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د .العمر يفتتح مؤتمر التمريض العلمي الدولي الثاني

ر�سالة اجلامعة  -املدينة الطبية:
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبد
ال��رح��م��ن ال��ع��م��ر �أع���م���ال م ��ؤمت��ر
التمري�ض العلمي ال���دويل الثاين
واملعر�ض امل�صاحب بعنوان( :التحول
للم�ستقبل ال��ذي نت�صوره ،نغريه،
ن��ب��ت��ك��ر ،ن��ح��ت��ف��ل) يف ق��اع��ة حمد
اجلا�سر باجلامعة ،بح�ضور املدير
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ال��ع��ام التنفيذي للمدينة الطبية
اجلامعية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد
ب���ن ���ص�لاح ه��ر���س��ي ،ومب�����ش��ارك��ة
ن��خ��ب��ة م��ن خ��ب�راء وق����ادة حمليني
ودول��ي�ين يف جم��ال التمري�ض من
خمتلف التخ�ص�صات الأك��ادمي��ي��ة
وال�������س���ري���ري���ة .ون���اق�������ش امل����ؤمت���ر
العديد من املحاور حول التمري�ض
كالتكنولوجيا وال��ت��ح��ول الرقمي
يف ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي ،وال��ت��دري��ب

نقص األدوية  ..أزمة عالمية

رضا المستفيدين عن الخدمات اإللكترونية 13

والتطوير ،وتعزيز القيادة التحويلية،
ودعم اخلربات ال�شخ�صية الفعالة
امل��ك��ت�����س��ب��ة م���ن اجل���ائ���ح���ة� ،إىل
جانب ممار�سات الرعاية املبتكرة
وامل�ستحدثة.
ويف م�ستهل م��را���س��م االف��ت��ت��اح
رحب املدير العام التنفيذي للمدينة
الطبية اجلامعية ال��دك��ت��ور �أحمد
هر�سي ب�ضيوف امل�ؤمتر وامل�شاركني،
وق���ال� :إن امل ��ؤمت��ر ي ��أت��ي يف وقت

ي�شهد فيه القطاع ال�صحي تطوراً
مت�سارعاً ي�ستدعي مواكبته من
خالل تبادل اخلربات واملعارف التي
�ست�شكل م�ستقبل مهنة التمري�ض،
والتو�سع يف تقدمي خدمات ال�صحة
الإل��ك�ترون��ي��ة واحل���ل���ول ال��رق��م��ي��ة،
واالرتقاء بجودة اخلدمات ال�صحية،
مب��ا ي��ع��زز ر���ض��ا امل�ستفيدين عن
تطبيق واتباع �أف�ضل املعايري الدولية
يف هذا املجال ،و�أك��د خالل كلمته

على �أهمية دعم برامج تطوير مهنة
التمري�ض ،انطالقا من ر�ؤية ،2030
م�����ض��ي��ف�اً �أن ه���ذا امل����ؤمت���ر ال���ذي
تنظمه اجلامعة يهدف �إىل حتقيق
طموحات قيادتنا الر�شيدة من خالل
تطوير مهارات الكوادر التمري�ضية،
م�شيداً باالهتمام الكبري الذي يلقاه
ال��ق��ط��اع ال�صحي م��ن ل���دن خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود و�سمو

مب�شاركة من  88دولة و  6210باحثني..

ويل عهده الأمني الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما
اهلل – ال����ذي ج��ع��ل ب��ف�����ض��ل اهلل
اململكة يف مقدمة ال��دول املتطورة
يف املجال ال�صحي ،ويف ختام كلمته
�أعرب املدير العام التنفيذي للمدينة
الطبية اجلامعية عن �شكره وتقديره
ملعايل رئي�س اجلامعة لرعايته لهذا
امل�ؤمتر.
التفا�صيل �صـ5

العلوم تعقد المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم ICES 2023
ر�سالة اجلامعة ـ العنود العنزي:
تنظم كلية العلوم امل�ؤمتر واملعر�ض
ال��دويل للعلوم  2023حتت �شعار
(العلوم مل�ستقبل زاه���ر) يف تاريخ
2023/2/8-6م القادم ،يف رحاب
اجلامعة ،ي�شارك يف امل�ؤمتر �أكرث
م��ن  6210باحثني م��ن  88دول��ة
ب��ع��دد جت���اوز  2100ورق���ة علمية
ومل�صق علمي.
حيث ت�شارك  34دولة من قارة
�آ�سيا بعدد  963ورقة علمية ،تليها
 19دول���ة م��ن ق���ارة �أفريقيا بعدد
 842ورقة علمية ،ثم  24دولة من
قارة �أوروبا بعدد  112ورقة علمية،
و  8دول من قارة �أمريكا اجلنوبية
بعدد  19ورقة علمية ،ومن بعدها
دولتان من ق��ارة �أمريكا ال�شمالية
بعدد  31ورقة علمية ،وت�شارك قارة
�أ�سرتاليا بعدد  3ورقات علمية.
فبلغ ع��دد امل�شاركات يف حمور
املوارد الطبيعية  367ورقة علمية،

ت�لاه��ا حم���ور ال��ت��ق��ن��ي��ات احليوية
ب��ـ  361ورق���ة علمية ،ويف حمور
املوارد الطبيعية  346ورقة علمية،
�أم��ا يف حم��ور الطاقة فكان عدد
الأوراق العلمية  ،221ويف حمور
النمذجة الريا�ضية وتطبيقاتها كان

عدد امل�شاركات  83ورقة علمية ،
بينما يف حم��ور التعدين  71ورقة
علمية ،ويف حمور البنية الريا�ضية
وتطبيقاتها  64ورق��ة علمية ،ويف
حم��ور الإح�صاء وحماية البيانات
 56ورق��ة علمية  ،و���ش��ارك حمور

الكيمياء ال�صناعية بــ  48ورق��ة
علمية  ،ويف حم��ور علوم الف�ضاء
 38ورق��ة علمية  ،ويف حم��ور دور
امل��ر�أة يف العلوم  17ورقة علمية .
وال يزال العمل جار ًيا على ا�ستقبال
املزيد من الأوراق العلمية .
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وفق قائمة ستانفورد األمريكية ..منسوبو
الطب ضمن أعلى  2%استشهادًا

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
ح�صل �أربعة وع�شرون ع�ضواً من
من�سوبي كلية الطب يف جامعة امللك
�سعود �ضمن �أعلى  2%من علماء
العامل الأكرث ا�ست�شهاداً وفق قائمة
�ستانفورد الأمريكية لعام 2021م
بح�سب موقع  Elsevierوهم� :أ.د.
�سلطان �أي���وب ميو ،و�أ.د� .سامي
ع��ازر ،و�أ.د� .أحمد باه ّمام ،و�أ.د.
حممد القطان ،و�أ.د� .أح��م��د �أب��و
الأ�سرار ،و�أ.د .ليلى العيا�ضي ،ود.
هاين مت�ساح ،و�أ.د� .صالح املح�سن،
و�أ.د .خ��ال��د ط��ب��ارة ،و�أ.د .ماجد
املا�ضي ،و�أ.د .خالد الغامدي ،و�أ.د.
عبد اهلل العنقري ،و�أ.د .حمزة عبد
الغني ،و�أ.د .عا�صم الفدا ،و�أ.د.
ح��ن��ان ح��ج��ر ،ود .عثمان ه���ارون،
و�أ.د��� .س��ارة ال�سبيعي ،ود .م��ازن
ب��ري ،و�أ.د .عبد الرحمن العرفج،
و�أ.د .حم�سن احل��ازم��ي ،ود� .أن�س
خ���ان ،و�أ.د� .أري���ك ن��وج��ي ،و�أ.د.
�إبراهيم املفلح ،ود .فهد ال�سحيم.
فيما ح�صل اثنا ع�شر ع�ضو�أً من
من�سوبي كلية الطب على الأك�ثر
ا�ست�شهاداً لأبحاثهم خالل م�سريتهم
املهنية وف��ق القائمة نف�سها وهم:
�أ.د� .سلطان �أيوب ميو ،و�أ.د� .سامي
ع��ازر ،و�أ.د� .أحمد باه ّمام ،و�أ.د.
حممد القطان ،و�أ.د� .أح��م��د �أب��و
الأ�سرار ،و�أ.د .خالد طبارة ،و�أ.د.
فالح بن يزيد الفالح ،و�أ.د .حم�سن
احل���ازم���ي ،و�أ.د .ع��ب��د ال��رح��م��ن
العرفج ،و�أ.د .خالد الفالح ،و�أ.د.
�أريك نوجي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن كلية الطب

ال��ت��ي مت �إن�����ش��اءه��ا ع��ام 1387هـ
ك�����أول كلية ط��ب يف املنطقة ويف
اجلامعة �ضمت العديد من الأطباء
املتميزين والباحثني امل�ؤثرين حملياً
وعاملياً والذين �ساهموا بالعديد من
املنجزات املعرفية املهمة يف الن�شر
العلمي الر�صني وب��راءات االخرتاع
والريادة يف التعليم الطبي والتدريب
الإكلينيكي ،والدرا�سة البحثية التي
تعنى بفهم امل��ر���ض �ضمن �إط���ار
مفهوم الباثوفيو�سوجلي ،ورب��ط
ذلك مبنظمة متكاملة �إكلينيكيا عرب
الت�شخي�ص والعالج والوقاية.
حيث يوجد يف كلية الطب 19

ق�سم يف تخ�ص�صات �إكلينيكية
متنوعة وك��ذل��ك بحثية �أك��ادمي��ي��ة
يف العلوم الأ�سا�سية .اجلدير ذكره
�أن��ه بلغ عدد الطالب املقبولني يف
مرحلة البكالوريو�س لكلية الطب من
ع��ام 1434هـ حتى ع��ام 1443هـ
 2512طالباً.
ب��ي��ن��م��ا ي��ب��ل��غ ع�����دد ال���ط�ل�اب
والطالبات اخلريجني يف مرحلة
البكالوريو�س لكلية الطب من عام
1434هـ حتى عام 1443هـ 2403
طالباً
وق���د ب����د�أت ب��رام��ج ال��درا���س��ات
العليا بكلية ال��ط��ب باجلامعة يف

علوم الرياضة تشارك بركن توعوي
بمناسبة اليوم العالمي للقلب

ع���ام  1404ه���ـ ب�برن��ام��ج دب��ل��وم
طب وجراحة العيون ،وال��ذي يعد
�أول برنامج درا���س��ات عليا طبية
ح��ول فيما بعد
يف اململكة وال��ذي ِ ّ
ليمنح درج���ة ال��زم��ال��ة .وو�صلت
ب��رام��ج ال��درا���س��ات العليا :دب��ل��وم،
ماج�ستري ،دكتوراة ،بورد ،زمالة؛ يف
عام  1441اىل  135برنامج .ومت
زي��ادة امل�ساحة املخ�ص�صة للمعامل
البحثية مب��ا ي��ق��ارب  5000مرت
مربع خالل العام الدرا�سي احلايل
2020م ،ويعمل بها ما يقارب من
 30ب��اح��ث �اً مت ا�ستقطابهم لهذا
الغر�ض .وحتت�ضن الكلية  14كر�سي
بحث طبي ،و 16جمعية علمية .كما
مت جتهيز  50%من املعامل والعمل
على جتهيز الن�سبة املتبقية خالل
الفرتة القادمة.
ويع ُّد الباحثون يف كلية الطب من
الباحثني املميزين يف منطقة ال�شرق
الأو�سط يف تخ�ص�صاتهم املختلفة؛
حيث :حققت الكلية املركز رقم ٧٩
على م�ستوى ال��ع��امل ب�ين الكليات
ال�صحية واحل��ي��وي��ة يف ت�صنيف
التاميز �أك�س  ،٢٠٠٩كما ح�صلت
الكلية ع��ام  ٢٠٠٨على اجل��ائ��زة
الأوىل للن�شر العلمي للع�شر �سنوات
املا�ضية من قاعدة بيانات �سكوبا�س
العاملية ال�شهرية ،وه��ي �أول كلية
حت�صل على االع��ت��م��اد م��ن املركز
الوطني  NCAAAيف عام ،2008
كما ح�صلت كلية الطب على املركز
االول يف ال�شرق االو���س��ط ح�سب
ت�صنيف التاميز اك�س .٢٠٢٠

إدارة البيانات تنظم..

األمن السيبراني وخصوصية
البيانات الشخصية
ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
نظم مكتب �إدارة البيانات باجلامعة
م�ؤخراً حما�ضرة علمية بعنوان( :الأمن
ال�����س��ي�براين وخ�����ص��و���ص��ي��ة ال��ب��ي��ان��ات
ال�شخ�صية) قدمتها ال��دك��ت��ورة فاطمة
العقيل ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم علوم
احلا�سب والهند�سة بكلية ال��درا���س��ات
التطبيقية وخدمة املجتمع ،وامل�ست�شارة
يف جمال الأمن ال�سيرباين ،مبنا�سبة �شهر
التوعية بالأمن ال�سيرباين.
هدفت املحا�ضرة �إىل رفع الوعي ون�شر
ثقافة الأم��ن ال�سيرباين واخل�صو�صية
د .فاطمة العقيل
لدى من�سوبي اجلامعة.
وق���د ت��ن��اول��ت ال��ع�لاق��ة ب�ين الأم���ن
ال�سيرباين وخ�صو�صية البيانات ال�شخ�صية ،واملخاطر املرتبطة با�ستخدام
التقنية ،و�أهمية حماية وت��أم�ين ال�شبكات ،وم��ا حتتوي من بيانات من
االخرتاقات ،وا�ستعر�ضت جهود اململكة العربية ال�سعودية يف تعزيز الأمن
ال�سيرباين واخل�صو�صية مبا يف ذلك الربامج التعليمية والتدريبية واجلمعيات
واملراكز املخت�صة ب�أمن املعلومات والأم��ن ال�سيرباين و�سيا�سات حوكمة
البيانات الوطنية وال�ضوابط اال�سا�سية للأمن ال�سيرباين ونظام مكافحة
اجلرائم املعلوماتية .وتطرقت الدكتورة فاطمة لدور من�سوبي اجلامعة يف
حماية �شبكاتها وبياناتها عن طريق تعلم املمار�سات ال�صحيحة ال�ستخدام
التقنية.
ويف اخلتام ُقدّمت عدد من التو�صيات والإجابة على �أ�سئلة احل�ضور ،وقد
ح�ضر اللقاء �أكرث من  ٣٠٠م�شارك من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
والطالب ،ولقي تفاعال ملفتا واهتماما بح�ضور املزيد من اللقاءات املعرفية
حول الأمن ال�سيرباين واخل�صو�صية.

يف اليوم العاملي لل�صحة النف�سية..

التمريض تنظم ..الصحة
النفسية والرفاهية للجميع

ّتجار الكلية
فعالية
نظمها نادي
االستثمار

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
���ش��ارك��ت كلية ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط البدين بركن توعوي داخل
املدينة الطبية بالتعاون مع جلنة
الأن�شطة الطالبية م�ؤخراً ،مبنا�سبة
اليوم العاملي للقلب.
جاءت امل�شاركة لت�سليط ال�ضوء

ع��ل��ى �أه��م��ي��ة مم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط ال��ب��دين ،وات��ب��اع الأ�س�س
واملمار�سات البدنية وال�صحية التي
يجب االل��ت��زام بها ب��ط��رق �سليمة
و�آمنة ،كما نظم ق�سم الرتبية البدنية
لهذه املنا�سبة زيارة ميدانية للمدينة
الطبية اجلامعية واملمثلة مبركز

امللك فهد ووحدة التثقيف ال�صحي
لأم��را���ض وج��راح��ة ال��ق��ل��ب ،وذل��ك
ب ��إ���ش��راف رئي�س وح���دة الأن�شطة
الطالبية ال��دك��ت��ور عبدا هلل غرم
ال�شهري ،كما �شارك يف التنظيم
ال��دك��ت��ور مل��ج��د حم��م��د ال�سديري
بح�ضور جمع من طالب الكلية.

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
�أق���ام ن��ادي اال�ستثمار
بكلية �إدارة الأعمال فعالية
بعنوان ّ (:
جت���ار الكلية)،
م�ؤخراً ببهو الكلية ومت من
خالله ا�ستعرا�ض م�شاريع
ال�����ط��ل��اب ال���ت���ج���اري���ة،
و�أهدافها ومناق�شة �سبل
ب��ن��اء امل�����ش��اري��ع التجارية
الإلكرتونية والتقليدية،
و�أب�����رز ال��ت��ح��دي��ات التي
تواجهها وق�ص�ص جناحها.
ويف نهاية الفعالية �أ�شاد
الطالب بح�سن التنظيم
وال��ف��ائ��دة م��ن �إق��ام��ة مثل
ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي
ت�ساهم يف تبادل اخلربات
والتجارب.

االجتماع
الثامن لوحدة
االتفاقيات
بالعلوم

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
عقدت وح��دة االتفاقيات بكلية
العلوم اجتماعها الثامن ملناق�شة
مذكرات التفاهم والتعاون بني كلية
العلوم واجلهات اخلارجية ،واتخذت
حيالها ال��ع��دي��د م��ن التو�صيات،
بح�ضور عميد كلية العلوم الأ�ستاذ
الدكتور زيد العثمان .وقد ح�ضر
االجتماع �أع�ضاء الوحدة الدكتور

ف��ه��د ال��ق��ري��ن��ي ،وال��دك��ت��ور نا�صر
ال��داغ��ري ،وال��دك��ت��ور عبدالرحمن
ال��ورث��ان ،والدكتورة العنود الفغم،
والدكتورة �شريين ال�ساملي و�سكرتري
اللجنة الأ�ستاذ في�صل الركف.
جت���در الإ����ش���ارة �إىل �أن وح��دة
االتفاقيات يف الكلية ت�أ�س�ست عام
 1443ه��ـ ،حيث دع��ت احلاجة يف
ظ��ل ت��زاي��د االتفاقيات ب�ين الكلية

و�أق�سامها وبني اجلهات اخلارجية
خللق بيئة منظمة يتم من خاللها
متابعة تلك االتفاقيات .ومن خالل
تتبع ر�سالة الكلية يف تقدمي برامج
درا�سية وم�شاريع بحثية متطورة
قادرة على تزويد املجتمع باملعارف
وال��ك��وادر املدربة عرب بيئة حمفزة
للتعليم والإب���داع والبحث العلمي
وبجودة م�ستمرة ت�ضمن التوظيف

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
�أقامت كلية التمري�ض ممثلة بق�سم متري�ض �صحة املجتمع وال�صحة
النف�سية والعقلية فعالية بعنوان (:ال�صحة النف�سية والرفاهية للجميع)
على هام�ش اليوم العاملي لل�صحة النف�سية بح�ضور وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور �سامي بن عبد الرحمن احلميدي ،ورئي�س
ق�سم �صحة املجتمع وال�صحة النف�سية والعقلية الدكتورة �سهام بنت من�صور
اليو�سف ،ومدير �إدارة التمري�ض مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي الأ�ستاذ
عبد الإل��ه احليدري وع��دد من من�سوبي املدينة الطبية وكلية التمري�ض.
و�أو�ضحت الدكتورة �سهام اليو�سف :ب�أن الفعالية تهدف �إىل ا�ستعرا�ض ر�ؤية
ق�سم متري�ض �صحة املجتمع وال�صحة النف�سية والتعريف بربامج الق�سم
والتعريف مبخرجات الق�سم ودوره يف تفعيل اخلدمات املجتمعية �سواء داخل
�أو خارج الق�سم والتعريف بدور الق�سم الفعال يف املجتمع من خالل امل�شاركات
اخلارجية؛ لتفعيل ثقافة ال�صحة النف�سية و�صحة املجتمع وم�شاركة الق�سم
بالأبحاث والدرا�سات والدورات لتفعيل دور التمري�ض النف�سي واملجتمعي،
وتعزيز م�شاركات الطالب والطالبات من خالل الأن�شطة ال�صفية وغري
ال�صفية لطلبة مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف خدمة التمري�ض النف�سي
ومتري�ض �صحة املجتمع.
الأم��ث��ل للتقنية وال�شراكة العامة،
وتتمثل ر�سالة وح��دة االتفاقيات
ل��ت��ق��دمي م��رئ��ي��ات وا���ض��ح��ة ح��ول
االتفاقيات؛ من �ش�أنها �أن حت�سن
وحتث �أطراف االتفاقية على البذل
�أكرث نحو حتقيق بنود االتفاقية وعن
�أهمية ا�ستمرار تلك االتفاقية �أو
توقفها .ومن �أهم �إجنازات الوحدة
ت�صميم منوذج �شامل لعمل درا�سة

ا�ستق�صائية ملدى ا�ستفادة �أق�سام
الكلية ووح��دات��ه��ا م��ن االتفاقيات
املربمة لو�ضع التو�صيات لتجديدها
�أو �إن��ه��ائ��ه��ا ب��ن��ا ًء ع��ل��ى املعلومات
الواردة من الأق�سام .وكذلك درا�سة
بنود االتفاقيات واملالحق التنفيذية
ل��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة تنفيذها .خماطبة
الأق�سام املعنية باالتفاقيات املربمة
لو�ضع من�سق لالتفاقيات.

أخبار

العدد  - ١٤٤5الأحد  5ربيع الآخر ١٤٤٤هـ املوافق  30اكتوبر 2022م

الدراسات العليا تعقد اجتماعًا مع
كلية  ESSECالفرنسية

ر�سالة اجلامعة ـ الدرا�سات العليا:
عقدت عمادة الدرا�سات العليا اجتماعاً مع ممثلي كلية ESSEC
�س االجتماع الأ�ستاذ الدكتور ه�شام بن
الفرن�سية لإدارة الأعمال ،وتراَّ َ
عبدالعزيز الهدلق -عميد الدرا�سات العليا ،-و�شاركت يف االجتماع كلية
�إدارة الأعمال ومعهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية ،وقد
مت بحث �أوجه التعاون بني اجلامعة وكلية  ESSECالفرن�سية يف برامج
الدرا�سات العليا والربامج التنفيذية والتدريب.

المجلس العلمي يعقد اجتماعه
الخامس

ر�سالة اجلامعة ـ املجل�س العلمي:
عقد املجل�س العلمي يوم الإثنني املا�ضي اجتماعه اخلام�س للعام الدرا�سي
1444هـ ،وذل��ك برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور يزيد بن عبدامللك �آل ال�شيخ
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي .-وقد ناق�ش املجل�ست�سعة و�أربعني مو�ضوعاً من املو�ضوعات اخلا�صة بالرتقية والتعيني وغريها
مما يخت�ص به املجل�س العلمي� ،صرح بذلك �أمني املجل�س العلمي الدكتور
شريا �إىل �أن املجل�س اتخذ قرارات برتقية
عبداملح�سن بن �أحمد البداح ،م� ً
خم�سة ع�شر ع�ض ًوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وهم كالتايل :الدكتورة
نورا بنت عبدالرحمن بن حممد �أبوعمه �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم
طب العائلة واملجتمع بكلية الطب ،الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن
بن عبدالعزيز الربيعه �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم طب الطوارئ بكلية
الطب ،الدكتورة ف�ضيلة بنت �صفوق بن �شوي�ش العنزي �إىل رتبة �أ�ستاذ
بق�سم ال�صيدالنيات بكلية ال�صيدلة ،الدكتور فالح بن م�شبب بن �سعيد
القحطاين� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم علم الأدوي��ة وال�سموم بكلية
ال�صيدلة ،الدكتور زياد بن �سليمان بن حممد الربيعة� ،إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم ال�صيدلة الإكلينيكية بكلية ال�صيدلة ،الدكتور �صديق �أكرب
�أن�صاري �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الكيمياء ال�صيدلية بكلية ال�صيدلة،
الدكتورة رمي بنت عطااهلل بن عبدالهادي العجمي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم
علم احليوان بكلية العلوم ،الدكتور �سيد فاروق عادل �إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم
الكيمياء بكلية العلوم ،الدكتورة ح�صة بنت عبداهلل بن عثمان العبدالكرمي
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الكيمياء بكلية العلوم ،الدكتورة عبري بنت
عبداهلل بن �صالح العمرو �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الكيمياء احليوية
بكلية العلوم ،الدكتور تركي بنت حممد بن �صالح الداود �إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم النبات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم ،الدكتور من�صور بن
عبدالعزيز بن علي الزعري �إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم هند�سة احلا�سب بكلية
علوم احلا�سب واملعلومات ،الدكتور �أ�شرف الطيب القزدار �إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم هند�سة الربجميات بكلية علوم احلا�سب واملعلومات ،الدكتور
فهد بن عبدالعزيز بن فهد املطلق �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم اجلغرافيا
بكلية الآداب ،الدكتور غريب بن عمر بن حمد ال�شويعر �إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم ف�سيولوجيا اجلهد البدين بكلية علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين.

معرض توعوي بسرطان الثدي بالتربية
ر�سالة اجلامعة ـ الرتبية:
�أقامت كلية الرتبية معر�ضاً توعو ّياً تثقيفياً ب�سرطان الثدي وذلك
بالتزامن مع �شهر �أكتوبر املخ�ص�ص عامل ًيا للتوعية ب�سرطان الثدي ،وقد
هدف املعر�ض �إىل التوعية ب�أهمية الك�شف املبكر وطرق الوقاية ،كما تطرق
�إىل اجلوانب الدينية والنف�سية واالجتماعية.
و�أقيم املعر�ض يف �شطر الطالبات برعاية وكيلة الكلية الدكتورة �سارة بنت
عبداملح�سن بن �سعيد ،وبتنظيم وحدة العالقات العامة والإعالم بالكلية،
وم�شاركة �أق�سام الكلية ووحداتها و�أنديتها الطالبية ،كما �شاركت عمادة
�ش�ؤون املكتبات ب�إقامة ركن خم�ص�ص للطالبات ذوات الإعاقة للتوعية
ب�سرطان الثدي .وقد �صاحب املعر�ض عددًا من املحا�ضرات التوعوية،
وحما�ضرة للدكتورة مها ال�شيحة -من وح��دة الدرا�سات العليا والبحث
العلمي بالكلية -متحدث ًة من ق�سم علوم �صحة املجتمع بكلية العلوم الطبية
التطبيقية لإلقاء حما�ضرة بعنوان) :التوعية ب�سرطان الثدي( �شملت �أ�ساليب
الوقاية والك�شف والعالج .كما قدمت وحدة اخلدمات النف�سية بالكلية
حما�ضرة �أخ��رى بعنوان) :الدعم النف�سي ملر�ضى ال�سرطان و�أهاليهم(،
و�شارك ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية مبحا�ضرة بعنوان�) :سرطان الثدي بني
التداوي والوقاية يف ال�شرع( قدمتها الدكتورة �سارة العمران ،كما قدمت
الدكتورة وفاء ن�صار من ق�سم علم النف�س جل�سة توعوية بعنوان) :دور الإعالم
يف التوعية والوقاية من �سرطان الثدي( .وقد حظي املعر�ض واملحا�ضرات
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الجامعة تشارك في إكسبو الشارقة 2022
ر� � �س� ��ال� ��ة اجل� ��ام � �ع� ��ة ـ ال �ت �ط��وي��ر
واجلودة:
�شاركت اجلامعة �-ضمن �إحدى
ع�شرة جامعة �سعودية -يف معر�ض
التعليم ال���دويل ال��ث��ام��ن ع�شر يف
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة )
�إك�سبو ال�شارقة( خالل الفرتة من
� 19إىل � 22أكتوبر 2022م وذلك
�ضمن جناح وزارة التعليم )ادر���س
يف ال�سعودية( ،حيث هدفت وزارة
التعليم م��ن م�����ش��ارك��ة اجل��ام��ع��ات
ال�����س��ع��ودي��ة �إىل حتقيق ع���دد من
الأهداف منها :ا�ستقطاب الطالب
اجل��ام��ع��ي�ين ال��دول��ي�ين ل��ل��درا���س��ة
يف امل��م��ل��ك��ة ،وال��ت�����س��وي��ق ملن�صة )
ادر�س يف ال�سعودية( ،و�إب��راز جودة
التعليم العايل من خالل ا�ستعرا�ض
الت�صنيفات وامل ��ؤ���ش��رات العاملية
ومنجزات اجلامعات يف اململكة.
وق��د مت اختيار عمادة التطوير
واجل���ودة لتمثيل اجلامعة يف هذه
ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���دول���ي���ة ،وك����ان مم� ِّث��ل
اجلامعة فيها الدكتور مبارك بن
ه���ادي القحطاين -عميد عمادة
التطوير واجلودة ،-والدكتورة حنان
بنت عبد العزيز العليان -وكيلة
ع��م��ادة التطوير واجل���ودة ل�ش�ؤون

الشبيلي يشارك
بورقة بحث في
مؤتمر المجموعة
األوروبية
ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
�����ش����ارك ال���ط���ال���ب حم��م��د
ال�شبيلي -ط��ال��ب ماج�ستري
الإدارة ال��ع��ام��ة -يف م��ؤمت��ر
املجموعة الأوروب��ي��ة ل�ل��إدارة
ال��ع��ام��ة ال���ذي ع��ق��د م ��ؤخ��راً
باملعهد العايل للعلوم ال�سيا�سية
واالجتماعية بجامعة ل�شبونة
بالربتغال.
ح��ي��ث قبلت ورق���ة البحث
�ضمن الأوراق امل�����ش��ارك��ة يف
اجلل�سات الرئي�سة للم�ؤمتر،
عن مو�ضوع )�إدراك العالقة
التداخلية ب�ين حقلي العلوم
ال�سيا�سية والإدارة العامة من
قبل طالب الق�سمني ،و�أثر ذلك
مهنياً ومناهجياً(.
وت��ع��د ه���ذه ه���ي الن�سخة
ال��راب��ع��ة والأرب���ع���ون للم�ؤمتر
الذي يقام كل �سنة يف جامعة
�أوروبية خمتلفة.

