  �لكتابة. 

تكتب  �أن  مب��ج��رد 

���س��ط��ًر�،  �أو  ف���ك���رة 

���س��ي��ت��ح��ف��ز ع��ق��ل��ك 

وي�������ب�������د�أ ب���ت���ول���ي���د 

�لأف����ك����ار، و���س��ت��ب��د�أ 

نف�سك  مع  بالت�سال 

و�أف��ك��ارك. ج��رب �أن 

�سخ�سية  تتقم�ص 

�أن  �أح���ده���م، ج���رب 

�آخر. �سخ�ًسا  كنت  لو  كما  تكتب 

تبدع،  �أن  على  جتربك  �لكتابة 

لينتج  و�أن حتفز عقلك  تفكر،  و�أن 

�أن  جرب  ينتظرها.  �أن  ل  �أفكاًر�، 

على  عقلك  حمل  كل  لتلقي  تكتب 

�لورق.

�أف���ك���ار  ع���ن  ت��ك��ت��ب  �أن  ج����رب 

خم��ت��ل��ف��ة، وب��ا���س��ت��خ��د�م �أ���س��ال��ي��ب 

ف���ن���ون خم��ت��ل��ف��ة.  ويف  خم��ت��ل��ف��ة، 

و�ملقالة  �لق�سة  تكتب  �أن  ج��رب 

و�خل���اط���رة و�ل��ق�����س��ة �ل��ق�����س��رية 

جًد�.

مكاناً  زر  جديدة:  �أ�سياء  جرب 

من  نوًعا  �ق��ر�أ  قبل،  من  ت��زره  مل 

خ�ص  ق���ر�ءت���ه،  حت���ب  ل  �ل��ك��ت��ب 

�أنها مملة، حتدث مع  جتربة تظن 

عنك. خمتلف  �سخ�ص 

�لوقت مل�سادر  منتبًها طو�ل  كن 

ي��وم��ك،  �أح�������د�ث  �ل���ك���ت���اب���ة: يف 

وما  تقابلهم،  �لذين  و�لأ�سخا�ص 

تبحث  �أن���ك  يف  رك��ز  عليك.  مي��ر 

تنا�سب  فكرة  خمتلفة،  فكرة  عن 

�أن تكتب عنها، �أو فكرة توحي لك 

لفكرة  تو�سلك  �أو  منا�سبة،  بفكرة 

. �سبة منا

رمبا  باملفاجاآت،  مليئة  �حلياة 

جت��د م��ف��اج��اأة يف ك��م �لأح����د�ث 

�ل��ع��ادي��ة، رمب��ا جتدها  و�لأ���س��ي��اء 

يُنبئ عما  بغلف مهرتئ ل  مغلفة 

حتته.

�إىل  تتحدث  كنت  لو  كما  �كتب 

كل  له  و�حِك  خاطبه،  ما،  �سخ�ص 

ما تريد قوله. رمبا يكون �سخ�ًسا 

�سخ�ًسا  ي��ك��ون  ورمب���ا  خ��ي��ال��ًي��ا، 

�ملهم  �أن��ت.  يكون  ورمب��ا  حقيقًيا، 

فمخاطبة  �أح��ده��م؛  تخاطب  �أن 

�لأ����س���خ���ا����ص و���س��ي��ل��ة مم���ت���ازة 

�لأفكار. ل�ستخر�ج 

يقوله  ال��ذي  م��ا  نف�سك:  ا���س��األ 

قلبك؟ ما حلمك؟ ما الذي تريد 

فع�؟ تكتبه  اأن 

�ت�������س���ل ب����ذ�ت����ك ورغ���ب���ات���ك 

نف�سك  �إىل  ��ستمع  وم�ساعرك. 

ت�سنع. ودون  ب�سدق 

وكن  �حلقيقية،  ذ�تك  عن  عرب 

كتابتك. د�ئما يف  موجود� 

ق����ل �حل��ق��ي��ق��ة ك���م���ا ت���ر�ه���ا، 

ن�����ت، وب��ل��غ��ت��ك �أن����ت،  ب�����س��وت��ك �أ

ي�ستطيع  �أحد  ل  �أنت.  وباأ�سلوبك 

�أنت قوله. قول ما تريد 

�سعبة  �لكتابة  بد�ية  تكون  رمبا 

ياأبى  رمبا  حم��رية.  �أو  مرهقة  �أو 

�أن  �مل��ف��ات��ي��ح)  ل��وح��ة  (�أو  �ل��ق��ل��م 

�ستجد  بالتاأكيد  لكنك  يطاوعك. 

�لكتابة  من جتربة  و�ستخرج  حًل، 

كانت  كثرية  �أ���س��ي��اء  م��ن  متخفًفا 

. تثقلك

�أوؤك����د ل��ك �أن���ك ���س��ت��ك��ون �أك��ر 

و�حدة. بدرجة  ولو  �سعادة 

بالكتابة. ��ستمتع 

جرب أن تكتب 
كما لو كنت 
شخصًا آخر

اسم الطير: القبرة العربية
  )Arabian lark(

  

موقع الت�سوير: منطقة الريا�ش 

�ل�سحر�وية  �لطيور  من  �لعربية  �لقربة 

�ل�سغرية؛ حيث يبلغ طولها 14 �سم، بها لون 

�سبه  �ملناطق  تعي�ص يف  �لرمال،  للون  م�سابه 

�ل�سحر�وية يف و�سط �ململكة و�سمالها. وهي 

�لإمطار،  مو��سم  �لرحالة ح�سب  �لطيور  من 

�مل�ساهدة  وقليلة  �لنادرة  �لطيور  من  وتُعترب 

�ل��ق��ربة  ط��ي��ور  وتتكيف   . ت��رح��ال��ه��ا  ب�سبب 

�لعربية مع درجات �حلر�رة �لعالية ومع ندرة 

وجود �ملياه يف �ل�سحاري �لعربية ؛ �إذ �أثبتت 

ت�ستخدم  �لقربة  طيور  بع�ص  �أن  �لدر��سات 

�ل�سب-  جحر  -مثل  �ل�سحر�ء  يف  �جلحور 

خا�سًة  �ل�سم�ص؛  ح��ر�رة  �سدة  من  للوقاية 

ذلك يف  ي�ساعدها  �ل�سيف، حيث  يف مو�سم 

�لحتماء من درجات �حلر�رة �لعالية .

اإعداد و ت�سوير: اإبراهيم ال�سوامني

طالب دكتوراه يف ق�سم الإع�م

طير السعد

ثق�فية                                ت�س�أل :

 اإلبداع  يعمل بطريقة غريبة، يفاجئك في أوقات ال تتوقعها

ّ



17 7الثقافية  �لعدد 1443 - �لأحد 20 ربيع �لأول 1444هـ �ملو�فق 16 �أكتوبر 2022م

ر�سالة اجلامعة - اأريج ال�سويلم:

اأع�����س��اء هيئة التدري�س  ���س��ارك ع��دد م��ن 

ب��اجل��ام��ع��ة يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ال��ري��ا���س 

امل��ع��ر���س  و���س��ه��د   ،2022 ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل 

ال����ذي ج���اء حت���ت ���س��ع��ار »ف�����س��ول ال��ث��ق��اف��ة« 

الكبري  بالتنوع  ات�سم  حيث  وا�سعًا،  ح�سورًا 

يف برناجمه الثقايف. وقد توزعت م�ساركات 

اأع�ساء هيئة التدري�س ما بني م�ساركات يف 

 ، واملداخالت   ، واجلل�سات حوارية  الندوات، 

امل�ساركة  عن  ف�ساًل  ا،  اأي�سً الأم�سيات  واإدارة 

يف ك��ت��اب��ة امل���ق���الت ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات 

اللقاء  لر�سالة اجلامعة هذا  وكان  املعر�س، 

مع اأبرز امل�ساركني وامل�ساركات.

التمكني الثقايف لذوي الحتياجات 

اخلا�سة

الإعللام  اأ�ستاذ  العيار  تركي  د.  �للسللارك 

باجلامعة يف اأوىل الفعاليات بورقة عنوانها 

اإ�سهام  تعزيز  يف  ودوره  الثقايف  )التمكني 

بداأ  املجتمع( وقد  الإعاقة يف  الأفللراد ذوي 

حديثه مو�سًحا املق�سود من مفهوم التمكني 

Enabling: »وهو اإك�ساب ذوي الحتياجات 
والجتلللاهلللات  امللللعلللارف  اخلللا�للسللة خمتلف 

للم�ساركة  توؤهلهم  التي  واملللهللارات  والقيم 

اأن�سطة  خمللتلللللف  يف  الللفللعللالللة  الإيللجللابلليللة 

حد  اأق�سى  اإىل  الإن�سانية  احلياة  وفعاليات 

داعًيا  وقللدراتللهللم«،  اإمكانياتهم  لهم  توؤهله 

هذه  اإ�سراك  �سبل  عن  البحث  �سرورة  اإىل 

الفئة واإدماجها يف املجتمعات، واإزالة جميع 

العقبات اأمامها، ومناه�سة التمييز بينها وبني 

الفئات الأخرى، و�سرورة تبني اإ�سرتاتيجيات 

اخلا�سة  الحللتلليللاجللات  ذوي  ومتللكللني  دمللج 

من  وال�ستفادة  الجتماعية،  امل�ساركة  من 

املميزات واخلدمات التي تنتجها موؤ�س�سات 

املجتمع للعاديني؛ كي تتم ال�ستفادة من فئة 

املعوقني وتفعيل دورهم الإيجابي وم�ساهمتهم 

املجتمعية. وقد اأكد د. العيار على اأنه لبد 

من التمكني الجتماعي الكامل قبل الثقايف 

اإىل  م�سرًيا  اخلا�سة،  الحتياجات  لللذوي 

تقبلهم  فللاإذا  و�سروريان؛  متداخان  اأنهما 

واآمنوا  وموؤ�س�ساته،  اأفلللراده  بكافة  املجتمع 

بقدراتهم واإمكاناتهم، وجعلوا �سامة العقل 

موؤ�سر الإنتاجية مع تاأمني كافة احتياجاتهم - 

�ستتهياأ لهم البيئة املنا�سبة . مبيًنا اأن التمكني 

الثقايف لذوي الحتياجات اخلا�سة يتمثل يف 

حتريرهم من كل اأ�سباب اخلوف وتطويرهم 

ذاتياً وعلمياً و�سقل معارفهم وتنمية مواهبهم 

الفر�سة  اإتاحة  وكذلك   ، النقدي  وح�سهم 

لإبراز  ت�سجيعهم  و  وحتفيزهم  لهم  الكاملة 

مواهبهم واإثبات قدراتهم، وتقدمي اإبداعاتهم 

برز  مللن  فمنهم  واللل�للسللور،  الأ�للسللكللال  بكافة 

فعًا على امل�ستوى العاملي والقاري والعربي 

ال�سحفية،  الكتابة  يف  واملحلي  واخلليجي 

وتاأليف الكتب، والق�س�ص والروايات ، واإعداد 

الأبحاث والدرا�سات والفنون وقد ختم حديثه 

مطالًبا كل من ميلك كل من ميلك موهبة اأو 

مهارة من ذوي الحتياجات اخلا�سة اأن يبادر 

بها ويظهرها للجمهور، و ل ينتظر اأن يدعوه 

اأحد ، ولو اأخفق مرة عليه اأن يحاول مرات و 

مرات حتى يحقق ما ي�سبو اإليه.

هيئة خا�سة باأدب اليافعني

وتقدمت د. منال العي�سى اأ�ستاذ الفل�سفة 

باجلامعة  الللعللربلليللة  اللللللغللة  بق�سم  والللنللقللد 

الأدب  لكر�سي  بال�سكر  ورقتها  بللدايللة  يف 

ال�سعودي الذي ر�سحها لتمثيله يف  املعر�ص 

جن�ًسا  بو�سفها  اليافعني(  )رواية  ندوة  عرب 

اأمام جن�ص  اأننا  اأدبًيا مل يحدد بعد ،موؤكدة 

ال�سعودي  النقد  اإليه  يلتفت  اأدبي جديد مل 

اأنه لي�ص بالإمكان ت�سنيف  كما ينبغي، كما 

الروايات �سمن هذا اجلن�ص الروائي اجلديد 

اإل بالأخذ باملعايري التي اتبعها النقاد الغرب 

يف حتديد الفئة العمرية واملو�سوعات التي 

د.  اأ�للسللارت  وقللد  الن�سو�ص،  تلك  تناولتها 

الروايات  اأبللرز  اإىل  ورقتها  �سمن  العي�سى 

ال�سعودية لليافعني مثل رواية ) الوادي املعلق 

يف ال�سماء( مل�ساري الإبراهيم، وقد ختمت 

حديثها مطالبة وزارة الثقافة ممثلة يف هيئة 

م�سروعها  بتبني  والرتجمة  والن�سر  الأدب 

الللثللقللايف الأكلللادميلللي الللوطللنللي الللقللائللم على 

اليافعني  بللاأدب  خا�سة  هيئة  اإن�ساء   فكرة 

جن�ًسا  باعتباره  الثقايف؛  الت�سويق  من  كنوع 

والق�سة  والللروايللة  ال�سعر   ( متنوًعا  اأدبللًيللا 

الق�سرية وامل�سرح( وميكن التعامل معه بلغة 

ثقافية اقت�سادية ت�سويقية للمملكة العربية 

وح�سارتها  بجغرافيتها  الرثية  ال�سعودي 

كما  العظيم،  الإن�ساين  وموروثها  وقيمها 

دعت اإىل ت�سجيع اليافعني لكتابة هذا الأدب 

ون�سره وترجمته اأي�ًسا ومتابعته بالدرا�سات 

النقدية والأكادميية اجلادة .

امل�سرح ال�سعودي

و�سارك د.نايف الثقيل  الأ�ستاذ امل�سارك 

)تاأثري  بعنوان  نللدوة  يف   الإعلللام   بق�سم 

ال�سعودي(  امل�سرح  على  العربي  امل�سرح 

امل�سرح  اأن   منطلق  من  حديثه  بللداأ  وقد   ،

من  مبكًرا  عربًيا  تللاأثللرًيا  �سهد  ال�سعودي 

�سمل  قد  التاأثري  هذا  اأن  مو�سًحا  عمره، 

امل�سرح  مبكونات  ي�سمى  اأن  ميكن  ما  كافة 

بثاثة  الثقيل  د.  حددها  وقد   ، ال�سعودي 

وم�سرح  املدر�سي،  امل�سرح  وهللي  مكونات 

وامل�سرح  ال�سباب  لرعاية  العامة  الرئا�سة 

املدر�سي   امل�سرح  يخ�ص  وفيما  اجلامعي. 

ذكر اأن اأغلب املمار�سني للعمل امل�سرحي من 

املدر�سية،  التجارب  نتاج  كانوا  ال�سعوديني 

اكت�سابهم  باأن  الفرتا�ص  املمكن  من  لذلك 

مع  والتعامل  امل�سرحية  املللعللارف  لبع�ص 

امل�سرح وممار�سته كان على اأيدي الأ�ساتذة 

الذين جاوؤوا من ثقافة م�سرحية �سابقة على 

العامة  الرئا�سة  م�سرح  اأن  موؤكًدا  ثقافتنا. 

ت�سكيل  يف  تاأثري  له  كللان  ال�سباب   لرعاية 

امل�سهد امل�سرحي ال�سعودي، و�سقل مواهب 

املمار�سني ال�سعوديني خا�سة يف ال�سبعينات 

والثمانينات، مبيًنا اأن جلهود جمعية الثقافة 

فمن خال  ذلللك؛   يف  كبرًيا  دوًرا  والفنون 

تطوير  يف  �ساهمت  اململكة  يف  فللروعللهللا 

املخرجون  كللان  وقللد  امل�سرحية.  احلللركللة 

امل�ساهمني  الأقطار من  العرب من خمتلف 

واإخراجها  امل�سرحية  الأعللمللال  تقدمي  يف 

امل�سرح  وجه  على  العربي  التاأثري  عزز  مما 

ال�سعودي. ومن ذلك جتربة التحاق املخرج 

اجلمعية  لفرع  الللعللاين   �سمعان  الللعللراقللي 

بالريا�ص، الذي �ساهم يف  تدريب املمثلني، 

امل�سرحني  املللخللرجللني  مللن  علللدد  وتللخللريللج 

يف  التثقيفية  والللنللدوات  الللور�للص،  وتللقللدمي 

جمال امل�سرح يف عدة مناطق يف اململكة، وقد 

امل�سرحيات: قطار احلظ،  من  اأخرج عدًدا 

الكرمانية،  احل�ساب،  �سقوط  النكد،  ثاثي 

وفيما  وغللريهللا.  املهابيل  الكرا�سي،  حتت 

يتعلق باملكون الثالث و هو امل�سرح اجلامعي، 

والذي �سهد اأي�ًسا  تاأثًرا من الأ�ساتذة العرب 

مللن بينهم اأ.حمللمللد ر�للسللدي �للسللام، الللذي 

وقام  اجلامعي،  امل�سرح  تاأ�سي�ص  يف  �ساهم 

اجلامعة  لطلبة  امل�سرحية  العرو�ص  باإخراج 

منذ 1973م وحتى عام 1981م. وقد اأ�سهم 

امل�سرح اجلامعي بتقدمي الكثري من املواهب 

امل�سهد  يف  تاأثرًيا  اأحدثت  التي  ال�سعودية 

امل�سرحي مثل بكر ال�سدي، ونا�سر الق�سبي، 

ال�سمراين،  ورا�سد  ال�سدحان،  اهلل  وعبد 

وعلي الغوينم، وعبد الإله ال�سناين، ويو�سف 

اجلراح وغريهم من املواهب التي عملت يف 

مدن اململكة العربية ال�سعودية ومناطقها.

