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11الجامعة تحقق بطولة اختراق الضاحية

اخلبر.. ومنصة احلدث

فعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية.. األربعاء

اأقامت اإدارة الأن�شطة الطالبية بعمادة �شوؤون الطالب فعالية »متنف�س الطلبة« الرتفيهية �شملت األعابًا ذهنية وحركية يف بهو اجلامعة.

ر�شالة اجلامعة - ق�شم اجلغرافيا:

اجلامعة  رئي�س  معايل  برعاية 

ق�صم  ينظم  العمر،  ب��دران  الدكتور 

اجلمعية  م��ع  بالتعاون  اجلغرافيا 

»اليوم  فعالية  ال�صعودية  اجلغرافية 

اجلغرافية  املعلومات  لنظم  العاملي 

وذلك   ،»GISday2022«  »2022
ملدة يومني من التا�صع وحتى العا�صر 

من نوفمرب اجلاري، يف قاعة حمد 

اجلا�صر مبركز اجلامعة. 

جل�صات  الفعالية  خ��ال  �صتقام 

من  جم��م��وع��ة  فيها  تُ��ق��دم  علمية 

خمتلف  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  االأوراق 

املعلومات  نظم  وتطبيقات  جماالت 

اجليومكانية  والتقنيات  اجلغرافية 

احلديثة، بجانب جمموعة من ور�س 

اإىل معر�س  اإ�صافة  النوعية،  العمل 

م�صاحب يقام يف بهو اجلامعة على 

جمموعة  مب�صاركة  ي��وم��ني،  م���دار 

من القطاعات احلكومية واخلا�صة 

املعلومات  ن��ظ��م  بتقنيات  املعنية 

اجلغرافية من داخل وخارج اململكة.

مفرح  ال��دك��ت��ور  اأك���د  جانبه  م��ن 

اجلغرافيا  ق�صم  رئي�س   – القرادي 

ج��زءاً  تُعد  االحتفالية  ه��ذه  اأن   –

ت��ق��دم��ه  ���ص��خ��م  ح����دث دويل  م���ن 

يف  االأكادميية  اجلهات  من  العديد 

اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، وق��د جهزت 

اللجنة التنظيمية هذا العام العديد 

بينها  من  امل�صاحبة،  الفعاليات  من 

علمي«  مل�صق  »اأف�����ص��ل  م�صابقة 

امل�صاركة  تعزز  اأن  �صاأنها  من  التي 

الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف  الطابية 

اأي�صا  »القرادي«  اأكد  فيما  العلمية، 

ع��ل��ى ����ص���رورة م�����ص��ارك��ة ال��ط��اب 

هذه  ملثل  وح�صورهم  وال��ط��ال��ب��ات 

�صاأنها  من  التي  العلمية  الفعاليات 

مع  مهمة  توا�صل  ن��اف��ذة  تقدم  اأن 

من  واالأه��ل��ي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 

داخل وخارج اململكة.

رئ��ي�����س  اأك����د  ذل����ك  ج��ان��ب  اإىل 

ال�صعودية  اجل��غ��راف��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

الدكتور علي الدو�صري اأن اجلمعية 

وامل�صاهمة  امل�صاركة  على  حتر�س 

يف هذه الفعالية ملا لها من اأهداف 

�صامية ت�صب يف م�صلحة الوطن.

منذ  �صنوي  ب�صكل  الفعالية  تقام 

عام 2008، احتفاال بنظم املعلومات 

وتطبيقاتها  وتقنياتها  اجلغرافية 

املختلفة.

د.الشهراني : الزواج من األقارب 
قد يكون مسببًا لإلصابة بالقلب

باملدينة  القلب  ا�صت�صاري  اأكد    

علي  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ي��ة  الطبية 

االأق��ارب  من  ال��زواج  اأن  ال�صهراين 

قد يكون م�صبب لاإ�صابة باأمرا�س 

تظهر  ال  الن�صاء  اأن  واأب��ان  القلب. 

التي  نف�صها  االأع���را����س  عليهن 

االإ�صابة  اأثناء  الرجال  على  تظهر 

االختافات  ب�صبب  القلب  باأمرا�س 

تاأخر  اإىل  ي��وؤدي  مما  البيولوجية، 

وح��ذر  وع��اج��ه.  امل��ر���س  اكت�صاف 

ا���ص��ت�����ص��اري ال��ق��ل��ب خ���ال ح���واره 

ل���»ر���ص��ال��ة اجل��ام��ع��ة« م���ن ت��ن��اول 

ال��ت��ي تزيد  ال��ط��اق��ة،  م�����ص��روب��ات 

وارتفاع  القلب  نب�صات  معدل  من 

ال�����ص��غ��ط؛ ن��ت��ي��ج��ة زي�����ادة اإف����راز 

تناولها،  بعد  التحفيز  ه��رم��ون��ات 

وه���ذا ب����دوره ي��زي��د م��ن االإ���ص��اب��ة 

املتزايدة  واال�صطرابات  باخلفقان 

التي قد تنعك�س  يف عملية االأي�س، 

�صلبا من خال تطور وظهور عوامل 

التاجية  القلب  الأم��را���س  اخل��ط��ر 

تباعا.               التفا�شيل �س12
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كرسي المؤشرات الحيوية يشارك في 
ثالثة مؤتمرات دولية ومحلية

ر�سالة اجلامعة- فريق التحرير:

 

�شارك كر�شي املوؤ�شرات احليوية 

يف  العلوم  بكلية  املزمنة  للأمرا�ض 

ثلثة موؤمترات دولية وحملية خلل 

الأ�شابيع الثلثة املا�شية.

ك����ان اأول����ه����ا امل����وؤمت����ر ال����دويل 

العظام  لأبحاث  الأمريكية  للجمعية 

مدينة  ُع��ق��د يف  ال���ذي  وامل���ع���ادن، 

الوليات  يف  تك�شا�ض  بولية  اأو�شنت 

»ASBMR »يف  الأمريكية  املتحدة 

الفرتة من 9-12 �شبتمرب 2022م، 

»درا���ش��ة  ببحث  امل�����ش��ارك��ة  ومت���ت 

الفيزيولوجيا املر�شية لنمط ال�شمنة 

اأفراد  بني  ال�شحي  الأي�ض  ظاهرية 

متعددة  درا�شة  ال�شعودي:  املجتمع 

الأ���ش��ال��ي��ب« وال��ث��اين  هو امل��وؤمت��ر 

ال�شعودية  ال�شكري  جلمعية  الثامن 

اخل���ري���ة، ومت����ت امل�����ش��ارك��ة فيه 

التثقيف  اأثر  » قيا�ض  بعنوان  ببحث 

م�شتوى  خ��ف�����ض  ع��ل��ى  وال��ت��وع��ي��ة 

انت�شار ال�شكري يف طلب وطالبات 

من  الفرتة  يف  بالريا�ض«  امل��دار���ض 

حيث  2022م،   اأك��ت��وب��ر   21-19
قام كر�شي املوؤ�شرات احليوية بعمل 

باختيار  وذلك  الأث��ر،  قيا�ض  درا�شة 

)80( مدر�شة يف منطقة الريا�ض و 

فوجد حت�شن  عينة،   )3000( اأخذ 

وحت�شن  ال��رتاك��م��ي  الهيموجلوبني 

عملية  بعد  الأط��ف��ال  عند  ال���وزن 

ملدة  املدار�ض  يف  التوعوية  التثقيف 

روؤية  يحقق  ما  وهذا  �شهراً،   )12(

�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد 

بالتطلعات  اخل��ا���ش��ة  �شلمان  ب��ن 

البحث  يف  ال��وط��ن��ي��ة  والأول����وي����ات 

فيما  ال�شتثمار  وخا�شة  والبتكار، 

جمالني  يف  الإن�شان  �شحة  يخ�ض 

اأولهما: حت�شني جودة احلياة وهذا ما 

قدمته الدرا�شة من خلل تخفي�ض 

ال�شكر الرتاكمي وحتويل الأ�شخا�ض 

املعر�شني له اإىل اأ�شخا�ض �شحيني. 

واملجال الثاين هو: البحث عن علج 

التي  املزمنة  ل��لأم��را���ض  حلول  اأو 

اأحدها.  كما  يُعد ال�شكر الرتاكمي 

امللتقى  موؤمتر  يف  الكر�شي  �شارك 

يف  لل�شكري  الوطني  للمركز  الثاين 

الفرتة  يف  بالريا�ض  املاريوت  فندق 

اأكتوبر 2022م، ومتت  من 29-26 

هذا  يف  نف�شها  بالدرا�شة  امل�شاركة 

هذه  اأن  بالذكر  واجلدير  امل��وؤمت��ر. 

الدرا�شة قد ُقِبلت يف اأكرث من )3( 

الرابع  املوؤمتر  يف  عاملية:  موؤمترات 

ال��ذي �شوف  الأط��ف��ال،  ع�شر لطب 

دي�شمرب   3-1 من  الفرتة  يف  يعقد 

اأم�������ش���رتدام  م��دي��ن��ة  يف  2022م 

لل�شكري  العاملي  واملوؤمتر  بهولندا، 

لل�شكري(  ال���دويل  )الحت���اد   IDF
 5 الفرتة من  يعقد يف  �شوف  الذي 

بروك�شل  يف  م   2022 دي�شمرب   -8
ال�شنوي  الج��ت��م��اع  ويف  ببلجيكا، 

للكيمياء  الأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

اجلزيئية  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا  احل��ي��وي��ة 

يعقد يف  الذي �شوف   )ASBMB(

الفرتة 25 مار�ض- 28، 2023 م يف 

�شياتل- وا�شنطن بالوليات املتحدة 

الأمريكية.

زيارة طالبية لجامعة الخليج 
العربي 

ر�سالة اجلامعة- فريق التحرير:

���ش��ارك��ت اجل��ام��ع��ة يف ال��زي��ارة 

ال��ط��لب��ي��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة وال��ع�����ش��ري��ن 

جلامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل 

الفرتة  يف  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ب���دول 

2022م.  اأكتوبر   29 اإىل   25 من 

وذلك با�شت�شافة من جامعة اخلليج 

العربي مبملكة البحرين.

امل�شاركة  برنامج  ت�شمن  حيث 

زيارة ملرافق جامعة اخلليج العربي، 

وك���ذل���ك ال��ع��دي��د م���ن الأن�����ش��ط��ة 

والجتماعية  الثقافية  والفعاليات 

والرتفيهية.

الزيارة الدكتور  مثل اجلامعة يف 

ح�شني حممد احلكمي وكيل عمادة 

واجل��ودة  للتطوير  الطلب  ���ش��وؤون 

ال��ر���ش��ي��د وعبد  وال��ط��ال��ب��ان ف��ه��د 

املح�شن اآل زيد.

ويف ختام الزيارة قدم وفد جامعة 

جلامعة  �شكره  جزيل  �شعود  امللك 

رئي�ض  يف  ممثلة  ال��ع��رب��ي  اخلليج 

العوهلي،  خالد  الدكتور  اجلامعة 

ونائب رئي�ض اجلامعة عميد �شوؤون 

الرحمن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ال��ط��لب 

على  املنظمني،  وجلميع  اإ�شماعيل، 

كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.

يف ن�سختها الثالثة..

تكريم الفرق الفائزة في مسابقة القمر 
CanSat االصطناعي العلبة

ر�سالة اجلامعة- كلية الهند�سة:

 كّرم عميد كلية الهند�شة الدكتور 

الفرق  ال��ع��واد،  نا�شر  ب��ن  م�شاعد 

القمر  م�شابقة  يف  الفائزة  الثلث 

 CanSat ال��ُع��ل��ب��ة  ال���ش��ط��ن��اع��ي 

التي ُعقدت على  الثالثة    الن�شخة 

مركز  ونظمها  اأ�شابيع،  ع��دة  م��دى 

بكلية  الطلبي  والب��ت��ك��ار  الإب���داع 

للطلب  خللها  ووف��ر  الهند�شة، 

الفني  والدعم  التدريب  امل�شاركني 

قمر  لت�شميم    ال��لزم��ة  والقطع 

      CanSat ُع���ل���ب���ة  ا���ش��ط��ن��اع��ي 

هذا  وميثل   . وبرجمته  وت�شنيعه 

ا�شطناعي  لقمر  حم��اك��اة  القمر 

علبة  و�شكل  حجم  يف  لكن  حقيقي 

جميع  ويدمج  الغازية،  امل�شروبات 

الأنظمة الرئي�شة والفرعية للقمر.

حيث تقدم 74 طالًبا من طلب 

امل�شابقة،  يف  للم�شاركة  الهند�شة 

ُق�شم  وقد  طالًبا.   29 منهم  اختر 

ال��ط��لب اإىل جم��م��وع��ات، ي��رتاوح 

طالبني  بني  ما  فيها  الطلب  عدد 

م��دى  اأرب���ع���ة ط����لب. وع��ل��ى  اإىل 

اأ�شبوعني ح�شل الطلب على عدد 

من الدورات التدريبية يف الت�شميم 

ويف  ورك،  ال�شولد  الأب��ع��اد  ثلثي 

ال�شطناعي  القمر  هيكل  ت�شميم 

وت�����ش��ن��ي��ع��ه  ب��ال��ط��ب��اع��ة ث��لث��ي��ة 

وبرجمة   ،3D Printing الأبعاد 

امل��ت��ح��ك��م��ات ال�����ش��غ��رة الأردوي���ن���و 

اإر����ش���ال  وط����رق   Arduino، 1
ت�شميم  من  النتهاء  البيانات.وبعد 

وب��رجم��ت��ه��ا،  وت�شنيعها  الأق���م���ار 

بالونات  با�شتخدام  اإط��لق��ه��ا  مت 

اجلامعية  امل��دي��ن��ة  داخ���ل  خ��ا���ش��ة 

بكل  القمر اخلا�ض  ليقوم  للطلب، 

املحددة  املهام  من  بعدد  جمموعة 

مثل:   ، الأر����ض  نحو  هبوطه  اأث��ن��اء 

احل���رارة،  درج��ة  وقيا�ض  الت�شوير 

واإر�شالها  البيانات،  هذه  وت�شجيل 

ُمبتكرة  اأخرى  ومهام  حا�شوب،  اإىل 

اق��رتح��ه��ا ال��ط��لب، وم���ن ث��م ُقيم 

اأداء املجموعات امل�شاركة واأقمارها 

ويف  املهام،  اأداء  على  قدرتها  وف��ق 

وُحددت  عليها،  متفق  معاير  �شوء 

املجموعات الفائزة يف امل�شابقة.

وق���د ���ش��م ف��ري��ق امل��رك��ز الأول 

ال���ط���ال���ب���ني: رائ�����د ع��ب��د اخل��ال��ق 

الغامدي، واأديب عبد اهلل الع�شري. 

و�شم الفريق الفائز باملركز الثاين: 

وفي�شل  الكربي،  �شالح  اهلل  عبد 

واأن�ض علء  امل�شيطر،  العزيز  عبد 

ال�����ش��راب��ي، وط���لب ف��ري��ق امل��رك��ز 

الب�شر،  م�شفر  عبداهلل  هم:  الثالث 

وخ��ال��د علي احل���اج زب���ر، ون��واف 

عبد  وحممد  العمرو،  العزيز  عبد 

ال��ع��زي��ز ال�����ش��وي��د. وم���ن اجل��دي��ر 

مل�شابقة  املنظمة  اجلهة  اأن  بالذكر 

ال��ق��م��ر ال���ش��ط��ن��اع��ي ال��ُع��ل��ب��ة ك��ان 

CanSat، هي مركز الإبداع  �شات 

الهند�شة  بكلية  الطلبي  والبتكار 

���ش��م��ن جم��م��وع��ة م���ن الأن�����ش��ط��ة 

امل��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ل���ش��ف��ي��ة 

وداعمة  حمفزة  بيئة  توفر  بهدف 

لإب����داع����ات ط��لب��ن��ا، واإك�����ش��اب��ه��م 

املهارات واخلربات العملية اللزمة 

الت�شالت  تكنولوجيا  مع  للتعامل 

ال�شطناعية  الأق���م���ار  وت��ق��ن��ي��ات 

الدرا�شية  الربامج  مع  يتكامل  مبا 

للأق�شام الأكادميية.

لجنة خريجي اإلعالم يزورون 
مدير واس السابق

ر�سالة اجلامعة- فريق التحرير:

بق�شم  اخل��ري��ج��ني  جلنة  ق��ام��ت 

ب��زي��ارة  املا�شي  الأرب��ع��اء  الإع���لم 

امل���دي���ر ال�����ش��اب��ق ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 

الأ�شتاذ  معايل  »وا����ض«  ال�شعودية 

الأ���ش��ت��اذ  و  احل�����ش��ني  اهلل  ع��ب��د 

خريجي  من  وهما  احل�شني،  خالد 

الإعلم. 

ذكريات  ح��ول  حديث  دار  حيث 

ال���زم���لء يف امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة. 

ق�شم  خريجي  رابطة  وكرمت جلنة 

اأ  م��ع��ايل   « »وف���اء  الإع����لم �شمن 

األقى  حيث  احل�شني.  فهد  عبداهلل 

الوكالة  يف  م�شرته  على  ال�شوء 

مع  لتتواكب  تطويرها  على  والعمل 

وفق  وال��دول��ي��ة  املحلية  الأح����داث 

كما  احلديثة.  الإخبارية  ال�شيا�شة 

ال��راب��ط��ة الأ���ش��ت��اذ خالد  اأه����دت 

وق���دم  ال����وف����اء«.  »درع  احل�����ش��ني 

م��ق��رر جلنة  امل��ك��ي��ن��زي  ع����ادل  د. 

اخلريجني عددا من موؤلفاته اإهداء 

للمكرمني.

وق���د ���ش��م وف���د ال���زي���ارة كوكبة 

رئي�ض  مبعية  اخلريجني  رابطة  من 

الهيئة التاأ�شي�شية لرابطة اخلريجني 

اأ. حممد التون�شي، و د تركي العيار، 

نا�شر  ود.  امل��ر���ش��دي،  ج���ارح  ود. 

العيد،  الرحمن  عبد  واأ.  الهزاين، 

واأ. حممد الهاجري.

انطالق برنامج مهاري 
للدراسات العليا  

ر�سالة اجلامعة- مركز البحوث:

نظم مركز بحوث الدرا�شات 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ب��رن��ام��ج 

لطلبة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ه���ارات 

للف�شل  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات 

1444ه�  لعام  الأول  الدرا�شي 

الثلثاء  ي��وم  وذل��ك  /2022م، 

29 ربيع الأول 1444ه� املوافق 
25 اأكتوبر 2022م.

مدى  على  الربنامج  وميتد 

3 اأ�شابيع، يقدم فيها نخبة من 

اأع�شاء هيئة التدري�ض املتميزين 

حزمًة من املحا�شرات املتنوعة 

العليا  بالدرا�شات  ال�شلة  ذات 

اإىل  �شعًيا  العلمي،  وال��ب��ح��ث 

مب�شتوى  الرت��ق��اء  يف  الإ�شهام 

الأق�����ش��ام  يف  العلمي  ال��ب��ح��ث 

ون��وع��اً،  ك��ّم��اً  والطبية  العلمية 

��ا مل��واك��ب��ة الجت��اه��ات  وت��ط��ل��عًّ

يف  العلمي  البحث  يف  احلديثة 

ذات  والطبية  العلمية  املجالت 

املخرجات التطبيقية والتنموية.



ا  بن صالح مديرًا تنفيذّيً
للتخطيط اإلستراتيجي 

بالطبية
ر�شالة اجلامعة - عاي�شة احلربي:

جامعة  رئي�س  م��ع��ايل  �أ���ص��در 

�لدكتور  �لأ���ص��ت��اذ  �صعود  �مل��ل��ك 

�لعمر  ب��ن ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب����در�ن 

بتكليف �لربوفي�صور �صالح  قر�ر�ً 

بن عبد�لرحمن بن �صالح مدير�ً 

�لإ�صرت�تيجي  للتخطيط  تنفيذيًّا 

باملدينة �لطبية �جلامعية.

�أن  �إىل  �لإ�������ص������ارة  جت�����در 

�ل��ربوف��ي�����ص��ور ب���ن ���ص��ال��ح من 

فهو  �ملتميزة،  �لوطنية  �ل��ك��و�در 

����ص��ت�����ص��اري يف جم���ال ج��ر�ح��ة 

�مل�صالك �لبولية و�أمر��س �لذكورة 

يف  �ملجهرية  و�جل��ر�ح��ة  و�لعقم 

�لعديد  و�صغل  �لطب،  كلية  يف  و�أ�صتاذ  �جلامعية،  �لطبية  �ملدينة 

يف  لالعتماد  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  منها:  �لإد�ري��ة  �ملنا�صب  من 

�لهيئة �ل�صعودية للتخ�ص�صات �ل�صحية، و ع�صو �للجنة �لإ�صر�فية 

للدر��صات  �لبولية  �مل�صالك  لمتحانات  �ل�صعودي  �لبورد  لتحديث 

�للجنة  وع�صو  �ل�صحية،  للتخ�ص�صات  �ل�صعودية  بالهيئة  �لعليا 

�مل�صالك  جر�حة  ق�صم  ورئي�س  �ل�صحة،  ب��وز�رة  �ل�صرعية  �لطبية 

�لبولية يف م�صت�صفى �لأمري حممد بن عبد�لعزيز �صابًقا، ورئي�س 

جمل�س �إد�رة �جلمعية �ل�صعودية ل�صحة �لرجل.

�لبولية  �مل�صالك  �لكندية يف جر�حة  �لزمالة  على  وهو حا�صل 

يف  �لكندية  �لزمالة  على  وحا�صل  �لكندية،  ميكجيل  جامعة  من 

�لإد�رة  وماج�صتري  تورنتو،  جامعة  من  و�لعقم  �لذكورة  �أمر��س 

�ل�صحية من كلية فر�نكفورت لإد�رة �لأعمال يف �أملانيا، وله �لعديد 

و�لدويل،  �ملحلي  �مل�صتويني  و�لعلمية على  �لبحثية  �مل�صاركات  من 

د�خل  و�لعلمية  �لطبية  �للجان  من  �لعديد  ع�صوية  �إىل  �إ�صافًة 

�جلامعة وخارجها.

محاضرة في نادي المحاسبة

يف  �ملهنية  )�ل�صهاد�ت  بعنو�ن  حما�صرة  �ملحا�صبة  ن��ادي  نظم 

�إبر�هيم �مل�صلم  �أو�س بن  �لتخ�ص�صات �ملحا�صبية( قدمها �لأ�صتاذ 

-�ملحا�صر بق�صم �ملحا�صبة- وحتدث فيها عن رحلته يف �حل�صول 

�أهميتها  �ملهنية يف تخ�ص�صات �ملحا�صبية، ومدى  �ل�صهاد�ت  على 

�لعلمية و�لعملية للطالب و�ملهتمني باملحا�صبة. و�ختتمت �ملحا�صرة 

بالإجابة عن �أ�صئلة �حل�صور و��صتف�صار�تهم.
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رئيس الجامعة يزور مشروع )قصر العارض(
ز�ر معايل رئي�س �جلامعة -رئي�س 

جمل�س �إد�رة �صركة و�دي �لريا�س- 

�لعمر،  �لرحمن  بن عبد  بدر�ن  �أ.د 

ي��ر�ف��ق��ه وك���الء �جل��ام��ع��ة و�مل��دي��ر 

�لطبية  للمدينة  �ل��ع��ام  �لتنفيذي 

�جلامعية، م�صروَع )ق�صر �لعار�س( 

���ص��رك��ة و�دي  ����ص��ت��ث��م��ار�ت  �أح����د 

�لريا�س �لعقارية مع �ملطور )�صركة 

على  لالطالع  �لفندقية(؛  �لعار�س 

وذل��ك  �مل�����ص��روع،  م�صتجد�ت  �أب���رز 

يوم �لأربعاء 1 ربيع �لآخر 1444ه� 

�ملو�فق 26 �أكتوبر 2022م.

و�طلع معاليه خالل �لزيارة �لتي 

ر�فقه فيها �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة 

�صعد  ب��ن  خالد  د.  �لريا�س  و�دي 

�ل�صالح على حمتويات �مل�صروع وما 

�ل�صابقة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �إجن���ازه  مت 

وم�صتهدفات �ملرحلة �لقادمة، وكان 

�لتنفيذي  �لرئي�س  ��صتقبالهم  يف 

نايف  �أ.  �لفندقية  �لعار�س  ل�صركة 

بن عبد�لعزيز �ملقرن.

�جلدير بالذكر �أن م�صروع )ق�صر 

د�خ��ل  مب��وق��ع��ه  يتميز  �ل��ع��ار���س( 

تزيد  مب�صاحة  �صعود  �مللك  جامعة 

عن 30 �ألف مرت مربع، حيث ي�صم 

وقاعة  لالحتفالت،  قاعة  �مل�صروع 

ل��ل��م��وؤمت��ر�ت، وق��اع��ة ل��ور���س عمل 

ومكاتب  و�لجتماعات،  �ل�صركات 

ريا�صي  ن��اٍد  �إىل  �إ���ص��اف��ًة  �إد�ري����ة، 

ن�صائي. ويعد م�صروع ق�صر �لعار�س 

���ص��رك��ة و�دي  ����ص��ت��ث��م��ار�ت  �أح����د 

�إىل  تهدف  �لتي  �لعقارية  �لريا�س 

توفري بيئة جاذبة ملن�صوبي �جلامعة 

�لقطاع  م��ع  �صر�كاتها  خ��الل  م��ن 

�خلا�س و��صتقطابها لأبرز �ملطورين 

�لعقاريني يف خمتلف �لقطاعات.

د. بن �صالح

CSC سينما للتثقيف الجنائي في
ر�شالة - اجلامعة: لني ال�شدحان - 

روان ال ظافر .

�لجتماعي  �لثقايف  �لنادي  نظم 

�ل�صيا�صية  و�لعلوم  �حلقوق  بكلية 

فعالية  �ل��ف�����ص��ل  ه���ذ�  م��ط��ل��ع  يف 

�خت�صاًر�  ترمز  �لتي  �صينما   CSC
لأول ك��ل ح��رف م��ن ����ص��م �ل��ن��ادي 

 »cultural and social clup«

�لتثقيف  �لفعالية  و��صتهدفت   .

�جلنائي لطالبات تخ�ص�س �حلقوق 

كما  ق��ان��وين،  وثائقي  فيلم  بعر�س 

م�صاحًبا  معر�ًصا  �مل�صروع  ت�صمن 

ب��ه��و كلية �حل��ق��وق، ومت  ب��ه  ت��زي��ن 

�لفيلم  �أحد�ث  �ملعر�س من  �قتبا�س 

�مل��ع��رو���س ن��ف�����ص��ه، ومت��ح��ور ح��ول 

�ل��وق��ائ��ع �مل���ذك���ورة، وم��ف��ت��اح �حلل 

�ملتو�صل �إليه، مع حماولة ربط ذلك 

من  �ملحلية  و�لأنظمة  بالت�صريعات 

بع�س  مت�صمنة  وطنية  نظر  وجهة 

�ل�صو�بق �لق�صائية يف هذ� �ملجال. 