نادي التسويق
ينظم مهرجان
التسويق

ر�سالة اجلامعة ـ �إدارة الأعمال:
�أقام نادي الت�سويق -التابع
لكلية �إدارة الأعمال يف �شطر
ال��ط��ال��ب��ات -فعالية مهرجان
الت�سويق م��ؤخ��راً يف بهو كلية
�إدارة الأع��م��ال .وك��ان الهدف
من الفعالية تعريف الطالبات
باحليل الت�سويقية امل�ستخدمة
حالياً بطابع ترفيهي ،افتُتحت
الفعالية بح�ضور رئي�سة النادي
الأ���س��ت��اذة زينب اب��و ال�سعود،
و�شاركت يف الفعالية ع�ضوات
النادي.

اجلودة.-
وق���د ا���س��ت��ق��ب��ل ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة
العديد من الزوار الذين اطلعوا على
املحتوى الإعالمي الداعم لتحقيق
�أهداف اجلامعة من هذه امل�شاركة،
ومت��ت الإج��اب��ة على �أ�سئلة زوار
املعر�ض ودعوتهم �إىل الدرا�سة يف
جامعة امللك �سعود �-أوىل اجلامعات
ال�سعودية.-
ك���م���ا ����ش���رف ج���ن���اح اجل��ام��ع��ة

ب��ا���س��ت��ق��ب��ال م��ع��ايل وزي����ر ال�ترب��ي��ة
والتعليم الإماراتي ،وتبادل الزيارات
مع عدد من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
العريقة ومن بينها :عدد من فروع
اجل��ام��ع��ات الإم��ارات��ي��ة ،وع��دد من
ف���روع اجل��ام��ع��ات ال�بري��ط��ان��ي��ة يف
دبي ،ومن�صة )ادر�س يف قطر( .وقد
ُع ِّر َف الزوار ب�أهم ق�ضايا اجلامعة
من خالل التوجهات اال�سرتاتيجية،
والت�صنيفات العاملية ،وقبول الطالب

الدوليني ،وطالب الدرا�سات العليا،
والفر�ص املقدمة لهم.
جدير بالذكر �أن املعر�ض يجد
ق��ب��والً ك��ب�يراً ،ح��ي��ث ي�����ش��ارك فيه
ع�������ش���رات الآالف م���ن ال��ط�لاب
و�أول���ي���اء الأم�����ور و���ص��ن��اع ال��ق��رار
واملدراء التنفيذيني ور�ؤ�ساء الأق�سام
و�أع�����ض��اء الهيئات التدري�سية يف
�أ�شهر امل�ؤ�س�سات الأكادميية على
م�ستوى العامل.

تحت شعار نتعلم ..نبحث ..نتميز

ندوة التميز في البحث العلمي ..تعقد اليوم
ر�سالة اجلامعة -العنود العنزي
تعقد اليوم الأح��د ن��دوة التميز يف البحث العلمي
حتت �شعار )نتعلم ..نبحث ..نتميز( بتنظيم من مركز
بحوث الدرا�سات الإن�سانية يف عمادة البحث العلمي،
وذل��ك برعاية عميد عمادة البحث العلمي الأ�ستاذ
الدكتور حممد بن �إبراهيم ال��واب��ل .وميتد الربنامج
لثالثة �أيام بد ًءا من يوم الأحد  5ربيع الثاين 1444هـ
وحتى يوم الثالثاء  7ربيع الثاين 1444هـ.
وي�شتمل الربنامج على ن� ٍ
�دوات ،ومعر�ض مل�صقات
للكليات امل�شاركة وهي :كلية ال�سياحة والآث��ار ،وكلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،وكلية الآداب ،وكلية اللغات
والرتجمة ،وكلية �إدارة الأعمال ،وكلية الرتبية.
يفتتح الربنامج �أول �أيامه بتالوة للقر�آن الكرمي ،ثم
كلمة مديرة مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية د�.أ�سماء
اليمني ،تليها كلمة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي �أ.د /يزيد �آل ال�شيخ ،ثم كلمة عميد
عمادة البحث العلمي �أ.د /حممد الوابل.
ويدير اجلل�سة الأوىل يف اليوم الأول من الربنامج
مدير مركز بحوث كلية ال�سياحة والآث���ار د�.سلطان
املطريي ومب�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية:
د.ط�لال بن فا�ضل و د�.سلمان العتيبي و د�.أزه���ري
م�صطفى و د.حممد عبد الفتاح.
وتبد�أ اجلل�سة الثانية من الربنامج بكلمة عميد كلية

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية د.عبد اللطيف �آل ال�شيخ،
ويدير اجلل�سة رئي�س مركز البحوث يف كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية د.عادل العبد الكرمي.
وي��دي��ر اجلل�سة الأوىل لليوم ال��ث��اين م��دي��رة مركز
بحوث الدرا�سات الإن�سانية د�.أ�سماء اليمني ومدير
مركز بحوث كلية الآداب د.ج��ارح العتيبي ،وي�شارك
عميد عمادة البحث العلمي �أ.د.حممد الوابل ووكيل
كلية الآداب للدرا�سات العليا والبحث العلمي د.فار�س
الذكري بكلمة يف هذه اجلل�سة.
فيما يدير اجلل�سة الثانية من الربنامج مدير مركز
بحوث كلية اللغات والرتجمة د.ع��ب��داهلل الأ�سمري،
ومب�شاركة عميد كلية اللغات والرتجمة د�.سلطان
احلربي و وكيلة كلية اللغات والرتجمة د.ريزان احلربي.
وي�شارك يف اجلل�سة الأوىل لليوم الثالث وكيلة عمادة
البحث العلمي للأق�سام الن�سائية د.عبري امل�صري،
ووكيل كلية �إدارة الأعمال للدرا�سات العليا والبحث
العلمي د.وادي العنزي ووكيلة كلية �إدارة الأعمال د.رميا
بنت ح�سن ،ومدير مركز البحوث يف كلية �إدارة الأعمال
د.خالد العدمي.
فيما تُختَتَم �آخ��ر جل�سات الربنامج بكلمة م�شرفة
وح��دة البحث العلمي بكلية الرتبية د.هيلة ال�سليم،
وكلمة ختامية ملديرة مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية
د�.أ�سماء اليمني.

شركة وادي الرياض تشارك في معرض
جايتكس للتقنية 2022

ر�سالة اجلامعة ـ وادي الريا�ض:
���ش��ارك��ت �شركة وادي الريا�ض
م���� َّؤخ��� ًرا -يف م��ع��ر���ض جايتك�سللتقنية امل��ق��ام يف دب��ي على م��دار
خم�سة �أي�����ام ،وج����اءت امل�����ش��ارك��ة
�ضمن ح���دث ن���ورث ���س��ت��ار دب���ي )
 (North Star Dubaiال��ذي
يعد �أكرب حدث لل�شركات النا�شئة
) (Startupيف ال�شرق الأو���س��ط
و�أفريقيا وج��ن��وب �آ�سيا ،ذل��ك �أن
نورث �ستار هو املكان الذي يت�شكل
فيه م�ستقبل التكنولوجيا من خالل
امل ��ؤمت��رات وور���ش العمل وامليزات
الرائدة ،ومن خالله ميكن الو�صول
�إىل ر�ؤى ملهمة وق�����رارات عمل
�صعبة و�أف���ك���ار تقنية ت�����ؤدي �إىل
�إطالق املوجة التالية من االبتكارات
املتقدمة النابعة من القادة واخلرباء

العامليني .وي�ضم احل��دث �أك�ثر من
� 800شركة نا�شئة و  600م�ستثمر
و  400متحدث ي�شاركون ق�ص�صهم
امللهمة.
وت����أت���ي م�����ش��ارك��ة ���ش��رك��ة وادي
الريا�ض يف املعر�ض �ضمن �سعيها

للبحث ع��ن الفر�ص اال�ستثمارية
واحل�����ل�����ول امل���ب���ت���ك���رة يف ق��ط��اع
االت�����ص��االت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات،
بالإ�ضافة �إىل �سعيها لتعريف الزوار
ب�أبرز الأن�شطة اال�ستثمارية ل�شركة
وادي الريا�ض و�شركاتها التابعة.
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ندوة �صناعة الألعاب الرقمية والتحوالت اال�ستثمارية...

تطبيقات الرقمنة بدأت قبل  20سنة

األلعاب أصبحت واقع حياة تعيشه كل المراحل العمرية بالمجتمع
ر�سالة اجلامعة ـ هند ال�شيباين،
عبد الإله الكعبي ،تركي
القحطاين:
قدم كر�سي الإع�لام اجلديد يف
ق�سم الإع�ل�ام بكلية الآداب ن��دوة
بعنوان «�صناعة الأل��ع��اب الرقمية
وال��ت��ح��والت اال���س��ت��ث��م��اري��ة» وذل��ك
م�ساء الثالثاء � 25أكتوبر 2022م
يف مدرج كلية الآداب� .أدار الندوة
الأ���س��ت��اذ امل�����ش��ارك بق�سم الإع�لام
د .مطلق امل��ط�يري ،ومب�شاركة كل
من� :أ.د.ع�صام العمار و �أ.م�شعل
الوعيل.
اال�ستثمار يف الألعاب الرقمية:
���س��ل��ط��ت ال���ن���دوة ال�����ض��وء على
اجلوانب املرتبطة بالألعاب الرقمية
ك��اجل��ان��ب الإع��ل�ام����ي ،واجل��ان��ب
ال�سيا�سي ،واجل��ان��ب االجتماعي،
واجل��ان��ب اال���س��ت��ث��م��اري ،حيث �إن
الأل��ع��اب الرقمية لي�ست ح�صراً
على الأطفال فقط؛ بل تُعد جانب
ا���س��ت��ث��م��اري��ا ا���س�ترات��ي��ج��ي��ا ل��ل��دول
وال�شركات ،وتُ�ستخدم يف الدعايات
ذات الروافد الفكرية والأيدلوجية،
وذات ال��ط��اب��ع ال�����س��ي��ا���س��ي .كما
�أنها �أح��د الأ�سلحة التي ت�ستخدم
يف ال��ب��ي��ئ��ة ال��دول��ي��ة ب�شكل ع��ام،
�سالحا
وت�ستخدمها كثري من الدول
ً
�إ�سرتاتيج ًيا مفيدًا ت�ستطيع �أن
تبارز به يف جوالت �أخرى ،وتتقدم
به بو�صفه عالمة متيز ح�ضاري يف
الدول �سواء �أعلى امل�ستوى الع�سكري
�أم امل�ستوى الإن�ساين واالجتماعي.
تاريخ الرقمنة:
ويف ح��دي��ث للعمار ع��ن ت��اري��خ
بداية الرقمنة ذك��ر �أنّ تطبيقات
الرقمنة بد�أت قبل � 20سنة �أو �أكرث،
�إال �أن �إرها�صات مفاهيم الرقمنة
ب����د�أت ق��ب��ل ه���ذا ال��ت��اري��خ بكثري،
فمن بدايات القرن احلايل تطورت
مفاهيم ال��رق��م��ن��ة �إىل تطبيقات
يف ع���دة جم�����االت ،م���ن �ضمنها:
الإعالم الرقمي ،واملهارات الرقمية،
والإدارات ال��رق��م��ي��ة ،وال��ث��ق��اف��ة
الرقمية ،ومن �ضمنها �أي�ضا الألعاب
الرقمية.
فيما ب��د�أت الدجتلة بالعمليات
ال���ع���ادي���ة �إىل ع��م��ل��ي��ات الأمت���ت���ة

والرقمنة ،يف �أوائل مرحلة التحول
ال��رق��م��ي خ��ط��وة ب��خ��ط��وة ،ب���د�أت
اخل��ط��وات الأوىل يف اخلم�سينات
امليالدية من القرن املا�ضي ،ثم يف
ال�ستينات مع اخرتاع احلوا�سيب ،ثم
ال�سبعينات والثمانينات مع بدايات
الإن�ترن��ت ،والت�سعينات مع اجليل
ال��ث��اين م��ن االت�����ص��االت ويف ع��ام
الألفني ونهايات القرن املا�ضي ،ويف
ق�ضايا امليديا والتيليكوم والتقنيات
احلديثة وبدايات الإع�لام الرقمي
م��ع الأل���ف�ي�ن وع�����ش��رة ،ث��م 2020
و�إنرتنت الأ�شياء وق�ضايا الإنرتنت
احلديث وظهور كل م�شاهد الثورة
ال�صناعية الرابعة.
التحول الرقمي والثقافة:
وب��ح�����س��ب ك�ل�ام د.ال��ع��م��ار ف���إن
التحول الرقمي �أك�بر من مفاهيم
�إن�ترن��ت الأ���ش��ي��اء ومفاهيم الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي .وي��ع��ت��م��د ال��ت��ح��ول
الرقمي على ثالث زواي��ا �أ�سا�سية:
الأوىل الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،والثانية
التقنية ،والثالثة الثقافة .وب�إمكان
الزاوية الثقافية اكت�ساح ما قبلها
بالكلية ،ك��م��ا �أن الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
الرقمية تبنى على خم�سة �أ�س�س:
 1ال��ع��م�لاء  2-امل��ن��اف�����س��ة 3-البيانات  4-االبتكار  5-القيم.
املناف�سة يف زمن كورونا:
وك�أمثلة تطبيقية ملو�ضوع املناف�سة
ف�إن بع�ض املن�صات الرقمية وو�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي �أوج����دت
تغيريات وحتديثات خ�لال جائحة
كورونا ،فكانت تطبيقات التو�صيل
ه��ي امل��ت�����ص��درة للم�شهد الثقايف
الرقمي حينها وما زالت.
وعلى �سبيل التمثيل للمناف�سة
غري املتماثلة :ف���إن دخ��ول Uber
قلل من مبيعات ال�سيارات .ففي
ق�ضايا ال�صناعات قد تكون املناف�سة
يف ت�صنيع منتجات غري متماثلة،
كما يف توجيه �شركة االت�صاالت
ال�سعودية � STCسوق االت�صاالت
�إىل ع���امل ال�����ص��ن��اع��ات امل�صرفية
الرقمية ،ودخولها على �صناعات
تناف�سية ج���دي���دة ،مم��ا �أك�سبها
جناحات تناف�س ال�شركات املناف�سة
يف املجالني .والقيمة هنا (بقا�ؤك

يف نف�س املجال الت�صنيعي لل�شركة
ال قوياً
لن يفيدك؛ بل �سيكون عام ً
ً
للخ�سائر املحتملة م�ستقبال)،
كما حت��دث ع��ن ق�ضية البيانات
وظهور �سدايا واالهتمام بالبيانات
وتطويرها .وق�ضية القيم ال بد من
تطويرها وحتديثها لتنا�سب الواقع
احلايل و�سوق العمل ،وبالتايل ف�إن
التحول الرقمي لي�س �إ�سرتاتيجية
ف��ق��ط ،ب���ل ه���و ت��ن��ظ��ي��م��ات معينة
للقيم والثقافة والإ�سرتاتيجيات
والعمليات مبا ينا�سب واقع املنظمة.
م�ستخدمو املن�صات وقيمتها:
املن�صات الرقمية تُبنى على �أكرث
من طرف مثل :في�سبوك ،وتويرت،
و���س��ن��اب ،و�إن�����س��ت��ق��رام ،فالطريقة
اخلطية التقليدية حمدودة اجلدوى
حالياً ،فكلما زاد عدد امل�ستخدمني
للمن�صة زادت قيمتها .فلماذا
الفي�سبوك �أغلى من تويرت؟
الإجابة على هذا ال�س�ؤال تتعلق
بعدد امل�ستخدمني ،والرقعة املكانية
ال���س��ت��خ��دام��ه ،وت��ت��ع��ل��ق مب��و���ض��وع
االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وامل��ن�����ص��ات
الرقمية.
التحول من امللمو�س للرقمي:
بد�أت الألعاب يف القرن اخلام�س
ع�شر �أو ال�ساد�س ع�شر با�ستخدام
الورق والأ�شياء امللمو�سة الب�سيطة،
ويف ع���ام 1950م ب����د�أت �أل��ع��اب
الفيديو قيمز ،ويف عام 1976م وعام
1980م بد�أت الألعاب الإلكرتونية
مثل :الأت����اري ،وب��امت��ان ،و�صخر،
وغ�يره��ا .وت��غ�يرت الأل��ع��اب الآن
متاماً؛ فقد دخ��ل التحول الرقمي
والرقمنة �إىل كل ال�صناعات ،ومن
�ضمنها الأل��ع��اب الرقمية التي ال
زالت تنمو وتزدهر.
ازدهار الرقمنة وم�ستقبلها:
�أظ���ه���رت ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا �أن
�صناعات الأل��ع��اب الرقمية كانت
من ال�صناعات الرابحة ،وباملقابل
ك��ان��ت ه��ن��اك ���ص��ن��اع��ات خ��ا���س��رة
مثل ال��ط�يران وال�سياحة؛ ب�سبب
احلجر املنزيل الكامل ،فاجلائحة
ً
ك�ث�را ،وزادت �أرب���اح
جلبت روادًا
الألعاب الرقمية ،مما جعلها حمط
�أنظار الكثري من ال�شركات ورواد
اال�ستثمار ،ففي عام 2012م كانت

�أرباح �شركات الألعاب الرقمية 70
مليون دوالر ،ويف عام 2021م كانت
الأرب���اح  180مليون دوالر �شكلت
القيمة ال�سوقية وقيمة تداول �أ�سهم
تلك ال�شركات.
ويف ع�����ام 2030م ���س��ت��ك��ون
ه��ذه القيمة �أك�ثر من  300مليار
مغر جداً
دوالر؛ مبعنى �أنها �شيء ٍ
ل�����ش��رك��ات اال���س��ت��ث��م��ار ال��ت��ي تنوي
الدخول يف جم��ال الأل��ع��اب وتطور
فيه ،مثل��� :س��وين ،و�أب���ل ،وقوقل،
ومايكرو�سوفت .فقوقل مثال جيد
هنا؛ لأنها مل تتقوقع داخل �صناعة
حمركات البحث فقط؛ بل طورت
جماالتها .ومايكرو�سوفت تطورت
كذلك من م�شغالت احلوا�سيب �إىل
جماالت �أخرى.
ت�أثري الألعاب الرقمية على بقية
املجاالت:
حتى �إن �صناعة الألعاب الرقمية
�أثرت على �صناعات �أفالم هوليود
و���ص��ن��اع��ات ال�سينما ،مثل ظهور
قيم �أوف��ر ال�سينمائية  ،و�أ�صبحت
�شركات الأفالم ت�ؤخر �إنتاج �أفالمها
�إذا ان�شغلت املجتمعات بظهور �ألعاب
رقمية جديدة ( ،)Trendكما يقول
�أح��د القائمني على �أح��د املتاحف
امل�شهورة يف نيويورك� :أح��د �أكرب
الأ�شياء التي تناف�سنا يف �صناعة
امل��ت��اح��ف نيتفليك�س Netflix
وكاندي كرا�ش .Candy Crush
ً
عامليا:
مناف�سة الألعاب الرقمية
الألعاب الرقمية مناف�س خطري
لكل ال�صناعات ال��ع��امل��ي��ة ،وانتبه
لهذا اجل��ان��ب �سوق اال�ستثمارات
العامة ،وا�شرتى ح�ص�صاً كبرية من
�شركات �ألعاب الفيديو التفاعلية.
وك���ل م��ا ي��وج��د �أم��ام��ن��ا ي��ق��ول �إن
التحول الرقمي دخل يف كل الألعاب
حتى لعبة البلوت�.أ�صبحنا عرب
التطبيقات نلعب �سوية يف �أماكن
خمتلفة ،وهذه التطبيقات احلديثة
���س��وف ت��زي��ح التقليدية ،و�ستحتل
�أماكن وم�ساحات كبرية من حياتنا.
وم���ن �أوج����ه ال��ت��ط��وي��ر �أن ال�لاع��ب
�أ���ص��ب��ح ل��ه احل��ق وال�صالحية يف
ت��ط��وي��ر ال��ل��ع��ب��ة م��ث��ل ل��ع��ب��ة (م��اي��ن
كرافت) التي جعلت الالعب نف�سه
ين�شئ البيئة ال��ت��ي ي��ري��ده��ا ،وقد

يطورها لتكون جماال ا�ستثماريا له
�شخ�صياً.
كما �أن الأل��ع��اب القدمية كانت
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ر���س��وم��ات ثنائية
الأب��ع��اد؛ والآن تطورت �إىل ثالثية
الأب��ع��اد بحيث تكون �أك�ثر واقعية
وتثري حما�س الالعبني وتفاعلهم.
وكما �أن لها جوانب �إيجابية ف�إن لها
بع�ض اجلوانب ال�سلبية مثل :ت�ضييع
الوقت ،وتفويت ال�صالة والفرو�ض
والواجبات املدر�سية ،وزيادة القلق
والتوتر لدى الالعب.
تطور الأبعاد والذكاء ال�صناعي:
ودخ���ل���ت ب��ع�����ض الأل����ع����اب مثل
 Nintendoو  Segaيف رباعية
الأبعاد وخما�سية الأبعاد ،و�أ�ضافت
ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة ب��ي��ئ��ة خ�صبة
النت�شار ا�ستخدام الألعاب الرقمية.
واحلاجة �إىل الذكاء اال�صطناعي
ل��ي�����س��ت ف��ق��ط ل�����ص��ن��اع��ة ال��ل��ع��ب��ة
الرقمية؛ ب��ل لتطويرها ،ومتكني
الآلة من تطوير نف�سها ،واملزج بني
الواقع االفرتا�ضي والواقع احلايل.
م��ث��ل ت��ط��وي��ر �أل��ع��اب رق��م��ي��ة مع
العبني �شبه حقيقيني ،وت�شهد على
ذلك ق�صة بطل العامل الرو�سي يف
ال�شطرجن يف الت�سعينات امليالدية
م��ن ال��ق��رن املن�صرم امل��دع��و ق��اري
كا�سربوف ال��ذي لعب م��ع دي بلو
ال�لاع��ب االف�ترا���ض��ي (�آل�����ة) ع��ام
 96وناف�سه على ال��ف��وز ،و�شكك
كا�سربوف يف نزاهة التحكيم راف�ضاً
�أن تناف�سه �آلة على الفوز ،ويف عام
 97فاز دي بلو على كا�سربوف بعد
جوالت تناف�سية عظيمة .مما يدلنا
على �أن الذكاء اال�صطناعي ثالثة
�أنواع:
ـ ذك��اء ا�صطناعي خمتار ،وهو
تنبئي ،يُ�ستخدم للتنب�ؤ والتحقق
واال�ست�شراف.
ـ ذك����اء ا���ص��ط��ن��اع��ي ع����ام ،وه��و
حماكاة الآلة لذكاء الب�شر.
ـ ذك��اء ا�صطناعي خ��ارق ،وهو
تفوق الآلة على ذكاء الب�شر.
و�أف��ل�ام اخل��ي��ال العلمي حالياً
تقوم على فكرة الذكاء اال�صطناعي
اخلارق وخلق عامل جديد ومتجدد
من الآالت.
ومن التو�صيات املهمة مل�س�ؤويل

الكر�سي يف هذه الندوة التي �أدىل
بها بروف العمار:
ـ ت�شجيع الأف��ك��ار اال�ستثمارية
بحيث يكون الالعب مطوراً �أ�سا�سياً
يف اللعبة ح�سب االحتياج.
ـ درا�سة لوائح تنظيمية ت�شريعية
لتقنني �صناعات الألعاب  ،ت�ضمن
���س�لام��ة ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا و�أم�����ان
اال�ستثمارات فيها.
الألعاب بني اخليال والواقع:
وحتدث �أ .م�شعل الوعيل قائ ً
ال:
من يتعامل مع �ألعاب القيمز لي�سوا
�صغار ال�سن فقط؛ واحلقيقة تقول
�إن الأل��ع��اب �أ�صبحت واق���ع حياة
تعي�شه كل املراحل العمرية باملجتمع.
ويف �شركة ال��ري��ا���ض قيمز كنا
ن�����س�ير يف م��ن��ط��ق��ة م��ل��غ��م��ة؛ لأن���ه
ال ي��وج��د من���وذج �إع�لام��ي وا���ض��ح
ن�����س��ت�����ش��رف خ��ط��ت��ه ون�����س�ير على
خطاها ،وم�ستخدمو الألعاب لهم
تواجد يف من�صات خا�صة تهمهم
وجت��ذب��ه��م خمتلفة ع��ن املن�صات
الأخ���رى؛ وب��وج��ود العوملة ال وطن
يحكم انت�شار �أل��ع��اب القيمز ،وما
�أريد قوله� :صناعة الألعاب الرقمية
جمال واع��د وينمو ،ودخ��ول جمال
الإع���ل��ام ف��ي��ه ي�����ش�ير �إىل حجم
اال�ستثمار فيه ،ويعطي طوق جناة
ريا
للم�ؤ�س�سات الإعالمية؛ لأن كث ً
منها خائفة على عالمتها التجارية،
وال مي��ك��ن �أن جت�����ازف با�سمها
ومكانتها يف ال�سوق ،بالرغم من �أن
توجهها لألعاب القيمز �سيحقق لها
مداخيل خيالية جداً .وعلى م�ستوى
ال��ت���أث�ير املجتمعي �أري���د ق���ول� :إن
الت�أثري مل يعد كما كان يف املا�ضي
عن طريق �أف�لام �أو م�سل�سالت �أو
دراما ،الت�أثري حالياً يجب �أن يكون
فيما ي�شكل حيزاً كبرياً من حياة
الأ�شخا�ص ،وهو الألعاب الرقمية.
خ��ت��م ال��دك��ت��ور د.م��ط��ل��ق امل��ط�يري
ب�شكره لل�ضيوف وامل�شاركني على
ه��ذه املعلومات وال��ف��وائ��د اجلمة،
و�سمح للمداخالت التي تنوعت بني
�شكر وثناء وط��رح لبع�ض الأفكار
اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف جم���ال �صناعة
الأل��ع��اب الرقمية و�أف��ك��ار متنوعة
�أخرى يف هذا املجال.
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مب�شاركة �أكرث من  33متحدثا دوليا و�إقليميا وحمليا...

