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رئي�س اجلامعة د .بدران العمر ،ي�ستقبل ع�ضو الربملان االحتادي الأملاين ال�سيد �ألك�سندر ر�ضوان ،ووفداً اقت�صادياً ثقافياً ي�ضم �أع�ضاء من جمعية ال�صداقة العربية الأملانية ،ورابطة االقت�صاد البافاري ،وجامعة ميونخ التقنية.

الجامعة تحقق بطولة اختراق الضاحية
11
فعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية ..األربعاء د.الشهراني  :الزواج من األقارب
ر�سالة اجلامعة  -ق�سم اجلغرافيا:
برعاية معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر ،ينظم ق�سم
اجلغرافيا بالتعاون م��ع اجلمعية
اجلغرافية ال�سعودية فعالية «اليوم
العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية
 ،»GISday2022« »2022وذلك
ملدة يومني من التا�سع وحتى العا�شر
من نوفمرب اجلاري ،يف قاعة حمد
اجلا�سر مبركز اجلامعة.
�ستقام خ�لال الفعالية جل�سات
علمية تُ��ق��دم فيها جم��م��وع��ة من

الأوراق ال��ب��ح��ث��ي��ة يف خمتلف
جماالت وتطبيقات نظم املعلومات
اجلغرافية والتقنيات اجليومكانية
احلديثة ،بجانب جمموعة من ور�ش
العمل النوعية� ،إ�ضافة �إىل معر�ض
م�صاحب يقام يف بهو اجلامعة على
م���دار ي��وم�ين ،مب�شاركة جمموعة
من القطاعات احلكومية واخلا�صة
املعنية بتقنيات ن��ظ��م املعلومات
اجلغرافية من داخل وخارج اململكة.
م��ن جانبه �أك���د ال��دك��ت��ور مفرح
القرادي – رئي�س ق�سم اجلغرافيا
– �أن ه��ذه االحتفالية تُعد ج��زءاً

م���ن ح����دث دويل ���ض��خ��م ت��ق��دم��ه
العديد من اجلهات الأكادميية يف
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ،وق��د جهزت
اللجنة التنظيمية هذا العام العديد
من الفعاليات امل�صاحبة ،من بينها
م�سابقة «�أف�����ض��ل مل�صق علمي»
التي من �ش�أنها �أن تعزز امل�شاركة
الطالبية يف مثل ه��ذه الفعاليات
العلمية ،فيما �أكد «القرادي» �أي�ضا
ع��ل��ى ����ض���رورة م�����ش��ارك��ة ال��ط�لاب
وال��ط��ال��ب��ات وح�ضورهم ملثل هذه
الفعاليات العلمية التي من �ش�أنها
�أن تقدم ن��اف��ذة توا�صل مهمة مع

اجل��ه��ات احلكومية والأه��ل��ي��ة من
داخل وخارج اململكة.
�إىل ج��ان��ب ذل����ك �أك����د رئ��ي�����س
اجل��م��ع��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة ال�سعودية
الدكتور علي الدو�سري �أن اجلمعية
حتر�ص على امل�شاركة وامل�ساهمة
يف هذه الفعالية ملا لها من �أهداف
�سامية ت�صب يف م�صلحة الوطن.
تقام الفعالية ب�شكل �سنوي منذ
عام  ،2008احتفاال بنظم املعلومات
اجلغرافية وتقنياتها وتطبيقاتها
املختلفة.

قد يكون مسببًا لإلصابة بالقلب

�أكد ا�ست�شاري القلب باملدينة
الطبية اجل��ام��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور علي
ال�شهراين �أن ال��زواج من الأق��ارب
قد يكون م�سبب للإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب .و�أب��ان �أن الن�ساء ال تظهر
عليهن الأع���را����ض نف�سها التي
تظهر على الرجال �أثناء الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب ب�سبب االختالفات
البيولوجية ،مما ي ��ؤدي �إىل ت�أخر
اكت�شاف امل��ر���ض وع�لاج��ه .وح��ذر
ا���س��ت�����ش��اري ال��ق��ل��ب خ�ل�ال ح���واره

�أقامت �إدارة الأن�شطة الطالبية بعمادة �ش�ؤون الطالب فعالية «متنف�س الطلبة» الرتفيهية �شملت � ً
ألعابا ذهنية وحركية يف بهو اجلامعة.

ل��ـ«ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة» م���ن ت��ن��اول
م�����ش��روب��ات ال��ط��اق��ة ،ال��ت��ي تزيد
من معدل نب�ضات القلب وارتفاع
ال�����ض��غ��ط؛ ن��ت��ي��ج��ة زي�����ادة �إف����راز
ه��رم��ون��ات التحفيز بعد تناولها،
وه���ذا ب����دوره ي��زي��د م��ن الإ���ص��اب��ة
باخلفقان واال�ضطرابات املتزايدة
يف عملية الأي�ض ،التي قد تنعك�س
�سلبا من خالل تطور وظهور عوامل
اخل��ط��ر لأم��را���ض القلب التاجية
التفا�صيل �ص12
تباعا.
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كرسي المؤشرات الحيوية يشارك في
ثالثة مؤتمرات دولية ومحلية

زيارة طالبية لجامعة الخليج
العربي

ر�سالة اجلامعة -فريق التحرير:

�شارك كر�سي امل�ؤ�شرات احليوية
للأمرا�ض املزمنة بكلية العلوم يف
ثالثة م�ؤمترات دولية وحملية خالل
الأ�سابيع الثالثة املا�ضية.
ك����ان �أول����ه����ا امل�����ؤمت����ر ال����دويل
للجمعية الأمريكية لأبحاث العظام
وامل���ع���ادن ،ال���ذي ُع��ق��د يف مدينة
�أو�سنت بوالية تك�سا�س يف الواليات
املتحدة الأمريكية «« ASBMRيف
الفرتة من � 12-9سبتمرب 2022م،
ومت���ت امل�����ش��ارك��ة ببحث «درا���س��ة
الفيزيولوجيا املر�ضية لنمط ال�سمنة
ظاهرية الأي�ض ال�صحي بني �أفراد
املجتمع ال�سعودي :درا�سة متعددة
الأ���س��ال��ي��ب» وال��ث��اين هو امل ��ؤمت��ر
الثامن جلمعية ال�سكري ال�سعودية
اخل�ي�ري���ة ،ومت����ت امل�����ش��ارك��ة فيه
ببحث بعنوان « قيا�س �أثر التثقيف
وال��ت��وع��ي��ة ع��ل��ى خ��ف�����ض م�ستوى
انت�شار ال�سكري يف طالب وطالبات
امل��دار���س بالريا�ض» يف الفرتة من
� 21-19أك��ت��وب��ر 2022م ،حيث
قام كر�سي امل�ؤ�شرات احليوية بعمل
درا�سة قيا�س الأث��ر ،وذلك باختيار
( )80مدر�سة يف منطقة الريا�ض و
�أخذ ( )3000عينة ،فوجد حت�سن
الهيموجلوبني ال�تراك��م��ي وحت�سن
ال���وزن عند الأط��ف��ال بعد عملية
التثقيف التوعوية يف املدار�س ملدة
(� )12شهراً ،وهذا ما يحقق ر�ؤية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد

