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مؤتمر التمريض العلمي الدولي الثاني ..الثالثاء القادم
ر�سالة اجلامعة  -املدينة الطبية:
حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور ب��دران
بن عبدالرحمن العمر ّ
تنظم املدينة
الطبية اجلامعية ،م�ؤمتر التمري�ض
العلمي ال���دويل ال��ث��اين واملعر�ض
امل�صاحب له حتت عنوان (:التحول

للم�ستقبل ال��ذي نت�صوره ـ نغريه ـ
نبتكر ـ نحتفل) ،يوم الثالثاء القادم
وملدة ثالثة �أيام بقاعة حمد اجلا�سر
يف اجلامعة.
و�أك�����د م���دي���ر الإدارة ال��ع��ام��ة
ل�ش�ؤون التمري�ض يف املدينة الطبية
اجلامعية رئي�س امل ��ؤمت��ر الأ�ستاذ
يو�سف ال�شمالين �أن امل�ؤمتر ي�أتي

انطالقاً من ر�ؤية اململكة  2030يف
تطوير القطاع ال�صحي وم�ستهدفات
برنامج التحول الوطني ،من خالل
االرتقاء بالرعاية ال�صحية ،وحت�سني
ج��ودة اخلدمات الطبية وكفاءتها،
وال��ت��و���س��ع يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات
ال�����ص��ح��ي��ة الإل��ك�ترون��ي��ة واحل��ل��ول
الرقمية.

و�أ����ش���ار �إىل �أن امل����ؤمت���ر يقام
مب�شاركة نخبة م��ن خ�ب�راء وق��ادة
حمليني ودوليني يف جمال التمري�ض
من خمتلف التخ�ص�صات الأكادميية
وال�سريرية ،كما يناق�ش العديد من
املحاور حول التمري�ض كالتكنولوجيا
والتحول الرقمي يف القطاع ال�صحي،
والتدريب والتطوير ،وتعزيز القيادة

طبيب نوم سعودي لكل مدينة سعودية
ر�سالة اجلامعة  -حممد العنزي:
ا�ضطرابات النوم �أ�صبحت ظاهرة
عاملية ،ا�سرتعت اهتمام امل�س�ؤولني،
و ُفتحت لأجلها العديد من املراكز
املتخ�ص�صة بالنوم ،وخطورة هذه
اال�ضطرابات تكمن يف �أن بع�ضها
قد ي�ؤدي �إىل الوفاة ال قدر اهلل؛ لذا
ا�ست�ضافت ر�سالة اجلامعة الدكتور
�أحمد باهمام ،ا�ست�شاري �أمرا�ض
ال�صدر وطب النوم ،ومدير املركز
اجلامعي لطب و�أب��ح��اث النوم ،يف
هذا العدد ،و ذكر يف حواره �أن مركز
ت�شخي�ص وعالج ا�ضطرابات النوم
يف م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي
ي��ع��ت�بر م���رك���زًا �أك���ادمي���ي���اً وبحثياً
متخ�ص�صا ورائ����داً يف ت�شخي�ص
ا�ضطرابات ال��ن��وم وعالجها على
م�ستوى اململكة واملنطقة.
و�أ���ض��اف :على امل�ستوى البحثي
يعترب املركز من �أكرث املراكز متيزًا
يف ه��ذا امل��ج��ال� ،أم��ا على م�ستوى
التدريب فقد �أ�س�س املركز �أول برنامج
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زمالة تخ�ص�صية طبية يف طب النوم
يف املنطقة العربية ع��ام 2009م
حت��ت �شعار (طبيب ن���وم �سعودي
لكل مدينة �سعودية) ،وقد تخرج من
الربنامج العديد من املتخ�ص�صني
الأك���ف���اء يف اململكة ودول جمل�س
التعاون اخلليجي ،واع �تُ�بر املركز
مركزًا متميزًا بحث ًيا يف اجلامعة عام
2009م ،ويف العام ذات��ه قام املركز
اجلامعي لطب و�أبحاث النوم ب�إن�شاء
الزمالة ال�سعودية لطب النوم ،حتت
مظلة الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
الطبية ،بحيث ت�ستطيع جميع املراكز
الطبية واجلامعات ال�سعودية امل�ؤهلة
بدء زم��االت تخ�ص�صية لطب النوم
لتغطية احلاجة يف اململكة.
ك��م��ا �أن امل��رك��ز جم��ه��ز ب ��أح��دث
الأج��ه��زة الت�شخي�صية والعالجية
املتخ�ص�صة يف ه��ذا امل��ج��ال ،التي
ت�ستخدم تقنية رقمية عالية اجلودة،
تمُ ��ك��ن الفريق الطبي املعالج من
درا�سة نوم املري�ض درا�سة دقيقة،

تعلم اللغة بمعزل عن الثقافة ضعف

األسبوع العالمي لمكافحة العدوى 03
كفة..

الزالزل القمرية

مبادرة حقوقية لتوعية المجتمع

مبادرة كفة مبادرة حقوقية طالبية ،تقوم بتوعية املجتمع ،وملء
ح�صيلته القانونية؛ لينطلق بعد ذلك كل فرد من �أف��راده �إىل حياته
ً
متاما حقوقه والتزاماته.
بكافة جماالتها ،وهو يعي

وي�ستقبل امل��رك��ز امل��ر���ض��ى من
جميع مناطق اململكة ومن
ك��ل ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة مبا
يف ذل��ك حديثو ال��والدة.
وق����د من���ا ط���ب ال��ن��وم
يف امل��م��ل��ك��ة خ�لال
الـ� 25سنة املا�ضية
ب�شكل كبري ،وزاد
ع��دد املخت�صني
واملراكز الطبية،
بحيث �أ�صبحت
اخل���������دم���������ة
م��������وج��������ودة
يف امل��������دن
ال��رئ��ي�����س��ي��ة
وامل�������راك�������ز
ال����ط����ب����ي����ة
ال����ك��ب�رى يف
اململكة.
التفا�صيل
�ص ــ10

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ،وت���ع���زي���ز اخل��ب�رات
ال�شخ�صية الفعالة املكت�سبة من
اجل��ائ��ح��ة� ،إىل ج��ان��ب مم��ار���س��ات
ال��رع��اي��ة امل��ب��ت��ك��رة وامل�����س��ت��ح��دث��ة،
م�ضيفاً �أنه جرى اعتماد امل�ؤمتر من
قبل الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية ب��واق��ع � 16ساعة تعليم
طبي ُم�ستمر.

.

للميزان كفتان ،وترجح الأكرث �أهمية وقيمة منهما على الأخرى،
ترجح وتق ّوم كافة حقوق الأفراد ومعامالتهم.
وكفة املبادرة احلقوقية ّ

.
 .الر�ؤية :بناء �أ�سا�س قانوين للمجتمع ،والق�ضاء على الأخطاء
الناجمة عن عدم �إدراك احلقوق.
 .الر�سالة :تعزيز روح التعاون التي هي مبثابة ركيزة �أ�سا�سية
تنه�ض بها املجتمعات.
 .تهدف امل��ب��ادرة �إىل رف��ع م�ستوى الوعي القانوين ل��دى �أف��راد
ت�ستهدف امل��ب��ادرة املجتمع ب�شكل ع��ام بكافة �شرائحه ،كما
ت�ستهدف ب�شكل خا�ص طلبة ال�شريعة والقانون.
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.

املجتمع ،وامل�ساهمة يف �إر�شاد الأف��راد للطرق النظامية ل�ضمان
حقوقهم ،وتب�سيط املعلومات القانونية؛ ل�ضمان �سهولة و�صولها
للم�ستفيدين.
تتوىل وكالة الأن�شطة وال�شراكة الطالبية -ممثلة بعمادة �ش�ؤون
الطالب -القيام مبهام الإ�شراف العام على الربنامج الذي تتبعه
املبادرة ،حيث تعترب الوكالة مرجعية للمبادرة.
kiffah_spp@gmail.com
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أخبار

د.السند يشارك في ملتقى
التحرير والتدقيق اللغوي

ر�سالة اجلامعة  -الق�سم الثقايف:
�شارك الدكتور حازم بن فهد ال�سند
ب��ورق��ة ب��ع��ن��وان ):ال��ت��ح��ري��ر ال��ل��غ��وي يف
اجلهات الر�سمية ،التهيئة والغايات( يف
ملتقى التحرير والتدقيق اللغوي ،الذي
عقده جممع امللك �سلمان العاملي للغة
العربية� ،أ�شار فيها �إىل �أن هناك اهتما ًما
يرا م��ن اجل��ه��ات احلكومية وغريها
ك��ب� ً
بتدقيق م�ستنداتها –مبختلف �أنواعها-
وحتريرها ،ورعايتها ،من الناحية اللغوية
وال�صياغية ،و�أنها تبذل جهودًا كبرية يف
ذل��ك ،وم��ن ذل��ك تخ�صي�ص �إدارات� ،أو
د .حازم ال�سند
�أق�سام� ،أو �أ�شخا�ص لهذه املهمات ،وغال ًبا
ما ترتبط بالإدارات العليا يف اجلهة ،وهذا من �أوجه اجلودة والإتقان الذي
تطمح �إليه هذه اجلهات .وعرج على ثالثة مو�ضوعات تتعلق بالتحرير العربي،
الأول يخت�ص باملحرر اللغوي نف�سه ،والثاين باجلهات الر�سمية و�شبهها التي
لها �أهدافها ومتطلباتها من التحرير ،والثالث دور اجلامعات يف تهيئة املحرر
اللغوي ،فاملحرر عليه �أن يعتني بالأ�س�س النحوية واللغوية املتفق عليها،
و�أن يعتمد ال�صيغ املعتادة ما دام لها م�سوغ و�إن كانت الأ�ضعف ،كما ين�صح
باال�ستئنا�س بكتب الت�صحيح اللغوي ،وقائمة بامل�ست�شارين املوثوق بهم للرجوع
�إليهم يف حال احلاجة ،كما يجب �أن يتعرف على �أنواع امل�ستندات املختلفة يف
اجلهة التي يعمل بها ،و�أن يعمل على املقارنة فيما بينها ،ومقارنتها بامل�ستندات
من اجلهات الأخ��رى ،مثل اخلطابات التي ت�صدر من جهته ،والفرق بينها
وبني التقارير� ،أو العرو�ض� .،أما ما يتعلق باجلهات الر�سمية ،فغالب حاجتها
تتطلب �إتقان الأ�س�س اللغوية ،كذلك التفطن للأخطاء الطباعية ،وال�شكلية
واملنطقية يف امل�ستند� ،أما فيما يتعلق بال�صياغة فرتيد هذه اجلهات مراعاة
ما يتعلق بو�ضوح معنى اجلملة �أو الكلمة ،ودقة التعبري عن املراد ،كما تريد
من املحرر حتري الأ�سلوب الر�سمي املتبع ،الذي اعتاد عليه النا�س يف �أروقة
احلكومة واجلهات الر�سمية و�شبهها ،وهذا هو امل�ستوى الأ�صعب ،و�أف�ضل
طريقة ملعاجلة ذلك هي حماكاة ما يكتب ،وتهذيبه �شي ًئا ف�شي ًئا� .أما دور
اجلامعات ،فعليها �أن تعتني بو�ضع مناهج تخدم التحرير اللغوي الواقعي،
ويكون ذلك باال�ستعانة باملدققني واملراجعني اللغويني الفعليني ،الذين مار�سوا
العمل يف جهات معتربة ،لأنهم حينها ي�ستح�ضرون خربتهم وجتاربهم ويعربون
عما مل�سوه ،و يتحقق ذلك �أي�ضا بتطوير مهارات �أع�ضاء التدري�س من خالل
عر�ض خدمات الإعارة (والإعارة اجلزئية) لهم يف اجلهات املختلفة ،وت�سهيل
هذا الإجراء ،و�أن يُطلب من الأ�ستاذ املعار �أن يقدم ورقة بعد انتهاء �إعارته
يف�صل فيها جتربته من الناحية العلمية.

ترجم 1100كتاب خالل  40عام..

مركز الترجمة يشجع حركة
التعريب و نقل المعرفة
ر�سالة اجلامعة  -مركز الرتجمة:
جتاوزت الكتب املرتجمة �إىل اللغة العربية مبركز الرتجمة يف اجلامعة
 1100كتاب مرتجم يف خمتلف العلوم وامل��ع��ارف وم��ن خمتلف اللغات
الأجنبية �إىل العربية ،ومتثل اللغة الإجنليزية  95%من الكتب املرتجمة،
تليها الفرن�سية ،ثم ال�صينية والأملانية ،ثم باقي اللغات الأوروبية وهي:
الإيطالية والإ�سبانية والرو�سية.
ووا�صل املركز خالل  40عاماً �أداء ر�سالته بن�شر ثقافة الرتجمة ودعمها
من خالل الرتجمة والتعريب والن�شر ،وخلق روح ال�شراكة املجتمعية،
و�إعداد الكوادر امل�ؤهلة ل�سد االحتياج� ،أتى ذلك من �إدراك اجلامعة لأهمية
الرتجمة مبكراً ،ف�أن�ش�أت املركز ،وجعلته حمل اهتمام ودعم دائمني؛ حتى
�أ�صبح �أح��د املعامل البارزة يف اجلامعة ،وجنح يف خدمة �أع�ضاء هيئة
التدري�س لنقل املعرفة والعلوم من اللغات العاملية احلية  ،وخا�صة اللغة
الإجنليزية؛ حيث هي�أت اجلامعة كل الإمكانيات لتي�سري الرتجمة يف خط
ت�صاعدي الختيار �أف�ضل ما ل��دى الآخ��ري��ن خلدمة املعرفة والثقافتني
العربية والإ�سالمية .وي�ستهدف مركز الرتجمة حتفيز �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة �إىل الت�أليف والرتجمة يف جمال تخ�ص�صاتهم ،وت�شجيع
حركة الرتجمة والتعريب ودعمها ،وو�ضع امل�صطلحات واملعاجم العلمية
التخ�ص�صية ،والعمل على تنميطها وتوحيدها وتعميمها ،كما يهدف
املركز �إىل �إعداد خطة زمنية لرتجمة الكتب املقررة وامل�صادر واملراجع
للمرحلتني اجلامعية والعليا ،وترجمة الدوريات العلمية الأ�سا�سية؛ ال �سيما
الأبحاث اجليدة فيها� ،إ�ضافة �إىل �إعادة ترجمة الكتب العلمية الرتاثية
التي فقدت �أ�صولها العربية �إىل اللغة العربية ،ون�شر الأبحاث العلمية
املرتجمة لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،و�إقامة ال��دورات التدريبية
التخ�ص�صية يف جمال الرتجمة ،و�إقامة املحا�ضرات و امل�ؤمترات و الندوات
اخلا�صة بق�ضايا الرتجمة و الت�أليف و الن�شر من خالل دعوة الباحثني
و املهتمني ،وكذلك ترجمة ما حتتاجه �إدارة اجلامعة من قوانني ولوائح
و�أنظمة واتفاقيات من العربية و�إليها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستقطاب اخلرباء يف
جماالت تخطيط الأعمال املتعلقة بالتعريب يف جماالت الرتجمة ،وكذلك
الإ�سهام يف �إعداد متخ�ص�صني يف جماالت الرتجمة وتدريبهم ،واال�ستفادة
من تطبيق احلا�سب الآيل يف �أعمال الرتجمة ،واال�ستفادة كذلك من بنوك
املعلومات وامل�صطلحات.
يُذكر �أن فكرة �إن�شاء املركز تعود �إىل العام الدرا�سي 1397هـ 1398 -هـ
بقرار من املجل�س الأعلى جلامعة امللك �سعود ،ويف وقت الحق مت ا�ستحداث
املركز وربط �إدارته بامل�شرف على مركز الكتب الدرا�سية باجلامعة� ،إىل �أن
مت تعديل ا�سمه �إىل مركز الرتجمة ،وبقي على ذلك.

العدد  - ١٤٤٤الأحد  ٢٧ربيع الأول ١٤٤٤هـ املوافق  23اكتوبر 2022م

الحاسب تحقق
جائزة المعرض
الوطني

مذكرة تفاهم بين الطب وشركة
(فايزر) السعودية

ر�سالة اجلامعة ـ علوم
احلا�سب واملعلومات:
مت َّكن فريق م�شروع
)�سنبل( م��ن كلية علوم
احل��ا���س��ب وامل��ع��ل��وم��ات من
احل�صول على املركز الأول
يف م�سابقة املعر�ض الوطني
مل�����ش��اري��ع ت��خ��رج ط��ال��ب��ات
م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف
التخ�ص�صات احلا�سوبية
وال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ك��ل��ي��ات ع��ل��وم
احل���ا����س���ب يف اجل��ام��ع��ات
ال�����س��ع��ودي��ة she codes
 2022امل���ق���ام يف جامعة
الأم����ي���رة ن�������ورة ،وت���ك��� َّون
�أع�ضاء فريق امل�شروع من:
الطالبات مها ال�ب�راك ،و
عريب العبدالكرمي ،و �أ�سيل
ال��ب�����س��ام ،و �سدير عو�ض،
و �سارة العمري ،ب�إ�شراف
الأ�ستاذة تهاين املانع.

لأف�ضل عمل جمتمعي
متميز يف اليوم الوطني
 91ويوم الت�أ�سي�س عام
1443هـ

وقعت كلية الطب -م�ؤخراً -مذكرة تفاهم مع �شركة فايزر ال�سعودية املحدودة ،وذلك لتبادل اخلربات
واملعلومات والتعاون يف املجاالت العلمية والبحثية� ،إىل جانب التن�سيق للربامج التوعوية.

الصحة والسالمة حسب معايير (األوشا)

شؤون الطالب
تحقق جائزة
جامعة األمير
محمد بن فهد

ر�سالة اجلامعة ـ �ش�ؤون
الطالب:
ح�صلت اجلامعة ممثلة
بعمادة �ش�ؤون الطالب على
جائزة �أف�ضل عمل جمتمعي
متميز لليوم الوطني احلادي
والت�سعني وي��وم الت�أ�سي�س
ع���ام 1443هـ ،وذل����ك يف
م�����س��اب��ق��ة ج��ام��ع��ة الأم��ي�ر
حممد ب��ن فهد يف دورت��ه��ا
الثالثة لأف�ضل عمل متميز
يف ال���ي���وم ال���وط���ن���ي وي���وم
الت�أ�سي�س.
حيث اعتمد رئي�س جامعة
الأم���ي���ر حم���م���د ب����ن ف��ه��د
ال��دك��ت��ور عي�سى ب��ن ح�سن
الأن�صاري �أ�سماء الفائزين
ب�أف�ضل عمل متميز يف هذه
اجل��ائ��زة ،و�أُع��ل��ن��ت النتائج
يف احتفال هذا العام لليوم
الوطني الثاين والت�سعني.
���ش��ارك يف ه��ذه اجلائزة
ع������دة ج����ه����ات ح��ك��وم��ي��ة
وت���ع���ل���ي���م���ي���ة ،وع�������دد م��ن
املواطنني واملقيمني ،واختري
ال��ف��ائ��زون يف عملية ف��رز
وتقييم للأعمال امل�شاركة
���ض��م��ن م��ع��اي�ير و����ش���روط
و���ض��ع��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة الأم��ي�ر
حممد بن فهد.
وق���د ا�شتملت اجل��ائ��زة
على عدة فروع منها� :أف�ضل
فيلم وطني ،و �أف�ضل عمل
جمتمعي� ،أف�ضل م�شاركة يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي،
و �أف�ضل عمل �إع�لام��ي ،و
�أف�ضل عمل فني و�أف�ضل
عمل �أدبي يف اليوم الوطني.