د .العمر يفتتح مؤتمر التمريض العلمي الدولي الثاني

المؤتمر يأتي انطالقًا من رؤية المملكة  2030في تطوير القطاع الصحي
شارك في المعرض  20مشروعًا على مستوى المملكة
رسالة الجامعة ـ متعب
السبيعي ،يارس فالته:

رع���ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
ا لأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب�����دران ب��ن
ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ع���م���ر م����ؤمت���ر
التمري�ض العلمي ال��دويل الثاين
وامل��ع��ر���ض امل�صاحب ل��ه بعنوان:
«ال����ت����ح����ول ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ال����ذي
نت�صوره ،نغريه ،نبتكر ،نحتفل»
ال����ذي ت��ن� ّ
�ظ��م��ه امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة
اجلامعية ،ي��وم الثالثاء املا�ضي
وا�ستمر ملدة ثالثة �أيام.
�����ص����رح ب����ذل����ك ل��ـ�����ص��ح��ي��ف��ة
ر�سالة اجلامعة ا لأ�ستاذ يو�سف
ال�شمالين رئي�س امل�ؤمتر-مدير
ا لإدارة العامة ل�ش�ؤون التمري�ض
يف امل��دي��ن��ة الطبية اجل��ام��ع��ي��ة،-
ف��ق��ال� :إن امل ��ؤمت��ر يحمل عنوان
امل�ستقبل ال���ذي ن��ت�����ص��وره نغري،
نبتكر ،ثم نحتفل �سو ًيا.
و�أ�ضاف :ح�ضر امل�ؤمتر خرباء
وق���ادة يف التمري�ض ال�سعودي
و ال���دويل ،ونخبة يف التمري�ض
ا لأك��ادمي��ي وال�����س��ري��ري .كما بلغ
عدد ح�ضور امل�ؤمتر �ألفا و�أربعمئة
�شخ�ص ،وقال :جاء عدد احل�ضور
�أكرث من املتوقع حيث توقعنا �أن
يبلغ ع��دده��م ال�سبعمئة ،وه��ذا
ي� ّ
���دل ع��ل��ى ���س��م��ع��ة اجل��ام��ع��ة يف
االرت����ق����اء ب��ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي،
وق���د ���ش��ارك ب��امل ��ؤمت��ر ع���دد من
امل��ت��ح��دث�ين ال���دول���ي�ي�ن م���ن ذوي
اخل�برة الطويلة يف جم��ال مهنة
ال��ت��م��ري�����ض ،ون���وه م��دي��ر ا لإدارة
�أن���ه ���س��وف ي��ك��ون ه��ن��اك حلقات
ن��ق��ا���ش��ي��ة ح���ول م�ستقبل املهنة
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
وعلى امل�ستوى العاملي .وي�شارك
يف امل��ع��ر���ض ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ،وي��ت��ك��ون
امل��ع��ر���ض م��ن ع�����ش��ري��ن م�شروعا
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ،ت�����ش��ارك

مب�شاريعها وق�ص�ص جناحها ،كما
ُعر�ضت �أي�ضاً م�شاريع خمتلف
�إدارات التمري�ض من م�ست�شفيات
خم��ت��ل��ف��ة ،و �إدارات التمري�ض
يف امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة،
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي
وم�����س��ت�����ش��ف��ى امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز
اجل��ام��ع��ي وم�ست�شفى ا لأ���س��ن��ان
اجل��ام��ع��ي و ال�����ش��رك��ات ال��راع��ي��ة
للم�ؤمتر .و �أُق��ي��م ع��دد من ور�ش
العمل حيث بلغ ع��دد املتحدثني
 ٣٣متحدثاً ما بني دويل و �إقليمي
وحملي ،وقدمت يف اليوم الثالث
ور���ش��ت��ا ع��م��ل م��ت��خ�����ص�����ص��ت��ان يف
جمال التمري�ض ا�ستغرقت اليوم
كامال  ،كما بلغ ع��دد امل�شاركني
يف ور���ش العمل �ستني حما�ضر اً.
امل�ؤمتر ح�ضوره وهلل احلمد على
م�����س��ت��وى منطقة اخل��ل��ي��ج ولي�س
م���ن ال�����س��ع��ودي��ة ف��ق��ط ون��ت��ط��ل��ع
ل��ن��ت��ائ��ج م��ث��م��رة ل��ه��ذا امل����ؤمت���ر.
جت��در ا لإ����ش���ارة �إىل �أن امل ��ؤمت��ر
ي��أت��ي ان��ط�لاق�اً م��ن ر�ؤي���ة اململكة

 2030يف تطوير القطاع ال�صحي
وم�����س��ت��ه��دف��ات ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول
ال���وط���ن���ي ،م���ن خ��ل�ال االرت���ق���اء
ب��ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة ،وحت�����س�ين
جودة اخلدمات الطبية وكفاءتها،
وال��ت��و���س��ع يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات
ال�صحية الإل��ك�ترون��ي��ة واحل��ل��ول
ال��رق��م��ي��ة .ق��ام امل��ؤمت��رمب�����ش��ارك��ة
نخبة م��ن خ�ب�راء وق���ادة حمليني
ودوليني يف جم��ال التمري�ض من
خمتلف التخ�ص�صات الأكادميية
وال�سريرية ،كما يناق�ش العديد
م���ن امل����ح����اور ح����ول ال��ت��م��ري�����ض
كالتكنولوجيا والتحول الرقمي
يف ال��ق��ط��اع ال�صحي ،وال��ت��دري��ب
وال���ت���ط���وي���ر ،وت���ع���زي���ز ال��ق��ي��ادة
ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ،وت��ع��زي��ز اخل�ب�رات
ال�شخ�صية الفعالة املكت�سبة من
اجلائحة� ،إىل جانب ممار�سات
ال��رع��اي��ة امل��ب��ت��ك��رة وامل�ستحدثة،
م�ضيفاً �أنه جرى اعتماد امل�ؤمتر
م����ن ق���ب���ل ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة
للتخ�ص�صات ال�صحية بواقع 16

�ساعة تعليم طبي ُم�ستمر.
���ص��ح��ي��ف��ة (ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة)
�أخ��ذت جولة يف �أرج���اء املعر�ض
ف��ك��ان ل��ه��ا ب��ع�����ض ال��ل��ق��اءات مع
امل�����ش��ارك�ين وال������زوار ،ف��ال��ب��داي��ة
ك��ان��ت م��ع الأ���س��ت��اذ عمر يو�سف
من �شركة  Mölnlyckeفقال:
يوجد لدينا ق�سمان يف ال�شركة
ق�سم خا�ص باجلروح وق�سم �آخر
خا�ص باجلراحة ،وتقدم ال�شركة
ال��ي��وم ال��ف��را���ش املخت�ص بالقدم
ملر�ضى ال�سكري ،وي��وج��د �أي�ضاً
م��ن��ت��ج �آخ���ر وه���و (ال���ص��ق طبي)
يعترب مريحا ج��داً ومم��ي��زاً جدا
يف االمت�صا�ص وهو مفيد للغاية
مل��ا ب��ع��د ال��ع��م��ل��ي��ات م��ث��ل عملية
الركبة �أو عملية الكوع فهو يعطي
مل�ستخدمه جماال وا�سعا للحركة
وميكن بقاء هذا الال�صق لغاية ٧
�أي��ام وه��ذا م��ا ي�ساعد يف التئام
اجلرح ب�شكل �أ�سرع.
و حت�����دث الأ�����س����ت����اذ ي��ح��ي��ى
العبديل -من�سق وحدة التمري�ض

يف املدينة الطبية اجلامعة -من
ج��ن��اح ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة الوطنية
للتمري�ض ف��ق��ال� :أن�شئت وح��دة
ال��ت��م��ري�����ض ل��ل��م��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة يف
ع��ام  ،2019وه��دف��ه��ا الرئي�سي
هو دعم توجه �سعودة التمري�ض
وذل�������ك ب���اخ���ت���ي���ار ال����ك����ف����اءات
املنا�سبة ،واال�ستقطاب يف هذا
امل�������ش���روع ي���ك���ون ل��ل��م��ت��خ��رج�ين
وامل��وظ��ف�ين ال�سابقني يف جهات
�أخ����رى ،وامل�����ش��روع ع��ل��ى ال��ث�لاث
م�ست�شفيات املوجودة يف اجلامعة
وه����ي م�����س��ت�����ش��ف��ى امل���ل���ك خ��ال��د
اجل���ام���ع���ي ،وم�����س��ت�����ش��ف��ى امل��ل��ك
عبدالعزيز اجلامعي ،وم�ست�شفى
ط��ب الأ���س��ن��ان .كما التقينا مع
�إح��دى امل�شاركات الأ�ستاذة �أريج
القحطاين من م�شروع Lilian
 Navatoوق��ال��ت :ف��ك��رن��ا بهذا
امل�شروع لأن  ٪٩٠من املمر�ضني
واملمر�ضات كانوا غري �سعوديني
وال ي��ت��ح��دث��ون ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة
م��ع امل��ري�����ض ،مم��ا ي��ع��ي��ق عملية

التوا�صل بني املمر�ض واملري�ض.
مثال ي�س�أل املري�ض بع�ض الأ�سئلة
وت��ك��ون ا لإج��اب��ات خاطئة معظم
ال��وق��ت ،وه��ذا ال�شيء ي�ؤثر على
���س�لام��ة امل���ري�������ض ،ف���ق���ررت �أن
�أعمل كتيباً فيه معظم الكلمات
ال��ع��ام��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل بع�ض
اجلمل التي من املمكن �أن يُحتاج
�إليها .وطلبت منهم كتابة جميع
الكلمات واجل��م��ل ال��ت��ي ي��ري��دون
تعلمها و�أن���ا �أت��رج��م��ه��ا للعربية
و�أج��م��ع��ه��ا يف ك��ت��ي��ب و �أوزع���ه���ا.
�إ���ض��اف��ة �إىل �إق��ام��ة املحا�ضرات
ا لأ�سبوعية لتعلم اللغة العربية.
وحتدثت فدوه املهيني من مركز
امللك عبد اهلل لزراعة القوقعة،
فقالت :ن��واج��ه ك��ل ي��وم مر�ضى
م��ا قبل زراع���ة القوقعة وهناك
�صعوبات يف التوا�صل مع املر�ضى
لأن��ه��م م��ن ف��ئ��ة ال�����ص��م وال��ب��ك��م،
لذلك اقرتحنا عمل كروت خا�صة
خالل وقت التقييم ،تطرح بع�ض
ا لأ�سئلة املتعلقة بالتقييم وبحالة
امل��ري�����ض وب���ه���ذا ت�����س��ه��ل ط��ري��ق��ة
ال��ت��وا���ص��ل م��ع��ه��م .ك��م��ا ق��دم��ت
الباحثتان :رغد النخلي ،وريناد
الغامدي م�شروع بحث عن «قيا�س
ره��اب  COVID-19وال�صراع
ا لأ���س��ري يف املدر�سة ب�ين طالب
الرعاية ال�صحية املتخرجني من
ج��ام��ع��ة ا لأم��ي�رة ن���ورة ب��ن��ت عبد
ال��رح��م��ن .وت��ه��دف ال��درا���س��ة �إىل
ق��ي��ا���س االرت���ب���اط ب�ي�ن ال��ره��اب
وال�����ص��راع الأ����س���ري امل��در���س��ي.
وه������ذا ال���ق���ي���ا����س مم���ك���ن � -أي
ق��ي��ا���س ره���اب COVID-19-
م���ن خ�ل�ال ال��ك��ل��ي��ة ،وم���ن امل��ث�ير
لالهتمام �أن تكون هناك عيادة
لل�صحة العقلية لال�ست�شاريني،
ودائ ًما ما تكون مفتوحة للطالب
مل�ساعدتهم على تخفيف التوتر
ب�ش�أن .COVID-19

636

الثقافية

العدد  - 1445الأحد  5ربيع الآخر 1444هـ املوافق � ٣٠أكتوبر 2022م

طير السعد
االسم العربي :زرزور أبيض البطن
االسم اإلنجليزيViolet- :
backed Starling
موقع الت�صوير :منطقة ع�سري
يبلغ طول طائر الزرزور �أبي�ض البطن � 19سم ،وهو
من طيور ق��ارة �أفريقيا ال�شهرية ،حيث يق�ضي فرتة
ال�شتاء يف قارة �أفريقيا ،وتهاجر بع�ض طيور الزرزور
يف فرتة الربيع وبداية ف�صل ال�صيف �إىل جنوب غرب
اململكة العربية ال�سعودية ،يختلف الذكر عن الأنثى يف
الألوان ،حيث �إن الذكر يتميز باللون البنف�سجي واللون
الأبي�ض على ال�صدر� ،أما �أنثى ال��زرزور فلها لون بني
داكن مع تخطيط على �أ�سفل ال�صدر ،وعيونها �صفراء.
ي��وج��د ال����زرزور يف الأودي����ة ال�صخرية والغابات
اجلبلية ،ويتغذى على الفواكه وال��ب��ذور واحل�شرات
�أي�ضً ا ،ويُ�شاهد يف جمموعات �صغرية ،لها �أ�صوات
�صاخبة تختلف عن باقي الطيور.
�إعداد وت�صوير الطالب� :إبراهيم ال�شوامني
ق�سم الإعالم

ثقافية

ت�س�أل :

كيف وظف الروائيون العرب تاريخ األندلس وحضارتها ؟
الروائي غير ملزم بمطابقة التخييالت
السردية للمرجعيات التاريخية

ر�سالة اجلامعة – �أريج ال�سويلم:
جتيب الأ�ستاذة �سارة بنت عيد
القحطاين املعيدة يف ق�سم اللغة
العربية و�آداب��ه��ا واملتخ�ص�صة يف
الأدب الأندل�سي :
ي��ج��ت��م��ع الأدب وال���ت���اري���خ يف
كونهما خطابان ���س��ردي��ان� ،إال �أن
التاريخ خطاب واقعي حقيقي عن
املا�ضي ،بينما الرواية خطاب �أدبي
ف��ن��ي تخييلي ،وم���ن ه��ن��ا ات��خ��ذت
ال��رواي��ة م��ن ال��ت��اري��خ ن���واة لينطلق
منها خيالها ،ليعيد � -أي التخييل
التاريخي -كتابة التاريخ وفق ر�ؤية
الروائي وت�صوراته .وهذا ما مييز
ال��روائ��ي ع��ن امل����ؤرخ ال��ذي يتحرى
الدقة ،ويتق�صى احلقيقة ،والروائي
بتوظيفه للتخييل التاريخي غري
ملزم مبطابقة التخييالت ال�سردية
للمرجعيات التاريخية ،بل يكتفي
به�ضم املادة التاريخية التي يرغب
�أن يكتب فيها ،ثم يف�سح املجال �أمام
اً
متخيل .
التخييل ،لين�شئ عاملًا
وع��ن��د ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��اري��خ وج��د
الروائيون �أن الأندل�س قد �ش ّكلت
راف����دًا ب� ً
�اذخ��ا للعطاء احل�ضاري
والإن�ساين والعاملي؛ جراء التعاي�ش
ال���ذي ك��ان��ت ت��رف��ل ف��ي��ه الأن��دل�����س
�إب��ان دول��ة الإ���س�لام ،فك ٌّل قد وجد
م�شربه فيها ،ففيها مناذج ملن �آثر
االن�صراف �إىل الدنيا وال�صراع على
اجل��اه وال�سلطان ،يف مقابل مناذج
�آثرت الزهد والت�صوف والتق�شف،
وحكايات �أ�صحاب العزة والتمكني
يف مقابل من كان الذل واالنك�سار
نهاية لهم .

وب���ذل���ك ع���ا����ش ال���روائ���ي���ون يف
رواي��ات��ه��م ال��ت��ي وظ��ف��ت الأن��دل�����س
حالة من )الن�ستولوجيا( �أو احلنني
للما�ضي ،و�إىل ال��ت��اري��خ العريق،
والزمن البديع .ولكنه حنني ميكن
�أن نطلق عليه )احلنني االرتدادي(.
ف�ساب ًقا انبثق احلنني من الأندل�س
�إىل ال�شرق ،كحنني االب��ن املغرتب
امل��ه��اج��ر �إىل وط��ن��ه .وال��ي��وم يرتد
احل��ن�ين م��ن ب�ل�اد امل�����ش��رق ليعود
ل�ل�أن��دل�����س ،كحنني احل��ي للميت،
الذي ت�ستحيل عودته.
وتباين ال��روائ��ي��ون يف توظيفهم
لتاريخ الأندل�س ،فكل ا�ستثمر تاريخ
الأندل�س بطريقته اخلا�صة ،التي
تعرب عن الف�ضاء ال��ذي يطمح �أن
ي�شيد فيه معماره الروائي ،فمن هذه
الف�ضاءات التي ا�ستعان الروائي
بتاريخ الأن��دل�����س ليبنيها الف�ضاء
ال�سيا�سي ،ويف هذا الف�ضاء اختار
الكاتب �أن يكون اجلو ال�سيا�سي هو
ال�سائد على روايته ،فجعل �أحداث
الرواية و�شخ�صياتها تدور يف ق�صور
اخللفاء و�ساحات احلكم .ومن هذه
ال���رواي���ات :رواي���ة )رب��ي��ع قرطبة(
حل�سن �أوري�����د ،ال��ت��ي ت���دور ح��ول
الـح َكم
مذكرات �شخ�صية للخليفة َ
بن عبد الرحمن النا�صر ،امللقب
بامل�ستن�صر باهلل.
ومنهم من ّ
وظف الف�ضاء ال�صويف،
ف���أخ��ذن��ا ُم ِ
��وظ��ف��و ه���ذا ال��ف�����ض��اء
�إىل ع���امل ال�����ص��وف��ي��ة وك��رام��ات��ه��م
و�أ���س��راره��م ،وم��ن ه��ذه ال��رواي��ات:
رواية )ابن اخلطيب يف رو�ضة طه(
لعبد الإله بن عرفة ،وحتكي الرواية
���س�يرة ال�����ش��اع��ر وال��ك��ات��ب وامل�����ؤرخ
والفيل�سوف والطبيب ل�سان الدين

بن اخلطيب.
وم��ن��ه��م م���ن ّ
وظ�����ف ال��ف�����ض��اء
الثوري ويندرج حتت هذا الف�ضاء
ال��رواي��ات ال��ت��ي ت���دور يف ف�ضاء
املقاومة والثورة ،وخ�صو�صا الثورة
�ضد الق�شتاليني الذين هاجموا
غ��رن��اط��ة .وم��ن ه��ذه ال��رواي��ات:
رواي�������ة )ال���بُ�������ش���رات ال��ن��ب�����ض��ة
الأن��دل�����س��ي��ة الأخ��ي�رة( لإب��راه��ي��م
�أح��م��د عي�سى .وتتناول ال��رواي��ة
ق�صة ثورة غرناطة الكربى ،والتي
كانت �أعظم ثورات �أهل الأندل�س
على اجلي�ش الق�شتايل ،والتي
انطلقت من جبال البُ�شرات.
ومنهم من اتّخذ من الف�ضاء
االجتماعي منطل ًقا ل��ه ،وت��دور
رواي��ات هذا الف�ضاء حول املجتمع
الأن��دل�����س��ي ،وم��ا فيه م��ن طبقات
خم��ت��ل��ف��ة ،وع��ادات��ه��م وث��ق��اف��ات��ه��م.
وم��ن ه��ذه ال��رواي��ات :رواي���ة )زينة
الدنيا( حل�سن �أوري��د ،حيث ت�صور
الرواية املجتمع الأندل�سي مبختلف
انتماءاته الدينية والعرقية ،فهناك
امل�����س��ل��م��ون وامل�����س��ي��ح��ي��ون وال��ي��ه��ود
وال�ب�رب���ر وامل����ول����دون وغ�ي�ره���م...
وجميع ه��ذه ال�شخ�صيات �شكلت
املجتمع الأندل�سي الفريد ،حينما
ك��ان��ت الأن��دل�����س م��رت� ًع��ا للتعاي�ش
ب�ين خمتلف ال��ع��رق��ي��ات والأدي����ان
وامل��ذاه��ب ال��ف��ك��ري��ة ،واالن��ت��م��اءات
ال�سيا�سية ،وتقبل الآخر واحرتامه.
ومنهم من جعل الف�ضاء الرمزي
ف�ضا ًء لبثّ خياالته ،وحتمل روايات
ه���ذا ال��ف�����ض��اء رم�����وزًا حت��ي��ل على
ٍ
ومعــان مق�صــودة،
ٍ
مــدلوالت عميقــة،
ق��د يعجـز الل�ســان ع��ن الإف�صاح
عنها .ومـن هذه الروايـات :روايـة )

الروائيون يعيشون حالة من (النستولوجيا)
أو الحنين للماضي

ظالل غرناطة( ملنال القا�ضي .وهي
رواي��ة لي�ست عن �أ�شخا�ص ،بل هي
عن ظ�لال الأ�شخا�ص .وبالتحديد
ظ�ل�ال املوري�سكيني يف غ��رن��اط��ة.
فظاللهم ت��ت��ج��اوز ح���دود ال��زم��ان
وامل��ك��ان ،فت�ستطيع ال�سفر والتنقل
واالختباء ،والعي�ش وفق �إرادتها ،ال
�إرادة �أ�صحابها.
وعند النظر يف الطريقة التي
تو�صل بها الروائيون للتاريخ ،جند
�أنهم �سلكوا طريقني� ،أوالهما� :أن
يكتب ال��ك��ات��ب رواي��ت��ه يف املا�ضي
مبا�شر ًة مثل رواية )هذا الأندل�سي(
البن �سامل حمي�ش ،ففي هذه الرواية
نعي�ش مبا�شرة يف املا�ضي ،عن طريق
راو داخلي،
الق�صة التي يرويها لنا ٍ
وهو بطلها ابن �سبعني.و�أخراهما
�أن يكتب الكاتب روايته يف احلا�ضر
ثم يعود للما�ضي ،با�ستخدام و�سائل
خمتلفة .منها توظيف املخطوطات
القدمية نحــو ما حــدث يف روايـة
)زب��د البحر( لعمر ح�سني �سراج،

يف هذه الرواية ي�ستغل الكاتب
تطابق ا�سم عائلته م��ع ا�سم
عائلة بطلها (�أن�س �آل �سراج(
وي���روي لنا ق�صة ع��ث��وره على
خم��ط��وط��ة ق��دمي��ة ومهلهلة،
وع��ن��وان املخطوطة )فر�سان
�آل ���س��راج( فا�ستهواه تطابق
اال���س��م م��ع م�سمى عائلته،
وا���س��ت��وىل عليه هاج�س وهو
�أن يكون ه ��ؤالء الفر�سان هم
جدوده الأولون .فقرر الإبحار
�إىل �أر�ض الأجداد لعله يهتدي
�إىل �آخر فار�س من �ساللة �آل
�سراج ،فكانت ب�لاد الأندل�س
�ضالته .وتتواىل الأح��داث يف
الرواية ويعود �أن�س من رحلته
الطويلة التي ق�ضاها بني املغرب
و�إ�سبانيا �إىل جدّ ة ،ليكت�شف �أن ُه هو
�آخر فر�سان �آل �سراج.
وم��ن و���س��ائ��ل ال��ع��ودة للما�ضي
�أي�ضً ا �أن يعمد الروائي �إىل توظيف
�صدع يف الزمن ي�سمح لل�شخ�صيات
باالنتقال بني املا�ضي واحلا�ضر:
ك��م��ا يف رواي����ة )وال غ��ال��ب( لعبد
الوهاب احلمادي ،وحتكي الرواية
ق�صة ثالثة م�سافرين من الكويت:
طبيب ،وداعية ،و�إعالمي .يلتقون
يف �إ���س��ب��ان��ي��ا بدليلهم ال�سياحي
الفل�سطيني .ثم تدخل الرواية يف
الفنتازيا التاريخية حينما ت�صور
انفتاح �صدع يف الزمن ي�سمح له�ؤالء
الأرب��ع��ة بالعبور خ�لال��ه ،ليجدوا
�أنف�سهم يعي�شون حلظة �سقوط
غ��رن��اط��ة ،وان��ت��ظ��ار �أب���ي ع��ب��داهلل
ال�صغري لهم ،لينقذوه من ح�صار
فريناندو و�إيزابيال .
وم��ـ��ن هــذه الو�ســائل �أيــ�ضً ا

توظيف الأح�ل�ام واملنامـات :نحو
روايـة )الأم�ي�رة الأندل�سية( لوائل
هنيدي ،حيث يدخل القارئ للما�ضي
عن طريق �أحالم ال�شخ�صية الرئي�سة
)نادين( التي ترى نف�سها �أثناء نومها
�أن��ه��ا الأم�ي�رة الأندل�سية عائ�شة،
وتعي�ش يف غرناطة ،وتعا�صر هجوم
الق�شتاليني عليها.
وي��ع��د ���س��رد �إح����دى �شخ�صيات
ال���رواي���ة ل��ل��ت��اري��خ ،م���ن ال��و���س��ائ��ل
التي ا�ستعان بها الروائيون للعودة
للما�ضي ،ويف ه��ذه الو�سيلة يختار
ال��ك��ات��ب �شخ�صي ًة ملم ًة بالتاريخ
الأندل�سي ،لرتويه للقراء .وقد يعود
�إملام ال�شخ�صية بالتاريخ لعدة �أ�سباب،
منها :كرب �سنها ،نحو ما جاء يف رواية
)فجر �إيبريية( ملحمود ماهر ،حيث
ب��د�أت ال��رواي��ة يف الزمن احلا�ضر.
واعتمد الكاتب على الراوي الداخلي
وه��و اجل��د ،ثم انتقل للما�ضي عن
طريق احلكايات التي كان يـحكيها
اجل���د حل��ف��ي��ده )ع���م���ر( وه��م��ا يف
رحلة �سفرهما اجلوية جلبل طارق،
فالقراء مل يربحوا الزمن احلا�ضر،
ولكنهم عا�شوا املا�ضي عن طريق
ق�ص�ص اجلد وحكاياته.
ومم��ا �سبق يت�ضح �أن الروائيني
امل��ع��ا���ص��ري��ن ت��ع��ام��ل��وا م���ع ت��اري��خ
الأن��دل�����س ،وف��ق مفهوم )التخييل
التاريخي( ،ال��ذي نزع عن التاريخ
ق��دا���س��ت��ه و���ص��رام��ت��ه ،و�أخ�����ض��ع��ه
للمراجعة وامل��ع��اي��ن��ة ،ك��م��ا ي�سعى
ل�سد فجوات التاريخ ،والبحث يف
�أ�سراره ،كل ذلك مع املحافظة على
روح التاريخ ومالحمه العامة ،وهذا
إمتاعا،
ما يجعل تلك الروايات �أكرث � ً
و�أقرب للمتلقي.
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على يد نخبة من �أ�ساتذة اجلامعة..