قانونية  مقرتحات  �ملعر�س  و�صمل 

قانونية  وم���ر�دف���ات  �صينمائية، 

�حل�صيلة  لزيادة  �إجنليزية مرتجمة 

ج��ان��ب  �إىل  ل��ل��ط��ال��ب��ات،  �ل��ل��غ��وي��ة 

�جلر�ئم  لبع�س  بالتمثيل  �ل�صتعانة 

حلها  يف  �صاهمت  �ل��ت��ي  �ل�صهرية 

�لأدلة �لعلمية و�لتقنية �حلديثة. 

�لأدل����ة  �أه��م��ي��ة  �إىل  ورج���وًع���ا 

�ل��ع��ل��م��ي��ة يف �لإث���ب���ات �جل��ن��ائ��ي؛ 

مب�صاحة  فعاليته  �ل��ن��ادي  �ختتم 

للتو��صل  تويرت  حو�رية عرب من�صة 

كفاءة  )مدى  �لجتماعي مو�صوعها 

و�لعتماد  �لعلمية  �لأدل���ة  تطبيق 

�لإث��ب��ات يف  �أدل��ة  من  كدليل  عليها 

�مل�صاحة  م  قدَّ �ل�صعودي(،  �لق�صاء 

�حلو�رية كل من: �ملتخ�ص�س يف علم 

�ل�صعودية  �لهيئة  وع�صو  �جلرمية 

للمحامني �لأ�صتاذ �صلمان �جلودي، 

و��صت�صاري �لطب �ل�صرعي �لدكتور 

حممد �صالح مددين، ونوق�س فيها 

عدد من �ملحاور كان �أبرزها: �أنو�ع 

�لأدلة �لقانونية يف م�صرح �جلرمية، 

وكيفية تطبيق �لدليل وربطه بوقائع 

�لتعرف على  �إىل  �إ�صافًة  �جلرمية، 

ودور  وخ�صائ�صه،  �لنووي  �حلم�س 

�ل��ط��ب��ي��ب �ل�����ص��رع��ي يف م��ث��ل ه��ذه 

�جل����ر�ئ����م.  وحت��ق��ق��ت خم��رج��ات 

 900 من  �أكرث  با�صتفادة  �مل�صروع  

طالبة وتوعيتهن بالو�قع �لعملي من 

جهة، و�صقل �صخ�صياتهن �لقانونية 

من جهة �أخرى.

حفل ختامي 
ألنشطة »اآلداب«
ر�شالة اجلامعة - كلية الآداب

�لطالبية  �لأن���دي���ة  نظمت 

ختامياً  ح��ف��اًل  �لآد�ب  بكلية 

ل��الأن�����ص��ط��ة �ل��ط��الب��ي��ة، ي��وم 

1444/4/2ه�،  �خل��م��ي�����س 

و��صتمل �حلفل على كلمات من 

وع��دد من  �لأن��دي��ة،  م�صوؤولت 

ق�صائد  بني  �ملنوعة  �لفقر�ت 

�لف�صحى  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 

�لإجنليزية،  باللغة  و�أنا�صيد 

)عابرون  عنو�ن  حتت  وكلماٍت 

�إ�صافًة  �لأث����ر(،  بطيب  ولكن 

�جلو  ���ص��اده��ا  م�صابقات  �إىل 

�حلما�صي.

تكرمي  مت  �حلفل  ختام  ويف 

�لأن��دي��ة  يف  �ملتميز�ت  جميع 

�لطالبية وذلك بتقدمي �لدروع 

و�لق�صائم �ل�صر�ئية تقدير�ً لهن 

على جهودهن.

تأهيل الطالب للعمل المالي.. في محاضرة

ر�شالة اجلامعة - ق�شم الإدارة املالية 

�مل��ال��ي��ة  �لإد�رة  ق�����ص��م  �أق�����ام    

وتاأهيل  »توعية  بعنو�ن  حما�صرة 

�مل��ايل«  �لقطاع  يف  للعمل  �لطالب 

عبد�هلل  ب��ن  ب��در  �لأ���ص��ت��اذ  قدمها 

�ملعايري  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ت��وي��ج��ري 

ملوؤهالت �ملهنة يف �لأكادميية �ملالية 

�لإد�رة  ق�����ص��م  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب 

وذلك  �لأعمال،  �إد�رة  بكلية  �ملالية 

�صمن مبادرة جولة �جلامعات �لتي 

لتو�صيح  �ملالية؛  �لأكادميية  تنظمها 

�ل�صهاد�ت �ملهنية يف �لقطاع �ملايل، 

و�أه��م��ي��ت��ه��ا ل��ل��خ��ري��ج��ني، وك��ذل��ك 

لدعم  �لأكادميية  مببادرة  �لتعريف 

�خلريجني.
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برعاية رئي�س اجلامعة..

د.البابطين: اشتمل على ستين مقاال خطته أقالم أسرتها وزميالتها

وكيل الجامعة يدشن الكتاب التذكاري لـ د. النعيم  

ال�سبيعي-  متعب  اجلامعة-  ر�سالة 

ي��ا���س��ر ف��ات��ة - رمي احل�����ايف- ن���واف 

العتيبي - نايف املقاطي

اجلامعة  رئي�س   معايل  برعاية 

وكيل  د�ّشن  العمر،  ب��دران  الدكتور 

ال�شلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة 

ن��ورة  للدكتورة  ال��ت��ذك��اري  ال��ك��ت��اب 

اهلل-  -رحمها  النعيم  عبداهلل  بنت 

تاريخ  يف  حمكمة  »ب��ح��وث  بعنوان 

بح�شور  القدمي«،  العربية  اجلزيرة 

ال�شيخ  م��ع��ايل  بها  املحتفى  وال���د 

ع���ب���داهلل ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م واأ���ش��رت��ه��ا 

الكرمية، وعميد كلية الآداب ورئي�س 

ق�شم التاريخ وعدد من اأع�شاء هيئة 

التدري�س والطالب والطالبات.

 ابتداأ حفل التد�شني الذي اأقامه 

هيئة  رئي�س  بكلمة  ال��ت��اري��خ  ق�شم 

ال��دك��ت��ور عبداهلل  ال��ك��ت��اب  حت��ري��ر 

العبداجلبار، التي قال فيها: نحتفي 

ال��ي��وم ب�����ش��دور ال��ك��ت��اب ال��ت��ذك��اري 

النعيم  عبداهلل  بنت  نورة  للدكتورة 

-رحمها اهلل- اإ�شهاًما يف تعزيز ما 

للق�شم  جليلة  خدمات  من  قدمته 

واجلامعة والطلبة يف م�شرية حياتها 

الكادميية، وياأتي تبني الق�شم لهذا 

العلمية  مل�شريتها  تخليًدا  للكتاب 

و�شكًرا واإكراًما من الق�شم ومن�شوبيه 

لتفانيها واإخال�شها لأكرث من ثالثة 

عقود. 

7 اأبحاث 
الكتاب  اأن  د.العبداجلبار  واأك��د 

الأب��ح��اث  م��ن  جمموعة  على  يقوم 

العلمي  املنهج  تعتمد  التي  العلمية 

بدءا من اختيار الأبحاث وحتكيمها 

بداية  م��ن  تقرر  وق��د  ومراجعتها. 

انطالق امل�شروع اأن تقت�شر الأبحاث 

للدكتورة  الدقيق  التخ�ش�س  على 

اجلزيرة  »ت��اري��خ  وه��و  النعيم  ن��ورة 

الذي  التخ�ش�س  القدمي«،  العربية 

عمرها  معظم  فيه  واأف��ن��ت  اأحبته 

داخل الق�شم وخارجه. خرج الكتاب 

يف حلة متميزة حتوي �شبعة اأبحاث 

متخ�ش�شة يف التاريخ القدمي وهي: 

عمر  اب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ترجمة 

الفريد ب�شتم  الزيد لبحث الدكتور: 

احلمرييني«،  عند  التوحيد  »ديانة 

الذي يعد من املراجع املهمة لديانة 

ال��ق��دمي؛  العربية  اجل��زي��رة  ت��اري��خ 

م�شطلح  وت��ط��ور  م��ف��ه��وم  ل��ت��ن��اول��ه 

احلنيفية يف جنوب اجلزيرة العربية 

يف  ال�شيا�شية  بالكيانات  وارتباطه 

اجلزيرة واملناطق املجاورة. 

ال��دك��ت��ور ج���اد ببحث  و����ش���ارك 

»خ���ط���ة ال����وزي����ر ال��ن��ب��ط��ي ���ش��ويل 

والأم�����رية ال��ي��ه��ودي��ة ���ش��ال��وم��ي بني 

ال��ذي  وال�شيا�شة«  وال��دي��ن  احل��ب 

تناول الروابط الجتماعية والدينية 

والأنباط  اليهود  ململكة  وال�شيا�شية 

التدخل  على  ال���دويل  وانعكا�شها 

احلب  عوامل  اأن  وتبني  ال��روم��اين، 

حتقيق  يف  كافية  لي�شت  الظاهرية 

ال�شيا�شي. فيما ركز بحث  التالحم 

عبداهلل عبداجلبار »طيء الطائيون 

يف امل�شادر الكال�شيكية« على اأهمية 

الواردة  الإ�شارات  تتبع  يف  امل�شادر 

وحت��دي��ًدا  وال��ط��ائ��ي��ني  ط��ي  لقبيلة 

ظهورهم وامتداد القبيلة منذ القرن 

العتماد  ومي��ك��ن  م��ي��الدي،  الأول 

على هذه امل�شادر يف درا�شة ق�شية 

القبائل العربية يف املنطقة. ويتناول 

ب��ح��ث ال��دك��ت��ور ر���ش��ا ع��ب��داجل��واد 

اأنطونيو�س  الإم���راط���ور  »األ��ق��اب 

بيو�س الر�شمية يف �شوء نق�س جزيرة 

فر�شان الالتيني« اأهمية النقو�س يف 

مع  وعالقتها  املنطقة  تاريخ  درا�شة 

ل�شعي  ومن��وذج��اً  اخل��ارج��ي،  العامل 

لل�شيطرة  املجاورة  والقوى  الرومان 

على املنطقة والتحكم يف مواردها. 

وا�شتعر�س بحث الدكتورة فوزية 

النكاح  وعقد  »اخلطبة  القر�شي 

الإ�شالم«  قبل  ال�شمال  عرب  عند 

بو�شفها  باخلطبة  العرب  اهتمام 

واملرا�شم  النكاح،  عقد  مراحل  اأول 

ال���زواج  ���ش��روط  م��ن  ت�شبقه  ال��ت��ي 

من  �شواء  احلياة  �شريك  واختيار 

وامل��و���ش��وع��ات  ال��رج��ل،  اأم  امل����راأة 

الجتماعية املرتبطة بها. 

و����ش���ارك���ت ط��ال��ب��ة ال���دك���ت���وراة 

الأ�شتاذة منال املطريي يف  بالق�شم 

العربية يف  »واردات اجلزيرة  بحث 

ع�شورها القدمية من الألف الأول 

امليالدية«،  الثالثمائة  امليالد  قبل 

العربية  اجلزيرة  بواردات  للتعريف 

املنتجات  ا���ش��ت��وردوا  ال��ع��رب  واأن 

ال�شتهالكية والكمالية، م�شاركة يف 

التجارة الدولية. 

اأم����ا ال��ب��ح��ث ال��ف��ري��د ل��ط��ال��ب 

»العباءة  �شعيد  خالد  املاج�شتري 

���ش��در  يف  ال����ع����رب  ج����زي����رة  يف 

الإ�شالم«، فقد  تناول اأنواع العباءة 

وال���ش��ت��ع��م��الت��ه��ا وق��ري��ب��اً ل��ه��ا يف 

�شدر الإ�شالم والقريب من الع�شر 

متميز  م��و���ش��وع  وه���و  اجل��اه��ل��ي 

للدرا�شة يف التاريخ القدمي.

60 مقااًل
اللجنة  ع�شوة  األقت  جانبها  من 

الدكتورة  الكتاب  العلمية يف حترير 

املنا�شبة،  البابطني كلمة بهذه  اإلهام 

رائ��د من  اأم��ام  »اأق��ف  حيث قالت: 

ترك  ن��اج��ح  واإداري  التعليم  رواد 

ب�شماته الوا�شحة يف كل مرفق عام 

املديرية  من  بدءا  م�شوؤوليته،  تقلد 

�شركة  يف  ث��م  جن��د،  لتعليم  العامة 

الغاز الأهلية ومنها اإىل اأمانة مدينة 

العربية،  امل��دن  اأمانة  ثم  الريا�س، 

الدكتور  الكبري  واملربي  الوالد  اإن��ه 

-حفظه  النعيم  علي  ب��ن  ع��ب��داهلل 

اهلل- واأطال بقاءه و�شدده.

وق����ال����ت  اأت����رح����م ال���ي���وم على 

والنبتة  غر�شه  ال��ذي  الغر�س  ذل��ك 

ورع��اه��ا  �شقاها  ال��ت��ي  ال�����ش��احل��ة، 

وال��ع��م��ل  ال��ع��ل��م  ح���ب  ف��ي��ه��ا  وزرع 

وكل  والإح�شان  واخلري  والإخال�س 

نورة  الدكتورة  اإنها  الأخ��الق  مكارم 

بنت عبد اهلل -رحمها اهلل-، موؤكدة 

اأن اجلميع يقف اليوم لتد�شني هذا 

�شطرته  الذي  املوثق  العلمي  العمل 

اأقالم علماء جمدين؛ ليكون تذكارا 

كانت  التي  اجلليلة  الزميلة  لتلك 

ملء  بالبعيد  لي�س  عهد  اىل  بينهم 

ال�شمع والب�شر.

نورة  الدكتورة  كتاب  اأن  واأ�شافت 

بنت عبد اهلل النعيم رمز الخالق، 

ا�شتمل  والعمل،  والعلم  والإح�شان، 

على �شتني مقال خطته اأقالم نخبة 

وزمالئها  وزميالتها،  اأ�شرتها  من 

�شدر  ال��ذي  ومعارفها،  وتلميذاتها 

دليل  اإل  ماهو  الآن  م��ن  ع��ام  قبل 

لها -رحمها اهلل- من  على ما كان 

احلب والإخال�س والتقدير عند كل 

عارفيها.

3 منطلقات
من جهته  األقى رئي�س ق�شم التاريخ 

الدكتور فار�س متعب امل�شرايف كلمة 

كتاب  بتد�شني  نحتفل  فيها:  ق��ال 

النعيم  ل��ل��دك��ت��ورة  ت��ذك��اري  علمي 

النبيلة  العادة  -رحمها اهلل-، وهذه 

والإن�شانية تاأتي من عدة منطلقات، 

املنطلق الأول النافع من رد اجلميل 

اجلهود  على  و�شكرهم  لأ�شاتذتنا 

التي بذلوها طيلة �شنوات خدمتهم، 

الق�شم  خ��دم��ة  يف  ق�����ش��وه��ا  ال��ت��ي 

وياأتي  وال��وط��ن،  واجلامعة  والكلية 

باأهمية  اإمياننا  من  الثاين  منطلقنا 

لعب  الأك��ادمي��ي��ة يف  الأق�����ش��ام  دور 

دور حموري لدعم الن�شاط البحثي 

والعلمي وا�شتغالل هذه الظروف يف 

والزميالت  الزمالء  وت�شجيع  حفظ 

مثل  يف  وامل�����ش��ارك��ة  امل�شاهمة  يف 

هذه الأعمال الأكادميية التي جرت 

م�شرتكة  ب��ح��وث��اً  ت��ك��ون  اأن  ال��ع��ادة 

يف  واح��داً  مو�شوعاً  تعالج  حمكمة 

التخ�ش�س. 

لأقدم  الفر�شة  هذه  اأنتهز  وقال 

�شكري وامتناين للجنة التحرير التي 

»بحوث  كتاب  اإن��ت��اج  على  اأ�شرفت 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  يف  حمكمة 

للزمالء  مو�شول  وال�شكر  القدمي«، 

باأبحاث  اأ�شهموا  الذين  والزميالت 

ت��ذك��اري  ال��ع��م��ل وه���و علمي  ه���ذا 

ال��ن��ع��ي��م، ول �شك  ن���ورة  ل��ل��دك��ت��ورة 

اأن ه��ذه الأع��م��ال وامل��ب��ادرات تاأتي 

لذكرى  التخليد  من  نوعا  ب�شفتها 

اأ�شاتذتنا العطرة. 

يف  الثالث  املنطلق  يكمن  فيما 

روؤيتنا -واأعني ق�شم التاريخ- باأهمية 

هذه الأعمال يف خدمة املجتمع يف 

ومواكبة  التاريخية  الأبحاث  جمال 

روؤي����ة ب��الدن��ا ال��ط��م��وح��ة يف ه��ذا 

خادم  �شيدي  عهد  امليمون  الع�شر 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

من  مبا�شرة  ومبتابعة  العزيز  عبد 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  العهد  ويل 

الأمري حممد بن �شلمان -حفظهما 

اجلهود  ونثمن  نقدر  واإن��ن��ا  اهلل-، 

�شعود يف  امللك  تبذلها جامعة  التي 

دعم هذه املنا�شط العلمية. 

القطاع  دور  اأهمية  على  واأك���د 

اخلا�س يف دعم الأبحاث والدرا�شات 

الأكادميية والباحثني والباحثات من 

اأع�شاء التدري�س والطلبة.

تكرمي الأ�سرة النعيم

ال�شيخ  م��ع��ايل  ع��ر  جهته  م��ن   

�شكره  عن  النعيم  علي  بن  عبداهلل 

على  واحل�شور  اجلامعة  لقيادات 

ه��ذا ال��ت��ك��رمي، م��وؤك��ًدا اأن���ه تكرمي 

لأ�شرة النعيم، مقدما �شكره للدكتور 

جماهًدا  كان  ال��ذي  الزيلعي  اأحمد 

ال��ك��ت��اب،  ه���ذا  تاأ�شي�س  يف  ك��ب��ريا 

الطيار  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  وك��ذل��ك 

الذي اأ�شرف مع زمالئه على حتقيق 

هذا الكتاب، وكذلك الدكتورة اإلهام 

امل�شروع  هذا  تابعت  التي  البابطني 

وحمبة  �شادقة  اأفهمها  لهم  وكانت 

للمرحومة الدكتورة نورة، والدكتورة 

�شامية  وال�شتاذة  هو�شاوي  �شلمى 

العتيبي.

وا�شتعر�س معايل الأمني ال�شابق 

بن  الأ�شتاذ عبداهلل  الريا�س  ملدينة 

علي النعيم ذكرياته مع جامعة امللك 

عن  واأع���رب  اإن�شائها،  منُذ  �شعود 

النعيم  واأ���ش��رة  هو  وامتنانه  �شكره 

كافة لق�شم التاريخ ممثال يف زمالء 

على  وطالباتها  الفقيدة  وزميالت 

هذه اللفتة .

منحة بحثية

 واأع����ل����ن م��ع��ال��ي��ه ع���ن ت��رع��ه 

واأ�شرته مبنحة بحثية �شنوية لطلبة 

التاريخ  باأق�شام  العليا  الدرا�شات 

ا�شم  حتمل  ال�شعودية  باجلامعات 

الفقيدة حتت اإ�شراف ق�شم التاريخ 

بجامعة امللك �شعود خدمة للباحثني 

يف تاريخ اجلزيرة العربية.

وكيل  األ��ق��ى  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 

ال�شلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة 

معايل  عن  نيابة   « فيها:  قال  كلمة 

رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر، 

ي�شعدين وي�شرفني اأن اأكون بينكم يف 

حفل تد�شني هذا الكتاب التذكاري 

للدكتورة نورة النعيم -رحمها اهلل-، 

الذي يحتوي على عدد من البحوث 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  يف  املحكمة 

اجلامعة  اإدارة  عن  ونيابة  القدمي، 

جلميع  بال�شكر  اأتقدم   وم�شوؤوليها 

اأ�شهموا  الذين  والزمالء  الزميالت 

يف اإعداد هذا الكتاب. 

اجلامعة  وكيل  تف�شل  ذلك  بعد 

ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ���ش��ل��م��ان 

من  م��ق��دم  درع  بتقدمي  ال�شلمان 

التاريخ للدكتور نورة عبداهلل  ق�شم 

درع  لنيلها  اهلل-؛  -رحمها  النعيم 

بالقاهرة  العرب  املوؤرخني  �شوامخ 

ال�شيخ  معايل  ت�شلمه   2021 لعام 

عبداهلل النعيم.

هذا وحتدثت ل� »ر�شالة اجلامعة« 

الدكتورة �شلمى هو�شاوي -الأ�شتاذ 

قائلة  القدمي-  التاريخ  امل�شارك يف 

تد�شني  اليوم مبنا�شبة  نحتفي هذا 

ن��ورة  للدكتورة  ال��ت��ذك��اري  الكتاب 

بنت عبداهلل النعيم، وفاًء لفقيدتنا 

والقلب  الهادئة  البت�شامة  �شاحبة 

وعلًما،  خلًقا  املتميزة  نوره  الكبري 

لع�شوية  لن�شمامي  جًدا  و�شعيدة 

ال��ذي  القّيم  الكتاب  ه��ذا  حت��ري��ر 

ي��ت�����ش��م��ن ال��ع��دي��د م���ن الأب���ح���اث 

لعدد  القدمي،  التاريخ  يف  املحكمة 

من املتخ�ش�شني يف املجال ذاته.

 قدمت أسرة النعيم منحة بحثية سنوية لطلبة الدراسات العليا 
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يف حلقة نقا�ش.. حتولت امل�سهد الإعالمي ال�سعودي

اإلعالم المؤسسي غير معتاد على التقنية و صناع المحتوى يتقنونها
د. الشثري: صناع المحتوى ينظرون إلى اإلعالم التقليدي نظرة حادة

 والمؤسسات اإلعالمية ترى أنهم ال ينتمون لإلعالم
ال��دو���س��ري،  �سعود   � اجلامعة  ر�سالة 

فهد املطريي، متعب ال�سبيعي:

ق����دم����ت وح�������دة ال����درا�����س����ات 

الإعالمية بق�سم الإعالم )مدى( يوم 

الآداب  كلية  املا�سي مبدرج  الإثنني 

حلقة نقا�ش علمية بعنوان: )حتولت 

امل�سهد الإعالمي ال�سعودي(.

عزالدين  ال��دك��ت��ور  ال��ن��دوة  اأدار 

الدكتور  مب�ساركة  املطريي  �سليمان 

طالل عبدالرحمن ال�ّسرثي. 

ال�ّسرثي  ط��الل  ال��دك��ت��ور  �سلط 

على  النوعية  درا���س��ت��ه  يف  ال�سوء 

ال���و����س���ع احل������ايل ل�����الإع�����الم يف 

من  بجملة  ق��ام  حيث  ال�سعودية، 

العديد  له  اأو�سحت  التي  املقابالت 

من اأ�سئلة درا�سته، واأجابت على ما 

من  ال�سعودية  يف  الإع��الم  يحتاجه 

املتداخلة،  لالأنظمة  هيكلة  اإع���ادة 

واإمنا  للياأ�ش،  يدعو  ل  الو�سع  واأن 

يحتاج فقط اإىل ترتيب واإعادة نظر 

الإع���الم  تطوير  م��ع  الأن��ظ��م��ة،  يف 

وبني  بينه  العالقة  واإدارة  املوؤ�س�سي 

اأن  اإىل  م�����س��رًيا  امل��ح��ت��وى.  ���س��ن��اع 

على  معتاد  غري  املوؤ�س�سي  الإع��الم 

�سناع  بعك�ش  كامل  ب�سكل  التقنية 

املحتوى الذين يتقنونها. 

امل�سهد  م��ك��ون��ات  اأن  واأو����س���ح 

الإعالمي ال�سعودي، تنق�سم اإىل عدة 

اأق�سام وهي: الإعالم املوؤ�س�سي، وهو 

التقليدي الذي ينتج املواد الإعالمية 

والتلفاز،  والإذاع���ة  ال�سحافة  مثل 

ينق�سمون  الذين  املحتوى  �سناع  ثم 

املجال  ياأخذون  الذين  جزئني:  اإىل 

جزئيًّا،  عماًل  باعتباره  الإع��الم��ي 

يحتاج  الإع����الم  اأن  ي���رون  وال��ذي��ن 

اإىل تكري�ش كل يوم فيه وهو الدوام 

كبري  دورهم  اأن  ويعتقدون  الكامل، 

لزيارة مقر عملهم.  وموؤثر ويدعون 

الإعالمي:  املجال  يف  العاملون  ثم 

الت�سنيفات  اإىل  ينتمون  ل  الذين 

ال�سابقة مبا فيهم املعلنون واخلرباء 

القانونيون وامل�سرعون وغريهم. 

اإىل  يفتقرون  املحتوى  ف�سناع 

على  للح�سول  ال�سحفية  اخل��ربة 

تن�سره  مل��ا  يهتمون  ول  الأخ���ب���ار، 

املوؤ�س�سات الإعالمية، ويلجاأون اإىل 

ويعتربون  ال�سعودية،  الأنباء  وكالة 

اأن��ف�����س��ه��م ق���ادة ل��ل��راأي الإع��الم��ي 

ال�������س���ع���ودي اأك������رث م����ن الإع������الم 

املوؤ�س�سي.

و�سوح  عدم  اأن  ال�سرثي  واأو�سح 

اأداء  من  يحد  التنظيمي  الرتتيب 

ال�سحفي، واأن املوؤ�س�سات الإعالمية 

ت��ع��اين يف م��واك��ب��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

العامل  واأن  امل��ت��ط��ورة،  الإع��الم��ي��ة 

القت�سادي غري م�ستقر؛ لأن م�سادر 

ب�سبب توجه  الدخل منخف�سة جداً 

الأكرث  املحتوى  �سناع  اإىل  املعلنني 

من  انت�ساراً حملياً  والأو�سع  جناًحا 

اإن  واأ�ساف:  الإعالمية.  املوؤ�س�سات 

اإىل  نا�سج  غري  ال�سعودي  الإع��الم 

حد كبري، ذلك اأنه ف�سل يف اإي�سال 

اخل��ارج،  اإىل  الإع��الم��ي��ة  الر�سالة 

على  نركز  اأن  علينا  وجب  ثم  ومن 

احلقيقي،  املحتوى  �سناعة  م�سادر 

والنتائج على اأية حال ل تدعو اإىل 

الياأ�ش. 

�سناع  عالقة  اإىل  كذلك  واأ�سار 

امل��ح��ت��وى وط��ب��ي��ع��ة ن��ظ��رت��ه��م اإىل 

واأنها نظرة حادة  التقليدي  الإعالم 

املوؤ�س�سات  ترى  حني  يف  تناف�سية، 

ل  امل��ح��ت��وى  �سناع  اأن  الإع��الم��ي��ة 

من  متكنهم  لعدم  للمجال  ينتمون 

اأ�ساليب الإعالم التقليدي. 