ر�سالة اجلامعة  -ال�سالمة والأمن
اجلامعي:
ُعقِ دت -م�ؤخراً -دورة تدريبية
بعنوان( :ال�صحة وال�سالمة املهنية
ح�����س��ب م��ع��اي�ير الأو�����ش����ا) وذل���ك
يف مقر م��رك��ز ال��ت��دري��ب ب���الإدارة
العامة لل�سالمة والأم��ن اجلامعي
وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ع���م���ادة ت��ط��وي��ر

امل���ه���ارات .وق��� ّدم ال����دورة امل��درب
�سلطان امل��ال��ك��ي بح�ضور �أرب��ع��ة
وع�����ش��ري��ن م��وظ��ف �اً م��ن من�سوبي
الإدارة��� .ص��رح ب��ذل��ك م��دي��ر عام
الإدارة العامة لل�سالمة والأم���ن
اجل��ام��ع��ي الأ���س��ت��اذ مو�سى قحل،
ريا �إىل �أنه مت عقد هذه الدورة
م�ش ً
والدورات ال�سابقة يف �إطار حر�ص

الإدارة العامة لل�سالمة والأم���ن
اجل��ام��ع��ي -وبتوجيهات الأ���س��ت��اذ
الدكتور عبداهلل بن حممد ال�صقري
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للم�شاريع -على
تطوير القدرات املهنية واملعرفية
لأفراد ال�سالمة والأمن مبا يواكب
ال��ت��ط��ورات وامل�ستجدات يف هذا
املجال.

الجغرافيا األول في النشر العلمي على اآلداب
ر�سالة اجلامعة  -ق�سم اجلغرافيا:
يف �إح�صائية حديثة لعام 2020م
ح�صل ق�سم اجلغرافيا على املركز
الأول يف الن�شر العلمي يف �أوعية ISI
على م�ستوى كلية الآداب باجلامعة،
حيث ب ّينت �أح���دث الإح�����ص��اءات
م��ن ق��اع��دة ب��ي��ان��ات �شبكة العلوم
()ISI Web of Knowledge
التابعة مل�ؤ�س�سة توم�سون روي�ترز
( )Thomson Reutersتف ّر َد
�أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س بق�سم
اجلغرافيا يف اجلامعة باملركز الأول
من حيث غ��زارة الن�شر العلمي يف
املجالت ذات معامل الت�أثري املرتفع
من بني الأق�سام الأخرى داخل كلية
الآداب باجلامعة.
وقد �أ�شارت الإح�صاءات �إىل �أن
�إجمايل املقاالت العلمية املن�شورة
يف ال�شبكة لأع�ضاء هيئة التدري�س
بالق�سم قد بلغت نحو  68مقالة
ع��ل��م��ي��ة ،نُ�����ش��رت م���ا ب�ي�ن ع��ام��ي
2022 – 2007م مب��ت��و���س��ط 5
مقاالت علمية مرموقة تن�شر كل
عام تقريباً ،ومبتو�سط  2.3ورقة
علمية لكل ع�ضو هيئة تدري�س
خ�لال الفرتة نف�سها� .إىل جانب

ذلك ،بلغ �إجمايل عدد االقتبا�سات
ال��ع��ل��م��ي��ة ن��ح��و  425اق��ت��ب��ا�� ً�س��ا
لإجمايل الأبحاث املن�شورة ،وذلك
مبتو�سط  6.25اقتبا�سات لكل
ورق��ة علمية من�شورة ،ومبتو�سط
اقتبا�سا لكل ع�ضو هيئة
14.65
ً
تدري�س خالل الفرتة نف�سها.
هذا وقد ح�صل د.علي بن عبداهلل
ال��دو���س��ري �أ�ستاذ نظم املعلومات
اجلغرافية امل�ساعد ورئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية
على املركز الأول من بني �أع�ضاء
هيئة التدري�س بالق�سم من حيث
غزارة الن�شر العلمي يف �أوعية ISI
خالل الفرتة نف�سها.
ومن جانب �آخر �أثبتت �إح�صائية
�أخرى حديثة من «مركز اخلريجني
ب��اجل��ام��ع��ة» خل��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات
ق�سم اجلغرافيا يف عامي 2020م
و 2021م� .أن �أك�ثر من  73%من
خريجي ق�سم اجلغرافيا بجامعة
امل��ل��ك �سعود ينخرطون يف �سوق
العمل يف ال�سنة الأوىل من تخرجهم.
�أت���ى ذل��ك ان��ط�لاق �اً م��ن حر�ص
ق�سم اجلغرافيا يف اجلامعة على
متابعة خريجيه ومواكبة متطلبات
�سوق العمل لهم.

ه��ذا وبينت ه��ذه الإح�����ص��اءات
�أن �إج��م��ايل ع��دد خ��ري��ج��ي ق�سم
اجل��غ��راف��ي��ا وخ��ري��ج��ات��ه يف ع��ام
2020م ق��د بلغ نحو  52خريجاً
وخريجة التحق  38منهم ب�سوق
العمل يف ال��ع��ام ذات���ه ،مم��ا يعني
�أن ن�سبة دخ��ول خريجي الق�سم
وخ��ري��ج��ات��ه �إىل ���س��وق ال��ع��م��ل يف
ال�سنة الأوىل من تخرجهم ت�صل
�إىل �أكرث من � .73%إىل جانب ذلك
بلغ ع��دد اخلريجني واخلريجات
يف ع��ام 2021م نحو  29خريجاً
وخريجة التحق  17منهم ب�سوق
العمل يف ال��ع��ام نف�سه مبتو�سط
رواتب ت�صل �إىل نحو  6,000ريال
تقريباً.
ه���ذا وي����ؤك���د ق�����س��م اجل��غ��راف��ي��ا
باجلامعة على �أن��ه يتابع -وب�شكل
م�ستمر -مع اجلهات ذات العالقة
من داخل اجلامعة وخارجها حالة
خريجيه ومدى انخراطهم يف �سوق
العمل� ،إىل جانب تطوير خمرجات
الق�سم على الدوام ،وحث الطالب
والطالبات على تطوير مهاراتهم
التقنية والعملية بعقد الع�شرات من
الور�ش العلمية والدورات التدريبية
والفعاليات العلمية كل عام.

العدد  - ١٤٤٤الأحد  ٢٧ربيع الأول ١٤٤٤هـ املوافق  23اكتوبر 2022م
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التعامالت اإللكترونية واالتصاالت تطلق أول خدمة بث محايد
ر�سالة اجلامعة  -التعامالت
الإلكرتونية:
�أط���ل���ق���ت ع���م���ادة ال��ت��ع��ام�لات
الإلكرتونية واالت�صاالت �أول خدمة
بث حمايد ل�شبكات اجلوال بتقنية
اجليل اخلام�س  5Gيف املالعب
ال�سعودية  ,وذلك مبلعب اجلامعة
)مر�سول بارك(.
جاء هذا بال�شراكة مع م�ستثمر
اخلدمة �شركة �أنظمة االت�صاالت
والإلكرتونيات املتقدمة )،(ACES
ح��ي��ث �أن���ه���ت ال�����ش��رك��ة ���-ص��اح��ب��ة
احل����ق����وق احل�������ص���ري���ة ل�����ش��ب��ك��ات
االت�صاالت الال�سلكية يف (مر�سول

ب���ارك) ب��اجل��ام��ع��ة -ب��ن��اء وت�شغيل
�شبكة اجلوال ب�سرعات فائقة لكل
من )�إ�س تي �سي( و)موبايلي( داخل
مرافق املن�ش�أة ،بالإ�ضافة �إىل بناء
�شبكة ال��واي ف��اي العامة يف كافة
�أرجاء املن�ش�أة.
اجلدير بالذكر �أن هذه اخلدمة
ٍ
تغطية �أف�ض َل
�ست�سهم يف توفري
ل�شبكات اجل���وال ،ورف���ع م�ستوى
اخلدمة املقدمة ملرتادي )مر�سول
بارك( الذي ي�شهد كثافة عالية من
م�ستخدمي �شبكة اجلوال .و�ستم ّكن
ال�شبكة اجل���دي���دة امل�ستخدمني
م��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ���س��رع��ة نقل

بيانات تتجاوز  ٢٥٠ميغابايت يف
الثانية .ويجري العمل مع مزودي
اخلدمة على تفعيل �شبكة اجليل
اخلام�س داخ��ل )م��ر���س��ول ب��ارك(
خالل الأ�شهر القليلة القادمة؛ مما
�سي�سهم يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
مل�ستخدمي ال�شبكة ،وبناء تطبيقات
املالعب الذكية مبا يتواءم مع ر�ؤية
اململكة  2030التي تتبنى التحول
الرقمي وتطوير البنية التحتية
الرقمية يف جميع �أنحاء اململكة،
وتعزيز ق��درات قطاع االت�صاالت
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ،مب��ا ي�ضمن
ا�ستدامة اخلدمات.

مبنا�سبة الأ�سبوع العاملي ملكافحة العدوى..

معرض « سنوات من الجهد لمستقبل آمن»
ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة  -امل��دي��ن��ة الطبية
اجلامعية:
نظمت �إدارة مكافحة العدوى
وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض املعدية يف
املدينة الطبية اجلامعية معر�ض
(�سنوات من اجلهد مل�ستقبل �آم��ن)،
وذل����ك يف م�ست�شفى امل��ل��ك خالد
اجلامعي ،مبنا�سبة الأ�سبوع العاملي
ملكافحة العدوى ،بح�ضور املدير العام
التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �أح��م��د هر�سي،
واملدير التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
الأ�ستاذ الدكتور فوزي اجلا�سر .كما
�أقيم يف م�ست�شفى امللك عبد العزيز
اجلامعي معر�ض مماثل لهذه الفعالية،
د�شنها امل��دي��ر الطبي للم�ست�شفى
الدكتور فريد الزهراين ،ونائب املدير

الطبي الدكتور ح��امت كلننت .كما
�أك���دت ال��دك��ت��ورة فاطمة ال�شهراين
مدير �إدارة مكافحة العدوى والوقاية

من الأمرا�ض� ،أن هذا املعر�ض �شارك
فيه عدد من �أق�سام املدينة الطبية
اجلامعية ،وذلك لت�سليط ال�ضوء على

�أن�شطة مكافحة العدوى يف املدينة
الطبية وما حققته من �إجن��ازات يف
هذا املجال.

ر�سالة اجلامعة  -برنامج الإ�شراف
اخلارجي امل�شرتك:
زارت الدكتورة جوزفني هري�شفيلد
الأ�ستاذ م�شارك بكلية طب الأ�سنان
من جامعة برمنغهام م�ؤخراً املدينة
اجلامعية ،حيث ت�ضمنت ال��زي��ارة
ج���ول���ة ل��ل��دك��ت��ورة ج���وزف�ي�ن ح��ول
اجلامعة ،ابتد�أت باجتماع مع وكيلة
ق�سم علوم املختربات الإكلينيكية
الدكتورة رمي الر�شودي ،كما زارت
املخترب املركزي ،و مت خالل الزيارة
عمل درا���س��ة لبع�ض العينات على
املجهر الإلكرتوين والفلورو�سيني ،و

زيارة مل�ست�شفى امللك خالد اجلامعي
و بنك ال���دم وكلية ط��ب الأ���س��ن��ان.
كما �شملت ال��زي��ارة مقر برنامج
الإ�شراف اخلارجي امل�شرتك ،حيث
كان يف ا�ستقبالها امل�شرف العام على
الربنامج الدكتورة ناديا الغرمييل،
وعدد من املن�سوبات ،ثم تلتها زيارة
لكلية العلوم الطبية التطبيقية ،وكان
يف ا�ستقبالها رئي�س ق�سم املختربات
الإكلينيكية الدكتورة منال �أبو دا�ؤود،
وع��دد من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
حيث متت مناق�شة �أوج��ه التعاون
بني الق�سم والدكتورة جوزفني مم ِّثل ًة

جلامعة برمنغهام .وقدمت الدكتورة
جوزفني حما�ضرة بعنوان) :خاليا
الدم البي�ضاء املتعادلة كهدف حمتمل
للوقاية من ال��ع��دوى وااللتهابات(،
ا�ستهلت الدكتورة املحا�ضرة بنبذة
خمت�صرة ع��ن جامعة برمنغهام،
و�أب��رز املجاالت البحثية التي تتميز
بها اجل��ام��ع��ة ،وم�����ص��ادر التمويل،
وم�شاريع البحث القائمة .و حتدثت
عن املجموعات الفرعية خلاليا الدم
البي�ضاء املتعادلة باعتبارها فر�صة
بحثية واعدة ،وعن دورها يف تطوير
الأدوية املختلفة من العالج للوقاية.

ث��م اختتم ال��ل��ق��اء ب�شكر ال��دك��ت��ورة
جوزفني للح�ضور على تفاعلهم ،كما
�أ�شادت بربنامج الإ�شراف اخلارجي
امل�شرتك ودعمه الالحمدود لطالبات
الدرا�سات العليا ،وقالت� :إنني منبهرة
بجمال مدينة الريا�ض و�إمكانات
اجلامعة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الزيارة جاءت
بدعوة من برنامج الإ�شراف اخلارجي
امل�����ش�ترك ،حيث �إن ال��دك��ت��ورة هي
امل�شرفة على ر�سالة الدكتوراه لإحدى
طالبات ال�برن��ام��ج ،وه��ي �أ .ب�سمة
املعارك.

د .جوزفين هيرشفيلد من جامعة برمنغهام تزور طب األسنان

التنمية وحماية البيئة
في محاضرة
ر�سالة اجلامعة ـ علوم الأغذية
والزراعة:
ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ع���ل���وم الأغ���ذي���ة
والزراعة حما�ضرة بعنوان :
)التنمية وحماية البيئة( ،قدمها
�أ.د���.س��ع��ود الرويلي ع�ضو جمل�س
ال�شورى وع�ضو هيئة التدري�س يف
ق�سم الإنتاج النباتي  ،مبنا�سبة يوم
البيئة العربي 2022م .يف بداية
رحب د�.أحمد بن حممد
املحا�ضرة
ّ
�سالمة اهلل رئي�س وحدة العالقات
العامة والإعالم يف الكلية باحل�ضور
و�شكر فيها �أ.د�.سعود الرويلي على
امل�شاركة ،وق��د حظيت املحا�ضرة
بح�ضور مكثف وتخلل املحا�ضرة
نقا�شات ع��دة ���ش��ارك يف طرحها
احل�ضور لكون املو�ضوع ذا �أهمية.

الدراسات العليا تجتمع مع وكالء الكليات

ر�سالة اجلامعة ـ الدرا�سات العليا:
عقدت عمادة الدرا�سات العليا
م�ؤخراً اجتماعاً مع وكالء الكليات
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
باجلامعة برئا�سة �أ.د.ه�����ش��ام بن

عبدالعزيز الهدلق عميد الدرا�سات
العليا ،وبح�ضور ع��دد م��ن وك�لاء
العمادة وم��دراء الوحدات املعنية.
وت�شاور الأع�ضاء يف االجتماع ملا
ي��خ��دم تطوير مرحلة ال��درا���س��ات

العليا ،واالط�ل�اع على م�ستجدات
القواعد التنفيذية للوائح و�إجراءات
ال��ق��ب��ول ،وال�ب�رام���ج والإج������راءات
الأكادميية.

ت�شتمل على  4فروع و  6فئات

بدء الترشح للفوز
بـ جائزة جستن للتميز
ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
�أعلنت اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية )ج�سنت( عن بدء
التقدمي والت�سجيل يف ال��دورة الثانية لـ )جائزة ج�سنت للتميز( .و�أو�ضح
الأ�ستاذ الدكتور فهد بن �سليمان ال�شايع رئي�س جمل�س �إدارة )ج�سنت( �أن
جوائز التميز تعد من �أهم الأدوات الرئي�سة لتطوير املمار�سات الرتبوية
والنف�سية يف ع�صر املعرفة؛ فهي مبثابة �شاهد ح�ضاري على جناح تلك
املمار�سات وجودتها يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والنف�سية.
و�أكد ال�شايع �أن اجلائزة ت�أتي موا َك َب ًة ملطالب الع�صر ،وا�ستجابَ ًة ملعطياته،
بو�صفها مبادرة ح�ضارية لتكرمي املتميزين يف ع��دة جم��االت .وت�شتمل
اجلائزة يف دورتها الثانية على �أربعة فروع ،وهي :فرع الرواد بفئتيه (رواد
الرتبية وعلم النف�س ،ورواد اجلمعية) ،وفئة الكتاب املرتجم من فرع الكتاب،
وفئة البحث املن�شور من فرع البحث العلمي ،وفرع املبادرات بفئتيه الفردية
وبي الدكتور فهد حر�ص اجلمعية على طرح الفروع والفئات
وامل�ؤ�س�سية .نَّ
التي مل تطرح يف الدورة الأوىل ،ليكتمل طرح جميع فروع وفئات اجلائزة.
وث َّمن ال�شايع دعم معايل رئي�س اجلامعة امل�ستمر للجمعيات العلمية على
وجه العموم وجلميعة (ج�سنت) على وجه اخل�صو�ص من �أجل ت�أدية ر�سالتها
النبيلة يف خدمة الرتبية وعلم النف�س يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما
تَ َق َّدم بال�شكر والتقدير لوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
وعمادة كلية الرتبية ،و�إدارة اجلمعيات العلمية على دعمهم وت�شجيعهم
امل�ستمر للجمعية.
من جانبه� ،أ�شار الدكتور �أن�س بن �إبراهيم التويجري �-أم�ين اجلائزة
وع�ضو جمل�س �إدارة ج�سنت� -إىل �أن الدورة الثانية للجائزة ت�ضم �أربعة
فروع ،وهي« :فرع الرواد» ،وي�شمل فئتني خمتلفتني هما فئة رواد اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية ،والفئة الثانية هي فئة رواد الرتبية
وبي �أن ا�ستمرار طرح «فرع الرواد» يف دورة اجلائزة الثانية
وعلم النف�س ،نَّ
ي�أتي �إ�سها ًما من اجلمعية يف تكرمي رواد الرتبية وعلم النف�س الذين كانت
لهم �أدوار م�ؤثرة يف م�سرية اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
(ج�سنت) ،ويف م�سرية الرتبية وعلم النف�س على امل�ستوى الوطني.
و�أو���ض��ح التويجري �أن «ف��رع الكتاب» ي�أتي ام��ت��داداً جلهود (ج�سنت)
يف تنمية الفكر العلمي يف جمال تخ�ص�صاتها وحتقيق التوا�صل العلمي
لأع�ضائها .وقد مت تخ�صي�ص «فرع الكتاب» يف هذه الدورة بفئة «الكتاب
املرتجم» ويق�صد به الإنتاج الفكري املطبوع واملنقول من لغة �إىل لغة �أخرى
يف جمال الرتبية وعلم النف�س ،وفق القواعد العلمية للرتجمة والن�شر.
كما �أن «ف��رع البحث العلمي» ال��ذي ي�سعى �إىل تنمية الفكر العلمي
يف جمال حتقيق التوا�صل العلمي لأع�ضاء (ج�سنت) �إ�ضاف ًة �إىل �إجراء
الدرا�سات والأبحاث املتخ�ص�صة التي ترثي املكتبة الرتبوية والنف�سية قد مت
تخ�صي�صه بفئة «البحث املن�شور» ،ويق�صد به البحث العلمي الذي مت ن�شره
يف املجلة ال�سعودية للعلوم الرتبوية �أو املجلة ال�سعودية للعلوم النف�سية،
وي�شرتط لهذه الفئة التزكية من �أع�ضاء هيئة التحرير باملجلتني.
والفرع الرابع هو «فرع املبادرات» الذي يتناول فئتي املبادرات الفردية
واملبادرات امل�ؤ�س�سية التي قدمت �إثرا ًء �أو جتديدًا علم ًّيا بطريقة �إبداعية
يف جمايل الرتبية وعلم النف�س ،وي�ستهدف هذا الفرع املبادرات التي قام
بها الأفراد ب�أنف�سهم �أو مب�شاركة غريهم ،وكذلك املبادرات التي قدمتها �أو
تبنَّتها �أو م َّولتها جهات م�ؤ�س�سية.
من جهته ث َّمن ع�ضو اجلمعية ورئي�س اللجنة الإعالمية -الدكتور
عبداملح�سن بن �سعد احلارثي -الدعم ال��ذي جتده اجلائزة من جمل�س
�إدارة اجلمعية وجلان اجلائزة ،كما دعا جميع املهتمني �إىل التقدم والرت�شح
للجائزة �أو تر�شيح الغري ،وفق �ضوابط كل فئة ،من خالل موقع اجلائزة
الإلكرتوين.https://gea.org.sa :
م�شرياً �إىل �أن �آخر موعد للتقدمي ١٤٤٤ /٤ /٦هـ املوافق /١٠ /٣١
٢٠٢٢م.
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و�صل عدد امل�سجلني �أكرث من  ٥٠العبا ..