إطالق برامج الجمعية
السعودية لألدب المقارن
ثالثة مشاريع ثقافية بالتعاون مع هيئة األدب والنشر و الترجمة
ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
ال تعي�ش ال��درا���س��ات ا لأدب��ي��ة
والنقدية ع�صرها الذهبي؛ �إذ
ت�شهد تقهق ًر ا الفتًا منذ �سنوات،
متواف ًقا مع تراجع التخ�ص�صات
ا لإن�سانية ع��م��و ًم��ا ،وم��ع �صعود
خ��ط��اب «ح���اج���ة ���س��وق ال��ع��م��ل»
ال�����ذي ب����ات يف �أح����ي����ان ك��ث�يرة
حم�����د دًا لأه���م���ي���ة ال��ت��خ�����ص�����ص.
�إ���ض��اف��ة �إىل ه���ذا ،ي�ت�ردد منذ
ع���ق���ود يف �أروق������ة ال���درا����س���ات
ال��ن��ق��دي��ة خ��ط��اب م���وت ا لأدب،
ووف��اة النقد ،وانتهاء �صالحية
ا لأدب امل��ق��ارن ،وان��ق�����ض��اء زم��ن
الرواية وال�شعر ،و�سيادة ع�صر
التكنولوجيا واخ��ت��ف��اء ال��ق��راء.
وه��ي ظاهرة ال تخ�ص م�شهدنا
املحلي وح��ده؛ فالعامل كله مير
بتحوالت مت�سارعة على جميع
ا لأ�صعدة والتخ�ص�صات .وتواجه
ال��درا���س��ات ا لإن�����س��ان��ي��ة ع��م��و ًم��ا،
وا لأدب�����ي�����ة ال���ن���ق���دي���ة خ��ا���ص��ة،
حت����دي����ات ك��ب��رى م����ا مل ت��ث��ب��ت
ح�����ض��وره��ا وجت����دد خ��ط��اب��ات��ه��ا
و �أدواتها ب�شكل يواكب التحوالت.
وهو ما بد �أته اململكة من خالل
ر �ؤية  2030التي و�ضعت بالدنا
�ضمن �أ���س��رع دول ال��ع��امل من � ًو ا
ع��ل��ى �أ���ص��ع��دة ك��ث�يرة ،ومل تغفل
اجلانب الثقايف والفكري �ضمن
هذه الر �ؤية الطموحة.
ج��اءت ف��ك��رة �إن�����ش��اء اجلمعية
ال�سعودية ل�ل�أدب املقارن �ضمن
ه��ذا ال�سياق �إع���ادة لالكت�شاف
والتجديد ،ولو�ضع ر �ؤي��ة حلالة
ال��درا���س��ات ا لأدب���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
تت�سق م��ع ر �ؤي��ة اململكة ،ور �ؤي��ة
جامعة امللك �سعود التي تتطلع
لها ا لأن��ظ��ار بو�صفها م�ؤ�س�سة
ع���ري���ق���ة ب����إم���ك���ان���ات وط���اق���ات
جعلتها حم��ل ثقة وم��و���ض��ع �أم��ل
للنهو�ض ب�أهداف الر �ؤية وال�سعي
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا .م��ن ه��ن��ا ت��أ���س�����س��ت
ج��م��ع��ي��ة ا لأدب امل����ق����ارن ع��ل��ى
ي��د نخبة م��ن �أ���س��ات��ذة اجلامعة
ال��ذي��ن ر�سموا للجمعية ر �ؤيتها
و �إ�سرتاتيجيتها و �أهدافها .وحاز
املقرتح على دعم ا لإدارة العامة
للجمعيات العلمية يف اجلامعة
ع����ام  ،2020وت���ب���ن���ى جم��ل�����س
اجلامعة ه��ذه اجلمعية الوليدة
وواف���ق ع��ل��ى ت�أ�سي�سها حر�صا
على دع��م التوجهات البينية يف
الدرا�سات ا لإن�سانية.
ح�ي�ن ط���رح���ت ف���ك���رة �إن�����ش��اء
اجل���م���ع���ي���ة ،ك���ان���ت ال���غ���اي���ة �أن

ت�����س��اه��م يف احل����راك ال��ف��ك��ري،
وال���ن���ق���دي ،وال���ث���ق���ايف امل��ح��ل��ي،
وتعزز دوره العاملي ،وت�ؤكد على
�أال ت��ك��ون ال��درا���س��ات امل��ق��ارن��ة
وال��ن��ق��دي��ة متعالية� ،أو منغلقة
ع��ل��ى ذات���ه���ا ،و �أن ت�����وازن ب�ين
نخبويتها وت�أثريها املجتمعي� .إذ
ت�ضم اجلمعية ال�سعودية للأدب
امل��ق��ارن جمموعة م��ن الباحثني
واملتخ�ص�صني يف ا لأدب املقارن
وال��درا���س��ات النقدية م��ن كافة
�أرج������اء امل��م��ل��ك��ة .ك��م��ا ت��رح��ب
اجلمعية ب��ا لأع�����ض��اء م��ن خ��ارج
الو�سط ا لأكادميي ومن املهتمني
ب��ال��ن��ق��د وال���درا����س���ات امل��ق��ارن��ة
وا لأدبية والثقافية.
ع����امل���� ًي����ا ي����ت����ع����ال����ق ا لأدب
امل��ق��ارن ال��ي��وم ب�شكل ف��ع��ال مع
ال��ن��ظ��ري��ات ال��ن��ق��دي��ة اجل��دي��دة،
وال��ن��ق��د ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي وال��ث��ق��ايف
وا لإيكولوجي ودرا�سات الرتجمة
والدرا�سات ا لإن�سانية كافة ،ما
يتطلب �أن ي��ك��ون ال��ن��ق��اد ملمني
مبعارف ولغات متعددة ،ف�ضلاً
ع���ن �أن ي��ك��ون��وا ق����راء مهتمني
ومتابعني للم�شهد الثقايف بكافة
جت��ل��ي��ات��ه وم��ن��اح��ي��ه .ول���ذا فقد
ك��ان �أح��د �أه��داف اجلمعية منذ
البداية �أن تبنى على الرتاكمات
والدرا�سات النقدية املهمة التي
�أن��ت��ج��ه��ا ن��ق��ادن��ا وم��ث��ق��ف��ون��ا يف
اململكة ،ثم ن�سرع وتريتها لتواكب
م�سرية النقد العاملية .يف هذه
املرحلة من الت�أ�سي�س ،انتخبت
اجلمعية العمومية جمموعة من
الباحثني وا لأكادمييني وكلفتهم
مبهمة ر�سم ال�سيا�سات وحتديد
ا لأول��وي��ات بهدف تعزيز ح�ضور
ال��درا���س��ات امل��ق��ارن��ة وال��ن��ق��د يف
امل���ج���ال ا لأك����ادمي����ي وخ���ارج���ه،
وب���ن���اء ع�ل�اق���ات �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
م��ع م��ؤ���س�����س��ات التعليم ال��ع��ايل
وال���ه���ي���ئ���ات امل��ه��ن��ي��ة وال��ق��ط��اع
اخلا�ص حمل ًيا وعامل ًيا ،وال�سعي
لربط اخلطاب النقدي وا لأدبي،
وال��ت��ط��ل��ع �إىل �إح����ي����اء ت��راث��ن��ا

د.ال�ضامن

�أ.د .البازعي

د .الفريح

�أ.د .الغامدي

ا لأ���ص��ي��ل م��ن ج��ه��ة ،والتطلع به
نحو امل�ستقبل والعاملية.

ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ق�����ص�يرة وامل��ك��ث��ف��ة
املوجهة للمتخ�ص�صني يف النقد
و �أي�����ض��ا للمهتمني ال��راغ��ب�ين يف
زيادة ح�صيلتهم املعرفية وجتويد
�أدواتهم النقدية .وقد مت تد�شني
بع�ض امل�����ش��اري��ع م ��ؤخ��را ،بينما
م����ازال ال��ع��م��ل م��ت��وا���ص�لا على
ب���ل���ورة امل�����ش��اري��ع ا لأخ�����رى مثل
املجلة العلمية املحكمة ،وم�ؤمتر
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي وم�����ش��اري��ع
اال�ستكتاب.
لكن كل م�شروع كبري وطموح
يحتاج �إىل دعم م�ؤ�س�سي ،ولذا
���س��ع��ت اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل مع
ج��ه��ات ع��دي��دة ،وتفاعلت معها
ج��ه��ات ت�����ش��ارك��ه��ا االه��ت��م��ام��ات
وال���������ر �ؤى .ووف����ق����ت اجل��م��ع��ي��ة
للتعاون مع هيئة ا لأدب والن�شر
وال�ترج��م��ة يف وزارة ال��ث��ق��اف��ة،
حيث مت اختيار ثالثة م�شاريع،
هي:
امل�������ش���روع ا لأول :ب��رن��ام��ج
(����س���ي���اق)ال���ن�������ش���رة ال�ب�ري���دي���ة
ال��ت��ي حت��وي ع���د دًا م��ن ا لأب���واب
املخ�ص�صة للمتابعات وا لأخبار
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ك��ت��ب
احلديثة ،كما ت�ضم الن�شرة حوا ًر ا
م�����ص��و ًر ا م��ع �شخ�صية ثقافية
مميزة ،و�سل�سلة (م�صطلح) التي
م�صطلحا
تتناول كل حلقة منها
ً
نقد ًيا بالتعريف ب�أ�سلوب يجمع
ب�ين املحتوى املتخ�ص�ص واللغة
امل��ب�����س��ط��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أب���واب
ثابتة كرتجمة مقالة يف النقد،

ومراجعة للكتب وا لآداب العاملية
وغريها من ا لأبواب ،وقد �صدر
ع���دده���ا ا لأول يف ب���داي���ة ه��ذا
ا لأ���س��ب��وع ،وم��دي��ر حت��ري��ره��ا د.
�إبراهيم الفريح.
امل�����ش��روع ال��ث��اين :ال���ذي ب��د �أ
ان��ط�لاق��ه ب��ال��ت��زام��ن م��ع معر�ض
ال��ري��ا���ض ال���دويل للكتاب حتت
�إدارة د��� .س��م��اه��ر ال�����ض��ام��ن،
فهو (م�سار) :الربنامج الثقايف
الذي ي�ضم حزمة من الفعاليات
املنوعة ،كالندوات وحما�ضرات
مل��ت��ح��دث�ين دول���ي�ي�ن وحم��ل��ي�ين،
وور�ش تدريبية ق�صرية ومكثفة،
وق�����د د����ش���ن���ت ف���ع���ال���ي���ات ه���ذا
امل�����ش��روع ب��ور���ش��ة (ن��ق��د ال��ن��ق��د
ا لأدب��������ي) ،ث���م ور����ش���ة ب��ع��ن��وان
(تغليف الكالم) التي خ�ص�صت
ل���ل���ت���دري���ب يف جم����ال ���ص��ن��اع��ة
الكتاب ا لأدبي و �إخراجه ،وهناك
امل��زي��د م��ن الفعاليات ال�شهرية
ال��ت��ي يتم ا لإع�ل�ان عنها ب�شكل
متوا�صل على ح�ساب اجلمعية
يف تويرت.
امل�����ش��روع ال��ث��ال��ث :ه��و (ن��اق��د)
ال������ذي ت���دع���م���ه ه��ي��ئ��ة ا لأدب
والرتجمة والن�شر ،حت��ت �إدارة
د� .إبراهيم عزيزي ،وهو برنامج
تدريبي مكثف موجه للمخت�صني
وغ��ي��ر امل���خ���ت�������ص�ي�ن يف ال��ن��ق��د
ا لأدب��ي ،ميتد امل�شرع على مدى
ثمانية �أ�سابيع مبعدل � 48ساعة
تدريبية ،ويخ�ص�ص ك��ل �أ�سبوع
ملحور �أ�سا�سي يف النقد ،ويزاوج

ال�برن��ام��ج ب�ين اجل��ان��ب النظري
والتطبيقي ،وت�سعى اجلمعية لأن
يكون هناك خمرجات ملمو�سة
ل��ه��ذا ال�برن��ام��ج كن�شر ا لأب��ح��اث
امل��م��ي��زة ل��ل��م��ت��درب�ين .ك��م��ا مينح
املتدربون الذين يتمون الربنامج
�شهادات مهنية يف النقد.

�شعا ر نا
ول������ذا ب������د �أت ف���ك���رة ���ش��ع��ار
اجل���م���ع���ي���ة اجل�����دي�����دة ب��ط��ائ��ر
ال��ع��ن��ق��اء� ،أ����س���ط���ورة االن��ب��ع��اث
والتجدد من الرماد والعدم يف
العديد من الثقافات .واتخذناه
ً
ري�شا
���ش��ع��ا ًر ا ،و �أ���ض��ف��ي��ن��ا عليه
م���ن ���س��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل ال��ب��ا���س��ق
نحو �صفحة ال�سماء ،ف�صارت
ل��ه ���ص��ف��ح��ات ال��ك��ت��ب ج��ن��اح�ين،
وجعلنا لون رمالنا ال�صحراوية
ل��ه �صبغة يعانقها ا لأزرق ،لون
االنفتاح على احلدود وا لآفاق.
هذا هو �شعارنا اجلديد �شعار
ان��ب��ث��ق��ت ف��ك��رت��ه ب��ع��دم��ا انتهينا
م���ن و����ض���ع ر �ؤي���ت���ن���ا و �أه���داف���ن���ا
وم�����ش��اري��ع��ن��ا ،لأن غ��اي��ت��ن��ا يف
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��أدب
امل���ق���ارن ه���ي �أن ن��ع��ي��د ل�ل��أدب
وه��ج��ه ،ول��ل��درا���س��ات ال��ن��ق��دي��ة
م��ك��ان��ت��ه��ا ،و �أن ن��و���س��ع دائ��رت��ه��ا
ب��امل��ق��ارن��ة وال���درا����س���ات الفنية
والثقافية وكل ما من �ش�أنه �أن
يعيد للم�شهد الثقايف حيويته.
ا ل�����ت�����ع�����اون م������ع ه����ي����ئ����ة ا لأدب
والن�شر والرتجمة
ب����د �أ جم��ل�����س ا لإدارة ا لأول
بو�ضع حزمة من امل�شاريع ترتاوح
ب�ي�ن ال����درا�����س����ات امل��خ�����ص�����ص��ة
للبحث ا لأكادميي ،وبني الربامج

جمل�س �إدارة اجلمعية
�أع�ضاء جمل�س ا لإدارة� :أ.د.
���س��ع��د ال���ب���ازع���ي� ،أ.د����.ص���ال���ح
م��ع��ي�����ض ال���غ���ام���دي ،د.ه��ي��ف��اء
الفي�صل ،د.ران��ي��ا ال��ع��ر���ض��اوي،
د� .إبراهيم عزيزي ،د.ابراهيم
الفريح ،د�.سماهر ال�ضامن ،د.
�أحمد ال�سليم ،د.حممد اللوي�ش.
ويتقدم جمل�س �إدارة اجلمعية
ب�����ش��ك��ر خ���ا����ص جل��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود ممثلة ب�سعادة ا لأ���س��ت��اذ
ال��دك��ت��ور وكيل اجلامعة للبحث
العلمي والدرا�سات العليا يزيد
�آل ال�����ش��ي��خ ،و���س��ع��ادة ا لأ���س��ت��اذ
الدكتور حممد العبيداء امل�شرف
ال��ع��ام ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ات العلمية
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود لدعمهم
للجمعية وم�شاريعها .كما ي�شكر
جمل�س ا لإدارة وزارة الثقافة
مم��ث��ل��ة ب��ه��ي��ئ��ة ا لأدب وال��ن�����ش��ر
وال�ترج��م��ة ع��ل��ى دع��م��ه��ا ل��ه��ذه
امل�شاريع ،ويثمن جمل�س ا لإدارة
ه���ذا ال���دع���م وي��ت��ط��ل��ع ل��ل��ت��ع��اون
م��ع جميع اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��ؤم��ن
ب����أن االه��ت��م��ام ب��ال��ن��ق��د وا لأدب
وال��ف��ن��ون ه��و ج��زء م��ن ���س�يرورة
تطور املجتمعات ،وج��ان��ب مهم
ال ي��ن��ف�����ص��ل ع���ن ج����ودة احل��ي��اة
وا����ش�ت�راط���ات���ه���ا .ف��امل��ج��ت��م��ع��ات
التي ت��ت��داول الثقافة والفنون،
وتعززها بو�صفها ج��ز ًء ا �أ�صيلاً
م��ن مم��ار���س��ات احل��ي��اة اليومية
ه���ي جم��ت��م��ع��ات ب��ل��غ��ت ج��ان � ًب��ا
م��ن ال��رق��ي الفكري ال��ذي يعزز
ق����درات ال��ت��ف��ك�ير وا لإح�����س��ا���س
باجلمال وتذوق الفن وتقديره.
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الرأي
أسس النجاح

ي���واج���ه ب��ع�����ض ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
اجلامعيني �صعوبات متنوعة عند االلتحاق
باجلامعات والكليات على ال�صعيد الدرا�سي؛
ب�سبب االخ��ت�لاف م��ا ب�ين التعليم العام
والتعليم العايل .من هذه ال�صعوبات :طرق
املذاكرة والتح�ضري الذاتية التي ينجم عنها
عدم توازن على �صعيد امل�ستوى بني الف�صول
واملقررات الدرا�سية� .أي�ضاً اختالف عدد
�ساعات املذاكرة ،والرتكيز �أثناء املحا�ضرات،
كل ذلك مما قد يكون �سب ًبا يف عدم الو�صول
�إىل الهدف املن�شود .ي�سعى دائماً الطالب
أ .حسين الغاوي * والطالبات �إىل ال��و���ص��ول �إىل �أهدافهم
ال�شخ�صية ،ولكنها ت�صطدم يف كثري من
الأحيان بعقبات وعراقيل كثرية �أمامهم.
حيث يعد �أول �أ�س�س النجاح �أن يحدد الطالب نقاط قوته لتكون ركيزة
�أ�سا�سية يف املحافظة على �سري العملية التعليمية الذاتية على �أف�ضل ما يكون.
�أي�ضا االهتمام ب�شكل �أكرب بنقاط ال�ضعف حتى يبد�أ بالرتكيز على تدعيم
نقاط �ضعفه .عندئذ ي�ستطيع الطالب �أن يحدد �أهدافه ال�شخ�صية ،ويبد�أ
بالتخطيط ب�شكل جيد؛ مبا ي�ساعده على جتنب �أي �صعوبات يف امل�ستقبل.
عندما يكون االهتمام والرتكيز على نقاط القوة وال�ضعف تعزز فر�ص النجاح
والتفوق الدرا�سي .وهناك عدة عوامل ت�ساعد على النجاح وهي� :أن يحدد
ويختار الوقت املنا�سب للمذاكرة ،وهذه هي اخلطوة الأوىل يف طريق النجاح.
وطرق التعلم تختلف من طالب لآخر ،وكذلك �أي�ضا تختلف �ساعات اال�ستيعاب
من وقت لآخر .ويجب على الطالب �أن يحدد الوقت املنا�سب له بحيث تكون
احلالة الذهنية م�ستعدة للمعلومات املتدفقة للدماغ ،واختيار وقت غري
منا�سب �أو حالة بدنية غري منا�سبة للطالب �سوف ي�صعب املهمة ويجعل عدد
�ساعات املذاكرة تطول ون�سبة الرتكيز تقل .تتكرر �سلوكيات خاطئة كثرية
و�شائعة بني طالب اجلامعة عند املذاكرة واال�ستعداد لالختبارات النهائية،
منها على �سبيل املثال ال�سهر ،واالعتماد على م�شروبات ذات ن�سبة كافيني
عالية� ،أو حتى اال�ستعداد املت�أخر للمادة ،وهذا ما يجعل الطالب يعي�شون
فرتة قلق و�ضغوط نف�سية ،وينجم عن ذلك فقدان بع�ض الدرجات ،بينما
يفرت�ض يف احلقيقة �أن تكون املذاكرة واملتابعة يومي ًة للمقرر لتوفري الوقت
واجلهد .عندما ميلك الطالب احلافز والإرادة لعمل �شيء ما ،فحتماً �سوف
يبذل جهده لتحقيق �أهدافه ،وليكون متميزًا عن الآخرين ،فال ميكن الو�صول
�إىل �أعلى �سلم النجاح بدون �إرادة ودافع �شخ�صي ،وم�ستوى الذكاء واملوهبة
ال يكفي بدون وجود حوافز داخلية للطالب .تذكر �أن اجلميع يواجهون هذه
العراقيل يف طريقهم نحو النجاح .وقد تكون هذه ال�صعوبات �أو العراقيل
م�سببة لبع�ض القلق والتوتر ،فالبع�ض رمبا يفكر باالن�سحاب من املوا�صلة
من منت�صف الطريق وعدم اال�ستمرار يف حتقيق حلمه ،لذا ال تفكر يف عدد
العراقيل التي �سوف تواجهها م�ستقب ً
ال ،وال ت�ست�سلم �أبداً ،ووا�صل طريقك
نحو النجاح والتميز.
عندما متلك الدافعية الكبرية والتفا�ؤل الإيجابي وتكون واثقاً بنف�سك ف�سوف
يكون -بال �شك -عطا�ؤك كبرياً و�ستكون النتائج جداً مر�ضية؛ لذلك ا�س َع دوماً
للحفاظ على احلما�سة وال�شغف نحو حتقيق الأ�شياء واكت�سابها ،وال تتوقف ابدًا
مهما حققت �سابقاً من جناحات يف م�سريتك ،وا�س َع دو ًما نحو جناحات �أخرى
واجعل من هذه النجاحات حمطتك الأوىل لتبني عليها م�ستقب ً
ال جناحات
�أخرى .ف�أ�س�س النجاح كثرية ومتنوعة ،وهي ترتكز على عنا�صر �أ�سا�سية مثل
�إدارة الوقت ،واحلوافز الداخلية ،وكذلك عدم اال�ست�سالم .عندما يتم�سك
الطالب بالعنا�صر املذكورة يف هذه املقالة والعوامل الثانوية الأخرى ف�إنها �سوف
ت�ساعده على بلوغ �أهدافه ال�شخ�صية .وبال �شك يجب عليك عدم اال�ستماع
للطالب فاقدي ال�شغف واملحبطني من حولك.
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

فن التعامل مع اآلخرين

�إن فن التعامل مع الأخرين ذوق و�أدب �إ�سالمي رفيع قد ال يجيدهُ كل �أحد،
وهو بال �شك ما ينق�صنا اليوم يف تعامالتنا اليومية ،وقد قيل :عامل النا�س
بالإح�سان ولو مل تل َق منهم �إح�ساناً ،وعاملهم كما حتب �أن يعاملوك به ،ف�أنت
ك�سبان على كل حال ،والتعامل مع النا�س يختلف من �شخ�ص لآخر ،فلكل
�شخ�ص �أ�سلوبه املنا�سب ،وهذا يتطلب منا �إنزال النا�س منازلهم ،وهو �شيء
مهم ،فالنا�س خمتلفون يف العادات ِ ّ
والطباع التي يكت�سبونها.
وال �شك �أنّ من �أح�سن النية هلل مل يبالِ مبا قد يحدث له من بع�ض الأذى
من النا�س ،وهذا �شيء طبيعي عند خمالطتهم ،ويف احلديث ال�شريف عن
نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم « من يخالط النا�س وي�صرب على �أذاهم خري من
الذي ال يخالط النا�س وال ي�صرب على �أذاهم “ ،لكن مفهوم احلديث يت�أكد
فيما يخ�ص جمال الدعوة �إىل اهلل والأم��ر باملعروف والنهي عن �أي منكر
�أو�شيءٍ من هذا القبيل ،ولي�س املق�صود بذلك الذهاب �إىل �أماكن غري الئقة
وخمالطة من ال يُ�ؤمن �شره وال يُحمد خلقه .من امل�ستحيل طبعاً �إر�ضاء النا�س
يف كل الأمور؛ لكن ب�إخال�ص النية ال�صادقة هلل عز وجل وبا ُ
خللق الط ّيب تُفتح
�أبواب مغلقة ،و�إن من رزقه اهلل ال�سالمة من التعدي على �أعرا�ض النا�س
وعلى �أموالهم ،فقد حاز على �أبواب اخلري كلها ،وذلك من �أج ّل و�أعلى فنون
التعامل مع الآخرين .قال حكيم« :ت�ضخيم بع�ض الأمور التي ال ت�ستحق لن
يزيدك �إال تعباً وم�شقة� ،أعط كل �شيء قدره املنا�سب ،ف�إن �أعطيته �أكرب من
حجمه �صعب عليك التعامل معه».
وقيل� « :أ�سو�أ النا�س ُخلقاً من �إذا غ�ضب منك �أنكر ف�ضلك ،و�أف�شى �سرك،
وجحد ع�شرتك ،وقال عنك ما لي�س فيك “.
�إن ت�أليف القلوب والتحلّي باملكارم فنون يجيدها القليل من �أهل القلوب
ال�سليمة والفطر النقية ،وال يزال النا�س فيهم اخلري ،برغم ال�ضرب ال�شديد
واحلمالت العدائية على الدّين والأخ�لاق والقِ يم يف هذا الع�صر املت�سارع
بالأحداث.
عبد اهلل ع�سريي
كلية العلوم
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تسويق الفرص االستثمارية للجامعة
�سوف تكون �إحدى �أهم الق�ضايا
يُعد �صدور املوافقة امللكية
ال���ت���ي ����س���وف حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام
ال��ك��رمي��ة على حوكمة جامعة
اجل���ام���ع���ة ،خ��ا���ص��ة يف م��رح��ل��ة
امل����ل����ك ����س���ع���ود حت����ت م��ظ��ل��ة
ح��وك��م��ت��ه��ا حت���ت م��ظ��ل��ة الهيئة
الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض،
امللكية ملدينة الريا�ض ،فمدينة
و�ضمها حتت م�ؤ�س�سة الريا�ض
الريا�ض �أ�صبحت قبلة للمبدعني
غ�ي�ر ال��رب��ح��ي��ة ح���ال اك��ت��م��ال
وامل�ستثمرين ورواد الأع��م��ال،
ت�أ�سي�سها وا�ستثناء اجلامعة
وهي فر�صة �أعتقد �أن اجلامعة
م��ن ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات ال�صادر
يف ت��وج��ه��ات��ه��ا اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
باملر�سوم امللكي رقم(م)27/يف
امل�ستقبلية �سوف تغتنمها ل�صالح
1444/3/2هـ � -إح��دى �أهم
َ
*
اجلامعة ،ومن ثم الوطن.
مراحل تطور اجلامعة ،وفر�صة
د .طه عمر
وال��دل��ي��ل ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه��ذه
ع��ظ��ي��م��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ط��م��وح��ات
الق�ضية �أن اجلامعة خ�ص�صت
ط��ال ان��ت��ظ��اره��ا؛ خ��ا���ص��ة و �أن
اجل��ام��ع��ة ق��د م��رت مب��راح��ل ت��ط��ور ع��دي��دة ،خ�لال مراحل تطورها �أه��دا ًف��ا �إ�سرتاتيجية
و�شهدت خالل مراحل عمرها -الذي جتاوز حمددة لها؛ ففي اخلطة الإ�سرتاتيجية الأوىل
( )65ع��ام �اً -رع��اي��ة واه��ت��م��ا ًم��ا كبريين من  KSU2030جن��د ال��ه��دف الإ���س�ترات��ي��ج��ي
الدولة� -أيدها اهلل -وخالل مراحل تطورها ال�سابع )م�ستقبل م��ايل م�ستدام( ،والهدف
املتعددة جند �أن هناك ق�ضايا حمددة �أخذت الإ�سرتاتيجي الثامن )امل��رون��ة وامل�ساءلة)(.
من اجلامعة اهتماماً خا�صاً؛ لأنها تعرب عن ويف اخلطة الإ�سرتاتيجية املحدثة للجامعة
احتياجات ومتطلبات �ضرورية ،وتختلف هذه جند الهدف ا لإ�سرتاتيجي ال�ساد�س )تنمية
الق�ضايا بح�سب مراحل التطوير الذي متر به الإي���رادات الذاتية( ،والهدف ا لإ�سرتاتيجي
اجلامعة ،وتواجه اجلامعة هذه الق�ضايا �إما ال�����س��اب��ع )ت��ن��وع اال���س��ت��ث��م��ار ومن��و الأ���ص��ول(،
بو�ضع خطة كاملة للتعامل معها� ،أو بتنفيذ وتت�ضمن عمليات تنمية ا لإي���رادات الذاتية
وت��ن��وع��ه��ا وا���س��ت��ث��م��ار ال����ق����درات ال��ذات��ي��ة
تكتيكات حمددة.
واملتابع لعملية التطوير باجلامعة -منذ وت�سويقها.
وخ�لال هذا التطور وما �سوف تركز عليه
ن�ش�أتها حتى �صدور املوافقة امللكية الكرمية
ع��ل��ى ح��وك��م��ة اجل���ام���ع���ة -ي��ج��د �أن عملية اجل��ام��ع��ة -مب�����ش��ي��ئ��ة اهلل -خ��ل�ال امل��رح��ل��ة
اال�ستثمار وتنمية الإي���رادات الذاتية �إح��دى امل�ستقبلية القادمة �أ�صبحت هناك �ضرورة
الق�ضايا املهمة التي نالت كثرياً من اهتمامات لإي�ضاح الفر�ص اال�ستثمارية التي تتمتع بها
اجلامعة خالل مراحل تطورها ،منذ تد�شني اجلامعة؛ حتى تي�سر عملية ت�سويقها ،ومن ثم
خطتها الإ�سرتاتيجية الأوىل ،و���ص��والً �إىل ا�ستثمارها لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية ال�سعودية
اخل��ط��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ح��دث��ة .وامل��ت��اب��ع  ،2030وحتقيق تطلعات الدولة� -أيدها اهلل-
لعمليات التخطيط وال��ت��ط��وي��ر واح��ت��ي��اج��ات ب ��أن تكون جامعة امللك �سعود �ضمن �أف�ضل
املرحلة احلالية وامل�ستقبلية يجد �أن ق�ضية ) (10جامعات عاملية ،وهو الأمر الذي يتطلب
اال�ستثمار يف اجلامعة وتنمية مواردها الذاتية زيادة املحفظة اال�ستثمارية للجامعة وتنوعها