ر�سالة اجلامعة -فريق التحرير:

ب��ن �سلمان اخل��ا���ص��ة بالتطلعات
والأول����وي����ات ال��وط��ن��ي��ة يف البحث
واالبتكار ،وخا�صة اال�ستثمار فيما
يخ�ص �صحة الإن�سان يف جمالني
�أولهما :حت�سني جودة احلياة وهذا ما
قدمته الدرا�سة من خالل تخفي�ض
ال�سكر الرتاكمي وحتويل الأ�شخا�ص
املعر�ضني له �إىل �أ�شخا�ص �صحيني.
واملجال الثاين هو :البحث عن عالج
�أو حلول ل�ل�أم��را���ض املزمنة التي
يُعد ال�سكر الرتاكمي �أحدها .كما

�شارك الكر�سي يف م�ؤمتر امللتقى
الثاين للمركز الوطني لل�سكري يف
فندق املاريوت بالريا�ض يف الفرتة
من � 29-26أكتوبر 2022م ،ومتت
امل�شاركة بالدرا�سة نف�سها يف هذا
امل��ؤمت��ر .واجلدير بالذكر �أن هذه
الدرا�سة قد ُقبِلت يف �أكرث من ()3
م�ؤمترات عاملية :يف امل�ؤمتر الرابع
ع�شر لطب الأط��ف��ال ،ال��ذي �سوف
يعقد يف الفرتة من  3-1دي�سمرب
2022م يف م��دي��ن��ة �أم�������س�ت�ردام

بهولندا ،وامل�ؤمتر العاملي لل�سكري
( IDFاالحت���اد ال���دويل لل�سكري)
الذي �سوف يعقد يف الفرتة من 5
 -8دي�سمرب  2022م يف بروك�سل
ببلجيكا ،ويف االج��ت��م��اع ال�سنوي
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة للكيمياء
احل��ي��وي��ة وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا اجلزيئية
( )ASBMBالذي �سوف يعقد يف
الفرتة  25مار�س 2023 ،28 -م يف
�سياتل -وا�شنطن بالواليات املتحدة
الأمريكية.

���ش��ارك��ت اجل��ام��ع��ة يف ال��زي��ارة
ال��ط�لاب��ي��ة ال��ت��ا���س��ع��ة وال��ع�����ش��ري��ن
جلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
ب���دول جمل�س ال��ت��ع��اون يف الفرتة
من � 25إىل � 29أكتوبر 2022م.
وذلك با�ست�ضافة من جامعة اخلليج
العربي مبملكة البحرين.
حيث ت�ضمن برنامج امل�شاركة
زيارة ملرافق جامعة اخلليج العربي،
وك���ذل���ك ال��ع��دي��د م���ن الأن�����ش��ط��ة
والفعاليات الثقافية واالجتماعية
والرتفيهية.

لجنة خريجي اإلعالم يزورون
مدير واس السابق

يف ن�سختها الثالثة..

تكريم الفرق الفائزة في مسابقة القمر
االصطناعي العلبة CanSat

ر�سالة اجلامعة -فريق التحرير:
ق��ام��ت جلنة اخل��ري��ج�ين بق�سم
الإع�ل�ام الأرب��ع��اء املا�ضي ب��زي��ارة
امل���دي���ر ال�����س��اب��ق ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء
ال�سعودية «وا����س» معايل الأ�ستاذ
ع��ب��د اهلل احل�����س�ين و الأ���س��ت��اذ
خالد احل�سني ،وهما من خريجي
الإعالم.
حيث دار حديث ح��ول ذكريات
ال���زم�ل�اء يف امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة.
وكرمت جلنة رابطة خريجي ق�سم
الإع��ل�ام �ضمن «وف���اء « م��ع��ايل �أ
عبداهلل فهد احل�سني .حيث �ألقى
ال�ضوء على م�سريته يف الوكالة

ر�سالة اجلامعة -كلية الهند�سة:
ك ّرم عميد كلية الهند�سة الدكتور
م�ساعد ب��ن نا�صر ال��ع��واد ،الفرق
الثالث الفائزة يف م�سابقة القمر
اال���ص��ط��ن��اع��ي ال � ُع��ل��ب��ة CanSat
الن�سخة الثالثة التي ُعقدت على
م��دى ع��دة �أ�سابيع ،ونظمها مركز
الإب���داع واالب��ت��ك��ار الطالبي بكلية
الهند�سة ،ووف��ر خاللها للطالب
امل�شاركني التدريب والدعم الفني
والقطع ال�لازم��ة لت�صميم قمر
ا���ص��ط��ن��اع��ي ُع���ل���ب���ة CanSat
وت�صنيعه وبرجمته  .وميثل هذا
القمر حم��اك��اة لقمر ا�صطناعي
حقيقي لكن يف حجم و�شكل علبة
امل�شروبات الغازية ،ويدمج جميع
الأنظمة الرئي�سة والفرعية للقمر.

مثل اجلامعة يف الزيارة الدكتور
ح�سني حممد احلكمي وكيل عمادة
���ش��ؤون الطالب للتطوير واجل��ودة
وال��ط��ال��ب��ان ف��ه��د ال��ر���ش��ي��د وعبد
املح�سن �آل زيد.
ويف ختام الزيارة قدم وفد جامعة
امللك �سعود جزيل �شكره جلامعة
اخلليج ال��ع��رب��ي ممثلة يف رئي�س
اجلامعة الدكتور خالد العوهلي،
ونائب رئي�س اجلامعة عميد �ش�ؤون
ال��ط�لاب ال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن
�إ�سماعيل ،وجلميع املنظمني ،على
كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

حيث تقدم  74طال ًبا من طالب
الهند�سة للم�شاركة يف امل�سابقة،
اختري منهم  29طال ًبا .وقد ُق�سم
ال��ط�لاب �إىل جم��م��وع��ات ،ي�تراوح
عدد الطالب فيها ما بني طالبني
�إىل �أرب���ع���ة ط��ل�اب .وع��ل��ى م��دى
�أ�سبوعني ح�صل الطالب على عدد
من الدورات التدريبية يف الت�صميم
ثالثي الأب��ع��اد ال�سولد ورك ،ويف
ت�صميم هيكل القمر اال�صطناعي
وت�����ص��ن��ي��ع��ه ب��ال��ط��ب��اع��ة ث�لاث��ي��ة
الأبعاد  ،3D Printingوبرجمة
امل��ت��ح��ك��م��ات ال�����ص��غ�يرة الأردوي���ن���و
 Arduino، 1وط����رق �إر����س���ال
البيانات.وبعد االنتهاء من ت�صميم
الأق���م���ار وت�صنيعها وب��رجم��ت��ه��ا،
مت �إط�لاق��ه��ا با�ستخدام بالونات
خ��ا���ص��ة داخ���ل امل��دي��ن��ة اجلامعية