م�سروع مائة كتاب وكتاب

الأ�ستاذ  ب�سمة عرو�ص  اأ.د.  �ساركت  وقد 

فعالية  يف  العربية  اللغة  ق�سم  يف  امل�سارك 

معر�ص  يف  في�سل  امللللللك  جللائللزة  نظمتها 

هذه  جللاءت  وقد  للكتاب،  الللدويل  الريا�ص 

الفعالية تتويًجا لكتمال م�سروع مائة كتاب 

واإيجابية  فعالة  �سراكة  ميثل  الذي  وكتاب، 

بني جائزة امللك في�سل ومعهد العامل العربي 

بباري�ص، وقد حتدثت د. عرو�ص يف البداية 

بذكر  وتاريخه  الفرن�سي  ال�ست�سراق  عن 

املراحل املهمة التي خرج بها من ا�ست�سراق 

كن�سي موجه خلدمة اأغرا�ص لهوتية تتعلق 

مرحلة  اإىل  امل�سيحي،  للدين  اأف�سل  بفهم 

اأخللللرى هللي ال�للسللتلل�للسللراق املللو�للسللوعللي ذي 

بروا�سب  ن�سبياً  املتاأثر  الإن�سانوية  النزعة 

ال�ست�سراق  جللاء  ثم  ومللن  التنوير،  فل�سفة 

املوؤ�س�سي داخل املوؤ�س�سات اخلا�سة به مثل 

دوفران�ص  الكوليح  ال�سرقية  اللغات  معهد 

والأكادميية امللكية وغريها، ثم حتدثت عن 

كتابها حول امل�ست�سرق الفرن�سي ) �سيلف�سرت 

وجهة  حتويل  يف  دوره  مبينة   �سا�سي(  دو 

ال�ست�سراق الأوربي نحو فرن�سا؛ بف�سل ما 

اأر�ساه من قواعد للعمل مل تكن تلتفت اإىل 

الأدب العربي وحده بل كانت تهتم بالثقافة 

يف  اإ�سهام  له  فكان  كللًا،  بو�سفها  العربية 

درا�سة جوانب تتعلق بعلم النقود وال�سكة و 

درا�سات تاريخية اأخرى ذات طابع جغرايف 

وح�ساري، وقد اأكدت على اأن اأهم ما ي�سم 

حتقيق  هللو  �سا�سي  دو  �سيلف�سرت  منجز 

مقامات احلريري وتقدميها يف �سكل يروق 

للقارئ العربي دون اأن يهمل القارئ الغربي، 

فقد �سدرها مبقدمة م�سجوعة على مذهب 

اأ�سحاب املقامات، و�سرح ما ا�ستع�سى من 

لفظها، كما حقق كتاب كليلة ودمنة  وغريها 

من الكتب، وقد ختمت حديثها موؤكدة على 

اأنه مهد الطريق جليل بعده من امل�ست�سرقني 

تعمقاً  واأكرث  متخ�س�ص  ل�ست�سراق  اأ�س�سوا 

يف درا�سة اآداب العربية وثقافتها.

الأم�سيات ال�سعرية

الف�سام  بدور  د.  اأدارت  اآخر  جانب  ومن 

العربية  اللغة  ق�سم  يف  امل�ساعد  الأ�للسللتللاذ 

وتقول  املللعللر�للص،   يف  �سعريتني  اأم�سيتني 

م�ساءات  كانت  الأملل�للسلليللات:«  تلك  وا�سفة 

الريا�ص  معر�ص  اأعرا�ص  واأم�سياته  ال�سعر 

وتاأمل  فرادة  ال�سعراء  ففي  للكتاب،  الدويل 

وده�سة، ويف احل�سور بهجة وطرب ون�سوة، 

معجم  يف  ننتقل  كنا  ومعها،  الق�سائد  وبني 

ال�سعر من اآية اإىل اآية، بكلمات طيبة مباركة 

بني  ومن  ال�سماء،  يف  وفرعها  ثابت  اأ�سلها 

ان�سببنا  وال�ساعرات  ال�سعراء  �سيويف  ثنايا 

املتعددة  تاأماتهم  ت�سّظينا يف  ثم  كاجلدول، 

اإىل ِنثار، حتى تبّيّنا، بعد ذلك، اأن لكل �ساعر 

انفجاًرا خا�ًسا وفريًدا نرتقبه بحذر، كنا مًعا 

هيئة  نظمتها  وفللن،  وجمال  �سعر  منارة  يف 

الثقافة،  ووزارة  والرتجمة  والن�سر  الأدب 

وعلى  واأوفللللره،  ال�سكر  جزيل  لهم  ف�سكًرا 

حممل الأدب �سنكون دائًما باإذن اهلل«.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يشاركون في 
فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

د. منال العيسى: أطالب وزارة الثقافة 
بتبني إنشاء هيئة خاصة بأدب اليافعين

د.تركي العيار: التمكين الثقافي لذوي 
االحتياجات الخاصة يتمثل في تحريرهم 

من الخوف وتطويرهم ذاتيًا وعلميًا

د. بدور الفصام: 
األمسيات الشعرية 

أعراس معرض 
الرياض الدولي للكتاب

د.بسمة عروس:  شراكة فعالة وإيجابية 
بين جائزة الملك فيصل ومعهد العالم 

العربي بباريس

د.نايف الثقيل: المسرح السعودي تأثر 
في البدايات بالمخرجين العرب



�أبرز  �أحد  هو  �لعلمي  �لبحث 

ر�ؤية  عليها  تعّول  �لتي  �لعنا�صر 

�إىل نقل  �لهادفة   2030 �ململكة 

�العتماد  من  �لوطني  �القت�صاد 

�إىل  به  ل  ��لتحُوّ  ، �لنفط  على 

حجر  �ه��و  �مل��ع��ريف،  �القت�صاد 

�قت�صاد  �أي  ب��ن��اء  يف  �ل��ز��ي��ة 

خطت  لذ�  �البتكار،  على  قائم 

�ج��ادة  كبرية  خ��ط��و�ت  �ململكة 

�حلكيمة-  قيادتها  من  -بتوجيه 

�خ���ط���و�ت  ح��ث��ي��ث  ���ص��ع��ي  يف 

�لتطور  �إح���د�ث  نحو  عري�صة 

�صعبها،  ��أبناء  ملو�طنيها  �لتقني 

�لدينية  �لقيم  على  �حلفاظ  مع 

�يف  �الأ�صيلة،  �الجتماعية  ��لتقاليد  �ل�صمحة 

�لبحث  يتجه  �أن  �لطبيعي  من  كان  �الإطار  هذ� 

�نقل   �ل�صعودي  �ملجتمع  تطوير  �إيل  �لعلمي 

قو�عد  ر�صت  �أن  بعد  �إل��ي��ه،  �حلديثة  �لتقنية 

ن�صئت 
ُ
�أ �نظمه، حيث  ��أ�ص�صه  �جلامعي  �لتعليم 

مر�كز متخ�ص�صة يف �جلامعات لتبّني �مل�صاريع 

�الإمكانيات  جميع  �توفري  �متويلها،  �لبحثية 

�تهيئة  �لبحثي،  �مل�صار  لتي�صري  ��لعملية  �ملادية 

��إمتامه،  ال�صتيفائه  �ملالئمة  �لظر�ف  جميع 

للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  �أن�صئت  كذلك 

��ال�صتفادة  �تبنيها  �لبحوث  لت�صجيع  ��لتقنية؛ 

منها، �لذلك ن�صطت حركة �لبحوث �لعلمية يف 

�لتناف�س  ر�ح  ��أ�ِج��دت  �ل�صعودية،  �جلامعات 

ال�صك  �مما  �ملختلفة.  �لعلمية  �لقطاعات  بني 

�موؤ�ص�صاتها  بالدنا  يف  �لبحوث  مر�كز  �أن  فيه 

�لو�صائل  من  كبري  ق��در  على  حتتوي  �لعلمية 

��الإمكانات �لتي قد ال تتوفر لدى كثري من د�ل 

�لعامل �ملتقدم، ��لتي -�إذ� �أح�صن ��صتخد�مها- 

باهرة  �نتائج  يانعة  ثمار�  �هلل-  -باإذن  �صتوؤتي 

موؤ�ص�صاتنا  �أن  كما  �لعلمي.  �لبحث  يف جماالت 

�ملناخ  لتهيئة  �مل�صاعفة  �جلهود  تبذل  �لعلمية 

�لعلمي �ملريح، ��حلو�فز �ملادية �مل�صجعة؛ حتى 

قو�هم  بكل  بحوثهم  نحو  �لباحثون  ين�صرف 

�حلياة  م�صاغل  عن  بعيدين  ��لعلمية،  �لفكرية 

�ل��د�ل  م��ن  كثري  تفعله  م��ا  �ه��و  ����ص��و�رف��ه��ا، 

�الإمكانات  كل  للباحثني  تهيء  �لتي  �ملتقدمة 

�ملريحة �لتي تكفل للباحثني م�صتوًى معينا يوفر 

�مل�صتقرة  ��الأجو�ء  �ملبدعة  �لفكرية  �حلياة  لهم 

�لن�صر  �صبل  �إتاحة  جانب  �إىل  ه��ذ�  �ل��و�دع��ة، 

��لتطبيق ملا �أمتوه من بحوث قِيّمة �ما �أحرز�ه 

لدينا   �جلامعات  �أثبتت  �قد  باهرة.  نتائج  من 

���صتحقاقها  �جد�رتها  متيُّزها 

من خالل ت�صنيف موؤ�صر�ت عدد 

�لعاملية  �لعلمية  �ملوؤ�ص�صات  من 

�أ�صا�صها  تُقّيم على  �لتي  �ملرموقة 

�تُ�����ص��ن��ف �جل��ام��ع��ات �حل��دي��ث��ة 

��صنغهاي،   ،QS موؤ�صر�ت  مثل: 

حجم  ت�صمل:  بحيث  ��ل��ت��امي��ز، 

على  �حلا�صلني  �ع��دد  �البتكار، 

��ملاج�صتري  �ل��دك��ت��ور�ه  درج���ات 

�ملوؤ�ص�صة  �حجم  ��لبكالوريو�س، 

�ل��ع��ل��م��ي��ة �َدْخ���ل���ه���ا، ����ُص��م��ع��ت��ه��ا 

�َدْخلها  �لبحوث،  يف  �الأكادميية 

�الأ�ر�ق  �ع����دد  �ل��ب��ح��وث،  م���ن 

�خم��رج��ات  �ل�����ص��ن��وي��ة،  �لبحثية 

�ل��ب��ح��ث، �ع���دد �ال���ص��ت�����ص��ه��اد�ت ب��اأب��ح��اث��ه��ا، 

ب�صكل  �جلامعة  تُنتجه  مما  �القتبا�صات  �عدد 

�لتعلّم،  �بيئة  �ل��د�يل،  �لتنوع  �كذلك  �صنوي، 

�ج��ودة  �لتعليم،  �ج���ودة  �لعلمية،  ��صمعتها 

من  تاأت  مل  �لتقييمات  �هذه  �لتدري�س.  هيئة 

�ملتخ�ص�صة  �جلامعات  �ك��االت  من  بل  ف��ر�غ؛ 

بو�صفها  �لعلمي  ��لبحث  �لعليا  �لدر��صات  يف 

��إد�رية؛  ���صت�صارية  تنظيمية  حتكيمية  هيئات 

ل��ت��وف��ري �ل��ت��وج��ي��ه �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي ��الإ����ص���ر�يف 

من  ��ل��ت��اأك��د  بجامعاتنا،  �لبحثية  لالأن�صطة 

��الإد�ري���ة  �لبحثية  �ملمار�صات  جميع  �إج���ر�ء 

يحقق  �مبا  ر�ٍق  ��أخالقي  عاٍل  م�صوؤ�ل  ب�صكل 

�ملجتمعية. �الحتياجات  م�صلحة 

جامعاتنا  من  �حر�ًصا  ذ�ته  �الإطار  هذ�  �يف 

من  �جلديد  للطرح  �لعلمية  �لبيئة  توفري  على 

خمتلفة،  علمية  جم��االت  يف  �لعلمية  �لبحوث 

عدد  �تطوير  �إن�صاء  �إىل  جامعاتنا  �صعت  قد 

�حلقول  يف  �ملتخ�ص�صة  �لعلمية  �جلمعيات  من 

�ل��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ر�م��ج �الأك��ادمي��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات، 

كبري  جانب  ِعقدها  يف  �ينتظم  �إليها  ينت�صب 

�ملهنية  �ملتميزة ��خلر�ت  �لعلمية  �لقامات  من 

تبني  على  تلك �جلمعيات  د�أبت  �قد  �ملتطورة. 

�أرب��اب  جمع  على  �لعمل  حول  يتمحور  مفهوم 

�مل��ع��ارف  لتطوير  �ملتجان�صة؛  �لتخ�ص�صات 

��الرت��ق��اء  �ملفاهيم  �ب��ل��ورة  �خل���ر�ت  ��صقل 

بع�صهم  �الأع�صاء  �تقريب  �ملمار�صة  باأ�صاليب 

��لعمل  �لو�حد  �لتخ�ص�س  �إطار  يف  بع�س  من 

�جلمعيات  هذه  تهدف  كما  �لو�حد،  �مل�صرك 

تطويره  على  ��لعمل  �لعلمي  �لفكر  تنمية  �إىل 

�ل��ت��و����ص��ل  ج��ان��ب حت��ق��ي��ق  �إىل   ، �ت��ن�����ص��ي��ط��ه 

�مل�صورة  �تقدمي  �جلمعية،  �أع�صاء  بني  �لعلمي 

�الأد�ء  �تطوير  �لتخ�ص�س،  �لعلمية يف جماالت 

تقدمي  �إىل  �إ�صافًة  لالأع�صاء،  ��ملهني  �لعلمي 

�تطوير  �لعلمية،  ��ل��در����ص��ات  �ال�صت�صار�ت 

مفاهيم  �تطوير  ��لتطبيقية،  �لنظرية  �ملعارف 

��أ�صاليب جودة �الأد�ء، �تعزيز ثقافة �جلودة من 

�ل�صناعات  يف  ��لتطبيقية  �لنظرية  �لناحيتني 

�لوطنية. ��ملنتجات 

دع��م  ذل���ك  ي��ك��ون يف  �ل�����ص��ي��اق  ه���ذ�  �يف 

��الهتمامات،  �الخت�صا�صات  بني  للتو��صل 

��أر�صية  مريحة  �بيئة  �صحي  مناخ  ��إي��ج��اد 

�خل���ر�ت  �ن��ق��ل  �مل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ب��ادل  �صليمة 

��أ�صاليبه  �ملعريف  �لتقدم  �أ�جه  على  ��لتعرف 

��الأف���ك���ار �مل�����ص��ت��ج��دة ��ل��ت��ط��ور�ت �حل��دي��ث��ة 

�ملختلفة،  ��لتخ�ص�صات  �لعلوم  جم��االت  يف 

متثل  جامعاتنا  يف  �لعلمية  �جلمعيات  �ه��ذه 

د�ل  معظم  م��وج��ودة يف  ت��ك��ون  ت��ك��اد  ظ��اه��رة 

�صمة  �ه��ي  منها،  �ملتطورة  �بخا�صة  �ل��ع��امل 

دل���ي���اًل على  ذ�ت���ه���ا  ح���د  ع�����ص��ري��ة مت��ث��ل يف 

�لعلمي  للتقدم  �موؤ�صًر�  �حل�صاري،  �مل�صتوى 

�حلديث،  �لع�صر  يف  �الأمم  �إليه  ��صلت  �لذي 

يف  علمية  جمعيات  هناك  �ملثال  �صبيل  فعلى 

يف:  يتمثل  ب��ارز  علمي  ن�صاط  لها  جامعاتنا 

�لعلمي،  �لبحث  �تن�صيط  �مل��وؤمت��ر�ت،  عقد 

�تبادل  �لبحوث،  ��إج��ر�ء  �لن�صر�ت،  ��إ�صد�ر 

هند�صية  تخ�ص�صات  يف  ��ملعلومات  �خلر�ت 

��جتماعية،  ��إن�����ص��ان��ي��ة  �معلوماتية  �طبية 

�ملن�صورة،  �الإ����ص���د�ر�ت  يف  ن�صاطها  �يظهر 

تنظمها  �لتي  �لعلمية  ��للقاء�ت  ��مل��وؤمت��ر�ت 

�إليها،  �تدعو  فيها  �ت�صارك  عليها  �ت�صرف 

�للقاء�ت  يف  بارز  �إ�صهام  لها  �الأن�صطة  �هذه 

�ل��ع��ل��م��ي��ة �ت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات ب��ني �أ���ص��ح��اب 

�ملتماثلة. ��الهتمامات  �لتخ�ص�صات 

�رد  م��ا  �أن  ن��وؤك��د  �أن  ن�صتطيع  �خل��ت��ام  �يف 

لهو  �ل�صابقة  �ملقاالت  ��أفكار يف  ر�ؤى  ذكره من 

باحث  كل  لها  �يتوق  �إليها  يطمح  �لتي  �لغاية 

�عامل �صعودي �هم - بف�صل �هلل - ال يقلون يف 

�إدر�كهم  ��صعة  خرتهم  �عمق  عقليتهم  ن�صج 

�متيز �صخ�صيتهم عن �لباحثني �الآخرين يف �أي 

�لباحثني  �لكثري من  �إن  �لعامل؛ حيث  مكان من 

�ملتميزة  جامعاتنا  من  تخرجو�  قد  �ل�صعوديني 

�أ� من جامعات عاملية �أفرزت �لكثري من �لعلماء 

��لباحثني �ملرموقني، ��هلل �ملوفق ��لهادي �إىل 

�ل�صبيل.  �صو�ء 

كلية الهند�سة

يوم  �لعاملي  �ل�صيديل  ي��وم  �صادف  �أي��ام  منذ 

�الأحد 25 �صبتمر �ملو�فق 29 �صفر 1444 ه�. 

�ل�صوء  �ألقي  �أن  �ملنا�صبة ي�صعدين  يف �صوء هذه 

على �أحدث تطور�ت �صناعة �لد��ء؛ حيث يرجع 

�لف�صل جلموع �ل�صيادلة يف �إن�صاء هذه �ل�صناعة 

�الأد�ي��ة  �صوق  �إجمايل  بلغ  حيث  بها.  ��لنهو�س 

د�الر  مليار   30 ��أفريقيا  �الأ����ص��ط  �ل�صرق  يف 

�أمريكي يف �صبتمر2021.  �تُعد �ململكة �لعربية 

بقيمة  �ملنطقة  يف  لالأد�ية  �صوق  �أكر  �ل�صعودية 

8.5 مليار د�الر �أمريكي، تليها م�صر ب� 6.3 مليار 
�الأ�ىل  �خلم�صة  �مل��ر�ك��ز  بقية  يف  ج��اء  د�الر،� 

جنوب �إفريقيا (3.7) ��الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

(2.8) ��جلز�ئر (2.4).

عملية  ه��و  �ت�صويقه  جديد  د��ء  �كت�صاف 

حيث  �أي�����ص��ا،  �مكلفة  �م��ع��ق��دة  �الأم���د  طويلة 

ما   �تكلف  ع��ام��ا،   15 �إىل   12 م��ن  ت�صتغرق 

ي�صل �إىل مئات �ملاليني من �لد�الر�ت. �عملية 

متعددة  عملية  �الأد�ي�����ة   ��ك��ت�����ص��اف  ت��ط��وي��ر 

بتحديد  ت��ب��د�أ  �لعملية  ه��ذه  �لتخ�ص�صات. 