الشؤون الرياضية ..تقيم الطائرة الشاطئية

�سعود ،وح�صل على املركز الأول
كلية علوم الأغذية والزراعة ،فيما
ح�����ص��ل ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين كلية
الهند�سة ،و�شاركت يف البطولة كلية
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
)ف�سيولوجي( ،وكلية الهند�سة،
وكلية �إدارة الأع��م��ال ،وكلية علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين �إع��داد

عام  ،وكلية علوم الأغذية والزراعة،
وك��ل��ي��ة الأم��ي�ر �سلطان للخدمات
الطبية ال��ط��ارئ��ة ،وع��م��ادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة  ، ١وعمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة ، ٢وجاءت النتائج
ال��ي��وم الأول ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل:
امل��ب��اراة الأوىل ال��ت��ي جمعت كلية
ال��ه��ن��د���س��ة وك��ل��ي��ة ع��ل��وم الريا�ضة

والن�شاط البدين �إعداد عام انتهت
بفوز كلية الهند�سة ،ويف امل��ب��اراة
الثاين تغلبت عمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة  ١على كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين ،ويف املباراة الثالثة
تغلبت كلية �إدارة الأعمال على كلية
الأم�ي�ر �سلطان للخدمات الطبية
الطارئة

،ويف املباراة الرابعة تغلبت كلية
علوم الأغذية والزراعة على عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة  2ويف املباراة
اخلام�سة تغلبت كلية علوم الأغذية
والزراعة على كلية �إدارة الأعمال،
وجمعت مناف�سات ال��ي��وم الثاين
بني كلية الهند�سة و عمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة ،وانتهت بفوز كلية

ر�سالة اجلامعة  -ال�ش�ؤون الريا�ضية:
تقيم الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية بعمادة �ش�ؤون الطالب دورة تعليم
(الكونغ فو) للطالب ومن�سوبي اجلامعة بال�صالة التعليمية ،بد ًءا من اليوم
الأح��د ،وت�ستمر ملدة �شهر ،وتُقام ثالثة �أي��ام من كل �أ�سبوع (يوم الأحد،
والثالثاء ،والأربعاء) من ال�ساعة � 6إىل  8م�سا ًء .وتهدف الدورة �إىل تعليم
مبادئ الكونغ فو ،ورفع م�ستوى اللياقة و�صحة اجل�سم لدى طالب اجلامعة
ومن�سوبيها ،ملا للكونغ فو من �أثر على اجل�سم وال�صحة ،وكذلك ملعرفة طرق
الدفاع عن النف�س و�أ�ساليبه ،وذلك حتت �إ�شراف مدربني معتمدين و�أكفاء.

ر�سالة اجلامعة  -ال�ش�ؤون الريا�ضية:

املنتخب الأ���س��ت��اذة با�سمة �سراج،
وب�إ�شراف الأ�ستاذة هنادي القباع.
ويف م��ب��اراة ن�صف النهائي خ�سر
منتخب اجلامعة من جامعة امللك
عبدالعزيز بنتيجة  ٤٠-٢٠ل�صالح
جامعة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز .وتُ��� ِّوج
منتخب جامعة طيبة باللقب عقب
الفوز املثري يف املباراة النهائية على
منتخب جامعة امللك عبد العزيز
بجدة  ،42/46فيما حققت جامعة
الإم�����ام ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن في�صل
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ،وح�صلت جامعة
امل��ل��ك �سعود على امل��رك��ز ال��راب��ع.
وتناف�ست اجلامعات الـ 16امل�شاركة
يف  4جم��م��وع��ات ،ح��ي��ث �ضمت
الأوىل جامعة عفت ،وجامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل ،وجامعة
دار احلكمة ،وكلية ج��دة العاملية،
بينما ك��ان��ت ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة على
ر�أ�س املجموعة الثانية التي �ضمت

جامعة الأمري مقرن ،وجامعة حائل،
وجامعة ت��ب��وك ،يف ح�ين تناف�ست
يف املجموعة الثالثة جامعة امللك
�سعود ،وجامعة �أم القرى ،وجامعة
جدة ،وكليات ومعاهد الهيئة امللكية

ر�سالة اجلامعة  -ال�ش�ؤون الريا�ضية:
نظمت الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الريا�ضية بعمادة ���ش��ؤون الطالب
ب��ط��ول��ة اجل��ام��ع��ة ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة
ال�شاطئية يومي الثالثاء والأربعاء
 23-22رب���ي���ع الأول 1444هـ
مبع�سكر اجل��وال��ة بجامعة امللك

دورة لتعليم (الكونغ فو)

طالبات السلة يكتسحن «جامعة أم القرى» بـ  / 38صفر

�شارك منتخب اجلامعة للطالبات
يف ب��ط��ول��ة االحت������اد ال��ري��ا���ض��ي
للجامعات ال�سعودية لكرة ال�سلة
ل��ل��م��و���س��م ال��ث��ال��ث ،ال��ت��ي �أق��ي��م��ت
مب�����ش��ارك��ة  ١٦ج��ام��ع��ة ���س��ع��ودي��ة،
وا�ستمرت على م��دار ثالثة �أي��ام،
وا���س��ت�����ض��اف��ت ال��ب��ط��ول � َة ج��ام��ع��ة
الأع��م��ال والتكنولوجيا بامل�شاركة
مع جامعة عفت يف ج��دة .وت�ص ّدر
منتخب اجلامعة املجموعة الثالثة،
بثالثة انت�صارات ،حيث تغلب على
منتخب جامعة �أم ال��ق��رى بنتيجة
 ،0 -٣٨وتغلب على كليات ومعاهد
الهيئة امللكية بينبع بنتيجة ،١٥-٢٩
وتغلب على جامعة جدة بنتيجة -٢١
منتخب اجلامعة لكرة
 .٧ومثلت
َ
ال�سلة ( )١٢العبة ،بقيادة الإدارية
الأ���س��ت��اذة دالل ال��ق��ع��ود ،وم��درب��ة

«تنس الطالبات» ..تستقبل التسجيل
ر�سالة اجلامعة  -ال�ش�ؤون الريا�ضية:
�أعلنت الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية بعمادة �ش�ؤون الطالب عن �إقامة
بطولة اجلامعة للتن�س للطالبات ،يوم الإثنني 1444-3-28هـ املوافق -24
2022-10م مبالعب اجلامعة اخلارجية ،وقد دعت العمادة جميع الراغبني
�إىل الت�سجيل ،حيث تنطلق املناف�سات يف متام ال�ساعة  9م ،ومن اجلدير
بالذكر �أن �سجل جامعة امللك �سعود حافل وغني بالإجنازات الريا�ضية على
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية.

الهند�سة ،ويف املباراة النهائية فازت
كلية علوم الأغذية وال��زراع��ة على
كلية الهند�سة .وت�أتي هذه البطولة
ا���س��ت��ع��دادًا مل�شاركة اجل��ام��ع��ة يف
بطولة االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية لكرة الطائرة ال�شاطئية،
ال��ت��ي ���س�تُ��ق��ام خ�ل�ال ال��ف�ترة -20
 23ج��م��ادى الأوىل 1444.هـ يف

ر�سالة اجلامعة  -الهند�سة :

مب�شاركة  96العب ًا

بينبع ،و�شهدت املجموعة الرابعة
مناف�سات مثرية بني جامعة الأعمال
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،وج��ام��ع��ة امل��ل��ك
عبدالعزيز ،وجامعة الأم�يرة نورة،
وجامعة الفي�صل.

«الهندسة» تختتم كأس العميد..

اختُتمت م����ؤخ���راً ب��ط��ول��ة ك��أ���س
العميد بكلية الهند�سة لكرة القدم
على مالعب امل��ون��دي��ال بالدرعية،
نظم البطولة النادي الريا�ضي بكلية
الهند�سة ،ب�إ�شراف الإدارة العامة
لل�ش�ؤون الريا�ضية ممثل ًة بوحدة
الربامج والأندية الريا�ضية ،مب�شاركة
 ٩٦الع ًبا ميثلون �ستة �أق�سام من
كلية ال��ه��ن��د���س��ة ،وه���ي :الهند�سة
املدنية ،وال�صناعية ،والكهربائية،
والكيميائية ،وامليكانيكية ،والبرتول،
�إ�ضافة �إىل فريق الإع���داد العام،
وفريق املن�سوبني� .أقيمت البطولة
بنظام املجموعات بواقع �ست مباريات
يف ك���ل جم��م��وع��ة ،ب��ن��ظ��ام خ���روج
املغلوب.و ت�أهل من املجموعة الأوىل
يف املركز الأول ق�سم ال�صناعية ،وحل
يف املركز الثاين ق�سم الكهربائية،
�صراعا
و�شهدت املجموعة الثانية
ً

ق��و ًي��ا وت��ق��ار ًب��ا يف ال��ن��ق��اط ،وك��ان
ن�صيب املركز الأول لق�سم املدنية،
وح���ل ف��ري��ق املن�سوبني يف امل��رك��ز
الثاين .ولُعبت الأدوار النهائية يوم
اخلمي�س ،وتغلّب ق�سم ال�صناعية
على فريق املن�سوبني بهدفني نظيفني

ب�شق الأنف�س ،حيث جاءت الأهداف
يف ال�شوط الثاين .وعلى ال�صعيد
الآخ��ر ت�أهل للنهائي ق�سم املدنية
على ح�ساب ق�سم الكهربائية برباعية
ثقيلة .وتوج عميد كلية الهند�سة
�أ.د.م�ساعد العواد ،ووكيل ال�ش�ؤون

التعليمية د.عبد الرحمن بن حممود
الفرق الفائزة بالبطولة بعد �أن حقق
فريق الهند�سة املدنية ك�أ�س البطولة
ب�ضربات الرتجيح بعد انتهاء املباراة
بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من
الفريقني ،وح�صل على امليداليات
حت�صل فريق الهند�سة
الذهبية .فيما ّ
ال�صناعية على ك�أ�س املركز الثاين
وامليدالية الف�ضية .وح�صل فريق
املن�سوبني على ك�أ�س املركز الثالث
وامليداليات الربونزية بقيادة د� .سليم
مقراوي بعد فوزه على ق�سم الهند�سة
الكهربائية ب�أربعة �أه���داف .وكانت
ج��ائ��زة �أف�����ض��ل الع���ب يف البطولة
من ن�صيب الطالب معاذ القا�سم،
واختري  20الع ًبا من البطولة لتمثيل
منتخب الهند�سة يف بطولة اجلامعة
لكرة قدم اخلما�سيات ( ال�صاالت
) ،بتنظيم الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الريا�ضية ممثل ًة ب��وح��دة ال�برام��ج
والأندية الريا�ضية.

الثقافية
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طير السعد
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دون كالم
قبل �أربع �سنني وعدة �أ�شهر �أ�صبتُ باكتئاب حاد؛ كنتُ كمن يجرح
أمت�ص �آالمي
نف�سه ثم يداويها� ،
ُ
أ�سحب �سكني الي�أ�س على ذراعي ثم � ُّ
ً
وح�شا ي�ضاهي اخلوف منه
منها ،فيعود الأمل لينب�ض به قلبي .كان
خوفك من املوت.
ظننتُ �أن املوت ي�ضارع الأمل واملر�ض وال�ضعف ف�أخط�أ ظني؛ قد
َ
عا�ش بظ ِّل
ي�أخذ املوت من يعي�ش يف حلظة رفاه ودَعة وهو ك�أي �إن�سان
ال�سالمة «ميوت قو ًيا» .وقد يكون املوت بعيدًا جدًا عمن تخللته الآالم
و�أدمت �أعمق �شيء فيه :روحه.
وكتابي :عقل ال ي�شيخ ونف�س ال تهد�أ؛ كنتُ �أكتبه لأق��او َم الوجع؛
ولأن�سى الغياب؛ وحتى �أ�ض ّيع الفرح ّ
يف� َ،أرك�ض على ح ّدة �سراط احلياة
لأخفف من الت�شظي النف�سي قبل �أن يذهب كل �شيء عني .وب�إعمال
عقلي ،بكل ما بقي مني ،ت�س َّربت روحي دون �شعور لأكتبني و�أو ّثق الأيام
التي ظننتها �آخر �أيامي ومنتهى ُعمري الفاتن رحيال.
اً
جمال.
طاقتي انح�سرتْ  ،مل �أعد تلك ال�صبية ال�ضاحكة ال�سافرة
وكل منقذي النف�س املتوفرين �آنذاك ي�ص ّغرون هول ما �أراه .ولأين �أملك
�إرادة نافذة وكربياء جاحماً وحزماً ال يغيب؛ ك ّذبوين بقولهم« :ال تبالغي،
وانظري للجزء املمتلئ من الك�أ�س!» ،هل �أك�سر الك�أ�س لريتاحوا؟ �أم
�أ�شرب الباقي �ضنًى ال ا�ست�ساغة فيه؟ وملا جهلوا �إمكانية نف�سي للت�صبرّ
�شخ�صا عادياً
على �أق�سى ال�صروف والظروف (بابتالع بكائها) وجدوين
ً
�أفتعل الك�سور النف�سية (حينما حتدثت) ،وليتهم يقر�ؤون! يقر�ؤون لعلهم
يفهمون حقيقة الأمر .مل يهتم �أحد ل�صوتي فتم ّثلتُ ال�صمت حتى هذه
اللحظة التي �أكتب...
مرايا نف�سية ت�شتت عقلك ،وتنك�سر كلها فيك .جتمع عقلك �أنت
دون ترتيب وهو ينزف بتبذير وبخ�سارة وبهدر .مل يهتم يل �شخ�ص
فلم �أهتم �أنا لأحد .هجرتُ قطاعات العالج ونه�ضتُ �أغالب االكتئاب
بالكتابة وبالقراءة لأحوز على نف�سي ،على الأقل نف�سي يا رب! ما �إن
ن�شرتُ كتابي مل �أ�شعر باللذة الأوىل من كل �شيء� ،شيء لأول مرة يجربه
ريا من النف�س �إىل حالها
الإن�سان .ولكن مع ن�شره �أرجعتُ ج��ز ًءا كب ً
الأوىل ،وقد �ضارع حايل ذاك فقد ال�شهية الع�صبي .طاقة ج�سدي
�ضئيلة الآن ،وذكرياتي �أُن�سيتُ �أغلبها ،مل يب َق �إال قناديل ت�ضيء مفارق
ُط ُرقات .رمبا كل ذاك جعلني �أكرب �أعوا ًما ،حتى جعل بع�ضي يغرتب عن
بع�ضي الآخر وا�ستحال عن كليهما الوطن.
بقيت �أيام �أعو�ض بها �سنينًا حم�سوبة عددًا
�أما وقد انتهت �أيا ٌم ،فقد
ْ
كعمق ال نَ َف�س فيه؛ �أكا ُد
دون معنى «العي�ش» فيها .ومبا �أين عميقة
ٍ
�أختنق و�أنا �أداوي غور نف�سي املن�سي ،و�أجمع هذا القلب الذي ان�سكب
حتى �آخره .طري ٌق وا�س ٌع طويل ،ووحدي� :أنا والليل والكتابة من�ضي معه!
عائ�شة الريّ�س
مبادرة مداد للكتابة الإبداعية

اسم الطير :البجعة
وردية الظهر
Pink Backed
Pelican
موقع الت�صوير :منطقة جازان
البجعة وردي��ة الظهر �أو الرمادية
طائر مائي يبلغ طوله � 130سم ،لديه
جيب �ضخم حتت منقاره ي�ستخدمه
ل�صيد الأ�سماك يف امل��اء ،ورغ��م كرب
حجمه ال��ظ��اه��ري؛ �إال �أن���ه ي�ستطيع
الطريان مل�سافات طويلة ،حيث يبلغ
ط��ول جناحه �أثناء التحليق �أك�ثر من
مرتين.
وت��وج��د ثمانية �أن����واع م��ن عائلة
ال��ب��ج��ع ح���ول ال���ع���امل ،م���ن �ضمنهم
ن��وع��ان م��ن طيور البجع يف اململكة
العربية ال�سعودية ،النوع الأول :البجعة
البي�ضاء ،وهي من الطيور املهاجرة،
والنوع الثاين :البجعة وردية الظهر،
وه��ي م��ن الأن���واع املقيمة يف منطقة
ج����ازان .ويتكاثر يف �أ���ش��ج��ار القرم
ويف اجلزر البحرية التي تُعترب مال ًذا
طبيع ًيا للعديد من الطيور والكائنات
البحرية.
�إعداد وت�صوير:
الطالب �إبراهيم ال�شوامني
ق�سم الإعالم

ثقافية

ت�س�أل :

هل يمكن للدروات التدريبية أن تعلمنا لغة جديدة؟
تعلم اللغة بمعزل عن الثقافة ضعف وركاكة

ر�سالة اجلامعة – �أريج ال�سويلم:
يجيب امل��درب الدكتور ح�سام بن عبداهلل
املجلي �أ�ستاذ الأدب املقارن امل�سـاعد بق�سم
اللغة العربية و�آدابـها :
مو�ضوع تعلم اللغات الأجنبية اجلديدة
بالتدريب ي�شغل ب��ال كثريين� ،إذ ين�شغل
كثري يف ب��داي��ة حياتهم ع��ن تعلم اللغات،
ومهم �أن يُعرف يف البداية �أن لتعلم اللغات
فوائد كثرية ،مثل :تغري منط حياة املتعلم،
واحل�صول على عر�ض وظائف �أكرث ،و�سهولة
ال�سفر ،وفتح خ��ي��ارات �أك�ث�ر ،واملحافظة
ال�سليمة على ال��ع��ق��ل ،وت��ط��وي��ر ال��ذاك��رة،
واالنفتاح على الأفكار اجلديدة وقبولها،
وغريها من الفوائد املهمة لتعلم اللغات.
قدمت �أك�ثر م��ن ع�شر دورات تدريبية
لتعليم مهارات تعلم اللغات اجلديدة ،و�سرين
خ�صو�صا من طالب
ريا �إقبال املتعلمني
ً
كث ً
اجلامعة وطالباتها لتعلم �إ�سرتاتيجيات
ت�ساعدهم يف تعلم اللغات الأجنبية اجلديدة
تعل ًما ذات � ًي��ا .و�أح��ب �أن تكون مقولة «كل
البدايات �صعبة» ماثلة �أمام املتعلمني عند
بداية تعلم كل لغة.
�أحيا ًنا يف تعلم اللغات الأجنبية يدفع
املتعلم � اً
أموال لأ�ستاذ غري م�ؤهل يف تدري�س
ال��ل��غ��ات الأج��ن��ب��ي��ة للمتعلمني؛ لأن هناك
نظريات ومهارات و�إ�سرتاتيجيات يجب �أن
يطلع عليها معلم اللغات الأجنبية؛ لتعليم
اللغات تعلي ًما جيدًا .ل��ذا كنت �أرك��ز على