وت�سويقها حملياً ودولياً ،و�إعداد دليل ت�سويقي
للفر�ص اال�ستثمارية للجامعة وتنفيذ احلمالت
الت�سويقية حملياً ودولياً.
ويعزز الدليل الت�سويقي وما يرتبط به من
حمالت ت�سويقية الفر�ص اال�ستثمارية للجامعة،
وتنفيذ عدد من الطموحات امل�ستقبلية؛ خا�صة
م��ع ت��ع��دد ه��ذه ال��ف��ر���ص وحاجتها للت�سويق،
فبالإ�ضافة �إىل �شركة وادي الريا�ض ،و�أوقاف
اجلامعة ،واملدينة الطبية اجلامعية ،واملدينة
الريا�ضية ،ومراكز البحوث ،ومعهد امللك عبد
اهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية ،توجد
فر�ص ا�ستثمارية �أخرى يف خمتربات اجلامعة
وم��ع��ام��ل��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل ك���وادره���ا الب�شرية
املتميزة وخريجيها.
ويحقق ه��ذا الدليل الت�سويقي ع���ددًا من
املكت�سبات م��ن بينها :دع��م ج��ه��ود اجلامعة
ل��زي��ادة م��وارده��ا وتنوعها ،وتعزيز ال�شراكة،
وم��د ج�����س��ور ال��ت��وا���ص��ل م��ع ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
واخلا�ص ،وت�سويق خمرجات اجلامعة البحثية،
ودعم قنوات التوا�صل مع اخلريجني وجمتمع
الأع��م��ال ،واالرت��ق��اء ب�سمعة اجلامعة حمل ًيا
وع��امل� ًي��ا ،واحل�����ص��ول على م��راك��ز متقدمة يف
الت�صنيفات العاملية .حيث ت�ستفيد من هذا
الدليل جميع وح���دات اجلامعة التي متتلك
فر�صا ا�ستثمارية ت�سعى �إىل ت�سويقها ،وجميع
ً
اجلهات ذات العالقة.
لعلنا ن��رى قريباً دل��ي�ل ً
ا ت�سويقياً للفر�ص
اال�ستثمارية جلامعة امل��ل��ك �سعود وحمالت
ت�سويقية حملية ودولية ،ف�إمكانيات اجلامعة
والطموحات املرجوة منها كبرية و�سوف تتحقق
مب�شيئة اهلل -م��ادام��ت ه��ن��اك ع��ق��ول تفكرو�سواعد تعمل.
وال�سمعة امل�ؤ�س�سية
* م�ست�شار االت�صال
ُ

دور المشاركة المجتمعية في جودة الحياة بالمدن

ترتكز الإدارة العمرانية املعا�صرة على عدة
ركائز منها :تو�سيع قاعدة امل�شاركة املجتمعية
يف امل�شروعات وبرامج التنمية ،وحتقيق �أعلى
درج��ات ال�شراكة مع القطاع اخل��ا���ص ،ومتثل
«امل�شاركة املجتمعية» �إحدى املمار�سات الرئي�سة
يف الإدارة احل�ضرية للمدن ،حيث تقوم بدور
�أ���س��ا���س��ي وف��اع��ل يف حت�����س�ين ج���ودة احل��ي��اة،
وت�شمل امل�شاركة املجتمعية عدة �أط��راف منها
ال�سكان املنتفعون ،واملجال�س املحلية والإقليمية
وامل�شتغلون بقطاعات ال��ت��ن��م��ي��ة ...وغ�يره��ا،
وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ع��م��وم ه���ذه الأط�����راف ���ش��رك��اء
التنمية .وبامل�شاركة املجتمعية ترتقي املجتمعات
وتتح�سن الأو���ض��اع ،وب��دون م�شاركة جمتمعية
فاعلة ي�صعب على احلكومات �أن تقوم بدورها
بكفاءة يف ر���س��م ال�سيا�سات وو���ض��ع اخلطط
وتنمية املوارد.
وب��ال��ن��ظ��ر ل��ل��ع��دي��د م��ن ال����دول ال��ت��ي ارت��ق��ت
عمرانياً وازدهرت اقت�صادياً ،وحت�سنت �أو�ضاعها
وم�ستويات دخ��ل مواطنيها ،جند �أن غالبيتها
انتهجت نظ ًما اعتمدت على �إدارات حكومية
حملية واعية ومن�ضبطة ،وم�شاركة جمتمعية
ف��اع��ل��ة ق����ر�أت ب��واق��ع��ي��ة امل����وارد والإم��ك��ان��ات،

من م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
وو�ضعت الأه��داف ،وتغلبت على
م�شروعات التنمية وبراجمها.
امل��ع��وق��ات ،وا�ستحدثت البدائل
ومما ي�ساعد �أي�ضاً على م�شاركة
والأطروحات ،وابتكرت �أ�ساليب
جمتمعية ناجحة «تنمية الوعي
غري تقليدية مل�شاركة �أ�صحاب
امل��ج��ت��م��ع��ي» ب ��أه��م��ي��ة امل�����ش��ارك��ة
امل�صلحة و�شركاء التنمية ،مما
املجتمعية ودوره���ا يف عمليات
�ساعد على تعزيز املكت�سبات
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����س�ين للم�شهد
واالرتقاء بالبيئة العمرانية وجودة
احل�ضري باملدن.
احل��ي��اة فيها ،وه���ذه امل��ؤ���ش��رات
اخلال�صة :اجتهت غالبية دول
�ساعدت ب�شكل �إيجابي على رفع
العامل �إىل تفعيل دور امل�شاركة
الكفاءات والقدرات الب�شرية.
املجتمعية و�آلياتها امل�شارِ كة ب�شكل
وم��ن جت���ارب ال���دول ك��ان من
أ.د .أسامة خليل * �أك�بر و�أع��م��ق من خ�لال �إدارات��ه��ا
�أه���م م ��ؤ���ش��رات جن��اح �إدارات��ه��ا
املحلية ،و�إن ذل��ك من �ش�أنه �أن
املحلية �أنها التحمت بال�سكان،
ي�ساهم �إيجابياً يف االرتقاء بالبيئة
وم��دت يديها لهم و�أ�شركتهم يف
التنمية والعمران ،وا�ستفادت من طموحاتهم العمرانية وم�ستوى جودة احلياة ،ولكي يتحول
ٍّ
متلق وم�ستقبل للتنمية �إىل �شريك
من �أجل االرتقاء والتح�سن ،وبالتايل «بدال من املجتمع من
�أن يكون املواطن متلق ًيا للتنمية� ،أ�صبح �شريكاً �أ�صيل فيها ،وبالتايل يزداد حر�صاً عليها ،وذلك
�أ�صي ً
ال يف التنمية» ،وبذلك وجب عليه احلفاظ يف �إط��ار يحقق الأه���داف ويرتقي باملجتمعات
عليها وعلى مكت�سباتها .وبالطبع حتتاج امل�شاركة وينطلق بها مل�ستقبل �أف�ضل ب�إذن اهلل .
املجتمعية لكي تنجح �أن يُف ّعل دور املجال�س
* كلية العمارة والتخطيط
املحلية والإقليمية ،و�أن تُعطى دورا �أكرب وم�شاركة
�أعمق يف املمار�سة املهنية ،كما حتتاج مزيدًا

أنكبر عامًا وتصغر عقولنا ألف عام وعام؟..
�سمعت ذات م��رة يف ���ش��رح لكتاب «حلية
طالب العلم» لل�شيخ �أبو بكر زيد -رحمه اهلل-
�أن العلم ثالثة �أ�شبار :من دخل ال�شرب الأول
تكرب ،ومن دخل ال�شرب الثاين توا�ضع ،ومن دخل
ال�شرب الثالث علم �أنه ال يعلم .فجعلت �أقارن
و�أت�أمل يف كيفية ارتباط تقدم العمر الزمني يف
ذهن الإن�سان مبزيد من اخلربات ،و�ضغوطات
احل��ي��اة التي ت�صقل امل��رء ليواجه احل��ي��اة من
جديد  ،بل ويديل باحلكمة والعلم اللذين بانا
بني خ�صال �شعره التي لونتها �شم�س التجارب،
وح��رارة الأمل التي بانت يف حمياه .فما يكاد
�أحدنا �أن يرى من تقدم به العمر �إال ويقف قلبه
هيبة ال�ستماع املوعظة والن�صيحة التي ي ّقوم بها
حياته القادمة.

ول��ك��ن ال��ت�����س��ا�ؤل الأه���م ه��و :ه��ل ك��ل متقدم
بالعمر الزمني متقدم بعمره العقلي كذلك؟ هذا
هو ال�س�ؤال الذي ينبغي �أن ن�سرب �أغ��واره ونفهم
عمق معناه؛ لأن عقولنا بطريقة �أو ب�أخرى ت�ضع
ت�صورات معينة ب ��أن الأ�شخا�ص الأك�ث�ر تعل ًما
وتعلي ًما �أكرث فه ًما للواقع  ،و�أكرث تعقلاً للأمور
�أي�ضا ،بل قد يلج�أ كثري من النا�س �إليهم طل ًبا
لال�سرت�شاد واال�ست�شارة يف دقائق الأمور بحكم
الأ�سبقية يف العلم واملعرفة ،وتكون ال�صدمة
بعدها �أ�شد وق ًعا من ال�سيف ال�صارم ،حينما
يكون ذلك املتقدم يف املعرفة مت�أخ ًرا يف التعقل
و �إدراك غايات احلياة الكربى  ،فما �إن يتعلم
ً
انتفا�شا
ذلك املتقدم حرفني �إال ويجد يف نف�سه
�أقرب �إىل انتفا�ش العجني ،وما �إن تتحدث �إليه

�إال وت�سبقك نظرة اال�ستعالء ال��ف��ارغ ،فحينها
تتمنى �أن يعود بك الزمان لتتعلم من بيت جدك
ريا
ريا بل كث ً
الذي كان فيه الفعل و�صوت العمل كث ً
ج �دًا ،و�ضحكات الإجن��از املتوا�ضعة تنطلق من
كبار العقول والأعمار قبل �صغارها.
لذا لنحذر من �أن نكون ( ك�أبي �شرب ) ولندرك
�أن للعلم وتعليمه غايات وقي ًما �أ�سمى  ،ولعل
�أعظمها تطمني قلوب النا�س  ،و �إخبارهم �أن
بينهم وب�ين �أه��داف��ه��م م�سافة ا�سمها ال��زم��ن ،
ووقودها اجلهد  ،ولنكرب عا ًما وتكرب عقولنا
�ألف عام وعام.
د .قمره ال�سبيعي
ق�سم الرتبية اخلا�صة

17
9

الرأي

العدد  - 1445الأحد  5ربيع الآخر 1444هـ املوافق � ٣٠أكتوبر 2022م

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

الق�سم الفني

مدير حترير الأخبار

وليد احلميدان

عبدالكرمي الزايدي
راكان �أبابطني

مدير التحرير الثقايف

د� .أريج ال�سويلم

ال�سكرتارية

الت�صوير

�سارة احلمدان

التحرير

قما�ش املني�صري  -د .هند القحطاين
�أ.العنود العنزي � -أ.رمي احلايف

الت�صحيح اللغوي

الإعالم الرقمي

�صناعة املحتوى
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الفريق الطالبي
عبداهلل املنبهي  -عمر اجلميعة �-أو�س ال�سلوم
عبدالعزيز العليوي � -سلطان العنزي  -بدر العرجاين
�سدمي الكليب  -بيان الر�شيد � -إح�سان العي

امل�شاركة

كاريكاتير  -الطالب أمين حاتم

فلتكن قابال للكسر واالنكسار
ال���ي���اب���ان���ي���ون ع���ن���ده���م ع����ادة
ل��ط��ي��ف��ة ي��ف��ع��ل��ون��ه��ا م��ن��ذ ق���رون
وت�سمى الكنت�سوجي ،وه��ي �أن��ه
ع��ن��دم��ا ي�����س��ق��ط وع����اء �أو ك��وب
من اخل��زف �أو الفخار وينك�سر،
يقومون بتجميع القطع املحطمة
وامل��ت��ن��اث��رة ث��م �إع����ادة �إل�����ص��اق��ه��ا
وط��ل��ي��ه��ا ب��ال��ذه��ب ل��ت��ب��دو حت��ف� ًة
فنية جميلة .وه��ذا العمل يرمز
�إىل �أن االن��ك�����س��ارات يف ح��ي��اة
الإن�سان متوقعة ،وهي التي تربز
مكامن اجلمال فيه وتخرج القوى
الداخلية التي يحملها .وهذا نوع
من �أن��واع التفكري الإيجابي من
خالل توظيف ال�سلبيات وحتويلها
لإي��ج��اب��ي��ات .واحل��ق��ي��ق��ة ه��ي �أن
وعا ًء مك�سور اً يتحول لتحفة فنية
�أن��ي��ق��ة يف م��ك��ان ب��ارز م��ن املنزل
ي�ر م��ن �أوع���ي���ة �سليمة لكنها
خ� ُ
حمفوظة يف ا لأرفف وا لأدراج.
ال�����ش��ع��ور ب��ال��ف�����ش��ل وا لإخ���ف���اق
والإح���ب���اط واالن��ك�����س��ار ج��زء من
تفا�صيل ح��ي��اة ا لإن�����س��ان ،وه��ي
ابتالء من اهلل وامتحان ،وحتدث
ه��ذه ا لأ���ش��ي��اء ع��ادة نتيجة عجز
ا لإن�������س���ان ع���ن حت��ق��ي��ق �أه���داف���ه
و�أح��ل�ام����ه لأ����س���ب���اب ق���د ت��ك��ون
داخلية عند الإن�سان ،وقد تكون
خارجية ب�سبب ظ��روف ق��اه��رة.
وبالرغم من م��رارة طعم الف�شل
وق�سوة الإخ��ف��اق و�أمل االنك�سار

�إ ّال �أن الدرو�س التي يخرج منها
الإن�����س��ان ك��ب�يرة وم��ف��ي��دة ،متكنه
م��ن اك��ت�����س��اب امل��زي��د م��ن اخل�برة
والتجربة ،وت�ساعده على �أن يكون
�أك�ث�ر �صالبة ومت��ا���س��ك�اً ،لتجنب
الأخ����ط����اء م����رة �أخ������رى وع���دم
تكرارها .كذلك الف�شل والإخفاق
واالنك�سار تقدم درو�ساً جمانية
للإن�سان يف ال�صرب وقوة التحمل
ح�ين ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ،وتي�سر له
�شرف املحاولة عدة م��رات حتى
تتحقق ا لأهداف وا لأحالم.
بع�ض ال�شركات التقنية الكبرية
يف وادي ال�سليكون يف الواليات
املتحدة ت�س�أل املتقدمني للوظائف
لديها �أث��ن��اء املقابلة ال�شخ�صية
ع��ن ع��دد امل�شاريع ال��ت��ي ف�شلوا
فيها ،وذلك لإميان هذه ال�شركات
درو�سا جمانية
ب�أن الف�شل يقدم
ً
ل��ت��ج��ن��ب ال���وق���وع ف���ي���ه ،وي��ع��ط��ي
ا لإن�سان اخلربة لتفاديه ،واملعرفة
لتحويل الف�شل لنجاح �أكرب.
ال يوجد �شخ�ص على وجه هذه
ا لأر�ض مل يُعانِ من جتارب فا�شلة
�أو متر عليه حلظات من ا لإخفاق،
ولكن هناك من ا�ستطاع التحكم
يف ال��ف�����ش��ل وال�������س���ي���ط���رة ع��ل��ى
الإخفاق ،وهناك من حول الف�شل
ال��ذري��ع �إىل جن��اح ب��اه��ر .ال�سيد
توما�س �أدي�����س��ون �أخ��ف��ق يف �أك�ثر
م��ن �أل��ف حم��اول��ة قبل �أن ينجح

قد يف�شل الطالب
يف اخرتاع امل�صباح
يف اج���ت���ي���از م���ادة
ال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي،
م����ن امل�������واد ،وق���د
وال�������س���ي���دة ج���وان
ي���خ���ف���ق يف �أح�����د
رول�������ن�������ج ع����ان����ت
االم��ت��ح��ان��ات ،وق��د
ك��ث�ير اً م��ن الف�شل
ي�����ص��ي��ب��ه ا لإح���ب���اط
ق��ب��ل �أن ت��ك��ت��ب يف
م�����������ن امل��������ع��������دل
ن����ه����اي����ة امل����ط����اف
ال��ت�راك����م����ي ،وق���د
ال�������رواي�������ة ال���ت���ي
ينك�سر ال��ت��اج��ر يف
�أ���ص��ب��ح��ت ا لأك��ث�ر
جت����ارت����ه وي��خ�����س��ر
م���ب���ي���ع���اً (ه������اري
*
�أم���������وال���������ه ،ل���ك���ن
بوتر) ،والتي على
د .خليل اليحيا
امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى
���ض��وئ��ه��ا �أ�صبحت
ال��ت��م��ا���س��ك وال��ث��ق��ة
ال�������س���ي���دة رول���ن���ج
�أ���ش��ه��ر و�أغ���ن���ى ك��ات��ب��ة ن�����س��ائ��ي��ة .ب��ال��ن��ف�����س ،وال��ت�����س��ل��ح ب��ال��ع��زمي��ة
ال�سيد �إب��راه��ام لينكولن ف�شل وا لإرادة كفيل بتحويل امل�شاعر
�أي�ضاً يف ثالث حماوالت للرت�شح ال�سلبية �إىل م�شاعر �إيجابية
النتخابات جمل�س النواب قبل �أن متد ا لإن�سان بالتفا �ؤل وا لأم��ل.
ي�صبح رئي�ساً للواليات املتحدة ك���ون���وا واث���ق�ي�ن ب���اهلل �أو الً  ،ثم
الأمريكية و �أح��د �أعظم الر�ؤ�ساء بقدراتكم الذاتية و �إمكانياتكم
ال���ذي ت��رك��وا ب�صمات تاريخية ،ال�����ش��خ�����ص��ي��ة .ت�����س��ل��ح��وا بالعمل
وق����د خل�����ص ال�����س��ي��د ل��ي��ن��ك��ول��ن وامل���ث���اب���رة وا لإ�����ص����رار ،وك��ون��وا
جت��رب��ت��ه ب��ال��ع��ب��ارة ال��ت��ال��ي��ة :لن دائ���م���اً �إي��ج��اب��ي�ين يف ت��ف��ك�يرك��م
ويف قناعاتكم ويف قدراتكم ،ثم
تف�شل �إال �إذا ان�سحبت.
ع��ل��ي��ك ع���زي���زي ال���ق���ارئ �أن اعقلوها وت��وك��ل��وا ،وت��ذك��روا �أن
ت��درك �أن ط��ري��ق ال��ن��ج��اح ق��د ال ال��ع��ادة اليابانية ت��ق��ول ل��ك� :إن
ي��ك��ون م��ه��ي��أً  ،ول��ن ي��ك��ون ُم��ع��ب��د اً ،ا لأ���ش��ي��اء املك�سورة لي�ست �شي ًئا
و �أن الف�شل وا لإخفاق وا لإحباط نخفيه �أو نخ�شاه ،لكنها �شيء
واالن��ك�����س��ار �أم����ور م��ت��وق��ع��ة .قد نعر�ضه بكل فخر ،ونتعلم منه،
ت�صادفك حل��ظ��ات ف�شل م��ؤمل��ة ،ون�ستفيد من جتاربه ودرو�سه.
و �إخفاقات مزعجة ،و �إحباطات
* الطب
م��ت��ك��ررة ،وان��ك�����س��ارات متتالية.

�أكرث عر�ضة للوفاة املبكرة ،بعد
ا�ستثناء ال��وف��اة غ�ير الطبيعية:
(االن�����ت�����ح�����ار ،وا لإ������ص�����اب�����ات،
واحلوادث ،والوفاة ب�سبب جرعة
زائ������دة) .وب��ع��د حت��ل��ي��ل ق��واع��د
بيانات الوفيات ملعرفة ال�سبب
ا لأول للوفاة وجدنا ن�سبة الوفاة
ب�����س��ب��ب �أم����را�����ض ال���ق���ل���ب ه��ي
ا لأع��ل��ى ل��دى مر�ضى االك��ت��ئ��اب،
وه��ي �أك�ثر مب��رة ون�صف مقارن ًة
ب��ب��ق��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ا لإ���س��ك��ت��ل��ن��دي،
وذل��ك بعد �أخ��ذ بقية املتغريات
باحل�سبان ال��ت��ي ق��د ت ��ؤث��ر على
ه����ذه ال��ن�����س��ب��ة م���ث���ل :اجل��ن�����س،
واحلالتني االجتماعية واملادية،
وا لأمرا�ض املزمنة .العالقة بني
االك��ت��ئ��اب و �أم���را����ض ال��ق��ل��ب هي
ع�لاق��ة ث��ن��ائ��ي��ة االجت����اه ،ويعني
ذل��ك �أن ا لإ���ص��اب��ة ب���ا لأول تزيد

خطر ا لإ�صابة با لآخر والعك�س
���ص��ح��ي��ح .ت���ع���زى �أ����س���ب���اب ه��ذا
االرتباط �إىل عدة عوامل قد يتم
ح�صرها حت��ت ثالثة ت�صنيفات
رئ��ي�����س��ة� ،أو الً � :أ���س��ب��اب حيوية
م��ث��ل ت���غ�ي�رات م���ع���دل ال��ن��ب�����ض،
وهو عر�ض جانبي لبع�ض �أدوية
ع�لاج االك��ت��ئ��اب .ث��ان��ي�اً � :أ�سباب
جينية مثل وراثة بع�ض اجلينات
ال��ت��ي ق��د ت��زي��د خ��ط��ر ا لإ���ص��اب��ة
ب�أمرا�ض القلب .ثالثاً � :أ�سباب
�سلوكية ،وينق�سم هذا التن�صيف
�إىل ق�سمني� :سلوكيات املري�ض
ن��ف�����س��ه ،م���ث���ل ع�����دم مم��ار���س��ة
ال��ري��ا���ض��ة ،وال���ت���دخ�ي�ن ،وع���دم
االل���ت���زام ب��اخل��ط��ط ال��ع�لاج��ي��ة،
وال��ق�����س��م ا لآخ����ر ه��و ���س��ل��وك��ي��ات
امل��م��ار���س ال�صحي جت��اه مر�ضى
االكتئاب مثل ع��دم امل�����س��اواة يف

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

إستراتيجيتنا

االكتئاب النفسي
يعاين حول العامل  ٢٨٥مليون
�شخ�ص م��ن االك��ت��ئ��اب النف�سي،
وت�شري درا�سات حديثة �إىل �أنه
�أح���د م�����س��ب��ب��ات ال���وف���اة امل��ب��ك��رة
ب��ط��ري��ق��ة غ�ير م��ب��ا���ش��رة يف ع��دة
دول ،وبا لأخ�ص ال��دول املتقدمة
مثل اململكة املتحدة والدمنارك.
يهدف بحثنا �إىل تق�صي �أ�سباب
ال��وف��اة ل��دى م��ر���ض��ى االك��ت��ئ��اب،
ومقارنة امل�سببات ببقية �أف��راد
املجتمع يف �أ���س��ك��ت��ل��ن��دا .تو�صل
بحثنا �إىل �أن متو�سط العمر عند
ال��وف��اة يف املجتمع ا لإ�سكتلندي
ب�شكل عام هو � ٧٢سنة للرجال
و � ٧٦سنة للن�ساء .مقابل ذلك،
م��ت��و���س��ط ع��م��ر ال���وف���اة مل��ر���ض��ى
االك��ت��ئ��اب النف�سي ه��و � ٥٨سنة
للرجال و � ٦٢سنة للن�ساء ،ويدل
ذل��ك على �أن مر�ضى االكتئاب

تغريد اخلثعمي

العناية الطبية.
وق��د ت��و���ص��ل حتليلنا لقواعد
بيانات �إحدى كربى امل�ست�شفيات
يف �أدن�برة �إىل �أن امل��دة الزمنية
لإجراء عملية الق�سطرة ملر�ضى
ال�سكتة القلبية ممن لديهم تاريخ
�إ�صابة باالكتئاب هي �أطول ممن
ال ي��وج��د ل��دي��ه��م ت��اري��خ �إ���ص��اب��ة
ب��ه .يتطلب ك��ل واح���د م��ن ه��ذه
امل�����س��ب��ب��ات حت��ل��ي�لات ودرا���س��ات
�إ����ض���اف���ي���ة؛ ب���ه���دف رف����ع ج���ودة
احلياة لدى امل�صابني باالكتئاب
النف�سي واملجتمع ب�شكل عام.
رائد نايف الدلبحي
ع�ضو هيئة التدري�س
مبتعث حاليا ملرحلة الدكتوراة
يف جامعة �إدنربة يف اململكة املتحدة