عالقة  ل��ه  �ظيفي  (ب��ر�ت��ني  �ملنا�صب  �ل��ه��دف 

يعطي  لكي  �ل���د��ء  معه  يتحد  معني)  مبر�س 

عملية حت�صري  ذلك  �يتبع  �جل�صم،  فاعليته يف 

مركبات كيميائية، ��كت�صاف فاعليتها على هذ� 

�لكيميائية  �ملركبات  هذه  حت�صني  ثم  �لهدف، 

من �أجل حت�صري مركبات �أكرث فاعلية، ��أخري� 

��ل�صريرية،  �ل�صريرية  قبل  �لدر��صات  ُترى 

�من ثم يُنتج �لد��ء �لذي يجتاز  هذه �ملر�حل 

كلها بنجاح، ثم يُجهز ملف له �يُقدم �إىل هيئة 

بو�صفه  العتماده   �الأمريكية  ��ل��د��ء  �لغذ�ء 

على  مر�س.  لعالج  �ل�صوق  يف  يُ��ت��د��ل   د��ًء 

��ل��وق��ت  �ل�صخمة  �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت  م��ن  �ل��رغ��م 

عقاقري  الكت�صاف  تكبده  يتم  �ل��ذي  ��جل��ه��د 

�لنجاح  م��ع��دالت  ف���اإن  ج��دي��دة، 

�إن   ب��ح��ي��ث  ل��ل��غ��اي��ة،  منخف�صة 

فقط  كيميائية  مركبات  خم�صة 

تنجح  مركب   10000 �أ�صل  من 

�الخ��ت��ب��ار�ت  �إىل  �ل��و���ص��ول  يف 

�لتقييم  �جتيازها  بعد  �لب�صرية 

�لتجارب،  حيو�نات  على  �الأ�يل 

فقط  ��ح��د  مركب  �لنهاية  �يف 

م���ن �مل���رك���ب���ات �خل��م�����ص��ة ه��ذه 

�ل�صريرية  �لدر��صات  �إىل  ي�صل 

�لنهائية.

بر�مج  تقنيات  يف  �ل��ت��ط��ور�ت 

�أج��ه��زة  ك���ف���اءة  �حل��ا���ص��وب �يف 

�لكمبيوتر �صاعدت يف ظهور طرق 

�صركات  ت�صتخدمها  ل��الأد�ي��ة   جديدة  ت�صميم 

�كت�صاف  عملية  لت�صريع  �لر�ئدة  �لعاملية  �الأد�ية 

بو��صطة  �حل�صابية  ��لطرق  �تطويرها.  �الأد�ي��ة 

�لكمبيوتر يف هذ� �ملجال ت�صمل على �صبيل �ملثال 

ال �حل�صر:

�جلزيئي  للركيب  بيانات  قاعدة  بناء   -1
للمركبات  �لبيولوجية  ��لفاعلية  ��خل��و����س 

ع�صر�ت  منذ  �صابقا  رت  ُح�صِ �لتي  �لد��ئية 

بيانات  قاعدة  بناء  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صنو�ت، 

�لوظيفية  ل��ل��ر�ت��ي��ن��ات  �جل��زي��ئ��ي  ل��ل��رك��ي��ب 

�الأد�ي���ة  ت�صتهدفها  �ل��ت��ي  �الإن�����ص��ان  ج�صم  يف 

�ملعاجلة.

�لبيولوجية  للفاعلية  �فر��صيا  فح�ًصا   -2
يتم  �لتي  �لكيميائية  �ملركبات  ملاليني  �ملحتملة 

�حر�فية،  بيانات  قاعدة  يف  معلوماتها  تخزين 

هذ�  يف  متخ�ص�صة  بحث  حمركات  با�صتخد�م 

�ملجال. هذه �لطريقة تتيح للباحثني �ملتخ�ص�صني 

ُح�صرت  �لتي  �لكيميائية  �ملركبات  يف  �لبحث 

�ذل��ك  �ل�صنو�ت،  ع�صر�ت  منذ 

�لبيولوجية  �لفاعلية  الكت�صاف 

لبع�س هذه �ملركبات د�ن �للجوء 

كيميائية  مركبات  حت�صري  �إىل 

�لطريقة  ه��ذه  �لذلك  ج��دي��دة.  

ه���ي �ل��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ه��ا ���ص��رك��ات 

�الأد�ية �لعاملية يف �كت�صاف �أد�ية 

�بتكلفة  قيا�صي  �قت  يف  جديدة 

منخف�صة.

-2 توفر ر�ؤى مفيدة لفهم �آلية 

يف  لالأد�ية  �لبيولوجية  �لفاعلية 

�لتفاعل  �كيفية  �الإن�صان  ج�صم 

�جلزيئي بني �ملركبات �لكيميائية 

�م�صتقبالتها يف ج�صم �الن�صان.

3-  ت�صميم �الأد�ية باال�صتعانة مبعلومات عن 
على  بناًء  �أ�  الأج��ل عالجه  تُ�صمم  �ل��ذي  �ملر�س 

�لوقت  �أد�ية فاعلة م�صتخدمة يف  معلومات عن 

�لر�هن يف عالج هذ� �ملر�س، �ذلك يوفر كثرًي� 

من �لوقت ��ملال.

بني  �جلمع  �أ�صبح  كيف  يو�صح  �مل��ق��ال  ه��ذ� 

�عملية  تطور�ً  �الأك��رث  �لكمبيوتر  بر�مج  تقنيات 

ت�صميم �الأد�ية �أد�ًة ال غنى عنها لتطوير عالجات 

�ل�صهل  من  لي�س  معلومات  ينتج  �أنه  كما  فعالة، 

�ملختري،  �لتحليل  بو��صطة  عليها  �حل�صول 

عال�ة على ذلك  تقلل عادًة هذه �لتقنية   كثرًي� 

�بناًء  ��مل��و�رد.  ��مل��ال  �لوقت  �توفر  �لتكلفة  من 

على  �مل��ق��درة  كثري�  ت��زد�د  �أن  �ملتوقع  من  عليه 

�كت�صاف �الأد�ية مب�صاعدة �لكمبيوتر مع ��صتمر�ر 

��لرجميات  �الآيل  �حلا�صب  تكنولوجيا  تطور 

�ملتخ�ص�صة يف جمال �كت�صاف �الأد�ية.

كلية ال�سيدلة

الرأي36  �لعدد 1443 - �لأحد 20 ربيع �لأول 1444هـ �ملو�فق 16 �أكتوبر 2022م8

أ.د. عبد اهلل الشعالن

أ.د. عواد سالمه

البحث العلمي وأهميته في رؤية المملكة

ما هو الدور الرائد للكمبيوتر في صناعة الدواء )CADD( ؟

ذاتية اإلنسان ومادية التفكير العلمي
يف ��قع �الأمر مل ينفك ذهني عن �لتفكري ��الن�صغال بق�صية باتت 

�لب�صري، �ظلت ت�صغل �لكثريين من �ملفكرين ��لفال�صفة  �لعقل  توؤرق 

؛�أال �هي ماهية �لعالقة بني ذ�تية �الإن�صان �ما تت�صمنه  على �لد��م 

�ملكت�صبة  �لقيمي �ثقافته  تتعلق مبخز�نه  �لذ�تية من خ�صو�صية  تلك 

��إن�صانيته �بيئته �ملحيطة به،  بينه  �بني جلدته من �لب�صر من ناحية 

�بينه �مادية �لتفكري �لعلمي من ناحية �أخرى ، ��إىل �أي مدى ميكن 

�أم متطابقان؟  �أن ت�صل درجة �لتطابق بني هذه �ذ�ك؟ �أهما �صد�ن؟ 

�لعل من �ملفيد �أن ن�صري �إىل �أن هذ� �ملو�صوع ذ� �لعنو�ن �لف�صفا�س 

�أ� �لهوية �الإن�صانية �ما يد�ر  ينق�صم �إىل �صقني: �الأ�ل يتعلق بالذ�ت 

�تو�صيفه  �لعلمي  بالتفكري  يتعلق  ��الآخر  نقدية،  فل�صفات  من  حولها 

تو�صيًفا  ���صحا .  �لعلنا ب�صدد حما�لة تو�صيح كال �ل�صقني؛ فالتفكري 

مبعناه �ملجرد هو �إعمال �لعقل �أ� ت�صغيله يف �أمر ما ، �هو �أهم ما مييز 

�جلن�س �لب�صري، فعلى حد قول �لفيل�صوف �لكبري ديكارت ��أطر�حته 

�ل�صهرية »�أنا �أفكر �إذن �أنا موجود« �لتي مل يق�صد بها �لوجود �ملادي؛ 

بل ق�صد �لوجود �لفعلي �لفّعال.�عليه نرى �أن �لتفكري هو عبارة عن 

كان  ��إن  �حلياة،  يف  به  مير  ما  ب�صدد  �لعقل  به  يقوم  ذهني  �إج��ر�ء 

�لعلم �ملعريف يف جوهره يهتم بدر��صة �لظو�هر بُغية �لتو�صل �إىل نتائج 

�صحيحا  فهماً  فهمها  ميكن  ال  �لتي  �لظو�هر  بتلك  ترتبط  حم��ددة 

باملعنى �لعلمي �إال مبعرفة طبيعتها � �أ�صبابها ، �بناء عليه ميتاز �لتفكري 

�لعلمي ب�صمات متيزه عن غريه من �أنو�ع �لتفكري �الأخرى ، كالتفكري 

ذي  �أ�  �لعاطفي  �أ�  (�لع�صو�ئي  �ملو�صوعي  �لتفكري غري   � �ملو�صوعي 

مالمح  �تت�صح  ك��ذل��ك....�إل��خ.  �ملنطقي  �لتفكري   � �خلا�صة)   �مليول 

�ملعرفة �لعلمية للن�صاط �لفكري �الإن�صاين  يف جمموعة من �خل�صائ�س 

 ، ��ل�صمولية   ، �ل�صببية  عن  ��لبحث   ، ��لتنظيم   ، �لر�كمية  �ه��ي: 

��لدقة ��لتجريد. �للتفكري �لعلمي منهج �أ� طريق ي�صلكه للو�صول �إىل 

حقائق �الأمور � �لك�صف عنها �أ� عن طبيعة �لظو�هر مناط �لدر��صة 

.�بالتايل ميكن لنا �أن نقول �إن �لتفكري �لعلمي »هو عبارة عن جمموعة 

در��صة  ب�صدد  �لب�صري  �لعقل  بها  يقوم  �لتي  �لذهنية  �الإج��ر�ء�ت  من 

با�صتخد�م  �لظاهرة  تلك  تخ�س  نتائج  �إىل  �لتو�صل  بغية  ما؛  ظاهرة 

�ملنهج �لعلمي« . � تتجلى �لر�ؤية �ملادية ��ملتعلقة بالتفكري �لعلمي د�خل 

ع در��صة �لظو�هر �ملختلفة �لطبيعية منها ��الإن�صانية  �لعقل لكونه يُخ�صِ

�إىل معايري مادية.

 �هذ� ما يجعلنا ننتقل �إىل �ل�صق �لثاين من �ملو�صوع ، �أال �هو �لبحث 

عن �لذ�ت، �نحن ال نركن هنا �إىل �لتطابق �ال�صطالحي بني �لذ�ت 

�إب��د�ع �خل��الق ع�ز  �لب�صري��ة هي م��ن  �لب�صري��ة، فالن��ف�س  �لن��ف�س   �

لَْهَمَها ُفُجورَها َ�تَْقَو�َها  ،{  �لكننا نق�صد 
َ
�َها َفاأ �جل  }  َ�نَْف�س َ�َما �َصَوّ

بها هوية �الإن�صان ، فهي �ليدة تفاعالت ي�صرك فيها �لعقل �لب�صرى 

��لبيئة  �لطبيعة  مع  ��مل�صتمر  �لد�ئم  �لتفكري  من  تنتهي  ال  حلقة  يف 

�الأخرى  �ل�صعوب  من  �مع غريه  �الإن�صان،  بني جلدة  ،�مع  �جلغر�فية 

�ي�صّخم  يُبقي  توليديا  عقال  بو�صفه  �الإن�صاين  �لعقل  حركة  ،�تظل 

�يهم�س �ي�صيف �يحذف، يف عملية تد�ر ح�صب منوذج �إدر�كي ي�صكل 

للكون. �من هنا  ر�ؤيته  �لنموذج  يف �صميمه هو  �الإن�صان، هذ�  هوية 

�أ�  قانون  �إىل  ردها  ميكن  ال  �لتي  �تركيبتها  فر�دتها  �لهوية  تكت�صب 

منط مادي.

�لعل �لبع�س مل يكرث بالت�صا�ؤل �لذي ُطرح �صابًقا �إال ما كان من 

�لقليل من �لكتابات �جلادة لبع�س �ملفكرين، حيث ينطلق �لكثري�ن من 

�لر�ؤية �ملادية �لتي ي�صمونها »علمية«، فيدر�صون �لهوية يف �إطار �لنموذج 

�ملادي كما يفعل كثري من �لد�ر�صني يف �لغرب ، �هنا يعني ��صتخد�م 

�لنموذج �ملادي ��صتخد�م �حلو��س �خلم�س، كما يعني در��صة �لظو�هر 

�الإن�صانية كما تُدر�س �لظو�هر �لطبيعية، �مثل هذ� �ملنهج يودي بالهوية 

�هي  مادية،  معايري  خالل  من  �إال  �لو�قع  مع  يتعامل  ال  الأن��ه  متاماً، 

معايري عاجزة بطبيعتها عن ر�صد �لهوية يف كل تركيباتها �فر�دتها. 

�قد �أدى هذ� �ملنهج �إىل تعريف �الإن�صان باعتباره »�الإن�صان �لطبيعي«، 

�أي  �إليها �حل�صارة،  »�أ�صيفت«  ب�صمات عامة  يت�صم  �إن�صان  �أنه  مبعنى 

�أنها لي�صت �أ�صيلة فيه. �بذلك تتحول �لهوية �إىل م�صاألة م�صافة �آليا، 

جمرد زخرفة، �هكذ� ي�صبح �مل�صر�ع �الإن�صاين هو �لعودة �إىل �الإن�صان 

عن  عرت  �لفكرة  �ه��ذه  �الإ�صافية.  �لزخارف  متجا�زين  �لطبيعي 

باأنها عقالنية  ن�صفها  )�لتي  �لغربية  �ال�صتنارة  فكر حركة  نف�صها يف 

مادية( كما تعر عن نف�صها فكرة �لعوملة، فالعوملة  -يف جوهرها- هي 

�لهوية  �أ�  يعرف �حلد�د  �لذي ال  �لطبيعي،  �الإن�صان  �إىل هذ�  �لعودة 

�الأخالقية  بالقيم  �كر�ث  �أ�  �إدر�ك  �أي  عنده  �لي�س  �خل�صو�صية،  �أ� 

��ملعنوية مثل: �لكر�مة، ��الرتباط باالأر�س ��لوطن، ��لت�صحية؛ �لذ� 

�ملال،  �ر�أ�س  �ل�صلع  �نتقال  يتحدث عن حرية  �لعوملة  �أن خطاب  جند 

��ل�صركات �لعابرة للقار�ت �حد�د �لد�ل، �ال يذكر �صيئاً عن �لثقافات 

�أ� �لهويات �ملختلفة.

مما �صبق يت�صح لنا  �أن �لتفكري �لعلمي �ملنهجي له �أ�صول �قو�عد 

ت�صتوجب �اللتز�م بها ،�ال ينبغي �أبد� �لتخلي عنها، ��إن كان �لو�جب 

يف �لنهاية �أن ينبع هذ� �لتفكري من �أعماق �لذ�ت �لب�صرية مبكنوناتها 

�بهذ�  �لعلمي.  �لتفكري  هوية  عليه  نطلق  �أن  ميكن  ما  �أي  �خلا�صة؛ 

يتوحد �التاهان �ي�صبحان �جهني لعملة ��حدة، � �فقا لهذ� تتقدم 

�الأمم �تتحرر من بر�ثن �لتنميط ��لتقليد، �يظل �لعقل �لب�صرى يفكر 

�يبحث عن �حلقيقة، ��صو�ء �أكان �أ�صلوب �لتفكري علمًيا �أم مو�صوعيا 

�أم منطقيا بل حتى فل�صفًيا يبقى يف �لنهاية �صوؤ�ل يحتاج �إىل �إجابات 

�لتفكري  ذ�  �الإن�صان  يحيا  �أن  نختلف:  هل ميكن  �أ�  نتفق حولها  قد 

�أي مدى  �إىل   � �لعك�س؟  �أ�  �لذ�ت  �ملمنهج يف عو�مل منز�عة  �لعلمي 

ميكن �أن يتغول �أحدهما  �الآخر ؟ على �أية حال تظل عملية �حلذف 

��الإ�صافة ��لتهمي�س ��لت�صخيم من �صمات �لنف�س �لب�صرية.

د.نهاد اأحمد عبدال�سمد

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

*

*

*

*



ال����ع����ف����وي����ة ه�����ي ج���م���ل���ة م��ن 

دون  للفرد  التلقائية  الت�صرفات 

مبالغة  اأو  ذلك  يف  رغبة  اأو  تعمد 

والإن�صان  الآخرين،  اإعجاب  لإثارة 

ي��ب��ح��ث ع����ن ر���ص��ا  ال���ع���ف���وي ل 

الآخرين، اإمنا يت�صرف يف املواقف 

ل�صخ�صيته  وفقاً  نف�صه،  تلقاء  من 

وم��ب��ادئ��ه واأخ��اق��ي��ات��ه وت��رب��ي��ت��ه 

جميلة  �صفة  فالعفوية  واإن�صانيته. 

يُكنه  ل  ما  واإظهار  املجاملة  تكره 

الفرد اأو يوؤمن به.

ع��ادًة  ميلك  العفوي   ال�صخ�ص 

يلجاأ  ول  و�صادقة،  نبيلة  م�صاعر 

دن��ي��ئ��ة  و���ص��ائ��ل  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل 

للو�صول  كالكذب والنفاق والتزلف 

احلقيقة  يتخذ  ب��ل  غ��اي��ات��ه،  اإىل 

وتعاماته  حلياته  معياراً  وال�صدق 

ال�����ص��خ�����ص  اأن  ك��م��ا  وع���اق���ات���ه. 