للطالب ،ليقوم القمر اخلا�ص بكل
جمموعة بعدد من املهام املحددة
�أث��ن��اء هبوطه نحو الأر����ض  ،مثل:
الت�صوير وقيا�س درج��ة احل���رارة،
وت�سجيل هذه البيانات ،و�إر�سالها
�إىل حا�سوب ،ومهام �أخرى ُمبتكرة
اق�ترح��ه��ا ال��ط�لاب ،وم���ن ث��م ُقيم
�أداء املجموعات امل�شاركة و�أقمارها
وف��ق قدرتها على �أداء املهام ،ويف
وحددت
�ضوء معايري متفق عليهاُ ،
املجموعات الفائزة يف امل�سابقة.
وق���د ���ض��م ف��ري��ق امل��رك��ز الأول
ال���ط���ال���ب�ي�ن :رائ�����د ع��ب��د اخل��ال��ق
الغامدي ،و�أديب عبد اهلل الع�سريي.
و�ضم الفريق الفائز باملركز الثاين:
عبد اهلل �صالح الكربي ،وفي�صل
عبد العزيز امل�سيطري ،و�أن�س عالء
ال�����س��راب��ي ،وط�ل�اب ف��ري��ق امل��رك��ز

الثالث هم :عبداهلل م�سفر الب�شر،
وخ��ال��د علي احل���اج زب�ي�ر ،ون��واف
عبد العزيز العمرو ،وحممد عبد
ال��ع��زي��ز ال�����س��وي��د .وم���ن اجل��دي��ر
بالذكر �أن اجلهة املنظمة مل�سابقة
ال��ق��م��ر اال���ص��ط��ن��اع��ي ال� ُع��ل��ب��ة ك��ان
�سات  ،CanSatهي مركز الإبداع
واالبتكار الطالبي بكلية الهند�سة
���ض��م��ن جم��م��وع��ة م���ن الأن�����ش��ط��ة
ال�لا���ص��ف��ي��ة ال��ت��ي ينظمها امل��رك��ز
بهدف توفري بيئة حمفزة وداعمة
لإب����داع����ات ط�لاب��ن��ا ،و�إك�����س��اب��ه��م
املهارات واخلربات العملية الالزمة
للتعامل مع تكنولوجيا االت�صاالت
وت��ق��ن��ي��ات الأق���م���ار اال�صطناعية
مبا يتكامل مع الربامج الدرا�سية
للأق�سام الأكادميية.

والعمل على تطويرها لتتواكب مع
الأح����داث املحلية وال��دول��ي��ة وفق
ال�سيا�سة الإخبارية احلديثة .كما
�أه����دت ال��راب��ط��ة الأ���س��ت��اذ خالد
احل�����س�ين «درع ال����وف����اء» .وق���دم
د .ع����ادل امل��ك��ي��ن��زي م��ق��رر جلنة
اخلريجني عددا من م�ؤلفاته �إهداء
للمكرمني.
وق���د ���ض��م وف���د ال���زي���ارة كوكبة
من رابطة اخلريجني مبعية رئي�س
الهيئة الت�أ�سي�سية لرابطة اخلريجني
�أ .حممد التون�سي ،و د تركي العيار،
ود .ج���ارح امل��ر���ش��دي ،ود .نا�صر
الهزاين ،و�أ .عبد الرحمن العيد،
و�أ .حممد الهاجري.

انطالق برنامج مهاري
للدراسات العليا
ر�سالة اجلامعة -مركز البحوث:
نظم مركز بحوث الدرا�سات
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ب��رن��ام��ج
امل���ه���ارات الأ���س��ا���س��ي��ة لطلبة
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا للف�صل
الدرا�سي الأول لعام 1444هـ
2022/م ،وذل��ك ي��وم الثالثاء
 29ربيع الأول 1444هـ املوافق
� 25أكتوبر 2022م.
وميتد الربنامج على مدى
� 3أ�سابيع ،يقدم فيها نخبة من

�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين
حزم ًة من املحا�ضرات املتنوعة
ذات ال�صلة بالدرا�سات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي� ،سع ًيا �إىل
الإ�سهام يف االرت��ق��اء مب�ستوى
ال��ب��ح��ث العلمي يف الأق�����س��ام
العلمية والطبية ك� ّم�اً ون��وع�اً،
وت��ط��ل � ًّع��ا مل��واك��ب��ة االجت��اه��ات
احلديثة يف البحث العلمي يف
املجاالت العلمية والطبية ذات
املخرجات التطبيقية والتنموية.
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أخبار

رئيس الجامعة يزور مشروع (قصر العارض)
زار معايل رئي�س اجلامعة -رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة وادي الريا�ض-
�أ.د بدران بن عبد الرحمن العمر،
ي��راف��ق��ه وك�ل�اء اجل��ام��ع��ة وامل��دي��ر
التنفيذي ال��ع��ام للمدينة الطبية
اجلامعية ،م�شرو َع (ق�صر العار�ض)
�أح����د ا���س��ت��ث��م��ارات ���ش��رك��ة وادي
الريا�ض العقارية مع املطور (�شركة
العار�ض الفندقية)؛ لالطالع على
�أب���رز م�ستجدات امل�����ش��روع ،وذل��ك
يوم الأربعاء  1ربيع الآخر 1444هـ
املوافق � 26أكتوبر 2022م.
واطلع معاليه خالل الزيارة التي
رافقه فيها الرئي�س التنفيذي ل�شركة
وادي الريا�ض د .خالد ب��ن �سعد
ال�صالح على حمتويات امل�شروع وما
مت �إجن���ازه خ�لال ال��ف�ترة ال�سابقة
وم�ستهدفات املرحلة القادمة ،وكان

يف ا�ستقبالهم الرئي�س التنفيذي
ل�شركة العار�ض الفندقية �أ .نايف
بن عبدالعزيز املقرن.
اجلدير بالذكر �أن م�شروع (ق�صر
ال��ع��ار���ض) يتميز مب��وق��ع��ه داخ��ل
جامعة امللك �سعود مب�ساحة تزيد
عن � 30ألف مرت مربع ،حيث ي�ضم
امل�شروع قاعة لالحتفاالت ،وقاعة
ل��ل��م ��ؤمت��رات ،وق��اع��ة ل��ور���ش عمل
ال�شركات واالجتماعات ،ومكاتب
�إداري����ة� ،إ���ض��اف� ًة �إىل ٍ
ن��اد ريا�ضي
ن�سائي .ويعد م�شروع ق�صر العار�ض
�أح����د ا���س��ت��ث��م��ارات ���ش��رك��ة وادي
الريا�ض العقارية التي تهدف �إىل
توفري بيئة جاذبة ملن�سوبي اجلامعة
م��ن خ�لال �شراكاتها م��ع القطاع
اخلا�ص وا�ستقطابها لأبرز املطورين
العقاريني يف خمتلف القطاعات.