استراتيجيتنا
بسمة محمد بن زرعة *

ركيزة التوازن المالي وكفاءة اإلنفاق
عملت جامعة امللك �سعود منذ �سنوات على �إع��داد خطتها
اال�سرتاتيجية لتكون خطة �شاملة ،حتتوي على جميع املحاور
امل�ستقبلية التي ت�ضمن للجامعة �آلية �سري العمل والتقدم يف
م�سريتيها الأكادميية والبحثية ويف خدمة املجتمع و�صوال �إىل
التميز يف كل جماالتها؛ ولأج��ل ذل��ك و�ضعت اجلامعة ر�ؤي��ة
م�ستقبلية تتطلع لها ،ور�سالة تقودها لتحقيق ه��ذه الر�ؤية،
معتمدة على عدد من الركائز والأهداف واملبادرات والقيم التي
عن طريقها تنه�ض اجلامعة بهذه الر�ؤية ومتثلها على �أر�ض
الواقع.
ويف الأعداد ال�سابقة لل�صحيفة ا�ستُعر�ضت �سل�سلة من ركائز
اخلطة اال�سرتاتيجية ،و�صوال �إىل الركيزة الأخ�يرة التي تُعنى
برفع كفاءة الإن��ف��اق مل�ستقبل م��ايل م�ستدام ،عن طريق بناء
منظومة مالية متوازنة ،ق��ادرة على قيادة التكلفة الت�شغيلية
للجامعة ،والت�أثري والتفاعل الإيجابي مع املتغريات والتحوالت
على امل�ستوى املايل واالقت�صادي ،ومتكن اجلامعة من تطوير
م�صادر متويلها و�إدارة مواردها البديلة ،مبا ي�ضمن رفع كفاءة
الت�شغيل وحتقيق توازن مايل.
وتت�ضمن ركيزة التوازن املايل وكفاءة الإنفاق م�ؤ�شرين رئي�سيني
لقيا�س مدى �إجنازها وم�ستوى �أدائها ،وهما :تقييم اجلامعة يف
برنامج ركائز ا�ستدامة كفاءة الإنفاق ،ون�سبة �إجناز مبادرات رفع
كفاءة الإنفاق .كما تت�ضمن الركيزة ثالثة �أهداف تف�صيلية:
الهدف التف�صيلي الأول :رفع كفاءة الأداء امل��ايل ،ويعتمد
مبادرة واحدة هي «�إن�شاء �إدارة رفع كفاءة الإنتاج باجلامعة»،
وتُعنى ب�إن�شاء �إدارة كفاءة الإنفاق؛ للعمل على زيادة اخلدمات
بتكلفة �أقل ،وذلك بتوجيه الإنفاق مبا يدعم الأهداف التنموية.
�أما الهدف التف�صيلي الثاين :فهو رفع كفاءة الأداء الت�شغيلي،
و يقوم على مبادرة واحدة هي« :ا�ستحداث م�شاريع ا�ستثمارية
وجمتمعية يف املدينة اجلامعية لتحقيق م�ستقبل مايل م�ستدام
للجامعة»
والهدف التف�صيلي الثالث :هو تعزيز دور �إدارة املخاطر
امل�ؤ�س�سية ،ويت�ضمن � َ
أي�ضاً مبادرة واح��دة هي« :تفعيل �إدارة
املخاطر امل�ؤ�س�سية» ،ويُق�صد بها تطوير منظومة �إدارة املخاطر
امل�ؤ�س�سية؛ للو�صول �إىل مرحلة الن�ضج لتحقق الأه���داف
اال�سرتاتيجية للجامعة ،ولتحقيق التوازن بني املخاطر والفر�ص
ملوارد اجلامعة وزيادة الإيرادات.
وتقوم وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير -ممثلة مبكتب
حتقيق الر�ؤية -بالإ�شراف العام ،ومتابعة �إجن��از م�ستوى �أداء
املبادرات املت�ضمنة للركيزة ،بالتعاون مع وكالة اجلامعة و�إدارة
املخاطر ،ووكالة اجلامعة للم�شاريع ،مبا ي�ضمن حتقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية.
* مكتب حتقيق الر�ؤية

sp2020@ksu.edu.sa
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خالل ا�ستطالع �أجرته

أين استثمر الطالب
اإلجازة المطولة؟!
ا�ستطالع� :شاهر ال�شهراين
عَ � ِ�ق��بَ ت�غ�ي�ير ال �ن �ظ��ام ال��درا� �س��ي
يف اجل��ام �ع��ة ،وحت��وي �ل� ِ�ه �إىل ن�ظ��ام
ً
بدال من ف�صلني كل
ثالثة ف�صول،
ع��ام ،ظ�ه��رت ل�ن��ا ظ��اه��رة (الإج ��ازة
املطولة) ،وهي �أيامٌ ت�ؤخذ من �أيام
ال�ع�م��ل ،وت���ض��اف �إىل �إج ��ازة نهاية
الأ�� �س� �ب ��وع ،وي �ع��ود ه ��ذا الأم � ��ر �إىل
زي ��ادة ف���ص��ل درا� �س��ي ،وت�ق�ل�ي��ل �أي��ام
الإج��ازة ال�صيفية ،وت�ساءلنا حول
ا�ستثمار هذه الإج��ازات بالإ�ضافة
�إىل �أنها هل كانت كافية؟ �أم ال وما
لها من �سلبيات و�إيجابيات؟
���ص��ح��ي��ف��ة ر����س���ال���ة اجل��ام��ع��ة
ر�صدت بع�ض �آراء
الطالب حول ذلك،
فقد علق الطالب
ب���در ب���ن ���س��ع��ي��دان
من كلية التمري�ض:
)ا�����س����ت����ث����م����رت
ا لإج��ازات املطولة،
خ��ي�ر ا���س��ت��ث��م��ار،
عظيما،
وا�ستثما ًر ا
ًٍ
�أال وه������و ���ص��ل��ة
ال�����رح�����م ،ب��ح��ك��م
�أنني طالب مغرتب
ع��ن �أه��ل��ي ،وبيني
وبينهم م��ا يقارب
 ٣٠٠ك��ي��ل��و م�ت�ر ،ف ��إن��ن��ي �أ���س��ع��ى
جاهد اً �إىل �أن �أ�ستثمرها يف �صلة
ال��رح��م ،ويف مقابلة ا لأ�صـدقاء،
)فهي من �أعظم العبادات التي
�أو�صى بها النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم( ،ومن ناحية �أخ��رى؛ يرى

زياد احلربي

عبدالعزيز املديفر

بندر بن �سعيدان

ح�سام القحطاين

بدر بن سعيدان :قطعت  ٣٠٠عبد العزيز المديفر :قرأت كتابًا
في الشخصية السعودية
كيلو لمقابلة األصدقاء
بن �سعيدان �أن الوقت هذا ٍ
كاف ،
و�أف�����ض��ل م��ن ن��ظ��ام ا لإج����ازات
ال�����س��اب��ق ،ح��ي��ث مي��ك��ن��ن��ا اجل��م��ع
ب�ي�ن ال���ع���دي���د م��ن
اال�����س����ت����ث����م����ارات
امل����ج����دي����ة��� ،ص��ل��ة
ال��رح��م  ،ال��ق��راءة،
ل��ق��اء اال���ص��دق��اء،
دخ����ول ال�����دورات،
وم���ن ج��ه��ة �أخ���رى
ي����رى �أن ل��ه��ا من
ا لإي��ج��اب��ي��ات �أن��ه��ا
م��ت��ن��ف�����س ل��ل��ط��ال��ب
م�����ن ال����درا�����س����ة؛
ول���ك���ن ق����د ت��ك��ون
ب��ع�����ض ال�����س��ل��ب��ي��ات
�أع��ظ��م ح��ي��ث �إن��ه��ا
ق��د ت��ك��ون ث��اب��ت��ة يف رمت واح���د،
وق��د حترمك من اال�ستفادة من
حم���ا����ض���رة م���ا يف ي����وم حم���دد،
وه��ذا قد ح�صل يل ولبع�ض من
زمالئي).
وي��ت��ف��ق م��ع��ه ال��ط��ال��ب ح�����س��ام

زياد الحربي:
استثمرتها
بالسفر إلى
المدينة
المنورة

ال��ق��ح��ط��اين ،ط��ال��ب ك��ل��ي��ة �إدارة
الأع���م���ال( :ال���ش��ك �أن الإج����ازة
امل��ط��ول��ة ت��ع��ت�بر ف��ر���ص��ة ثمينة
وذات قيمة وخ�صو�صاً للطلبة
امل���غ�ت�رب�ي�ن ع���ن �أه���ال���ي���ه���م ف��ه��ي
مب��ث��اب��ة ط��ب��ق م���ن ذه����ب ،حيث
يذهبون �إىل �أهاليهم ويقومون
ب��خ��دم��ت��ه��م وي�����س��ت��ع��ي��دون الكثري
م��ن ال�شغف واحل��م��ا���س والتطلع
ل��ل��ن��ج��اح؛ �أم���ا م��ن ن��اح��ي��ة ال��وق��ت
فال �أعتقد �أنها كافية خ�صو�صاً
للمغرتب ،فهناك م��ن يبعد عن
�أهله م�سافة الألف كيلو ،ويتمنى
�أن يلتقي ب�أهله لكن ب�سبب �ضيق
ال��وق��ت ال ي�ستطيع لكن الب��أ���س
ب���ه���ا؛ لأن���ه���ا ت��ف��ي ب��ال��غ��ر���ض يف
معظم ا لأوق��ات� ،أما على �صعيد
ا لإي��ج��اب��ي��ات وال�سلبيات فهناك
مم��ي��زات ع��دي��دة وذات �أث��ر كبري
تعود بالنفع للطلبة حيث يت�سنى
ل��ه��م مراجعة ال��درو���س والإمل���ام
بها �أي�ضا وب�إمكانهم �أخذ الوقت
ال��ك��ايف م��ن ال��راح��ة للعودة بهمة

ع��ال��ي��ة وه��ن��اك م��ن ا�ستغل ه��ذه
الإج������ازات ب��ال��ت��ط��وع ومم��ار���س��ة
ال��ه��واي��ات والأن�����ش��ط��ة املختلفة،
وم�����ن ال�����س��ل��ب��ي��ات
ب��ع�����ض الإج������ازات
امل��ط��ول��ة ال ميكن
�أن ت�ستفيد منها
ب�������س���ب���ب ���ض��غ��ط
االخ���ت���ب���ارات ال��ت��ي
ت���ل���ي���ه���ا م���ب���ا����ش���رة
خ���������ص����و�����ص����اً م��ن
ي���ق���ط���ن���ون ب���ع���ي���داً
ع������ن �أه����ال����ي����ه����م
ف����ل���ا ي�������س���ت���ط���ع
ح�����ج�����ز ت�����ذاك�����ر
ال�������س���ف���ر ب�����س��ب��ب
ج���ه���ل���ه مب���واع���ي���د
االختبارات الف�صلية وبخ�صو�ص
ه���ذا الأم����ر �أمت��ن��ى م��ن �أع�����ض��اء
هيئة التدري�س م��راع��اة الطلبة،
و�إتاحة الفر�صة لهم لال�ستمتاع
بهذه االج��ازة الق�صرية ،وتقدمي
مواعيد االختبارات قبل الإجازة

�أو ت�أخريها مبدة بعد الإجازة)
وم��ن جانب �آخ��ر علق الطالب
ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��دي��ف��ر م���ن كلية
الرتبية ق�سم علم

حسام
القحطاني :ذات
قيمة وخصوصًا
للطلبة
المغتربين

النف�س(:ا�ستثمرت
وق��ت��ي يف الإج���ازة
بق�ضاء وق��ت��ي مع
العائلة وعدت �إىل
ال��ري��ا���ض��ة ب�شكل
م��ك��ث��ف ع���ن �أي����ام
الدرا�سة وتف ّرغت
ل������ق������راءة ك���ت���اب
يف ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
ال�سعودية للدكتور
ع��ب��داهلل ال��روي��ت��ع
ال����������������ذي ك����ن����ت
�أه��دف لقراءته منذ اقتنيته من
معر�ض الكتاب -ولكنني ان�شغلت
ب��ال��درا���س��ة ،-ك��ان وق��ت الإج���ازة
كاف ًيا بالن�سبة يل ومل يكن الوقت
قط هو امل�شكلة � ،أكرب �سلبية يف
الإج����ازة ه��ي ع��دم وج���ود ال��ت��زام

دائ���م؛ وذل���ك ي ��ؤخ��رك ع��ن �إجن��از
مهامك و�أعمالك وخططك التي
�أع��ددت لها� ،أم��ا الإيجابيات قد
ت��ك��ون وق��ت ف���راغ حم���دود لذلك
�أنت جمرب على ا�ستغالله بال�شكل
ال�صحيح).
وعلق الطالب زياد احلربي من
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
ق�سم القانون اخلا�ص) :ا�ستثمرت
الإج������ازة امل��ط��ول��ة ب��ال�����س��ف��ر �إىل
امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة؛ ل���زي���ارة �أه��ل��ي
و�أق���ارب���ي و�أ���ص��دق��ائ��ي ول���زي���ارة
امل�سجد النبوي ،و�أي�ضاً مبمار�سة
بع�ض ال��ه��واي��ات ال�شخ�صية� ،أم��ا
ع��ن م�س�ألة ال��وق��ت ه��ل ه��و ك� ٍ
�اف
�أم ال؟! �أظ���ن �أن ه��ن��اك وج��ه��ات
ن��ظ��ر ك��ث�يرة وخمتلفة ح��ول ه��ذه
امل�س�ألة؛ فالبع�ض يراها ق�صرية
والبع�ض يراها كافية ورمبا يراها
البع�ض طويلة! �أم��ا بالن�سبة �إ ّ
يل
ف���إن ال�سفر مل��ك��ان ق��ري��ب �أعتقد
�أن الأرب��ع��ة �أي��ام كافية ل��ه ،ولكن
ب�صفة ع��ام��ة فهي �إج���ازة و�سط
العام الدرا�سي وبالتايل ينا�سبها
الق�صر ،ولي�ست �إجازة نهاية العام
ح��ت��ى ت��ك��ون ط��وي��ل��ة .وم��ن ناحية
الإيجابيات وال�سلبيات:
احلقيقة �إن��ه من املبكر احلكم
على ذل��ك لكنني �أرى مبدئياً �أن
م��ن الإيجابيات جتديد الن�شاط
وممار�سة الهوايات و�أخ��ذ ق�سط
من الراحة� ،أم��ا ال�سلبيات ف�أرى
�أنها حمدودة مقارنة بالإيجابيات
وم��ن ذل��ك رمب��ا �صعوبة انتظام
مواعيد النوم جمدداً(.
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الجامعة ترصد
الكسوف الجزئي
للشمس

المرصد الشمسي :منظومة تلسكوبات
متصلة تقوم برصد الشمس بشكل يومي
من الشروق إلى الغروب
ر�سالة اجلامعة ـ كلية العلوم:
ق��ام فريق م��ن املتخ�ص�صني من
ق�سم الفيزياء والفلك بر�صد ظاهرة
الك�سوف اجل��زئ��ي لل�شم�س ،ال��ذي
واف��ق ي��وم الثالثاء املا�ضي ،ما بني
ال�ساعة ال��واح��دة والن�صف ظهراً
وحتى ال�ساعة الرابعة ع�صراً ،حيث
بلغت ال��ظ��اه��رة ذروت��ه��ا يف ح��دود
ال�ساعة الثانية والن�صف ظ��ه��راً،
وكانت ن�سبة الك�سوف ال�شم�سي فيها
تقرتب من  ،%33ا�ستخدمت حينها
تل�سكوبات املر�صد ال�شم�سي التي
متتاز بها اجلامعة ،وهي تل�سكوبات
خا�صة لر�صد ال�شم�س �آليا وبدون
تدخل ب�شري على مدار النهار ،تت�صل
بكامريات متخ�ص�صة تنقل احلدث
عرب ال�شا�شات.
كما ا�ستخدم التل�سكوب العام يف
املر�صد الفلكي ال��ذي يظهر �صورة
مكربة عالية اجل��ودة لل�شم�س ،يتم
�إ�سقاطها على لوحة خا�صة مت ّكن
احل�ضور من م�شاهدة احلدث دون
احل��اج��ة للنظر امل��ب��ا���ش��ر لل�شم�س
حفاظا على �سالمتهم ،وتك ّون فريق
املخت�صني ال��ذي��ن ق��ام��وا بتجهيز
وت�سيري الفعالية م��ن ك��ل م��ن :د.
�أبوعزة املحمدي ،ود� .أحمد �إبراهيم،
ود .معني بن جنيد و�أ .خالد امل�صبح
و�أ� .أجماد مظهر.
كما �شاركت وحدة العالقات العامة
والإع�ل�ام يف كلية العلوم يف تنظيم
وتغطية الفعالية ،ونقلها للعموم
من خالل التعاون مع هيئة الإذاعة

والتلفزيون ،التي �أر�سلت طاقما من
�إدارة الإعالم الرقمي لتغطية احلدث
م��ب��ا���ش��رة ع�بر من�صات التوا�صل
االجتماعي )تيكتوك ،و�سناب�شات،
وت��وي�تر(� ،إ�ضافة �إىل التن�سيق مع
�إدارة الإع��ل�ام ال��رق��م��ي باجلامعة
لتغطية احل��دث عرب ح�ساب تويرت
اخلا�ص باجلامعة.
ام��ت��از احل���دث بح�ضور العديد
م��ن املهتمني واملهتمات م��ن داخ��ل
وخ��ارج اجلامعة من طلبة وغريهم
�إىل مقر وح��دة الفلك ،وق��د رحب
بهم رئي�س ق�سم الفيزياء والفلك :د.
خالد الزهراين وقدم لهم نبذة عن
�إمكانيات وح��دة الفلك وتطلعاتها
امل�ستقبلية ،كما حظي احلدث بتفاعل
العديد من امل�شاهدين عرب من�صات
التوا�صل )تيكتوك قناة ال�سعودية(
�أث��ن��اء البث احل��ي وذل��ك م��ن خالل
طرح الأ�سئلة �أجابة املخت�صني عنها.
املر�صد ال�شم�سي:
هي منظومة تل�سكوبات مت�صلة،
تقوم بر�صد ال�شم�س ب�شكل يومي من
ال�شروق �إىل الغروب لر�صد وت�صوير
جميع الأن�شطة التي تتم يف الغالف
اجلوى لل�شم�س ،التي يتم ر�صدها من
خالل الطول املوجي للخط الطيفي
امل�سمى الهيدروجني �ألفا ،بالإ�ضافة
�إىل �إزاح��ت�ين بال�سالب و�إزاح��ت�ين
باملوجب مبجموع خم�سة تل�سكوبات،
ت��ر���ص��د جميعها ال�شم�س ب�شكل
متزامن ،مما ميكن من دار�سة ثالثية
الأبعاد للأن�شطة ال�شم�سية ،مع ربط
التل�سكوب مع تل�سكوبات عاملية �أخرى

يف مناطق زمنية خمتلفة موزعة،
بحيث ميكن ر�صد ال�شم�س على مدار
ال�ساعة ،مما ميكن من القدرة على
توقع ح��دوث االنفجارات ال�شم�سية
واتخاذ ما يلزم من �إجراءات للحد من
خطورتها.
وي����ت����ك����ون ال���ت���ل�������س���ك���وب م��ن
اجل�����س��م ال��رئ��ـ��ي�����س��ي للتل�سكـوب
،TELESCOPE SYSTEM
ال�����ذي ي��ت��ك��ون م���ن ���س��ت��ة �أن��اب��ي��ب
تل�سكوبات كل واح��دة حتتوى على
نظام ب�صري وفلرت �ضوئي وكامريا
) (CCDومت�صلة بجهاز حا�سوب
لعر�ض وتخزين ال�صور ال�شم�سية،
ويقوم جهاز التحكم بالتحكم الB
وتوماتيكي يف حركة كل من التل�سكوب
والقبة لتتبع ال�شم�س من ال�شروق �إىل
الغروب ،ويتم ت�أمني الطاقة الكهربية
الالزمة با�ستخدام ) (UPSويف نهاية
كل يوم يتم نقل ال�صور ال�شم�سية من
احلوا�سيب املت�صلة بالكامريات �إىل
جهاز احلا�سب املخ�ص�ص للتخزين،

ومن ثم يتم تنقية ال�صور والبدء يف
حتليلها ،حيث توجد �أ�سفل منطقة
ال��ق��ب��ة الفلكية ال��ت��ي حت��ت��وي على
التل�سكوب قاعة ر�صد و حتليل مزودة
بكمبيوترات و �شا�شات متابعة.
ويعد املر�صد ال�شم�سي جزءا من
�شبكة تل�سكوبات دولية ،تهتم بر�صد
ال�شم�س على م��دار ال�ساعه خالل
� 24ساعة ،ودرا���س��ة ت�أثري الن�شاط
ال�شم�سي على البيئة الف�ضائية ،وقد
مت تركيب التل�سكوب بالتعاون مع
جامعة كيوتو باليابان �ضمن م�شروع
ت��ع��اون علمي ي�سمى CHAIN
.-PROJECT
التل�سكوب العام:
وهو تل�سكوب �ضوئي عاك�س كوديه
من �صنع �شركة ،CARL-ZEISS
بفتحة م��ق��ارب ق��ط��ره��ا � 15سم،
وميتاز بنظام حمل ا�ستوائي ميكن
التل�سكوب من املتابعة الذاتية للج�سم
املر�صود ،مع حتكم ي��دوي حمدود
ي�ستخدم لر�صد ال�سماء ل��ي� ً
لا� ،إذ

ميكن ر�ؤي��ة تفا�صيل �سطح القمر،
والكواكب ،كامل�شرتي و�أقماره ،وكوكب
زح��ل وح��ل��ق��ات��ه ،وال��ن��ج��وم عموما،
�إ���ض��اف��ة ل��ه��ذا ميكن �أن يتم ر�صد
ال�شم�س نهارا من خالله با�ستخدام
ال��ف��ل�تر ال�����ش��م�����س��ي ،وا���س��ت��خ��دام��ه
الرئي�سي يف ال��ر���ص��د ال��ع��ام ،وهو
مفتوح للزوار �ضمن �أن�شطة وفعاليات
وحدة الفلك يف التوعية العلمية.
وي����ذك����ر �أن������ه م����ن خ��ل��ال ه���ذا
التل�سكوب مت ر�صد بع�ض الأحداث
النادرة ،مثل :مرور الزهرة من �أمام
قر�ص ال�شم�س عام 2004م ثم عام
2012م ،وه��ي ظاهرة ال تتكرر �إال
كل مئتي �سنة ،بالإ�ضافة �إىل ر�صد
ح��االت الك�سوف واخل�سوف وفتح
املر�صد للعموم.
كما مت ر�صد ن�شاط با�ستخدام فالتر
خا�صة،متكنامل�ستخدممنر�ؤيةالغالف
ال��ل��وين CHROMOSPHERE
الذي تربز من خالله الن�شاطات على
�سطح ال�شم�س ،مثل :البقع ال�شم�سية،
واالنفجارات ال�شم�سية ،ولكن يظل هذا
التل�سكوب ال يوازي املر�صد ال�شم�سي
يف �إمكاناته ،لكون املر�صد ال�شم�سي
م��ك��ون��اً م���ن ت��ل�����س��ك��وب��ات حم�ترف��ة
وم�صنوعة بفالتر و�أدوات ونظام خا�ص
لر�صد ال�شم�س على م�ستوى بحثي.
يذكر �أن لدى وحدة الفلك ن�شاطاً
بحثياً على م�ستوى عاملي خ�صو�صا
مع مر�صد يونان ال�شم�سي يف دولة
ال�صني ال�شعبية ،ومر�صد كاتانيا
يف دولة �إيطاليا ،وقد ن�شر من�سوبو
ال���وح���دة ع�����ددًا م���ن الأب���ح���اث يف

جم�ل�ات م��رم��وق��ة ،وي��وج��د لديها
برنامج ماج�ستري ن�شط ،كما لدى
الوحدة تعاون مع اجلمعية ال�سعودية
لهواة الال�سلكي ،ومذكرة تفاهم مع
هيئة الف�ضاء ال�سعودية.
وي�����ش��ار �إىل �أن ال���وح���دة تهتم
ب��ال��ت��وع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة
للت�سلكوبات ال�سابق ذكرها ،يوجد
لدى الوحدة متحف فلكي يربز تاريخ
الفلك يف اململكة العربية ال�سعودية
ويعر�ض بع�ض املج�سمات للكواكب
والأقمار ،وبع�ض املعدات التاريخية
مثل :الأ�سطرالب وغريها ،ي�ضاف
�إىل ذلك وجود حمطة تل�سكوب راديو
متكن الرا�صد م��ن ر�صد �إ���ش��ارات
موجات ال��رادي��و القادمة من �أذرع
املجرة على تردد  1420ميجاهريز،
وتوجد غرفة حتكم تعر�ض الإ�شارات
متكن الباحث من ت�سجيل البيانات
اخلا�صة بالإ�شارة ،مع حماكاة حلظية
مل��رور ذراع املجرة ف��وق التل�سكوب،
وتعمل ال��وح��دة على تطوير هذا
امل�شروع بالتعاون مع اجلهات املعنية،
ريا توجد لدى الوحدة قبة فلكية
و�أخ ً
حتتوي على م�سرح تعلوه قبة حتاكي
ال�سماء ،ت�ستخدم لتعريف الطلبة
وال��زوار بال�سماء والنجوم والأب��راج
والكواكب.
�أخريا ،ت�ستقبل الوحدة العديد من
ال��زوار من طلبة امل��دار���س وغريهم
على م���دار ال�سنة ،بالتن�سيق مع
وح���دة ال��ع�لاق��ات العامة والإع�ل�ام
بكلية العلوم امل�س�ؤولة عن مثل هذه
الزيارات.
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مدير �إدارة اخلدمات ال�صيدلية لــ

د .احل�صان :

نقص األدوية  ..أزمة عالمية
قريبا  ..روبوتات ذكية تصرف الدواء !!
حوار  -حممد العنزي
مم ��ا ال� �ش��ك ف �ي��ه �أن ال���ص�ي��دل�ي��ة
تعترب جزءًا مهما وحيويا من �أجزاء
�أي م�ست�شفى ،فبها تكتمل الرعاية
ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ة ،وم� � ��ن �أج� � � ��ل االط �ل ��اع
ع� �ل ��ى دور �� �ص� �ي ��دل� �ي ��ات اجل ��ام� �ع ��ة
ا�ست�ضافت ر�سالة اجلامعة الدكتور
عبدالعزيز احل�صان امل�شرف العام
على اخل��دم��ات ال�صيدلية باملدينة
الطبية
 بداية وبحكم عملكم م�س�ؤولاًع��ن �إدارة خ��دم��ات ال���ص�ي��دل�ي��ات يف
امل��دي�ن��ة الطبية ح�ب��ذا �أن تطلعونا
على الدور املنوط بهذه الإدارة ؟
تقوم اخلدمات ال�صيدلية باملدينة
ال��ط��ب��ي��ة ب��ع��دة �أدوار ت��ه��دف �إىل
تقدمي الرعاية ال�صيدالنية املتكاملة
للمري�ض ،ابتداء من حت�ضري الدواء
و�صرفه ،ثم متابعة ت�أثريه وم�أمونيته
على املري�ض� ،سواء املري�ض املنوم
�أم امل���راج���ع يف ال���ع���ي���ادات .وم��ن
خالل اخلدمات الإكلينيكية ،تقدم
اخل���دم���ات ال�����ص��ي��دل��ي��ة للمر�ضى
امل���ن���وم�ي�ن وم���راج���ع���ي ال���ع���ي���ادات
اخلارجية خدمات متعددة من خالل
تعديل جرعات الأدوية مبا يتنا�سب
مع حالة املري�ض ،واملتابعة امل�ستمرة
ملر�ضى الأمرا�ض املزمنة ،والإدارة
ال���دوائ���ي���ة م���ن خ��ل�ال م��راج��ع��ات
م�ستمرة لأدوي��ت��ه��م ،وم��ن��ع ح��دوث
التعار�ضات الدوائية �أو الغذائية.
تقوم �أي�����ض�اً اخل��دم��ات ال�صيدلية
بتقدمي اال�ست�شارات والإجابة عن
جميع ا�ستف�سارات الطواقم الطبية،
وعمل التدخالت العالجية �أثناء
الدوام الر�سمي وخارجه .بالإ�ضافة
لذلك ،تدعم اخلدمات ال�صيدلية
العملية التعليمية والتدريبية ،حيث
ت�ستقبل طالب كليات ال�صيدلة من
جميع جامعات اململكة – ح�سب
اال�ستطاعة – وتقدم لهم الفر�ص
التدريبية املتنوعة .وت�ضم اخلدمات
ال�صيدلية �أحد �أكرب برامج الإقامة
والزمالة يف اململكة ،التي تتخرج
من خاللها الكوادر الوطنية خلدمة
وطننا ال��غ��ايل ،بالإ�ضافة للعديد
من اخلدمات الأخرى التي تقدمها
اخلدمات ال�صيدلية ملراجعي املدينة
الطبية ب�شكل يومي.
 كم عدد ال�صيدليات املوجودة يفاملدينة الطبية ؟ وهل عددها يلبي
االحتياج؟ وك��م ن�سبة ال�سعوديني )
ن�ساء ،رجال( فيها؟
حتوي املدينة الطبية �صيدليات
داخلية وخارجية مرتبطة �إداري���ا
بامل�ست�شفيات الثالث )م�ست�شفى
امللك خالد اجلامعي ،وم�ست�شفى
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز اجل���ام���ع���ي،
وم�ست�شفى طب الأ�سنان( ،وتوجد
يف جميع امل�ست�شفيات عديد منها
ت�ستهدف فئات معينة من املر�ضى
وت��ق��وم بخدمتهم ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ال�صيدليات الطرفية امل��وزع��ة يف
�أرج�����اء اجل��ام��ع��ة ،ت��خ��دم �إ���س��ك��ان
الطالب والطالبات و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وموظفي �إدارة اجلامعة