ويعي�ص  ال��ك��ل��م��ة  ي��ق��ول  ال��ع��ف��وي 

اأو  م�صبق  تخطيط  دون  اللحظة 

هو  بل  معنى،  له  لي�ص  منمق  كام 

على  يتزلج  ال��ذي  باملغامر  اأ�صبه 

اأن  دون  واأريحية،  باأناقة  اجلليد 

يقول  يتاأرجح.  اأو  يقع  اأن  يخاف 

ال�����ص��ي��د م����راد ال��غ��ي��ث��ي يف م��ق��ال 

ل���ه ع���ن ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة 

العفوية  ال�صخ�صية   « اإّن  العفوية 

ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة ه��ي ال��ت��ي ت��ق��وم بكل 

ذاتي  بدافع  وت�صرفاتها  اأفعالها 

خارجي  ت��اأث��ر  اأي  ب���دون  داخ��ل��ي 

ال�صخ�صية  تعرب  اإذ  الآخرين«،  من 

واأفكارها  م�صاعرها  عن  العفوية 

الآخرين  من  تاأثر  اأو  تفكر  دون 

ال�صخ�صية. بهذه  املحيطني 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ال��ع��ف��وي��ة ت��ك��ون 

لعفويتها  ومرغوبة  حمبوبة  ع��ادًة 

ل  �صخ�صية  ف��ه��ي  وت��ل��ق��ائ��ي��ت��ه��ا، 

ول  احل�����ص��اب��ات،  ت�صفية  حت�صن 

لتحقيق  الأوراق  خلط  ف��ن  تتقن 

الغايات بغ�ص النظر عن الو�صائل. 

يف  احلبيب  ط��ارق  الدكتور  يقول 

التدوينات  موقع  على  له  تغريدة 

ال���ق�������ص���رة ت����وي����ر: »ال���ع���ف���وي���ة 

�صمات  من  احلديث  يف  والتلقائية 

امل�صرخية،  امل��ت��زن��ة  ال�صخ�صية 

على  م��وؤ���ص��ر  وال��ت��ك��ل��ف  والت�صنع 

التوا�صل«. مهارات  �صعف 

وانت�صار  ال��واق��ع،  �صغط  وم��ع 

م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، 

ال��ت��ي ت��خ��ل��ق ع����وامل اف��را���ص��ي��ة 

لأج��ل  ���ص��ادق��ة؛  ول  حقيقية  غ��ر 

الو�صول  اأو  الثناء  على  احل�صول 

والتلقائية  العفوية  ت�صبح  للرثاء، 

لأنها  �صعبة؛  وعملية  نادرة،  عملة 

باخت�صار ل حتقق النت�صار، ولهذا 

تنت�صر وت�صتهر كثر من الت�صرفات 

املتكلفة  ال�صخ�صية 

ال�����ت�����ي ي���ت�������ص���در 

العبثي  م�����ص��ه��َده��ا 

بع�ُص ن�صطاء مواقع 

ال��ت��وا���ص��ل ال��ذي��ن 

لت�صّدر  يت�صابقون 

ال��رن��د، وال��ت��واج��د 

امل�������ص���رح���ي���ات  يف 

ال���ت���ي ي�����ص��ن��ع��ون��ه��ا 

لتحقق  باأنف�صهم؛ 

ل����ه����م غ���اي���ات���ه���م 

حتى  ال�����ص��خ��ي��ف��ة، 

ب��������ات ب���ع�������ص���ه���م 

والأخر  الأبله،  دور  لعب  ي�صت�صيغ 

لهم  مكاناً  لي�صمنوا  الأحمق؛  دور 

يف الأح������داث، ك��م��ا ���ص��م��ن ذل��ك 

امل�صجد  يف  ب��ال  ال��ذي  الأع��راب��ي 

التاريخ. مكاناً يف 

خ��ط��ورة ه����وؤلء اأن��ه��م ر���ص��م��وا 

وو�صعوا  لانت�صار،  م�صوهاً  اإطاراً 

و�صنعوا  للنجاح،  خا�صة  معاير 

من  ل��ي�����ص  ل���ل���رثاء،  ح���ادة  اأدوات 

���ص��م��ن��ه��ا ال��ع��ف��وي��ة وال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة 

بات  حتى  والنزاهة،  وامل�صداقية 

عند  ال��ق��دوة  هم  الن�صطاء  ه��وؤلء 

الأج���ي���ال اجل��دي��دة م��ه��م��ا ك��ذب��وا 

باملبادئ  وعبثوا  وتكلفوا  وت�صنعوا 

وال���ق���ي���م واأخ���اق���ي���ات امل��ج��ت��م��ع 

و���ص��واب��ط احل��ي��اة. 

عادل  الأ�صتاذ  يقول 

الزبري يف مقال له 

مواجهة  (يف  بعنوان 

التوا�صل  عبث  م��ع 

الج�����ت�����م�����اع�����ي): 

جرمية  اأول  »وتبقى 

مل���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

الج���ت���م���اع���ي ه��ي 

اإع��������ط��������اء احل�����ق 

ل���اأح���م���ق ل��ل��ت��ع��ب��ر 

وحتويله  راأي���ه،  ع��ن 

ل��ل��راأي  ���ص��ان��ع  اإىل 

املثقف  اإخرا�ص  يجري  فيما  العام، 

الواعي، لأنه �صوت العقل.«

من  واجعلوها  العفوية  ماِر�صوا 

و�صجعوا  ال�صخ�صية،  �صفاتكم 

اآدابها  وعلموهم  عليها،  اأولدك���م 

ي��ج��رف��ه��م  وف���وائ���ده���ا؛ ح��ت��ى ل 

الرخي�صة  والإث���ارة  التكلف  تيار 

وي�صبحوا  عفويتهم،  فيخ�صروا 

املجتمع،  و�صخرية  للتنمر  هدفاً 

ف���الإن�������ص���ان ق���د ي��ح��ق��ق ال����رثاء 

يوماً  لكنها  والنت�صار،  وال�صهرة 

الطيب  الأث��ر  ويبقى  �صتزول،  ما 

 « النا�ص،  وثناء  احل�صنة  واخلامتة 

اأنتم �صهداء اهلل يف الأر�ص.«

كلية الطب

اأن  نو�صح  اأن  احلكمة  من  لعل 

من  ال�صكوت  عن  يختلف  ال�صمت 

يُعد  ال�����ص��م��ت  اأّن  ه��م��ا:  ج��ان��ب��ني 

ما  اإزاء  الفرد  يتخذه  اإرادياً  قراًرا 

اإرادي؛  غر  ال�صكوت  بينما  ي��راه، 

حيث يُفر�ص عليه من طرف اآخر، 

اأما اجلانب الثاين لل�صمت فيتمثل 

كاللغة  نف�صياً  تعبراً  يُعد  اأن��ه  يف 

الرف�ص  اأو  القبول  عن  التعبر  يف 

يف  الخ���ر،  للطرف  ال�صتماع  اأو 

يف  ال�صكون  من  ال�صكوت  اأّن  حني 

ف�صائها  يف  حركتها  لعدم  امل���ادة 

اخلارجي. 

ال�صمت  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ومي��ك��ن��ن��ا 

و�صيلة  وباعتباره  اإي��ث��اًرا  بو�صفه 

ال�صمت من  بتقدمي  للعطاء، وذلك 

يعاين  م��ا   لفرد  ال�صتماع  خ��ال 

يف  وه���و  خمتلفة،  م�صكات  م��ن 

ي��ق��دم له  اإىل م��ن  اأ���ص��د احل��اج��ة 

لا�صتماع؛  ال�صمت  م��ن  م�صاحة 

اأهم املهارات  لذا يُعد ال�صمت من 

قلوب  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ال�صخ�صية 

معهم. املثمر  والتفاهم  الآخرين 

م��ه��ارة  ال�����ص��م��ت  اأن  ك��م��ا       

من  املوقف  اأبعاد  بفهم  لنا  ت�صمح 

  « �صو  برنارد   « ذكر  فكما  حولنا، 

ال�صمت  »اإن  ال�صهرة  مقولته  يف 

مي��ن��ح��ك م��ت��ع��ة ال��ت��ن��زه يف ع��ق��ول 

و�صيلة  فال�صمت     ،« الآخ��ري��ن 

لفهم اأفكار الآخرين.  كما ي�صاعد 

ال�صمت يف ال�صيطرة على النفعال 

بدلً من الت�صرع يف  ردود الأفعال 

بنتائج  ي��ع��ود  ق��د  ال��ك��ام��ي��ة، مم��ا 

ذلك  ويتجلى  الفرد.  على  ع�صيبة 

يف بيت �صعر للنابغة ال�صيباين عن 

املحافظة على عاقات �صحية مع 

الآخرين: 

عليه  ي��ج��ن��ي  ل  ال�����ص��م��ت  ف���ذو 

ل�صانُه .....وذو احللم مهدي، وذو 

اأخرق          اجلهل 

ويف ف�صائل ال�صمت قال الإمام 

علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه: 

وانتظار  ال�صمت،  العبادة  »اأف�صل 

عبادة  اإىل  النظر  وميكننا  الفرج«، 

جانبني  من  ومقا�صدها  ال�صمت 

اهلل  ذكر  اأبواب  من  باب  اأنه  هما: 

الآخر  واجلانب  باهلل،  يذكر  اأواأنه 

مما  والتاأمل؛  للتفكر  باب  اأنه  هو 

�صخ�ًصا  ال�صامت  ال�صخ�ص  يجعل 

التحكم  على  لقدرته  حكمة؛  ذا 

ورد عن  وق��د  ال��ك��ام،  ���ص��ه��وة  يف 

عنه  اهلل  ر�صي   - عامر  بن  عقبة 

اهلل،  ر�صول  يا  قلت:  ق��ال:  اأن��ه   -

عليه  اهلل  -�صلى  قال  النجاة؟  ما 

ل�صانَك  عليَك  )اأم�ص�ك  و�صلم-: 

على  واب�����ِك  بَ�ي�ت�ُ�ك  ولَي�ص��ْع�َك 

  . ) خط��ي�ئ�ت�َك

تعلم  ع��ل��ى  دي��ن��ن��ا  ح��ث��ن��ا  وق����د 

ال�صمت، فقد ورد عن اأبي الدرداء 

)تعلموا  قوله:  عنه-  اهلل  -ر�صي 

فاإَنّ  الكام،  تعلمون  كما  ال�صمت 

اأن  اإىل  وكن  عظيم،  حلم  ال�صمت 

تتكلم،  اأن  اإىل  منك  اأحر�ص  ت�صمع 

ول  يعنيك،  ل  �صيء  يف  تتكلم  ول 

ول  من غر عجب،  م�صحاًكا  تكن 

اًء اإىل غر اأرب(.  م�َصّ

الن�صيحة  تلك  حتويل  وميكننا 

من  ال�صمت  لتعلم  اإج���راءات  اإىل 

 : الأول  املبداأ  مبادئ،  عدة  خال 

ال�صمت  من  جرعة  اأن  اإىل  النظر 

ت��ق��اب��ل امل��ل��ح يف ال��ط��ع��ام، ف��ق��در 

الآخ��رون  ليعرب  يكفي  منها  ي�صر 

تلك  من  وليُ�صتفاد  اأفكارهم  عن 

الأف���ك���ار؛ ل���ذا يُ��ق��ال دائ���م���ا:  دع 

اأف���ك���اره مبنحه  ي��ع��رب ع��ن  الآخ����ر 

اأمامك.  مهم  باأنه  لي�صعر  ال�صمت؛ 

اأنك ت�صتخدم  : تذكر  الثاين  املبداأ 

ال�صمت من خال مبداأ » ل تتحدث 

اإذا كان لديك ما ت�صيفه ل ما  اإل 

البيان كرثة الكام  تقوله، » فلي�َص 

»ف��اإذا  احل��ق،  اإ�صابة  البيان  ولكّن 

واإذا   ، فا�صمت  ال��ك��ام  اأعجبك 

املبداأ  فتكلم«.  ال�صمت  اأعجبك 

بالنفور،  ال�صمت  تعلم   : الثالث 

جربان:«  خليل  جربان  يقول  فكما 

ت��ع��ل��م��ت ال�����ص��م��ت م���ن ال���رثث���ار«، 

اأكرث،  بفعالية  يعملون  فال�صامتون 

اأن  نكون  وبالتايل نحن نرغب يف 

فعالني اأكرث من غرنا؛ لكي ن�صعد 

اأكرث.

د. خالد بن ناه�ص الرقا�ص

النف�ص علم  ق�سم 

ت�صدر عن ق�صم الإعام 

بكلية الآداب جامعة امللك �صعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

الطباعة

الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

4674736

الإعالم الرقمي

اأ. بندر احلمدان 

حممد العنزي- فهد العنزي 

�شناعة املحتوى

اأ. روؤى ال�شليم

هيا القريني

عبداهلل املنبهي - عمر اجلميعة -اأو�ض ال�شلوم 

عبدالعزيز العليوي - �شلطان العنزي - بدر العرجاين

�شدمي الكليب - بيان الر�شيد - اأروى البابطني

اإح�شان العي

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�شيباين

اأ. خديجة العبا�شي

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

التحرير

 قما�ض املني�شري - د. هند القحطاين

اأ.العنود العنزي - اأ.رمي احلايف

مدير حترير الأخبار

وليد احلميدان

4675140

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

د. خليل اليحيا
حتر�ص املنظمات واملوؤ�ص�صات الناجحة على بيئة 

بيئة عمل  على خلق  دائماً  وتعتمد  املوؤ�ص�صي  العمل 

�صحية جاذبة وحمفزة للموظفني حتقق من خالها 

رفع كفاءة املوارد الب�صرية من خال دعم مهاراتهم، 

وجود  واأي�صاً  القيم،  وغرز  ودعمه  البتكار  وحتفيز 

اأنظمة ت�صريعية تنظيمية ت�صمن ال�صفافية والعدالة 

لدينا  لي�صبح  املنظمات  داخل  واملحا�صبة  وامل�صاءلة 

ما ي�صمى الإدارة الر�صيدة.

الر�صيدة  حكومتنا  حر�صت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

ودع��م هذا  ت�صجيع  على   2030 روؤي���ة   خ��ال  من 

خال  من  وداعمة  حمفزة  عمل  بيئة  خللق  املبداأ 

تكون  اأن  على  اجلهات  وحث   2030 الروؤية  برامج 

على  اجلامعة  اإدارة  من  وحر�صاً  النهج،  نف�ص  على 

يف  املت�صارع  والتغير  التطويري،  احل��راك  مواكبة 

البيئة اخلارجية والداخلية، وجتاوباً مع م�صتجدات 

العاملية  املتطلبات  اجلامعة  تواكب  ولكي  املرحلة؛ 

اجلامعة  ق��ام��ت  فقد  وال��ت��م��ي��ز،  ال��ري��ادة  لتحقيق 

بتحديث خطتها ال�صراتيجية، وتتمحور على عدة 

من  املوؤ�ص�صي  العمل  بيئة  ركيزة  اأهمها  ومن  ركائز 

ال�صراتيجية حيث  الركائز خلططها  قائمة  �صمن 

العمل  لبيئة  داعمني  هدفني  عن  عبارة  الركيزة  اإن 

املوؤ�ص�صي وهما :

ممكنة  حوكمة  الأول:  ال���ص��رات��ي��ج��ي  ال��ه��دف 

وداعمة

املوارد  كفاءة  رفع  الثاين:  ال�صراتيجي  الهدف 

الب�صرية

وكل هدف من هذه الأهداف يعتمد على اأهداف 

اأداء لتحقيق الهدف  تف�صيلية ومبادرات وموؤ�صرات 

حتقق  يف  وي�صاعد  القطاعات  مييز  وما  الرئي�صي، 

تت�صم  الر�صيدة  الإداري����ة  احلوكمة  اإل  اأه��داف��ه��ا 

وكفاءة  واملحا�صبة،  وامل�صاءلة  والعدالة  بال�صفافية 

القيم  تعزيز  خال  من  وتاأهيلهم  الب�صرية  امل��وارد 

لذا  ال��ع��امل��ي،  التطور  وم��واك��ب��ة  امل��ه��ارات  وتطوير 

ال�صمعة  تعزز  اأن  على  باجلامعة  القيادات  حر�صت 

املوؤ�ص�صية للجامعة و�صورتها الذهنية مما ي�صاهم يف 

حتقيق الأهداف ال�صراتيجية وحتقيق روؤيتها نحو 

التميز والريادة العاملية يف جمتمع املعرفة.

مكتب حتقيق الر�ؤية

استراتيجيتنا
فالح بن شديد آل سعد

استراتيجيتنا

ركيزة بيئة العمل المؤسسي من 
خالل رؤية 2030

�شارة  احلمدان

الت�شوير

sp2020@ksu.edu.sa
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العفوية في مشهد الحياة العبثي

فضيلة الصمت..

*

*

*

*



ا�شتطالع - �شاهر ال�شهراين:

ت�شوير - �شارة احلمدان«

نخيل  اجلامعة  ب��اأ���س��وار  يحيط 

وقليل  الثمار  وكثري  القامة  طويل 

تناثر  ظ��اه��رة  ا�ستمرت  االه��ت��م��ام، 

اجلامعة  ���س��وارع  يف  النخيل  ثمار 

يف  النخيل  خ��رف  مو�سم  ب��دء  منذ 

فلم  ه���ذا،  وقتنا  وح��ت��ى  ال�سيف، 

بل  اهتماًما؛  اجلامعة  اأ�سوار  ت�سهد 

عانت من التجاهل وهدر املاء وعدم 

تعني  ال��ت��ي  ال���روة  ه��ذه  ا�ستغالل 

للوطن الكثري.

ر�سدت  ر�سالة اجلامعة  �سحيفة 

وال��ط��الب  املخت�سني  بع�ض  اآراء 

فقد  النخيل،  اإهمال  ظاهرة  ح��ول 

اأ�ستاذ  العبيد  را�سد  الدكتور  علق 

ال��زراع��ة:  كلية  يف  النباتي  االإن��ت��اج 

يف احلقيقة مل تُ�ستغل هذه الروة، 

على  يعتمد  قد  الوطني  االقت�ساد 

؛  الزراعية  املحا�سيل  من  الكثري 

هذا  يف  االأوىل  هي  النخلة   ولكن 

اأن��ه��ا غ���ذاء االآب���اء  امل��ج��ال، بحكم 

وكٌل  والبادية،  واحلا�سرة  واالأجداد 

االأغذية  �سائر  على  التمور  يف�سل 

يف اإفطار ال�سائم يف بالد امل�سلمني 

جميعاً.