تنفيذيا
ًا
ر
مدي
صالح
بن
ًّ
اإلستراتيجي
للتخطيط
بالطبية
ر�سالة اجلامعة  -عاي�شة احلربي:

سينما للتثقيف الجنائي في CSC
ر�سالة  -اجلامعة :لني ال�سدحان -
روان ال ظافر .
نظم النادي الثقايف االجتماعي
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
يف م��ط��ل��ع ه���ذا ال��ف�����ص��ل فعالية
� CSCسينما التي ترمز اخت�صا ًرا
لأول ك��ل ح��رف م��ن ا���س��م ال��ن��ادي
«»cultural and social clup
 .وا�ستهدفت الفعالية التثقيف
اجلنائي لطالبات تخ�ص�ص احلقوق
بعر�ض فيلم وثائقي ق��ان��وين ،كما
ً
معر�ضا م�صاح ًبا
ت�ضمن امل�شروع
ت��زي��ن ب��ه ب��ه��و كلية احل��ق��وق ،ومت
اقتبا�س املعر�ض من �أحداث الفيلم
امل��ع��رو���ض ن��ف�����س��ه ،ومت��ح��ور ح��ول
ال��وق��ائ��ع امل���ذك���ورة ،وم��ف��ت��اح احلل
املتو�صل �إليه ،مع حماولة ربط ذلك
بالت�شريعات والأنظمة املحلية من
وجهة نظر وطنية مت�ضمنة بع�ض
ال�سوابق الق�ضائية يف هذا املجال.
و�شمل املعر�ض مقرتحات قانونية
�سينمائية ،وم���رادف���ات قانونية
�إجنليزية مرتجمة لزيادة احل�صيلة
ال��ل��غ��وي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات� ،إىل ج��ان��ب
اال�ستعانة بالتمثيل لبع�ض اجلرائم
ال�شهرية ال��ت��ي �ساهمت يف حلها
الأدلة العلمية والتقنية احلديثة.

�أ���ص��در م��ع��ايل رئي�س جامعة
امل��ل��ك �سعود الأ���س��ت��اذ الدكتور
ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن العمر
قراراً بتكليف الربوفي�سور �صالح
بن عبدالرحمن بن �صالح مديراً
تنفيذ ًّيا للتخطيط الإ�سرتاتيجي
باملدينة الطبية اجلامعية.
جت�����در الإ�������ش������ارة �إىل �أن
ال�بروف��ي�����س��ور ب���ن ���ص��ال��ح من
ال��ك��وادر الوطنية املتميزة ،فهو
ا���س��ت�����ش��اري يف جم���ال ج��راح��ة
امل�سالك البولية و�أمرا�ض الذكورة
د .بن �صالح
والعقم واجل��راح��ة املجهرية يف
املدينة الطبية اجلامعية ،و�أ�ستاذ يف كلية الطب ،و�شغل العديد
من املنا�صب الإداري��ة منها :ع�ضو اللجنة املركزية لالعتماد يف
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،و ع�ضو اللجنة الإ�شرافية
لتحديث البورد ال�سعودي المتحانات امل�سالك البولية للدرا�سات
العليا بالهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،وع�ضو اللجنة
الطبية ال�شرعية ب��وزارة ال�صحة ،ورئي�س ق�سم جراحة امل�سالك
البولية يف م�ست�شفى الأمري حممد بن عبدالعزيز �ساب ًقا ،ورئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية ل�صحة الرجل.
وهو حا�صل على الزمالة الكندية يف جراحة امل�سالك البولية
من جامعة ميكجيل الكندية ،وحا�صل على الزمالة الكندية يف
�أمرا�ض الذكورة والعقم من جامعة تورنتو ،وماج�ستري الإدارة
ال�صحية من كلية فرانكفورت لإدارة الأعمال يف �أملانيا ،وله العديد
من امل�شاركات البحثية والعلمية على امل�ستويني املحلي والدويل،
�إ�ضاف ًة �إىل ع�ضوية العديد من اللجان الطبية والعلمية داخل
اجلامعة وخارجها.

حفل ختامي
ألنشطة «اآلداب»

نظم ن��ادي املحا�سبة حما�ضرة بعنوان (ال�شهادات املهنية يف
التخ�ص�صات املحا�سبية) قدمها الأ�ستاذ �أو�س بن �إبراهيم امل�سلم
املحا�ضر بق�سم املحا�سبة -وحتدث فيها عن رحلته يف احل�صولعلى ال�شهادات املهنية يف تخ�ص�صات املحا�سبية ،ومدى �أهميتها
العلمية والعملية للطالب واملهتمني باملحا�سبة .واختتمت املحا�ضرة
بالإجابة عن �أ�سئلة احل�ضور وا�ستف�ساراتهم.

ر�سالة اجلامعة  -كلية الآداب
نظمت الأن���دي���ة الطالبية
لا ختامياً
بكلية الآداب ح��ف� ً
ل�ل�أن�����ش��ط��ة ال��ط�لاب��ي��ة ،ي��وم
اخل��م��ي�����س 1444/4/2هـ،
وا�شتمل احلفل على كلمات من
م�س�ؤوالت الأن��دي��ة ،وع��دد من
الفقرات املنوعة بني ق�صائد
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة الف�صحى
و�أنا�شيد باللغة الإجنليزية،
ٍ
وكلمات حتت عنوان (عابرون
ولكن بطيب الأث����ر)� ،إ�ضاف ًة
�إىل م�سابقات ���س��اده��ا اجلو
احلما�سي.
ويف ختام احلفل مت تكرمي
جميع املتميزات يف الأن��دي��ة
الطالبية وذلك بتقدمي الدروع
والق�سائم ال�شرائية تقديراً لهن
على جهودهن.

محاضرة في نادي المحاسبة
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ورج���وع���ا �إىل �أه��م��ي��ة الأدل����ة
ً
ال��ع��ل��م��ي��ة يف الإث���ب���ات اجل��ن��ائ��ي؛
اختتم ال��ن��ادي فعاليته مب�ساحة
حوارية عرب من�صة تويرت للتوا�صل
االجتماعي مو�ضوعها (مدى كفاءة
تطبيق الأدل���ة العلمية واالعتماد
عليها كدليل من �أدل��ة الإث��ب��ات يف
الق�ضاء ال�سعودي) ،قدَّ م امل�ساحة

احلوارية كل من :املتخ�ص�ص يف علم
اجلرمية وع�ضو الهيئة ال�سعودية
للمحامني الأ�ستاذ �سلمان اجلودي،
وا�ست�شاري الطب ال�شرعي الدكتور
حممد �صالح مددين ،ونوق�ش فيها
عدد من املحاور كان �أبرزها� :أنواع
الأدلة القانونية يف م�سرح اجلرمية،
وكيفية تطبيق الدليل وربطه بوقائع

اجلرمية� ،إ�ضاف ًة �إىل التعرف على
احلم�ض النووي وخ�صائ�صه ،ودور
ال��ط��ب��ي��ب ال�����ش��رع��ي يف م��ث��ل ه��ذه
اجل����رائ����م .وحت��ق��ق��ت خم��رج��ات
امل�شروع با�ستفادة �أكرث من 900
طالبة وتوعيتهن بالواقع العملي من
جهة ،و�صقل �شخ�صياتهن القانونية
من جهة �أخرى.