كما تطّرق اأي�ساً اإىل بع�ش نتائج 

تباين بني  ف��ق��ال: ح��دث  ال��درا���س��ة 

الأق�سام الثالث التي ت�سكل امل�سهد 

ف�سانعو  ال�����س��ع��ودي،  الإع���الم���ي 

املحتوى واملوؤثرون هم اأكرث تكيفاً مع 

اأ�سارت  التقنية، واإن كانت الدرا�سة 

اإىل انتظام انتاجية اأ�سحاب الدوام 

اآلية  يف  مهامهم  وان�سباط  الكامل 

�سناعة املحتوى. 

نحو  بالت�سورات  يتعلق  وفيما 

هناك  اأن  ات�����س��ح  امل���وؤل���ف  ح��ق��وق 

الفئات  كل  تطال  اإجرائية  �سعوبة 

حمتواه،  قر�سنة  ح��ال  يف  ال��ث��الث 

غري  حقوقه  على  ح�سوله  فعملية 

التطبيق  ناحية  و�سعبة من  جمدية 

ال��ق��ان��وين، على ال��رغ��م م��ن وج��ود 

ميثاق �سرف لدى هيئة ال�سحفيني، 

ول��ك��ن ت��ف��ع��ي��ل ال��ب��ن��ود ف��ي��ه لي�ش 

بالكفاءة املطلوبة. 

واأ�سار اأحد الأ�ساتذة احلا�سرين 

الأمر  ويل  احتياج  اإىل  اجلل�سة  يف 

الإعالم  يحتاجه  مبا  التعريف  اإىل 

الدرا�سات  اإح��دى  وهي  ال�سعودي، 

التي يحتاجها املجال، م�سيًدا بهذه 

من  اإل��ي��ه  تو�سلت  ومب��ا  ال��درا���س��ة 

نتائج.

عن  الطالب  اأح��د  �سوؤال  بعد  و 

بعد  ال�ّسرثي  ط��الل  الدكتور  راأي 

الإع���الم  يحتاجه  ع��م��ا  ال��درا���س��ة 

ال�سعودي، اأ�سار اإىل اأنه يحتاج اإىل 

واملوؤ�س�سات  املحتوى  �سناع  تقبل 

لأن  البع�ش؛  لبع�سهم  الإع��الم��ي��ة 

جم���ال الإع�����الم ال�����س��ع��ودي يكفي 

جميع الأطراف، وقد يكون توافقهم 

يف  داف��ًع��ا  البع�ش  بع�سهم  وتقبل 

ال�سعودي  الإع���الم  تطوير  عملية 

اإعادة  اإىل  عام  ب�سكل  يحتاج  الذي 

تطوره،  ل�سمان  الأنظمة  يف  هيكلة 

نا�سجة  دول���ة  ال�����س��ع��ودي��ة  ل��ت��ك��ون 

اإعالمياً.

الدكتور  �سّرح  احللقة  ختام  ويف 

ر���س��ال��ة  �سحيفة  ل�����س��ن��اب  ط���الل 

اجل��ام��ع��ة ق���ائ���اًل: ���س��ع��دت ال��ي��وم 

بتقدمي حلقة نقا�سية بتنظيم مركز 

الدرا�سات الإعالمية )مدى( اأدارها 

زم��ي��ل��ي واأخ����ي ال��دك��ت��ور ع��زال��دي��ن 

املطريي، وكانت احللقة عن حتولت 

جزئية  وه���ي  ال�����س��ع��ودي،  امل�سهد 

تناولتها يف اأطروحة الدكتوراه التي 

ولي��ة  ج��ام��ع��ة  م��ن  عليها  ح�سلت 

املو�سوع  وك��ان  ع��ام،  قبل  اأري��زون��ا 

الإعالمي  ال��واق��ع  متغريات  يغطي 

على م�ستوى ال�سحفيني املوؤ�س�سيني 

وع��ل��ى م�����س��ت��وى ���س��ن��اع امل��ح��ت��وى 

العاملني  واأي�ساً  اجلديد  لالإعالم 

امل��رت��ب��ط��ني ب��ق��ط��اع��ات الإع�����الم، 

قد حازت  احللقة  تكون  اأن  واأمتنى 

على ر�سا احل�سور الكرمي.

اأقامها كر�سي الإعالم اجلديد..

دبلوماسية الطالب.. صناعة التواصل والتفاهم الدولي
د. المطيري: هدفنا التواصل اإلنساني والسلمي والمفيد وتمثيل المعرفة والتجربة

ر�سالة اجلامعة � قما�ش املني�سري:

اأق����ام ك��ر���س��ي الإع����الم اجل��دي��د 

يوم  الآداب  بكلية  الإعالم  ق�سم  يف 

ه�   1444 الثاين  ربيع   7 الثالثاء 

علمية  ندوة  الآداب  كلية  مدرج  يف 

ب��ع��ن��وان (دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ط��الب، 

�سناعة التوا�سل والتفاهم الدويل)، 

قدمها �سعادة الدكتور علي بن دبكل 

بق�سم  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ  العنزي 

الإعالم، و�سعادة الدكتور مطلق بن 

امل�سارك  الأ�ستاذ  املطريي  �سعود 

بن  عياد  والأ�ستاذ  الإع��الم،  بق�سم 

الطلبة  اإدارة  مدير  الطوير  راج��ح 

الدوليني، ومب�ساركة الطالب �سعيد 

ح�سني ح�سن من بريطانيا.

مطلق  ال��دك��ت��ور  ال���ن���دوة  واأدار 

اإن اح���رتام  امل��ط��ريي ح��ي��ث ق���ال: 

يف  يقدمه  مب��ا  لالإن�سان  الإن�����س��ان 

واأف�����س��ل طريقة  ال��ع��ل��م،  م��ي��ادي��ن 

للتفاهم والتوا�سل هي طريق العلم 

كاملجاهد.  العلم  وطالب  والتعليم،  

جامعة  به  تت�سرف  مما  اإن  وق��ال: 

ب��ني طالبها  م��ن  اأن  ���س��ع��ود  امل��ل��ك 

طالًبا دوليني، وهذا ما يعطي البلد 

العامل،  م�ستوى  على  وتطوًرا  ميزة 

ال��ط��الب. وق��ال  ل��ه��وؤلء  مل��ا تقدمه 

ت�سم  ال��ن��دوة  اإن  مطلق:  ال��دك��ت��ور 

وهو  ح�سني،   الطالب  من  م�ساركة 

�سومايل الأ�سل بريطاين اجلن�سية، 

منوذج  وهو  ال�سعودية،  يف  ويدر�ش 

الإن�سان  توا�سل  اأن  على  يدل  حي 

ويهمنا  بالعلم.  يكون  الإن�سان  مع 

اأو  لل�سعوديني  الطالبي  احل�سور 

غري ال�سعوديني، فالطالب الدوليون 

جزء من ثقافتنا وجتربتنا وح�سورنا 

الإن�ساين يف امل�سهد الدويل.

ويف م�ساركة من باحث الدكتوراه 

اأربعة  فيها  ا�ستعر�ش  العبيد  عزام 

فيديوهات قال اإنها ق�س�ش لنماذج 

مبتعثني  �سعوديني  لطالب  م�سرفة 

يف العديد من الدول، تدل على اأن 

عك�ست  وقد  لبلده،  �سفري  الطالب 

هذه الق�س�ش هويتنا وثقافتنا، فهم 

ال�سعودية  الدبلوما�سية  يخدمون 

عميق  اأث����ر  ل��ل��ط��الب  اإذ  ال��ع��ام��ة؛ 

مهما �سغر حجمه، واأف�سل طريقة 

اأك��د  ه��ك��ذا  ال��ع��ل��م،  ه��ي  للتوا�سل 

الدكتور مطلق يف  ذكره  ما  الطالب 

بداية حديثه.

وقال اإن دور الطالب ال�سعوديني 

القوة  اأدوات  م��ن  اأداة  فهم  م��ه��م، 

الناعمة، ويجب اأن نعتني بهذا الأمر، 

ال�سعوديون  والطالبات  فالطالب 

يقومون بثالثة اأدوار مهمة:

تعزيزها  اأو  ذهنية  �سور  �سناعة 

ميثلنا  اأن  ون��ط��م��ح  ت��غ��ي��ريه��ا،  اأو 

الطالب خري متثيل.

وحت����دث ال���دك���ت���ور ع��ل��ي دب��ك��ل 

والأك��ادمي��ي  العلمي  اجل��ان��ب  ع��ن 

والدبلوما�سية العامة، وكان للدكتور 

اجلامعة  ر�سالة  ل�سحيفة  ت�سريح 

اأو  العامة  الدبلوما�سية  فيه:  ق��ال 

ال�سيا�سة  اأذرع  اإحدى  هي  ال�سعبية 

اخل��ارج��ي��ة لأي����ة دول�����ة، وت�����س��ان��د 

تقوم  التي  التقليدية  الدبلوما�سية 

دول��ة،  اأي  يف  اخلارجية  وزارة  بها 

تقوم  العامة  الدبلوما�سية  فن�ساط 

منظمات  اأو  حكومية  موؤ�س�سات  به 

�سورتها  لتح�سني  �سركات  اأو  دولية 

دول��ة  يف  م�ستهدف  ج��م��ه��ور  ل���دى 

اأخرى، وهو جزء من حملة عالقات 

الدبلوما�سية  وت�����س��ت��خ��دم  ع��ام��ة، 

تكنيكات ومهارات العالقات العامة. 

اجلامعات  يف  الدوليون  وال��ط��الب 

لل�سعودية  ���س��ف��راء  ه��م  ال�سعودية 

يف ب��الده��م ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م، حيث 

منذ  �سعود  امللك  جامعة  من  تخرج 

١٣٩٤ه���  ع��ام  املنح  بربنامج  البدء 

وطالبة  األف طالب  مائتي  من  اأكرث 

كر�سي  دع��ا  ما  وه��ذا   ،(٢٠٠٠٠٠)

الدكتور  باإ�سراف  اجلديد  الإع��الم 

مطلق املطريي لإقامة هذه الندوة؛ 

الطالب  مع  التعامل  لأهمية  وذل��ك 

الدويل، ودجمه مع املجتمع املحلي، 

ومعرفة ثقافة هذا املجتمع؛ من اأجل 

عك�ش ال�سورة ال�سحيحة للملكة.

ويف م�ساركة من الطالب الدويل 

عن  فيها  اأع����رب  ح�����س��ني،  �سعيد 

ه��دي��ًة  وق��دم��ه��ا  ال�����س��دي��دة  حمبته 

يعرف  يكن  اإن��ه مل  وق��ال  للح�سور، 

من ال�سعودية �سيئا �سوى مكة.

واإن اختالطه بالطالب ال�سعوديني  

كان  عندما  لل�سعودية  قدومه  قبل 

من  كان  بريطانيا  غرب  جامعة  يف 

�سعودي  طالب  م��ع  درا�سته  خ��الل 

و�سفه باأمري الطلبة الذي كان مثال 

م�سّرًفا و�سفرًيا لبلده، وهو الطالب 

اأن�ش العجالن.

اللغة  ت��ع��ل��م  اإن����ه  وق����ال ح�����س��ن: 

�سعود.  امل��ل��ك  جامعة  يف  العربية 

الدبلوما�سية  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  واأك����د 

الذي  التنوع  اإن  حيث  التعامل،  يف 

اأث��ر  ل��ه  ك���ان  اجل��ام��ع��ة  يف  عاي�سه 

راآه من  ملا  اإنه ممنت  وق��ال:  عظيم، 

املجتمع ال�سعودي ومن جامعة امللك 

�سعود.

ومبخالطتكم  نبيل  �سعب  فاأنتم 

من  ك��ل  على  اأج��ي��ب  اأن  اأ�ستطيع 

ي�ساألني عنكم، واأ�ستطيع اأن اأت�سدى 

الظن  بال�سعوديني  يظن  م��ن  لكل 

رائ���دة  اململكة  اإن  وق����ال:  ال�����س��يء 

العامل  نحاور  اأن  ون�ستطيع  عامليا، 

بالقلوب، وباإقناع العقول يف الق�سايا 

وزير  معايل  عن  وحت��دث  العاملية. 

اإنه  اخلارجية عادل اجلبري، فقال: 

ي�ستند عليه يف املعلومات واحلكمة 

الدبلوما�سية.

وحتدث عن روؤية ويل العهد فقال: 

ال�سعوديني،  من  اأكرث  تالم�سنا  اإنها 

وعربية  اإ�سالمية  عاملية  روؤي��ة  فهي 

�سعودية.

دبلوما�سية  ع��ن  ال��راج��ح  وتكلم 

زي��ارة  وذك���ر جتربته يف  ال��ط��الب، 

�سعودي  ط��ال��ب  اأن�����س��اأه��ا  مل��در���س��ة 

�سعود،  امل��ل��ك  م��ن ج��ام��ع��ة  خ��ري��ج 

علمهم  وطالبة،  طالب   400 ت�سم 

طالب   100 منها  وتخرج  العربية، 

اإن يف  وق��ال:  ال�سني،  منت�سرين يف 

خ��الل  وم���ن  للمعرفة،  ن��ق��اًل  ذل���ك 

يعودون  -عندما  الدوليني  الطلبة 

للحقائق  ن��ق��ل  ه��ن��اك  ل��ب��الده��م- 

املنح  ت��اري��خ  ع��ن  وتكلم  وامل��ع��رف��ة، 

التي  الإدارة  وع���ن  اجل��ام��ع��ة،  يف 

حتى  قبولهم  منذ  بالطالب  تعتني 

ا�ستقبالهم  خ��الل  م��ن  ي�ستقرون، 

يف امل���ط���ار، واإن���ه���اء اإج���راءات���ه���م، 

التخرج،  بعد  ومتابعتهم  وتخرجهم، 

والتوا�سل معهم. وحتدث اأي�سا عما 

يُقّدم  لهم من رعاية �سحية ونف�سية  

يلبي جميع   وبرامج  وغريذلك مما 

احتياجاتهم.

ّ



مطلق احلربدي

كمائن فاشلة للبياِض..!
ٌََُ

 بحثوا ِبَجْيبي عن ر�صا�صِ قلوِبهم

 خاُبوا،فلم يْلقْوا �صوى اأبياتي !

�صوا ثوبي َلَا وجدوا �صوى  لو فَتّ

 اآثاِر و�ْصِم الع�ْصِق والُقُبالِت !

،ومادَرْوا ُبوا الكمائَن للبيا�صِ  ن�صَ

 اأَنّ الكمائَن ت�صتحي من ذاتي !

 بذروا الفخاَخ على طريِق حديقتي

اتي!  فزرْعُت فوق ِفَخاِخهْم َجَنّ

رَب نْخلتي  عادْت فوؤو�ُصُهمو ِلَت�صْ

رباِت!  فت�صاقطْت ُرَطَبًا لدى ال�صَّ

هم هِر ِمْلَء جيو�صِ وقُفوا بباِب الَنّ

 فن�صْبُت ِمْلَء عيوِنهم  راياتي!

..  لكْن جئُتهم   وَلُغوا مباِء الَيِمّ

ْهِر من  مْوجاتي! َبّ ماَء الُطّ �صُ
َ
لأ

ِريهمو اأِنّ ِبرْغِم اإ�صابتي
ُ
 واأ

مي ِبُكَراتي!   قد زاَد قْدُر حَتُكّ

 ال�صعلون من احرتاِق قلوِبهم

  دربي،وناِر طباِعهم �صْمعاتي! 

 والقابعون على الطريِق تخْذُتهم

ي بي لكِلّ جهاتي! �صخرًا  ُيعِدّ

باِح ومل يروا  والاكثون من ال�صَّ

يُغوا من الظُلماِت ! �صم�صًا،  كاأْن �صِ

 هلل دُرّ جنوِنهم وفنوِنهم

يف احلقِد،  كم نفخوا بناِر ثباتي!

 مل اأكرتْث يومًا،   طننُي ُذباِبهم

َة خْيبٍة   وَفَواِت ! مل يْعُد َرَدّ

 ما ُعْدُت اأْتِقُن حني �َصِنّ ُنيوِبهْم

 اإَلّ لأِْعزَف فوَقها مْلهاتي !

لماذا ندرس التاريخ؟
جتيب الأ�ستاذة نوال بنت اإبراهيم 

ال��ق��ح��ط��اين ال��ب��اح��ث��ة يف ال��ت��اري��خ 

احلديث: 

ي��ردد ه��ذا ال�����س��وؤال ك��ث��راً على 

املوؤرخني واملوؤرخات، فالبع�ض يريد 

معرفة اأهمية التاريخ وملاذا يُّدر�ض؟! 

وال��ب��ع�����ض ي���رى ع���دم اأه��م��ي��ة ه��ذا 

التخ�س�ض يف �سوق العمل، والبع�ض 

اأن��ه تخ�س�ض ل ه��دف له ول  ي��رى 

جدوى لدرا�سته، بل يطالب باإغالق 

كما  اجلامعات!  التخ�س�ض يف  هذا 

بع�ض اجلامعات  لالأ�سف يف  ح�سل 

نظرة  هذه  اأن  �سك  ول  ال�سعودية. 

معرفة  ع��دم  ع��ن  تك�سف  ق��ا���س��رة 

يكن  مل  ولو  التاريخ،  درا�سة  اأهمية 

اإل  التاريخ  درا���س��ة  م��ن  ف��ائ��دة  م��ن 

الإفادة من عرب املا�سي لكفى.

 .... ال��ِع��ربرَ فيه  اإذ  التاريخرَ  اق��راأ   

رب �سلَّ قوٌم لي�ض يرَْدُرون اخلرَ

اأما ملاذا در�سُت التاريخ؟

الأوىل  بالدرجة  يعود  فال�سبب 

حل��ب��ي ل��ل��ت��اري��خ و���س��غ��ف��ي ب��ه منذ 

ال�����س��غ��ر، وك�����ان اخ���ت���ي���اري ل��ه��ذا 

التخ�س�ض �سادماً نوعاً ما للمقربني 

مني، ويتكرر ال�سوؤال القدمي اجلديد 

ملاذا تدر�سني التاريخ؟ فهو تخ�س�ض 

لي�ض له م�ستقبل ول اهتمام يف �سوق 

حينها  يف  فاأجبتهم  ال��خ.  العمل... 

التاريخ  تخ�س�ض  اأن  تعلمون  ه��ل 

ل  املتقدمة  الغريبة  املجتمعات  يف 

يف  ال��ط��الب  �سفوة  اإل  ب��ه  يلتحق 

واحرامي  تقديري  املجتمع؟وزاد 

اأبحرت يف  ما  بعد  التخ�س�ض  لهذا 

خفاياه وتعمقت يف عوامله وفنونه.

902ه�  (ت  ال�����س��خ��اوي  ل��الإم��ام 

هذا  حول  جميل  كتاب  1497م)   /

هذا  ينتق�سون  م��ن  وح���ول  املعنى 

العلم واختار له عنواناً لفًتا ف�سماه« 

التاريخ  ذم  مل��ن  بالتوبيخ  الإع���الن 

جميل  ماتع  كتاب  وهو  لل�سخاوي«، 

وال�ستفادة  بقراءته،  اجلميع  اأن�سح 

منه.

اإن التاريخ هو اأبو العلوم؛ ففي كل 

تخ�س�ض من التخ�س�سات اجلامعية 

هذا  تاريخ  اإىل  الرجوع  لنا  ينبغي 

التاريخية  والأح���داث  التخ�س�ض، 

منا  تتطلب  الب�سرية  م�ستوى  على 

مل��اذا  ت��اري��خ��ًيّ��ا،  وحت��ل��ي��اًل  تف�سًرا 

�سبق  وهل  كيف حدثت؟  و  حدثت؟ 

حدوثها؟ هنا ياأتي دور املوؤرخ ليجلي 

موازينها  يف  وي�سعها  الأح�����داث 

التاريخية متجرداً من كل عواطفه، 

وا�سعاً احلقيقة ن�سب عينيه، لذلك 

ندر�ض التاريخ.

تاريخ  ع��ن  ب��اح��ث  يكتب  حينما 

حادثة معينة �سيح�سل على م�سادر 

مبو�سوع  مرتبطة  كثرة  وم��راج��ع 

عليه  و�سيتوجب  املعنية،  احل��ادث��ة 

ر كيف �سيف�سر هذه امل�سادر  اأن يقرِّ

ويف  �سوياً.  بينها  ويوؤلف  وامل��راج��ع 

واملراجع  امل�سادر  �سيجد  البداية 

مربكة اإىل حد ما، وقد ي�سل الأمر 

لذلك  ��ا،  اأي�����سً ال��ت��ع��ار���ض  ح��د  اإىل 

يكون العمل يف كتابة التاريخ �سبيًها 

بعمل املحقق، لأنه يثر من الأ�سئلة 

املوؤرخون  ويتخذ  يجيب.  مما  اأك��ر 

بعد  ونتائج معقولة  قراراٍت منظمة 

التحقق من احلقائق، متبعني نظاماً 

النهائية  النتائج  ل�ستنتاج  حم��دداً 

امل��ن��ط��ق��ي��ة مل��ح��اول��ة ف��ه��م ح���وادث 

ول  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  التاريخ، 

يكون ذلك اإل للموؤرخ فقط.

الأول  ال��ق��رن  يف  �سي�سرون  ق��ال 

اأبداً  اأنه  املوؤرخ  اأول قوانني   «  : ق.م 

هو  والثاين  احلقيقة  بغر  يتفوه  ل 

اأبداً«، وبقت  األ يكتم �سيئاً حقيقياً 

على  الآن  حتى  ثابتة  القوانني  هذه 

الرغم من تغر بع�ض وجهات النظر 

�سبق  م��ا  فكل  ال��ت��اري��خ.  كتابة  يف 

ندر�ض  ملاذا  �سوؤال  على  اأجاب  لعله 

التاريخ؟!

راأ���ض  على  اأن  نعلم  كلنا  ختاماً 

م��ن ي��دع��م ال��ت��اري��خ وامل���وؤرخ���ني يف 

ومليكنا  وال��دن��ا  احلبيبة  مملكتنا 

احلرمني  خادم  مولي  الأول  املوؤرخ 

عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 

اهلل  حفظه   - ���س��ع��ود  اآل  ال��ع��زي��ز 

الأمثلة  ببع�ض  و�ساأ�ست�سهد  ورعاه، 

دليل على اهتمامه حفظه اهلل بهذا 

اهلل  - حفظه  تاأ�سي�سه  منها  العلم، 

عبد  بن  �سلمان  امللك  لكر�سي    -

تاريخ  لدرا�سات  �سعود  اآل  العزيز 

اجلزيرة العربية وح�ساراتها، وهذا 

اإن دل على �سيء دل على اهتمامه 

ال��وا���س��ح ب��ع��ل��م ال��ت��اري��خ، ودع��م��ه 

هذه  وتاأتي  التاريخية،  للدرا�سات 

جلهوده  ا�ستمراراً  الكرمية  املبادرة 

يف خدمة التاريخ الوطني ال�سعودي 

الإ�سالمي  والتاريخ  خا�ض،  ب�سكل 

والعاملي ب�سكل عام. كما عرف عنه 

حفظه اهلل ورع��اه- حبه للتاريخ   –
واهتمامه  وت�سجيعهم،  وامل��وؤرخ��ني 

ومتابعًة  ون��ق��داً  ق���راءًة  العلم  بهذا 

وروايًة وت�سنيفاً ودعماً. ومن الأدلة 

دارة  اإدارة  ملجل�ض  رئا�سته  اأي�ًسا 

امللك عبد العزيز، ورئا�سته الفخرية 

ال�سعودية.  ال��ت��اري��خ��ي��ة  للجمعية 

الندوات  ورعايته الكرمية لعدد من 

واللقاءات العلمية عن تاريخ اململكة 

اجلزيرة  وتاريخ  ال�سعودية  العربية 

العربية. 

ول �سك اأن جائزة خادم احلرمني 

اجلزيرة  تاريخ  لدرا�سات  ال�سريفني 

اهتمام  م��دى  على  �ساهد  العربية 

امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 

التاريخي، وحق لنا مع�سر املوؤرخني 

امللوك  »م���وؤرخ  ب����  ن�سفه  اأن  معه 

مرة  �سن�ساأل  فهل  املوؤرخني«،  وملك 

اأخرى ملاذا ندر�ض التاريخ؟

ثق�فية                                ت�س�أل :

طير السعدطير السعد

االسم العربي: كرسوع أبو المغازل  
Black- :االسم اإلنجليزي

 winged Stilt
  

     

موقع الت�صوير:  منطقة الريا�ص

املغازل  اأب��و  اأو  اجلناحني  اأ�سود  كر�سوع  طائر  يتمز 

طويل  نحيف  ومنقار  ال��وردي  باللون  طويلني  ب�ساقني 

البحث عن طعامه يف  املميزات يف  ت�ساعده هذه  حيث 

حيث  احلجم  متو�سطة  املائية  الطيور  من  وه��و  امل��اء، 

الذكر عن  يختلف  ول  �سم،   37 الطائر  يبلغ طول هذا 

والأ�سود  الأبي�ض  لونني  ولهم  مت�سابهني  هم  بل  الأنثى، 

مع اختالفات ب�سيطة حيث الذكر له ملعة خ�سراء على 

الجنحة مع فرق احلجم الب�سيط بينهم. وهو من الطيور 

وي�ساهد  والأودية  املائية  ال�سدود  امل�ساهدة يف  ال�سائعة 

يف جمموعات ولهم اأ�سوات �ساخبة ي�ستخدمها اأذا �سعر 

يف اأي تهديد، يعترب من الطيور املهاجرة وبع�سه يتواجد 

العربية  اململكة  مناطق  بع�ض  يف  ويتكاثر  العام  طيلة 

ال�سعودية.

اإعداد وت�صوير:   

اإبراهيم ال�صوامني
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يف رحلة ميدانية.. للدرع العربي والرف العربي ونفود قنيفذة

60 طالبًا يدرسون أشكال سطح األرض

 

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

بكلية  اجل��غ��راف��ي��ا  ق�سم  ح��ر���ص 

العملي  التطبيق  تعزيز  الآداب على 

نظرياً  الطالب  در�سه  ملا  امليداين 

مقرر  اأخ�سها  وم��ن  مقرراتهم،  يف 

وافقت  وقد  الأر���ص.  �سطح  اأ�سكال 

الكلية والق�سم واجلامعة على تنظيم 

رحلة علمية حقلية مع طالب مقرر 

 60 وعددهم  الأر�ص  �سطح  اأ�سكال 

وال��رف  العربي  ال��درع  اإىل  طالباً، 

العربي ونفود قنيفذة؛ ي�سرح بذلك 

نا�سر  بن  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ 

الطبيعية  اجلغرافيا  اأ�ستاذ  الوليعي 

ال�ساعة  يف  الرحلة  انطلقت  فقال: 

الثامنة �سباحاً يف حافلتني اإىل الدرع 

العربي الواقع اإىل اجلنوب والغرب 

ال�سخور  توجد  حيث  القويعية  من 

الأر����ص  �سطح  واأ���س��ك��ال  ال��ن��اري��ة، 

يف  الطالب  األفه  عما  تختلف  التي 

بالرف  الر�سوبية  ال�سخور  مناطق 

العربي؛ فمن املعروف اأن جيولوجية 

اململكة العربية ال�سعودية تق�سم اإىل 

وحدتني جيولوجيتني كبريتني: كتلة 

متبِلّرة قدمية ت�سمى بالدرع العربي 

وط��ب��ق��ات   ،Arabian Shield
ال��ع��رب��ي  ب��ال��رف  ت�سمى  ر���س��وب��ي��ة 

.Arabian Shelf
واأكد الدكتور عبد اهلل: اأن الدرع 

العربي هو الأ�سا�ص الذي بنيت عليه 

يتكون  وه��و  الر�سوبية،  الطبقات 

جوفية  �سخور  من  رئي�سية  ب�سورة 

)بلوتونية( قبل كمربية وجمماتيكية 

ه�ساب  بع�ص  جانب  اإىل  ومتحولة 

الباليوجني،  ع�سر  م��ن  ال��ب��ازل��ت 

وقد ا�ستقر هذا الدرع منذ الع�سر 

الكمربي. وهناك اطلع الطالب على 

من  ي�سيبها  وم��ا  ال�سخور  نوعية 

باأنف�سهم  و�ساهدوا  وتعرية،  جتوية 

م��ن خ���الل م��ع��اي��ن��ة م��ب��ا���س��رة ه��ذه 

العمليات اجليومورفولوجية، وطلب 

حتى  امل�سائل  ه��ذه  يعوا  اأن  منهم 

من  لح��ق��اً  �سريونه  مب��ا  يقارنوها 

اأ�سكال ت�ساري�سية و�سخور ر�سوبية 

يف الرف العربي يف الرحلة نف�سها.