بن  ماجد  الدكتور  معه  ويتفق 

ع��م��رية م��دي��ر حم��ط��ة االأب���ح���اث 

 «  : يقول  اإذ  الزراعية  والتجارب 

يف  امل��وج��ود  النخيل  اأن  احلقيقة 

الكاملة  بال�سورة  يُرَع  مل  اجلامعة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���ائ���د االق��ت�����س��ادي 

�سيًئا  يلَق  مل  حيث   ، منه  املرجو 

والت�سميد  الرعاية  عمليات  م��ن 

النخلة  اأن  نالحظ  اإذ   ، والتلقيح 

حت���م���ل ث�����م�����اًرا غ����ري م��ل��ق��ح��ة، 

منخف�سة  جودتها  تكون  وبالتايل 

ثمار  هناك  يكون  ال  ب��االأح��رى  اأو 

عملية  مت��ت  ل��و  بينما  ا���س��ا���س��اً، 

الرعاية لكان من املمكن اال�ستفادة 

للما�سية،  غ���ذاًء  الثمار  ه��ذه  م��ن 

مردوًدا  ويحقق  رمزي،  ب�سعر  يباع 

للجامعة. اقت�سادًيا 

االأ�ستاذ  يقول  االآخر  من اجلانب 

الدكتور فهد املانع:

» الهدف من وجود النخلة هدف 

ه��دًف��ا  ول��ي�����ض  وتن�سيقي،  ج��م��ايل 

للتلوث  تعر�سها  ب�سبب  اقت�ساديا؛ 

وع����وادم ال�����س��ي��ارات، واالأ���س��ح اأال 

تُ�ستخدم الثمار التي تنتجها النخيل 

وال�����س��وارع  اجلامعة  اأ���س��وار  داخ��ل 

اإذ قد يرتتب على  الأ�سباب �سحية، 

ذلك العديد من املخاطر على �سحة 

االإن�سان «.

من  املهيديل  �سفر  الطالب  اأم��ا 

كلية العلوم الطبية التطبيقية :

ت�سجري  اإدارة  اإىل  فكرة  فقدم 

اجلامعة هي

» زي�����ادة امل�����س��ات��ل وال��ت�����س��ج��ري 

اخلارجية  امل��م��رات  يف  خ�سو�ساً 

االأقل  النباتات  وا�ستعمال  للجامعة، 

احتياجاً للماء«

ال��ط��ال��ب  ي���ق���ول  اخل����ت����ام  ويف 

عبدالعزيز ال�سيباين من كلية االآداب

عن  توعوية  حملة  اأ���س��اه��د  »مل 

النخيل من قبل، واأمتنى اأن يُنظر لها 

باهتمام الأنها جزء من هوية الوطن، 

جامعة  ه��ي  �سعود  امل��ل��ك  وجامعة 

بها  االه��ت��م��ام  ل��ذا يجب   ، ال��وط��ن 

واحلر�ض على تواجدها يف اجلامعة 

واأجدادنا،  اآبائنا  النخل تراث  ، الأن 

عا�سوا عليها ومنوا معها، وهي جزء 

من  هوية �سبه اجلزيرة العربية، كما 

بالن�سبة  ومهمة  للمملكة  �سعار  اأنها 

اإلينا «
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 نخيل الجامعة.. ثروة مهدرة!!

�سفر عبداهللد. ماجد بن عمريةاأ.د فهد املانعد. را�سد العبيد عبدالعزيز ال�سيباين

ُ

أ.د. راشد العبيد: لم تستغل هذه الثروة
أ.د. فهد المانع: من الممكن التقليل 

من العدد عند زراعة النخيل
د. ماجد بن عميرة: النخيل الموجود في الجامعة 

لم يرع بالصورة المطلوبة

اململكة  اأن  وال��زراع��ة  واملياه  البيئة  وزارة  ك�سفت 

تنتج وت�سدر اأكر من 300 �سنف من التمور باإنتاج 

�سنوي يتجاوز 1.54 مليون طن �سنوًيا، حمققة املرتبة 

القيمة  حيث  من  التمور  �سادرات  يف  عاملًيا  االأوىل 

 (TradeMab) خالل 2021م وفقاً ملا اأعلنه موقع

من  دول��ة   113 �سمن  العاملي  التجارة  ملركز  التابع 

خمتلف دول العامل.

التمور  م��ن  ال�سعودية  ال�����س��ادرات  قيمة  وبلغت 

1.215 مليار ريال مما �ساهم يف جعل قطاع التمور 
اأحد اأهم القطاعات التي ت�سهم يف زيادة اال�ستثمارات 

الأهداف  حتقيًقا  العامل  لدول  الوطنية  وال�سادرات 

روؤية اململكة 2030.

ر�سالة اجلامعة، وجود  وك�سف خمت�ض ل�سحيفة 

من  وه��ي  اجل��ام��ع��ة،  يف  مثمرة  غ��ري  نخلة   3000
وال�سبب  متدنية؛  جودة  وذات  فقط،  الزينة  نخيل 

يعود اإىل اأن م�سدر املياه التي ت�سقى منها هي مياه 

�سيئة  بيئية  لعوامل  لتعر�سها  باالإ�سافة  معاجلة، 

اأهمها حركة املركبات وما ينتج عنها من تلوث  من 

بيئي.

يف  النخيل  اأ�سجار  كانت  ال�سابق  يف  واأ���س��اف: 

ب�سكل  تلقيحها  يتم  ك��ان  حيث  مثمرة،  اجلامعة 

من  لالعتداء  لالأ�سف  تتعر�ض  كانت  لكنها  دوري، 

التمر  يجمعون  كانوا  حيث  االأ�سخا�ض  بع�ض  قبل 

ويقطعون عذق التمور دون الوعي باأهمية وجودها.

يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  مبطالبة  حديثه  وخ��ت��م 

الرقعة  وزيادة  بالت�سجري،  اأكر  باالهتمام  اجلامعة 

النخيل  ورعاية  عام،  ب�سكل  اجلامعة  يف  اخل�سراء 

واال�ستفادة من خملفاتها يف االأ�سمدة ب�سكل خا�ض.

ال�سعودية الأوىل عامليًا..

تحتضن السعودية أكثر من 33 مليون نخلة
٣٠٠٠ نخلة في الجامعة



يف ��ستطالع                            .. عن �لقهوة و�آثارها
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القهوة ال�ضعودية اأف�ضل الأنواع:

ال����ب����داي����ة  ك����ان����ت م����ع ال���دك���ت���ورة 

غ��دي��ر اجل��ري��ب��ان م��ن ق�ضم التغذية 

الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة، ح��ي��ث ���ض��األ��ن��اه��ا: هل 

ه���ن���اك اأ������ض�����رار ن��ف�����ض��ي��ة وج�����ض��دي��ة  

ل�ضرب القهوة ؟ 

فاأجابت: الأرق ، والع�صبية ، لكن 

ل يح�صل ذلك اإل اإذا اأخذ ال�صخ�ص 

وجت��اوز  القهوة،  من  كبرية  كميات 

امل�صموحة  للأكواب  الطبيعي  احلد 

الأ�صرار  اأما  كوبان،  وهو  اليوم  يف 

اجل�صدية فتتمثل يف فقدان ال�صهية 

، وتهيج املعدة .

عن  غدير  الدكتورة  حتدثت  كما 

بع�ص الأعرا�ص الن�صحابية للقهوة، 

ال�صخ�ص  ا���ص��ط��راب  اأن  ف��ذك��رت 

هي  ال�صداع،  و  لأع�صابه  وفقدانه 

التي  الن�صحابية  الأع��را���ص  اأك���ر 

ت�صاحب الفرد، ويكون تقليل كميات 

الأع��را���ص  لتجنب  بالتدرج  القهوة 

الن�صحابية ال�صديدة، وكلما مت هذا 

التدرج بالطريقة ال�صحيحة  اأمكنت 

ال�صيطرة على  الأ�صرار الن�صحابية. 

هناك  هل  ت�صاوؤلنا:  عن  واأجابت 

فرق بني اأ�صرار القهوة املحم�صة و 

فقالت:  ؟  التح�صري  �صريعة  القهوة 

نعم يوجد فرق، حيث اإن هناك مادة 

يف القهوة �صريعة الت�صنيع ت�صمى » 

كيميائية  مادة  وهي   : الأكريلميد« 

ت�صنيع  لطريقة  ونتيجة  ���ص��ارة،  

يكون«  التح�صري  �صريعة  ال��ق��ه��وة 

جداً  وعالًيا  مرتفًعا   « الأكريلميد 

املواد  من   « الأكريلميد   « وم��ادة   ،

املت�صببة يف ال�صرطان، عك�ص القهوة 

املحم�صة،   التي تُعّد اأ�صرارها اأقل 

لوجود  ال�صريعة  القهوة  من  بكثري 

»الأكريلميد« بكميات قليلة فيها . 

اجلريبان:  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��اف��ت 

على  ���ص��رراً  القهوة  اأن���واع  اأق��ل  اإن 

ال�صعودية؛  القهوة  ه��ي  ال�صخ�ص 

ال��ق��ه��وة  م���ن  ف��ن��ج��اًل  اإن    ح��ي��ث 

القهوة(   م��ن  ملل   30( ال�صعودية 

من  ملجرام   ٤٠ تقريباً  فيه  يكون 

اأن��واع  اأق��ل  تُعد  لذلك  ؛  الكافيني 

القهوة �صرراً مقارنة بباقي الأنواع ، 

ويختلف الكافيني بح�صب نوع القهوة 

وطرق ت�صنيعها . 

وحذرت الدكتورة غدير من �صرب 

ال��ق��ه��وة ع��ل��ى م��ع��دة خ��ال��ي��ة؛ حيث 

يت�صبب ذلك يف اأ�صرار كبرية، كزيادة 

احلمو�صة على فوهة املعدة ، ويوؤدي 

ارجتاع  اإىل  الطويل-  املدى  على   -

الرجت���اع  ه��ذا  و�صبب  امل��ع��دة،  يف 

امل���ريء،  اإىل  الأح��م��ا���ص  ارت��ف��اع   :

حيث اإن من املفرت�ص اأن تبقى هذه 

الأح��م��ا���ص  يف ج��دار امل��ع��دة؛ لأن 

لكّن   ، على  حتملها  ق���ادرة  امل��ع��دة 

هنا  فتحدث  يتحملها،  ل  امل���ريء 

ثقوب يف اأن�صجة املريء، مما يت�صبب 

اأن�صجته،  وت��ل��ف  امل���ريء  ���ص��رر  يف 

ويوؤدي الرجتاع اإىل م�صاكل عديدة 

اأ���ص��رار  و   ، ال�صهية  ف��ق��دان  منها: 

باملعدة وتهيجها ، والتهاب املريء.

ال���ق���ه���وة متنع  ك���ان���ت  ح����ال  يف 

لديه  ك��ان  اأو  ال��ن��وم  م��ن  ال�صخ�ص 

م�صكلة  ف��ه��ذه  ال��ق��ل��ب،  يف  خفقان 

ال��رع��اي��ة  اإىل  وحت���ت���اج  خ���ط���رية 

الأمر  ويختلف  اللزمة،  ال�صرورية 

من �صخ�ص اإىل اآخر، ويف حال كان 

القهوة  مع  اأدوي��ة  يتناول  ال�صخ�ص 

اإن  حيث  �صلباً؛  تتعار�صان  فاإنهما 

ب�صكل  المت�صا�ص  ت��زي��د  ال��ق��ه��وة 

اإىل جرعة مفرطة  ي��وؤدي  عاٍل مما 

بع�ص املر�صى يح�صل لهم  ، واأي�صاً 

اإدرار عاٍل جًدا للبول . 

ل��ذل��ك ت��و���ص��ي ال��دك��ت��ورة غدير 

على  القهوة  �صرب  بعدم  اجلريبان 

اأحما�ص  تتهيج  ل  كي  خالية  معدة 

املعدة . 

تفري�ش الأ�ضنان يجنب اأ�ضرار 

القهوة:

للدكتورة  اأ�ضئلة  ع��دة  وجهنا  كما 

الأ�ضنان،  كلية ط��ب  م��ن  �ضونو  ن��ورة 

اآث����ار  ���ض��وؤال��ن��ا الأول: م���ا ه���ي  ف��ك��ان 

القهوة على الأ�ضنان؟ 

نوع  اآثارها ح�صب  تختلف  قالت: 

ال�صوداء  القهوة  اإن  حيث  القهوة، 

ت�صبغات  ت�صبب  اإ�صافات  غري  من 

الأ�صنان  تُفر�ص  مل  واإذا  للأ�صنان، 

اإىل  وتتحول  الت�صبغات  هذه  تبقى 

)ج����ري(، ويف ح���ال ك��ان��ت ال��ق��ه��وة 

�صكر،  اإل��ي��ه��ا  م�����ص��اًف��ا  ال�������ص���وداء 

فيح�صل هنا ت�صو�ص ب�صبب ال�صكر. 

اأن القهوة  واأك��دت الدكتورة نورة  

اأحد م�صببات رائحة الفم، اإذا  �ُصربت 

القهوة على معدة خالية، وخا�صة اإذا 

كان لدى ال�صخ�ص ارجتاع من املعدة 

اللثة  يف  ب��اأ���ص��رار  ه��ذا  فيت�صبب   ،

والأ�صنان، اأي�صاً ي�صبب زيادة اللعاب، 

الفم  رائ��ح��ة  و  ال��ف��م،  يف  وحمو�صًة 

الكريهة، ولكنها لي�صت مثل التدخني 

بكثري. ويف  اأ�صواأ  التدخني  اإن  حيث 

نورة  الدكتورة  تو�صي  حديثها  ختام 

بتفري�ص  اجل��ام��ع��ة  ط���لب  ���ص��ون��و 

ال�صباح  يف  فاليوم،  مرتني  الأ�صنان 

على  القهوة  اأ�صرار  لتجنب  وامل�صاء 

الأ�صنان .

نقّدر �ضرب القهوة ال�ضعودية:

�����ض����ارك����ت يف ال����ض���ت���ط���اع  ك����م����ا 

الأ����ض���ت���اذة ���ض��ل��م��ى ال���رب���اح م���ن علم 

الت�ضاوؤل  عليها  وطرحنا  الجتماع 

التايل: ما الذي �ضاعد على انت�ضار 

القهوة يف املجتمع ؟ 

القهوة  ���ص��رب  ت��ق��دي��ر  ف��ق��ال��ت: 

ال�����ص��ع��ودي��ة ج����زء م����ن  ع��ادات��ن��ا 

وت��ق��ال��ي��دن��ا ال�����ص��ع��َب ال�����ص��ع��ودَي،  

ثقافة  انت�صار  على  ذل��ك  و�صاعد 

معدل  ورف��ع  املجتمع،  يف  املقاهي 

انت�صار  وكذلك  اأي�صاً،  القهوة  �صرب 

على  �صاعد  املنازل  القهوة يف  اآلت 

القهوة، حيث مل يكن  ثقافة  انت�صار 

هذه  ملثل  املا�صي  يف  تواجد  هناك 

الآلت، ومن العوامل اأي�صاً املفاهيم 

حيث  بالقهوة،  املتعلقة  اخل��اط��ئ��ة 

اأو  »بر�صتيًجا«  ال�صباب  يتخذها  

»�صتايًل« من حيث الت�صوير و يرون 

اأنها جزء من منظر ح�صاري، فيجب 

اخلاطئة  املفاهيم  ه��ذه  ت�صحيح 

وتوعية املجتمع باأ�صرار القهوة .

علج  يتم  كيف  ���ص��وؤال��ن��ا:  وع��ن 

اإدمان القهوة بالطريقة ال�صحيحة ؟ 

اأجابت: يكون بالتدرج ال�صحيح، اأولً 

والعزم  ب��الإرادة  النف�صية  التهيئة   :

هذه  من  التخل�ص  على  والإ���ص��رار 

التهيئة  اإنه بدون هذه  العادة، حيث 

و�صديًدا  �صلبًيا  النعكا�ص  �صيكون 

فقدانه  اإىل  يوؤدي  الفرد، مما  على 

ا�صرتاتيجية  و�صع   : ثانياً  ل��لإرادة، 

جدول  و�صع  مثل  وحتفيزية  معينة 

ال�صهر  خ���لل  ات��ب��اع��ه  ي��ت��م  م��ع��ني 

وحت��ف��ي��زه ب��امل��ك��اف��اأة، ث��ال��ث��اً : عدم 

ال�صريعة  اأو  املطحونة  القهوة  توفري 

داخل البيت با�صتمرار، والتقليل من 

الأ�صتاذة  وتو�صي  املقاهي.   زي��ارة 

با�صتبدال  اجلامعة  ط��لب  �صلمى 

القهوة مب�صروبات مفيدة وخالية من 

الكافيني؛ لأن مادة الكافيني ت�صبب 

الإدمان.

ل��ق��اء م��ع  طالبتني  ك��ان لنا  كما 

من اجلامعة حتدثتا عن  جتربتهما 

ال�ضخ�ضية يف حماولة التخل�ش من 

الأعرا�ش  وع��ن  القهوة  �ضرب  اإدم��ان 

التي �ضعرتا بها خال هذه الفرتة؟ 

الطالبة الأوىل: كانت حتاول  ملدة 

بتهيئة  القهوة  من  التخل�ص  اأ�صبوع 

بداية  يف  و  بالتدريج،  و  نف�صيتها 

وخمول  ب�صداع  ت�صعر  كانت  الأي��ام 

وارجتاع مريئي اإىل اأن اجتازت ذلك 

الأ�صبوع وبداأ نومها يف التح�صن. 

الطالبة الثانية : كانت حتاول ملدة 

اأربعة اأيام؛ ولكن مل ت�صتطع التخل�ص 

مل  اأن��ه��ا  ب�صبب  وذل��ك  القهوة،  م��ن 

رغم  القهوة  التخل�ص من  تتدرج يف 

واإ���ص��رار يف  رغبة  لديها  كانت  اأن��ه 

التخل�ص من �صرب القهوة .

كم عدد اأكواب  القهوة التي كانتا 

ت�صربانها يف اليوم؟ وما الأعرا�ص و 

الأ�صرار اجلانبية التي �صعرتا بها ؟ 

ثلثة  اأج��اب��ت:  الأوىل  الطالبة 

اأك�������واب ق���ه���وة ك���ل ي�����وم، وك��ان��ت 

الأعرا�ص التي تواجهها هي الرجفة 

واخلفقان طوال الوقت.

الطالبة الثانية قالت: �صتة اأكواب 

من القهوة، وكانت الأعرا�ص اأرًقا وقت 

النوم و اأي�صاً �صداًعا ن�صفًيا و�صعوًرا 

بالقلق و توتًرا وحمو�صًة باملعدة.

اأي�����ص��ا ق��م��ن��ا ب��ع��م��ل اإح�����ص��ائ��ي��ة 

ت�صرًرا  الأك��ر  العمرية  الفئه  عن 

ال�صباب  ف��ئ��ة  وك��ان��ت  ال��ق��ه��وة  م��ن 

اجلامعيني.