تأهيل الطالب للعمل المالي ..في محاضرة

ر�سالة اجلامعة  -ق�سم الإدارة املالية
�أق�����ام ق�����س��م الإدارة امل��ال��ي��ة
حما�ضرة بعنوان «توعية وت�أهيل
الطالب للعمل يف القطاع امل��ايل»
قدمها الأ���س��ت��اذ ب��در ب��ن عبداهلل

ال��ت��وي��ج��ري م��دي��ر �إدارة املعايري
مل�ؤهالت املهنة يف الأكادميية املالية
ل��ط�لاب وط��ال��ب��ات ق�����س��م الإدارة
املالية بكلية �إدارة الأعمال ،وذلك
�ضمن مبادرة جولة اجلامعات التي

تنظمها الأكادميية املالية؛ لتو�ضيح
ال�شهادات املهنية يف القطاع املايل،
و�أه��م��ي��ت��ه��ا ل��ل��خ��ري��ج�ين ،وك��ذل��ك
التعريف مببادرة الأكادميية لدعم
اخلريجني.
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برعاية رئي�س اجلامعة..

وكيل الجامعة يدشن الكتاب التذكاري لـ د .النعيم

قدمت أسرة النعيم منحة بحثية سنوية لطلبة الدراسات العليا
بأقسام التاريخ بالجامعات السعودية
ر�سالة اجلامعة -متعب ال�سبيعي-
ي��ا��س��ر ف�لات��ة  -رمي احل� ��ايف -ن��واف
العتيبي  -نايف املقاطي
برعاية معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور ب��دران العمرّ ،
د�شن وكيل
اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان
ال��ك��ت��اب ال��ت��ذك��اري للدكتورة ن��ورة
بنت عبداهلل النعيم -رحمها اهلل-
بعنوان «ب��ح��وث حمكمة يف تاريخ
اجلزيرة العربية القدمي» ،بح�ضور
وال���د املحتفى بها م��ع��ايل ال�شيخ
ع���ب���داهلل ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م و�أ���س��رت��ه��ا
الكرمية ،وعميد كلية الآداب ورئي�س
ق�سم التاريخ وعدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب والطالبات.
ابتد�أ حفل التد�شني الذي �أقامه
ق�سم ال��ت��اري��خ بكلمة رئي�س هيئة
حت��ري��ر ال��ك��ت��اب ال��دك��ت��ور عبداهلل
العبداجلبار ،التي قال فيها :نحتفي
ال��ي��وم ب�����ص��دور ال��ك��ت��اب ال��ت��ذك��اري
للدكتورة نورة بنت عبداهلل النعيم
رحمها اهلل� -إ�سها ًما يف تعزيز ماقدمته من خدمات جليلة للق�سم
واجلامعة والطلبة يف م�سرية حياتها
االكادميية ،وي�أتي تبني الق�سم لهذا
للكتاب تخليدًا مل�سريتها العلمية
و�شك ًرا و�إكرا ًما من الق�سم ومن�سوبيه
لتفانيها و�إخال�صها لأكرث من ثالثة
عقود.
� 7أبحاث
و�أك��د د.العبداجلبار �أن الكتاب
يقوم على جمموعة م��ن الأب��ح��اث
العلمية التي تعتمد املنهج العلمي
بدءا من اختيار الأبحاث وحتكيمها
ومراجعتها .وق��د تقرر م��ن بداية
انطالق امل�شروع �أن تقت�صر الأبحاث
على التخ�ص�ص الدقيق للدكتورة
ن��ورة النعيم وه��و «ت��اري��خ اجلزيرة
العربية القدمي» ،التخ�ص�ص الذي
�أحبته و�أف��ن��ت فيه معظم عمرها
داخل الق�سم وخارجه .خرج الكتاب
يف حلة متميزة حتوي �سبعة �أبحاث

متخ�ص�صة يف التاريخ القدمي وهي:
ترجمة ال��دك��ت��ور �أح��م��د اب��ن عمر
الزيد لبحث الدكتور :الفريد ب�ستم
«ديانة التوحيد عند احلمرييني»،
الذي يعد من املراجع املهمة لديانة
ت��اري��خ اجل��زي��رة العربية ال��ق��دمي؛
ل��ت��ن��اول��ه م��ف��ه��وم وت��ط��ور م�صطلح
احلنيفية يف جنوب اجلزيرة العربية
وارتباطه بالكيانات ال�سيا�سية يف
اجلزيرة واملناطق املجاورة.
و����ش���ارك ال��دك��ت��ور ج���اد ببحث
«خ���ط���ة ال����وزي����ر ال��ن��ب��ط��ي ���س��ويل
والأم��ي��رة ال��ي��ه��ودي��ة ���س��ال��وم��ي بني
احل��ب وال��دي��ن وال�سيا�سة» ال��ذي
تناول الروابط االجتماعية والدينية
وال�سيا�سية ململكة اليهود والأنباط
وانعكا�سها ال���دويل على التدخل
ال��روم��اين ،وتبني �أن عوامل احلب
الظاهرية لي�ست كافية يف حتقيق
التالحم ال�سيا�سي .فيما ركز بحث
عبداهلل عبداجلبار «طيء الطائيون
يف امل�صادر الكال�سيكية» على �أهمية
امل�صادر يف تتبع الإ�شارات الواردة
لقبيلة ط��ي وال��ط��ائ��ي�ين وحت��دي �دًا
ظهورهم وامتداد القبيلة منذ القرن
الأول م��ي�لادي ،ومي��ك��ن االعتماد
على هذه امل�صادر يف درا�سة ق�ضية
القبائل العربية يف املنطقة .ويتناول
ب��ح��ث ال��دك��ت��ور ر���ض��ا ع��ب��داجل��واد
«�أل��ق��اب الإم�ب�راط���ور �أنطونيو�س
بيو�س الر�سمية يف �ضوء نق�ش جزيرة
فر�سان الالتيني» �أهمية النقو�ش يف
درا�سة تاريخ املنطقة وعالقتها مع
العامل اخل��ارج��ي ،ومن��وذج�اً ل�سعي
الرومان والقوى املجاورة لل�سيطرة
على املنطقة والتحكم يف مواردها.
وا�ستعر�ض بحث الدكتورة فوزية
القر�شي «اخلطبة وعقد النكاح
عند عرب ال�شمال قبل الإ�سالم»
اهتمام العرب باخلطبة بو�صفها
�أول مراحل عقد النكاح ،واملرا�سم
ال��ت��ي ت�سبقه م��ن ���ش��روط ال���زواج
واختيار �شريك احلياة �سواء من