اإىل  الرحلة  انطلقت  ذل��ك  وبعد 

الرف العربي حيث توجد رمال نفود 

الر�سوبية،  طويق  وح��اف��ة  قنيفذة 

ال�سرق من  اإىل  يقع  العربي  والرف 

الدرع العربي؛ حيث ي�سكل ثلثي �سبه 

التقريب،  وجه  على  العرب  جزيرة 

ال�سهلية  �سبه  القاعدة  ه��ذه  فعلى 

الر�سوبية  ال�سخور  من  �سل�سلة  تقع 

القارية �سحلة املياه اجلوفية. ومييل 

نحو  مياًل خفيفاً  كله  العربي  الرف 

الأحوا�ص املجاورة، ويف و�سط �سبه 

اجلزيرة العربية تظهر طبقات حقب 

احلياة القدمية )الباليوزوي(، وحقب 

احل��ي��اة ال��و���س��ط��ى )امل��ي�����س��وزوي(، 

وحقب احلياة احلديثة )ال�سينوزوي( 

منحٍن  ح���زام  �سكل  يف  املنخف�سة 

عظيم يتاخم الدرع العربي، وت�سود 

احلافات  من  �سل�سلة  هنا  الطبيعة 

املواجهة للغرب ت�سمى حملياً جيالن 

)ج��م��ع ج����ال(، وج��ي��وم��ورف��ول��وج��ي��اً 

 ،)cuestas )ك��وي�����س��ت��ات  ح��اف��ات 

مياًل خفيفاً  الأحوا�ص  وبينما متيل 

والربع  العربي  اخلليج  نحو  ثابتاً 

اخلايل ووادي ال�سرحان فهي تتاأثر 

ب�سكل القاعدة ال�سفلية.

�سكل  للطالب  ���ُس��رح  واأ���س��اف: 

حافة  على  تطبيق  م��ع  احل��اف��ات، 

جبال طويق التي تقف اأمامهم بكامل 

عنفوانها؛ فهي متتد امتداداً عظيماً 

ال�سمال  م��ن  كيلومرت  األ��ف  ي��ق��ارب 

ال�����س��رق��ي،  اجل��ن��وب  اإىل  ال��غ��رب��ي 

اجلنوب  نحو  تتجه  يَا�ص  الِرّ وبعد 

ع��ب��ارة عن  اجل��ب��ال  وه��ذه  الغربي. 

الغرب  تواجه  »كوي�ستات«  جيالن 

وال�سمال  ال�سرق  نحو  مليلها  نتيجة 

ال�سرقي؛ ولهذا جند اأن خط تق�سيم 

امل��ي��اه ي��ق��ع ع��ل��ى م�����س��ارف اجل��ب��ال 

الغربية، حيث تنحدر �سفوح اجلبال 

ت��ل��ك اجلهة  ���س��دي��داً يف  ان���ح���داراً 

الكوي�ستات،  مقدمة  ت�سمى  التي 

وت��ن��ح��در ان���ح���داراً ت��دري��ج��ي��اً نحو 

وهي  ال�سفراء  موقع  حيث  ال�سرق 

ارت��ف��اع  وي����رتاوح  الكوي�ستا.  ظهر 

املنطقة بني نحو 600 مرت يف بطون 

الأودية ال�سرقية، و1097 مرتاً عند 

�سطح  ويت�سف  الغربية.  احلافات 

املحمية عموماً بالوعورة ب�سبب كرثة 

الأودية وال�سعاب التي قامت بتخديد 

املنطقة وتقطيعها فاأ�سبحت منطقة 

ذات م�سالك وعرة.

�سوب  الرحلة  اجتهت  ذلك  بعد 

رم����ال ن��ف��ود ق��ن��ي��ف��ذة ح��ي��ث اطلع 

ال��ط��الب ع��ل��ى م��ك��ون��ات ال��رم��ال، 

وتعرفوا على اأ�سكال الكثبان الرملية 

وتاأثري الرياح يف ت�سكيلها.

 ويف ختام حديثه قال الوليعي: اإن 

تر�سبات الرمال الريحية هي النمط 

الأكرث وفرة من الرت�سبات ال�سطحية 

يف اململكة العربية ال�سعودية، ونفود 

قنيفذة الذي توقفنا فيه مع الطالب 

ال�سر،  نفود  م��ن  ال�سرق  اإىل  يقع 

وا���س��م��ه ال��ق��دمي ه��و َرْم���ل ال��َوِرَك��ة 

فيقال  الغزيز  ماء  اإىل  ين�سب  وقد 

بنفود  الكثبان  واأن��واع  الغزيز.  رمل 

قنيفذة معظمها كثبان رملية قبابية، 

الطولية  الكثبان  بع�ص  توجد  ولكن 

والعروق يف �سمال النفود. والكثبان 

قنيفذة  نفود  يف  القبابية  الرملية 

اإىل  قطرها  ي�سل  قد  �سخمة جداً 

2 كم، واأق�سى ارتفاع لها هو 150 
تذرية  منخف�سات  توجد  ول  م��رتاً، 

�سطوح  على  ت��وج��د  ول��ك��ن  ك��ب��رية، 

ك��ث��ب��ان هاللية  ال��ق��ب��اب��ي��ة  ال��ك��ث��ب��ان 

�سفوف  ب�سكل  م��رت��ب��ة  م��ت��ح��رك��ة 

متوازية.

طلبة مركز ذوي اإلعاقة يزورون جازان

ر�سالة اجلامعة ـ �س�ؤون الطالب 

الطالب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 

ممثلة مبركز ذوي الإعاقة باجلامعة، 

�س�مت  موؤخراً،  جازان  ملدينة  رحلة 

بداأت  وم�سرفاً.  طالباً   ١٨ الرح�لة 

بزيارة جلامعة جازان، وقد  الرحلة 

عمادة  وك��ي��ل  ا�ستقبالهم  يف  ك��ان 

�سوؤون الطالب لالأن�سطة الطالبية، 

ال���دروع  تب���ادل  الزي��ارة  ومت خالل 

التذكارية، والتع�رف على الأن�س��طة 

اجلامعة  ت����قدمها  الت��ي  والربام�ج 

و�سملت  الإع���اق���ة.  ذوي  للطلبة 

ال���زي���ارة رح��ل��ة ل��ل��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة 

ال�س�عبية بجازان، واختتمت الرحلة 

للمكفوفني  الرثيا  جلمعية  بزيارة 

مب��ن��ط��ق��ة ج�����ازان، ح��ي��ث ك���ان يف 

وقد  اجلمعية.  اأع�ساء  ا�ستقبالهم 

ه��دف��ت ال��رح��ل��ة ل��ت��ب��ادل اخل��ربات 

ب��ني اجل��ام��ع��ت��ني يف جم���ال تقدمي 

للطلبة  وال��ت�����س��ه��ي��الت  اخل��دم��ات 

تعريف  وكذلك  الإع��اق��ة،  ذوي  من 

املتنوعة  الثقافات  على  ال��ط��الب 

اململكة  ملناطق  الزيارات  من خالل 

املختلفة.



قصة جائزة نوبل للفيزياء
اأتابع كل عام اأخبار جائزة نوبل، خ�صو�صا يف الفيزياء والكيمياء، للبقاء 

على اطالع على اأخبار العلم والعلماء وحتديث معاريف مبوا�صيع اجلائزة. 

وذلك  �صخ�صيا،  به  فرحت  العام  لهذا  للفيزياء  نوبل  جائزة  خرب  اأن  بيد 

لكونها اأتت يف مو�صوع الكتاب الذي �صاركت يف تاأليفه مع ثلة من اأ�صاتذة 

الكوانتي(.  )التوا�صل  نف�صه  اجلائزة  مو�صوع  يف   العامل  حول  اجلامعات 

البع�ض من كبار خرباء فيزياء الكوانتم )الكم( عّد هذا املجال يف بداياته 

العلمية  الثورات  بتاريخ  لعلمهم  ا�صتمروا  الكثري  ولكن  للوقت«،  »م�صيعة 

العلماء  اإليها  يلتفت  ال  والتي  كهذه،  �صاخرة  بتعليقات  تبداأ  التي  ال�صابقة 

الذين مي�صون قدما؛ ب�صبب االأ�صا�ض الريا�صي الذي تقوم عليه طموحاتهم، 

فالريا�صيات دائما ما تفاجئ العلماء. من اأ�صهر االأمثلة على ذلك، املعادلة 

اإليكرتون موجب، فما  بوجود  له  اأوحت  التي  ديراك  بول  لها  تو�صل  التي 

اآمن بالريا�صيات غيبا ف�صدقتها التجربة �صهادة. الكتاب  اأن  اإال  كان منه 

 Structured Light for Optical« بعنوان  هو  اأعللاله  اإليه  امل�صار 

Communication« اأي »التوا�صل ال�صوئي بال�صوء املت�صكل« وقد كنت 
 Basics of Quantum« املوؤلف الرئي�ض للجزء االأول من الكتاب بعنوان

Communication« اأي »اأ�صا�صيات التوا�صل الكوانتي«، وقد كتب بقيَة 
العام  يف  الكتاب  �صدر  العامل.  دول  بقية  من  وباحثون  اأ�صاتذة  االأجللزاء 

املا�صي )2021م(، وجاء يف قرابة ثالثمئة �صفحة، وقد حقق الهدف منه 

يف جمع �صتات هذا املو�صوع يف مكان واحد، وتلخي�ض جهود العلماء فيه، 

دار  ف�صال عن حمرري  دقيقة،  نظراء  ومراجعة  بتدقيق  الكتاب  مر  وقد 

اإن الت�صفري الكوانتي  »اإل�صيفري«. ماهو التوا�صل الكوانتي امل�صفر؟  الن�صر 

هو اأعظم اأنواع الت�صفري على االإطالق، اإذ مبوجبه تُ�صّفر املعلومة ال على 

�صكل نب�صات ترانزي�صتور متثل على �صكل �صفر وواحد 01، بل يف خا�صية 

من خوا�ض الطبيعة. معنى ذلك اأنه كما اأننا ال ن�صتطيع اأن جنعل التفاحة 

كذلك  فاإننا  اجلاذبية(،  )بفعل  لالأ�صفل  ت�صقط  من  بدال  لالأعلى  ت�صعد 

مفهوم  �صرح  و�صاأحاول  كوانتيا.  ت�صفريها  معلومة مت  اخرتاق  ن�صتطيع  ال 

كافية  اأنها  اأرجو  ولكن  للمخت�ض،  تكون خملة  قد  بب�صاطة  الت�صفري  هذا 

الإي�صال الفكرة لغري املخت�ض، وليعذرين املخت�ض. الت�صفري الكوانتي قائم 

معلومات  نر�صل  اأن  ن�صتطيع  بحيث  الكوانتم،  فيزياء  خوا�ض  بع�ض  على 

مدجمة يف هذا ال�صوء بخوا�ض معينة )اخلوا�ض = املعلومات(، بحيث اإنه 

عندما يتم اخرتاق االإ�صارة املر�صلة يف االألياف الب�صرية، فاإن ال�صوء يفقد 

التي  املعلومات  اإن  نعرفه.  الذي  العادي  كال�صوء  ويت�صرف  هذه اخلوا�ض 

تُفقد  عندما  فقدها  يتم  اخلوا�ض،  تلك  �صكل  على  ال�صوء  يف  و�صعناها 

اإذا �صاهدها  الكوانتية تختفي  نتيجة االخرتاق، فاخلوا�ض  هذه اخلوا�ض 

املخرتق: ال تظهر اإال اإذا »اأح�صها« امل�صتقبل امل�صتاأَمن من ِقَبل املر�ِصل. هذا 

اخرتاق  مت  مهما  اإنه  بحيث  للوقت،  وم�صيعة  م�صتحيال  االخللرتاق  يجعل 

الر�صالة امل�صفرة �صوئيا فاإن ال�صوء الذي �صيح�صل عليه املخرتق ال�صرير 

هو �صوء عادي لي�ض فيه اأي معلومة. ال�صخ�ض الوحيد الذي ي�صتطيع اأن 

متفق  مفتاح  ا�صتخدام  ميكنه  الللذي   ال�صخ�ض  هو  بخوا�صه  ال�صوء  يرى 

بعمل م�صح  الربيطانية  لقد قامت احلكومة  وامل�صتقبل.  املر�صل  عليه بني 

ودرا�صات �صاملة بغر�ض و�صع ا�صرتاتيجية وطنية خم�ص�صة لهذا املجال، 

وذلك بالتعاون مع معهد الفيزياء العاملي، ومقره اململكة املتحدة. انتهى هذا 

اجلهد باإقرار ميزانية قدرها مليار جنيه اإ�صرتليني )مليار وثالثمئة مليون 

املبادرة  موقع  على  تفا�صيلها  جتدون  التي  املبادرة،  لهذه  �صعودي(  ريال 

اأحوال  من  مزيد  عن  القادم  االأ�صبوع  �صنتحدث يف   .uknqt.ukri.org
دول العامل يف تبني هذا املجال.

عمر بن ظافر ال�شهري

ق�شم الهند�شة ال�شناعية

ال�صريعة  الللقللراءة  بللاأن  �صائد  اعتقاد  هناك 

اأنها  هي  احلقيقة  اأن  اإال  بناوؤُها،  ي�صعب  عللادة 

منا�صبة  جمموعة  با�صتخدام  اإتقانه  ميكن  فن 

وقليل  الوقت  مرور  مع  واالأدوات.  التمارين  من 

بني  التنقل  ال�صهل  من  اأنه  �صرتى  املمار�صة،  من 

ق�صرية.  دقللائللق  ب�صع  يف  ال�صفحات  ع�صرات 

ا�صتيعاب  على  الللقللدرة  هللي  ال�صريعة  الللقللراءة 

املعلومات ب�صرعة وفعالية، هي قراءة طبيعية لكن 

بفارق زمني اأقل، هي توازن بني ال�صرعة والفهم. 

ومن املهم حتقيق التوازن ال�صحيح بني ال�صرعة 

والفهم، ويف بع�ض االأحيان تكون القراءة ال�صريعة 

تريد  كنت  فاإذا  اأبللدا،  مفيدة  منا�صبة وغري  غري 

ببطء،  الللقللراءة  اإىل  ف�صتحتاج  مللا،  �صيء  حفظ 

مبعدل اأقل من 100 كلمة يف الدقيقة. و�صاألقي 

القراءة  املقالة نظرة �صريعة على مهارة  يف هذه 

ميكنك  التي  التقنيات  وا�صتك�صاف  ال�صريعة 

يتعلق  عندما  واأ�صرع.  اأف�صل  لقراءة  ا�صتخدامها 

االأمر بالقراءة ال�صريعة فاإن اأهم اأداة هي عيناك 

يعالج  وعقلك  الكلمات،  تريان  عيناك  وعقلك، 

اجُلمل. من اأجل قراءة �صريعة، عليك االنتباه اإىل 

تتحركا  اأن  يجب  القراءة،  اأثناء  عيناك  تفعله  ما 

من اليمني اإىل الي�صار لقراءة اجلملة، اأو بالعك�ض 

عند القراءة بلغة غري اللغة العربية، واالأهم من 

ذلك، اأال حتاول اأبداً ت�صريع حركة عينيك، انظر 

اإىل الكلمات وفكر بها دون احلاجة اإىل نطقها، 

اإىل  النظر  هو  به  االهتمام  اإىل  حتتاج  ما  كل 

الكلمات دون الرغبة يف �صماع �صوتها بداخلك، 

وتذكر دائماً اأنه ال ينبغي اأن تكون القراءة �صباقاً، 

الكتب،  املزيد من  كلما قراأت  تقراأ.  ا�صتمتع مبا 

ال�صريعة  القراءة  على  القدرة  يف  ذلك  �صاعدك 

ال�صحيح،  بال�صكل  بذلك  قمت  وكلما  م�صتقباًل، 

جميع  ت�صرتك  قبل.  ذي  مللن  اأف�صل  اأ�صبحت 

هو  واحللد  �صيء  يف  ال�صريعة  الللقللراءة  تقنيات 

جتنب نطق كل كلمة وجتنب �صماعها يف راأ�صك 

»النطق  با�صم  تُعرف  عملية  وهي  قراءتها،  اأثناء 

من  جمموعة  على  الرتكيز  حلللاول  اللل�للصللوتللي«. 

الكلمات بدالً من الرتكيز على الكلمات الفردية، 

وحاول اأال ت�صتغرق اأكرث من ثالث ثواٍن لقراءة كل 

�صطر، ثم ارفع �صرعتك تدريجيا. من املحتمل اأن 

جتد اأنك حتتفظ مبعلومات قليلة جداً يف البداية، 

ولكن �صت�صبح اأكرث ارتياحاً لهذه التقنية الحقاً. 

اأو املعاينة، وهي تت�صمن  ا�صتخدم طريقة امل�صح 

مع  ال�صفحة  اأ�صفل  اإىل  ب�صرعة  عينيك  حتريك 

اأثناء تنقلك، لن  حتديد كلمات وعبارات حمددة 

تقراأ كل كلمة، لكن عينيك �صتهبطان على ما هو 

وقد  االأ�صا�صية.  الفكرة  بفهم  لك  لل�صماح  مهم 

يكون من املفيد ا�صتخدام »خريطة العقل« لتنظيم 

املعلومات التي تلتقطها. بعد قراءة اأي ن�ض، حدد 

مدى  ملعرفة  تفهمه  اأو  تتذكره  كنت  ما  مقدار 

�صرعة قراءتك االآن. حاول قراءة اجلمل االأوىل 

واالأخرية يف كل فقرة، فهذا يوفر لك الكثري من 

الوقت اإذا كانت اجلملة االأوىل من الفقرة تقدم 

مو�صوعاً تعرفه بالفعل. تعلم بعد ذلك اأال ت�صيع 

وقتك يف قراءة الفقرة باأكملها وميكنك االنتقال 

بع�ض  اإىل  نحتاج  ما  دائماً  التالية.  الفقرة  اإىل 

امل�صاعدة يف تذكر ما نقراأه، ولهذا ال�صبب نكتب،  

العودة  تُف�صل  الللقللراءة،  مللن  االنللتللهللاء  ومبللجللرد 

وتدوين بع�ض املالحظات من الكلمات الرئي�صية 

ملخ�ض  وتدوين  �صابقاً،  اأبرزتها  التي  واملوا�صيع 

ق�صري الأهم املعلومات التي عرثت عليها. ختاماً، 

قد ال تكون هناك طريقة �صحرية لقراءة �صريعة 

املزيد  ا�صتثمرت  وكلما  فهم،  باأي  الت�صحية  دون 

قراءتك  �صرعة  �صتزيد  الللقللراءة،  يف  الوقت  من 

الحمالة. و»كلما قراأت اأكرث، ارتقيت اأكرث«.

اأ. د. �شطام املدين

ق�شم اجليولوجيا و اجليوفيزياء

عنا�صر  اأهللم  من  االأ�صرة  تعد 

املدر�صة،  مع  املجتمعية  ال�صراكة 

التي  االأوىل  الللنللواة  باعتبارها 

ين�صاأ منها املجتمع.

االأوىل  االإرهللا�للصللات  وتللرجللع 

لللتللجللربللة �للصللراكللة االأ�للللصللللرة يف 

اأ�صارت   كما   - التعلمية  العملية 

القرن  بللدايللة  اإىل  الللدرا�للصللات- 

1911م  �للصللنللة  فللفللي  املللا�للصللي، 

اأنللل�لللصلللاأت مللارجللريللت مللوملليللالن 

من  منحدرين  الأطللفللال  مدر�صة 

عللدة �صيغ  وتبنت  فللقللرية،  اأ�للصللر 

مللل�للصللاركللة االأ�للللصللللرة ملللن خللالل 

مكان  وتوفري  املنزلية،  الزيارات 

اأكرب  لق�صاء  وت�صجيعهم  املدر�صة،  يف  للوالدين 

وقت ممكن يف املدر�صة، ويف ظل هذه ال�صراكة مل 

يعد الدور التقليدي لالأ�صرة -املتمثل يف امل�صاركة 

ملتطلبات  ومالئًما  كافًيا  املدر�صية-  اللجان  يف 

اإثراء  اإ�صراكهم يف  الع�صر الراهن؛ بل ال بد من 

العملية التعليمية. 

اأولياء  متابعة  يف  كثب  عن  واملتاأمل  واملتابع 

الأبنائهم عرب من�صة مدر�صتي - وخا�صة  االأمور 

البناءة  املدخالت  يجد  قد   – التعليم  من�صوبي 

ملمو�ًصا  ذلك  وجند  التعلم،  يف  االبللن  وم�صاركة 

يف  االأمللور  اأولياء  م�صاركة  يف  تلقائية  وبطريقة 

م�صاعدة االبن يف االإجابة عن االأ�صئلة املطروحة 

بقرب  املعلم  ي�صعر  هنا  الللدر�للض،  �صري  اأثللنللاء 

املرحلة  خا�صة يف  االأمللور  اأوللليللاء 

امل�صاركة  ن�صبة  وتقل  االبتدائية، 

االأ�صرية يف املرحلة املتو�صطة، ويف 

املرحلة الثانوية تبًعا. وهذا يعك�ض 

يعد  الذي  باأبنائهم  االأ�صر  اهتمام 

املنظومة  لنجاح  اأ�صا�صية  ركلليللزة 

ت�صتهدف  ول�صراكة  التعليمية،  

حتقيق %80 من �صراكة االأ�صر يف 

روؤية  لتحقيق  املدر�صية،  االأن�صطة 

اململكة 2030.

كل  اإن  الللقللول  ميكن  وكاملعتاد 

جديد يف العلم وحركته وكل طارئ 

تُهيَّاأ له فر�صة مغايرة للعادة يقابله 

املتعلمون وغري املتعلمني من النا�ض 

بعدم اجلدية يف بادئ االأمر، ثم بعد ذلك يتجه 

للخروج من االإطار الفكري الذي �صبق اأن اعتادوا 

عليه طوال اأعوام ما�صية اإىل روؤية جديدة اأخرى.

ومن ذلك تطرح الت�صاوؤالت االآتية:

اأتاح لالأ�صر �صراكة اأكرث  ل هل التعلم عن بعد 

رحابة من التعليم االعتيادي؟

ل هل التعلم عن بعد اأ�صاف االأ�صر اإىل منظومة 

املدر�صة  بني  اجلهود  مت�صافرة  ب�صورة  النجاح 

واالأ�صرة واملجتمع؟

ل هل التعلم عن بعد جعل االأ�صرة ت�صعر بقيمة 

بن�صبة  عليه  التعليمي  العبء  يقع  عندما  املعلم 

بن�صبة  بال�صراكة  اأم  ال�صراكة   بدون  �صواء  اأكرب 

قليلة من املجتمع االأ�صري؟

االأ�صرية  ال�صراكة  على  اجلانبية  االآثللار  ما  ل 

التي قد تنتج عند توقف التعلم عن بعد ب�صورة 

االأ�صرية  ال�صراكة  تفاعل  �صيخفت  هل  تنازلية؟ 

بن�صبة تنازلية نحو االنطفاء؟

ل هل �صي�صتمر التفاعل االأ�صري ب�صورة �صراكة 

غري متزامنة مع التعليم احل�صوري؟

حتتاجها  التي  االأ�صا�صية  املتطلبات  ماهي  ل 

املدر�صة لتحقيق هذه ال�صراكة مع االأ�صرة ب�صورة 

م�صتدامة نحو حتقيق روؤية اململكة 2030؟

بحثية  درا�للصللات  ت�صتدعي  االأ�صئلة  هللذه  مثل 

اإىل  التو�صل  وحتاول  كثب،  عن  الظاهرة  تدر�ض 

البناءة  وال�صراكة  االإيجابي  التفاعل  ا�صتمرارية 

اآخذًة يف عني   .2030 اململكة  روؤية  نحو حتقيق 

ال�صراكة  تنمية  يف  واخلطط  االآللليللات  االعتبار 

ب�صورة م�صتدامة يف ظل وجود روؤية تدعم هذه 

ال�صراكة وتتبناها يف وثيقة م�صرية الوطن.  

اإىل  ت�صعى  رمبللا  مقرتحات  الكاتب  ويللطللرح 

حتقيق تلك ال�صراكة ب�صورة فعالة منها:

ل تعزيز من�صة مدر�صتي باإدراج اأيقونة خا�صة 

ب�صراكة اأ�صرية ذات فاعلية.

على  االأمللور  باأولياء  اللقاء  مواعيد  جدولة  ل 

�صواء  ال�صراكة  واإتاحة  الدرا�صية،  ال�صنة  مللدار 

يف االأن�صطة املدر�صية اأم املنا�صط التي تعزز من 

قيمة الوطن كاليوم الوطني.

 طالب دكتوراه يف تعليم الريا�شيات

يتم  الللذي  التخ�ص�ض  بللاأنلله  الت�صويق  يُللعللّرف 

واالهتمام  ال�صوق،  احتياجات  معرفة  خالله  من 

برغبات العميل، والعمل على تلبية هذه الرغبات 

اأحد  هو  الت�صويق  وتخ�ص�ض  االأمللثللل.  بال�صكل 

التخ�ص�صات الهامة التابعة لكلية اإدارة االأعمال. 

التخ�ص�ض من قبل  بهذا  لزيادة االهتمام  ونظرا 

كربى ال�صركات العاملية زادت احلاجة اإىل خريجني 

مهرة يف هذا التخ�ص�ض؛ لتحقيق م�صتويات عالية 

من النجاح، واكت�صاب القدرة على التقدم بُخطا 

توفر  بلللاالإجنلللازات.   مليء  م�صتقبل  نحو  ثابتة 

املهارات  من  جمموعة  للطالب  الت�صويق  درا�صة 

علوم  على  الللتللعللرف  ي�صتطيع  حيث  املختلفة، 

الت�صويق ومبادئه واأ�ص�صه، باالإ�صافة اإىل الوقوف 

على �صلوك امل�صتهلك، كما يتمكن الطالب خالل 

الدرا�صة من اإعداد البحوث الت�صويقية، والتعرف 

اإدارة  عملية  ووظللائللف  الت�صويق  خللدمللات  على 

اإىل  باالإ�صافة  الت�صويقية،  واالت�صاالت  املبيعات 

درا�صة اإدارة التجزئة. 