بع�ض النظريات واملهارات والإ�سرتاتيجيات
لتعلم لغة جديدة؛ ليكون التعلم �سهلاً وممت ًعا
و�سري ًعا .وهذه ال�سهولة واملتعة وال�سرعة
تتطلب بال �شك جهد املتعلم.
عند بداية تعلم لغة جديدة �أرك��ز على
�آلية نطق احلروف الأبجدية ،وكيفية نطقها
�صحيحا ،مثلاً  :ينطق حرف الباء يف
نط ًقا
ً
اللغة العربية )بيت( ،وحرف اجليم )قيميل(،
وحرف الدال )داليت( ،وحرف الهاء )هيه(،
وحرف احلاء )حت( ،وحرف الالم )الميد(،
وحرف الراء )ري�ش( ،وحرف القاف )قوف(،
وحرف التاء )تاف( .نطق احلروف ب�صوت
عال ي�ساعد املتعلم على �إتقان معرفة نطق
ٍ
ً
�صحيحا .بالإ�ضافة �إىل تعلم
ا
ق
نط
احلروف
ً
�إ�سرتاتيجيات �أدوات التنكري و�أل التعريف
عند تعلم اللغات اجلديدة ،مثلاً  :ال يوجد
)�أدوات تنكري( يف بع�ض اللغات كالعربية
والعربية تقابل ) (anالإجنليزية و)) (un
 (uneالفرن�سية .مهم التعرف على مثل
هذه الأ�سا�سيات عند بدء التعلم ،وكذلك
معرفة اللغات التي يكرث فيها �أل التعريف،
وال��ل��غ��ات ال��ت��ي تقل فيها ،م��ث��ل :يف اللغة
الفرن�سية )) (le café francaisاملقهى
الفرن�سي( يــمكن �أن تـكون بـدون )(the
يف اللغة الإجنليزية )� ،(French cafeأو
)ال��زواج جميل( يف العربية تــكون بــدون )
 (theيف اللغة الإجنليزية )marriage is
.(beautiful
ومن �أهم املهارات التي �أحر�ص عليها يف
التدريب على تعلم اللغات اجلديدة قاعدة

وال�صور م ًعا ،وا�ستخدام طرق
 ،20 ٪80بتكوين  ٪80من
غري تقليدية لتعلم املفردات
ال��ت��ح��دث وال��ك��ت��اب��ة باللغة
ك��ر���س��م امل���ف���ردات اجل��دي��دة
اجل���دي���دة ب��ت��ع��ل��م  ٪20من
وغ��ي�ر ذل�����ك .ك���ذل���ك يقلق
مفرداتها ،كتعلم �أل��ف كلمة
بع�ض املتعلمني من الوقوع يف
�أ�سا�سية يف �أي لغة من اللغات،
الأخطاء ،وال�شعور بالإحراج.
مت��ك��ن امل��ت��ع��ل��م م���ن �إج�����راء
ال ب��د �أن ي��ع��رف املتعلم �أن
حم���ادث���ات يف م��و���ض��وع��ات
اً
جمال
تعلم لغة جديدة لي�س
كثرية ،ونقل املعنى بو�ضوح.
� ً
لالنت�صار �أو الهزمية فقط،
أي�ضا هناك م��ه��ارات كثرية
ولن يعاقب �أحد �إذا �أخط�أ� ،أو
لتعلم اللغات الأجنبية ،مثل:
د .ح�سام املجلي
كانت لديه �صعوبة يف �إي�صال
�إ�سرتاتيجية تعلم العبارات
ما يريد قوله للآخرين.
املهمة يف ب��داي��ة تعلم اللغة
من الأ�سئلة التي توجه يل� :أي لغة ثالثة
اجلديدة ،وو�ضع خطة طوارئ للأيام التي
يقل فيها حما�س املتعلم كاال�ستماع للغة تن�صحني بتعلمها؟ �أف�ضل من يجيب عن
التي يتعلمها وهو يقود ال�سيارة� ،أو م�شاهدة هذا ال�س�ؤال هو ال�سائل نف�سه؛ لأن ال�سائل
م�سل�س ًل �أوفيلم للغة التي تتعلمها� ،أو مراجعة ال ب��د �أن ي��ح��دد اه��ت��م��ام��ات��ه امل�ستقبلية
ما تعلمه �ساب ًقا.وقد حلظت متيز متعلمي ويربطها باللغة الثالثة .مثلاً من يريد تعلم
اللغات يف الدورات التدريبية مبعرفة �أهمية لغة تفيده يف املجال االقت�صادي بعد اللغة
ربط اللغة بالثقافة عند تعلم �أي لغة جديدة ،الإجنليزية فهناك اللغة ال�صينية واللغة
�إذ �إن تعلم اللغة لوحدها مبعزل عن الثقافة الإ�سبانية واللغة الفرن�سية نظري حتدث
�سيجعل املتعلم ال يفهم اللغة اجلديدة فه ًما ع��دد كبري بها يف ع��دة دول .بالإ�ضافة
ج��ي�دًا ،وكنت �أق��ول لهم :الإن�سان املتعدد لل�س�ؤال عن �إمكانية اجلمع بني تعلم لغتني
اللغات هو متعدد الثقافات ،فاللغة لي�ست جديدتني م ًعا� ،إذ من الأف�ضل �أن يختار
� ً
ألفاظا وح�سب ،بل تت�ضمن ثقافة ال�شعوب املتعلم لغة جديدة واحدة ،ثم يتقن امل�ستوى
املتقدم �أو امل�ستوى املتو�سط من اللغة التي
وعاداتها وتقاليدها.
من �أكرث ما ي�ؤرق متعلمي اللغات الأجنبية يتعلمها قبل االنتقال لتعلم لغة �أخ��رى،
قلق ن�سيان الكلمات اجلديدة ،وهناك بع�ض حتى ال ي�صيب املتعلم �ضبابية وخلط بني
املهارات التي �أحر�ص على تطبيقها لإزالة اللغتني.
وهناك اعتقادات خاطئة تغلب على بع�ض
هذا التخوف من بع�ض املتعلمني ،مثل :تعلم
�أ�صل )جذر( الكلمة ،وتعلم املفردات بالكتابة متعلمي اللغات �أحاول يف الدورات التدريبية

لتعلم اللغات اجلديدة ت�صحيح بع�ضها ،مثل:
اعتقاد �صعوبة تعلم اللغة الأجنبية عند
التقدم يف العمر ،واعتقاد �أن التعلم �سيكون
�أف�ضل عند ال�سفر للدولة التي يتحدث
�سكانها اللغة التي تتعلمها ،واعتقاد �أن تعلم
اللغة اجلديدة يحتاج ملوهبة .ه��ذه بع�ض
ريا ممن لهم
االعتقادات التي قد تعيق كث ً
رغبة يف تعلم اللغات اجلديدة.
تعلم ال��ل��غ��ات م��غ��ام��رة ،وه��ي مغامرة
ممتعة ،و�سي�شعر املتعلم بال�سعادة عند
�إتقان اللغة اجلديدة .و�أرجو �أن يكون هذا
املو�ضوع قد حفز بع�ض القراء لال�ستعداد
لرحلة تعلم لغة ج��دي��دة .و�أخ��ت��م ببع�ض
اجل��م��ل ال��ت��ي �أق��دم��ه��ا يف ن��ه��اي��ة دورات
تعلم اللغة اجلديدة باالبتعاد عن التعلم
التقليدي اململ يف تعلم اللغات اجلديدة،
و�إ�ضافة املتعة لعملية تعلم اللغة ،واللعب
باللغة اجلديدة ،وقراءة الكتب الفكاهية
وال��ك��ت��ب امل�����ص��ورة ال��ه��زل��ي��ة ،وم�����ش��اه��دة
امل�سل�سالت والأف�لام ،وحماولة التحدث
باللغة اجلديدة مع من يتحدثها �أو يتقنها
�أو على الأقل مع العائلة والأ�صدقاء.
�شك ًرا جزيلاً
)(thank you very much
)(merci beaucoup
لعمادة ���ش��ؤون املكتبات ووح��دة تطوير
امل��ه��ارات بكلية الآداب وم��رك��ز التدريب
اللغوي بق�سم اللغة العربية و�آداب��ه��ا على
اهتمامهم ب�إقامة هذه ال��دورات التدريبية
املهمة يف مهارات تعلم لغة �أجنبية جديدة.
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الرأي
في وداع الجامعة

يف ذي احلجة 1402هـ التحقت بجامعة
امل��ل��ك �سعود يف مرحلة البكالوريو�س،
وتخرجت منها عام 1406هـ ،حيث عملت
معيدًا بالق�سم مل��دة �سنة ،ثم ابتعثت �إىل
كندا ،وتخرجت باملاج�ستري عام 1410هـ،
ثم �أم�ضيت �أربع �سنوات يف العمل كم�ساعد
باحث يف خمترب الكحوليات بجامعة ميجيل
مب��ون�تري��ال ،وبعدها در���س��ت م��ق��ررات يف
برنامج الدكتوراه يف علم النف�س العيادي
بجامعة اوت����اوا ،ث��م در���س��ت م��ق��ررات يف
برنامج الدكتوراه يف علم النف�س االجتماعي
ا.د .سلطان العويضة * يف جامعة كارلتون ب�أوتاوا ،لأنتقل لدرا�سة
دكتوراه الفل�سفة يف علم النف�س الإر�شادي
بجامعة مان�ش�سرت بربيطانيا و�أتخرج منها
عام 1417هـ.،
عينت حينها �أ�ستاذا م�ساعدًا خلم�س �سنوات ،ثم كلفت بالعمل ملحقا ثقافيا
يف الأردن خلم�س �سنوات ،حيث كنت �أدر�س باجلامعة الأردنية وجامعة عمان
الأهلية ،لأعود جلامعة امللك �سـعود �أ�ستاذا م�شاركــا ،و�أتـرقى لرتبــة الأ�ستاذيــة
)بروفي�سور( عام 1431هـ ،و�س�أتقاعد ر�سميا يف غرة رجب 1444هـ.
رحلتي مع علم النف�س بد�أتها ببيت �شعر يتيم قلت فيه:
يا قوم نف�سي لعلم النف�س عا�شقة
هيهات �أن ترتوي من حو�ض ما ع�شقت
وبعد  42عاما من بدء هذه الرحلة حتى هذه اللحظة التي �أكتب فيها هذا
املقال ما زالت �أمنية االرتواء قائمة ،وما زال ال�شغف يف الإبحار يف دهاليز
النف�س وحماولة فهم �ألغازها يف �سو ّيتها وال�سوائها قائ ًما ،وال �شك �أن ثمة
تفا�صيل من الإحباط واحلبور ،واالعتزاز والنق�ص ،والتعاطي مع �أ�شخا�ص من
امللهمني و من املحبطني ،من �أ�ساتذة وزمالء يف كل حمطة من حمطات هذه
الرحلة ،كما �أن هناك �أي�ضا لوحة ف�سيف�سائية لأوجاع النف�س وتقلباتها ،وطرق
التعاطي معها جتعل املتعلم يف مزاج احلائر بني الفهم وال�شك ،بني اليقني
والظن ،بني الإقدام على �إعالن الفتح املبني يف حل مع�ضلة ما ،وبني الإحجام
والتقهقر وال�شعور بالتيه وحتجيم الذات ،لدرجة التقزم و�إعالن االعرتاف
باجلهل املطبق� ،أزع��م �أن هذه احلرية هي قدر من اختار الإبحار يف عامل
النف�س ،واجلميل �أن هذا كله مظنة �أن ي�ؤدي �إىل توا�ضع حقيقي لربان هذه
ال�سفينة ،مما يف�ضي �إىل فهم �أعماق الذات ،ومن عرف نف�سه عرف ربه كما
يقال ،ورمبا كان هذا �أكرم «جودي» ت�ستوي عليه ال�سفينة.
�أخريا� ،س�أ�ستعري عنوا ًنا ملقال كتبته يف الأيام الأوىل يل يف كندا� ،أثبت فيه
حنيني للجامعة ،ون�شرته ر�سالة اجلامعة يف بدايات ١٤٠٨ه��ـ بعنوان�« :إىل
احل�ضن ال��ر�ؤوم» ،واليوم ي�صل بي دوالب الزمن لأقول :وداعاً �إيها «احل�ضن
الر�ؤوم».
* �أ�ستاذ علم النف�س الإر�شادي
ق�سم علم النف�س

مسؤولية مراكز خدمات الطالب
والطالبات ذوي اإلعاقة بالجامعة

تعترب مراكز خدمات الطالب �أو الطالبات ذوي الإعاقة داخل اجلامعة
اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفـيذ �سيا�سة اجلامعة ،وحتقيق �أهدافها ،والعمل مبا
ت�ضمنته القواعد املنظمة ،ونظام رعاية املعوقني فـي اململكة ،وذلك من خالل
تقدميها خدمات وتكييفات تعليمية منا�سبة ملن يتم قبولهم من الطالب فـي
اجلامعة من ذوي االعاقة ،وذلك من خالل م�شاركة الطالب �أنف�سهم ،و�أع�ضاء
هيئة التدري�س ،مل�ساعدة الطالب فـي تلبية متطلبات الربامج الأكادميية من
جهة ،ول�ضمان امل�ساواة فـي الو�صول لربامج ون�شاطات اجلامعة من جهة
اخ��رى .وعلى وجه التحديد تقوم مراكز خدمات الطالب والطالبات ذوي
الإعاقة با�ستقبال طلبات الطالب املتعلقة باخلدمات والتكييفات التعليمية
ال�ضرورية التي يحتاجها الطالب ،وتقدمي معلومات عن ال�سيا�سات والإجراءات
للطالب ذوي االعاقة وجمتمع اجلامعة ،وتقييم مدى �أهلية الطلبة للح�صول
على اخلدمات الأكادميية املنا�سبة الحتياجاتهم ،والتعرف على ت�أثري الإعاقة
على التعلم والأداء الأكادميي ،وحتديد التكييفات واخلدمات الأكادميية التي قد
ت�ساعد فـي احلد من ت�أثري الإعاقة على التعلم والأداء الأكادميي .هذا بالإ�ضافة
اىل توفـري التقنية امل�ساعدة التي قد ت�ساعد على احلد من ت�أثري الإعاقة على
التعلم والأداء الأكادميي ،والدفاع عن حقوق الطالب ،وتقدمي اال�ست�شارات
والدعم للطالب ذوي الإعاقة ،والت�شاور والتعاون مع هيئة التدري�س ،واملوظفـني،
وامل�س�ؤولني فـي اجلامعة؛ لتقدمي امل�ساعدة ،و�إعداد التقارير التقييمية ،وتوفـري
البيانات عنن�شاط مركز اخلدمات ومنجزاته ،ورفعها للجهات العليا .هذا
�إىل جانب تعزيز الوعي فـي احلرم اجلامعي فـيما يتعلق باحتياجات الطالب
ذوي الإعاقة وقدراتهم ،وتزويد ع�ضو هيئة التدري�س بالتكييفات املنا�سبة حلالة
الطالب ،والإ�شراف واملتابعة لتنفيذ ع�ضو هيئة التدري�س واجلهات ذات العالقة
بالطالب القواع َد والإج��راءات التنظيمية .ويف �سياق احلديث عن خدمات
مراكز الطالب والطالبات ذوي الإعاقة يف اجلامعة ال بد من الإ�شارة اىل
م�س�ؤولية �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة يف تكامل خدمة الطالب والطالبات
ذوي الإعاقة .ولتحقيق ذلك يتوجب على كل ع�ضو هيئة تدري�س يد ّر�س طلبة
من ذوي االعاقة ت�ضمني تو�صيف املقرر عبارات ت�شري �إىل ا�ستعداده لتقدمي
اخلدمات الأكادميية ال�ضرورية للطالب ذوي الإع��اق��ة ،و�أن يبلغ الطالب
بدور مركز خدمات الطالب والطالبات ذوي الإعاقة وم�س�ؤولية اجلامعة فـي
تقدمي اخلدمات الأكادميية ال�ضرورية ،والتوا�صل مع مركز خدمات الطالب و
الطالبات ذوي الإعاقة فـي حال وجود �أي ت�سا�ؤالت .هذا بالإ�ضافة �إىل توفـري
اخلدمات والتكييفات للطالب والطالبات امل�سجلني لدى مركز ذوي الإعاقة فـي
الوقت املنا�سب ،والتعامل مع جميع املعلومات املتعلقة ب�إعاقة الطالب ب�سرية
تامة ،وتقييم الطالب على �أ�سا�س قدراتهم ال �إعاقاتهم.
�أ.د زيدان �سرطاوي  -برنامج الو�صول ال�شامل
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العين الزرقاء (عين األزرق)
�صحن امل�سجد النبوي ،وجعل لها
العني الزرقاء من �أ�شهر عيون
برك ًة كبرية مبنية بالآجر واجل�ص
املدينة امل��ن��ورة� ،أج��راه��ا م��روان
واخل�شب ،ينزل النا�س �إليها بدرجات
بن احلكم عندما كان والياً على
�أرب��ع ،وامل��اء ينبع من ف��وارة بو�سط
املدينة امل��ن��ورة ،وذل���ك ب���أم��ر من
الربكة يتو�ض�أ منها من يحتاج �إىل
اخلليفة الأم���وي معاوية بن �أبي
الو�ضوء ،وال يكون املاء فيها �إال يف
�سفيان يف ح���دود ع���ام 51هـ/
�أي��ام املو�سم �إذا جاء احل��اج ،وبقية
670م .اتفق معظم امل�ؤرخني على
ال�سنة تكون فارغة� ،إال �أن��ه ح�صل
ت�سميتها بعني الأزرق� ،إال �أن العامة
يف ذل���ك ان��ت��ه��اك ح��رم��ة امل�سجد
�أطلقوا عليها منذ القدم ا�سم العني
من ك�شف العورات واال�ستنجاء يف
الزرقاء ،ويُذكر �أن ال�سبب يف كال
ف�سدت لذلك ،ويقال �إن
الت�سميتني هو �أن مروان بن احلكم
امل�سجدُ ،
الذي �أجراها كان �أزرق العينني ،د .محمد السبيعي * الذي عمل هذه الربكة هو �أحد �أمراء
ال�شام وا�سمه �شامة.
فلذلك لُقب بالأزرق ،فنُ�سبت العني
كانت العني الزرقاء متد املدينة
�إليه.
�أ�صل العني من بئر كبرية ت�سمى بئر الأزرق املنورة باملياه العذبة عرب مئات ال�سنني ،وانتفع بها
معروفة ،مو�ضعها يف حديقة نخل )�ستان اجلعفرية( �أهل املدينة يف �شربهم و�سقي نخيلهم ،و�أغرا�ضهم
بقباء غربي م�سجد قباء ،ويخرج ماء العني الكثري املختلفة .ظلت العني ومناهلها مو�ضع عناية امللوك
ويجري يف قناة حتت الأر�ض ،حتى ي�صـل �إىل املَنْهـَل والأمراء على مر التاريخ ،و�أُجري عليها الكثري من
)مفرد َم ِ
ناهل �أي امل�شرب واملو�ضع ،وهو �أي�ضاً ال�شرب �أعمال التجديد والإ�صالح.
خربت العني يف �أوائل حكم العثمانيني ،فبقيت
واملنازل على املاء( الواقع �أمام م�سجد الغمامة غربي
امل�سجد النبوي ،وهذا املنهل عبارة عن قبة كبرية مدة ًمهمل ًة حتى حلق �أه َل املدينة جهد �شديد ب�سبب
مق�سومة ن�صفني ،يجري املاء منها يف وجهني وجه قلة املاء ،فقام ال�سلطان �سليمان القانوين بتعمريها
جنوبي ،ووجه �شمايل ،ويف كال الوجهني درج حتت �سنة 932هـ1526/م ،ثم خربها ال�سيل ،فعمرها
الأر�ض ينزل منه النا�س لأخذ املياه من العني� ،أما ال�سلطان مراد الثالث �سنة 990هـ1582 /م ،ويف
ماء العني فيخرج من �شرقي القبة ،ثم يتجه نحو �سنة 999هـ 1591/م جرف ال�سيل بع�ض �أجزاء
ال�شمال ،حتى ي�صل �إىل �سور املدينة فيدخل من العني للمرة الثانية فقام ال�سلطان مراد بتجديد
حتته ،في�صل �إىل منهل �آخر بوجهني مدرجني عند العني مرة �أخرى.
كما �أُ�ضيفت �إىل العني �آب���ار ع��دة يف �أوق��ات
قرب النف�س الزكية )هذا املنهل يف الغالب مل يكن
لل�شرب ،و�إمنا كان خم�ص�صاً للغ�سيل و�سقي النخيل ،متفاوتة؛ وذلك لزيادة مائها ،منها :بئر غربال الذي
وخالف ذلك( ،ثم يخرج املاء من هناك ،ويجتمع يف �أُ�ضيف �إليها يف �سنة 990هـ1582/م ،ف��زادت
قناة واحدة �إىل الربكة التي ينزل عندها احلجاج مياهها �أ�ضعاف ما كانت عليه ،ويف �سنة 1111هـ/
ال�شاميون عند ورودهم و�صدورهم يف �شمال غرب 1699م �أُ�ضيفت �إليها بئر ِعقد ،كما �أُ�ضيفت �إليها
بئر �أري�س ،وبئر بُ َويْرة ،و�أي�ضاً �أُن�شئ للعني� -إ�ضافة
املدينة املنورة عند جبل �أحد.
ويف �سنة 560هـ1164/م قام الأمري �سيف الدين �إىل املناهل املذكورة �سابقاً -الكثري من املناهل يف
بن �أبي الهيجاء ب�أخذ �شعبة من عند خمرج العني املدينة ،و�أُمدت العني بينابيع متعددة تت�صل مبجراها
من اجلهة ال�شرقية لق ّبة املنهل الذي �أمام م�سجد الأ�صلي بوا�سطة قنوات يف جوف الأر�ض .بعد ذلك
الغمامة ،ف�ساق هذه ال�شعبة �إىل باب املدينة الغربي ظلت العني الزرقاء ومناهلها التي �أُ�ضيفت �إليها
امل�سمى باب امل�صلى ،ثم �أو�صلها �إىل الرحبة التي ت�سقي �أهل املدينة ،كما مت جتديدها و�إ�صالحها �أكرث
عند امل�سجد النبوي من جهة باب ال�سالم ،وبنى لها من مرة كلما تعر�ض جمراها للخراب ،وكان �آخر
منه ً
ال بدرج من حتت الدور ،ي�ستقي منه �أهل املدينة ،جتديد �أُجري للعني خالل الع�صر العثماين جتدي َد
ً
وينتفعون به ،وجعل لها م�صرفا من حتت الأر�ض ،ال�سلطان عبد املجيد �سنة 1262هـ1846/م.
يف �أواخ������ر ع��ه��د ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة �سنة
ي�شق و�سط املدينة على املو�ضع املعروف بالبالط
)�سوق العطارين( ،ثم يخرج �إىل ظاهر املدينة من 1326هـ1908/م �أُن�شئت الأنابيب احلديدية،
وبالتايل ا�ستُغني عن قناة العني احلجرية ،ويف �سنة
جهة ال�شمال� ،شرقي ح�صن �أمري املدينة.
كما �أخذ ابن �أبي الهيجاء من هذا املنهل الذي 1332هـ1913/م ظهرت الكبا�سات لأول مرة،
عمله عند امل�سجد النبوي �شعب ًة �صغرية تدخل �إىل حيث كانت نواة م�شروع تو�صيل املياه �إىل كل بيت