امل����ر�أة �أم ال��رج��ل ،وامل��و���ض��وع��ات
االجتماعية املرتبطة بها.
و����ش���ارك���ت ط��ال��ب��ة ال���دك���ت���وراة
بالق�سم الأ�ستاذة منال املطريي يف
بحث «واردات اجلزيرة العربية يف
ع�صورها القدمية من الألف الأول
قبل امليالد الثالثمائة امليالدية»،
للتعريف بواردات اجلزيرة العربية
و�أن ال��ع��رب ا���س��ت��وردوا املنتجات
اال�ستهالكية والكمالية ،م�شاركة يف
التجارة الدولية.
�أم����ا ال��ب��ح��ث ال��ف��ري��د ل��ط��ال��ب
املاج�ستري خالد �سعيد «العباءة
يف ج����زي����رة ال����ع����رب يف ���ص��در
الإ�سالم» ،فقد تناول �أنواع العباءة
واال���س��ت��ع��م��االت��ه��ا وق��ري��ب �اً ل��ه��ا يف
�صدر الإ�سالم والقريب من الع�صر
اجل��اه��ل��ي وه���و م��و���ض��وع متميز
للدرا�سة يف التاريخ القدمي.
ً
مقاال
60
من جانبها �ألقت ع�ضوة اللجنة
العلمية يف حترير الكتاب الدكتورة
�إلهام البابطني كلمة بهذه املنا�سبة،
حيث قالت�« :أق��ف �أم��ام رائ��د من
رواد التعليم و�إداري ن��اج��ح ترك
ب�صماته الوا�ضحة يف كل مرفق عام
تقلد م�س�ؤوليته ،بدءا من املديرية
العامة لتعليم جن��د ،ث��م يف �شركة
الغاز الأهلية ومنها �إىل �أمانة مدينة
الريا�ض ،ثم �أمانة امل��دن العربية،
�إن��ه الوالد واملربي الكبري الدكتور
ع��ب��داهلل ب��ن علي النعيم -حفظه
اهلل -و�أطال بقاءه و�سدده.
وق����ال����ت �أت����رح����م ال���ي���وم على
ذل��ك الغر�س ال��ذي غر�سه والنبتة
ال�����ص��احل��ة ،ال��ت��ي �سقاها ورع��اه��ا
وزرع ف��ي��ه��ا ح���ب ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل
والإخال�ص واخلري والإح�سان وكل
مكارم الأخ�لاق �إنها الدكتورة نورة
بنت عبد اهلل -رحمها اهلل ،-م�ؤكدة
�أن اجلميع يقف اليوم لتد�شني هذا
العمل العلمي املوثق الذي �سطرته
�أقالم علماء جمدين؛ ليكون تذكارا

لتلك الزميلة اجلليلة التي كانت
بينهم اىل عهد لي�س بالبعيد ملء
ال�سمع والب�صر.
و�أ�ضافت �أن كتاب الدكتورة نورة
بنت عبد اهلل النعيم رمز االخالق،
والإح�سان ،والعلم والعمل ،ا�شتمل
على �ستني مقاال خطته �أقالم نخبة
من �أ�سرتها وزميالتها ،وزمالئها
وتلميذاتها ومعارفها ،ال��ذي �صدر
قبل ع��ام م��ن الآن ماهو �إال دليل
على ما كان لها -رحمها اهلل -من
احلب والإخال�ص والتقدير عند كل
عارفيها.
 3منطلقات
من جهته �ألقى رئي�س ق�سم التاريخ
الدكتور فار�س متعب امل�شرايف كلمة
ق��ال فيها :نحتفل بتد�شني كتاب
علمي ت��ذك��اري ل��ل��دك��ت��ورة النعيم
رحمها اهلل ،-وهذه العادة النبيلةوالإن�سانية ت�أتي من عدة منطلقات،
املنطلق الأول النافع من رد اجلميل
لأ�ساتذتنا و�شكرهم على اجلهود
التي بذلوها طيلة �سنوات خدمتهم،
ال��ت��ي ق�����ض��وه��ا يف خ��دم��ة الق�سم
والكلية واجلامعة وال��وط��ن ،وي�أتي
منطلقنا الثاين من �إمياننا ب�أهمية
دور الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة يف لعب
دور حموري لدعم الن�شاط البحثي
والعلمي وا�ستغالل هذه الظروف يف
حفظ وت�شجيع الزمالء والزميالت
يف امل�ساهمة وامل�����ش��ارك��ة يف مثل
هذه الأعمال الأكادميية التي جرت
ال��ع��ادة �أن ت��ك��ون ب��ح��وث�اً م�شرتكة
حمكمة تعالج مو�ضوعاً واح��داً يف
التخ�ص�ص.
وقال �أنتهز هذه الفر�صة لأقدم
�شكري وامتناين للجنة التحرير التي
�أ�شرفت على �إن��ت��اج كتاب «بحوث
حمكمة يف تاريخ اجلزيرة العربية
القدمي» ،وال�شكر مو�صول للزمالء
والزميالت الذين �أ�سهموا ب�أبحاث
ه���ذا ال��ع��م��ل وه���و علمي ت��ذك��اري
ل��ل��دك��ت��ورة ن���ورة ال��ن��ع��ي��م ،وال �شك

�أن ه��ذه الأع��م��ال وامل��ب��ادرات ت�أتي
ب�صفتها نوعا من التخليد لذكرى
�أ�ساتذتنا العطرة.
فيما يكمن املنطلق الثالث يف
ر�ؤيتنا -و�أعني ق�سم التاريخ -ب�أهمية
هذه الأعمال يف خدمة املجتمع يف
جمال الأبحاث التاريخية ومواكبة
ر�ؤي����ة ب�لادن��ا ال��ط��م��وح��ة يف ه��ذا
الع�صر امليمون عهد �سيدي خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز ومبتابعة مبا�شرة من
ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان -حفظهما
اهلل ،-و�إن��ن��ا نقدر ونثمن اجلهود
التي تبذلها جامعة امللك �سعود يف
دعم هذه املنا�شط العلمية.
و�أك���د على �أهمية دور القطاع
اخلا�ص يف دعم الأبحاث والدرا�سات
الأكادميية والباحثني والباحثات من
�أع�ضاء التدري�س والطلبة.
تكرمي لأ�سرة النعيم
م��ن جهته ع�بر م��ع��ايل ال�شيخ
عبداهلل بن علي النعيم عن �شكره
لقيادات اجلامعة واحل�ضور على
ه��ذا ال��ت��ك��رمي ،م���ؤك��دًا �أن���ه تكرمي
لأ�سرة النعيم ،مقدما �شكره للدكتور
�أحمد الزيلعي ال��ذي كان جماهدًا
ك��ب�يرا يف ت�أ�سي�س ه���ذا ال��ك��ت��اب،
وك��ذل��ك ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الطيار
الذي �أ�شرف مع زمالئه على حتقيق
هذا الكتاب ،وكذلك الدكتورة �إلهام
البابطني التي تابعت هذا امل�شروع
وكانت لهم �أفهمها �صادقة وحمبة
للمرحومة الدكتورة نورة ،والدكتورة
�سلمى هو�ساوي واال�ستاذة �سامية
العتيبي.
وا�ستعر�ض معايل الأمني ال�سابق
ملدينة الريا�ض الأ�ستاذ عبداهلل بن
علي النعيم ذكرياته مع جامعة امللك
�سعود من ُذ �إن�شائها ،و�أع���رب عن
�شكره وامتنانه هو و�أ���س��رة النعيم
كافة لق�سم التاريخ ممثال يف زمالء
وزميالت الفقيدة وطالباتها على