اإىل جانب هذا تركزت روؤية 2030 يف اململكة 

حيوي،  )جمتمع  اأ�صا�صية:  اأهلللداف  ثالثة  على 

واقت�صاد مزدهر، ووطن طموح(. 

على  اململكة  يف  املللزدهللر  االقت�صاد  ويعتمد 

واال�صتثمار  املوجودة،  امل�صاريع  تخ�ص�صات  تنوع 

يف قللطللاعللات اإ�للصللافلليللة غللري الللنللفللط والللبللرتول 

وخلق  اأنواعها،  بكافة  امل�صروعات  ودعم  فقط، 

لال�صتثمار،  جاذبة  وبيئة  وا�صعة  ت�صويقية  فر�ض 

على  ال�صغرية  وامل�صروعات  ال�صباب  وم�صاعدة 

دعم  طريق  عن  وخدماتهم،  منتجاتهم  ت�صدير 

النمو  معدل  لرفع  وذلللك  االإلللكللرتوين؛  الت�صويق 

وا�صتثمارها  املوارد  من  واال�صتفادة  االقت�صادي، 

اال�صتثمار االأمثل.

ومبا اأننا  ذكرنا الت�صويق االإلكرتوين فلنتعرف 

على اأهم اأنواعه: 

- الت�صويق باملحتوى:

يركز على خلق حمتوى ون�صره وتوزيعه  على 

اجلمهور امل�صتهدف عرب االإنرتنت، وترتكز فكرة 

هذا النوع من الت�صويق على اأن العالمة التجارية 

يجب اأن تعطي �صيئا ذا قيمة للح�صول على �صيء 

ذي قيمة يف املقابل.

- الت�صويق بالربيد االإلكرتوين:

هو ت�صويق اإلكرتوين مبا�صر يعتمد على ر�صائل 

ن�صبة  اأو  املبيعات  ن�صبة  يف  زيلللادة  اإىل  تهدف 

م�صاهدة ال�صفحات، ح�صب طبيعة املوقع املنّظم 

للحملة الت�صويقية با�صتخدام الربيد االإلكرتوين.

- الت�صويق عرب مواقع التوا�صل االجتماعي:

املللجللهللود يف  يللركللز  الت�صويق  مللن  الللنللوع  هللذا 

انتباه القراء و امل�صاهدين  اإن�صاء حمتوى يجذب 

ال�صبكات  علللللى  ملل�للصللاركللتلله  علللللى  ويلل�للصللجللعللهللم 

االجتماعية من اأجل الو�صول اإىل عمالء بطريقة 

تلقائية، دون احلاجة امل�صتمرة لتحديث املحتوى 

اأو ن�صره بطريقة يدوية.

- الت�صويق عن طريق تهيئة حمركات البحث:

االإنرتنت  عرب  الت�صويق  اأ�صكال  من  �صكل  هو 

زيادة  طريق  عن  الويب  ملواقع  الرتويج  يت�صمن 

ب�صكل  البحث  نتائج حمرك  ظهورها يف �صفحة 

اأ�صا�صي. يف الت�صويق االإلكرتوين، ت�صتطيع معرفة 

توجهات العمالء واأمناط �صلوكهم قبل اأن ي�صلوا 

اإىل املرحلة النهائية يف رحلة ال�صراء، مبعنى اآخر 

الت�صويق االإلكرتوين ي�صمح لك باتخاذ القرارات 

عدد  معرفة  مثل  ومعلومات  معطيات  على  بناء 

ال�صفحات التي قاموا بزيارتها، ونوعية االأجهزة 

املوقع،  اإىل  جللاوؤوا  اأين  ومن  ي�صتخدمونها،  التي 

والعديد من البيانات التحليلية االأخرى.

هذه املعلومات ت�صاعدك على اإعطاء االأولوية 

لللقللنللوات تلل�للصللويللق مللعلليللنللة، ا�للصللتللنللادا اإىل عللدد 

االأ�صخا�ض الذين ياأتون منها لزيارة موقعك 

فيه  تللكللون  اللللذي  التقليدي  الت�صويق  عك�ض 

مع  يتفاعلون  الللذيللن  االأ�للصللخللا�للض  عللدد  معرفة 

يقوموا  اأن  قبل  للغاية  �صعبا  التجارية  عالمتك 

بعملية ال�صراء.

اأ.فار�س بن ح�شني املطرف

اأخ�شائي الت�شويق والت�شويق الرقمي
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 أ. عبد اهلل آل شديد 

فن القراءة السريعة

هل الشراكة األسرية في التعلم عن بعد أقرب للتحقيق 

ما هو التسويق؟ وما المهارات التي يوفرها لطالبه؟

*

تعقيب 
على صوت 

الصورة
ر���ش��ال��ة اجل��ام��ع��ة - ن��واف 

ال�شهوان:

املا�صي  قبل  العدد  يف 

�صورة  ال�صحيفة  ن�صرت 

يف زاوية »�صوت ال�صورة« 

عللللن وقللللللوف �لللصللليلللارات 

خاطًئا  وقللوًفللا  اجلللولللف 

ذوي  طللالب  م�صار  على 

اجلامعة  بهو  يف  الهمم 

الرئي�صي، وتوا�صل حمرر ال�صحيفة مع م�صوؤول االأمن يف بهو اجلامعة، 

باأن هذا املوقف اليتكرر كثرياً، فهو يعترب ت�صّرًفا فرديًّا ح�صل  واأفاد 

التي ظهرت  القولف  �صيارة  امل�صوؤولني عن  اأن  واأبان  املا�صي،  االأ�صبوع 

يف ال�صورة قد جتاوبوا مع املو�صوع ب�صكل �صريع ومل يتكرر هذا االأمر،  

م�صرًيا اإىل اأن هذه هي املرة االأوىل حل�صول مثل هذا اخلطاأ.

تنويه..
خليل  الدكتور  مقال  عنوان  مق�صود يف  حدث خطاأ مطبعي غري 

اليحيا، وذلك يف العدد 1445 حيث ذكر العنوان: »فلتكن قابال للك�صر 

واالنك�صار« وال�صحيح »ال تكن قابال للك�صر واالنك�صار«، ولذلك جرى 

التنويه واالعتذار.



�أن  نو�ضح  �أن  �حلكمة  م��ن  لعل 

من  �ل�ضكوت  عن  يختلف  �ل�ضمت 

جانبني هما: �أّن �ل�ضمت يُعد قر�ًر� 

ي��ر�ه،  ما  �إز�ء  �لفرد  يتخذه  �إر�دي���اً 

حيث  �إر�دي؛  غري  �ل�ضكوت  بينما 

�أما  �آخ��ر،  ط��رف  من  عليه  يُفر�ض 

يف  فيتمثل  لل�ضمت  �لثاين  �جلانب 

يف  كاللغة  نف�ضياً  تعبري�ً  يُعد  �أن��ه 

�أو  �لرف�ض  �أو  �لقبول  عن  �لتعبري 

�ل�ضتماع للطرف �لآخر، يف حني �أّن 

�ل�ضكوت من �ل�ضكون يف �ملادة لعدم 

حركتها يف ف�ضائها �خلارجي. 

�ل�ضمت  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ومي��ك��ن��ن��ا 

و�ضيلة  وب��اع��ت��ب��اره  �إي��ث��اًر�  بو�ضفه 

من  �ل�ضمت  بتقدمي  وذلك  للعطاء، 

خالل �ل�ضتماع لفرد ما  يعاين من 

�أ�ضد  يف  وه��و  خمتلفة،  م�ضكالت 

�حلاجة �إىل من يقدم له م�ضاحة من 

�ل�ضمت لال�ضتماع؛ لذ� يُعد �ل�ضمت 

من �أهم �ملهار�ت �ل�ضخ�ضية للو�ضول 

�إىل قلوب �لآخرين و�لتفاهم �ملثمر 

معهم.

ت�ضمح  م��ه��ارة  �ل�ضمت  �أن  كما 

حولنا،  من  �ملوقف  �أبعاد  بفهم  لنا 

فكما ذكر »برنارد �ضو«  يف مقولته 

»�إن �ل�ضمت مينحك متعة  �ل�ضهرية 

�لتنزه يف عقول �لآخرين«،  فال�ضمت  

كما  �لآخ��ري��ن.   �أفكار  لفهم  و�ضيلة 

على  �ل�ضيطرة  يف  �ل�ضمت  ي�ضاعد 

�لنفعال بدلً من �لت�ضرع يف  ردود 

يعود  ق��د  مم��ا  �لكالمية،  �لأف��ع��ال 

�لفرد. ويتجلى  بنتائج ع�ضيبة على 

ذلك يف بيت �ضعر للنابغة �ل�ضيباين 

عن �ملحافظة على عالقات �ضحية 

مع �لآخرين: 

فذو �ل�ضمت ل يجني عليه ل�ضانُه 

�جلهل  وذو  مهدي،  �حللم  .....وذو 

قال  �ل�ضمت  ف�ضائل  ويف  �أخ���رق 

ر�ضي  طالب  �أب��ي  ب��ن  علي  �لإم���ام 

�ل�ضمت،  �لعبادة  »�أف�ضل  عنه:  �هلل 

�لنظر  وميكننا  �ل��ف��رج«،  و�ن��ت��ظ��ار 

�ل�ضمت ومقا�ضدها من  �إىل عبادة 

جانبني هما: �أنه باب من �أبو�ب ذكر 

�هلل �أو�أنه يذكر باهلل، و�جلانب �لآخر 

مما  و�لتاأمل؛  للتفكر  ب��اب  �أن��ه  هو 

�ضخ�ًضا  �ل�ضامت  �ل�ضخ�ض  يجعل 

يف  �لتحكم  على  لقدرته  حكمة؛  ذ� 

�ضهوة �لكالم، وقد ورد عن عقبة بن 

عامر - ر�ضي �هلل عنه - �أنه قال: 

قلت: يا ر�ضول �هلل، ما �لنجاة؟ قال 

(�أم�ض�ك  و�ضلم-:  عليه  �هلل  -�ضلى 

بَ�ي�ت�ُ�ك  ولَي�ض��ْع�َك  ل�ضانَك  عليَك 

و�ب�ِك على خط��ي�ئ�ت�ك).  

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

�أبي �لدرد�ء  �ل�ضمت، فقد ورد عن 

»تعلمو�  ق��ول��ه:  عنه-  �هلل  -ر���ض��ي 

ف��اإَنّ  �لكالم،  تعلمون  كما  �ل�ضمت 

�أن  �إىل  وك��ن  عظيم،  حلم  �ل�ضمت 

تتكلم،  �أن  �إىل  منك  �أحر�ض  ت�ضمع 

ول  يعنيك،  ل  �ضيء  يف  تتكلم  ول 

ول  عجب،  غري  من  م�ضحاًكا  تكن 

اًء �إىل غري �أرب« وميكننا حتويل  م�َضّ

لتعلم  �إج��ر�ء�ت  �إىل  �لن�ضيحة  تلك 

م��ب��ادئ،  ع���دة  خ���الل  م��ن  �ل�ضمت 

�أن جرعة  �إىل  �لنظر   : �لأول  �ملبد�أ 

من �ل�ضمت تقابل �مللح يف �لطعام، 

ف��ق��در ي�����ض��ري م��ن��ه��ا ي��ك��ف��ي ليعرب 

وليُ�ضتفاد  �أفكارهم  عن  �لآخ���رون 

د�ئما:   يُقال  لذ�  �لأف��ك��ار؛  تلك  من 

�أف��ك��اره مبنحه  �لآخ��ر يعرب عن  دع 

�أمامك.  مهم  باأنه  لي�ضعر  �ل�ضمت؛ 

ت�ضتخدم  �أنك  تذكر   : �لثاين  �ملبد�أ 

�ل�ضمت من خالل مبد�أ »ل تتحدث 

ما  ل  ت�ضيفه  ما  لديك  كان  �إذ�  �إل 

�لكالم  كرثة  �لبيان  فلي�َض  تقوله«، 

»ف��اإذ�  �حل��ق،  �إ�ضابة  �لبيان  ولكّن 

و�إذ�  ف��ا���ض��م��ت،  �ل��ك��الم  �أع��ج��ب��ك 

�مل��ب��د�أ  فتكلم«.  �ل�ضمت  �أع��ج��ب��ك 

�لثالث : تعلم �ل�ضمت بالنفور، فكما 

»تعلمت  يقول جرب�ن خليل جرب�ن: 

فال�ضامتون  �لرثثار«،  من  �ل�ضمت 

يعملون بفعالية �أكرث، وبالتايل نحن 

نرغب يف �أن  نكون فعالني �أكرث من 

غرينا؛ لكي ن�ضعد �أكرث.

د. خالد بن ناه�ص الرقا�ص

ق�سم علم النف�ص

كلية الرتبية

منذ   - �لنا�ض  �أل�ضنة  على  ترتدد 

�لقدم - عبارة: »ل توؤجل عمل �ليوم 

�إىل �لغد«،

 وي��رى كثري من  �لآب��اء �أن تقيد 

�أبنائهم بتلك �لعبارة هو �لأف�ضل لهم 

يف كل زمان ومكان.

يف  �لعاملني  �أّن   �أرى  �أّن��ن��ي  �إل 

خ��ا���ض��ة جم��ال   - �مل��ج��الت  بع�ض 

يكونو�   �أن  يجب  �لعلمي-  �لبحث 

تلك  مع  �لتعامل  عند  مرونة  �أك��رث 

�لعبارة. فعندما تخطر ببالك فكرة 

حتويلها  ميكن  �أف��ك��ار  جمموعة  �أو 

�إىل كتاب، �أو بحث علمي، �أو بر�ءة 

�خرت�ع، رمبا يكون - من �لأف�ضل - 

�إعطاء مزيد من �لوقت لإن�ضاج تلك 

رمبا  وذل��ك  تنفيذها،  قبل  �لفكرة 

يتطلب  ورمب��ا  قليلة،  �أي��ام��اً  يتطلب 

�ضهور�ً طويلة �أو �ضنني.

�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ف��ف��ي جم���الت 

نوعية �لبحث و�أهميته وجودته �أكرث 

جدوى من �ضرعة �إجنازه.

بع�ض  منك  ���ض��اع  �إن  ب��اأ���ض  ف��ال 

�لوقت يف �لتفكري و�لتاأمل و�لدر��ضة 

و�لطالع طاملا �أنك »تطبخ« �لفكرة 

يف ذهنك على نار هادئة.

  هذ� �لكالم موجه - خا�ضة – 

من  ولكل  �جل��دد،  �جلامعة  لطالب 

يظن �أّن مقولة : »ل توؤجل عمل �ليوم 

�إىل �لغد« ت�ضلح يف كل �لأحو�ل ويف 

كل �لأوقات. 

ختاماً �أقول:

�لو�ضول  �لبطيء �إىل �ضيء علمي  

�حل�ضول   من   �أهم  ومفيد  متكامل 

�ل�ضريع على منتج يعاين من عيوب 

عديدة جتعل منه غري ذي جدوى.

�لإب���د�ع  جم��ال  يف  عملك  فعند 

�لأدبي �أو �لعلمي خذ وقتك كاماًل.

م. عدنان حممد ال�سيخ

وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا 

والبحث العلمي

تختلف جمالت �لأعمال بح�ضب 

فلكل  و�أهد�فها،  ور�ضالتها  طبيعتها 

تنهجه،  ونهج  ت�ضلكه  م�ضار  منها 

وبالرغم من �ختالف تلك �ملجالت 

)�لقانون(،  ر�بط  يف  تلتقي  �أنها  �إل 

وهو  بينها،  �مل�ضرتك  �ل��ر�ب��ط  فهو 

�لأ�ضا�ض فيها، وهو من ير�ضم خارطة 

�لطريق لها، ويحميها من �لتعديات، 

يف  ويف�ضل  �لتعديالت،  لها  وينظم 

ول  �لعالقات.  وينظم  �خل��الف��ات، 

��ضتمر  �أو  قام  عمل  وجود  يُت�ضور  

ُوجد  و�إن  �لقانون،  عن  مبناأى  وهو 

ف�ضيهوي  وينتهي ولن يدوم طويال. 

�إن �لقانون يف حقيقته هو �أ�ضا�ض 

�لتجارية  فالتعامالت  �لتعامالت، 

تُ��ب��ن��ى ع��ل��ى �ل��ق��ان��ون، و�خل��الف��ات 

�ل��ع��م��ال��ي��ة ت���ع���ود ل��ق��ان��ون �ل��ع��م��ل 

و�لتجاوز�ت �جلنائية  فيها،  ليُف�ضل 

���ض��ريدع��ه��ا �ل���ق���ان���ون �جل��ن��ائ��ي، 

و�خلالفات يف �لتعامالت بني �أفر�د 

�لقو�نني  لها  �ضتت�ضدى  �ملجتمع 

�ملجتمع  �ضياق  ويف  �لعالقة.   ذ�ت 

عبارة  �إىل  �لإ�ضارة  جتدر  و�لقانون 

حيث  �ملغفلني(،  يحمي  ل  )�لقانون 

وهي  �لبع�ض،  من  كثري�  ترتدد  �إنها 

ع��ب��ارة خ��اط��ئ��ة وم��رف��و���ض��ة �ضكال 

�إل  يُ�ضّن  مل  فالقانون  ومو�ضوعا، 

����ض��ت��ث��ن��اء،  دون  �جل��م��ي��ع  حل��م��اي��ة 

ومايوؤكد على ذلك هو تطور �لتنظيم 

�ضن  خ��الل  من  �ملت�ضارع  �لقانوين 

ملو�كبة  و�لأخرى  �لفرتة  بني  قو�نني 

�مل�ضتجد�ت، مبا يكفل حماية جميع 

حقوقهم  باكت�ضاب  �ملجتمع  فئات 

وحتمل �لتز�ماتهم. 

�أنه  �ل�ضعودي  �لقانون  مييز  وما 

�إذ  ومتني،  ر��ضخ  �أ�ضا�ض  على  ق��ام 

ر�ضوله  و�ضنة  �هلل  كتاب  من  �تخذ 

�أ�ضا�ضا  و�ضلم-  عليه  �هلل  -�ضلى 

وم��ن��ه��ج��ا ل���ه، ف��ق��د ن�����ض��ت �مل���ادة 

�ل�ضابعة من �لنظام �لأ�ضا�ضي للحكم 

�ل�����ض��ادر ع��ام ١٤١٢ه����� على �أن��ه: 

ي�ضتمد �حلكم يف �ململكة �ضلطته من 

كتاب �هلل تعاىل و�ضنة ر�ضوله، وهما 

�حلاكمان على جميع �أنظمة �لدولة. 

�ل�ضعودية  �لقو�نني  م��و�د  ف��ج��اءت 

�ل�ضريعة  �أحكام  مع  متو�فقة  تبعا 

�إيجابا  �نعك�ض  مم��ا  �لإ���ض��الم��ي��ة؛ 

�أ�ضكالها.  بجميع  �لتعامالت  على 

لنا  يتبني  �ضبق،  ما  على  وتاأ�ضي�ضا 

�حرت�مه،  ووج��وب  �لقانون،  �أهمية 

م���و�ده،  ن�ضو�ض  و�إع��م��ال  وفهمه، 

يجهله؛  ملن  به  �لتوعية  يف  و�ل�ضعي 

حتى ل يكون �جلاهل عر�ضة للجز�ء 

يخفى  فال  للقانون،  خمالفته  عند 

ل  بالقانون  �جلهل  �أن  مطلع  على 

ندرك  ختاما  �مل�ضوؤولية.  من  يعفي 

�أنه ))لن يهتدي قوم بال �ضريعة، ولن 

ياأمن جمتمع بال قانون((.

عمر ال�سهري 

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ت�ضدر عن ق�ضم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �ضعود
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املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

الطباعة

الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

الإعالم الرقمي

اأ. بندر احلمدان 

حممد العنزي- فهد العنزي 

�شناعة املحتوى

اأ. روؤى ال�شليم

هيا القريني

عبداهلل املنبهي - عمر اجلميعة -اأو�ض ال�شلوم 

عبدالعزيز العليوي - �شلطان العنزي - بدر العرجاين

�شدمي الكليب - بيان الر�شيد - اإح�شان العي

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�شيباين

اأ. خديجة العبا�شي

نهية احلمدان

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

التحرير

 قما�ض املني�شري - د. هند القحطاين

اأ.العنود العنزي - اأ.رمي احلايف

مدير حترير الأخبار

وليد احلميدان

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

لكافة  �ل�ضحية  �خلدمات  �ل�ضعودية  �ل�ضحة  وز�رة  تقدم 

لأي  مري�ض  لأي  متييز  دون  �ل�ضحية  مر�فقها  يف  �ملر�ضى 

�ضبب من �لأ�ضباب، حيث تعرتف بحقوق �ملر�ضى وذويهم �أثناء 

معاجلتهم يف �ملن�ضاأة �ل�ضحية �لتابعة لها. و�ألزمت �لوز�رة جميع 

�ملر�ضى،  حقوق  وحماية  برعاية  �ل�ضحية  �ملن�ضاأة  يف  �لعاملني 

عند  �ملنا�ضبة  و�لجتماعية  �لإ�ضالمية  ب���الآد�ب  يتحلو�  و�أن 

و�جبهم  �أن  جيًد�  يعلمون  وهم  وذويهم،  �ملر�ضى  مع  �لتعامل 

�إر�ضاد �ملر�ضى وذويهم �إىل كل ما يرغبون به. 

ما  بالذكر  نتناول  �لجتماعية  مب�ضوؤوليتها  ِكّفة  من  و�إمياناً 

توؤكد  �لتي  �ل�ضعودية،  �لأنظمة  وف��ق  �ملر�ضى  بحقوق  يتعلق 

يف  �لإن�ضان  حقوق  حماية  على  �هلل-  -حفظها  �لدولة  حر�ض 

حال �ل�ضحة �أو �ملر�ض.

 حقوق املر�سى

� يحق للمري�ض �حل�ضول على �لرعاية �ل�ضحية �ملتكاملة يف 

كر�مته،  حتفظ  حمرتمة  وب�ضورة  متييز،  بال  �ملنا�ضب  �لوقت 

و�أن يحافظ �لطبيب على �أ�ضر�ره ويحر�ض على عدم �إف�ضائها. 

� يحق للمري�ض معرفة �أ�ضماء �أع�ضاء �لفريق �لطبي �لقائم 

على عالجه وتخ�ض�ضاتهم، و�إبالغه يف حالة وجود متدربني �أو 

�أثناء  باحثني يف �لفريق، و�أل يوجد �ضخ�ض لي�ضت  له عالقة 

�لك�ضف �لطبي عليه. 

للمري�ض  �ل�ضحية  �حلالة  بتو�ضيح  �ملعالج  �لطبيب  يلتزم   �

لغة  يجيد  ل  �لطبيب  كان  و�إن  يفهمها،  �لتي  و�لطريقة  باللغة 

�ملري�ض يُوفر مرتجم. 

� يحق للمري�ض �أن يكون على �طالع بالآثار �جلانبية �ملحتملة 

للعالج، وكيفية �لت�ضرف حال حدوثها، وماهي �لبد�ئل �ملمكنة 

�ملقرتح  �لعالجية  باخلطة  يتعلق  ما  كل  معرفة  له  ويحق  له، 

�تباعها لعالجه. 

� يحق للمري�ض رف�ض و�ضيلة �لعالج �ملقرتحة يف حدود ما 

�أخذ ر�أي  ي�ضمح به �لنظام، مع تو�ضيح �لعو�قب له، ويحق له 

�أكرث من طبيب حول ت�ضخي�ض حالته و�خلطة �ملنا�ضبة لعالجها. 

� يحق للمري�ض يف حالة نقله �إىل ق�ضٍم �أو م�ضت�ضفى �آخر �أن 

يطلع على �أ�ضباب �لإحالة. 

� يحق للمري�ض عندما تكون حالته طارئة ومل يوفر له �ضرير 

�أن تتم �إحالته �إىل م�ضت�ضفى خا�ض على نفقة وز�رة �ل�ضحة. 

� يحق للمري�ض �لتاأكد من تعقيم �لأدو�ت �لتي تُ�ضتخدم يف 

�طالع  على  يكون  و�أن  �جلر�حية،  �لعمليات  �إجر�ء  �أو  �لك�ضف 

على تفا�ضيل �لإجر�ء �جلر�حي �خلا�ض به و�مل�ضاعفات �ملتوقع 

حدوثها، ورف�ض �أو قبول �أي �إجر�ء طبي. 

� يحق للمري�ض يف حالة تعر�ضه خلطاأ طبي �أن يتقدم ب�ضكوى 

للجهات �ملخت�ضة وح�ضوله على �لتعوي�ض �ملنا�ضب. 

ولقد كفلت �لوز�رة و�لأنظمة حمايًة كاملًة حلقوق �ملر�ضى، 

�أو  لال�ضتف�ضار�ت   (937) �ل��رق��م  على  �لت�ضال  فباإمكانك 

�ل�ضكاوى.

مبادرة كفة احلقوقية

اعرف حقوقك

اعرف حقوقك

حقوق المرضى

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

17 9الرأي  العدد 1446 - الأحد 12 ربيع الآخر 1444هـ املوافق 6 نوفمرب 2022م

فضيلة الصمت..

عندما يكون تأجيل »عمل اليوم إلى الغد« أفضل  

القانون .. األساس
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الطيبات الفريق نظم جوالت إرشادية متكاملة في متحف مدينة  د. آالء: 

يف جتربة غري م�سبوقة بالتدريب امليداين..

طلبة السياحة يرشدون الصم في جدة

التحرير: ـ  ر�سالة اجلامعة 

ال��ت��دري��ب  ب���رن���ام���ج  اإط������ار  يف 

الإر���ش��اد  م�شار  لطالب  امل��ي��داين 

م���وارد  اإدارة  ب��ق�����ش��م  ال�����ش��ي��اح��ي 

ال�����راث والإر�����ش����اد ال�����ش��ي��اح��ي، 

ب��ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ة والآث������ار، ق��دم 

فئة  من  وطالباته   الق�شم  طالب 

يف  م�شبوقة  غ��ر  جت��رب��ة  ال�����ش��م 

وكذلك  امل��ي��داين،  التدريب  جم��ال 

امل��ج��ت��م��ع، فقد  يف جم���ال خ��دم��ة 

 6( ثمانية  وع��دده��م  الطلبة  ق��ام 

جولت  بقيادة  وطالبان(  طالبات 

فئة  من  ل��زوار  متكاملة  اإر���ش��ادي��ة 

اآلء  الدكتورة  ذلك  ذك��رت  ال�شم، 

بنت �شامل الرويبعة - رئي�شة ق�شم 

والإر����ش���اد  ال����راث  م����وارد  اإدارة 

والآثار-  ال�شياحة  بكلية  ال�شياحي 

اجل��ولت  تلك  ت��ول��وا يف  ف��ق��ال��ت: 

ق��ي��ادة جم��م��وع��ات ال��زائ��ري��ن من 

حيث  نهايتها،  اإىل  اجلولة  بداية 

ال�شياحية  امل��ع��امل  ب�����ش��رح  ق��ام��وا 

والراثية على م�شارات اجلولت. 