وال��ع��ي��ادات امل��رت��ب��ط��ة يف منطقة
علي�شة وغ�يره��ا .ه��ذا بالإ�ضافة
�إىل ال�صيدليات الداخلية املوزعة
داخ����ل امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة
متعددة الأهداف والفئات .و�ستُفتتح
�إح��دى كربى ال�صيدليات يف مبنى
ط��ب الأ����س���رة ،و�ستُج ّهز ب��أح��دث
الو�سائل التقنية
خل��دم��ة مراجعي
امل��دي��ن��ة الطبية.
كذلك هناك تو�سع
يف ال�����ص��ي��دل��ي��ات
ال������ط������رف������ي������ة
اخلارجية �سي�شمل
ال���ط���ب ال��ن��ف�����س��ي
وط������ب ال���ن�������س���اء
وم����رك����ز ال��ق��ل��ب
ومركز الأورام يف
امل�ستقبل القريب
ب����إذن اهلل .ن�سبة
د .عبدالعزيز احل�صان
ال�سعوديون فيها
تتجاوز  %90يف
الوظائف الطبية ،و �أكرث من %80
يف ال��وظ��ائ��ف ال��داع��م��ة م��ن فنيني
ومرا�سلني.
 ت�صرف ال�صيدليات العديد منالأدوي ��ة �سنويا ،هنا يتبادر للذهن
�س�ؤال عن حجم املخزون ؟
يوجد لدينا يف د�ستور الأدوي��ة
باملدينة الطبية ما يقارب 1300
دواء م�سجل ،وب��دع��م �سخي من
ح��ك��وم��ة م����والي خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
تتجاوز تكلفتها ال�سنوية  350مليون
ريال.
 دك�ت��ور عبدالعزيز -كما تعلم-ن �ح��ن � �ص��وت امل� ��راج� ��ع ،وم �ل �ت��زم��ون
بنقل معاناتهم ل�ك��م ،حيث حتدث
العديد منهم عن ع��دم توفر بع�ض
الأدويةُ ،ترى ما ال�سبب ؟
ن��ح��ن ن��ت�����ش��ارك م��ع��ك��م يف ه��ذه
امل��ع��ان��اة ،ف��اخل��دم��ات ال�صيدلية
م��ت ��أث��رة ب�شكل ك��ب�ير م��ن انقطاع
الأدوي���ة ،وه��ذا يرجع لعدة �أ�سباب
منها :النق�ص العاملي للعديد من
الأدوي��ة ،وت�أخر �شركات الأدوي��ة يف
ت��وف�ير �أ�صنافها بح�سب اجل��دول
الزمني املتفق عليه ،وغ�يره��ا من
الأ�سباب التي نعمل مع الزمالء يف
الإدارات الأخ���رى امل�س�ؤولة على
جت��اوزه��ا لتوفري الأدوي����ة ب�شكل
ع��اج��ل وم�����س��ت��م��ر دون �أن ي��ت��أث��ر
امل��ري�����ض .ول��ع��ل خ��دم��ة «و�صفتي»
امل�����س��ت��ح��دث��ة ه���ذه ال�����س��ن��ة هدفت
لتجاوز هذه امل�شكلة ب�شكل جزئي،
ل��ه��دف واح����د ه��و ت��وف�ير ال����دواء
للمري�ض وجتنب انقطاعه.
 ل�ع�ب��ت ال�ت�ق�ن�ي��ة دورا ه��ام��ا يفال� �ع ��دي ��د م ��ن امل � �ج � ��االت ،م� � ��اذا ع��ن
ال���ص�ي��دل�ي��ة؟ وم ��ا م ��دى اال��س�ت�ف��ادة
منها ؟
ق��ام��ت امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة -م��ن��ذ
بداية ظهور التقنيات احلديثة يف
�صرف ومتابعة الدواء -باال�ستفادة
منها و�إدخالها لأماكن متعددة يف
اخلدمات ال�صيدلية ،حيث �أُ ِ
دخلت

نسبة توطين صيدليات الجامعة
أكثر من  1300دواء مسجل ...
بقيمة فاقت  350مليون ريال سنويا تجاوزت  ٪ 90في الوظائف الطبية
�أج���ه���زة ���ص��رف الأدوي�����ة ال��ذات��ي��ة
يف ج��م��ي��ع �أج��ن��ح��ة امل�ست�شفيات
اجلامعية ،مما يقلل وق��ت انتظار
املري�ض ل��ل��دواء ،ويقلل من الهدر
ال����دوائ����ي ،وي��ح��ف��ظ وق���ت جميع
الإدارات امل�شمولة يف هذه العملية،
ك��ذل��ك �أج���ه���زة ���ص��رف امل��ح��ال��ي��ل
الوريدية الذكية التي ت�ضمن مب�شيئة
اهلل �سالمة املري�ض الدوائية و�صحة
املعلومات واجل��رع��ات .بالإ�ضافة
لذلك ،متت املوافقة على م�شاريع
تقنية �ضخمة �ستُن ّفذ يف ال�صيدليات
الداخلية واخلارجية ،وهي عبارة
عن روبوتات ذكية ت�ساعد يف �سرعة
حت�ضري الأدوي��ة و�صرفها ،وتقليل
الأخطاء والهدر الدوائي ب�إذن اهلل.
 م��ن اخل��دم��ات اجل�م�ي�ل��ة التييُ ���ش��اد ب�ه��ا خ��دم��ة ت��و��ص�ي��ل الأدوي� ��ة
�إىل املنازل ،حدثنا عنها ،كيف بد�أت
ال�ف�ك��رة ؟ وك��م ع��دد الطلبات التي
ُتغطى �سنويا ؟
�أُطلقت خدمة تو�صيل الأدوي���ة
ل��ل��م��ن��ازل يف ب��داي��ة ع���ام 2019م،
وهي ا�ستمرار جلهود املدينة الطبية
يف توفري الرعاية الطبية املتكاملة
للمري�ض ،وت��وف�ير ال��وق��ت واجلهد
يف احل�صول على الدواء ،وذلك من
خ�لال طلب �إع���ادة �صرف الأدوي���ة
ع��ن طريق ق��ن��وات توا�صل وفرتها
اخلدمات ال�صيدلية ،ت�شمل التطبيق
ال�����ص��ح��ي ،ور���س��ائ��ل ال��وات�����س��اب،
واالت�صال املبا�شر مبركز االت�صال
اخلا�ص بال�صيدلية وطلب الأدوي��ة.
ظهرت �أهمية هذا امل�شروع يف �أزمة

كورونا ،حينما ُفرِ �ض حظر التجول
حماي ًة للمجتمع ،ف�ضاعفت اخلدمات
ال�صيدلية ق��درت��ه��ا اال�ستيعابية
لتح�ضري الأدوي��ة وتو�صيلها بن�سبة
 %800وهلل احلمد .حالياً نتوجه
للتو�سع ب�شكل �أكرب يف خدمة تو�صيل
الأدوي�����ة للمر�ضى لت�شمل جميع
�أط��ي��اف املر�ضى وبطريقة �سهلة،
ي�ستطيع املري�ض متابعة �أدويته ،ومتى
�سيتم تو�صيلها له �سواء �أداخل منطقة
الريا�ض �أم يف �أي منطقة �أخرى من
وطننا الغايل.
 كيف ترى دور كليات ال�صيدليةيف �صقل طلبتها وتهيئتهم للعمل
يف القطاع العام �أو اخلا�ص ؟
ال �شك �أن جميع كليات ال�صيدلة
تعمل على مواكبة احتياج �سوق العمل
�سواء العام �أم اخلا�ص ،وغالبيتها
جن��ح��ت ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير يف حت�ضري
�صيادلة امل�ستقبل للعمل يف �أي قطاع
يرغبون به ،حيث �إن �أغلب اجلامعات
تت�شارك يف خمرجات تعلم موحدة
ت�ضمن ت��وف�ير ال��ف��ر���ص الدرا�سية
والتدريبية للطالب قبل التخرج.
 ك�ي��ف ت ��رى ن���س�ب��ة ال �ت��وط�ين يفال �� �ص �ي��دل �ي��ات اخل ��ا�� �ص ��ة؟ وم� ��ا ه��ي
�أب � � ��رز ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا
ال�صيدالين ال�سعودي ؟
�شهد القطاع ال��دوائ��ي اخلا�ص
– ال�سيما �صيدليات املجتمع –
ت�سارعاً م� ّ
�ط��رداً م��ؤخ��راً يف توفري
الوظائف خلريجي كليات ال�صيدلة
ال�سعوديني ،و�إع��ط��ائ��ه��م مميزات

جاذبة لهذا القطاع ،وبالرغم من �أن
ن�سبة التوطني الزال��ت قليلة �إال �أن
النمو يف هذا القطاع مت�سارع ب�شكل
كبري .ونطمح �أن تتوفر لل�صيديل
يف �صيدليات املجتمع �أدوار �أكرب
يف الرعاية الطبية ،كخدمة الإدارة
الدوائية ،ومتابعة الأمرا�ض املزمنة،
وامل�������ش���ارك���ة ال��ف��اع��ل��ة يف ال��ط��ب
ال��وق��ائ��ي ،مم��ا يجعل ه��ذا القطاع
جاذباً ب�شكل �أكرب خلريجي كليات
ال�صيدلة ،بالإ�ضافة �إىل م�ساواة
�شاغلي الوظائف يف ه��ذا القطاع
مع �شركات الأدوي���ة �سواء املحلية
�أم العاملية من ناحية الفوائد املادية
واملعنوية.
 ظ� �ه ��رت م� �ن ��ذ ف �ت��رة م��اي �ع��رفب�صيدليات الأون الين مناف�سً ا قويًا
لل�صيدليات اخلا�صة ،كيف تنظرون
لهذا املو�ضوع خ�صو�صا �أن املناف�سة
قائمة على الأ�سعار ؟
خ��دم��ة ال�����ص��ي��دل��ي��ات ع���ن بعد
(الأونالين) مفهوم موجود عاملياً منذ
�سنوات ،وي�شهد منواً وتطوراً كبريا،
من �ش�أنه توفري الأدوية وامل�ستلزمات
ال��ط��ب��ي��ة ب�شكل مي�سر للمر�ضى
وغريهم .وبالرغم مما حتمله هذه
اخلدمة من مميزات� ،إال �أن��ه البد
من تفعيل دور ال�صيديل احلقيقي
يف �صرف الدواء وتقدمي اال�ست�شارة
الطبية مع �أي و�صفة يتم �صرفها �إما
عن طريق مكاملة هاتفية للم�ستفيد،
�أو تقدمي خدمة تفاعلية عن طريق
التطبيق� ،أو �أي طريقة �أخرى ت�سمح
لل�صيديل بتقدمي جميع املعلومات

امل��ه��م��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ري�����ض
معرفتها قبل ا�ستخدام ال��دواء� .أما
فيما يتعلق بالتناف�س على الأ�سعار
فهو غالباً على امل�ستلزمات الطبية
غري العالجية ،وهذا بال �شك ميزة
تقدمها ال�صيدليات ���س��واء �أكانت
�سحابية �أم تقدم خدماتها �إلكرتونياً.
 هناك بع�ض الأطباء يف القطاعاخلا�ص ي�صرف �أدوية بعينها مع �أن
بديلها م��وج��ود و�أق ��ل ��س�ع��را ،ماهو
ر�أيكم ؟
ال�شك يف �أن اختيار الطبيب لدواء
معني بذاته هو غالباً يف م�صلحة
املري�ض ونابع من جتربة للبدائل
الأخرى ،لكن ما تدعو �إليه اجلهات
الت�شريعية يف مملكتنا هو �أن يُختار
ال��دواء املنا�سب والأق��ل تكلفة على
املري�ض� ،إال �إذا ر�أى الطبيب غري
ذل��ك ،خ�صو�صاً يف بع�ض الأدوي��ة
احل�سا�سة .واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن
جميع الأدوي���ة املتوفرة يف ال�سوق
ال�سعودية قد متت درا�ستها وحتليلها
والت�أكد من فاعليتها مقارنة بالأدوية
املرجعية ،قبل املوافقة عليها لدخول
ال�سوق الدوائية ،و�أنه اليوجد فروق
بينهما �إال يف التكلفة ،والب���د �أن
ي��ك��ون للمري�ض ح��ق االخ��ت��ي��ار �إذا
ك��ان اليرغب يف ا�ستخدام ال��دواء
الأغ��ل��ى ���س��ع��راً ،وه���ذا م��ا تقدمه
جميع امل�ست�شفيات احلكومية التي
تت�شارك مع �صيدليات املجتمع يف
تقدمي الأدوي��ة ،حيث يُختار الدواء
الأقل تكلفة �إذا توفرت بدائل للدواء
نف�سه.
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خدمات متقدمة ..وقنوات متعددة للخدمات
نجاح باهر للعمادة خالل جائحة كورونا

الطالب  ..نطالب البوابة بسرعة الرد لحل الخدمات اإللكترونية تبقيني على اتصال
مع الطلبة طوال الوقت
مشكالت الخدمات اإللكترونية
ر��س��ال��ة اجل��ام�ع��ة ـ فهد اخل��ر��ص��ان،
�سدمي الكليب ،بيان الر�شيد� ،سارة
احلارثي:
ع �م��ادة ال �ت �ع��ام�لات الإل �ك�ترون �ي��ة
م � �ن � �ظ ��وم ��ة �إل� � �ك �ت��رون� � �ي � ��ة � �ش ��ام �ل ��ة
ومتكاملة؛ لتحقيق ر�ؤي��ة اجلامعة
لبناء جمتمع املعرفة ور�ؤية اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة  ،٢٠٣٠ف�ه��ي
تعمل ع�ل��ى ت�ق��دمي ك��اف��ة اخل��دم��ات
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ل �ق �ط��اع��ات اجل��ام�ع��ة
ومن�سوبيها ،بالإ�ضافة �إىل تطوير
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ل�ازم ��ة لتمكني
العملية التعليمية.
ك � �م� ��ا ت� � �ت � ��وىل وح � � � ��دة امل� �خ ��اط ��ر
و�أم��ن املعلومات مهام ت��أم�ين �شبكة
اجلامعة وبياناتها ،وحمايتها من
خ�لال �سن ال�سيا�سات والإج ��راءات،
مب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع امل �ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة
لأم � � � ��ن امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال � �� � �ض� ��واب� ��ط
الأ� �س��ا� �س �ي��ة لل��أم��ن ال �� �س �ي�براين من
الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين،
وم�شاركتها مع الأ�شخا�ص والإدارات
�أ�صحاب العالقة ،ومتابعة االلتزام
بال�سيا�سات ،و رف��ع م�ستوى الوعي
الأمني ملن�سوبي اجلامعة ،من خالل
ال�ن���ش��رات ال�ت��وع��وي��ة ،ب��ال�ت�ع��اون مع
املركز الإر�شادي للأمن ال�سيرباين.
فكان ل�صحيفة ر�سالة اجلامعة
ه� � � ��ذا اال� � �س � �ت � �ط�ل��اع مل � �ع� ��رف� ��ة ر�أي
امل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ه� ��ذه اخل ��دم ��ات
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ع � �م� ��ادة ال �ت �ع��ام�ل�ات
الإلكرتونية ،ومعرفة مدى ر�ضاهم.
خدمات �إلكرتونية متقدمة
�أكد الدكتور علي بن دبكل العنزي
من ق�سم الإعالم �أن اجلامعة و�صلت
�إىل مرحلة متقدمة جداً يف تقدمي
اخلدمات الإلكرتونية والتعامالت
املالية �أي�ضاً ،وق��ال� :أن��ا �أ�ستخدم
خدمات اجلامعة الإلكرتونية ب�شكل
�شبه دائ��م ،ومنها الإمييل وبرنامج
زوم للتدري�س.
ويف ختام حديثه قال  :ال توجد
را�ض
�أي م�شكلة بالن�سبة �إيل ،و�أنا ٍ
جداً عن اخلدمة املقدمة من عمادة
ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة ،و�أط��ل��ب
منهم اال�ستمرار يف تطوير الربامج
والتوا�صل امل�ستمر مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
تقدم ملمو�س يف اخلدمات
ط��رح��ن��ا ع��ل��ى الأ����س���ت���اذة ن���ورة
�إب��راه��ي��م الفنتوخ م��ن كلية علوم
احل��ا���س��ب وامل��ع��ل��وم��ات ق�سم علوم
احل��ا���س��ب ال�����س ��ؤال ال���ت���ايل :م��اذا
تعرفني عن اخلدمات الإلكرتونية
ال��ت��ي تقدمها ع��م��ادة التعامالت
الإلكرتونية ؟ ف�أجابت بقولها :توفر
اجلامعة ممثلة بعمادة التعامالت
ريا من
الإلكرتونية واالت�صاالت كث ً

د .الأحمد

د .العنزي

اخل��دم��ات التقنية امل��ف��ي��دة التي
ت��ه��دف مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور العلمي
والتحول �إىل الواقع الرقمي ،حيث
تقوم العمادة بدور فعال يف حتويل
الإج����راءات الإداري����ة اليدوية �إىل
تعامالت �إلكرتونية.
و�أنا �أ�ستخدم اخلدمة الإلكرتونية
ب�شكل دائ��م ،و من �أه��م اخلدمات
التي �أ�ستخدمها ب�شكل �شبه يومي
الأنظمة التالية� :أوالً نظام �إدارة
التعلم ) (blackboardالذي ميكن
اعتباره من�صة ات�صال بني الأ�ستاذ
وال��ط��ال��ب ،حيث �أق���وم م��ن خالله
بتحميل املواد وامل�صادر التعليمية،
و �إن�شاء ن�سخ رقمية لالختبارات
والواجبات.
ثانياً :بوابة النظام الأكادميي )
 ،(edugateحيث تتيح البوابة
لأع�ضاء هيئة التدري�س االط�لاع
على اجلدول التدري�سي ،و �إر�سال
�إمي��ي��ل م��وح��د للطالبات ،ور�صد
درجات االختبار النهائي ،ومتابعة
ط��ل��ب��ات الإر����ش���اد الأك���ادمي���ي من
حذف و�إ�ضافة.
ث���ال���ث���اً :ال��ب�ري����د الإل����ك��ت�روين
اجلامعي ،حيث يُ�ستخدم يف تبادل
ال��ر���س��ائ��ل ع�بر الإن�ت�رن���ت ،فيغني
عن ا�ستخدام ال�بري��د التقليدي،
وي�����س��اع��دين ال�بري��د الإل���ك�ت�روين
اجلامعي على �أن �أبقى على ات�صال
مع الطلبة خارج الف�صول الدرا�سية.
و�أ�ضافت الأ�ستاذة نورة فقالت:
�أنا را�ضية �إىل حد ما عن اخلدمات
امل��ق��دم��ة م���ن ع���م���ادة ال��ت��ع��ام�لات
الإلكرتونية ،وخ�صو�صاً يف فرتة
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ،ح��ي��ث جنحت
العمادة يف متكني من�سوبي اجلامعة
من التعليم والعمل عن بعد ،رغم
التحديات الكبرية ،وذلك ملا متلكه
م��ن بنية حتتية تقنية ذات كفاءة
عالية .و �أي�ضاً �أعجبني دمج جميع
اخلدمات املقدمة من العمادة يف
مكان واح��د بحيث ي�سهل التعرف
عليها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ع��م��ادة
التعامالت الإل��ك�ترون��ي��ة �أح���رزت
تقدماً ملمو�سا يف تطوير خدماتها

قاعات املحا�ضرات ،كما �أن بع�ض
الأج��ه��زة تعاين م��ن العطل الفني
امل��ت��ك��رر ،فعلى ع��م��ادة التعامالت
الإلكرتونية ت�سهيل عملية �إ�صالح
الأع��ط��ال الفنية؛ حتى نوفر وقت
املحا�ضرة ،ون�ستفيد من الأجهزة
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن بع�ض الأع��ط��ال
الفنية يف قاعات املحا�ضرات.

كثرة الرسائل قد تتسبب في
ضياع الرسائل المهمة
الإل��ك�ترون��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ملن�سوبي
اجلامعة� ،إال �أن بع�ض اخلدمات
ال ت��زال تعاين �شيئا من الق�صور.
وم��ن �أب��رز امل�شاكل التي تواجهني
خدمات الدعم الفني يف القاعات
الدرا�سية واملعامل .حيث تواجهني
�أحياناً م�شاكل يف جهاز العر�ض �أو
جهاز املن�صة الذكية )�إي بوديوم(،
وعندما �أحاول التوا�صل مع موظفي
علي �أن
الدعم الفني يتم الرد ب�أنه ّ
�أرفع طلبا يف موقع الدعم الفني يف
اجلامعة ،حتى يتم التجاوب وحل
امل�شكلة ،مما ي�ؤدي �إىل �ضياع وقت
املحا�ضرة.
ك��م��ا اق�ترح��ت الأ���س��ت��اذة ن��ورة
الفنتوخ على العمادة �أن تطورتطبي ًقا
لتح�ضري الطلبة �إلكرتونياً دون �أي
تدخل ب�شري ،مبجرد وجود الطالب
�أوالطالبة يف املوقع فقط.
و �أن تطور نظا ًما يقرتح اجلدول
التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س،
�آخ����� ًذا ب��ع�ين االع��ت��ب��ار ال��رغ��ب��ات،

والأوق����ات ،واالع��ت��ب��ارات الأخ���رى؛
للت�سهيل والتخفيف على الأق�سام
�أثناء �إ�سناد اجلداول.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل حت�سني الدعم
الفني يف الكليات ،و�أن تهتم بالتغذية
ال��راج��ع��ة ع��ن م��دى ر���ض��ا �أع�ضاء
هيئة التدري�س عن خدمات الدعم
الفني املقدمة لهم لت�سهيل العملية
التعليمية.
�أ�ستخدم جميع اخلدمات
�أم��ا الدكتور حممد الأحمد من
ق�سم االعالم ،فقال� :أ�ستخدم ب�شكل
دائ��م خدمات البوابة الإلكرتونية
لتدري�س طالب الدرا�سات العليا،
وط���ل���اب امل���رح���ل���ة اجل���ام���ع���ي���ة.
ك��م��ا �أ���س��ت��خ��دم ج��م��ي��ع اخل��دم��ات
االلكرتونية املقدمة لع�ضو هيئة
ال��ت��دري�����س ،وخ�����ص��و���ص�اً م��ا يتعلق
باملتعاقدين مع اجلامعة.
و�أ�ضاف� :أحياناً �أواجه �صعوبات
يف ا���س��ت��خ��دام التقنية امل��ت��اح��ة يف

خدمات كثرية ومتعددة
الطالب عبدامللك حممد املهنا من
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة �أجاب قائ ً
ال:
�أع��رف من اخل��دم��ات الإلكرتونية
ال��ت��ي تقدمها ع��م��ادة التعامالت
الإلكرتونية :بوابة اجلامعة ،وموقع
را�ض
خدماتي ،ومن�صة مر�شد .و�أنا ٍ
متاماً عما تقدمه العمادة ،فاملن�صة
تعمل ب�شكل ممتاز ،ومل �أعانِ من �أية
�أعطال �أثناء ا�ستخدامي.
�أم��ا الطالب حممد ال�سل ّيم من
ال�����س��ن��ة الأوىل امل�����ش�ترك��ة ف��ق��ال:
�أ�ستخدم اخلدمات الإلكرتونية التي
تقدمها العمادة ب�شكل دائم ومنها:
ال��ب�لاك ب����ورد ،وب��واب��ة خ��دم��ات��ي،
وال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة ،وال�بري��د
را�ض عن اخلدمات
اجلامعي .و�أنا ٍ
الإلكرتونية التي تقدمها العمادة
ما عدا )البوابة الإلكرتونية( ،فهي
حتتاج �إىل تطوير ب�شكل عام ،فهي
قدمية ،وكذلك ل�صعوبة الو�صول
للمعلومة فيها ،بالإ�ضافة �إىل بطء
املوقع.
الطالب �سعود بن �سيف من ق�سم
الإع�لام ذكر �أن ما تقدمه العمادة
من خدمات يخدم الطالب وع�ضو
هيئة التدري�س ،فهي مفيدة جداً
وت�سهل العملية التعليمية ب�شكل
را�ض جداً عما تقدمه.
كبري ،ف�أنا ٍ
كما ���ش��ارك الطالب حممد بن
مطلق ب��ن ف��ه��د م��ن كلية الآداب
زم���ل���اءه يف ه�����ذا الإ����س���ت���ط�ل�اع
وق��ال :العمادة قدمت العديد من
اخل���دم���ات ،ف��ل��ه��ا ال��ف�����ض��ل -ب��ع��د
اهلل -يف دعم التعليم عن بعد ،و�أنا
�أ�ستخدم املوقع اخلا�ص باجلامعة،
و�أ�ستخدم البالك ب��ورد يف �إر�سال
واجباتي الدرا�سية.

الطالبة ت��اال الدخيل من �إدارة
الأعمال قالت� :أ�ستخدم تطبيق )
ب�لاك ب���ورد( ع��ن طريق اخلدمات
الإل��ك�ترون��ي��ة ال��ت��ي تقدمها عمادة
التعامالت الإلكرتونية ،مع مالحظة
�أن املوقع بطيء نوعاً م��ا ،ويحتاج
�إىل تطوير.
الطالبة لينا النامي من كلية العلوم
الطبية التطبيقية قالت� :أنا �أ�ستخدم
برنامج ال��ب�لاك ب��ورد ب�شكل دائ��م
من البوابة الإلكرتونية ،و�أ�ضافت:
عندما �أواج��ه م�شكلة �أتوا�صل مع
الدعم الفني حلل امل�شكلة التقنية.
و�أطالب البوابة ب�سرعة ال��رد حلل
م�شكالت اخلدمات الإلكرتونية.
الطالبة �شوق مقعد العتيبي من
كلية ع��ل��وم احل��ا���س��ب وامل��ع��ل��وم��ات
ق�سم تقنية معلومات)�أمن �سيرباين(
ق��ال��ت :يعترب امل��وق��ع جميال ج �دًا،
ي�سهل حياة الطالب ب�شكل ملحوظ
وكبري ،ويخلو من امل�شاكل ،با�ستثناء
بطء املوقع .و �أقرتح �أن يحتوي على
�صور اجلامعة و�شعارها ،ويف حال
حتويله �إىل تطبيق �سي�سرع ذلك
العمليات الإل��ك�ترون��ي��ة ،حيث �إن
التطبيق �سيكون �أ�سرع و�أ�سهل يف
اال�ستخدام ،ووجوده ال يتعلق برابط
من املمكن فقدانه؛ بل هو تطبيق
موجود على الأجهزة الإلكرتونية،
ويحمل �شعار اجلامعة.
الطالبة �سهام خالد امل�شوح -من
كلية علوم احلا�سب واملعلومات ق�سم
تقنية املعلومات -قالت :اخلدمات
الإلكرتونية التي تقدمها العمادة
كثرية و متعددة ،فمنها اخلدمات
التي ت�سعى خلدمة الطالب للو�صول
�إىل جميع احتياجاته يف اجلامعة
من املقررات الدرا�سية ،والأن�شطة،
وال��ف��ع��ال��ي��ات ،وال����ور�����ش ،وجميع
اخلدمات الأكادميية .ف�أنا �أ�ستخدم
البوابة الإلكرتونية  ،ومن�صة البالك
بورد  ،والربيد الإلكرتوين ،ومواقع
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س .وجميع
اخلدمات مر�ضية �إىل حد ما� ،إال
�أن��ه توجد بع�ض العيوب التي من
املمكن �إ�صالحها ،مثل توقف املوقع
ع��ن العمل ب�شكل ت���ام ،وه���ذا قد
يت�سبب ب�ضرر على الطالب �سوا ًء
�أك��ان يف وقت الأختبارات� ،أم عند
ت�سجيل اجلداول وما �إىل ذلك.
ك���ذل���ك خ���دم���ة ت��وا���ص��ل ج��ي��دة
ون��اف��ع��ة ،ول��ك��ن ك�ثرة الر�سائل قد
تت�سبب يف �ضياع الر�سائل املهمة
للطالب.
ويف ختام حديثها تقرتح �إ�ضافة
خانة ن�سبة الغياب عند رفعه من
قبل ع�ضو هيئة التدري�س؛ لي�ستطيع
الطالب معرفة ن�سبة الغياب ،دون
�أن ي�ضطر �إىل ح�ساب الن�سبة التي
قد تكون خاطئة �أو غري دقيقة �إىل
حد ما.
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قــــــــــــــــرأت لك..