هذه اللفتة .
منحة بحثية
و�أع����ل����ن م��ع��ال��ي��ه ع���ن ت�برع��ه
و�أ�سرته مبنحة بحثية �سنوية لطلبة
الدرا�سات العليا ب�أق�سام التاريخ
باجلامعات ال�سعودية حتمل ا�سم
الفقيدة حتت �إ�شراف ق�سم التاريخ
بجامعة امللك �سعود خدمة للباحثني
يف تاريخ اجلزيرة العربية.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل �أل��ق��ى وكيل
اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان
كلمة قال فيها « :نيابة عن معايل
رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر،
ي�سعدين وي�شرفني �أن �أكون بينكم يف
حفل تد�شني هذا الكتاب التذكاري
للدكتورة نورة النعيم -رحمها اهلل،-
الذي يحتوي على عدد من البحوث
املحكمة يف تاريخ اجلزيرة العربية
القدمي ،ونيابة عن �إدارة اجلامعة
وم�س�ؤوليها �أتقدم بال�شكر جلميع
الزميالت والزمالء الذين �أ�سهموا
يف �إعداد هذا الكتاب.
بعد ذلك تف�ضل وكيل اجلامعة
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ل��م��ان
ال�سلمان بتقدمي درع م��ق��دم من
ق�سم التاريخ للدكتور نورة عبداهلل
النعيم -رحمها اهلل-؛ لنيلها درع
�شوامخ امل�ؤرخني العرب بالقاهرة
لعام  2021ت�سلمه معايل ال�شيخ
عبداهلل النعيم.
هذا وحتدثت لـ «ر�سالة اجلامعة»
الدكتورة �سلمى هو�ساوي -الأ�ستاذ
امل�شارك يف التاريخ القدمي -قائلة
نحتفي هذا اليوم مبنا�سبة تد�شني
الكتاب ال��ت��ذك��اري للدكتورة ن��ورة
بنت عبداهلل النعيم ،وفا ًء لفقيدتنا
�صاحبة االبت�سامة الهادئة والقلب
الكبري نوره املتميزة خل ًقا وعل ًما،
و�سعيدة ج ًدا الن�ضمامي لع�ضوية
حت��ري��ر ه��ذا الكتاب الق ّيم ال��ذي
ي��ت�����ض��م��ن ال��ع��دي��د م���ن الأب���ح���اث
املحكمة يف التاريخ القدمي ،لعدد
من املتخ�ص�صني يف املجال ذاته.
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ّ
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

ر�سالة اجلامعة ـ �سعود ال��دو��س��ري،
فهد املطريي ،متعب ال�سبيعي:
ق����دم����ت وح�������دة ال����درا�����س����ات
الإعالمية بق�سم الإعالم (مدى) يوم
الإثنني املا�ضي مبدرج كلية الآداب
حلقة نقا�ش علمية بعنوان( :حتوالت
امل�شهد الإعالمي ال�سعودي).
�أدار ال��ن��دوة ال��دك��ت��ور عزالدين
�سليمان املطريي مب�شاركة الدكتور
طالل عبدالرحمن ّ
ال�شرثي.
�سلط ال��دك��ت��ور ط�لال ّ
ال�شرثي
ال�ضوء يف درا���س��ت��ه النوعية على
ال���و����ض���ع احل������ايل ل��ل���إع��ل��ام يف
ال�سعودية ،حيث ق��ام بجملة من
املقابالت التي �أو�ضحت له العديد
من �أ�سئلة درا�سته ،و�أجابت على ما
يحتاجه الإع�لام يف ال�سعودية من
�إع���ادة هيكلة للأنظمة املتداخلة،
و�أن الو�ضع ال يدعو للي�أ�س ،و�إمنا
يحتاج فقط �إىل ترتيب و�إعادة نظر
يف الأن��ظ��م��ة ،م��ع تطوير الإع�ل�ام
امل�ؤ�س�سي و�إدارة العالقة بينه وبني
يرا �إىل �أن
���ص��ن��اع امل��ح��ت��وى .م�����ش� ً
الإع�لام امل�ؤ�س�سي غري معتاد على
التقنية ب�شكل كامل بعك�س �صناع
املحتوى الذين يتقنونها.
و�أو����ض���ح �أن م��ك��ون��ات امل�شهد
الإعالمي ال�سعودي ،تنق�سم �إىل عدة
�أق�سام وهي :الإعالم امل�ؤ�س�سي ،وهو

التقليدي الذي ينتج املواد الإعالمية
مثل ال�صحافة والإذاع���ة والتلفاز،
ثم �صناع املحتوى الذين ينق�سمون
�إىل جزئني :الذين ي�أخذون املجال
الإع�لام��ي باعتباره عملاً جزئ ًّيا،
وال��ذي��ن ي���رون �أن الإع��ل�ام يحتاج
�إىل تكري�س كل يوم فيه وهو الدوام
الكامل ،ويعتقدون �أن دورهم كبري
وم�ؤثر ويدعون لزيارة مقر عملهم.
ثم العاملون يف املجال الإعالمي:
الذين ال ينتمون �إىل الت�صنيفات
ال�سابقة مبا فيهم املعلنون واخلرباء
القانونيون وامل�شرعون وغريهم.
ف�صناع املحتوى يفتقرون �إىل
اخل�برة ال�صحفية للح�صول على
الأخ���ب���ار ،وال يهتمون مل��ا تن�شره
امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،ويلج�أون �إىل
وكالة الأنباء ال�سعودية ،ويعتربون
�أن��ف�����س��ه��م ق���ادة ل��ل��ر�أي الإع�لام��ي
ال�������س���ع���ودي �أك���ث��ر م����ن الإع���ل��ام
امل�ؤ�س�سي.
و�أو�ضح ال�شرثي �أن عدم و�ضوح
الرتتيب التنظيمي يحد من �أداء
ال�صحفي ،و�أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ت��ع��اين يف م��واك��ب��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
الإع�لام��ي��ة امل��ت��ط��ورة ،و�أن العامل
االقت�صادي غري م�ستقر؛ لأن م�صادر
الدخل منخف�ضة جداً ب�سبب توجه
املعلنني �إىل �صناع املحتوى الأكرث
جناحا والأو�سع انت�شاراً حملياً من
ً