خم�شة  م���دى  ع��ل��ى  ذل���ك  مت   

املوقع  خمتلفني،  موقعني  يف  اأي��ام 

يف  الطيبات  مدينة  متحف  الأول 

جدة على مدى ثالثة اأيام، واملوقع 

ال��ت��اري��خ��ي��ة على  ال��ث��اين يف ج��دة 

مدى يومني.

واأ�شافت الدكتورة اآلء: كما قام 

بقيادة  ال�شياحي  الإر���ش��اد  طلبة 

جولت اإر�شادية متكاملة يف متحف 

اأ�ش�شه  ال���ذي  ال��ط��ي��ب��ات،  م��دي��ن��ة 

الروؤوف خليل  ال�شيخ عبد  املرحوم 

على م�شاحة تفوق ع�شرة اآلف مر 

مربع، غطت طوابق املتحف الأربعة 

تعر�ض  ال��ت��ي  املختلفة  واأج��ن��ح��ت��ه 

مناطق  كافة  من  ال�شعودي  الراث 

ال��راث  ق��اع��ات  وك��ذل��ك  اململكة، 

الإ���ش��الم��ي، وال����راث الإن�����ش��اين، 

وع����رف����وا ال���زائ���ري���ن ع��ل��ى اأه���م 

مقتنيات املتحف ومعرو�شاته، وقد 

التي  الإر�شادية  اجلولت  عدد  بلغ 

قادها طالب الق�شم من فئة ال�شم 

الزائرين  ع��دد  وجت��اوز  جولة،   16
من  الزيارات  هذه  من  امل�شتفيدين 

اأب��دى  وق��د  زائ���راً،   50 ال�شم  فئة 

بوجود  البالغة  �شعادتهم  الزائرون 

مر�شدين من فئتهم نف�شها، جنحوا 

يكونوا  مل  مبعلومات  تزويدهم  يف 

يعرفونها من قبل.

موقع  اأم���ا يف  اأي�����ش��اً:  وذك����رت 

تراث  موقع  -وهو  التاريخية  جدة 

 20 عاملي- فقد كان يوم اخلمي�ض 

يف  م�شهودا  يوما  م   2022 اأكتوبر 

حارات جدة القدمية، التي حتولت 

يف م�شاء ذلك اليوم اإىل حالة حركة 

جابت  حيث  عاديني،  غر  ون�شاط 

جمموعات  ثماين  واأزقتها  حاراِتها 

كربى من الزائرين يف وقت واحد، 

فئة  من  زائ��را   70 من  اأك��ر  ت�شم 

ال�شام،  حارات  بني  توزعت  ال�شم، 

واملظلوم، واليمن، والبحر، فاأعادوا 

ل��ل��ح��ارات ن�����ش��اط��ه��ا، وي���ق���ود كل 

من  مر�شد  اأو  م��ر���ش��دة  جمموعة 

بيوت  لهم  ي�شرحون  الق�شم  طالب 

ن�شيف  بيت  بني  ما  القدمية،  جدة 

ال�شربتلي،  وب��ي��ت  باع�شن  وب��ي��ت 

رباط  فهذا  باأربطتها:  ويعرفونهم 

رب���اط  وذاك  ال��ك��ب��ر،  اخل��ن��ج��ي 

ال�شومال،  رب���اط  وه���ذا  ب��ان��اج��ة، 

بني  ما  اأ�شواقها،  معهم  ويجوبون 

�شوق الندي، و�شوق العلوي، و�شوق 

وي�شرحون  ال��ب��دو،  و���ش��وق  ق��اب��ل، 

م�شجد  م�����ش��اج��ده��ا:  ت��اري��خ  ل��ه��م 

وم�شجد  املعمار،  وم�شجد  عكا�ض، 

وم�شجد  الكبر،  وامل�شجد  عثمان، 

ال�����ش��اف��ع��ي، وغ���ره���ا، وم���ا ت��رك 

ج��دة  يف  معلماً  الإر����ش���اد  ط��الب 

الزائرين،  به  عرفوا  اإل  التاريخية 

وه��و م��ا ك��ان ل��ه اأك��رب الأث���ر على 

اأنهم  اأقروا  الذين  الزائرين  نفو�ض 

لأول مرة يتعرفون على هذه املعامل 

–وهذا  رغم  املف�شل  ال�شكل  بهذا 

بع�شهم   اأن  الأم����ر-  يف  امل��ف��اج��ئ 

ذلك  يف  حياته  م��ن  ج���زءا  ق�شى 

تلك  يعرف  اأن  دون  العريق  احلي 

تنظيم  طلبوا  ول��ذل��ك  املعلومات، 

ما  وهو  التجربة،  لتكرار  اآخر  يوم 

ا�شتجاب له فريق التدريب.

جدير بالذكر اأن من قام بتدريب 

العطا  اأبو  الدكتور حممد  الطالب 

اأ�شتاذ الإر�شاد ال�شياحي، ومن قام 

الإ���ش��ارة  لغة  واإىل  من  بالرجمة 

اهلل  عبد  الأ�شتاذ  التدريب  اأثناء 

من  اأما  باجلامعة،  املرجم  امل�شند 

من  ال��ع��دد  لذلك  ال��زي��ارات  ن�شق 

فكانت  ال�شم  فئة  م��ن  املواطنني 

اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ل��الإع��اق��ة 

املهند�ض  وكان  جدة،  يف  ال�شمعية 

رئي�ض  خليل  ال���روؤوف  عبد  خالد 

جمل�ض اإدارة متاحف عبد الروؤوف 

خ��ل��ي��ل ه���و م���ن ي�����ش��ر ل��ه��م زي���ارة 

املتحف جماناً.  

التدريبية العمل  المكتبات تطلق مجموعة من ورش  بشؤون  التدريب  وحدة 

املكتبات: اجلامعةـ  ر�سالة 

التدريب يف عمادة  تعقد وحدة 

ور�ض  من  ع��دًدا  املكتبات  ���ش��وؤون 

ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة يف ع��دة  ال��ع��م��ل 

لتحقيق  وعملية؛  علمية  جمالت 

الثقافة  ولن�شر  م�شتهدفاتها، 

وور���ض  للم�شتفيدين.  امل��ع��رف��ي��ة 

2022م  ن��وف��م��رب  ل�شهر  ال��ع��م��ل 

ري��ادة  ح��ول  ع��ام��ة  مفاهيم  ه��ي: 

درا�شة اجلدوى،  واإعداد  الأعمال 

ل���الأ����ش���ت���اذة �����ش����ارة احل�����ش��ني، 

للدكتور  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  وامل���ه���ارات 

القرن  وحت��دي��ات  املجلي،  ح�شام 

احل�����ادي وال��ع�����ش��ري��ن، ه��ن��د���ش��ة 

الت�شميم،  يف  وتطبيقاتها  امل��واد 

وت�شميم  ف���وؤاد،  يا�شر  لالأ�شتاذ 

�شارة  لالأ�شتاذة  العمل،  بطاقات 

الكثري.

ور�شة  �شتعقد  الإثنني  غٍد  فيوم 

ع��م��ل ب���ع���ن���وان: م��ف��اه��ي��م ع��ام��ة 

ح���ول ري����ادة الأع���م���ال واإع����داد 

�شارة  لالأ�شتاذة  اجل��دوى،  درا�شة 

احل�����ش��ني، ت�����ش��ت��ع��ر���ض ال��ور���ش��ة 

ح�شب  الأع���م���ال  ري����ادة  م��ف��ه��وم 

وبعد  �شتانفورد،  جامعة  تعريف 

الت�شنيفات  اإىل  التطرق  يتم  ذلك 

الأعمال وال�شمات  الرئي�شة لرواد 

امل�����ش��رك��ة ب��ي��ن��ه��م، وا���ش��ت��ع��را���ض 

ك��ذل��ك خ��ط��وات اإع����داد درا���ش��ة 

عن  احلديث  �شيتم  كما  اجلدوى، 

يف  الأعمال  وم�شرعات  حا�شنات 

اململكة.

ن��وف��م��رب   9 ت����اري����خ  يف  اأم������ا 

عمل  ور���ش��ة  ف�شتُعقد  2022م، 
ب��ع��ن��وان امل����ه����ارات ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 

و�شوف  املجلي،  ح�شام  للدكتور 

ترتكز الدورة على �شرح متطلبات 

�شيُ�شرح  الوظيفية، حيث  املهارات 

وكذلك  الوظيفية،  املهارة  مفهوم 

ومهارات  املطلوبة،  املهارات  اأنواع 

ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، وال���ف���رق بني 

واملكت�شبة،  ال�شخ�شية  امل��ه��ارات 

الوظيفية،  امل��ه��ارة  على  واأث��ره��ا 

تعلم  اأث��ر  ال��ور���ش��ة  يف  و�شيو�شح 

حت�شني  يف  اجل���دي���دة  امل���ه���ارات 

القدرة  وحت�شني  الوظيفي  الأداء 

ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ���ش��ع��ف امل��ه��ارات 

الوظيفية.

وا����ش���ت���م���راراً ل���ور����ض ال��ع��م��ل 

نوفمرب   10 بتاريخ  ور�شة  �شتُعقد 

القرن  حتديات  بعنوان:  2022م، 
احل�����ادي وال��ع�����ش��ري��ن، ه��ن��د���ش��ة 

الت�شميم،  يف  وتطبيقاتها  امل��واد 

يقدمها الدكتور يا�شر فوؤاد، حيث 

تاريخ  عن  الور�شة  يف  �شيتحدث 

ال��ت��ق��دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وخ��وا���ض 

ال����ع����امل ال����ي����وم، والجت����اه����ات 

ودوره��ا  امل��واد  علوم  يف  احلديثة 

التعليمية،  العملية  ت��ط��وي��ر  يف 

وكذلك دورها يف تطوير ال�شناعة 

والبحث العملي، وا�شتخدام املواد 

تطوير  اإىل  �شيُتطرق  كما  الذكية، 

التي  وخ�شائ�شها  باملواد  الوعي 

بها  العمل  املهند�شني  على  يجب 

امل�شتقبل،  يف  عليها  والع��ت��م��اد 

الأ�شا�شية  باملفاهيم  والتعريف 

وال��ت�����ش��م��ي��ات واخ���ت���ب���ار امل����واد، 

وك���ذل���ك ال��ك�����ش��ف ع���ن ال��ع��الق��ة 

والأداء  وال��ه��ي��ك��ل  امل��ع��اجل��ة  ب��ني 

واخل�����ش��ائ�����ض، وت��ط��وي��ر الأف��ك��ار 

والت�شميم. املواد  لختيار 

ل�شهر  العمل  ور���ض  تُختتم   و 

نوفمرب   16 ت��اري��خ  يف  ن��وف��م��رب 

ت�����ش��م��ي��م  ب����ع����ن����وان:  2022م، 
�شارة  لالأ�شتاذة  العمل  بطاقات 

الور�شة  تكون  و���ش��وف  الكثري، 

ت�شميم  يف  »كانفا«  ا�شتخدام  عن 

ل��الأط��ف��ال ذوي  ب��ط��اق��ات ع��م��ل 

النتباه،  وت�شتت  التعلم  �شعوبات 

الت�شجيل  ط���رق  و�شتُ�شتعر�ض 

واإن�شاء ح�شاب يف كانفا، وتو�شيح 

اأبرز خ�شائ�ض النظام، ثم �شيكون 

عملية  بتطبيقات  الور�شة  اختتام 

كانفا  حل�شاب  الأمثل  لال�شتخدام 

العمل. بطاقات  وت�شميم 

ت��ق��دم ف��اإن  وا���ش��ت��ن��اداً على م��ا 

وح���دة ال��ت��دري��ب ب��ع��م��ادة ���ش��وؤون 

امل��ك��ت��ب��ات ���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي 

امل���زي���د  م��ن ور����ض ال��ع��م��ل التي 

التعليمية  الثقافة  ن�شر  ت�شاهم يف 

خ����الل ال����ف����رات ال���ق���ادم���ة يف 

يف  ي�شاهم  مبا  خمتلفة  جم��الت 

�شوؤون  عمادة  م�شتهدفات  حتقيق 

�شعود. امللك  بجامعة  املكتبات 
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 الجامعة تحقق بطولة اختراق الضاحية 

ر�شالة اجلامعة - �ش�ؤن الطالب

حققت جامعة امللك �سعود املركز 

الأول يف بطولة اجلامعات ال�سعودية 

التي  للطالب،  ال�ساحية  لختتراق 

نظمها الحتاد الريا�سي للجامعات 

مو�سمه  فعاليات  �سمن  ال�سعودية 

الريا�سي الت13، وا�ست�سافته جامعة 

طتتالتتبتتاً،   142 جتتتتتازان، مبتت�تتستتاركتتة 

ميثلون 21 جامعة. 

وانطلق ال�سباق ع�سر يوم اجلمعة 

٣ ربيع الثاين ١٤٤٤هت مب�سافة 10 

كم، من املم�سى بالكورني�ش ال�سمايل 

حتى برج جامعة جازان.

الريا�سي  الحتتتتاد  رئي�ش  وتتتوج 

خالد  الدكتور  ال�سعودية  للجامعات 

بح�سول  التتفتتائتتزة  التتفتترق  املتتزيتتنتتي 

جامعة امللك �سعود على املركز الأول 

املركز  على  خالد  امللك  وجامعة    ،

الثاين،  فيما حققت جامعة الق�سيم 

امل�ستوى  وعتتلتتى  التتثتتالتتث.   املتتركتتز 

الفردي اكت�سح منتخب جامعة امللك 

حيث  ول، 
ُ
الأ الثالثة  املراكز  �سعود 

مو�سى  اإ�سماعيل  التتالعتتب  ح�سل 

عبدالرحمن من جامعة امللك �سعود 

على املركز الأول وامليدالية الذهبية 

بزمن 31:05.07 ، فيما جاء الالعب 

جامعة  متتن  اليحيى  ولتتيتتد  حمتتمتتد 

امليدالية  حمققاً  ثانياً  �سعود  امللك 

واحتل   ،32:46.18 بزمن  الف�سية 

امللك  جامعة  من  اإ�سحاق  بكر  اأبتتو 

�سعود املركز الثالث، وحقق امليدالية 

ويف   ،32:50.32 بزمن  الربونزية 

املركز الرابع الالعب معاذ عبداهلل 

بزمن  الباحة  جامعة  من  املن�سور 

.33:43.42

ر�شالة اجلامعة - �ش�ؤن الطالب:

لل�سوؤون  العامة  الإدارة  عقدت 

رئي�ش  متتع  اجتتتتتمتتاعتتاً،  التتريتتا�تتستتيتتة 

الطاولة  لتتكتترة  ال�سعودي  الحتتتتاد 

التتبتتار، بح�سور  عتتبتتداهلل  التتدكتتتتتور 

لتتلتت�تتستتوؤون  التتعتتامتتة  الإدارة  متتديتتر 

ال�سلطان،  تركي  الأ�ستاذ  الريا�سية 

ومتتت�تتتستتتاعتتتدة املتتتتديتتتتر لتتلتتتتتختتطتتيتتط 

الفواز،  �سامية  الأ�ستاذة  والتطوير 

بتتالإدارة،  الجتماعات  قاعة  مبقر 

اأوجه  بحث  الجتماع  خالل  وجرى 

الطالب  �سوؤون  عمادة  بني  التعاون 

الطاولة،  لكرة  ال�سعودي  والحتتتاد 

تدريبي  مركز  اإن�ساء  درا�سة  ب�ساأن 

ذكور  من  اجلامعة  من�سوبي  لأبناء 

 -٧  ( العمرية  املرحلة  يف  واإنتتتاث 

١٢�سنة(. وقد اأعرب رئي�ش الحتاد 

ال�سعودي لكرة الطاولة عن �سعادته 

عمل  اأهمية  مبيناً  التتتتتعتتاون،  بهذا 

متتثتتل هتتتذه املتتراكتتز متتع اجلتتامتتعتتات 

واملتتدار�تتش، الأمتتتر التتذي ميكن من 

ختتاللتته اكتتتتت�تتستتاف متتواهتتب جتتديتتدة 

يف  اململكة  ومتثيل  اللعبة  خلدمة 

املحافل اخلارجية. كما رحب مدير 

الريا�سية  لل�سوؤون  العامة  الإدارة 

وحر�سه  الحتتتتاد،  رئي�ش  ب�سعادة 

على بحث �سبل التعاون مع الحتاد، 

اأن  مبيناً  اللعبة،  خدمة  �سبيل  يف 

الحتتتادات  كافة  مع  تبحث  الإدارة 

املركز  هتتذه  مثل  اإقتتامتتة  ال�سعودية 

خلدمة اأبناء من�سوبي اجلامعة.

ر�شالة اجلامعة - �ش�ؤن الطالب:

الريا�سي  التتنتتادي  متتوؤختتراً  نظم 

امل�سركة  الأوىل  ال�سنة  بتتعتتمتتادة 

على  التت�تتستتالت  قتتتدم  كتتترة  بطولة 

اإ�تتستتراف  حتتتت  التتعتتمتتادة،  م�ستوى 

الريا�سية.  لل�سوؤون  العامة  الإدارة 

الريا�سية،  بال�سالة  اأقيمت  حيث 

 ١٢ مب�ساركة  اأ�سبوعني،  وا�ستمرت 

الأوىل  ال�سنة  طتتالب  متتن  فتتريتتًقتتا 

البطولة  هتتتذه  وتتتاأتتتي  املتت�تتستتركتتة. 

بطولة  يف  للم�ساركة  ا�تتستتتتتعتتداداً 

اجلتتامتتعتتة لتتكتترة قتتتتدم التت�تتستتالت 

)ختتمتتا�تتستتيتتات(.   وقتتتد فتتتاز فريق 

KSU على فريق الروؤية يف املباراة 
مباراة  يف   ،٤-١ بنتيجة  النهائية 

متيزت بالإثارة والت�سويق، بت�سريف 

العنزي  خمتتلتتد  التتدكتتتتتور:  �تتستتعتتادة 

الطالبية،  للخدمات  العمادة  وكيل 

وبرعاية  الكرام،  ال�سيوف  وال�سادة 

�تتتستتتعتتتادة التتتدكتتتتتتتور عتتبتتد املتتجتتيتتد 

الأوىل  التت�تتستتنتتة  عتتمتتيتتد  اجلتتتريتتتوي 

امل�سركة.

مركز تدريبي ألبناء منسوبي الجامعة

السنة المشتركة تنظم كرة الصاالت

كة في تنس الطالبات 73 مشاِرِ

ر�شالة اجلامعة - �ش�ؤن الطالب:

اأقتتامتتت عتتمتتادة �تتستتوؤون الطالب 

لل�سوؤون  التتعتتامتتة  بتتتتتالإدارة  ممتتثتتلتتًة 

للتن�ش  اجلامعة  بطولة  الريا�سية، 

لتتلتتطتتالتتبتتات، مبتتتالعتتتب اجلتتامتتعتتة 

اخلتتتارجتتتيتتتة، حتتيتتث و�تتتستتتل عتتدد 

متت�تتستتاركتتة،    73 اإىل  املتت�تتستتاركتتات 

وح�سلت على املركز الأول وامليدالية 

الذهبية الطالبة جود ال�سرمي، فيما 

ح�سلت الطالبة وهي املحتمي على 

الف�سية،  وامليدالية  الثاين  املركز 

الهزاين  جنتتالء  الطالبة  وح�سلت 

عتتلتتى املتتتركتتتز التتثتتالتتث واملتتيتتدالتتيتتة 

اإىل  البطولة  وهتتدفتتت  التتربونتتزيتتة. 

وحتفيزهن  اجلامعة  طالبات  حث 

على ممار�سة الريا�سة، وا�ستك�ساف 

التن�ش،  لعبة  يف  الريا�سية  املواهب 

وذلتتتتك لتتلتتمتت�تتستتاركتتة يف التتبتتطتتولت 

اجلامعة  منتخب  ومتثيل  اخلارجية 

للتن�ش.



حوار - حممد العنزي

ت�سوير- �سارة احلمدان

املهمة  امل��راك��ز  م��ن  ال��ق��ل��ب  يعترب 

واحل�سا�سة يف ج�سم الإن�سان، وكاأي 

ع�����س��و م���ن اأع�������س���اء اجل�����س��م ه��ن��اك 

اأمرا�ض قد ت�سيبه، لكن ماهي؟ وما 

مدى خطورتها؟ هذا ما �سيو�سحه 

-ا�ست�ساري  ال�����س��ه��راين  ع��ل��ي  د.  ل��ن��ا 

ال��ط��ب��ي��ة بجامعة  ب��امل��دي��ن��ة  ال��ق��ل��ب 

امللك �سعود- يف هذا اللقاء:

-يف ال��ب��داي��ة دك���ت���ور ك��ي��ف ي��ع��رف 

ملر�ض  اأع��را���س��ًا  ل��دي��ه  اأن  ال�سخ�ض 

القلب اأو من املمكن اأن يكون عر�سة 

لهذا املر�ض؟

جرت العادة اأن يطلق مر�ض القلب 

اأم��را���ض  م��ن  معينة  جمموعة  على 

القلب الناجتة عن ان�شداد ال�شرايني 

تعرف  (م��ا  احل���ادة  ���ش��واء  التاجية، 

وذلك  املزمنة؛  اأو  القلب)  بجلطات 

ل�شيوعها يف الع�شر احلديث ولأهمية 

عالجها والوقاية منها، ولكن القلب 

قد ي�شاب باأمرا�ض اأخرى منها:

-اعتالل ع�شلة القلب و�شعفها.

-�شيق اأو تو�شع ال�شمامات.

-اعتاللت خلقية يف القلب. 

-اختالل النب�ض وعدم انتظامه.

ال�شائعة  الأع���را����ض  اأه���م  وم���ن 

لأمرا�ض القلب الناجتة عن ان�شداد 

ال�شرايني التاجية: الأمل الذي ي�شعر 

به يف منطقة ال�شدر كثقل اأو حمل 

يف  بالتنمل  �شعور  وي��راف��ق��ه  ثقيل، 

الي�شرى،  خ�شو�شا  وال��ذراع  الكتف 

وه���ذه م��ن الأع���را����ض ال��دال��ة على 

نتيجة  للقلب  ال��دم  اإم���دادات  نق�ض 

ان�شداد اأحد ال�شرايني التاجية، �شواء 

ب�شكل حاد اأو ب�شكل مزمن ومتكرر، 

اأثناء  التنف�ض  �شيق  اإىل  بالإ�شافة 

بذل اجلهد والإح�شا�ض بعدم انتظام 

وانتفاخ  الوعي  وفقد  القلب،  دق��ات 

ال��ق��دم��ني، وه���ذه الأع���را����ض عامة 

القلب  اأمرا�ض  على  تدل  قد  لكنها 

ب�شكل عام.

-البع�ض قد يكون لديه ت�سور اأن 

اأمرا�ض القلب ل تظهر اإل يف عمر 

الأربعني فما فوق ما راأيكم دكتور؟

ال��ع��م��ر ع��ام��اًل م��ه��م��اً يف  يعترب 

ال�شرايني  ب��ان�����ش��دادات  الإ���ش��اب��ة 

جمموعة  اإىل  بالإ�شافة  التاجية، 

املعروفة،  اخلطر  عوامل  من  اأخرى 

والإ���ش��اب��ة  ال����دم،  ك��ارت��ف��اع �شغط 

الكولي�شرتول،  وارت��ف��اع  بال�شكري، 

وعدم ممار�شة الريا�شة، والتدخني، 

وتزيد  العائلي،  والتاريخ  وال�شمنة، 

ن�شبة الإ�شابة بهذا مع تقدم ال�شن، 

بان�شداد  ال�شباب  ي�شاب  قد  لكن 

مبكرة  اأعمار  يف  التاجية  ال�شرايني 

يف وج����ود ع��وام��ل خ��ط��ر م��ت��ع��ددة 

ومت�شافرة، بل اإن ال�شجالت الوطنية 

احتوت  التاجية  ال�شرايني  ملتالزمة 

على اأعداد لي�شت قليلة من ال�شباب 

يف  القلب  بجلطات  اأ�شيبوا  الذين 

اأع��م��اره��م،  م��ن  الثالثينات  ب��داي��ة 

لدى  القابلية  وج��ود  يوؤكد  ما  وه��و 

توافرت  ما  متى  لالإ�شابة  ال�شباب 

عوامل اخلطر واأهملت �شبل الوقاية 

املعروفة.

ب��اأم��را���ض القلب هل  -امل�����س��اب��ون 

يتغري منط حياتهم �سواء الغذائي، 

اأي  واإىل  العملي،  اأو  ال��ري��ا���س��ي،  اأو 

درجة؟

م��ن اأه���م �شبل ال��وق��اي��ة  ���ش��واء 

اأو  الإ�شابة،  قبل  (الأولية)  ال�شابقة 

الإ�شابة  بعد  (ال��ث��ان��وي��ة)  الالحقة 

احلادة  التاجية  ال�شرايني  مبتالزمة 

تغيري منط  هي  القلب،  جلطات  اأو 

احل��ي��اة وات��ب��اع من��ط ح��ي��اة �شحي 

نظام  وات��ب��اع  احلمية  على  ي�شتمل 

البحر  كحمية  م���ت���وازن،  غ��ذائ��ي 

الأب��ي�����ض امل��ت��و���ش��ط ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت 

ملر�شى  منا�شبتها  متعددة  درا�شات 

القلب، وممار�شة الريا�شة با�شتمرار 

بالدم  ال�شكر  م�شتوى  يف  والتحكم 

و�شغط  ال�شارة  ال��ده��ون  وم�شتوى 

واملتابعة  الفح�ض  خ��الل  م��ن  ال��دم 

اإىل هدف رقمي  للو�شول  امل�شتمرة 

حمدد، واللتزام باملتابعة الدورية مع 

الأدوية  وتناول  املتخ�ش�ض،  الطبيب 

الطبيب  بتو�شية  اإل  انقطاع  دون 

املتابع، كما اأنه قد يطلب من املري�ض 

تغيري عمله اإذا كان يتطلب جمهوًدا 

ج�شمانًيا كبريا وكانت اإ�شابة القلب 

بالغة، وجتنب ما يوؤدي اإىل ال�شغط 

النف�شي �شواء يف جمال العمل اأو يف 

العالقات الجتماعية.

ب��ال �شك ه��ذه الإج����راءات متثل 

كبرًي يف منط حياة املري�ض،  تغيرياً 

ويف نف�ض الوقت كفيلة بتقليل خطر 

تكرار الإ�شابة باإذن اهلل.