من بيوت املدينة املنورة ،وهي عبارة عن حنفيات
مبجرد فتحها تفي�ض منها املياه.
يف عهد امللك عبد العزيز -رح��م��ه اهلل -مت
االهتمام بتطوير خدمات املياه يف املدينة املنورة
ل�سقيا امل��واط��ن�ين وال�����زوار ،فجعل للعني �سنة
1344هـ1925/م هيئ ًة ر�سمية م�ستقلة بكاتبها
و�أم�ين �صندوقها ،وكانت العني يف ال�سابق تابع ًة
لبلدية املدينة امل��ن��ورة ،وتهتم ه��ذه الهيئة بتعمري
جم��اري العني وترميمها وت�أمني �إي�صال امل��اء �إىل
الكبا�سات ،ويف �سنة 1349هـ1930/م �أُن�شئ للهيئة
مبنى خا�ص بجانب املنهل الذي بجوار باب ال�سالم،
وقد �أُزي��ل هذا املبنى و�أي�ضاً املنهل يف م�شروعات
تو�سعة امل�سجد النبوي يف عهد امللك عبد العزيز.
املبنى اخلا�ص لهيئة العني ال��زرق��اء ال��ذي مت
ت�شييده �سنة 1349هـ 1930/م بجانب املنهل الذي
بجوار ب��اب ال�سالم باجلهة الغربية من امل�سجد
النبوي .امل�صـدر :اخلياري ،التحفة ال�شماء� ،ص
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يف عهد امللك �سعود قامت هيئة عني الزرقاء
بتقديـم اخلدمـات الالزمـة للمواطنيـن وتوفيــر امليـاه
الالزمـة لهم ،فحفرت عــدة �آبــار لل�سقيــا ُ�سميـت
)مناهل �سعود( ،و�أُن�شئت �شبكة �أنابيب وخزانات
ل�سقيا املدينة ،منها خزانان دائريا ال�شكل بجوار
موقع العني الزرقاء .ويف عهد امللك في�صل �أُن�شئت
الكثري من خزانات املياه ،والكثري من الآب��ار ،كما
بد�أت �شركات متخ�ص�صة يف التنقيب عن م�صادر
املياه ال�صاحلة لل�شرب يف منطقة املدينة املنورة.
يف عهد امللك خالد تزايدت الأعباء على �إدارة
العني الزرقاء ،فكان ال بد من وجود هيئة م�ستقلة
تقوم بتقدمي اخلدمات الالزمة للمواطنني ،ف�أُن�شئت
م�صلحة مياه وجماري املدينة املنورة ،وذلك يف �سنة
1398هـ1978/م .ثم بعد ذلك بد�أت العني الزرقاء
تختفي �شيئاً ف�شيئاً ،حيث مت �إيجاد م�صادر �إ�ضافية
للمياه من حتلية وحفر �آبار ،و�إن�شاء حمطات �ضخ
وخزانات و�شبكات مياه و�أبراج ،ويف �سنة 1400هـ/
1979م افتتح امللك خالد م�شروع حتلية املياه بينبع،
الذي �أ�صبح يغذي املدينة املنورة باملياه املحالة.
ويف ع�صرنا احلا�ضر اندر�س �أثر العني وما يت�صل
بها من مناهل وخرزات و�آبار ،حيث �إن معظم مناهل
العني وخرزاتها كانت تقع داخل �أحياء املدينة املنورة
التي �أزيلت ملواكبة التطور العمراين ،وتزايد عدد
�سكان املدينة ،وتبقى القليل من اخلرزات املوجودة
يف بع�ض املزارع اململوكـة لبع�ض املواطنني يف قباء
)حتتاج �إىل م�سح وتوثيق للمحافظة على ما تبقى
منها(.
* كلية ال�سياحة والآثار

جامعة امللك �سعود املهند�س الدكتور عبد العزيز
العنزي الذي ح�صل على جائزة الأمري �سلطان
العاملية للمياه ،وهي من اجلوائز الرائدة عاملياً.
مع اقرتابنا من حتقيق ر�ؤي��ة  ،2030جتتهد
الر�ؤية الهند�سية يف رفع م�ستويات الإنتاج والإبداع،
وا�ستغالل الرثوات يف خمتلف ال�صناعات ،مثلما
نرى يف امل�شاريع اال�ستثمارية يف خمتلف املجاالت
مثل م�شروع بناء املحطات النووية بدي ً
ال للطاقة

النفطية ،وم�شروع التعدين لتقليل االعتماد على
الواردات النفطية  .و للمهند�س دور �ضروري يف
مواكبة التطور ،واالحتياجات املطروحة يف ميدان
الإنتاج ،حتى يقطف وطننا احلبيب ثمار ر�ؤيته
الثاقبة ،ويعود ذلك بالنفع على م�ستويات عديدة
اقت�صادية وتنموية يف امل�ستقبل �إن �شاء اهلل.
حممد ال�سعيد
ق�سم الهند�سة الكيميائية

المستقبل في الهندسة

للمهند�س دور بارز يف بناء النه�ضة العمرانية
والتطبيقية والتقنية ،وه��و لبنة ثرية يف ق�صر
الر�ؤية العمرانية ،وذلك انطالقاً من �أهمية العلم
وتطبيقاته ،حيث �إنه قادر على تنمية املجتمع،
وزيادة تطوره يف املجاالت الهند�سية .وقد �أولت
حكومتنا الر�شيدة اهتماما خا�صاً باملهند�سني،
واحتفت مببدعي هذا احلقل العلمي الزاخر،
وخري مثال على ذلك هو ع�ضو هيئة التدري�س يف

ما أجمل أن تكون طالبًا مرة أخرى
يف عام 2000م �-أي قبل ما يزيد عن  20عاماً
 كنت طالبا يف �إحدى الكليات ،وتخرجت منهابدرجة البكالوريو�س ،و الآن رجعت �إىل مقاعد
الدرا�سة لإكمال املاج�ستري ،وبرغم ال�صعوبات و
التحديات تغريت �أمور كثرية  ،قد اختلفت النظرة
لدي .
يف البداية كنت �أطمح لنيل ال�شهادة من �أجل

احل�صول على عمل ف��ور تخرجي ،والآن تغري
املفهوم والفكر ،و�أ�صبح الهدف خمتلفا ،فحالياً
�أبحث عن املعرفة وتنمية الإدراك وفهم طبيعة
�سري الكون .يتغري التفكري مع الوقت ومع البيئة
املحيطة واكت�ساب اخل�ب�رات  ،ق��د الي��ك��ون يف
كالمي �شيء جديد؛ لكن من اجلميل �أن تعود �إىل
مقاعد الدرا�سة ،فتعود �شاباً من جديد  .ورمبا

�إن من ال�ضروري ج��داً كتمان بع�ض الأم��ور
والأ���س��رار التي تتطلب كتمانَها امل�صلح ُة عام ًة
كانت �أم خا�صة ،وقد كرث يف ع�صرنا احلا�ضر
احل�سد بني النا�س وامل�شاحنات وحب الف�ضول
والتدخل يف خ�صو�صيات الغري ،وغري ذلك.
�إن كتمان الأمور امل�شروعة �سبب -ب�إذن اهلل-
للنجاح والفالح  ،وقد ورد يف حديث -و�إن كان
يف �سنده �ضعف وم��ق��ال لكن ي��روى ع��ن بع�ض
ال�سلف كما ذكر ذلك بع�ض علمائنا) -ا�ستعينوا

على ق�ضـاء حوائــجكم بالكتمان ،ف�إن كل ذي ٍ
نعمة
حم�سود( ويف لفظ �آخر) :ا�ستعيــنوا على �إجناح
احلوائـج بالكتمـان ،فــ�إن كل ذي ٍ
نعمة حم�ســود(،
ولي�س هناك تعار�ض بيـن هـذا وبني قوله تعاىل} :
و�أما بنعمة ربك فحدث{ ،فاملق�صود �أن كل نعمة
يكون �شكر اهلل عليها من جن�سها  ،فمث ً
ال يكون
جمال كان بن�شره وبيانه
ال�شكر على العلم يف �أي
ٍ
للنا�س  ،ويكون ال�شكر على املال ب�إنفاقه والت�صدق
به يف �أوجه اخلري واملعروف � ،إلخ وهكذا.البع�ض

يكون �أحد دكاترة اليوم يف مقررات الدرا�سات
العليا هو من زمالء الأم�س يف البكالوريو�س.
ما �أجمل �أن تكون طالبا� ،أق�صى ماهو مطلوب
منك التعلم وال توجد لديك م�س�ؤولية على عاتقك
جتاه العمل � ،أو الأ�سرة � ،أو الأبناء � ،أو املجتمع .
حمد ال�صاحلي
كلية �إدراة االعمال

دواء الفضول والتدخل في الخصوصيات
له �أفعال طيبة ونافعة يف �أهله وجمتمعه ووطنه،
وال يحب الظهور والإع�لان عنها ،يكفيه �أن ربه
يعرف منه ذلك ،وال يهمه ال�سعي �إىل ال�شهرة
وامل��دح من النا�س؛ بل يكون على وج��ل وخوف
غال  ،فقد ورد
�شديد؛ لأن هدفه �أ�سمى ومطلبه ٍ
ٍ
حديث �صحيح متفق عليه يف �صحيـح م�سلـم:
يف
)�إن اهلل يحب العبد التقي اخلفي الغني(.
عبد اهلل ع�سريي
كلية العلوم
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الزالزل القمرية

إستراتيجيتنا

مثل الأر���ض متاماً ،يتكون القمر
من ق�شرة وو�شاح ول��ب؛ ولكن على
عك�س الأر���ض ،لي�س للقمر �صفائح
تكتونية؛ لذلك ال ت�شبه زالزل القمر
زالزل الأر�����ض ال��ت��ي حت���دث حني
تتحرك ال�صفائح التكتونية على
الأر�ض .بني عامي  1969و 1972
م ،و�ضع رواد ف�ضاء �أب��ول��و �أجهزة
ر�صد ال���زالزل يف م��واق��ع هبوطهم
على القمر ،حيث مت نقل البيانات
ال�سلكياً �إىل الأر�ض حتى مت �إيقافها
يف عام  1977م .قال كاليف نيل،
�أ�ستاذ العلوم اجليولوجية يف نوتردام،
حول البيانات الزلزالية القمر ّية التي
تعود �إىل ع�صر �أبولو ،والتي فح�صها
هو وزم�ل�ا�ؤه« :ك��ان القمر يرن مثل
اجلر�س» .ت�ستمر زالزل القمر فرتة
�أطول من تلك التي حتدث يف الأر�ض
التي تتوقف عاد ًة خالل دقائق قليلة.
نظراً لأن القمر �أكرث جفافاً وبرود ًة
من الأر�ض ،ف�إن االهتزازات ت�ستمر
لفرتة �أطول .يف حني �أن بُنية الأر�ض
الأكرث ان�ضغاطاً تعمل مثل الإ�سفنج
المت�صا�ص االهتزازات« ،وهكذا ،يتم

ن�شر الطاقة الزلزالية ب�شكل �أكرث
كفاءة من خالل القمر ،وهو جاف
ب�شكل ال ي�صدق» – كاليف نيل.
هناك �أربعة �أنواع خمتلفة من الزالزل
القمرية -1 :ال��زالزل العميقة وهي
الأكرث �شيوعاً -2 ،الزالزل ال�ضحلة
التي تتميز بطاقة �أكرب وترددات �أعلى
من تلك امل�شابهة لها يف الأر�ض-3 ،
الزالزل الناجمة من ت�أثري النيازك،
 -4ال��زالزل احلرارية الناجمة عن
متدد الق�شرة الباردة عندما ت�ضيء
ال�شم�س ���ص��ب��اح�اً لأول م���رة بعد
�أ�سبوعني من الليل القمري املتجمد.
ال���زالزل العميقة التي مت ر�صدها
كانت على عمق ي�ت�راوج م��ن 800
�إىل  1200كلم حتت �سطح القمر،
وحتدث كل  27يوماً تقريباً ،نظراً
لأن هذا هو الوقت الذي ي�ستغرقه
ال��ق��م��ر لإك���م���ال دورة ك��ام��ل��ة ح��ول
الأر����ض .ع�لاو ًة على ذل��ك ،ت�ستمر
الزالزل القمرية ال�ضحلة لفرتة طويلة
ب�شكل م��ل��ح��وظ .و���س��اع��دت تقنية
البيانات املدجمة يف حت�سني فهم
املتخ�ص�صني يف علم الزالزل ملنطقة

ق��د ت��ك��ون �أب���رد مما
الو�شاح القمرية التي
ك��ان يُعتقد �سابقاً.
حتدث فيها الزالزل.
يف الوقت احلا�ضر،
ومت���ك���ن ال��ب��اح��ث��ون
ُو�ضعت جميع �أجهزة
بعد ذل���ك م��ن ربط
ق��ي��ا���س ال������زالزل يف
الإجهاد الناجت خالل
منطقة �صغرية �إىل
ال�������زالزل ال��ق��م��ري��ة
ح� ٍ�د م��ا ب��ال� ُق��رب من
ب�تراك��م �إج��ه��اد املد
موقع هبوط �أب��ول��و.
واجل���زر على م��دار
وال يُعرف الكثري عن
ال�شهر ،ووج��دوا �أن
ن�شاط زل��زال القمر
القيمتني متوافقتان
 .وه����ذا ي����ؤك���د �أن أ .د .سطام المدني * بالقرب من القطبني،
�أو ما �إذا كانت هناك
ال������زالزل ال��ق��م��ري��ة
م��ن��اط��ق م��ع��ي��ن��ة من
ناجتة عن �إجهاد املد
واجلزر ،وفقاً لتاي�شي كاوامورا ،عامل القمر تكون فيها ال��زالزل القمرية
الكواكب يف معهد فيزيك دو غلوب �أق���ل �شيوعاً .وم��ن م�شاريع نا�سا
دي باري�س التابع للمر�صد الفلكي امل�ستقبلية تثبيت ع��دد من �أجهزة
الوطني لليابان .اعتقد العلماء يف الر�صد الزلزايل على �أجزاء �أخرى
ال�سابق �أن الطبقات الداخلية للقمر خمتلفة من القمر؛ ملعرفة املزيد
التي حت��دث فيها ال��زالزل العميقة عن ال��زالزل القمرية .ختاماً ،يُعترب
ً
ن�شطا من الناحية الزلزالية،
�أكرث دفئاً ،مما يجعل ال�صدوع �أكرث القمر
ليون ًة وم��رون � ًة .ولكن ا�ستناداً �إىل لكن ب�شكل خمتلف عما هو موجود
درا�سة حديثة ،تبني �أن منطقة الو�شاح يف الأر�ض.
القمرية ه�شة لتحملها �ضغوط املد
*ق�سم اجليولوجيا و اجليوفيزياء
واجل��زر امل��ر���ص��ودة ،مما يعني �أنها

تعد تقنيات العالج باجلينات من
التقنيات الواعدة لعالج الأمرا�ض
الوراثية ،و�أمرا�ض التمثيل الغذائي،
وال�����س��رط��ان ،وم��ر���ض ال�����س��ك��ري،
والتنك�س الع�صبي ،وغ�يره��ا من
الأمرا�ض ،وقد �أحدثت هذه التقنية
ثورة طبية يف الق�ضاء على جائحة
كورونا يف الع�صر احلايل .كما تُعد
ه��ذه التقنية فر�صة واع��دة لإنتاج
ال��ع�لاج��ات اجل��زي��ئ��ي��ة واخل��ل��وي��ة
و�أع�����ض��اء اجل�����س��م يف احل��ي��وان��ات
امل��ع��دل��ة وراث��ي��ا؛ ال�ستخدامها يف
حل م�شكالت زرع الأع�ضاء لعالج
الف�شل الكلوي والكبدي وغريها.
وتُ�ستخدم تقنية ال��ع�لاج اجليني
لإ���ص�لاح اخللل يف اجلينوم ال��ذي
ي������ؤدي �إىل ح�����دوث الأم���را����ض
ال��وراث��ي��ة ،وال�سرطان ،وال�سكري،
وال�����ص��رع ،وغ�يره��ا م��ن املع�ضالت
املر�ضية .وتعتمد تقنيات العالج
اجليني على ا�ستخدام الأحما�ض
ال��ن��ووي��ة “”,DNA, mRNA
املعززة للتعبري اجليني “Gene
 ”Expressionيف عالج الأمرا�ض،
�أي�ضا تعتمد تقنيات العالج اجليني
على تقنيات الإ�سكات اجليني يف
العالج “ ”Gene Silenceالتي
تعتمد على تقنية “ “ RNAiو

غريها من تقنيات الإ�سكات اجليني
يف العالج  ،ويف امل�ستقبل القريب
ق��د ت��ك��ون تقنية ال��ع�لاج اجليني
بديال للعالجات التقليدية احلالية.
فالعالجات التقليدية هي جزيئيات
�صغرية احلجم ت�ستهدف جزيئات
وم�����س��ارات ب��ي��ول��وج��ي��ة وعمليات
خ��ل��وي��ة لإح�����داث الأث����ر العالجي
وحتقيق ال�شفاء ب ��إذن اهلل تعاىل.
حيث ت�ستهدف الأدوي���ة التقليدية
املجموعات الفعالة من الإنزميات
وامل�����س��ت��ق��ب�لات اخل��ل��وي��ة وق��ن��وات
الأيونات ونواقل الإ�شارات امل�ؤثرة
ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط اخل���ل���وي وغ�يره��ا
من امل��واد احليوية ،فينتج الت�أثري
العالجي .وبالرغم من جناح الأدوية
التقليدية يف ع�ل�اج ال��ع��دي��د من
الأمرا�ض� ،إال �أنها ت�ستهدف فقط
ح��وايل  14٪-10م��ن الربوتينات
الوظيفية التي متثل ح��وايل ٪1.5
من الأحما�ض النووية الب�شرية .لذا
توجه العلماء يف املجال الدوائي �إىل
ا�ستخدام الهند�سة الوراثية بو�صفها
من�صة لإنتاج الربوتينات العالجية،
ومت���ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د من
الربوتينات العالجية مثل الأن�سولني
ومنتجات الدم واللقاحات وعوامل
النمو واملحركات اخللوية وغريها