األرق والعصبية من  أضرارها..
والقهوة السعودية هي األفضل

ر�ضالة اجلامعة � ملياء الربيعة ، منى لغبي: 

ال���ق���ه���وة ه����ي اأح������د اأك������ر امل�������ض���روب���ات ���ض��ع��ب��ي��ة؛ اإذ 

ي�ضتهلكها كثري من الأفراد حول العامل. و ُتعد القهوة 

من بذور النب، و من املمكن اأن ُتقدم �ضاخنة اأو باردة، 

ويقال اإن النب الأخ�ضر هو ثاين اأكر ال�ضلع تداوًل يف 

العامل بعد النفط، ومتتاز اأ�ضجار النب باأنها ت�ضتطيع 

العي�ش ما يقارب مائة عام،  وتنتج ال�ضجرة الواحدة 

ما يعادل 4.53 كيلو جرام من النب، وحُت�ضد ثمارها 

عندما يتحول لونها اإىل الأحمر، وبعد ذلك  جُتفف 

البذور بوا�ضطة اأ�ضعة ال�ضم�ش اأو بطرق اأخرى. وينمو 

ال����نب يف اأك����ر م���ن 70 ب���ل���دًا، خ�����ض��و���ض��ًا يف امل��ن��اط��ق 

ال�ضتوائية. 

ال��ي��وم  مبنا�ضبة  �ضحفًيا  ا���ض��ت��ط��اًع��ا  اأج��ري��ن��ا  وق���د 

ال��ع��امل��ي ل��ل��ق��ه��وة، م���ع ب��ع�����ش اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 

باجلامعة وه���م: ال��دك��ت��ورة غ��دي��ر اجل��ري��ب��ان م��ن ق�ضم 

�ضونو من ق�ضم  ن��ورة  الدكتورة  و  الإكلينيكية،  التغذية 

طب الأ�ضنان، و الأ�ضتاذة �ضلمى الرباح من ق�ضم علم 

الج���ت���م���اع، وك���ذل���ك م���ع ط��ال��ب��ات، ح���ول اآث�����ار ال��ق��ه��وة 

واأ����ض���راره���ا والأع����را�����ش الن�����ض��ح��اب��ي��ة ال��ن��اجت��ة عنها 

وتاأثريها على الفرد.

د. الجريبان: اضطراب الشخص وفقدانه ألعصابه و الصداع أكثر األعراض االنسحابية
أ. الرباح: عاداتنا وتقاليدنا سبب في انتشار 

القهوة السعودية
د. شونو: تفريش األسنان مرتين في اليوم 

لتجنب أضرار القهوة على األسنان



التحرير: ـ  ر�سالة اجلامعة 

منذ  م�����ض��ت  ع���ام���اً  ع�������ض���رون 

�ضلطان  الأم���ر  ج��ائ��زة  ان��ط��اق��ة 

للمياه،  العاملية  العزيز  عبد  ب��ن 

اإن�ضاين  عطاء  ق�ضة  فيها  �ضطرت 

قيود،  ح���دودول  با  العامل  �ضمل 

القمة،  على  وثباتاً  جمداً  فاأثمرت 

الأع��م��اق،  يف  ج��ذوره��ا  وتر�ضخت 

رج��ل  ي���د  زرع���ت���ه���ا  ال���ب���ذرة  لأن 

اهلل:  ب��اإذن  ل��ه  املغفور  الإن�ضانية 

���ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 

اهلل  طيب  العزيز  عبد  بن  �ضلطان 

ثراه. 

اجلائزة: انطاق 

من  وبف�ضل  2002م  ع��ام  ففي 

ان��ط��ل��ق��ت اجل��ائ��زة  وت��وف��ي��ق��ه  اهلل 

ك��ال�����ض��ه��اب امل�������ض���يء، وج���اب���ت 

علماء  عن  تبحث  الأر�ضية  الكرة 

بحوثهم  ن��ت��ائ��ج  رووا  م��ت��م��ي��زي��ن 

وجهودهم عط�ض الأر�ض والإن�ضان 

ل��ت��ك��رمي��ه��م ع��ل��ى  يف ك���ل م���ك���ان 

لل�ضر  غرهم  ولتحث  اإب��داع��ه��م، 

على خطاهم، بهدف جتاوز ق�ضايا 

على  واملحافظة  وتلوثها،  ندرةاملياه 

وتوفره  الهام  احليوي  املورد  هذا 

م�ضتقبل  اآف���اق  وف��ت��ح  للب�ضرية، 

ينعم  ال��ق��ادم��ة،  ل��اأج��ي��ال  م�ضرق 

والزده��ار  وال�ضام  العي�ض  برغد 

وي��ب��ت��ع��د ع��ن ال�����ض��راع ع��ل��ى امل��اء 

القلب  من  نابعة  كلمات  اهلل.  باإذن 

بن  امللك  عبد  الدكتور  بها  �ضرح 

-اأم��ن  ال�ضيخ  اآل  ال��رح��م��ن  عبد 

معهد  على  وامل�ضرف  اجلائزة  عام 

البيئة  لأب��ح��اث  ���ض��ل��ط��ان  الأم����ر 

امللك  بجامعة  وال�ضحراء  وامل��ي��اه 

اآي��ات  اأ���ض��م��ى  فيها  رف��ع  ���ض��ع��ود- 

ال�����ض��ك��ر وال���ع���رف���ان مل��ق��ام خ���ادم 

�ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احلرمن 

على  اهلل-  عبدالعزيز-حفظه  بن 

اه��ت��م��ام��ه امل�����ض��ت��م��ر ب��اجل��ائ��زة، 

ت�ضليمها  حلفل  الكرمية  ورعايته 

ل��ل��وؤمت��ر امل�����ض��اح��ب ل��ه��ا، وت��وج��ه 

واملغفرةملوؤ�ض�ضها  بالرحمة  بالدعاء 

���ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 

اهلل  طيب  العزيز  عبد  بن  �ضلطان 

ثراه.

ك��م��ا وج���ه ال�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 

ل�����ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 

العزيز  عبد  بن  �ضلطان  بن  خالد 

الفخري  الرئي�ض  اهلل-  -حفظه 

بن  الأمر�ضلطان  جائزة  ملوؤ�ض�ضة 

على  للمياه  العاملية  العزيز  عبد 

واهتمامه  للجائزة،  ال�ضخي  دعمه 

���ض��وؤون��ه��ا، وح��ر���ض��ه على  ب����اأدق 

واملحافظة  ت��ط��وي��ره��ا،  ا���ض��ت��م��رار 

ال��دول��ي��ة  و�ضمعتها  علىمكانتها 

ال�ضكر  اأي�ضاً  وجه  كما  املرموقة. 

عبد  بن  �ضلطان  ملوؤ�ض�ضة  اجلزيل 

التي  اخل��ري��ة  �ضعود  اآل  ال��ع��زي��ز 

املخ�ض�ض  والتمويل  الدعم  تقدم 

وكافة  للجائزة  الكرمي  �ضموه  من 

ك��ف��اءة  ت�ضمن  ال��ت��ي  الت�ضهيات 

بكل  العامة  الأمانة  اأعمال  تنفيذ 

اإتقان. 

ووج����ه اأي�������ض���اً ج��زي��ل ال�����ض��ك��ر 

اجلامعة  رئي�ض  ملعايل  والتقدير 

الأ���ض��ت��اذ  اجل��ائ��زة  جمل�ض  رئي�ض 

الرحمن  عبد  بن  ب��دران  الدكتور 

اجلائزة  جمل�ض  واأع�ضاء  العمر، 

ما  على  العامة  اأمانتها  ومن�ضوبي 

خمل�ضة  جهود  من  جميعاُ  بذلوه 

املحلي  امل�ضتوين  على  وم�ضتمرة 

وحر�ض  اإخ��ا���ض  بكل  وال����دويل، 

����ض���اأن���ه حتقيق  م���ن  م���ا  ع��ل��ىك��ل 

على  واملحافظة  اجلائزة  اأه��داف 

اأمورها  وت�ضير  ومكانتها  �ضمعتها 

اأف�ضل وجه.  على 

ب��اأن  ال�ضيخ  اآل  الدكتور  واأف���اد 

للجائزة تقوم حالياً  العامة  الأمانة 

اجلائزة  ت�ضليم  حلفل  بالتح�ضر 

�ضيقام  ال��ذي  العا�ضرة  دورتها  يف 

مب�ضيئة اهلل يف مقر الأمم املتحدة 

ع�ضر  الثالث  يف  بالنم�ضا  فيينا  يف 

2022م. من �ضهر دي�ضمرب 

جمل�ض  اأع���ل���ن  اأن  ���ض��ب��ق  وق���د 

عن   2022 يونيو   5 يف  اجل��ائ��زة 

اخلم�ض  باجلوائز  الفائزين  اأ�ضماء 

التي  للجائزة  العا�ضرة  ال��دورة  يف 

اإىل تقارير  ا�ضتناداً  اأقرها املجل�ض 

وجل���ان  الأويل  ال��ف��ح�����ض  جل����ان 

الدولية  الختيار  وجلان  التحكيم 

مر�ضحاً   334 اأعمال  قيمت  التي 

من 66 دولة حول العامل. 

وك�����ان م���ن ���ض��م��ن امل��ت��ق��دم��ن 

اأهم  وا�ضعة من  للرت�ضيح جمموعة 

دولياً  املتميزين  العلماء 

اأول �ضعودي مينح اجلائزة،

وت��ف��خ��ر اجل����ائ����زة واجل��ام��ع��ة 

عبدالعزيز  الدكتور  بفوز  واململكة 

بن ح�ضن العنزي -اأ�ضتاذ الهند�ضة 

الهند�ضة  ق�ضم  يف  امل�ضاعد  البيئية 

بجامعة  الهند�ضة  الكيميائيةبكلية 

يف  البتكار  بجائزة  �ضعود-  امللك 

العلمي،  الفريق  الدورة �ضمن  هذه 

ال��ف��ائ��ز ب��ه��ا ب��رئ��ا���ض��ة ال��دك��ت��ور 

جامعة  من  ديوني�ضيو  ديوني�ضيو�ض 

املتحدة  الوليات  يف  �ضين�ضيناتي 

فريقه  مع  طور  ال��ذي  الأمريكية، 

وتقنيات  متقدمة  اأك�ضدة  تقنيات 

ن���ان���وي���ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 

وخا�ضةيف اإزالة امللوثات امل�ضتجدة 

ومراقبتها.

واأوجز الدكتور اآل ال�ضيخ تقدميه 

عبد  ب��ن  �ضلطان  الأم���ر  جل��ائ��زة 

جائزة  باأنها  للمياه  العاملية  العزيز 

على  ت��رك��ز  رائ���دة  ع��امل��ي��ة  علمية 

الإبداعي  العلمي  البحث  ت�ضجيع 

املياه  اأب��ح��اث  الب��ت��ك��ار يف  وع��ل��ى 

الرائدة  اجلهود  تقدير  خال  من 

يف  واملخرتعن  والباحثن  للعلماء 

اأنحاء العامل ملعاجلة ق�ضايا  جميع 

عليها.  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل��ي��اه  ن���درة 

النبيلة  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه  وحت��ق��ي��ق��اً 

من خم�ض  اجلائزة جمموعة  تقدم 

جوائز كل عامن متنح فيها مليون 

من  اأي  يف  البتكار  جل��ائ��زة  ري��ال 

املختلفة وخم�ضمائة  املياه  جمالت 

اجلوائز  من  جائزة  لكل  ريال  األف 

تغطي  التي  الأرب��ع��ة  التخ�ض�ضية 

اجلوفية  وامل��ي��اه  ال�ضطحية  املياه 

واإدارة  ال��ب��دي��ل��ة  امل��ائ��ي��ة  وامل����وارد 

املائية. املوارد  وحماية 

ل�ضوؤون  املتابع  ب��اأن  اأي�ضاً  واأك��د 

قبل  ان��ط��اق��ت��ه��ا  م��ن��ذ  اجل���ائ���زة 

ع�����ض��ري��ن ع��ام��اً ي��اح��ظ ال��ت��ط��ور 

الأع���م���ال  م�����ض��ت��وى  ال��ن��وع��ي يف 

لهاوالتطور  للرت�ضيح  تتقدم  التي 

امل��رت���ض��ح��ن  اأع������داد  ال��ك��م��ي يف 

ل��ه��م. كما  وال��ت��و���ض��ع اجل���غ���رايف 

العلماء  م��ن  النخبة  ف��وز  يعك�ض 

ب��دورات��ه��ا الأخ���رة وح��ج��م اإق��ب��ال 

عليها  العامل  يف  علماءاملياه  كبار 

العلمية  امل�ضداقية  يعك�ض  مم��ا 

التي  امل�ضتوى  الرفيعة  ال��دول��ي��ة 

العالية  والثقة  بها  تتمتع  اأ�ضبحت 

الأعمال  حتكيم  وم�ضتوى  باأ�ضلوب 

املر�ضحة. 

جامعة  برعاية  اجلائزة  وحتظى 

انطاقتها،  منذ  لها  �ضعود  امللك 

معايل  اجل��ائ��زة  جمل�ض  وي���راأ����ض 

الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  رئي�ض 

العمر،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن  ب����دران 

الأم��ان��ة  مقر  اجل��ام��ع��ة  وحتت�ضن 

الأم��ر  معهد  يف  للجائزة  العامة 

���ض��ل��ط��ان لأب��ح��اث ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه 

وال�������ض���ح���راء ال�����ذي ي���ق���دم ل��ه��ا 

والت�ضهيات  العلمية  ال�ضت�ضارات 

مذكرة  مبوجب  والإداري���ة  الفنية 

وموؤ�ض�ضة  اجل��ام��ع��ة  ب��ن  ت��ف��اه��م 

�ضعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �ضلطان 

اخلرية. 

بعاقات  اجل��ائ��زة  ترتبط  كما 

العديد  مع  امل�ضتوى  ورفيعة  وثيقة 

من  والدولية  العربية  املراكز  من 

خال م�ضاركتها يف ع�ضوية جمل�ض 

للمياه  العربي  باملجل�ض  املحافظن 

للمياه.  العاملي  املجل�ض  وع�ضوية 

ك��م��ا وث���ق���ت اجل����ائ����زة ع��اق��ت��ه��ا 

على  فح�ضلت  امل��ت��ح��دة،  ب����الأمم 

لدىاملجل�ض  خا�ض  م�ضت�ضار  �ضفة 

التابع  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ض��ادي 

وعلى  نيويورك،  يف  املتحدة  لاأمم 

يف  م�ضارك  م��راق��ب  ع�ضو  �ضفة 

املتحدة  الأمم  جلنة  اج��ت��م��اع��ات 

ل���ض��ت��خ��دام ال��ف�����ض��اء اخل��ارج��ي 

فيينا  يف  ال�����ض��ل��م��ي��ة  ل���اأغ���را����ض 

���ض��ن��وي��اً.  م���رت���ن  دوري  ب�����ض��ك��ل 

املتحدة  الأمم  مكتب  م��ع  ووق��ع��ت 

مذكرة  اخلارجي  الف�ضاء  ل�ضوؤون 

لتطوير  2026م  العام  تفاهم حتى 

ال���ب���واب���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ف�����ض��اء من 

ت�ضليم  حفل  واإق��ام��ة  امل��ي��اه،  اأج��ل 

املتحدة  الأمم  مقرات  يف  اجلائزة 

يف  امل�ضاركة  اىل  الرئي�ضة،اإ�ضافة 

ل�ضتخدام  ال��دويل  املوؤمتر  تنظيم 

امل��وارد  اإدارة  يف  الف�ضاء  تقنيات 

وترتبط  �ضنوات.  ثاث  كل  املائية 

مذكرات  من  اجلائزةحالياًبالعديد 

املياه  جمعيات  كربى  مع  التفاهم 

موؤمتراتها  يف  وت�ضارك  الدولية، 

ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���اجل���ائ���زة وال���دع���وة 

لها. للرت�ضح 

للم�ضاركة: دعوة 

واأ���ض��ار اأم���ن ع��ام اجل��ائ��زة يف 

اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  ت�ضريحه  خ��ت��ام 

للدورة  الرت�ضيحات  حالياً  ت�ضتقبل 

العام  نهاية  حتى  ع�ضرة  احلادية 

لها  للتقدم  ودعاالعلماء  2023م، 
من خال موقعها اللكرتوين على 

www.psipw. الإنرتنت:  �ضبكة 
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الدعوة للرت�ضح للجائزة يف دورتها احلادية ع�ضرة

ال�ضاد�ضة الدورة  بجائزة  الفائزين  حفل ت�ضليم اجلائزة يف دورتها ال�ضابعة يف مقر الأمم املتحدة بنيويوركتكرمي 

جائزة الأمري �سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه...

عشرون عامًا من العطاء في تكريم وتحفيز
 اإلبداع العلمي 

االبتكار بجائزة  الفائز  العلمي  الفريق  الجائزة ضمن  أول سعودي يمنح  العنزي:  د. 

د. عبدالعزيز العنزي

ُ
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��صت�صارية �لغدد �ل�صماء رمي �آل خليفة لـ                               :

حوار - حممد العنزي :

ت�سوير - �سارة احلمدان:

ُي��ع��ت��ر ال�����س��ك��ري  م��ن الأم���را����ض 

يف  وا���س��ع  ب�سكل  واملنت�سرة  امل��زم��ن��ة 

اأنحاء العامل، واإح�سائيات منظمة 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ت����دّل ع��ل��ى ذل��ك، 

وق���د ي����وؤدي ع���دم ال��ت��ح��ك��م ف��ي��ه اإىل 

اأمور ل حتمد عقباها، منها الوفاة 

-لق�����ّدر اهلل-،  وم���ن ب���اب ال��ت��وع��ي��ة  

مب���اه���ي���ة ال�������س���ك���ر واأن������واع������ه وم����دى 

خ����ط����ورت����ه، ا���س��ت�����س��اف��ت ���س��ح��ي��ف��ة 

ال��غ��دد  ا�ست�سارية  اجل��ام��ع��ة  ر���س��ال��ة 

ال�سماء و�سكري الأطفال الدكتورة 

رمي اآل خليفة. 

التخ�س�ض  وبحكم  البداية  - يف 

يف الغدد ال�سماء و�سكري الأطفال 

ح��ب��ذا ل���و ت��ع��ط��ي��ن��ا ن��ب��ذة ع���ن اأن����واع 

مر�ض ال�سكري ؟

مر�ض  م��ن  ع��دي��دة  اأن���واع  يوجد 

ال�����ش��ك��ري وم���ن اأك���ره���ا ���ش��ي��وع��اً 

و�شكري  الثاين  والنوع  الأول  النوع 

مر�ض  ي�شيب  اأن  وميكن  احلوامل. 