ال��ن�����س��اء  اإن  ي���ق���ول  - ه���ن���اك م���ن 

باأمرا�ض  للإ�سابة  عر�سة  اأق��ل  ه��ن 

القلب ما �سحة هذا الأمر؟

هنالك الكثري من الفوارق احليوية 

ب��ني ال��رج��ال وال��ن�����ش��اء، وم���ن غري 

الن�شاء  ك��ان  اإذا  ما  علميا  املعروف 

اأقل عر�شة لالإ�شابة باأمرا�ض القلب 

اأمرا�ض  اأن  اأم ل، لكن املوؤكد علميا 

ال��ن�����ش��اء ه��ي ال�شبب  ل���دى  ال��ق��ل��ب 

كما  ال��رج��ال،  مثل  للوفاة  الرئي�شي 

نف�ض  لديهم  تظهر  ل  الن�شاء  اأن 

الرجال  لدى  تظهر  التي  الأعرا�ض 

ب�شبب الختالفات البيولوجية، مما 

ت�شخي�شهن  يف  التاأخر  اإىل  ي���وؤدي 

وع��الج��ه��ن، ك��م��ا اأن ال��ن�����ش��اء اأق��ل 

اأجريت  التي  الدرا�شات  يف  متثيال 

الن�شاء  اأن  وامل���وؤك���د  ال�����ش��اب��ق.  يف 

القلب،  باأمرا�ض  لالإ�شابة  عر�شة 

يف  زي��ادة  تظهر  املتاأخرة  والبيانات 

ت�شخي�ض اأمرا�ض القلب لدى الن�شاء، 

باأمرا�ض  اخلطر  عوامل  يف  وزي��ادة 

ال�شغط،  وارتفاع  كال�شمنة،  القلب 

وال�شكري، والتدخني مثل الرجال. 

املمكن  م���ن  ه���ل  الأق������ارب  زواج   -

اأن يكون عامل م�ساعًدا يف اأمرا�ض 

القلب؟

امل���ك���ون اجل��ي��ن��ي يف الإ���ش��اب��ة 

باأمرا�ض القلب مثبت يف الكثري من 

ع�شلة  كاعتاللت  القلب،  اأم��را���ض 

الوراثية،  النب�ض  واختاللت  القلب، 

الوفاة املفاجئة  مما يزيد من خطر 

ارت��ف��اع  وك����ذا  ال��ع��وائ��ل،  بع�ض  يف 

الكولي�شرتول الوراثي الذي يعد �شبباً 

رئي�شياً لن�شداد ال�شرايني التاجية.

اأظهرت  علمية  تقارير  وهنالك 

التحورات  ه��ذه  مثل  لظهور  ميول 

اجلينية يف العوائل، وهنالك تقارير 

اأظهرت دورا لزواج الأقارب يف ذلك.

ال��ك��ول��ي�����س��رول ظهر  - م��و���س��وع 

ح����دي����ث����ًا اأن�������ه ل���ي�������ض م����ن ال���ع���وام���ل 

الرئي�سية لأمرا�ض القلب ما راأيكم؟

وبيانات  العلمية  ال��درا���ش��ات  كل 

الدرا�شات  وكذا  الأمرا�ض  �شجالت 

امل�شتخرجة  الأن�شجة  على  املخربية 

اأن  من �شرايني القلب التاجية تثبت 

لت�شلب  رئي�ض  مكون  الكولي�شرتول 

لذلك  ال�شريرية  والنتائج  ال�شرايني، 

وما  التاجية  ال�شرايني  ان�شداد  هي 

القلب،  ع�شلة  يف  �شعف  من  يتبعه 

كما اأن الدرا�شات اأثبتت اأن التحكم 

ال�شار  الكولي�شرتول  م�شتوى  يف 

يوؤدي اإىل انخفا�ض وا�شح يف معدل 

الإ�شابة اأو احلاجة للتدخل العالجي 

بالق�شطرة.

الكولي�شرتول  اإنتاج  عملية  ولأن 

يف الدم معقدة وتتداخل فيها عوامل 

متعددة، يبقى الأ�شلم واملثبت علميا 

بح�شب  م�����ش��ت��واه  ال��ت��ح��ك��م يف  ه��و 

احلمية  م��ن  ب���دءا  العلمي،  الدليل 

الغذائية وتغيري منط احلياة، مرورا 

ح�شب  املنا�شب  ال���دواء  با�شتخدام 

اأن  كما  املخت�ض،  الطبيب  تو�شية 

املر�شى لي�شوا �شوا�شية يف معدلت 

وعليه  ل��ل��دواء،  وال�شتجابة  اخلطر 

يتداول يف و�شائل  يجب احلذر مما 

دليل علمي،  بدون  الإع��الم اجلديد 

الطبيب  ب��ه  يو�شي  مب��ا  والل���ت���زام 

املعالج.

- بحكم عملكم يف املدينة الطبية 

امللك فهد لأمرا�ض  وحتديدا مركز 

وج��راح��ة ال��ق��ل��ب، ح��ب��ذا ل��و تعطون 

نبذة عن املركز ودوره؟

لأمرا�ض  فهد  امللك  مركز  اأن�شئ 

وجراحة القلب قبل حوايل ٢٠ عاما 

يف رحاب اجلامعة، بو�شفه اأول مركز 

قلب يف اململكة يقدم خدمات �شحية 

ويقوم باأدوار بحثية، وهذا باملنا�شبة 

ما مييز املوؤ�ش�شات ال�شحية العاملية 

ال�شهرية.

اع��ت��م��اد  مت  ٢٠٠٨م  ع�����ام  يف 

رح��اب  يف  للمركز  م�شتقل  مبنى 

اأق�شاما متعددة، ومت  ي�شم  اجلامعة 

الأطباء  من  كبرية  ابتعاث جمموعة 

طبية  مراكز  للتدريب يف  والباحثني 

القلب،  تخ�ش�شات  كافة  يف  عاملية 

واجلامعة  امل��رك��ز  ري���ادة  ع��ن  نتجت 

بالطبع يف اأبحاث �شحة القلب، حيث 

ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على  تربعت 

الأو�شط واأفريقيا يف الأعوام املا�شية 

ح�شب موؤ�شرات الن�شر وال�شت�شهاد، 

بتقدمي  املركز  يقوم  اإىل جانب ذلك 

العديد من الإج��راءات الت�شخي�شية 

بذلك  م�شاهية  املتقدمة  والعالجية 

التو�شع  هو  واملوؤمل  العاملية،  املراكز 

يف تقدمي هذه اخلدمات النوعية بعد 

افتتاح وت�شغيل مبنى املركز يف رحاب 

املدينة الطبية واجلامعة.

- م�����س��روب��ات ال��ط��اق��ة ه��ل لها اأي 

تاأثريات على القلب وعمله؟

م�شروبات الطاقة تزيد من معدل 

نب�شات القلب وترفع ال�شغط نتيجة 

التحفيز  ه��رم��ون��ات  اإف����راز  زي����ادة 

يزيد من  ب��دوره  وه��ذا  تناولها،  بعد 

وال�شطرابات  باخلفقان  الإ�شابة 

املتزايدة يف عملية الأي�ض قد تنعك�ض 

�شلبا من خالل تطور وظهور عوامل 

التاجية  القلب  لأم���را����ض  اخل��ط��ر 

تباعا، كال�شكري وال�شمنة وخ�شو�شا 

يف اأو�شاط ال�شباب. 

 - اأخ����������رًيا دك�����ت�����ور م����اه����ي اأب������رز 

ن�����س��ائ��ح��ك��م ل��ل��م��ج��ت��م��ع ل��ل��وق��اي��ة 

واحلماية من اأمرا�ض القلب؟

الوقاية  واإج����راءات  تدابري  اتباع 

و�شائل  اأجن����ح  م��ن  تعترب  الأول���ي���ة 

التاجية  القلب  اأمرا�ض  من  احلماية 

ومن  واملجتمع،  الفرد  م�شتوى  على 

هذه الإجراءات ما اتفق على ت�شميته 

حلياة  الثمان  ال�����ش��رورات  م��وؤخ��را 

�شحية وهي باخت�شار:

تواتر  وق���د  ال�شحي  ١-ال���غ���ذاء 

حمية  جن��اح  على  العلمي  ال��دل��ي��ل 

بو�شفها  املتو�شط  الأبي�ض  البحر 

حمية متوازنة وجيدة.

٢-ممار�شة ن�شاط بدين مبا ل يقل 

عن ٧٥ دقيقة من التمارين املجهدة 

دقيقة   ١٥٠ اأو  وال�شباحة،  كاجلري 

من التمارين املعتدلة كامل�شي ال�شريع 

اأو الريا�شات املائية اخلفيفة. 

يف  ال�شكر  مب�شتوى  ٣-التحكم 

الدم اإىل ما حتت ١٠٠ جمم يف وقت 

مع  بالت�شاور  ذل��ك  وي��ك��ون  ال�شيام 

الطبيب.

حيث  ال���دم  ب�شغط  ٤-ال��ت��ح��ك��م 

يعترب احلد املقبول ٨٠/١٢٠ ومتابعة 

ذلك مع الطبيب.

٥-التحكم مب�شتوى الدهون بالدم.

اأوق���ات���ه  ٦-ال����ن����وم ال���ك���ايف يف 

 ٧-٩ ال��ل��ي��ل  يف  اأي  ال�����ش��ح��ي��ح��ة، 

�شاعات.

عن  والمتناع  الفوري  ٧-التوقف 

التدخني بكافة اأ�شكاله.

ال��وزن والتحكم به يف  ٨-تخفيف 

لبنية  واملنا�شبة  املعقولة  امل�شتويات 

اجل�شم.

بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن ا�شتقطاع 

اأوقات للراحة وال�شتجمام والتفاعل 

ك��ب��ري يف  ب�شكل  م��ه��م  الج��ت��م��اع��ي 

اأدام  للفرد،  ال�شحي  الو�شع  جممل 

اهلل علينا وعليكم عافيته.

ا�شت�شاري القلب د. ال�شهراين  لــ                               :
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أنصح مرضى القلب بحمية البحر األبيض المتوسط

مركز الملك فهد يعتبر أول مركز قلب في المملكة 
يقدم خدمات صحية وبحثية

د. ال�سهراين يتحدث للزميل حممد العنزي

د. الشهراني يؤكد: الكوليسترول مكون رئيس 
لتصلب الشرايين 

مشروبات الطاقة تزيد من ضربات القلب 



-يف  �أع����ت����ق����د  ال 

ع�����ص��رن��ا �حل�����ايل- 

دون  ي������وٌم  مي�����ّر  �أن 

ف��ي��ه  ن�����ص��ت��خ��دم  �أن 

�لتقنية، �إما للتعليم �أو 

�الآخرين  مع  للتو��صل 

�لبنكية  للتعامالت  �أو 

حتى  �أو  �حلكومية  �أو 

لطلب �لبيتز�!  فوجود 

و�الت�صال  �لتطبيقات 

من  �أ�صبح  ب��االإن��رن��ت 

�ملتطلبات �الأ�صا�صية للمعي�صة يف وقتنا هذ�. فالتحّول 

�حلياتية  و�ملجاالت  �لقطاعات  جميع  �صمل  �لرقمي 

�لبنوك،  �أم  �حلكومية،  �جلهات  يف  �صو�ء  �ملختلفة، 

و�نتقلت  �لتجارية.  �لتعامالت  �أم  �مل�صت�صفيات،  �أم 

برجميات  �إىل  ثم  �إلكرونية،  �إىل  �ليدوية  �ملعامالت 

هذه  ت�صبح  �أن  �إىل  و�صل  قد  �لتقّدم  �إن  بل  موؤمتتة؛ 

وحتقق  �مل�صتخدم  ملتطلبات  ومالئمة  ذكية  �الأمت��ت��ة 

�أهد�ف �ملن�صاأة بفاعلية عن طريق تطبيق مناذج �لذكاء 

�ال�صطناعي عليها. 

يحدث  �لذي  �لعمل  كمية  ن�صت�صعر  ال  ع��ادًة  ولكننا 

و�ل�صبكات،  �لت�صغيل  ونظم  �لتطبيقات  كو�لي�س  خلف 

خطو�ت  م��ن  ب�صل�صلة  مت��ر  كلها  �الأن��ظ��م��ة  �إن  حيث 

و�لتطبيقات  �لبيانات  �صالمة  من  تتاأكد  �لتي  �لتحقق 

و�لبنى �لتحتية لها ، كما �أن هناك جمموعة من �ملعايري 

�صرية  على  باحلفاظ  تُعنى  �لتي  �ملطّبقة  و�الأنظمة 

�لبيانات وتطبيق �آليات �لت�صفري و�لربوتوكوالت �لالزمة 

و�لتطبيقات،  و�ل�صبكات  �الأجهزة  بني  باأمان  النتقالها 

من  كثري  عن  �خلدمة  تتعطل  �أن  نتخيل  ال  �أننا  كما 

�ملو�قع و�لتطبيقات �لتي �عتدنا عليها، فهناك �لعديد 

من �لتد�بري �ملّتبعة ل�صمان تو�فر هذه �لتطبيقات حتى 

عند حدوث هجوم �إلكروين عليها �أو حتى عند قطع 

�لكهرباء. 

لذ� فاإنه يقع على عاتق �مل�صتخدم -�صو�ًء �أكان بخلفية 

�أم مل يكن- م�صوؤولية رفع وعيه �لتقني وتطبيق  تقنية 

كانت،  �أي��اً  �لتقنية  ��صتخد�م  �أثناء  �الآمنة  �ملمار�صات 

�الخر�ق  �صبل  �أ�صهر  معرفة  خالل  من  ذلك  ويتحقق 

ب�صكل مت�صارع وحماية نف�صه منها،  �لتي تتطور عاملياً 

موؤخًر�  �صهدناها  �لتي  �ملايل  �الحتيال  هجمات  ولعّل 

جميعا  لنا  م��وق��ظ  �أك���رب  ك��ان��ت  �لوخيمة  وع��و�ق��ب��ه��ا 

لالهتمام ببياناتنا وعدم م�صاركتها مع �الآخرين.  

فاإذ� عدنا �إىل �لتطبيقات �لتي ن�صتخدمها يوميا، فاإن 

�لو�صيلة �لتي جتعلنا نعتمد عليها ومنّكنها ونطورها هي  

وذلك يف  �حر�فية،  بطريقة  �ل�صيرب�ين  �الأمن  تطبيق 

جانبني: �الأول هو بناء هذه �لتطبيقات و�لتقنيات على 

�أ�ص�س علمية ر�صينة تقلل من فر�س �خر�قها، وهو ما 

 ،(Security by Design) �الآمن  بالت�صميم  ي�صمى 

�لذي ي�صعى ل�صد �لثغر�ت �ملعروفة و�لتاأّهب للمخاطر 

بطرق  �مل�صتخدمني  ت��وع��ي��ة  ه��و  و�ل��ث��اين  وتقليلها، 

�ال�صتخد�م �الآمن لهذه �لتطبيقات، لكيال يكونو�  �صبًبا 

لتخلّينا عن �لتقنية ب�صبب كرثة �لهجمات عليها. 

لذ� عندما تقرر �أن تطلب �صيارة تو�صيل عن طريق 

قمت  �لتي  �الئتمانية  بالبطاقة  لها  وتدفع  �لتطبيق، 

معك  حتمل  و�أن��ت  �لبنك،  تطبيق  طريق  عن  بتعبئتها 

�إلكروين،  للتو من تطبيق متجر  ��صريتها  ب�صائع قد 

على  �ملتعطلة  �صيارتك  �إ���ص��الح  خدمة  طلبت  بعدما 

�ل�صيرب�ين  �الأمن  �أن  تذّكر  �لطريق عن طريق تطبيق، 

هو �لذي جعلك معتمًد� على هذه �لتقنيات وو�ثًقا بها!  

د. فاطمة العقيل

احلا�سب  ع��ل��وم  ق�سم   - التطبيقية  ال��درا���س��ات  كلية 

والهند�سة

وم�ست�سارة الأمن ال�سيرباين 

ر�سالة اجلامعة - التقنية بال حدود: 

من�صة  تعتزم  تقرير،  الآخر  وفًقا 

توير حت�صيل ر�صوم �صهرية لتوثيق 

�حل�صاب. عالوًة على ذلك، ترددت 

�صيقوم  ما�صك  �إيلون  ب��اأن  �صائعات 

بطرد �لعمال �لذين ف�صلو� يف �لوفاء 

باملوعد �لنهائي.

ر�صمًيا  ما�صك  �مللياردير  �أغلق 

�صفقة ل�صر�ء �ل�صركة مقابل 54.20 

من  ي��ق��رب  م��ا  �أو  لل�صهم،  دوالًر� 

�لرئي�س  �إن  وقيل  دوالر،  مليار   44
قيال.

ُ
�لتنفيذي و�ملدير �ملايل قد �أ

على  �ملطلعني  لالأ�صخا�س  ووفًقا 

�لتي  �لد�خلية  و�ملر��صالت  �ملوقف 

فاإن   ،The Verge عليها  ح�صلت 

حتويل  هو  �لتوجيه 

 ،Twitter Blue
�����ص���ر�ك �ل�����ص��رك��ة 

بقيمة  �الخ���ت���ي���اري 

دوالر�ت   4.99
�أم��ري��ك��ي��ة ���ص��ه��رًي��ا، 

مبيز�ت  ياأتي  �ل��ذي 

�إىل  �إ�����ص����اف����ي����ة، 

تكلفة  �أكرث  ��صر�ك 

من  ��ا  �أي�����صً يح�ّصل 

�مل�صتخدمني.

������ص�����ي�����ك�����ل�����ف 

ح��ال��ًي��ا   ”Twitter Blue“
و�صيكون  �صهرًيا.  دوالًر�   19.99
توثيق  مت  �لذين  �مل�صتخدمني  لدى 

ح�صاباتهم 90 يوًما مبوجب �خلطة 

�حلالية لال�صر�ك، �أو �صينتهي بهم 

�لزرقاء  �لعالمة  فقد�ن  �إىل  �الأم��ر 

�خلا�صة بهم.

ولقد مت �إخبار �ملوظفني �لعاملني 

يف �مل�صروع �أنه يجب عليهم �إطالق 

نوفمرب،   7 بحلول  �جلديدة  �مليزة 

و�إال ف�صيتم طردهم.
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تقنية

إصدار الجيل العاشر  
iPad لجهاز

ر�سالة اجلامعة -التقنية بال حدود: 

قبل �أيام قليلة، ك�صفت �صركة �أبل 

عن جهاز iPad من �جليل �لعا�صر 

 iPad Pro لذي طال �نتظاره مع�

 .M2 جل��دي��د �مل���دع���وم مب��ع��ال��ج�

�لطلبات  تلقي  يف  �ل�صركة  وب��د�أت 

�مل�����ص��ب��ق��ة ب��ع��د ف����رة وج���ي���زة من 

�الإعالن. و�الآن -�عتباًر� من �ليوم- 

ر�صمًيا  للبيع  �جلهازين  كال  يُطرح 

وميكن �صر�وؤهما.

يبد�أ �صعر جهاز iPad من �جليل 

�لعا�صر من 449 دوالر�ً وي�صل �إىل 

799 دوالر�ً للطر�ز �الأعلى.  ويبد�أ 
�صعر iPad Pro ب�صريحة M2 من 

799 دوالر�ً لطر�ز 11 بو�صة، بينما 
من  بو�صة   12.9 ط��ر�ز  �صعر  يبد�أ 

1299 دوالر�ً.
�جل��دي��د   iPad ج��ه��از  ي��ت��م��ي��ز 

 10.9 بحجم  كبرية   LED ب�صا�صة 

 ×  2360 تبلغ  دق��ة  توفر  بو�صة، 

1640 بك�صاًل، و�صطوع 500 نت�س، 
.True Tone إىل جانب تقنية�

وم���ن �ل���د�خ���ل يُ�����ص��غ��ل �جل��ه��از 

 A14 Bionic معالج  بو��صطة 

�أبل، مع وحدة معاجلة مركزية  من 

معاجلة  ووح���دة  �ل��ن��و�ة،  �صد��صية 

باالإ�صافة  �لنو�ة،  رباعية  ر�صومات 

�إىل حمرك ع�صبي »16 نو�ة«.

يوجد  �ل��ك��ام��ري�،  �إىل  بالن�صبة 

م�����ص��ت�����ص��ع��ر ك����ام����ري� ب���دق���ة 12 

الإج����ر�ء  �الأم�����ام  م��ن  ميجابك�صل 

مكاملات �لفيديو، وكذلك على �جلزء 

وُغريرِّ  �للوحي.  �جلهاز  من  �خللفي 

�حل��اف��ة  م��ن   Touch ID م��ك��ان 

زر  يف  م�صمن  �الآن  وه��و  �ل�صفلية، 

�لطاقة.

 iPadOS بنظام  �جلهاز  يعمل 

 Magic دع���م  م���ع  وي���اأت���ي   ،  16
Keyboard Folio �جلديد، وقلم 

�أبل من �جليل �الأول.

 iPad ي��اأت��ي  �أخ���رى،  ناحية  م��ن 

Pro بطر�زين: 11 بو�صة و 12.9 
بدعم  كالهما  وي��ت��م��ي��ز�ن  ب��و���ص��ة، 

حتديث  وم��ع��دل   ،ProMotion
متكيف يبلغ 120 هرتز�ً.

وي��ح��ت��وي �ل���ط���ر�ز م��ق��ا���س 11 

بو�صة على ن�صبة �صطوع 600 نت�س 

�لطر�ز  يوفر  بينما  �ملربع،  �ملر  يف 

يبلغ  �صطوًعا  بو�صة   12.9 مقا�س 

1000 نت�س.

 M2 وي��اأت��ي��ان ك��اله��م��ا مب��ع��ال��ج

�أد�ء  يوفر  �أنه  �ل�صركة  تّدعي  �لذي 

�أ���ص��رع ل��وح��دة �مل��ع��اجل��ة �مل��رك��زي��ة 

وح��دة  خ���الل  م��ن   ،15% بن�صبة 

�ملعاجلة �ملركزية ثمانية �لنو�ة و�أد�ء 

�إىل  ت�صل  بن�صبة  �أ���ص��رع  ر�صومات 

%35 مع وحدة معاجلة �لر�صومات 
ذ�ت 10 نوى. ت�صيف �ل�صركة �أي�ًصا 

�أن �ملعالج ميكنه تنفيذ عمليات �أكرث 

معالج  من  �لثانية  يف   40% بن�صبة 

.M1
يف جزء �لكامري�، يوجد م�صت�صعر 

يف  ميجابك�صل   12 بدقة  عري�س 

 Center دعم  مع  �الأمامية  �جلهة 

Stage، ومن �خللف يتميز �جلهاز 
بدقة  عري�س  ك��ام��ري�  مب�صت�صعر 

و��صع  وم�صت�صعر  ميجابك�صل،   12
�لز�وية بدقة 10 ميجابك�صل.

يعمل �جلهاز على �أحدث �إ�صد�ر 

�ل�صركة  وتعد   ،iPadOS 16 من 

�لويب  ت�صفح  م��ن  �صاعات   10 ب��� 

�ت�صال  ع��رب  �لفيديو  و����ص��ت��خ��د�م 

Wi-Fi لكال �لطر�زين.

تفعيل استخدام تقنية الواقع المعزز 
في التدريس بالمرحلة الثانوية

ر�سالة اجلامعة -املكتبة الرقمية: 

��صتخد�م  تفعيل  ب��ح��ث  ه���دف 

�لتدري�س  يف  �مل��ع��زز  �ل��و�ق��ع  تقنية 

ت�صور  تقدمي  �إىل  �لثانوية  باملرحلة 

تقنية  ����ص��ت��خ��د�م  لتفعيل  م��ق��رح 

باملرحلة  �لتدري�س  �ملعزز يف  �لو�قع 

حتديد  �إىل  ه��دف  كما  �ل��ث��ان��وي��ة، 

درجة وعي معلمات �ملرحلة �لثانوية 

�ملعزز  �لو�قع  تقنية  ��صتخد�م  حول 

بي�صة،  مب��ح��اف��ظ��ة  �ل��ت��دري�����س  يف 

تقنية  ��صتخد�م  م��ه��ار�ت  وحتديد 

�لو�قع �ملعزز يف �لتدري�س، وحتديد 

�ل��و�ق��ع  تقنية  ��صتخد�م  معوقات 

�ملعلمات  ل��دى  �لتدري�س  يف  �ملعزز 

مبحافظة بي�صة، كما هدف �إىل بناء 

ت�صور مقرح لتفعيل ��صتخد�م تقنية 

باملرحلة  �لتدري�س  �ملعزز يف  �لو�قع 

�ملنهج  �لباحثة  ��صتخدمت  �لثانوية. 

��صتخدمت  كما  �مل�صحي،  �لو�صفي 

�لبيانات،  جلمع  �أد�ًة  �ال�صتبانَة 

جميع  م��ن  �لبحث  جمتمع  وت��ك��ّون 

مبحافظة  �لثانوية  �ملرحلة  معلمات 

،�لبالغ عددهن ١٣٨٠ معلمة  بي�صة 

ع�صو�ئية  عينة  �لباحثة  و�أخ��ذت   ،

معلمة،   ٢٨٠ م��ن  مكونة  ب�صيطة 

وكان من �أهم نتائج �لبحث مو�فقة 

جاءت  �لتي   - �لبحث  عينة  �أف��ر�د 

بدرجة مرتفعة- على وعي معلمات 

��صتخد�م  ح��ول  �لثانوية  �ملرحلة 

�لتدري�س  يف  �مل��ع��زز  �ل��و�ق��ع  تقنية 

بي�صة،  مبحافظة  �لثانوية  باملرحلة 

مرتفعة  بدرجة  �ملو�فقة  كما جاءت 

على مهار�ت ��صتخد�م تقنية �لو�قع 

�ملعزز يف �لتدري�س باملرحلة �لثانوية 

مبحافظة بي�صة فيما يتعلق باالأبعاد 

و�لتقومي)،  و�لتنفيذ،  (�لتخطيط، 

�لبحث  عينة  �أفر�د  مو�فقة  وكذلك 

ب���درج���ة م��رت��ف��ع��ة ع��ل��ى م��ع��وق��ات 

يف  �ملعزز  �ل��و�ق��ع  تقنية  ��صتخد�م 

�لتدري�س باملرحلة �لثانوية مبحافظة 

بي�صة . ويف �صوء ما�صبق قدم �لبحث 

�أبرزها:  من  �لتو�صيات  من  ع��دد�ً 

�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 

�لو�قع  تقنية  ال�صتخد�م  �ل��الزم��ة 

مبد�ر�س  �لتدري�س  بقاعات  �ملعزز 

بي�صة  مبحافظة  �لثانوية  �ملرحلة 

�لتحتية  �لبنية  بتهيئة  و�الهتمام   ،

لالت�صال   �حلديثة  �الأجهزة  وتوفري 

�ملرحلة  مبد�ر�س  �الإنرنت  و�صبكة 

و�لعمل  بي�صة،  مبحافظة  �لثانوية 

�لتدريبية  �ل�����دور�ت  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

�لو�قع  تقنيات  جم��ال  يف  �ل��الزم��ة 

�لتعليمية  و��صتخد�ماتها  �مل��ع��زز 

للمعلمات مبد�ر�س �ملرحلة �لثانوية.