م�شكلة التربع بالأع�ضاء ،وتقليل
معدل الوفيات التي ي�سببها الف�شل
الكلوي والكبدي وغريهما من العلل
املر�ضية .وق��د �أ���ش��ارت الدرا�سات
والتجارب الأولية �إىل �أن اخلنازير
امل��ع��دل��ة وراث��� ًي���ا مي��ك��ن �أن تُنقل
�أع�ضا�ؤها -مثل القلب والكبد والكلى
والرئة � -إىل االن�سان ،وقد مت ذلك
يف التجارب ال�سريرية الب�شرية.
وب��ال��رغ��م م��ن جن��اح تقنية العالج
اجليني يف ع�لاج �أم��را���ض عديدة،
ال ت���زال عليها بع�ض التحفظات
مثل ع��دم الثبات ،و�صعوبة عبور
الأغ�شية احليوية وحتري�ض اجلهاز
املناعي ،وخطر االندماج اجليني يف
اخلاليا ال�سليمة .وميكن التغلب
ع��ل��ى ال��ق��ي��ود ال��ع�لاج��ي��ة لتقنيات
العالج اجليني بالتعديل الكيميائي،
وا�ستخدام �أنظمة التهديف الدوائي
الذكية وقد ي�صبح عالجها حقيقة
يف امل�ستقبل القريب .وللوقاية من
الأمرا�ض وعدم االحتياج �إىل العالج
اجليني وغ�يره من العالجات البد
من تناول الطعام ال�صحي ،واحلفاظ
على الن�شاط البدين ،وتنظيم النوم
وال�ساعة البيولوجية.
�أ .د .جمال هري�سه
كلية ال�صيدلة

العالج بالجينات ..االتجاهات الحديثة واآلفاق المستقبلية
لعالج العديد من الأمرا�ض .وبالرغم
من جناح الربوتينات العالجية يف
عالج الكثري من الأمرا�ض ،ال تزال
عليها بع�ض التحفظات الطبية مثل:
ف��رط احل�سا�سية ،وع��دم الثبات،
وع��دم ا�ستهدافها كل الربوتينات
واجلينات ذات ال�صلة بالأمرا�ض.
وح��دي��ث��ا ت��وج��ه ال��ع��ل��م��اء �إىل
االهتمام بتقنية العالج اجليني التي
ت�ستخدم �آلية الرتجمة اخللوية”
Cellular
Translation
 ”Machineryلإن��ت��اج بروتينات
م��ث��ل الإن����زمي����ات وامل�����س��ت��ق��ب�لات
والأج�����س��ام امل�����ض��ادة والربوتينات
الأخرى؛ لتعديل الوظائف احليوية
داخ����ل ج�����س��م االن�����س��ان ،لتحقيق
ال�شفاء من الأم��را���ض .كما ميكن
ا�ستخدام تقنيات �إ�سكات التعبري
اجليني يف الهند�سة الوراثية لإنتاج
ال��ع�لاج اجليني وال��ع�لاج اخللوي
وامل��ف��اع�لات ال��ع�لاج��ي��ة احل��ي��وي��ة.
وبذلك ميكن �إنتاج احليوانات املعدلة
وراث ًيا لتوظيفها يف �إنتاج الأع�ضاء
احليوية مثل الكبد والكلى وغريها؛
ال���س��ت��خ��دام��ه��ا ب���دي� ً
ل�ا ل�ل�أع�����ض��اء
ال��ب�����ش��ري��ة ب�ل�ا م�����ش��اك��ل م��ن��اع��ي��ة
“ .”Xenotransplantion
وتُ��ع��د ه���ذه التقنية واع�����د ًة حلل

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

استراتيجيتنا
موسى بن محمد قشيش *

ركيزة تنمية اإليرادات وتنوع االستثمار
�سعت اململكة يف خطط تنميتها االقت�صادية املتعاقبة �إىل
الرتكيز على تنوع م�صادر دخلها وتنوع ا�ستثماراتها ،حيث ن�صت
خطط التنمية على �أهمية تنويع القاعدة اال�ستثمارية؛ وذلك بهدف
التقليل من الت�أثريات ال�سلبية للأزمات اخلارجية املحتملة ،نتيجة
اعتماد النمو على قطاع واح��د .كما تبنت ر�ؤي��ة ال�سعودية 2030
يف برنامج التوازن والتحول املايل توجي َه الدفة لتكون للقطاعات
املختلفة ا�ستقالليتها ،وهذا يتطلب تنمية �إيراداتها الذاتية ،وتنويع
ا�ستثماراتها؛ لتحقيق اال�ستدامة املالية.
وكانت -وال زالت -جامعة امللك �سعود من �أوائل اجلامعات التي
ر�سمت خطتها الإ�سرتاتيجية ،وقامت بتحديثها ومواءمتها مع
ر�ؤي��ة ال�سعودية  2030ومع متطلبات �سوق العمل ،و�سعت لدعم
�أوج��هِ اال�ستثمار ،وحتقيقِ اال�ستدامةِ املالية ،واال�ستثمارِ الأمثلِ
للفر�ص والإمكانات .ومن هنا كانت الركيزة اخلام�سة يف خطتها
ِ
اال�سرتاتيجية املحدثة هي :تنمية الإيرادات وتنوع اال�ستثمارات.
وقد ت�ضمنت الركيزة هدفني رئي�سيني:
ـ �أولهما :تنمية الإيرادات الذاتية ،ويتبعه هدفان فرعيان ،هما:
تنظيم �إدارة الإيرادات الذاتية ،وتنويع الإيرادات الذاتية.
ـ وثانيهما :تنويع اال�ستثمار ومنو الأ�صول ،ويتبعه هدفان فرعيان،
هما :تطوير نظام اال�ستثمار يف اجلامعة ،وتنمية الأ���ص��ول يف
اجلامعة.
وحتى تعمل اجلامعة على قيا�س مدى تقدمها يف هذين الهدفني
فقط و�ضعت م�ؤ�شرات قيا�س مل�ستوى �أداء حتقيق الأهداف وهي:
ن�سبة الإي��رادات الذاتية من اخلدمات املختلفة �إىل �إجمايل دخل
اجلامعة ،ون�سبة التربعات واملنح �إىل �إجمايل �إي��رادات اجلامعة
والعائد على اال�ستثمار ،ون�سبة النمو يف الأ�صول.
ولتحقيق امل�ؤ�شرات و�ضعت خط ًة لعدد من املبادرات ،وهي :بناء
نظام لإدارة املوارد الذاتية ،وت�سويق خدمات اجلامعة حملياً ودولياً،
وبناء ج�سور التوا�صل مع املانحني واملتربعني ،وتعزيز الإي��رادات
الذاتية يف كل من اخلدمات التعليمية والعلمية ،واخلدمات البحثية،
واخلدمات ال�صحية ،واخلدمات اال�ست�شارية ،وتفعيل نظام لإدارة
اال�ستثمار ،و تنويع جماالت اال�ستثمار ،وت�سويق مرافق اجلامعة
و�أ�صولها لال�ستثمار.
وي�سعى مكتب حتقيق الر�ؤية -املتمثل باملكتب التنفيذي للخطة
اال�سرتاتيجية� -إىل متابعة تنفيذ امل��ب��ادرات مع وكالة اجلامعة،
و�أوقاف اجلامعة  ،والإدارة العامة للعالقات والإعالم  ،ومعهد امللك
عبداهلل للدرا�سات والبحوث اال�ست�شارية ،وكذلك وكالة اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،واملدينة الطبية اجلامعية ؛
لتنفيذها ور�صد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة ب�صفة م�ستمرة� ،إميانا منه
ب�أن التنفيذ الفعال للمبادرات ي�ساهم بال �شك يف ردم الفجوة بني
الطموح والأداء.
* مكتب حتقيق الر�ؤية

sp2020@ksu.edu.sa
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قــــــــــــــــرأت لك..

المرجع في القياسات الفسيولوجية

سياسات التعليم وإعادة هيكلة المهنة التربوية

امل�ؤلفJohn G. Webster :
املرتجم :مهدي بن عبد املح�سن القحطاين

امل� ��ؤل ��فRomuald Normand Min :
Liu
املرتجم :عبد العزيز بن �سامل الدو�سري

ق��دم كتاب «امل��رج��ع يف القيا�سات الف�سيولوجية»
جمموعة وا�سعة من املو�ضوعات التي ت�شمل مو�ضوع
القيا�س يف جميع �أق�سام الطب ،كما ي�صف ا�ستخدام
التجهيزات والتقنيات يف القيا�سات العملية املطلوبة
يف الطب ،ويغطي :احل�سا�سات ،والتقنيات ،والأجهزة،
وال�برجم��ي��ات ،وك��ذل��ك امل��ع��ل��وم��ات ع��ن �أن��ظ��م��ة معاجلة
البيانات واقتبا�سها واختزالها وحتليلها على نحو �آيل،
ودم��ج البيانات يف عمليات الت�شخي�ص .ولأن���ه منا�سب
مل�صممي و ُم�ستخدمي الأجهزة على ال�سواء ،ف�إن هذا املرجع
مي ّكن املهند�سني الطبيني ،والعلماء ،والباحثني ،والطالب،
وموظفي الرعاية ال�صحية ،و�أولئك الذين يعملون يف �صناعة
الأج��ه��زة الطبية -من ا�ستك�شاف الطرق املختلفة املتاحة
لقيا�س متغري ف�سيولوجي معني .وي�ساعد هذا املرجع القراء
على اختيار الطريقة الأكرث مالءم ًة من خالل مقارنة الطرق البديلة
ومزاياها وعيوبها.
امل�صدر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر

يحلل ال��ك��ت��اب ال��ت��غ�يرات العاملية يف التنظيم
املدر�سي ومهنة التدري�س ،وكيف ت�أثرت هذه املهنة
ب�سيا�سات التعليم ،كما �أنه يناق�ش بع�ض التحوالت يف
الأو�ضاع املهنية ،وت�أثري املعايري املهنية التي ت�ضبط
ممار�سات التدري�س و�إدارة امل��دار���س ،وو�ضع �سياق
لها .عالوة على ذلك ،يوفر الكتاب بيانات مقارنة ذات
�صلة ب�إعادة هيكلة مهنة التدري�س يف ع�صر العوملة ،من
خالل منظور نقدي ونظرة عامة على الأبحاث الرئي�سة
والنتائج املقارنة عرب البلدان .وعلى هذا النحو ،الكتاب
لي�س موج ًها للباحثني الرتبويني فح�سب ،بل يهتم � ً
أي�ضا
باملهنيني و�صانعي ال�سيا�سات ،خماط ًبا جمتم ًعا تعليم ًيا
و�سيا�س ًيا �أو�سع ،ومهت ًما بالت�شكيل اجلديد ملهنة التدري�س يف القرن احلادي والع�شرين.
امل�صدر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر

«صحافة الهواتف الذكية» جديد د .المكينزي والداود
ر�سالة اجلامعة � -سلمان امل�شعلي:
���ص��در ح��دي��ث��ا ك��ت��اب ج��دي��د
للدكتور عادل املكينزي الأ�ستاذ
امل�شارك بق�سم الإعالم بامل�شاركة
مع الأ�ستاذ �سعد الداود بعنوان
«���ص��ح��اف��ة ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة
التحرير والإخراج ال�صحفي».
ويف ت�صريح ل�صحيفة ر�سالة
اجل��ام��ع��ة ق����ال امل��ك��ي��ن��زي� :إن
الكتاب ج��اء م��واك� ًب��ا للتطورات
احل���دي���ث���ة يف جم����ال الإع��ل��ام

الرقمي وال�صحافة الإلكرتونية،
و ُم��ت��ط��ل � ًب��ا ي��ج��د ف��ي��ه ال��ط��ال��ب
اجل��ام��ع��ي ُم��ب��ت��غ��اه يف خ��ط��وات��ه
الأوىل التطبيقية يف مرحلة
الإنتاج والإخ��راج ال�صحفي عرب
الهواتف الذكية.
وي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب يف �أب��واب��ه
ال�ستة جم���االت تُ��ن��م��ي م��واه��ب
ال��ط�لاب اجل��ام��ع��ي�ين امل��ط��ل��وب��ة
يف ���س��وق ال��ع��م��ل ذات ال��ع�لاق��ة
ب��الإن��ت��اج والإخ�����راج ال�صحفي
عرب الهواتف الذكية ،وتطبيقات

الإن��ت��اج والإخ�����راج يف �صحافة
الهواتف الذكية ،و�أدوات �صحافة
الهواتف الذكية ومواقعها.
ومي��ث��ل ه���ذا ال��ك��ت��اب مرج ًعا
ال غ��ن��ى ع��ن��ه للمتخ�ص�صني،
ولأ���س��ات��ذة الإع�ل�ام والباحثني،
ولطالب الإعالم ،واملهتمني ب�ش�أن
الإعالم اجلديد ،واملتعاملني مع
�صحافة الهاتف الذكي .ويقع يف
� 250صفحة ،ج��اءت م�ستوفية
ومالم�سة لكل ما يتعلق ب�صحافة
الهواتف الذكية.

درا�سة �أدبية ت�ؤكد..

وي��ح��ت��وي ال��ك��ت��اب ع��ل��ى �ستة
�أبوابُ ،ق ّ�سم بع�ضها �إىل ف�صول
تناولت مو�ضوع الكتاب ،تطرق
ال��ب��اب الأول م��ن خ�لال ف�صليه
�إىل الإعالم الرقمي وال�صحافة
الإلكرتونية باعتبارهما مدخلني
�إىل �صحافة ال��ه��وات��ف الذكية،
ُ
وخ���ِ��ص�����ص ال��ب��اب ال��ث��اين ل��ث��ورة
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة� ،أم����ا ال��ب��اب
الثالث فقد ت��ن��اول مو�ضوعني:
�صحافة الهواتف الذكية ،و�أنواع
�صحافة الهواتف الذكية.

بينما ج��اء ال��ب��اب ال��راب��ع عن
الإن���ت���اج والإخ�������راج ال�صحفي
ع�بر ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ،وت��ن��اول
الباب اخلام�س معدات الإنتاج
والإخراج ال�صحفي وتطبيقاتهما
يف الهواتف الذكية ،و�أخرياً جاء
الباب ال�ساد�س يف ف�صلني :الأول
ل��ل��م��ع��اي�ير امل��ه��ن��ي��ة والأخ�لاق��ي��ة
ل�����ص��ح��اف��ة ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة،
وال��ث��اين ح��ول ال��ت��ح��دي��ات التي
ت��واج��ه��ه��ا ���ص��ح��اف��ة ال��ه��وات��ف
الذكية و�سبل احلد منها.

مدينة الرياض شكلت فضاء مكانيا الفتا للنظر في الرواية السعودية
ر�سالة اجلامعة  -درا�سات:
قدمت الأ�ستاذة الدكتورة منال
بنت عبدالعزيز العي�سى �أ�ستاذ
الفل�سفة والنقد بق�سم اللغة العربية
درا�سة علمية عن مو�ضوع )لريا�ض
يف الرواية ال�سعودية( ،ذكرت فيها �أن
مدينة الريا�ض �ش ّكلت ف�ضا ًء مكانيا
الفتا للنظر يف الرواية ال�سعودية ،
ومن هنا ت�أتي �إ�شكالية الدرا�سة ،
التي تعتمد الف�ضاء املكاين للريا�ض
مكونا �سرديا حا�ضراً يف العديد من
النماذج الروائية ال�سعودية .
ال��درا���س��ة ت��ق��وم على ا�ستجالء
���ص��ورة ال��ري��ا���ض ك��م��ا ظ��ه��رت يف
ال��ن�����ص��و���ص ال���روائ���ي���ة امل��خ��ت��ارة ،
وهي ن�صو�ص متفاوتة يف زمنيتها
احل��ك��ائ��ي��ة ب����د ًءا م��ن خم�سينيات
ال���ق���رن امل��ا���ض��ي وح��ت��ى 2013م
 .ه��دف��ت ال��درا���س��ة ل�ل�إج��اب��ة عن
الت�سا�ؤالت التالية :كيف ظهر ت�أريخ
الريا�ض روائيا؟ وما هي متثيالت
الريا�ض يف الن�صو�ص املدرو�سة؟
وما هي مكونات الريا�ض بو�صفها
ف�ضا ًء مكان ًيا (اللغة – ال�شخ�صيات
– الر�ؤية)؟
كما ق�سمت الدرا�سة الن�صو�ص
ح�����س��ب ال���ف�ت�رة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي
���ص��ورت ال��ري��ا���ض فيها وعك�ست
ُ
ت��اري��خ ال��ري��ا���ض �إىل :ال��ري��ا���ض ما
قبل الطفرة 1975-1950م كما
ظهرت يف قلب من بنقالن ،و�شارع
العطايف ،والبحريات ،وال�شمي�سي.
والريا�ض �أثناء الطفرة -1975
1985م يف ع���ي���ون ال��ث��ع��ال��ب ،و

غراميات �شارع الأع�شى.
والريا�ض مابعد الطفرة 1985-
2013م يف القارورة ،و نوفمرب،90
و بنات الريا�ض ،و القند�س.
ثُ���م اع��ت��م��دت ال��درا���س��ة �آل��ي � ًة
تنظيمية منهجية داخلية لر�صد
�صورة الريا�ض من خ�لال املحاور
الآتية  :متثيالت الريا�ض تاريخيا
وج��غ��راف��ي��ا ،ومت��ث��ي�لات ال��ري��ا���ض
م��و���ض��وع��ي��ا ،ومت��ث��ي�لات ال��ري��ا���ض
تقنياً.حيث تو�صلت الدرا�سة لعدد
من النتائج �أبرزها:
 ق���درة اجلن�س ال��روائ��ي علىت�أمل فل�سفة التاريخ وتغرياته؛ �إذ
ر�صدت الن�صو�ص املدرو�سة تاريخ
ال��ري��ا���ض م��ن خ�لال ث�لاث مراحل
خمتلفة ،لكل منها طابعها اخلا�ص،
وه��ذا يعك�س العالقة الوثيقة بني
املكان والتاريخ ال�صادر عنه.
 ب��روز الف�ضاء املكاين بو�صفهب����ؤر ًة مركزية يتحرك م��ن خاللها
ال��ب��ح��ث؛ ب��ه��دف تتبع ح�ضوره يف
الن�صو�ص املدرو�سة ،ليثبت هيمنته
على عنا�صر ال�سرد الأخ���رى التي
تتحرك منه و�إل���ي���ه؛ ل��ذل��ك ح ّمله
ال��ك��ت��اب وال��ك��ات��ب��ات ال��ك��ث�ير من
املو�ضوعات اخلا�صة بتاريخ الريا�ض.
 ظهور الف�ضاء اجلغرايف للمكانالريا�ض ،وقدرته على التفاعل مع
املحيط التاريخي ،بحيث تعددت
جغرافية الريا�ض باختالف الفرتة
الزمنية ال�صادرة عنها  .فظهرت
بيوت الريا�ض القدمية الطينية فيما
قبل الطفرة  ،ثم بيوت الريا�ض يف

مرحلة العبور للطفرة �سواء �أكانت
بيو ًتا �أ�سمنتية �أم ف��ل�لا ،و�أخ�ي�راً
بيوت الريا�ض فيما بعد الطفرة
بق�صورها وفللها املنت�شرة �شمال
ال��ري��ا���ض .وه���ذا ب�لا���ش��ك يك�سب
املكان �أب��ع��اداً نف�سية واجتماعية
�صورت الريا�ض
وتاريخية ودينية .ـ ُ
يف املراحل التاريخية الثالث وفق
م�صطلح «ال�شعرية املكانية» ،تلك
ال�شعرية ال��ت��ي ظ��ه��رت ب��داي��ة يف
اختيار الريا�ض ليكون ف�ضا ًء مكان ًيا
خا�صا ،ثم ظهرت يف الطرق الفنية
ال��ت��ي ُق��دم��ت بوا�سطتها الريا�ض

والدالالت املحيطة بها؛ وبالتايل ال
ميكن بحال جتاهل الق�صدية يف
اختيار امل��ك��ان ،ثم �أي�ضاً ال ميكن
�أن تُف�صل الأم��اك��ن ال��روائ��ي��ة عن
نف�سيات ال�شخ�صيات التي تتحرك
م��ن خ�لال��ه��ا ،وان��ط�لاق��ا م��ن ه��ذه
الفل�سفة ظهرت الر�ؤية الرتكيبية يف
عالقة ال�شخ�صيات بالريا�ض؛ �أي
�أنها ت�صور الريا�ض واق ًعا جغراف ًيا
تاريخيا من خالل �شعورها به .
ـ اختلفت ع�لاق��ة ال�شخ�صيات
ب��امل��ك��ان :ف��ك��ان��ت ع�لاق��ة ان��ت��م��اء
وح���ل���ول ،فيها ي��ت��م ال��ت��داخ��ل بني

ال�شخ�صية واملكان ،وقد ظهرت هذه
العالقة مع الريا�ض ما قبل الطفرة
و�أثناء الطفرة .فال�شخ�صيات ت�شعر
ب��الأل��ف��ة ���س��واء �أك��ان��ت ه��ذه الألفة
م��ع ال��ري��ا���ض ال��ق��دمي��ة ببيوتاتها
الطينية و���ش��وارع��ه��ا الب�سيطة )
���ش��ارع العطايف – ال�شمي�سي –
البحريات( �أم مع الريا�ض �أثناء
الطفرة واالنتقال من احلارة للحي
ومن البيت الطيني للفلل )مغامرات
�شارع الأع�شى – عيون الثعالب( .
وقد تكون عالقة تنافر مب�ستوياتها
املتنوعة )تنافر م��ؤق��ت – تنافر

دائ��م( كما ظهر يف مرحلة ما بعد
الطفرة ،حيث عا�شت ال�شخ�صيات
عالقة تنافر مع الريا�ض املقيدة
حلرياتهم ال�شخ�صية )الريا�ض -
نوفمرب  - 90بنات الريا�ض( � ،أو
الريا�ض املنغلقة على نف�سها و�أهلها
)القند�س( � ،أو الريا�ض املتناق�ضة )
القارورة(.
 ح�ضور الكاتب يف الن�صو�صالروائية املدرو�سة من خالل عن�صر
املتكلم  ،باعتباره منتِجا لأيديولوجية
�سواء �أكان ذلك من خالل الراوي �أم
ال�سارد �أم ال�شخ�صية .