ال�شكري من النوع الأول الأ�شخا�ض 

ع��ادًة  يحدث  ولكنه  عمر،  اأي  يف 

وينتج  ال�شباب.  اأو  الأط��ف��ال  عند 

طريق  -ع��ن  ال��ذات��ي  التدمري  ع��ن 

اجلهاز املناعي يف اجل�شم- للخاليا 

البنكريا�ض  يف  لالأن�شولني  املنتجة 

امل�شابون  الأ�شخا�ض  »بيتا«. يحتاج 

اإىل  الأول  النوع  من  ال�شكري  بداء 

حقن الأن�شولني يومًيا مدى احلياة؛ 

يف  ال�شكر  م�شتويات  يف  للتحكم 

حالًيا  ي��وج��د  ل  ول��الأ���ش��ف  ال���دم. 

ت��دخ��ل ف��ع��ال واآم����ن ل��ل��وق��اي��ة من 

اأو  الأول  النوع  من  ال�شكري  مر�ض 

من  الثاين  النوع  وي�شيب  عالجه. 

من  وخ�شو�شاً  ال��ك��ب��ار،  ال�شكري 

ومن  لل�شكري،  عائلي  تاريخ  لديهم 

يعانون من ال�شمنة، ويتبعون نظاًما 

ميار�شون  ول  ل��الأك��ل،  �شحي  غري 

الريا�شية. التمارين 

- م��ر���ض ال�����س��ك��ر ب����داأ ي��ن��ت�����س��ر يف 

جم��ت��م��ع��ن��ا، م��اه��ي اآخ����ر اإح�����س��ائ��ي��ة 

حمليا وعامليا ؟

م�����ش��اب  م��ل��ي��ون   ٥٧٣ ي���وج���د 

مبر�ض ال�شكري حول العامل، منهم 

م�شاب يف  مليون   ٧٣ ي��ق��ارب   م��ا 

ح�شب  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة 

اآخر اإح�شائية لل�شكري من منظمة 

 International) العاملية  ال�شكر 

 .(Diabetes Federation
منهم1،1  ي��ع��ي�����ض 

م�شاب  طفل  مليون 

النوع  م��ن  بال�شكري 

ال��ع��امل،  ح���ول  الأول 

األف طفل   34 ومنهم 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف 

اأدى  وقد  ال�شعودية. 

اإىل  ال�شكري  مر�ض 

م��ل��ي��ون   6،7 وف������اة 

العامل  ح��ول  �شخ�ض 

يف عام 2021.

- م���ا ه���ي اأع���را����ض 

م������ر�������ض ال���������س����ك����ري؟ 

وكيف يتم ت�سخي�سه؟

ال�شكري:   مر�ض  اأعرا�ض  ت�شمل 

وجفاف  الطبيعي،  غ��ري  العط�ض 

ال���ف���م، وك�����رة ال���ت���ب���ول، واجل����وع 

املفاجئ،   الوزن  وفقدان  امل�شتمر،  

ت�شخي�ض  وي��ت��م  ال���ع���ام.  وال��ت��ع��ب 

ال�شكر  ن�شبة  اإذا جتاوزت  ال�شكري 

126ملجم/دي�شيلرت  ال����دم   يف 

لل�شخ�ض ال�شائم، اأو اأكر من 200 

اأعرا�ض  وجود  مع  ملجم/دي�شيلرت 

ن�شبة  جت���اوزت  اإذا  اأو  لل�شكري، 

ال�شكر الرتاكمي 6.5٪. الت�شخي�ض 

املبكر مهم جداً وخ�شو�شاً لالأطفال 

لتفادي حدوث احلمو�شة الكيتونية 

الوفاة.  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  التي 

مهم  امل��ب��ك��ر  الت�شخي�ض  اأن  ك��م��ا 

ال�شكر،  ن�شبة  يف  للتحكم  للكبار 

اجلانبية  امل�شاعفات  حدوث  ومنع 

لرتفاع ال�شكري.

اأ������س�����ب�����اب  م������اه������ي   -

ح��م��و���س��ة ال�������دم؟ وم���ا 

مدى خطورتها؟ وكيف 

تتم معاجلتها ؟

ت��ن��ت��ج احل��م��و���ش��ة 

ال��ك��ي��ت��ون��ي��ة ب�����ش��ب��ب 

ت�شخي�ض  يف  التاأخر 

ال�����ش��ك��ري م��ن ال��ن��وع 

���ش��ع��ف  اأو  الأول، 

التحكم بال�شكري ، اأو 

الأن�شولني،  اأخذ  عدم 

اأن�شولني  ا�شتخدام  اأو 

اأو  ال�شالحية،  منتهي 

عندما ل يتم التعامل مع اأيام املر�ض 

عند  ت�شخي�شها  ويتم  جيد.  ب�شكل 

 200 عن  ال�شكر  م�شتوى  ارت��ف��اع 

حم�ض  وظ��ه��ور  ملجم/دي�شيلرت، 

فتظهر  ال��دم.  وحمو�شة  الكيتون، 

ع��ل��ى امل��ري�����ض ع���الم���ات ارت��ف��اع 

واآلم  ال��ف��م،  ج��ف��اف  م��ن   ال�شكر 

التنف�ض،  و�شعوبة  والتقيوؤ،  البطن، 

والوعي.  الإدراك  م�شتوى  وتغري 

من  متاماً  يتعافون  املر�شى  واأغلب 

البع�ض  لكن  ؛  الكيتونية  احلمو�شة 

اأثناء  م�شاكل  اإىل  يتعر�شون  ق��د 

الأم��الح،  كا�شطراب  العالج  فرتة 

يتم  مل  واإذا  ال��دم��اغ��ي��ة،  وال��وذم��ة 

احلمو�شة  ت��وؤدي  اأن  ميكن  العالج 

الكيتونية اإىل الوفاة.

احلمو�سة  معاجلة  تتم  كيف   -

الكيتونية؟

الكيتونية  احلمو�شة  ع��الج  يتم 

ع��ادًة عن طريق  املركزة  العناية  يف 

حقن الأن�شولني يف الوريد، و�شوائل 

عرب الوريد، و قيا�ض متكرر لغازات 

الدم والأمالح. وهذه تعترب الطريقة 

قام  وق��د  ال��ع��امل.  ح��ول  التقليدية 

امللك  جامعة  يف  البحثي  فريقنا 

اجلامعية  الطبية  واملدينة  �شعود 

يف  اأ�شابيع  عدة  منذ  درا�شة  بن�شر 

األتاأثري  JAMA ذات معامل  جملة 

التكلفة  »ف��ع��ال��ي��ة  ب��ع��ن��وان  ال��ع��ايل 

امل��ق��درة ل��الأن�����ش��ول��ني حت��ت اجللد 

لعالج احلمو�شة الكيتونية الب�شيطة 

ل��دى الأط��ف��ال«. وا���ش��رتك يف هذه 

الدرا�شة كّل من: د. اإبراهيم بايل، و 

د. منرية اجلليفي، و د. يزيد الرثيع، 

و د. جزيل مال، ود. دانة املح،  ود. 

العنود بن عمري، و د. رمي اآل خليفة. 

بينت الدرا�شة الأثر العالجي والأثر 

عن  الأن�����ش��ول��ني  ل�شتخدام  امل���ايل 

طريق حقنة حتت اجللد ، والطريقة 

الأن�شولني يف  وهي حقن  التقليدية 

الكيتونية  احلمو�شة  لعالج  الوريد، 

امل�شابني  الأط��ف��ال  ل��دى  الب�شيطة 

�شكلت  الأول.  النوع  من  بال�شكري 

ت��رتاوح  129طفال  الدرا�شة  عينة 

عاًما،  و14  عامني  ب��ني  اأع��م��اره��م 

الطبية  املدينة  يف  عالجهم  مت  و 

وحتى  2015م  عام  منذ  اجلامعية 

الدرا�شة  من  وتبني  2020م.   عام 

الذين مت عالجهم عن  الأطفال  اأن 

اجللد عوجلت  احلقن حتت  طريق 

اأ���ش��رع مبعدل  احل��م��و���ش��ة ل��دي��ه��م 

مبعدل  اأق��ل  تنومي  وم��دة  �شاعتني، 

املقدرة  التكلفة  وقلت  �شاعة،   17
 3015  -1425 مب��ع��دل  ل��ل��ت��ن��ومي 

ريال للمري�ض الواحد. وتعترب هذه 

الدرا�شة الأوىل عربياً وعاملياً حيث 

تدر�ض  مل  ال�شابقة  الدرا�شات  اإن 

قليال  عدًدا  وت�شمنت  املايل،  الأثر 

جداً من الأطفال.

- ك��ي��ف ت��ري��ن ال�����س��ل��وك ال��غ��ذائ��ي 

يعتر  وه���ل  ال�����س��ع��ودي؟  ملجتمعنا 

عاملاً من عوامل ظهور ال�سكر ؟

يف الآون�����ة الأخ�����رية ان��ت�����ش��رت 

�شحية  غ��ري  غ��ذائ��ي��ة  ���ش��ل��وك��ي��ات 

وت�شمل  املجتمع.  اأف��راد  بع�ض  بني 

ه���ذه ال���ع���ادات ت��ن��اول 

احل����ل����وي����ات ب�����ش��ك��ل 

ي�������وم�������ي، وك�����ذل�����ك 

ال�������������ش������وك������ولت������ة، 

وال�����ب�����ط�����اط�����������ض، 

ال�شريعة،  والوجبات 

الغازية،  وامل�شروبات 

وال���ع�������ش���ريات. مم��ا 

ارت���ف���اع  اإىل  ي������وؤدي 

م�����ش��ت��وى ال�����ش��ك��ر يف 

ال�شكري  واإىل  ال��دم، 

م���ن ال���ن���وع ال���ث���اين، 

وال�شمنة.

- امل�سروبات الغازية 

الخ�������رة  الآون������������ة  يف 

بو�سفِك  ك��ث��ر  ج���دل  عليها  ح���دث 

خمت�سةاً هل تن�سحني بها ؟

على  حتتوي  الغازية  امل�شروبات 

بن�شبة  ال�شكريات،  من  كبرية  ن�شبة 

اليومي  الحتياج  ن�شبة  م��ن  اأك��ر 

للج�شم و املو�شى بها من منظمات 

اأنها  كما  العاملية،  ال��دواء  و  الغذاء 

ملونة  و  حافظة  مواد  على  حتتوي 

ب�شكل  ا�شتهالكها  ويعترب  ومنبهة، 

�شحية؛  غري  غذائية  عادة  م�شتمر 

يف  ال�شكر  م�شتوى  من  ترفع  لأنها 

الدم و توؤدي اإىل ال�شمنة.

امل�ستخدمة  الأدوي����ة  اأن  نعلم   -

يف علج مر�سى ال�سكري من النوع 

الأول هي للم�ساعدة يف التحكم يف 

املر�ض، �سوؤايل اإىل اأين و�سل العلم 

يف اإي���ج���اد ع���لج ن��اج��ع ل��ل��م��ر���ض ؟ 

وهل ترون ذلك قريبا ؟

ق��ام��ت ع���دة جم��م��وع��ات بحثية 

حول العامل بعمل درا�شات واعدة يف 

جمال الوقاية من ال�شكري من النوع 

وذلك  ال�شكري،  من  وال�شفاء  الأول 

طريقة  من  تعدل  اأدوي��ة  طريق  عن 

للج�شم؛  املناعي  اجلهاز  ا�شتجابة 

لكيال يقوم بالتدمري الذاتي خلاليا 

بيتا املنتجة لالأن�شولني. هذه الأدوية 

قد  ولكننا  البحث،  حت��ت  م��ازال��ت 

نتمكن من ا�شتخدامها يف امل�شتقبل 

القريب جداً.

م�����وؤخ�����را  - ح���ق���ق���ت اجل�����ام�����ع�����ة 

ج��ائ��زة ال��ت��م��ي��ز ال��ع��ل��م��ي، وذل����ك يف 

كفاءة  يف  الإبداعية  الفر�ض  م�سار 

الإن���ف���اق، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق م��ب��ادرة 

قدمِتها، حدثينا عنها ؟

ن�شف  ج��ائ��زة  ه��ي 

����ش���ن���وي���ة ت��ق��دم��ه��ا 

الإنفاق  كفاءة  هيئة 

وامل�������������ش������روع������ات 

احل��ك��وم��ي��ة؛ ب��ه��دف 

حت����ق����ي����ق ك�����ف�����اءة 

ذاتي  ب�شكٍل  الإنفاق 

دون  وم���������ش����ت����دام 

ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى ج��ودة 

اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة، 

ط����ب����ق����اً لأف���������ش����ل 

املحلية  امل��م��ار���ش��ات 

وال���ع���امل���ي���ة. ه��دف��ت 

توفري  اإىل  امل��ب��ادرة 

ال��وق��ت واجل��ه��د من 

ه��رم��ون  ن��ق�����ض  ت�شخي�ض  خ���الل 

النمو عند الأطفال بطريقة حديثة 

درا�شات؛  عدة  بعد  اأثبتت جناحها 

اجللوكاجون  دواء  ا�شتُبدل  حيث 

يف  التحليلني  اإجراء  مع  بالأرجنني 

اليوم نف�شه خالل �شاعتني ون�شف؛ 

 11 م��ن  ال���دم  عينات  قل�ض  مم��ا 

الأثر  على  موؤكدًة  عينات،   7 اإىل 

حيث  امل��ب��ادرة؛  لهذه  الجتماعي 

لإج���راء  الن��ت��ظ��ار  ق��وائ��م  قل�شت 

اأ�شبوع  اإىل  اأ�شهر   6 من  الفح�ض 

ال�شيام  فرتة  قللت  و  فقط،  واحد 

والتنومي للطفل من يومني اإىل يوم 

اأ�شرة  توفري  يف  اأ�شهم  مما  واحد، 

التنومي للحالت الأكر احتياجاً، و 

حقق وفراً مالياً كبرياً. 

6,7 مليون حالة وفاة العام الماضي بسبب السكري 

أك��ث��ر م��ن نصف 
م���ل���ي���ار م��ص��اب 
ب������ال������س������ك������ري 
ف�������ي ال����ع����ال����م

د. رمي اآل خليفة تتحدث للزميل حممد العنزي

34 ألف طفل 
في السعودية 

مصابون 
بالنوع األول 

أصبح التحكم 
بالسكر أسهل 
من السابق 

بسبب التقنية 
الحديثة 
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مل يتم التطرق لها م�سبقًا..درا�سة:

ك..
ت ل

ـرأ
ــــ

ــــ
ــــ

مساعدة األطفال ذوي صعوباتقـــ
تعلم اللغة

Daniel Franklin:امل�ؤلف

املرتجم:خالد بن حممد املحرج

ا�ستطاع م�ؤلف الكتاب دانيال فرانكلني 

اال�سطرابات  هذه  على  ال�س�ء  ت�سليط 

بحاجة  وربطها  جيد،  ب�سكل  النمائّية 

ال�الدين واملهنيني للتعامل معها.

ف��ل��ق��د ع��ان��ى دان���ي���ال يف ط��ف���ل��ت��ه من 

���س��ع���ب��ات ال��ت��ع��لّ��م، وجت����اوز ال��ت��ح��دي��ات 

مب�ساعدة والديه ومعلميه، واأ�ّسل درا�سته يف 

�س مركزاً لرعاية  جمال �سع�بات التعلم،فاأ�َسّ

الكثريين،  و�ساعد  التعلم،  �سع�بات  ذوي 

ومزج املعاناة مع التجربة والعلم، وقد بنَيّ كَلّ 

ذلك يف هذا الكتاب الذي اأنقله بني اأيديكم.

امل�شدر: دار جامعة امللك �شع�د للن�شر

نهج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

Jaipaul L. Rooparine:امل�ؤلف

املرتجم:منرية بنت عبد اهلل املن�ش�ر

لكافة  املعا�سرة  الرتب�ية  املراجع  اأهم  العمل من  يعد هذا 

املمار�سني الرتب�يني، واأولياء االأم�ر، والباحثني يف هذا املجال، 

كما يرثي املكتبةالعربية من خالل تناوله جلملة من امل��س�عات 

املهمة واملت�سلة مبناهج و�سيا�سات التعليم يف مرحلة الطف�لة 

املبكرة، ف�سال عن اأنه ي�سلط ال�س�ء على اأ�ساليب التعليم املتبعة 

يف ال�اليات املتحدة االأمريكية.

ويعد هذا الكتاب دلياًل عملًيا ي�ستنري به املرب�ن، واملعلم�ن، 

واأولياء االأم�ر، وذوو االخت�سا�س على حد �س�اء، عالوة على ذلك 

فاإن كتاب »نهج التعليم يف مرحلة الطف�لة املبكرة« يلخ�س اأحدث 

تعليم  املعا�سرة يف جمال  الدرا�سات  و  البح�ث  اإليه  ت��سلت  ما 

االأطفال يف مرحلة الطف�لةاملبكرة، وبالتايل فاإننا ن��سي باإدراجه 

ب��سفه اأحد املقررات الدرا�سية يف مناهج كليات الرتبية واالآداب.

امل�شدر: دار جامعة امللك �شع�د للن�شر

ر�شالة اجلامعة - درا�شات:

ق���دم���ت ال����دك����ت�����رة م���ه���ا ف��ه��د 

ق�سم  يف  م�ساعد  االأ�ستاذ  العنزي 

الطب  بكلية  االأع�ساء  وظائف  علم 

درا�سة علمية عن م��س�ع : (خمترب 

م�ست�سفى  يف  املناعة  اأبحاث  عل�م 

امل��ل��ك خ��ال��د اجل��ام��ع��ي ب��درا���س��ة 

التاأثريات املناعية للعالج البي�ل�جي 

االأباتا�سيبت وعالقة مراحل املر�س 

وحت�التهما بني الظه�ر والرتاجع يف 

االأعرا�س مب�ست�ى اخلاليا املناعية 

وهي  لاللتهابات)  املثبطة  البائية 

يتم  املناعي مل  للتفاعل  ن�ع �سابط 

عالقة  يخ�س  فيما  م�سبقا  درا�سته 

بال�س�رة  البي�ل�جي  ال��ع��الج  ه��ذا 

امل��ن��اع��ي��ة ل����دى م��ر���س��ى ال��ت��ه��اب 

املفا�سل الرومات�يدي. 