شرح التوحد

تقنيات المعلوماتية الطبية الحيوية (الجزء الثاني)
امل�ؤلف :ديفيد داجن فلج
امل�ت�رج��م :ال��دك �ت��ور م�ه�ن��د���س حم�م��د اب��راه �ي��م ال �ع ��دوي ،ال��دك�ت��ور
مهند�س ح�سني ف�ؤاد حممد ال�سيد ،الدكتور مهند�س جمدي جمال
الغتوري

امل�ؤلفBrigitte Harrisson :
املرتجم :حممد ح�سني الزهراين
تتطرق امل�ؤلفتان �إىل تو�ضيح �آلية
عمل الدماغ لدى التوحد ّيني� ،إذ يت�صف
الدماغ التوحدي باختالف يف ال�شبكات
الع�صبية وطريقة ات�صالها ،مم��ا ي�ؤثر
التوحدي ومنوه ،وينعك�س ذلك
يف تطور
ّ
االخ���ت�ل�اف يف ط��ري��ق��ة ات�����ص��ال ال��دم��اغ
على اجل��وان��ب املختلفة حلياة ال�شخ�ص
التوحدي ،وي�ستعر�ض الكتاب :الأدبيات
ّ
العلمية ،واالكت�شافات احلديثة ،وخربات
ال��ت� ّ ُ
�وح��دي ،كما تك�شف
�دخ��ل ،وواق���ع ال��ت� ّ
الكاتبتان النقاب عن بع�ض الطرق احلديثة
علم الأع�صاب و�أبحاثه ال�سريرية ،والتجربة
ال��ت��ي متخ�ضت عن
للتوحدية بريجيت هاري�سون ،ويحتوي الكتاب على � 55س�ؤاالً مهماً
املعي�شة
ّ
عن التوحد.
دار جامعة امللك �سعود للن�شر

لقد �شهدت ال�سنوات الأخ�يرة تطوراً كبرياً يف جمال تكنولوجيا
املعلومات ،وا�ستخداماتها يف املجاالت ال�صحية وخارج حدود اخلدمات
ال�صحية ،مما �أدى �إىل اكت�شاف معارف جديدة يف علوم احلياة والطب،
لذلك يقدم هذا املرجع �صورة �شاملة وحمدثة عن ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات يف املجال الطبي ،وينق�سم هذا الكتاب �إىل ق�سمني� :أ�سا�سيات
تكنولوجية ،والتطبيقات ال�سريرية املتكاملة ،يغطي اجلزء الثاين نظم
�أر�شفة االت�صاالت وال�صور ،ومعلوماتية ال�صور الطبية يف امل�ست�شفيات
واملكتبة الرقمية املعتمدة على املعرفة ال�سرتجاع الوثائق الن�صية الطبية،
و�أنظمة ت�سجيل املر�ضى بالو�سائط املتعددة املتكاملة ،والت�شخي�ص
مب�ساعدة احلا�سب و�أنظمة دعم القرار الإكلينيكي والروبوتات الطبية،
والطب التداخلي املتكامل مع احلا�سب والتقنيات الوظيفية للت�صوير بالرنني
املغناطي�سي للمخ ،والت�صوير اجلزيئي يف ال�سرطان والت�صوير اجلزيئي يف
علوم الأحياء والعقاقري ،ومن الطب عن بعد �إىل ال�صحة املنتقلة يف كل مكان ،تطور �أنظمة
ال�صحة الإلكرتونية و�أخريا الو�سائط املتعددة لل�صحة امل�ستقبلية -البيت الطبي الذكي.-
دار جامعة امللك �سعود للن�شر

درا�سة ميدانية ت�ؤكد..

العمل التطوعي حاجة ملحة اآلن أكثر من أي وقت مضى
ر�سالة اجلامعة  -درا�سات:
م���ع���وق���ات م�����ش��ارك��ة ال��ط��ال��ب��ة
اجل��ام��ع��ي��ة يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي
درا�سة ميدانية �أجريت على �شريحة
م��ن طالبات جامعة امللك �سعود،
للباحثتني نايفة مناحي البقمي،
مر�ضية حممد الربدي�س.
حيث هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف
ع���ن م��ع��وق��ات م�����ش��ارك��ة ال��ط��ال��ب��ة
اجلامعية يف العمل التطوعي ،كما
�أ�صبح العمل التطوعي متطلباً ملحاً
يف الوقت احلا�ضر يف كل املجتمعات
العاملية �أكرث منه يف �أي وقت م�ضى؛
لأن��ه الدعامة الأ�سا�سية للم�شاركة
التي تتطلبها اجلهود التنموية التي
ت��وج��ه خل��دم��ة الإن�����س��ان ،وخا�صة
�أن هذا العمل ال ي�شكل يف جوهره
ظاهرة جديدة طارئة على املجتمعات
وخا�صة العربية التي عرفته يف وقت
مبكر ،ذلك من خالل �أ�شكال و�أمناط
اجتماعية عديدة اقت�ضتها ظروف
ومتطلبات احلياة اليومية الب�سيطة
يف املا�ضي ،وفر�ضتها معاناة مواجهة
ق�سوة البيئة الطبيعية �آنذاك ،فكان
ال��ت��ك��ات��ف وال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي
الذي دعت �إليه قيم وتعاليم الدين

الإ�سالمي احلنيف ،ور�سخته القيم
العربية الأ�صيلة ،الذي �أ�صبح �إطاراً
اجتماعيا يت�شكل من خالله ن�سيج
م��ن الأع���راف والتقاليد وال��ع��ادات
االجتماعية ،فثقافة العمل التطوعي
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية
ت��ه��دف �إىل ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��وائ��د
املهمة ،كان من �أبرزها :غر�س القيم
الإيجابية للتطوع من �أجل امل�ساهمة
الفعالة يف برامج عمل تطوعية �ضمن
برنامج الفرد وامل�ؤ�س�سة واملجتمع ثم
على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،مع
الت�أكيد على �أن العمل التطوعي لي�س
جمرد نوايا ح�سنة و�إمنا �أ�صبح يت�سم
ب�أداء مهني متميز ،يتعلم فيه مهارات
جديدة يف الإدارة وتدبري التمويل،
و�أ�سلوب تقدمي اخلدمة والتوا�صل مع
الآخرين مع حتديد معايري الأداء ثم
تقومي الأداء من �أجل تطوير وجتديد
وابتكار �آليات جديدة ومتجددة للعمل
التطوعي.
العمل التطوعي القطاع الثالث
يف �أي جمتمع ،و�إذا �أح�سنت �إدارته
وتفعيله �سي�سهم ب�شكل كبري يف رفع
اقت�صاد البلد� ،إذ يعد راف��داً ُمهما
يف كثري من ال��دول لتح�سني دخلها

وم�����س��ت��وى معي�شة �أف���راده���ا ،ومل
يقت�صر على و�ضعه يف ال�سابق فقط
ل�شغل وقت الفراغ �أو لق�ضاء وقت
مفيد ،بل �إن��ه تطور راب��ح خلطط
وكيانات وتزايدت موجة االهتمام
العاملي بالقطاع الثالث �أوما ي�سمى
بالغري ربحي ،ففي الواليات املتحدة
الأمريكية بلغ عدد التنظيمات يف
القطاع التطوعي مليون م�ؤ�س�سة
تطوعية ودخ��ل القطاع التطوعي
 8.664بليون دوالر ل��ع��ام واح��د،

على نطاق وا�سع يف خمتلف جماالت
العلوم والتكنولوجيا ،وم�ضادات
امليكروبات ،وعالج الأ�سنان ،والتئام
اجلروح؛ نظراً خل�صائ�صها ال�ضوئية
والكهربائية الفريدة ،وقد مت العثور
على الأدوية القائمة على  NPلتكون
�أك�ث�ر فعالية ،ف��ال��رن�ين ال�سطحي
للبالزمون هو خا�صية معروفة من
 NPsالتي تزيد من فعاليتها ،ويعد
ا�ستخدام امل�ستخل�صات النباتية
ه��و املف�ضل للتوليف البيولوجي؛
لوجود مكونات ن�شطة بيولوج ًيا،
فال�صبار نبات يتمتع بفوائد عالجية
خا�صة يف العناية بالب�شرة؛ نظراً
خل�صائ�صه العالجية ال��ف��ري��دة ،و
ركزت الدرا�سة احلالية على طريقة
�سريعة و�صديقة للبيئة للت�شييد
النباتي جل�سيمات الف�ضة النانوية
) (Ag-NPsبا�ستخدام م�ستخل�ص

ه��ل��ام ال�������ص���ب���ار Aloe vera
كمختزل ،ال��ذي مت احل�صول عليه
من احلديقة املحيطة بكلية العلوم
يف املدينة اجلامعية للطالبات ،ومت
تعريفه يف معمل  116بق�سم النبات
والأحياء الدقيقة ،ومت �إجراء اختبار
مدى فعالية تلك اجل�سيمات النانوية
امل�����ش��ي��دة م��ن ه�ل�ام ال�����ص��ب��ار على

ومت��ث��ل ن�����س��ب��ة امل��وظ��ف�ين يف ه��ذا
القطاع  %7م��ن جمموع ال�سكان
ون�سبة من يتطوعون % 5.55من
جمموع ال�سكان ،وعدد من تطوعوا
 4.109مليون متطوع ومتطوعة يف
ال�سنة ،ولقد ب��رزت �أهمية تطوير
العمل التطوعي يف اململكة العربية
ال�سعودية من خالل الأهداف التي
و�ضعتها يف ر�ؤية  2030فكان رفع
ن�سبة عدد املتطوعني من � 11ألفا
فقط �إىل مليون متطوع قبل نهاية

عام  2030هدفا حموريا يف الر�ؤية
ال�ستكمال التوجيهات التي ر�سمتها
الدولة يف خطة التنمية التا�سعة،
ف��ك��ان ت�شجيع ال��ع��م��ل التطوعي
والتو�سع يف �إيجاد فر�ص امل�شاركة
للمواطنات �إحدى الركائز الأ�سا�سية
ل��ب��اب امل����ر�أة والتنمية يف اخلطة
التا�سعة لدفع العمل التطوعي يف
أ�سا�سا،
اململكة العربية ال�سعودية � ً
ومي��ث��ل الطلبة اجلامعيون حجراً
ل��ذا ف ��إن معرفة م��دى رغبة ه��ؤالء

الطلبة يف امل�����ش��ارك��ة يف الأع��م��ال
التطوعية وال��ع��وام��ل االجتماعية
والثقافية التي تدفعهم للم�شاركة
واملعوقات التي حتول دون حتقيق
ذلك هي حمور الدرا�سة الراهنة،
و�أم��ر ت��زداد �أهميته يوما بعد يوم
يف وقتنا احلا�ضر ،ويكت�سب كل يوم
�أر�ضية جديدة على ب�ساط البحث
االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ن��م��وي ،فاملتتبع
مل�سرية العمل التطوعي باململكة
ي�لاح��ظ خ��ل��و امل��ن��اه��ج ال�ترب��وي��ة
والتعليمية منه ،وغياب الدور الذي
ميكن �أن يفعل العمل التطوعي
ويغر�سه يف نف�س الطالب ليقبل
عليه ع��ن رغبة ذات��ي��ة ،كما تتوفر
برامج ميدانية و�أن�شطة خار ج حقل
املدر�سة واجلامعة تعرف ب�أهمية
العمل التطوعية وتبينه على �أر�ض
الواقع يف ممار�سة حية تطبيقية،
وم��ن �ش�أن غياب ه��ذا اجلانب �أن
يجعل طالب العلم بعيدا عن جمال
التطوع ،بل ميكن �أن يجهل الكثري
منه لينح�صر كل ما يعرفه عنه يف
بع�ض اجلوانب النظرية التي تلقاها
باملدر�سة �أو اجلامعة �أو غريها من
املراكز التعليمية .

المستخلصات النباتية بدائل مثالية في التطبيقات الطبية
ر�سالة اجلامعة  -درا�سات:
���ش��ارك ك��ل م��ن م��ن��ى الوهيبي،
ودي���ن���ا ���س��ل��ي��م��ان ،وم���ن���ال ع��و���ض،
و�أ����س���م���اء ال���ع���ن���ق���ري ،وح��وري��ـ��ـ��ة
الدهيــ�ش ،ويا�سميــن الوا�صــل
بـبحث ع��ل��م��ي حت��ـ��ت ع��ن��ـ��ـ��وان) :
ال��ت��و���ص��ي��ف وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الطبية
احليوية املحتملة جل�سيمات الف�ضة
النانوية امل�شيدة من نبات ال�صبار(.
ج���اء يف ال��ب��ح��ث �أن���ه يف الآون���ة
الأخ��ي�رة ت��ط��ورت الأب���ح���اث ح��ول
ت��رك��ي��ب اجل�����س��ي��م��ات ال��ن��ان��وي��ة
املعدنية ب�سرعة وجذبت اهتماماً
كبرياً ،تت�ضمن تقنية النانو تخليق
اجل�سيمات النانوية ) (NPsذات
الأ�شكال املتنوعة واحلجم اخلا�ضعة
للرقابة ال�ستخدامها لفوائدها بعدة
طرق ،حيث لديها القدرة على الت�أثري
على املجتمع الب�شري ال�ستخدامها

�أربعة انواع من البكترييا املمر�ضة
للإن�سان وه��ي Enterococcus
faecalis, Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus,
 ،Escherichia coliوث�لاث��ة
���س�لاالت ف��ط��ري��ة ه��ي Bipolar
heterothallic, Fusarium
oxysporum
and

 ،Macrophominaكذلك درا�سة
مدى ن�شاط تلك الدقائق النانوية
النباتية �ضد بع�ض خطوط اخلاليا
ال�سرطانية.
كانت النتائج �إيجابية فقد متيزت
ج�سيمات الف�ضة النانوية املُ�صنَّعة
ب�شكلها ال��ك��روي ،ال��ت��ي لها قطر
ي�ت�راوح ب�ين 100-50نانومرت يف
مقاومة جميع امليكروبات املمر�ضة
بدرجات متفاوتة ،عالوة على ذلك
�أظ��ه��رت الدقائق النانوية ن�شاطا
م�����ض��ادًا لل�سرطان حت��دي��دا �ضد
خاليا امليالمونيا (�سرطان اخلاليا
ال�����ص��ب��غ��ي) ل��ل��ف��ئ��ران F10B16
واع��ط��ت ت��ث��ب��ي� ً
�ط��ا بن�سبة 100٪
برتكيز  100ميكروغرام /مل.
وخ��ل�����ص��ت ال���درا����س���ة �إىل �أن
الأج�������س���ام ال��ن��ان��وي��ة Ag-NPs
املُ�شيدة من النباتات ن�شاطاً م�ضاداً

للميكروبات ،وت ��أث�يراً �ساماً قوياً
للخاليا �ضد خاليا الورم امليالنيني
يف الفئران  .F10B16لذا ميكن �أن
تكون امل�ستخل�صات النباتية ب�أكملها
�أو امل�ستخدمة لت�شييد الأج�سام
النانوية من املعادن النبيلة كالف�ضة
والذهب بدائل مثالية يف التطبيقات
الطبية من �أجل احلد من اال�ستخدام
املفرط للأدوية ،و�أهمها امل�ضادات
احليوية التي تعترب من �أ�شيع الأدوية
التي مت ا�ستخدامها ب�شكل ع�شوائي
ودون رقابة ،ونتج عن ذلك مقاوم ًة
ل�ل�أ���ش��ك��ال ال�����ص��ي��دالن� ّي��ة امل�صنّعة
ب�سبب ا�ستخدام جرعة غري كافية
لقتل امليكروب� ،أو ب�سبب ا�ستخدام
امل�����ض��ادات لأم��را���ض فريو�سية ال
متلك �أي ح�سا�سية لها ،مما جعل
العلماء يتجهون �إىل العمل على مواد
طبيعية تعمل كم�ضادات حيوية.
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مذكرة تفاهم بين الجامعة
و وزارة الدفاع

ر�سالة اجلامعة  -التحرير:
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة وقع وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان مع العميد �سليمان بن عبداهلل الغرير
امل�ساعد لل�ش�ؤون الأكادميية باخلدمات ال�صحية ب��وزارة الدفاع مذكرة
تفاهم بني اجلامعة -ممثلة بكلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة -والإدارة العامة للخدمات ال�صحية بوزارة الدفاع ،بقاعة
الت�شريفات باجلامعة.
بح�ضور الدكتور �أ�سامة بن عبداحلليم �سمرقندي عميد كلية الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة ،و الدكتور �سلطان الغد ّير
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
هدفت االتفاقية للعديد من البنود املوافقة ملا يف ال�صالح العام� ،أبرزها
تطوير العالقات وال�شراكة يف جمال اخلدمات ال�صحية والأكادميية
والتدريبية والبحثية.

د� .أحمد �إبراهيم �أثناء �شرحه للطالب ظاهرة الك�سوف ال�شم�سي

البحث العلمي تطلق المرحلة الثانية من
برنامج المجموعات البحثية الموجهة

وحدة المجالت
العلمية تعقد
سلسلة من الندوات
ر�����س����ال����ة اجل����ام����ع����ة  -امل���ج�ل�ات
العلمية:
ع���ق���دت وح������دة امل���ج�ل�ات
العلمية باجلامعة التابعة لوكالة
اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا
والبحث العلمي� ،سل�سلة من
ال��ن��دوات بالتعاون مع النا�شر
ال����دويل ال�سيفري ب��ع��ن��وان) :
البحث اجليد للن�شر اجليد(
وهي �سل�سلة من خم�س ندوات
ع��ن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي املنتهي
ب��ال��ن�����ش��ر اجل���ي���د ،ت�ستهدف
الباحثني و طلبة ال��درا���س��ات
العليا.
حيث تناولت الندوة الأوىل:
مو�ضوع ور���ش��ة عمل امل��ؤل��ف،
للباحثني املبتدئني ،والتعريف
ال��ع��ام ب��ف��ه��ر���س��ة امل��ج�لات يف
قواعد البيانات العاملية.
تلتها ال��ن��دوة الثانية :كيف
حت���ول �أط��روح��ت��ك اىل ورق��ة
علمية؟ وارت��ك��زت ه��ذه الندوة
على ع��دة حم��اور ،من �أهمها
طرق حت�ضري الورقة العلمية،
وا�ستاللها من الر�سائل العلمية،
و تهيئتها للن�شر.
ه����ذا و ت�����س��ت��م��ر �سل�سلة
الندوات لأ�سابيع قادمة لتغطي
موا�ضيع تهم الباحثني منها:
ملاذا من املهم الن�شر يف جملة
عالية ال��ت ��أث�ير؟ وك��ي��ف تختار
املجلة ال�صحيحة؟ وكيف جتد
املتعاونني املنا�سبني و فر�ص
التمويل؟.

ر�سالة اجلامعة  -التحرير:
�أطلقت ع��م��ادة البحث العلمي
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن ب��رن��ام��ج
امل��ج��م��وع��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��وج��ه��ة
�ضمن مبادرات التمويل امل�ؤ�س�سي
املدعومة من وزارة التعليم ،وذلك
تنفي ًذا خلطة البحث واالب��ت��ك��ار،
و�سع ًيا لدعم العملية البحثية،وتعزيز
التعاون والعمل البحثي امل�شرتك
بني الباحثني ذوي اخلربات البحثية
العالية والباحثني النا�شئني وطلبة
الدرا�سات العليا؛ بغر�ض �إك�سابهم
املهارات البحثية الالزمة ،والنهو�ض
بالقدرات البحثية� ،ضمن �أولويات

و�أن�����ش��ط��ة بحثية م�صاحبة ذات
تخ�ص�صات متنوعة ومتكاملة ،وحتت
�شروط و�ضوابط معينة؛ من �أجل
الرقي مبخرجات البحث العلمي،
وامل�ساهمة يف بناء جمتمع املعرفة
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع امل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة
امل��ع��م��ول بها يف �أرق���ى اجلامعات
املحلية والإقليمية والعاملية.
وق����د ط���رح���ت ال���ع���م���ادة ت�سع
�أولويات بحثية يف :الطاقة النظيفة
وامل�ستدامة ،وال�صحة وجودة احلياة،
وال��رق��م��ن��ة ،و امل������وارد الطبيعية
والبيئة ،و التعدين والنفط والغاز،
و التنمية االجتماعية واالقت�صادية

ورفاهية الإن�سان ،و الدفــاع والأمــن
والفــ�ضاء ،واخل��دم��ات اللوج�ستية
والنقل ،و التقنيات احليوية .كما
ت�ضمنت جماالت الأولويات �أن�شطة
بحثية م�صاحبة .وتدعــو العمــادة
الباحثيـن واملهتمني من �أع�ضاء هيئة
التدري�س وم��ن يف حكمهم وطلبة
الدرا�سات العليا لال�ستفادة من هذه
املبادرة و�سرعة تقديـم مقتــرحاتهم
البحثية للربنامج� ،إ�ضافـة �إىل �إر�سال
منوذج التقديــم مع الوثـائق املطلوبة
�إىل بريد البـرنامج الإلكتـروين:
) IFKSURG@ksu.edu.
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د .جيرشيتش أستاذ زائر في قسم الجغرافيا

ر�سالة اجلامعة ـ ق�سم اجلغرافيا:
يزور �أ�ستاذ اجلغرافيا الب�شرية
امل�شارك ،رئي�س اللجنة احلكومية
ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي��ة ل��ت��وح��ي��د الأ���س��م��اء
اجلغرافية ،ون��ائ��ب رئي�س (معهد
�أنطون مليك اجل��غ��رايف) ،الدكتور
ماجتاز جري�شيت�ش ق�سم اجلغرافيا
ب��اجل��ام��ع��ة �أ����س���ت���ا ًذا زائ����� ًرا خ�لال
ه��ذه الأ�سابيع .يذكر �أن الدكتور
جري�شيت�ش قد ب��د�أ زي��ارت��ه لق�سم
اجلغرافيا بو�صفه �أ�ستا ًذا زائ ًرا يف
وقت مبكر من هذا الأ�سبوع ،ويُتوقع
�أن ت�ستمر ال��زي��ارة لعدة �أ�سابيع،
ي�شارك فيها الدكتور جري�شيت�ش
يف تقدمي جمموعة من ور�ش العمل
وح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ش وامل��ح��ا���ض��رات

د .جري�شيت�ش
العلمية ح��ول جغرافية جمهورية
�سلوفينيا وعدد من املوا�ضيع ذات
ال�صلة.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��دك��ت��ور

جري�شيت�ش قد ح�صل على درجة
ال���دك���ت���وراة م��ن ق�����س��م اجل��غ��راف��ي��ا
بكلية الآداب يف جامعة ليوبليانا
ال�سلوفينية العريقة يف عام 2016م،
ويعمل حالياً رئي�ساً للجنة احلكومية
ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي��ة ل��ت��وح��ي��د الأ���س��م��اء
اجلغرافية ،ونائباً لرئي�س «معهد
�أنطون مليك اجلغرايف» العريق الذي
ت�أ�س�س يف عام 1946م .ويتمحور
جم��ال بحث ال��دك��ت��ور جري�شيت�ش
ح��ال��ي �اً يف الأ���س��م��اء اجل��غ��راف��ي��ة،
ودرا�سات الهوية الإقليمية ل�سكان
�سلوفينيا� .إىل جانب ذل��ك ،يعمل
«جري�شيت�ش» ع�ضواً يف فريق خرباء
الأمم امل��ت��ح��دة امل��ع��ن��ي ب��الأ���س��م��اء
اجلغرافية ).(UNGEGN

حفل تدشين كتاب تذكاري للدكتورة
نورة النعيم

ر�سالة اجلامعة ـ ق�سم التاريخ:
برعاية معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن
العمر ينظم ق�سم التاريخ بكلية الآداب حفل تد�شني الكتاب التذكاري
للدكتورة نورة بنت عبد اهلل النعيم -رحمها اهلل -حتت عنوان (:بحوث
حمكمة يف تاريخ اجل��زي��رة العربية ال��ق��دمي) ،ي��وم الأرب��ع��اء ال��ق��ادم يف
متام ال�ساعة الواحدة م�سا ًء ،وذلك تكرميا مل�سريتها العلمية يف الق�سـم
واجلامعة .

البيانات ّ
تكرم الفائزين بمسابقة
تمثيل البيانات الوطنية

ر�سالة اجلامعة ـ �إدارة البيانات:
�أعرب رئي�س مكتب �إدارة البيانات الدكتور �إبراهيم بن حممد متنمبك
عن �سعادته بنجاح م�سابقة متثيل البيانات الوطنية التي �أطلقها املكتب
مبنا�سبة احتفال اجلامعة باليوم الوطني ال�سعودي  ٩٢للمملكة ،و�أ�شاد
مب�ستوى امل�شاركات املقدمة ،م�شرياً �إىل �أن وراء هذا النجاح جهودًا متميزة
ريا من فريق العمل باملكتب ومن عدة جهات داخل اجلامعة.
وتعاو ًنا كب ً
جاء ذلك يف ت�صريح له لدى ا�ستقباله الفائزين مب�سابقة متثيل البيانات
الوطنية وتهنئتهم بعد الإعالن عن الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل وهم:
الفائز باملركز الأول الأ�ستاذ فهد بن حممد الدريهم عن م�شاركته «بيانات
التعليم العام للعام 1442هـ» ،والفائز باملركز الثاين الطالبتان جنود بنت
خالد احلميدي ونوف بنت عمران ال�سبيعي عن م�شاركتهما (الباحثون
اجلدد عن عمل يف نظام جدارة خالل 2021م ،والفائز باملركز الثالث
الأ�ستاذ م�بروك بن �صالح الرخمي عن م�شاركته «اللوحة القيادية
لبيانات و�إح�صاءات وزارة ال�صحة» .و�أ�شار �إىل �أن امل�شاركات باملجمل
كانت متميزة ،وفيها تنوع يف تناول املو�ضوعات ،و�أبرزها جماالت التعليم
والتدريب وال�صحة ،كما تنوعت �أ�ساليب العر�ض والربامج امل�ستخدمة
لتمثيل البيانات ومنها power BI:و  Cognosو .Esri
الفتاّ �إىل �أن مثل ه��ذه امل�سابقات من �ش�أنها �أن ت�شجع الدار�سني
واملتخ�ص�صني والباحثني والهواة يف جماالت حتليل ومتثيل البيانات ،مما
يعود بالفائدة على تطوير املهارات الوطنية يف هذا املجال.
و�أكد حر�ص مكتب �إدارة البيانات باجلامعة على ن�شر ثقافة البيانات
باجلامعة ،والتدريب والتوعية مبجاالت �إدارة البيانات ،وحوكمتها ،وحماية
البيانات ال�شخ�صية.
كما ن ّوه �إىل �ضرورة ت�ضافر اجلهود وبناء ال�شراكات اال�سرتاتيجية حول
تعزيز ثقافة قطاع البيانات و�أهميتها بني كافة جهات اجلامعة الإدارية
والأكادميية .ويف اخلتام �شكر اللجنة املنظمة للم�سابقة وجلنة التحكيم،
واجلهات الداعمة -وعلى ر�أ�سها ر�سالة اجلامعة ،-والقائمني على نظام
توا�صل بعمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت.

امل�شرف على الإدارة والتحرير

نائب رئي�س التحرير
�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
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