تقنية
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تأثير تكنولوجيا اإلعالم الرقمي
على صناعة المحتوى الصحفي

ر�سالة اجلامعة ـ املكتبة الرقمية:
ت�أثري تكنولوجيا الإع�لام الرقمي على �صناعة
املحتوى ال�صحفي (درا���س��ة ميدانية على القائم
باالت�صال) ،قدمتها الباحثة ميا�سر وليد �سمباوه
من كلية العلوم االجتماعية بجامعة �أم القرى ،حيث
هدفت الدرا�سة للتعرف على ت�أثري تكنولوجيا
الإع�لام الرقمي على �صناعة املحتوى ال�صحفي
من وجهة نظر القائمني باالت�صال من ال�صحفيني
و�صناع املحتوى ال�سعوديني العاملني يف جمال
ّ
ال�صحافة يف اململكة ،حيث �سعت الدرا�سة �إىل
حتديد التكنولوجيات الأكرث ا�ستخدا ًما من قبلهم،

والك�شف عن عالقتها بتطور �أدائهم ،وت ّغري �أدوارهم
يف الف�ضاء الرقمي .وذلك ب�إجراء م�سح ميداين
با�ستخدام اال�ستبانة على عينة عمدية بلغت
( )150مفردة من املتخ�ص�صني يف �صناعة املحتوى.
وتلخ�صت �أه��م النتائج يف وج��ود عالقة طردية
متو�سطة بني ا�ستخدام ال�صحفيني لتكنولوجيا
الإع�ل�ام الرقمي يف �صناعة املحتوى ال�صحفي
ومعدل االعتماد عليها ،بالإ�ضافة �إىل وجود فروق
دالة �إح�صائياً ل�صالح الإناث يف ا�ستخدامهم لها
ب�صورة دائمة .كما �أو�ضحت �أن  74%من القائمني
باالت�صال ي�ستخدمون تكنولوجيا الإعالم الرقمي

يف �صناعة املحتوى ال�صحفي بدرجة كبرية؛ لكن
 % 58فقط �أظهروا �إملامهم بطرق �إنتاجها ،حيث
�أ ّك��د  90.7%منهم على احتياج �إنتاج الو�سائط
الرقمية �إىل فريق عمل م�ستقل ،مما ي��دل على
الفجوة يف املهارات التي ينبغي لهم اكت�سابها.
واتفق القائمون باالت�صال على �أن تعدد ال�سرد
الق�ص�صي هو من �أهم ت�أثريات ا�ستخدام تكنولوجيا
الإع�لام الرقمي ل�صناعة املحتوى ال�صحفي� .أما
�أب��رز �صعوباتها فتمثلت يف وق��وف عن�صر الوقت
عائقا �أمام تعلم التقنيات اجلديدة؛ مما يـ�ؤدي �إىل
زيادة �ساعات عملهم ،لذا تو�صي الباحثة بتكثيف

تدريب القائمني باالت�صال على �إنتاج الو�سائط
الرقمية ب�شكل حم�ترف يف �صناعة الق�ص�ص
الإخبارية ،ودفعهم �إىل اكت�ساب مهارات ال�صحفي
ال�شامل ،وت�شجيعهم على التعلم الفردي وامتالك
املهارات الرقمية ،مثل حتليل اجلمهور ،ومواكبة
ال��رائ��ج؛ لتحقيق اال�ستخدام الأمثل من توظيف
تكنولوجيا الإع�لام الرقمي يف حمتوى ال�صحف
عرب الإنرتنت ،وعدم اقت�صاره على ن�سخ امل�ضامني
املطبوعة ،ومراعاة اختياره القالب املنا�سب للمواد
الإخبارية ،بعد درا�سة اجلمهور بطريقة دقيقة؛
لإي�صال الر�سالة االت�صالية ب�شكل �سليم.

أدوات الذكاء االصطناعي والمحتوى العربي
تُعترب اللغة العربية لغ ًة �شديدة الرثاء ،ومتتلك العديد
من اخل�صائ�ص التي جتعل منها لغ ًة �صعبة التحليل،
وبالتايل توجد �صعوبات وحتديات جمة لتطوير �إطار
عمل حتليل فعال لها نظراً لتعقيد هذه اللغة.
مت ت�سليط بع�ض ال�����ض��وء ح��ول ال��ت��ح��دي��ات التي
تواجه عملية املعاجلة والتحليل للغة العربية يف املقال
ال�سابق ،فيما �سيُخ�ص�ص هذا املقال لو�صف التحديات
التي تواجه حتليل البيانات باللغة العربية امل�ستمدة
من من�صات التوا�صل االجتماعي ،حيث ت�شتمل هذه
التحديات على كل مما يلي:
دالالت الن�صو�ص العربية
دالالت الن�ص يف اللغة العربية معقدة للغاية ،فهناك
العديد من الطرق املختلفة ال�ستخدام اللغة العربية
(الآراء ،التقييم ،ال�سخرية...الخ) ،فالكلمة العربية
معان متعددة ،على الرغم
ٍ
ال��واح��دة قد حتتوي على
من �أن الباحثني ميكنهم البحث عن �سياقات الن�ص من
خالل تقنيات علم البيانات مثل :التنقيب عن الن�صو�ص،
�أو التعلم الآيل؛ ولكن ال يزال من ال�صعب فهم املعنى
املق�صود لن�ص عربي معني ب�شكل جازم.
�صعوبة القدرة على حتديد �أمناط التفاعل وتف�سري
املعاين العربية
مع �أنّ العديد من النا�س يعتقدون �أن �أمناط التفاعل
ع�بر الإن�ترن��ت تنعك�س يف ب��ي��ان��ات و���س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي �إال �أن التفاعل عرب الإنرتنت يرتبط بالو�ضع
االجتماعي لذلك ال ت��زال معاين التفاعالت الب�شرية
املعرب عنها باللغة العربية معقدة و�صعبة الفهم ،ومن ثَ ّم
ف�إن تف�سري املعاين العربية من خالل التفاعالت الب�شرية
يُعد معقدا ،وال يزال يعاين من حتدي البيانات امل�شتقة
ن�صياً واملرتاكمة يف من�صات و�سائل التوا�صل االجتماعي.
���ض��خ��ام��ة ك��م��ي��ة ال��ب��ي��ان��ات ال��ع��رب��ي��ة امل������راد حتليلها
و�صعوبة مقيا�س امل�ستخدم
�إن كمية البيانات العربية وحجمها على �شبكات
التوا�صل االجتماعي �شديد التنوع وال�ضخامة ،وهي

م�ستمرة يف التزايد و التنوع على حد �سواء ،حيث تعترب
من�صات التوا�صل االجتماعي بيئ ًة خ�صب ًة للبيانات
ال�ضخمة التي ت�سمح للم�ستخدمني ب�إنتاج البيانات
وم�شاركتها بخيارات عديدة .لذلك ف�إن كمية وحجم
البيانات املرتاكمة على و�سائل التوا�صل االجتماعي
�أك�بر عند مقارنتها مبن�صات الو�سائط التقليدية،
وه��ذا هو ال�سبب يف �أن الباحثني غال ًبا ما يف�شلون
يف معاجلة هذه البيانات عند تطبيق �أ�ساليب البحث
احلالية والتقليدية
احلاجة لوجود قوى ب�شرية كبرية للتحليل
تُن�ش�أ بيانات �شبكات التوا�صل االجتماعي عن
طريق احلا�سبات التي يولدها الإن�سان ،وه��ذا النوع
من البيانات يختلف عن الأ�شكال الأخرى من البيانات
ال�ضخمة املقي�سة بوا�سطة الأداة ،مثل :درجة احلرارة
�أو كمية الأمطار املرتاكمة  ،وتت�ضمن معظم البيانات
االجتماعية نوعني من البيانات :البيانات الو�صفية،
وبيانات املحتوى
البيانات الو�صفية:
هي البيانات التي ت�صف البيانات  ،على �سبيل
املثال :ح�ساب امل�ستخدم ،ووقت �آخر من�شور قام بن�شره
 ،والرقم الت�سل�سلي للمقاالت .وع��اد ًة ما تكون هذه

البيانات يف �شكل قائمة ويتم �إن�شا�ؤها بوا�سطة نظام
احلا�سوب.
بيانات املحتوى:
وهي من العمليات والتحديات الأكرث �صعوبة  ،فهي
تتطلب الكثري من امل��وارد الب�شرية وامل��ادي��ة لت�صفية
البيانات ،وذلك ب�سبب طريقة ا�ستخدام الإن�سان للغة
وتنوع تن�سيقات البيانات� ،إذ تت�ضمن كمي ًة كبري ًة
من العناوين والكلمات الرئي�سية والعالمات والرموز
العاطفية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل حم��ت��وى ملفات ال�صوت
والفيديو التي قد تُ�ض ّمن مع املحتوى الن�صي ،ولذلك
ف�إن �سمات املحتوى متباينة بدرجة كبرية جداً
عدم وجود �أحرف كبرية يف اللغة العربية
ال توجد يف قواعد اللغة العربية �أحرف كبرية للتمييز
بني �أحرف �أ�سماء العلم الأولية عن باقي كلمات الن�ص
مثل اللغات الأخ��رى التي تعتمد احل��رف الالتيني يف
�أبجديتها ،وه��ذا يجعل من ال�صعب للغاية اكت�شاف
الكيانات املعربة عن �أ�سماء العلم (  ) NEsعلى اختالف
�أ�شكالها ،والتي ع��ادة ما يتم التعبري عنها يف كلمة
واحدة �أو �سل�سلة من الكلمات ،ويتفاقم هذا الغمو�ض
النا�شئ عن نق�ص الأحرف الكبرية لدى برامج الذكاء
اال�صطناعي الرقمية ،ونتيج ًة لذلك ف�إن الطريقة التي

تعتمد عليها قوامي�س الأ�سماء امل�ستخدمة حلل هذه
امل�شكلة غري م�ؤكدة �أو فعالة ،فعلى �سبيل املثال ،ينقل
ا�سم العلم العربي (حازم) معاين خمتلفة يف اجلملة بنا ًء
على ال�سياق ،حيث �إنه ميكن �أن يعمل كفعل (يحزم) �أو
ا�سم �شخ�ص (حازم) �أو �صيغة التف�ضيل (الأكرث حزماً).
وجود �أحرف العلة وحروف الت�شكيل
هناك بع�ض �أحرف العلة يف اللغة العربية التي قد
تغري معنى الكلمة وبالتايل يكون املعنى خمتلفاً ،وينبع
حتدي حتليل الكلمات العربية من حقيقة �أن حروف العلة
الق�صرية يتم جتاهلها يف معظم الن�صو�ص باللغة العربية
لدى برامج الذكاء اال�صطناعي ،كما �أن غالبية الن�صو�ص
العربية على �شبكات التوا�صل االجتماعي تفتقر �إىل
عالمات الت�شكيل ،وهذا ي�ؤدي �إىل غمو�ض املعنى من
مفرد �إىل متعدد ،ومن ثم ين�ش�أ التحليل ال�صريف غري
الدقيق عند تطبيقه على الكلمات اال�سمية نف�سها يف
�أدوات وبرامج التحليل الرقمية ،و�أي�ضاً تفتقر عالمات
الت�شكيل �إىل م�صادر الو�سائط املطبوعة والرقمية مثل
ال�صحف وامل��ج�لات وامل��دون��ات وما�شابه ذل��ك ،حيث
ال تتطلب اللغة العربية حروف الت�شكيل لفهم معاين
الكلمات بل تُفهم معانيها من خالل ال�سياق ،وبالتايل
ف�إن هذا التحديد ال يزال م�ستحي ً
ال من خالل �أدوات
و�أنظمة الذكاء اال�صطناعي.
االختالف يف �أ�ساليب الكتابة
لي�ست هناك معايري �أو قواعد تنظم �أمن��اط كتابة
الكلمات املرتجمة �صوتياً ،وبالتايل ميكن كتابة الكلمة
احلرفية يف تهجئات خمتلفة ،مما يزيد الغمو�ض الذي
تواجهه �أدوات و�أنظمة الذكاء اال�صطناعي ،فعلى �سبيل
املثال ميكن كتابة الكلمة الإجنليزية « « google
عند ترجمتها �إىل العربية ب�أ�شكال خمتلفة با�ستخدام
الن�صو�ص العربية ال�شائعة على الرغم من ت�شابه معناها
( قوقل �أو غوغل �أو جوجل ) .
د .اجلوهرة املطريي
ق�سم الإعالم
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د� .أحمد باهمام مدير املركز اجلامعي لطب و�أبحاث النوم:

أس�� ��س ال��م��رك��ز
أول برنامج زمالة
تخصصية طبية
في طب النوم في
المنطقة العربية

د� .أحمد باهمام

د .باهمام يؤكد :الحرمان من النوم أصبح ظاهرة عالمية
أنصح بعدم استخدام الجوال قبل النوم بساعتين
حوار  -حممد العنزي:
ا�ضطرابات النوم �أ�صبحت ظاهرة
ع��امل�ي��ة ،ا��س�ترع��ت اه�ت�م��ام امل�س�ؤولني
وفتحت لأجلها العديد م��ن املراكز
املتخ�ص�صة ب��ال �ن��وم ،وخ �ط��ورة ه��ذه
اال� �ض �ط��راب��ات تكمن يف �أن بع�ضها
قد ي��ؤدي �إىل الوفاة ال قدر اهلل ،لذا
ا�ست�ضافت ر�سالة اجلامعة الدكتور/
�أح �م��د ب��اه�م��ام -ا��س�ت���ش��اري �أم��را���ض
ال �� �ص��در وط ��ب ال �ن��وم وم��دي��ر امل��رك��ز
اجلامعي لطب و�أبحاث النوم-
 يف ال �ب��داي��ة ح �ب��ذا ل��و تعطونان �ب��ذة ع��ن م��رك��ز ا� �ض �ط��راب��ات ال�ن��وم
م �ت��ى �أن �� �ش ��ئ وم� ��ا اخل� ��دم� ��ات ال �ت��ي
يقدمها؟
يعترب م��رك��ز ت�شخي�ص وع�لاج
ا���ض��ط��راب��ات ال��ن��وم يف م�ست�شفى
امل���ل���ك خ���ال���د اجل���ام���ع���ي م���رك���زًا
�أكادميياً وبحثياً متخ�ص�صا ورائداً
يف ت�شخي�ص وع�ل�اج ا�ضطرابات
النوم على م�ستوى اململكة العربية
ال�سعودية وامل��ن��ط��ق��ة� ،أن�����ش��ئ عام
2022م ،فعلى امل�ستوى البحثي
يعترب املركز من �أكرث املراكز متيزًا
يف ه��ذا امل��ج��ال� ،أم��ا على م�ستوى
ال��ت��دري��ب فقد �أ���س�����س امل��رك��ز �أول
برنامج زمالة تخ�ص�صية طبية يف
طب النوم يف املنطقة العربية عام
2009م حت��ت �شعار «طبيب نوم
�سعودي لكل مدينة �سعودية» ،وقد
ت��خ��رج م��ن ال�برن��ام��ج ال��ع��دي��د من
املتخ�ص�صني الأك��ف��اء يف اململكة
ودول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي،
واعتُرب املركز مركزًا متميزًا بحث ًيا
يف اجل��ام��ع��ة ع���ام 2009م ،ويف
ذات ال��ع��ام ق���ام امل��رك��ز اجلامعي
لطب و�أبحاث النوم ب�إن�شاء الزمالة
ال�سعودية لطب النوم ،حتت مظلة
ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة للتخ�ص�صات
ال��ط��ب��ي��ة ،ب��ح��ي��ث ت�ستطيع جميع
املراكز الطبية واجلامعات ال�سعودية
امل�ؤهلة بدء زماالت تخ�ص�صية لطب
النوم لتغطية احلاجة يف اململكة،

وي���ق���وم امل���رك���ز ب��ت��دري��ب الأط���ب���اء
والفنيني من خمتلف مدن اململكة
ودول اخلليج العربي.
ك��م��ا �أن امل��رك��ز جم��ه��ز ب���أح��دث
الأج��ه��زة الت�شخي�صية والعالجية
املتخ�ص�صة يف ه��ذا امل��ج��ال ،التي
ت�ستخدم تقنية رقمية عالية اجلودة،
متكن ال��ف��ري��ق الطبي امل��ع��ال��ج من
درا�سة نوم املري�ض درا�سة دقيقة.
وق��د من��ا ط��ب ال��ن��وم يف اململكة
خ�لال الـ� 25سنة املا�ضية ب�شكل
كبري ،وزاد عدد املخت�صني واملراكز
الطبية بحيث �أ�صبحت اخلدمة
موجودة يف املدن الرئي�سية واملراكز
الطبية الكربى يف اململكة.
 كيف تتم درا�سة النوم لديكم يفاملركز وكم ت�ستغرق من وقت؟
ـ ال��ن��وم عملية م��ع��ق��دة ،يحدث
خ�لال��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات
الفيزيولوجية ،ويف بع�ض احل��االت
امل��ر���ض��ي��ة ل��ك��ي نفهم ن���وم املري�ض
و�أي م�����ش��اك��ل ق���د حت���دث خ�لال��ه
ن��ح��ت��اج مل��راق��ب��ة بع�ض امل���ؤ���ش��رات
الفيزيولوجية خالل النوم ،حيث يتم
مراقبة امل�ؤ�شرات التالية :املوجات
الكهربائية يف ال��دم��اغ ،وح��رك��ات
الع�ضالت ،والتنف�س من خالل الفم
وفتحتي الأن��ف ،وال�شخري ،ومعدل
وان��ت��ظ��ام دق���ات ال��ق��ل��ب ،وح��رك��ات
الأرجل ،وحركات ال�صدر واحلجاب