اأن  ال����درا�����س����ة  وج������دت  وق�����د 

ن����ع اخل��الي��ا ال��ب��ائ��ي��ة ال���ذي ينتج 

وت�سمل  لاللتهاب  املثبطة  امل����اد 

 10 واالإن��رتل���ك��ني   35 االإنرتل�كني 

بني  اأثناءالعالج  وا�سح  ب�سكل  تزيد 

املر�س  لديهم  املنح�سر  امل��ر���س��ى 

اأثبتت  كما  امل�ساحبة،  واالأع��را���س 

الدرا�سة اأن العالج يرفع من م�ست�ى 

اخلاليااملثبطة  م��ن  االآخ����ر  ال��ن���ع 

التائية  اخل��الي��ا  وه��ي  ل��الإل��ت��ه��اب، 

امل��ف��رزة ل��الق، وق��د ت��زام��ن ارتفاع 

املثبطة  اخلاليا  من  الن�عني  هذين 

االإن��رتل���ك��ني  ارت��ف��اع  م��ع  لاللتهاب 

35، وك��ذل��ك االإن��رتف��ريون بيتا يف 
الدرا�سة  هذه  �ساهمت  وقد  ال��دم، 

بت��سيح التغريات املناعية للمر�سى 

ون�عية  للعالج،  ي�ستجيب�ن  الذين 

وقد  امل�ساحبة،  املناعية  اال�ستجابة 

 Science) يف  ال��درا���س��ة  ن�سر  مت 

(reports

الدرا�سة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جتدر 

امل�سري،  عبري  الدكت�رة  باإ�سراف 

واالأ�ستاذ  ح��ل���اين،  ربيع  والدكت�ر 

الدكت�ر �سالح املح�سن.

ر�شالة اجلامعة - درا�شات:

ال��دك��ت���ر ت�فيق  ال��ب��اح��ث��ان  ق��دم 

زايد حممد الرقب، والدكت�ر �سالح 

ب��ن ع��ب��د اهلل ال�����س��م��راين درا���س��ة 

القادة  (ت�����س���رات  بعن�ان:  علمية 

احلادي  القرن  ملهارات  االأكادمييني 

التعليم  لطلبة  ال�سرورية  والع�سرين 

جمتمع  متطلبات  �س�ء  يف  العايل 

املعرفة).

التعرف  اإىل  ال��درا���س��ة  هدفت   

االأكادمييني  القادة  ت�س�رات  على 

والع�سرين  احل��ادي  القرن  ملهارات 

العايل  التعليم  لطلبة  ال�سرورية 

املعرفة،  جمتمع  �س�ءمتطلبات  يف 

ا�ستخدم  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق 

التحليلي،  ال��سفي  املنهج  الباحث 

والتاأكد  اإعدادها  للدرا�سة مت  واأداًة 

عينة  وتك�نت  �سدقهاوثباتها،  من 

اأكادميياً  الدرا�سة من (224) قائداً 

من اجلامعات ال�سع�دية الر�سمية يف 

الريا�س.

واأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة اأن 

ملهارات  ال��درا���س��ة  عينة  ت�����س���رات 

القرن احلادي والع�سرين ال�سرورية 

العايل جاءت بدرجة  التعليم  لطلبة 

الدرا�سة  نتائج  م��رت��ف��ع��ة،واأ���س��ارت 

وممار�سات  برامج  ت�افق  درجة  اأن 

القرن  م��ه��ارات  مع  العايل  التعليم 

بدرجة  ج��اءت  والع�سرين  احل��ادي 

مت��سطة، كمااأظهرت نتائج الدرا�سة 

دالل���ة  ذات  ف�����روق  وج������د  ع����دم 

 (α ≤ 0.05) اإح�سائية عن�د م�ست�ى

ملهارات  الدرا�سة  عينة  لتقديرات 

القرن احلادي والع�سرين ال�سرورية 

لطلبة التعليم العايل تعزى ملتغريات 

والرتبة  االأك���ادمي���ي،  (التخ�س�س 

االأك��ادمي��ي��ة، وامل��رك��ز ال���ظ��ي��ف��ي). 

�سياغة  الدرا�سةب�سرورة  واأو�ست 

للجامعات،  متجددة  روؤي���ة  وتبني 

تنطلق من واقع واحتياجات وفل�سفة 

الدرا�سية  املناهج  وتط�ير  املجتمع، 

احلادي  القرن  مهارات  مع  لتت�ائم 

التعليم  لطلبة  ال�سرورية  والع�سرين 

العايل.

العالج البيولوجي بالصورة المناعية لدى مرضى 
التهاب المفاصل الروماتويدي

القادة األكاديميون.. هل يواكبون متطلبات مجتمع المعرفة للقرن الحادي والعشرين..؟!!
�سملت العينة 224 قائدًا اأكادمييًا..

درا�سة طبية ت�ؤكد..

التوقع الثالثي األبعاد لألنسجة 
الرخوة بعد جراحات الفكين هي أداة 

تقديرية للتصحيح الجراحي
ر�شالة اجلامعة - درا�شات:

اأجرى الباحثان الدكت�ر ماجن� فيليب و الدكت�رة رندا عبد املعني الف�تاوي 

درا�سة علمية بعن�ان: (دقة التنب�ؤ بحركة االأن�سجة الرخ�ة با�ستخدام التخطيط 

االفرتا�سي � حلاالت عدم تناظر ال�جه غري املتالزمية - مراجعة منهجية) 

حيث ذكرت الدرا�سة اأن الت�قع الثالثي االأبعاد للتغيريات الالحقة لالأن�سجة 

اأداة تقديرية حتمية للت�سحيح اجلراحي  الرخ�ة بعد جراحات الفكني هي 

حلاالت انعدام التماثل يف ال�جه. 

و تهدف هذه الدرا�سة املنهجية الدقيقة اإىل اإجراء مراجعة  من الدرا�سات 

االإكلينيكية رفيعة امل�ست�ى لالإجابة عن ال�س�ؤال التايل: هل تر�سم خطة التنب�ؤ 

بالنتيجة  مقارنتها  عند  ودقيقة  م�ث�قة  نتائج  االأب��ع��اد  ثالثية  االفرتا�سية 

اجلراحية  ال�اقعية املتعلقة باالأن�سجة الرخ�ة لل�جه املخ�س�سة حلاالت عدم 

تناظر ال�جه غري املتالزم؟ 

وت�ستند هذه املراجعة املنهجية على اأدبيات التخطيط ثالثي االأبعاد للتنب�ؤ 

باالأن�سجة الرخ�ة لت�سحيح عدم متاثل ال�جه؛ ال�ستخال�س ا�ستنتاجات م�ث�قة 

ودقيقة ب�ساأن هذه االأ�ساليب مقارنة بالنتيجة اجلراحية ال�اقعية.

مت البحث يف م�ؤلفات ومن�س�رات من ق�اعد بيانات متخ�س�سة وهي اأوفيد ، 

وك�كران، ووي��ب اف �س�اين�س، و ب�ب ميد ع�ن درا�س�ات ن�س�رت بي�ن عامي 2000م 

با�ستخدام جمم�عات  باالأن�سجة  املتعلقة  التنب�ؤات  تقييم  بهدف   ، و2020م 

الربجميات اخلا�سة بالتنب�ؤ بحاالت عدم تناظر ال�جه غري املتالزمة املن�س�رة. 

التف�سيلي.  االإب��الغ املف�سلة اال�ستعرا�سات املنهجية والتحليل  وطبقت بن�د 

وا�ستخدمت اأداة »ك�ادا�س- 2« للتقييم الن�عي لدرا�سات خمتارة. واأ�سفر البحث 

االأويل عن 248 مقاال. وقد ا�ست�فت ع�سرون مادة معايري االإدراج واال�ستبعاد، 

واختريت للتحليل الن�عي. واأخريا اختري 12 مقاال للتحليل الكمي.

 كما ت�سري النتائج اإىل اأن طرق التنب�ؤ بال�س�ر ثالثية االأبعاد ت�فر معل�مات 

اأكرث دقة مع تقليل الت�س�ه يف التنب�ؤ باالأن�سجة الرخ�ة بغ�س النظر عن اأن�اع 

الربامج املختلفة املت�فرة حالياً. وكان التنب�ؤ بدقة االأن�سجة الرخ�ة يف حاالت 

عدم تناظر ال�جه اأقل دقة يف الق�سم ال�سفلي من ال�جه، ب�سرف النظر عن ن�ع 

اجلراحة امل�ستخدمة لتعديل عدم التناظر يف ال�جه. وكان مت��سط خطاأ التنب�ؤ 

اأقل من 2 ملم.

د. ت�فيق الرقبد. �شالح ال�شهري
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يف يوم ال�سحة النف�سية العاملي.. ح�سور )دهن العود( اأحد اأ�سباب ال�سعادة والراحة النف�سية يف احلياة

منصتنا
منصتنا

الخبر.. ومنصة الحدث

د. علي بن ضميان العنزي

تطلق �سحيفة ر�سالة اجلامعة يف هذا العدد �سعارها الن�سي (ر�سالة 

اجلامعة: اخلرب.. ومن�سة احلدث)، وهذا ال�سعار حماولة لرتجمة نتاج 

حتول رقمي بداأه الزمالء  امل�سرفون ال�سابقون على الر�سالة يف �سباق مع 

عامل االإعالم اجلديد. فالفنون ال�سحفية ال تتغري كثريا يف م�سامينها؛ 

ولكن االأدوات تتغري بتطور التقنية والو�سائل، وما كان يُقدم يف ال�سحف 

مع  يتما�سى  ب�سكل  الرقمي  االإعالم  و�سائل  تقدميه يف  الورقية، ميكن 

روح الع�سر دون م�سا�س باأ�سول الفنون ال�سحفية. ي�سعى العاملون يف 

الر�سالة اإىل اأن يقدموا منوذجاً اإعالمياً متكاماًل –بالتعاون مع اجلهات 

اإعالمية ال �سحيفة  كمن�سة  العمل  االإعالمية يف اجلامعة- من خالل 

الورقية  ال�سحيفة  على  حتماً  نحافظ  املن�سة  ه��ذه  يف  فقط.  ورقية 

توزيع  الرقمي يف  االإعالم  تقنيات  م�ستخدمني  ن�سخ حمدودة،  بطباعة 

ن�سخة اإلكرتونية منها ب�سيغة (PDF) حتافظ على اإخراجها الورقي، 

الر�سالة  وتواكب  االجتماعي.  التوا�سل  وح�سابات  االإمييل  خالل  من 

ال�سحافة االإلكرتونية من خالل موقعها االإلكرتوين لن�سر املحتوى ب�ستى 

الفنون ال�سحفية ب�سكل يتنا�سب مع طبيعة الو�سيلة.

من  الرقمي  االإع��الم  يف  رئي�س  دور  االجتماعي  التوا�سل  ولو�سائل 

حيث انت�سارها وا�ستحواذها على احل�سة االأكرب من متابعة اجلمهور؛ 

لذلك ت�سعى الر�سالة من خالل عملها بو�سفها من�سة رقمية اإىل تفعيل 

ح�ساباتها يف التوا�سل االجتماعي؛  لتقدمي جتربة اإعالمية ميار�س من 

خاللها طلبة االإعالم والتخ�س�سات االأخرى العمل ال�سحفي مبفهومه 

والتقارير،  اخل��ربي��ة،  التغطيات  خ��الل  م��ن  والتفاعلي،  االجتماعي 

والتحقيقات، واللقاءات ال�سحفية عرب هذه احل�سابات.

والأننا نعي�س ع�سر �سناعة املحتوى االإعالمي بو�سفه مفهوًما  مل�سار 

اليوتيوب  يف  قناتها  خالل  من  اجلامعة  ر�سالة  تتجه  جديد،  اإعالمي 

االإعالمية  الفنون  خالله  من  تقدم  مرئي،  اإعالمي  حمتوى  ل�سناعة 

الق�سرية،  والتقارير  التغطيات  على  يعتمد  الذي  الرقمي،  باالأ�سلوب 

باالإ�سافة اإىل برامج حوارية طالبية على طريقة البودكا�ست املرئي.

اأ�سباب  لعدة  كبرياً  ي�سكل حتدياً  الرقمي  االإع��الم  ع�سر  يف  العمل 

و�سوح  وعدم  االإعالمي،  الف�ساء  وت�ستت  التغري،  وترية  �سرعة  اأهمها: 

�سيكولوجية اجلمهور، ناهيك عن اأن يكون جمهورك متدرجا من طالب 

يدلف تواً للدرا�سة اجلامعية اإىل بروف�سور ق�سى اأكرث من ن�سف قرن يف 

قاعات اجلامعة الدرا�سية والبحثية، اإ�سافة اإىل طواقم طبية متخ�س�سة 

التحدي تعمل  وموظفي اجلامعة مبختلف م�ساربهم. ومن منطلق هذا 

الر�سالة من خالل اأ�سالة اخلرب ومن�سة احلدث.

امل�سرف على االإدارة والتحرير
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مركز ذوي اإلعاقة يشارك في اليوم العالمي للعصا البيضاء

ر�سالة اجلامعة - اأجماد املطريي:

���س��ارك م��رك��ز ذوي االإع��اق��ة يف 

العاملي  ال��ي��وم  فعالية  يف  اجلامعة 

م��وؤخ��راً  امل��ق��ام��ة  البي�ساء  للع�سا 

بح�سور  �سلمان،  امل��ل��ك  واح���ة  يف 

الدكتور علي  الطالب  �سوؤون  عميد 

التطوع  اإدارة  وم��دي��رة  الدلبحي،  

الريا�س  منطقة  اأم��ان��ة  يف  البلدي 

ال��ع��م��ران، ومديرة  االأ���س��ت��اذة غ��ادة 

ب��اجل��ام��ع��ة  االإع���اق���ة  ذوي  م��رك��ز 

الدكتورة نورة الطويل.

على  املكفوفني  لت�سجيع  وذل��ك 

ا�ستخدام الع�سا  البي�ساء،  واالعتزاز 

بها رمًزا لال�ستقاللية،  وتعزيز دمج 

االإعاقة  الب�سرية.  ذوي  االأ�سخا�س 

واأت���ي���ح���ت ال���ف���ر����س���ة  ل��ل��ط��الب 

يف  للم�ساركة  املكفوفني  والطالبات 

لها  ك��ان  امل�ساحبة،  التي  االأرك���ان 

انعكا�س على جمال الفعالية.

التقنيات،  رك��ن  الفعالية  �سملت 

تقنيات  ع��ل��ى  ف��ي��ه  ال��ت��ع��ري��ف   ومت 

املكفوفني،  لالأ�سخا�س  م�ساعدة 

مع  التقنيات  ه���ذه  جت��رب��ة  ومت���ت 

املب�سرين.

الت�سكيلية   الفنون  رك��ن  وعر�س 

وط���الب  ف��ن��ي��ة  لطالبات  ل���وح���ات 

املائية،  باالألوان  اإعاقة ب�سرية  ذوي 

وك��ذل��ك  الر�سم  ال��ب��خ��اخ،  األ����وان  و 

والفن  االأل���وان،  دمج  واأي�سا  احل��ر، 

قواعد  على  وال��ر���س��م  التجريدي، 

اأكواب القهوة.

كلية  م�ساركة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة    

الب�سريات  ن��ادي  يف  ممثلًة  الطب 

الذكية  التي  بالع�سا  التعريف   يف 

ب خرائط  ربطها  الكفيف  ي�ستطيع 

Google Maps؛  لي�ستطيع 
ال��و���س��ول ل��ل��وج��ه��ة ال��ت��ي ي��ري��ده��ا 

با�ستقاللية،   كما اأنها حتافظ على 

لوجود  الكفيف؛  ال�سخ�س  اأم���ان 

كامريا  تكون مرتبطة باأرقام اجلهات 

ق��ّدر  ال   - ل��و  ب حيث  املخت�سة،  

اهلل-  وقع الكفيف تُر�سل اإحداثيات 

كامريا  فيها  يوجد  وكذلك  مكانه، 

الكفيف  من  �سيء  �ُسرق  لو  بحيث 

 ي�ستطيع ك�سف  تفا�سيل احلادثة.

والطالبات  الطالب  عدد  جتاوز 

الطالبي  الن�ساط  يف  امل�����س��ارك��ني 

ع�سرة طالب.

البي�ساء  الع�سا  جتربة  متت   و 

واأطفاالً،  قبل  املب�سرين  كباراً  من 

وعربوا عن فرحتهم بالتجربة التي 

اأرواح���ه���م، ح�سر  اأث����راً يف  ت��رك��ت 

املم�سى من  زوار  الفعالية عدد من 

العائالت واالأفراد.

ال���دك���ت���ور علي  اأع������رب  ف��ي��م��ا 

مب�ساركة  �سعادته  ع��ن  الدلبحي 

للع�سا  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  يف  امل��رك��ز 

التقنيات  اأح��دث  وعر�س  البي�ساء، 

الفئة  لهذه  اجلامعة  تقدمها  التي 

الغالية، وم�ساركة بع�س مواهب هذا 

كذلك  وحت��دث  الطلبة،  من  املركز 

عن اأهمية التعاون مع جهات خارج 

اجلامعة، الذي يُعد مطلًبا دائًما كما 

يُعترب اأحد اأبرز اأهداف اجلامعة.

د. المرشدي مديرًا 
لمركز بحوث اآلداب

ر�سالة اجلامعة - التحرير

�سدور موافقة معايل رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر  بتجديد 

املر�سدي  ف��ار���س  ب��ن  ج���ارح  ال��دك��ت��ور  تكليف 

االأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم االإعالم مديراً ملركز 

بحوث كلية االآداب ملدة عامني.

التربية تحتفل باليوم العالمي للمعلم 
لعام 2022

ر�سالة اجلامعة - الرتبية:

باليوم العاملي للمعلم، باإقامة عدة فعاليات  احتفلت كلية الرتبية موؤخراً 

منها عقد لقاء عن بعد بالتعاون مع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 

بعنوان: (يبداأ حتول التعليم مع املعلمني) برعاية عميد الكلية االأ�ستاذ الدكتور 

عثمان بن حممد املنيع، �سارك فيه كلٌّ من: االأ�ستاذ الدكتور فهد ال�سايع، 

والدكتور اإبراهيم الداود، واالأ�ستاذة الدكتورة وداد اأبا ح�سني، و الدكتورة منرية 

املن�سور، باإدارة  الدكتور �سلطان املطريي. كما عقدت اأق�سام الكلية بالتعاون 

مع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عدة ور�س عمل ولقاءات عن بعد، 

�سطر  التعليمي.  ويف  بال�ساأن  مهتم   4000 اأكرث من  و�سارك  حيث ح�سر 

الطالبات اأقامت وكالة الكلية  معر�ًسا بهذه املنا�سبة وعدة ور�س ح�سورية.
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