اأ.  روان �سعيد عمري اآل عمري 

تقنيات  بق�سم  ماج�ستري  باحثة 

التعليم 

األمن السيبراني ممكن للتقنية

 Ticketed تويتر يستغنى عن
Spaces للتركيز على ميزات أخرى

ر�سالة اجلامعة -التقنية بال حدود: 

توير يطلب  من  يعد تطبيق  مل 

لال�صتماع  ر�صوم  دفع  �مل�صتخدمني 

�ملبا�صرة.   Spaces حمادثات  �إىل 

ف��ق��د ���ص��رح��ت ���ص��رك��ة �ل��ت��و����ص��ل 

�مليزة  �أن  لها  بيان  يف  �الجتماعي 

غري  �أجل  �إىل  “موؤقًتا”  �أوقفت  قد 

م�صمى.

لتوير  �خل��ط��وة  ه���ذه  �صت�صمح 

ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى حت�����ص��ني جت��رب��ة 

تقول  -ك��م��ا  �الأ�صا�صية   Spaces
�ل�صركة- �إذ لي�س من �لو��صح عدد 

ي�صتخدمون  �ل��ذي��ن  �مل�صتخدمني 

�خلدمة.

�لعام  �الخ��ت��ب��ار  �ل�صركة  ب���د�أت 

�صهر  يف   Ticketed Spaces ل� 

بعد  �ملا�صي،  �لعام  من  �أغ�صط�س 

ثالثة �أ�صهر من �لك�صف عن �مليزة. 

�ل��رب��ح  �أن  ب��ال��ذك��ر  وم���ن �جل��دي��ر 

�ملحتمل لتوير كان منخف�ًصا ن�صبًيا؛ 

فقد تطلب خف�ًصا بن�صبة %3 فقط 

من �الإير�د�ت �لتي تقل عن 50000 

دوالر، و�صيتطلب 20 %  بعد ذلك.

�أن هذه �لر�صوم ت�صمل  ويف حني 

�أب�����ل وج���وج���ل، لكن  م���دف���وع���ات 

معظم  على  يح�صلون  �مل�صتخدمني 

�الإير�د�ت.

هذ� ال يعني �أن توير �صت�صتغني 

ب�����ص��ك��ل   Spaces م����ي����زة  ع����ن 

ع�����ام، ف��ال�����ص��رك��ة ت���ق���وم ب��ت��ج��رب��ة 

دع���م �مل��ح��ادث��ات �مل��ب��ا���ص��رة د�خ��ل 

م�صاريع  على  وتعمل  �ملجتمعات، 

�مل��و���ص��وع��ات  �مل��ح��ط��ات ذ�ت  م��ث��ل 

و�مللخ�صات �ليومية.

وم��������ع ذل��������ك ف����������اإن ن���ه���اي���ة 

مع  ت��اأت��ي   Ticketed Spaces
�إلهام  م�صدر   Clubhouse قيام 

يف  �ل��ت��ف��ك��ري  ب����اإع����ادة   Spaces
�ملوظفني،  وت�صريح  �إ�صر�تيجيته 

�أن هذه �مليزة ب�صكل عام لي�صت  �إذ 

ج��ذ�ب��ة ك��م��ا ك��ان��ت م��ن ق��ب��ل وق��ت 

�نت�صار جائحة كورونا، وهذ� يجعل 

يدفعون  �لذين  �مل�صتخدمني  جذب 

�صعبا.

رسوم شهرية لتوثيق الحساب في تويتر

ّ



ر�سالة اجلامعة - درا�سات:

قدمت الباحثة الأ�ستاذة الدكتورة 

من  العي�سى  عبدالعزيز  بنت  منال 

نقدية   درا�سة  العربية  اللغة  ق�سم 

يف  امليتافيزيقية  ال��ع��وامل  ت��در���س 

و�سف  خ��ال  من  العربية  ال��رواي��ة 

املقربة من الن�س اإىل الان�س، جاء 

لفتة  ظاهرة  املقربة  �سكلت  فيها: 

؛  العربية  ال��روائ��ي��ة  الن�سو�س  يف 

الن�سي  ح�سورها  يف  تنوعت  اإذ 

هنا  م���ن   ، ال��ان�����س��ي��ة  ودلل��ت��ه��ا 

تنظر  التي   ، الدرا�سة  فكرة  كانت 

ثيمة  بو�سفها  املقابر  ح�سور  يف 

انطاقا  �سعرية  اأبعاد  ذات  مكانية 

التي   ، للمكان  ال�سعرية  الهوية  من 

ال��وج��ود  ب��ت��اأث��ر  الت�سليم   « تعني 

الف�ساء  ت�سكيل  ع��ل��ى  الإن�����س��اين 

عن  ال�سوؤال  ويرتبط   .  « ال��روائ��ي 

ذلك   ، الإن�����س��اين  بالوجود  امل��ك��ان 

الوجود الذي يتحقق يف ظل مكان،  

الأول  املكان  الأم  » رحم  حيث كان 

الذي مور�ست فيه احلياة ب�سكل اأو 

 ، البيت  ثم   ، املهد  ثم جاء   ، باآخر 

ثم ال�سارع ، ثم املدر�سة ، ثم املدينة 

يكون  اأخ��رى  اأمكنة  ثم   ، القرية  اأو 

دللت  وللمقابر   .« القرب  اآخرها 

م��رت��ب��ط��ة ب���روؤي���ة الإن�����س��ان ل��ه��ا ، 

تختلف باختاف الأيديولوجيا التي 

تربط  اأن  الطبيعي  ومن   ، يعتنقها 

وال��دللت  املكان  بني  ال��روؤي��ا  تلك 

اأم  نف�سية  اأكانت  �سواء  به  املحيطة 

اجتماعية اأم فل�سفية. 

من  من���اذج  يف  امل��ق��ربة  ح�سرت 

الرواية العربية ح�سورا منق�سما ما 

بني : � احل�سور الن�سي، واحل�سور 

الان�سي.

واأعني باحل�سور الن�سي : وجود 

بكل  خطابية  ثيمة  بو�سفها  املقابر 

التي   ، اخلا�سة  اللغوية  �سماتها 

ا���س��ت��خ��دام  معظمها  ع��ل��ى  ي��غ��ل��ب 

احل�سور  اأم��ا   . الو�سف  اأ�ساليب 

املقابر  : دللة  به  فاأعني  الان�سي 

تلك   ، ال��ن�����س��ي  اخل���ط���اب  خ����ارج 

الدللة املنفتحة على اأبعاد خارجية 

عدة ، منها : البعد النف�سي، والبعد 

الفل�سفي، والبعد الجتماعي.

ن�سو�س   م��ن  ال��درا���س��ة  تنطلق 

روائية خمتارة ظهرت فيها املقربة؛ 

ل��ل��ب��ح��ث يف دلل��ت��ه��ا ال��ان�����س��ي��ة، 

الن�سية  ال��دلل��ة  اإغ��ف��ال  ع��دم  م��ع 

اإىل  ال���درا����س���ة  ت��ن��ق�����س��م  ل��ذل��ك  ؛ 

باملقاربة  يهتم  الأول:   : ق�سمني 

ال��و���س��ف��ي��ة ل��ل��م��ق��ربة ك��م��ا ظ��ه��رت 

 ، ل��ل��خ��ط��اب  الن�سية  ال���دلل���ة  يف 

الو�سفية  باملقاربة  يهتم  وال��ث��اين: 

احلكاية  يف  ظ��ه��رت  كما  للمقربة 

ت��ب��دو  ال��ان�����س��ي��ة.  ال���دلل���ة  ذات 

املقربة من الأماكن التي تنفر منها 

لأنها  عام؛  ب�سكل  الب�سرية  ال��ذات 

لبداية  الآخ��ر  والوجه  الفناء  متثل 

كانت  لذلك  امليتافيزيقية؛  احلياة 

ال�سور  ع��ن  تبحث  ال��درا���س��ة  ه��ذه 

الأخرى للمقربة بعيدا عن ال�سورة  

من  وذلك  امليتافيزيقية،   النمطية 

الآتية  ال��روائ��ي��ة  الن�سو�س  خ��ال 

 ، جلون  بن  للطاهر  القدر  ليلة   :

و�سارع العطايف لعبداهلل بن بخيت 

، وموت �سغر ملحمد علوان.

وق���د ت��و���س��ل��ت  ال��درا���س��ة اإىل 

اأه��م��ي��ة ال���و����س���ف  يف اخل��ط��اب 

ال�سردي ؛ لكونه ي�سكل عاملا ن�سيا 

البحثية  وامل��داخ��ل  الدللة  متنوع 

له  وخ��ط��اب  كتابة  اأ�سلوب  فهو   ،

طرائق ا�ستغال داخلي ذات عاقة 

املرتبطة  الدللية  بالبنية  وثيقة 

املقا�سد  ال�سردي وكذلك  وال�سياق 

اأك��ان  ���س��واء  للوا�سف  التوا�سلية 

اإيجاز  ميكن  لذا   ، كاتبا  اأم  راوي��ا 

اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأه��م 

امل��ق��اب��ر  ح�����س��ور   : ال��درا���س��ة يف 

اخل���ط���اب  ل��ل��ن��ظ��ر يف  ال����اف����ت 

�ساعد  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي،  ال���روائ���ي 

للمقربة  املكانية  ال�سعرية  منهج 

و�سفها،  دللت  ع��ن  ال��ب��ح��ث  يف 

للمقربة  الن�سية  الدللة  وتنوعت 

م��ا ب��ني : م��ن��ازل و�سف امل��ق��ربة ، 

واأخ��را   ، امل��ق��ربة  واأمن���اط و�سف 

تنوعا  ي�����س��ك��ل  مب��ا  امل��ق��ربة  ب��ن��ي��ة 

املقربة  و�سف  درا�سة  يف  منهجيا 

ثراء  كذلك  النتائج  ومن  الن�سي، 

من  للمقربة  ال��ان�����س��ي  امل�����س��ت��وى 

خال ا�ستخدام ال�سور املتقابلة ما 

و�سكلت  والروحية،  احل�سية   : بني 

حكائيا  امل��ق��ربة  و���س��ف  وظ��ائ��ف 

يف  للو�سف  خا�سة  اأهمية  ودلليا 

والان�سية. الن�سية  الدرا�سات 

البحث  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 

جامعة  جملة  يف  ومن�سور  حمكم 

الإن�سانية،  والعلوم  ل��اآداب  طيبة 

العدد19،   ، ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�����س��ن��ة 

1441ه� .

ر�سالة اجلامعة - درا�سات:

لدعم  الوطنية  اخلطة  اإط��ار  يف 

فرو�س  ملكافحة  العلمية  الأبحاث 

كورونا، اأجرى الدكتور خليل اليحيا 

من كلية الطب يف وقت �سابق اأثناء 

ا�ستق�سائية  درا���س��ة  ك��ورون��ا  اأزم���ة 

ن�سرت مطلع عام 2021م يف املجلة 

املتقدمة،  التطبيقية  للعلوم  الدولية 

ه��دف��ه��ا ت��ق��ي��ي��م وع����ي امل��واط��ن��ني 

واملقيمني على حد �سواء يف اململكة 

جتاه الإجراءات احلكومية بالإغاق 

الأزم��ة،  اأثناء  الجتماعي  والتباعد 

التي �ساعدت يف التقليل من تف�سي 

انت�ساره،  على  وال�سيطرة  الفرو�س 

ح��ي��ث ���س��ع��ت ال���درا����س���ة ل��ق��ي��ا���س 

والوعي  الجتماعي  ال�سلوك  اأهمية 

لأجل  التوا�سل؛  تقليل  يف  ال�سحي 

احلفاظ على معدلت منخف�سة من 

حالت الإ�سابة بالفرو�س.

من  اأك��ر  الدرا�سة  عينة  �سملت 

اأر���س  على  ومقيم  م��واط��ن   1100
اململكة من خمتلف الأعمار واملناطق، 

عينة  ن�سف  م��ن  اأك���ر  اأف���اد  حيث 

واملقيمني  ال�سعوديني  م��ن  البحث 

تاأتي  الفرو�س  عن  معلوماتهم  اأن 

م��ن امل�����س��ادر الإع��ام��ي��ة، يف حني 

العينة  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن 

والتباعد  الإغ��اق  باأهمية  يوؤمنون 

الجتماعي مقارنة بن�سبة منخف�سة 

ل ترى جدوى من التباعد والإغاق. 

وكانت ن�سبة الإناث اأعلى من ن�سبة 

املر�س  تفا�سيل  معرفة  يف  الذكور 

كان  الإن��اث  اأن  كما  وال��ق��راءة عنه، 

العزلة  باأهمية  مطلق  اإميان  لديهن 

املنزلية والتباعد الجتماعي مقارنة 

بالذكور.  كما اأظهرت نتائج الدرا�سة 

ارتباطاً وثيقاً بني امل�ستوى التعليمي 

وم�ستوى  الدرا�سة  يف  للم�ساركني 

بالعزلة  والإمي����ان  باملر�س  ال��وع��ي 

املنزلية والتباعد الجتماعي. 

م���ن ن�سف  اأك�����ر  اأف������اد  وق����د 

اأنهم  الدرا�سة  ه��ذه  يف  امل�ساركني 

والقفازات  الأقنعة  بلب�س  ملتزمون 

وجت��ن��ب الت�����س��ال امل��ب��ا���س��ر عند 

ن�سبة  كانت  وق��د  منازلهم،  مغادرة 

املقيمني اأعلى من ن�سبة ال�سعوديني 

يف ه��ذا الل��ت��زام، يف ح��ني ج��اءت 

الذكور  من  اأعلى  مرتبة  الإن��اث يف 

ال�سخ�سي  الن�سباط  م�ستوى  يف 

يف ات��خ��اذ الإج����راءات الح��رازي��ة 

من لب�س الأقنعة الواقية والقفازات 

وجتنب التوا�سل ال�سخ�سي املبا�سر 

الأ�سخا�س  ك��ان  كما  الآخ��ري��ن،  مع 

امل���ت���زوج���ون اأك����ر وع���ي���اً ب��اأه��م��ي��ة 

الح������رازات ال��وق��ائ��ي��ة وم��راع��اة 

ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي والل���ت���زام 

باحلظر املنزيل.

وع��ن��دم��ا ���ُس��ئ��ل امل�����س��ارك��ون يف 

وانطباعاتهم  راأي��ه��م  عن  الدرا�سة 

ب�ساأن تدابر ال�سامة التي اتخذتها 

الفرو�س  ملكافحة  اململكة   حكومة 

امل�ساركني-  معظم  اأف���اد  التاجي، 

وفئة  والإن����اث  املقيمني  وحت��دي��داً 

ال�سباب اأقل من 20 �سنة- اأن تلك 

ومتميزة،  ا�ستثنائية  كانت  التدابر 

���س��اه��م��ت يف حم��ا���س��رة ان��ت�����س��ار 

من  ن�سبة  اأن  ح��ني  يف  ال��ف��رو���س، 

امل�ساركني من ال�سعوديني واملقيمني 

العمالة  ال��ت��زام  ع��دم  اأن  يعتقدون 

والتباعد  املنزلية  بالعزلة  املحلية 

م�ستوى  لتدين  راج��ع  الجتماعي 

احلية  اللغات  با�ستخدام  التوعية 

عمليات  ق��اوم  مم��ا  العمالة،  لهذه 

امل��ك��اف��ح��ة واحل�����د م���ن ان��ت�����س��ار 

الفرو�س.

بتقدمي  ال��درا���س��ة  ان��ت��ه��ت  وق���د 

ت��و���س��ي��ات ���س��اه��م امل�����س��ارك��ون يف 

حينها،  يف  ب�سياغتها  ال��درا���س��ة 

وتقدمي  التفاعل  خ��ال  من  وذل��ك 

التدابر  لتفعيل  املقرحات  بع�س 

ال��وق��ائ��ي��ة وحت�����س��ي��ن��ه��ا، وات���خ���اذ 

ينبغي  اأن�����ه  ي��ع��ت��ق��دون  ق������رارات 

فرو�س  تف�سي   ملكافحة  اتخاذها 

ك�����ورون�����ا؛ ل��ل��ح��د م����ن خ��ط��ورت��ه 

ان��ت�����س��اره. وم���ن تلك  وم���ع���دلت 

اإ���س��دار  والق��راح��ات  التو�سيات 

ح��ظ��ر ك��ام��ل حل���ث ال��ن��ا���س على 

البقاء يف منازلهم، مع زيادة الوعي 

م��ت��ع��ددة  ب��ل��غ��ات  امل��ر���س  بتف�سي 

العمالة  من  تعليماً  لاأقل  موجهة 

امل��ح��ل��ي��ة. ك��ذل��ك ج���اء م��ن �سمن 

مناعة  نظرية  اعتماد  التو�سيات 

القطيع، و�سن قانون �سارم بارتداء 

الأقنعة و القفازات وطرق التعقيم، 

مع جتنب زيارة الأماكن التي ينت�سر 

فيها الفرو�س، ومراقبة التجمعات 

م�ستوى  ورف����ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  غ���ر 

ال�سحية  التغذية  باأهمية  الوعي 

ال�سخ�سية   ال�سلوكيات  وممار�سة 

منط  باعتماد  والنوم،  كالريا�سة، 

الت�سال  وبتقليل  ال�سحي،  احلياة 

و التوا�سل املبا�سر اأثناء الأوبئة.
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ك..
ت ل

ـرأ
ــــ

ــــ
ــــ

 101 مبدأ للتوجيه اإليجابي لألطفال الصغارقـــ
Marie L. Masterton :املوؤلف

املرجم: اجلوهرة بنت فهد بن خالد اآل �سعود

اإحدى مقدمات الرعاية  اأم  ��ا   اأًمّ اأم  اأكنِت معلمة  �سواء 

لاأطفال ال�سغار ، فلقد واجهِت طفًا ميار�س �سلوًكا �سلبًيا 

اأو ينخرط فيه. قد يوؤدي اأي �سيء مثل اأخذ لعبة طفل اآخر 

اأو �سرب اأو ع�س اأو رمي اأ�سياء اإىل اإحباط الكبار امل�سوؤولني 

عن تعليم الطفل و رعايته. تهدف الربية اأو التوجيه الإيجابي 

الآمن  امل�سوؤول  الجتماعي  ال�سلوك  الطفل   يطور  اأن  اإىل  

الآخرين  م�ساعر  اح��رام   و  الذات  اإىل احرام  يوؤدي  الذي 

يختلف  ال�سلوك  توجيه  اأن  اإىل  النتباه  ويجب  وملكياتهم. 

عن العقاب، ف�سبط ال�سلوك هو التوجيه والتعليم الذي يعزز 

بو�سفها  فهو عقوبة مفرو�سة  العقاب  اأما  الإيجابي،  ال�سلوك 

التوجيه  اأو  ال�سلوك  و�سبط  مقبول،  �سلوك غر  على  فعل  رد 

الإيجابي اأكر فعالية من العقاب؛ لأن ال�سلوكيات املرغوبة التي 

اأن  من  تاأتي من داخل الطفل بدلً  اأن  تدوم مدى احلياة يجب 

خال  من  قوة خارجية. يهدف هذا الكتاب اإىل تقدمي 101 مبداأ للتوجيه تُفر�س 

الإيجابي للطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة و طرق التعامل الفاعلة مع الأ�سرة، وكيفية تطوير 

مناخ اإيجابي، والإ�سراتيجيات الفاعلة املتجاوبة لإعادة توجيه ال�سلوك يف بيئات تعلم الطفل.

دار الن�سر جامعة امللك �سعود

النظرية اللغوية بين النشأة والتطور

املوؤلف: مهدي م�سكاة الديني

املرجم: حمدي اإبراهيم ح�سن

اإىل  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ن��ق��ل  ف��ك��رة  اإن 

امل��رج��م  راودت  ق��د  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 

اللغة  لأ�ساتذة  دورة  يف  م�ساركته  اأثناء 

العا�سمة  يف  الإيرانيني  غر  الفار�سية 

الكتاب  ف�سول  ق���راءة  وب��ع��د  ط��ه��ران. 

-التي ت�سل اإىل ثمانية- قراءة ا�ستمرت 

ما يقرب من ن�سف عام ، عقد النية على 

ترجمة هذا الكتاب اإن اأتيحت له الفر�سة. 

العمل  بهذا  للقيام  املرجم  دواف��ع  وتاأتي 

ال�سخم لأ�سباب عدة اأولها ل يخ�س الكتاب 

يف حد ذاته.

دار الن�سر جامعة امللك �سعود

د. اليحيا

يف درا�سة نقدية...

د. منال العيسى تدرس العوالم الميتافيزيقية في الرواية العربية 

تأثير اإلجراءات االحترازية والحظر االجتماعي في مكافحة كورونا
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ت�سوير - �سارة احلمدان



إدارة الطلبة الدوليين 
تسّير 5 رحالت للعمرة

ر�سالة اجلامعة- اإدارة الطلبة الدوليني:

خالل  الييدولييييين  الطلبة  اإدارة  �ييسييرت 

للعمرة  رحيييالت  خم�س  احليييايل  الف�سل 

�سارك  حيث  الوافدين،  للطلبة  خم�س�سة 

جن�سية   43 ميين  دولييييياً  طالًبا   226 فيها 

برعاية من ال�سندوق اخلري.

 تخللت الرحالِت منا�سط علمية وثقافية 

ما  �سمن  الربامج  هذه  وتاأتي  واجتماعية، 

تقدمة الإدارة من رعاية اجتماعية وعلمية 

لتحقيق  و�سعياً  الييدولييييين،  الطلبة  لفئة 

الأهداف املرجوة من ا�ستقطاب الطلبة من 

جميع اأنحاء العامل.

الجمعية األمريكية للتمريض 
ُتَكّرم د. أبو شايقة

ر�سالة اجلامعة- كلية التمري�ض:

اأ�ستاذ  اأبو �سايقة،  كّرمت اجلمعية الأمريكية للتمري�س الدكتور اأحمد 

التمري�س بجامعة امللك �سعود بو�سفه اأول زميل يف التمري�س من اململكة 

والإدارية  البحثية  م�ساهمته  نظر  اجلمعية؛  مقر  يف  ال�سعودية  العربية 

يف تطوير مهنة التمري�س. واأعرب الدكتور اأحمد اأبو �سايقة عن �سعادته 

اأهم  ياأتي من واحدة من  وفخره الكبرين بهذا الإجناز والتكرمي، الذي 

التمري�س. واأكربها يف جمال مهنة  العاملية  املوؤ�س�سات 

ر����س���ال���ة اجل���ام���ع���ة- ع���ل���وم الأغ���ذي���ة 

والزراعة:

نّظم ق�سم الإنتاج احليواين بكلية 

ا�سرة  محُ والزراعة،  الأغذية  علوم 

ِعييلييمييييية، بييعيينييوان )تييياأثيييرات نبات 

والفق�س  اخل�سوبة  على  ورينجا  اليمحُ

ال�سغرة(،  الكتاكيت  يف  والنوعية 

األييقيياهييا  الييدكييتييور اليييزائييير ممد 

التيجاين �سالح من جامعة ال�سودان 

للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يف املدرج 

الرئي�س للكلية.  تطرقت املحا�سرة 

بنبات  اليمهتمة  الأبيييحييياث  لآخييير 

فوائدها  عيين  وحتييدثييت  املورينجا، 

اليييييمييتييعييددة، ومييتييواهييا املييرتييفييع 

اليينييادرة،  والعنا�سر  الييربوتيين  ميين 

وال�سلينيوم،  الييكييربيييت  خ�سو�ساً 

احلية،  الأج�سام  يف  احليوي  ودوره 

من  احلدِّ  املورينجا يف  دور  وكذلك 

ويف  والبيئية،  الغذائية  الإجهادات 

رفع معدل اخل�سوبة، والتخل�س من 

اجلذور احلرة يف اجل�سم، وبالتايل 

التاأك�سدية  الإجييهيياداِت  ميين  احلييدِّ 

لييلييكييائيينيياِت احليييييييِة، �يييسيييواًء اأكييانييت 

الدواجن؛  اأم  اليمحُجرتة  احليوانات 

املحا�سرة  الإن�سان. ح�سر  بل حتى 

رئييييي�ييس قيي�ييسييم الإنيييتييياج احليييييواين 

بالق�سم،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

العليا  الييدرا�ييسييات  وكييذلييك طييالب 

والباحثون يف الكلية، واليمهتمون من 

العاملة  وال�سركات  اخلا�س  القطاع 

يف جمييال الييغييذاء واإعيييداد العالئق 

املحا�سرة  نييالييت  وقييد  احليييييوانييييية. 

و�سغفهم  احلييا�ييسييرييين  ا�ستح�سان 

ملييعييرفيية كيينييوز هيييذا اليينييبييات املميز 

غذائياً و�سحياً وبيئياً.
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التدريب طريق اإلتقان..

وفد من اجلامعة اأثناء زيارتهم جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

منصتنا
منصتنا

saldekeel@ksu.edu.sa

سامي بن عبدالعزيز الدخيل

مدير الإدارةنائب رئي�س التحريرامل�شرف على الإدارة والتحرير

د. علي بن �ضميان العنزي

ت/4673555  

alialanazi@ksu.edu.sa

�ضامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

محاضرة علمية باألغذية والزراعة

*

الطالب  لتدريب  موؤهاًل  مركزاً  اجلامعة  ر�سالة  �سحيفة  تعترب 

والطالبات على جميع الفنون الإعالمية �سواًء يف التحرير ال�سحفي 

اأم يف املجال الإعالمي الرقمي، وهذا الأمر غر م�ستغرب منها، لكون 

باحرتافية  وتاأهيلهم  الطالب  تدريب  ال�سحيفة  اإن�ساء  ركائز  اإحدى 

عالية ومهنية يف جمال الإعالم املطبوع والإعالم الرقمي بتزويدهم 

حتى  التعليم؛  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  فالتدريب  املتخ�س�سة.  باملهارات 

واكت�ساب  نظرية،  درو�ييس  من  اأخييذه  ما  تر�سيخ  من  الطالب  يتمكن 

العديد من اخلربات واملهارات، ورفع امل�ستوى املهني يف تخ�س�سه. 

وقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: (اإن اهلل تعاىل يحب اإذا 

عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه)، وهذا دليل قاطع ودافع كبر لل�سعي اإىل 

اإتقان العمل، ول يتاأتَّى ذلك اإل بالتدريب والعمل، والجتهاد واملثابرة. 

مهارة حتتاج  ولكّنه  هبة  لي�س  (التفوق  اأفالطون:  اأقوال  اأ�سهر  ومن 

اإىل التدريب)، وما ميكننا قوله هنا؛ هو اأن املهارة والإبداع والتفوق 

هو بطبيعة احلال نتيجة تدريب وممار�سة ميدانية تر�سخ ما اأخذه 

الطالب يف مقاعد الدرا�سة. ر�سالة اجلامعة ميدان تدريبي اإعالمي 

اإْذ توفر  مهني للطالب والطالبات، خ�سو�ساً طالب ق�سم الإعالم، 

واحتياجاته  العمل  ل�سوق  لتاأهيلهم  والإمكانات  الأدوات  جميع  لهم 

بو�سفهم اإعالمين متميزين يف جمالت الإعالم املختلفة، ومن هذا 

طريقهم  ل�سق  اخلربات  من  لال�ستفادة  الطالب  جميع  اأدعو  املنرب 

الإعالمي باأ�س�س اإعالمية �سحيحة.

نائب امل�سرف على الإدارة والتحرير