احلاجز ،ومعدل الأك�سجني يف الدم
ومعدل طرد ثاين �أك�سيد الكربون من
اجل�سم ،وذلك بالقيام بو�ضع بع�ض
الأقرا�ص املعدنية على الر�أ�س واجللد
با�ستخدام نوع من املواد الال�صقة،
�إ�ضاف ًة �إىل �أحزمة مطاطية مرنة
تو�ضع حول البطن وال�صدر ملراقبة
التنف�س ،ويثبت �شريط �صغري من
البال�ستيك بالقرب من الفم والأنف
ملراقبة التنف�س.
�أم���ا م�ستوى الأك�����س��ج�ين فيتم
قيا�سه من خالل م�شبك مثبت على
الأ�صابع -وكل الأدوات ال�سابقة غري
م�ؤملة -كما �أنها م�صممة خ�صي�صاً
لتكون ب�أق�صى درجات الراحة.
ويف غرفة �أخرى يدير كل �أجهزة
امل��راق��ب��ة فني متخ�ص�ص يف هذا
املجال ،وتكون للمري�ض احلرية يف
التقلب �أثناء النوم ،والنوم بالو�ضعية
التي تكون �أكرث �أريحية كما لو كان
يف بيته ،وع��ن��د احل��اج��ة ي�ستطيع
املري�ض طلب الفني من خالل جهاز
ات�صال يف �أي وقت خالل الدرا�سة،
كل ه��ذه العملية تتم ب�سرية تامة
للحفاظ على خ�صو�صية املري�ض.
 ما هي ا�ضطرابات النوم؟ق���د ي�����ش��ت��ك��ي امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن
يعانون م��ن ا�ضطرابات ال��ن��وم يف
��ان كثرية من �أع��را���ض حمددة
�أح��ي ٍ
مثل الأرق� ،أو زي��ادة النعا�س �أثناء

ال��ن��ه��ار ،وال�����ش��خ�ير ،وق���د يح�ضر
بع�ض املر�ضى وه��م ي�شتكون من
�أع��را���ض مبهمة مثل الإح�سا�س
بالتعب ،واالكتئاب ،و�ضعف الرتكيز
الذهني ،وهذه ال�شكاوى قد حتدث
نتيجة �أ�سباب عديدة ال ح�صر لها
وتتطلب متحي�صاً لها من قبل طبيب
خمت�ص ،يكون قادراً على ت�شخي�صها
ومعاجلتها يف حالة كل مري�ض على
ح��دة ،ت�شخي�صاً وع�لاج��اً منا�سباً
حلالته .ومل��ا ك��ان��ت اال�ضطرابات
املتنوعة ت�ؤثر يف طبيعة النوم وما
حتدثه من �إزع��اج��ات �أث��ن��اءه ،ومع
التطور ال�سريع ال��ذي بدا يف هذا
التخ�ص�ص ال��ط��ب��ي؛ ن�ش�أ اهتمام
خا�ص لت�صنيف ا�ضطرابات النوم
من قبل املخت�صني فيه .وكان ذلك
بعد نقا�ش م�ستفي�ض ،ظهر �إىل
الوجود يف عام 1990م الت�صنيف
ال��ع��امل��ي ال���ض��ط��راب��ات ال��ن��وم وفيه
تعداد لـ ) (84ا�ضطراباً ،مع ذكر
املعايري الت�شخي�صية التف�صيلية
التي تف�صل بني ا�ضطراب و�آخ��ر،
وع���ل���ى �أي�����ة ح����ال ف������إن ال��ت��ق��ومي
الإكلينيكي للمر�ضى الذين يعانون
من ا�ضطرابات النوم تقومي مهم،
�إال �أن النجاح يف �إعطاء ت�شخي�ص
دقيق ومعاجلة ناجعة يتطلبان وجود
م��رك��ز متخ�ص�ص ل��ه��ذه احل���االت،
ولقد �ضم �آخر ت�صنيف �صدر عام

د� .أحمد باهمام يتحدث للزميل حممد العنزي

2014م حوايل  100ا�ضطراب نوم
لكل منها �شروطه الت�شخي�صية.
وب��ال��رغ��م مم��ا ذك���ر �آن���ف���اً ،ف���إن
�أه��م��ي��ة ه���ذا ال��ت��خ�����ص�����ص مل يتم
�إدراكها �إال حدي ًثا ،ولإعطاء القارئ
فكرة عن مدى خطورة جتاهل هذه
اال���ض��ط��راب��ات� ،س�أذكر واح���دًا من
هذه اال�ضطرابات مف� ً
صال فيه ،وهو
اال�ضطراب املعروف با�سم (انقطاع
التنف�س االن�����س��دادي �أث��ن��اء ال��ن��وم):
وفيه يحدث ال�شخري وانغالق متكرر
للمجرى الهوائي العلوي ال��ذي مير
الأك�سجني عربه �إىل الرئتني ،وتبلغ
ن�سبة انت�شاره  10%-4يف الأ�شخا�ص
الذين يكونون يف متو�سط �أعمارهم
وقد ت�صل �إىل  %30يف كبار ال�سن،
ولنا �أن نتخيل كم من مري�ض مير
حت��ت ناظرنا ون��ح��ن ال ن��ع��رف �أن��ه
م�صاب با�ضطرابات النوم ،ع�لاو ًة
على انت�شار ه��ذا امل��ر���ض انت�شا ًرا
وا�سعا يف املجتمعات ،ف���إن ت�أثريه
حم�سو�س �إذ �أن بع�ض العلماء �شبه
�ضرر هذا املر�ض ب�ضرر التدخني.
 بحكم خربتكم الطويلة يف هذااملجال دكتور ،هل زادت م�شاكل النوم
خالل الـ � 5سنوات املا�ضية؟
زاد ال�����وع�����ي ب��ي��ن الأط�����ب�����اء
با�ضطرابات النوم وكذلك الوعي
عند ال��ع��ام��ة ،ل��ذل��ك �أ���ص��ب��ح حجم
العمل �أك�بر وع��دد املر�ضى الذين
ي��ح��ول��ون مل��راك��ز ط��ب ال��ن��وم �أك�بر،
ول��ك��ن ب��ع�����ض ال��ت��غ�يرات يف منط
احل��ي��اة �ساهمت يف ظ��ه��ور بع�ض
ا�ضطرابات النوم ب�شكل �أكرب ،مثل
ظهور اجلواالت والأجهزة اللوحية،
وزيادة الأن�شطة االجتماعية الليلية،
���س��اه��م��ت يف زي����ادة ال�����س��ه��ر وقلة
�ساعات النوم ،وهذا الأمر له عواقب
�صحية ك��ب�يرة ،وك��ذل��ك ي���ؤث��ر على
التح�صيل الأكادميي والقدرة على
الإجن��از .وقد ن�شرت -بحمد اهلل-
وب�شكل ر�سمي التو�صيات الوطنية
ال�سعودية ملدة النوم ال�صحية لكل
الفئات العمرية يف ورقتني علميتني
يف دورية Ann Thoracic Med

وتعترب ال�سعودية م��ن �أول خم�س
دول يف العامل ن�ش ًرا لهذه التو�صيات
اخلا�صة بها.
وقد �أ�صبح نق�ص �ساعات النوم �أو
ما يعرف طب ًيا باحلرمان من النوم
ظاهرة عاملية ،وهي منت�شرة جدًا يف
جمتمعنا ب�سبب ال�سهر لي ً
ال حتى
�ساعات مت�أخرة ،واال�ستيقاظ مبك ًرا
من �أجل املدار�س وممار�سة الأعمال
يف �ساعات مبكرة.
ومي��ك��ن اع��ت��ب��ار احل���رم���ان من
ال��ن��وم م�شكلة �شائعة ج���دا ،و�إن
ك��ان الطب احلديث قد نبهنا �إىل
الأهمية الكبرية للنوم ،ف�إن احلبيب
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم قد
نبهنا قبل ذل��ك بكثري �إىل �أهمية
النوم للج�سد يف �أك�ثر من حديث
منها ح��دي��ث ع��ب��د اهلل ب��ن عمرو
ر�ضي اهلل عنه يف �صحيح البخاري
حني كان الر�سول �-صلى اهلل عليه
و�سلم -ين�صح عبد اهلل -ر�ضي اهلل
عنه -حيث كان مما قال لهَ « :و ُق ْم
َو مَ ْ
ن َف�إِ َّن لجِ َ َ�سدِ َك َعلَيْ َك َح ًّقا».
ويرتبط نق�ص ال��ن��وم بالإ�صابة
بنزالت الربد ،و�ضعف مناعة اجل�سم،
وارتفاع ال�ضغط ،و�أم��را���ض القلب،
وال�����س��ك��ري ،وال�سمنة ،و�شيخوخة
اجللد ،واالكتئاب ،وزيادة خطر ظهور
الأورام ،كما �أن ت���أث�يره �أق��وى على
ال�سيدات من الرجال ،وقد ال تنطبق
على من حتتاج �أج�سامهم �ساعات
نوم �أقل ،فهناك �أ�شخا�ص يحتاجون
�ساعات نوم �أقل من غريهم.
 اجل � � ��وال وم� � ��دى ت � ��أث �ي�ره ع�ل��ىالنوم؟
ارت����ب����ط ا����س���ت���خ���دام اجل�����وال
والأجهزة اللوحية بقلة النوم والأرق
يف كثري من الأبحاث .لذلك ين�صح
بعدم ا�ستخدام اجل��وال قبل النوم
ب�ساعتني ،والأجهزة اللوحية ت�صدر
ال�ضوء الأزرق ق�صري املوجة ،مما
ي���ؤث��ر ب�شكل مبا�شر ع��ل��ى �إف���راز
هرمون امليالتونني يف امل�ساء ،والذي
يفرز ع��ادة يف �أول �ساعات الليل
ليُهيئ اجل�سم للدخول يف النوم.
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د .علي بن ضميان العنزي *

المتمنعون عن الكتابة

وقوف خاطئ على امل�سار الأر�ضي للمكفوفني ..من امل�س�ؤول؟!

قسم الجراحة بالمدينة الطبية ينقذ حياة
مقيم اخترقت جسده  3أسياخ من الحديد

يف ع�صر ال�صحافة الذهبي وقبل خفوت �أواره��ا ،كانت
كتابة مقال �أو م�شاركة يف �صحيفة تغري الكثريين ،وتعد
�إجنازا كبريا� ،إذ مل تكن هناك من�صات للن�شر �سوى ال�صحف
الورقية واملجالت ال��دوري��ة ،ورمب��ا من�شورات تخ�ص بع�ض
اجلهات احلكومية واخلا�صة .وال �أ�شك �أبداً يف �أن البع�ض ما
زال يحتفظ بق�صا�صات قدمية مل�شاركاته ال�صحفية الأوىل.
وهناك من يربوزها ويزين بها زوايا جمال�سه.
يف ب��داي��ات ع�صر النت ات�سعت دائ���رة الن�شر بوجود
املنتديات الإلكرتونية التي فتحت الآفاق للجميع وبرز كتاب
ر�أي جدد ،وهناك بع�ض املنتديات �أخذت �شهرة كبرية ،و�أ�صبح
كتابها جنوما يف عاملهم اجلديد الذي ا�ستغنى عن ال�صحافة
ومق�ص الرقيب؛ بل �إن ت�أثريهم يف تلك الفرتة كان �أقوى من
كتاب الر�أي يف ال�صحف املحلية.
وبعد انت�شار ال�صحف الإلكرتونية� ،أ�صبحت كتابة الر�أي
والعمود ال�صحفي من الأمور املي�سرة ،فال قيود للم�ساحة ،وال
تكلفة للطباعة ،وال مقابل مادي للكتاب .لدينا الآن الآالف
من كتاب الأعمدة والر�أي ،وال �أنتق�ص منهم ،فاحلراك جميل
وثري ،واملحتوى املميز يفر�ض نف�سه بانت�شاره عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،و�إث��ارة اجلمهور والتفاعل معه .ف ُرب
مقالة ي�سهر اخللق جراها ويخت�صم.
مع هذا الت�شبع والزخم يف كتابة ال��ر�أي ،ظهر املتمنعون
عن الكتابة ،فلم تعد مغرية ولي�ست ميزة لهم كما كانت يف
الزمن اجلميل� .أكتب هذا املقال �شاكياً طاقم �صحيفة ر�سالة
اجلامعة ،فبعد �أن خ�ص�صنا هذا العمود ال�صحفي ليكون
م�ساحة يكتبها فيها �أحدنا كل �أ�سبوع وجدتني �أطلب منهم
دون جدوى كتابة مقال هذا الأ�سبوع ،ا�ضطررت عندها �أن
تكون امل�ساحة يل مرة �أخرى للأ�سبوع الثاين على التوايل،
ولكني جعلتها م�ساحة �شكوى .و�أمتنى �أن يتجاوب الزمالء يف
ال�صحيفة يف الأ�سابيع القادمة ،وال �أ�شك �أن يف جعبتهم ما
تتعط�ش له الأقالم.
* امل�شرف على الإدارة والتحرير

الجمعية التعاونية لمنسوبي الجامعة
تعقد اجتماعها غدا اإلثنين
ر�سالة اجلامعة  -التحرير:
جنح فريق طبي -بق�سم اجلراحة
يف املدينة الطبية باجلامعة -يف
�إن��ق��اذ حياة مقيم �أ�صيب �إ�صابة
بالغة نتيجة �سقوطه على عدد من
الأ�سياخ احلديدية.
و�أو���ض��ح��ت ا���س��ت�����ش��اري ج��راح��ة
احل����وادث والإ���ص��اب��ات يف املدينة
الطبية اجلامعية ال��دك��ت��ورة ن��ورة
ال�����س��ب��ي��ع��ي �أن ف���ري���ق احل�����وادث
والإ�صابات بق�سم اجلراحة با�شر
حالة مقيم و�صل لق�سم الطوارئ،
تعر�ض ج�سده الخرتاق ثالثة �أ�سياخ

وا�ستقرت يف �أماكن حرجة ،وبعد
الفح�ص ال�سريري و�إجراء الأ�شعات
ال�صوتية وال�سينية ال�لازم��ة نُقِ َل
مبا�شر ًة �إىل غرفة العمليات خالل
 20دقيقة من و�صوله.
وبينت ال�سبيعي �أن ال�سيخ الأول
اخ�ترق اجل��زء الأمي���ن م��ن منطقة
الفخذ مبحاذاة ال�شريان والوريد
الفخذي الفرعي والأ���س��ا���س��ي مع
منطقة البطن مب��ح��اذاة ال�شرايني
احل��رق��ف��ي��ة ال���ك�ب�رى و����ص���والً �إىل
�شرايني الكلية اليمنى ،وا�ستقر
مب��ح��اذاة االث��ن��ي ع�شر مم��ا �أدى

�إىل �إ����ص���اب���ة ط��ف��ي��ف��ة يف االث��ن��ي
ع�شر ،م�شري ًة �إىل �أن �صور الأ�شعة
�أو�ضحت �أن ال�سيخ الثاين اخرتق
منطقة البطن ال�سفلى حتت ال�سرة
مما �أدى �إىل �إ�صابة الأمعاء الدقيقة
يف �أربع مناطق ،وا�ستقر يف اجلزء
ال��ع��ل��وي م��ن امل��ع��دة ب��ع��د اخ�ت�راق
اجل��دار اخللفي والأمامي للمعدة،
�أم��ا ال�سيخ الثالث فقد تبني �أن��ه
اخرتق احلو�ض من اجلهة الي�سرى
مما �أدى �إىل ك�سر م�ضاعف يف تلك
اجلهة من احلو�ض وا�ستقر مبحاذاة
العمود الفقري دون اخرتاقه وهلل

احلمد.
و�أف��ادت �أن مثل هذه الإ�صابات
ت�ستلزم �إجراء جراحة من قِ َبل فريق
جراحي متمكن وبدقة عالية من
امل��ه��ارة؛ ملا فيها من خطورة بالغة
على حياة امل�صاب .وح��ول مراحل
العملية �أو�ضحت ال�سبيعي �أن ال�سيخ
الأول مت ا�ستخراجه بعد ال�سيطرة
على ال�شرايني الكربى� ،أما ال�سيخان
الآخ��ران فقد �أُزِ ي�لا بعناية �شديدة
كي ال ي�ؤ ّثرا على الأع�ضاء املحيطة
باملنطقة امل�صابة مع ترميم الأع�ضاء
املت�أثرة جراء هذه الإ�صابة.

النادي الجغرافي
يحتفل باألسبوع
العالمي للفضاء

ر�سالة اجلامعة  -الآداب:
احتفل النادي اجلغرايف م�ؤخراً
يف ب��ه��و ك��ل��ي��ة الآداب ب��الأ���س��ب��وع
ال��ع��امل��ي للف�ضاء  ،وذل���ك بطرق
ممتعة وم�سلية وب��ث روح امل��رح
بني ال��زوار ،جتلت فكرة الفعالية
بتق�سيمها �إىل ث��م��ان��ي��ة �أرك����ان،

حيث يهتم كل ركن بنوع معني من
املوا�ضيع ويقدم معلومات متعلقة
ب���ه ،ح��ي��ث �أه���ت���م ال���رك���ن الأول:
بتو�ضيح ف��ك��رة �أ���س��ب��وع الف�ضاء
وما يحتويه الف�ضاء )مثل الثقب
الأ���س��ود( ،ال��رك��ن ال��ث��اين :يخت�ص
ب��ال��ت��ح��دث ع���ن رواد ال��ف�����ض��اء

وطريقة نومهم و�أكلهم بالف�ضاء
وتو�ضيح تغري بدالت رواد الف�ضاء
ع�بر ال�����س��ن�ين ،و�أي��� ً��ض��ا التعريف
ب��أول رائد ف�ضاء �سعودي ،الركن
الثالث :يهتم باملجموعة ال�شم�سية
وقد مت �شرح الكواكب التابعة لهذه
املجموعة وعر�ض جم�سم لها.

ر� � �س� ��ال� ��ة اجل� ��ام � �ع� ��ة  -اجل �م �ع �ي��ة
التعاونية:
بح�ضور م��ن��دوب وزارة امل��وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية
تعقد اجلمعية التعاونية متعددة
الأغ��را���ض ملن�سوبي جامعة امللك
�سعود اجتماع اجلمعية العمومية
العادي الثاين غداً الأثنني  28ربيع
الأول  1444امل��واف��ق � 24أكتوبر
2022م يف مت��ام ال�ساعة الثامنة
م�سا ًء ،وذلك يف ا�سرتاحة �أع�ضاء
هيئة التدري�س بال�سكن اجلامعي
القدمي.
�صرح بذلك الدكتور تركي العيار
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية -م�ضيفاً �أن االجتماع يناق�ش عددًا مناملو�ضوعات املدرجة على ج��دول الأعمال و�أهمها :مناق�شة امليزانية
العامة ،والإجن���ازات احلالية ،وامل�شاريع امل�ستقبلية للجمعية ،وكذلك
تفعيل بند اخلدمات االجتماعية واالقت�صادية.
و�أه��اب الدكتور العيار بكافة امل�ساهمني �إىل ح�ضور هذا االجتماع
واال�ستفادة من مالحظاتهم و�آرائهم ومقرتحاتهم التي ت�صب يف م�صلحة
امل�ساهمني واجلمعية على حدّ �سواء.

امل�شرف على الإدارة والتحرير

نائب رئي�س التحرير
�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

alialanazi@ksu.edu.sa

saldekeel@ksu.edu.sa

aalfulaij@ksu.edu.sa

د .علي بن �ضميان العنزي
ت4673555/

ت4673446/

ت4678781/