امل�ؤ�س�سات الإعالمية .و�أ�ضاف� :إن
الإع�لام ال�سعودي غري نا�ضج �إىل
حد كبري ،ذلك �أنه ف�شل يف �إي�صال
الر�سالة الإع�لام��ي��ة �إىل اخل��ارج،
ومن ثم وجب علينا �أن نركز على
م�صادر �صناعة املحتوى احلقيقي،
والنتائج على �أية حال ال تدعو �إىل
الي�أ�س.
و�أ�شار كذلك �إىل عالقة �صناع
امل��ح��ت��وى وط��ب��ي��ع��ة ن��ظ��رت��ه��م �إىل
الإعالم التقليدي و�أنها نظرة حادة
تناف�سية ،يف حني ترى امل�ؤ�س�سات
الإع�لام��ي��ة �أن �صناع امل��ح��ت��وى ال
ينتمون للمجال لعدم متكنهم من
�أ�ساليب الإعالم التقليدي.
كما تط ّرق �أي�ضاً �إىل بع�ض نتائج
ال��درا���س��ة ف��ق��ال :ح��دث تباين بني
الأق�سام الثالث التي ت�شكل امل�شهد
الإع�ل�ام���ي ال�����س��ع��ودي ،ف�صانعو
املحتوى وامل�ؤثرون هم �أكرث تكيفاً مع
التقنية ،و�إن كانت الدرا�سة �أ�شارت
�إىل انتظام انتاجية �أ�صحاب الدوام
الكامل وان�ضباط مهامهم يف �آلية
�صناعة املحتوى.
وفيما يتعلق بالت�صورات نحو
ح��ق��وق امل����ؤل���ف ات�����ض��ح �أن هناك
�صعوبة �إجرائية تطال كل الفئات
ال��ث�لاث يف ح��ال قر�صنة حمتواه،
فعملية ح�صوله على حقوقه غري

جمدية و�صعبة من ناحية التطبيق
ال��ق��ان��وين ،على ال��رغ��م م��ن وج��ود
ميثاق �شرف لدى هيئة ال�صحفيني،
ول��ك��ن ت��ف��ع��ي��ل ال��ب��ن��ود ف��ي��ه لي�س
بالكفاءة املطلوبة.
و�أ�شار �أحد الأ�ساتذة احلا�ضرين
يف اجلل�سة �إىل احتياج ويل الأمر
�إىل التعريف مبا يحتاجه الإعالم
ال�سعودي ،وهي �إح��دى الدرا�سات
التي يحتاجها املجال ،م�شيدًا بهذه
ال��درا���س��ة ومب��ا تو�صلت �إل��ي��ه من
نتائج.
و بعد �س�ؤال �أح��د الطالب عن
ر�أي الدكتور ط�لال ّ
ال�شرثي بعد

�أقامها كر�سي الإعالم اجلديد..

ال��درا���س��ة ع��م��ا يحتاجه الإع�ل�ام
ال�سعودي� ،أ�شار �إىل �أنه يحتاج �إىل
تقبل �صناع املحتوى وامل�ؤ�س�سات
الإع�لام��ي��ة لبع�ضهم البع�ض؛ لأن
جم���ال الإع��ل��ام ال�����س��ع��ودي يكفي
جميع الأطراف ،وقد يكون توافقهم
وتقبل بع�ضهم البع�ض داف � ًع��ا يف
عملية تطوير الإع�ل�ام ال�سعودي
الذي يحتاج ب�شكل عام �إىل �إعادة
هيكلة يف الأنظمة ل�ضمان تطوره،
ل��ت��ك��ون ال�����س��ع��ودي��ة دول���ة نا�ضجة
�إعالمياً.
ويف ختام احللقة �ص ّرح الدكتور
ط�ل�ال ل�����س��ن��اب �صحيفة ر���س��ال��ة
اجل��ام��ع��ة ق���ائ� ً
ل�ا��� :س��ع��دت ال��ي��وم

بتقدمي حلقة نقا�شية بتنظيم مركز
الدرا�سات الإعالمية (مدى) �أدارها
زم��ي��ل��ي و�أخ����ي ال��دك��ت��ور ع��زال��دي��ن
املطريي ،وكانت احللقة عن حتوالت
امل�شهد ال�����س��ع��ودي ،وه���ي جزئية
تناولتها يف �أطروحة الدكتوراه التي
ح�صلت عليها م��ن ج��ام��ع��ة والي��ة
�أري��زون��ا قبل ع��ام ،وك��ان املو�ضوع
يغطي متغريات ال��واق��ع الإعالمي
على م�ستوى ال�صحفيني امل�ؤ�س�سيني
وع��ل��ى م�����س��ت��وى ���ص��ن��اع امل��ح��ت��وى
للإعالم اجلديد و�أي�ضاً العاملني
امل��رت��ب��ط�ين ب��ق��ط��اع��ات الإع��ل��ام،
و�أمتنى �أن تكون احللقة قد حازت
على ر�ضا احل�ضور الكرمي.

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

ر�سالة اجلامعة ـ قما�ش املني�صري:
�أق����ام ك��ر���س��ي الإع��ل�ام اجل��دي��د
يف ق�سم الإعالم بكلية الآداب يوم
الثالثاء  7ربيع الثاين  1444هـ
يف مدرج كلية الآداب ندوة علمية
ب��ع��ن��وان )دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ط�لاب،
�صناعة التوا�صل والتفاهم الدويل(،
قدمها �سعادة الدكتور علي بن دبكل
العنزي الأ���س��ت��اذ امل�����ش��ارك بق�سم
الإعالم ،و�سعادة الدكتور مطلق بن
�سعود املطريي الأ�ستاذ امل�شارك
بق�سم الإع�لام ،والأ�ستاذ عياد بن
راج��ح الطوير مدير �إدارة الطلبة
الدوليني ،ومب�شاركة الطالب �سعيد
ح�سني ح�سن من بريطانيا.

و�أدار ال���ن���دوة ال��دك��ت��ور مطلق
امل��ط�يري ح��ي��ث ق���ال� :إن اح�ت�رام
الإن�����س��ان للإن�سان مب��ا يقدمه يف
م��ي��ادي��ن ال��ع��ل��م ،و�أف�����ض��ل طريقة
للتفاهم والتوا�صل هي طريق العلم
والتعليم ،وطالب العلم كاملجاهد.
وق��ال� :إن مما تت�شرف به جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود �أن م��ن ب�ين طالبها
طال ًبا دوليني ،وهذا ما يعطي البلد
ميزة وتطو ًرا على م�ستوى العامل،
مل��ا تقدمه ل��ه ��ؤالء ال��ط�لاب .وق��ال
ال��دك��ت��ور مطلق� :إن ال��ن��دوة ت�ضم
م�شاركة من الطالب ح�سني ،وهو
�صومايل الأ�صل بريطاين اجلن�سية،
ويدر�س يف ال�سعودية ،وهو منوذج
حي يدل على �أن توا�صل الإن�سان

مع الإن�سان يكون بالعلم .ويهمنا
احل�ضور الطالبي لل�سعوديني �أو
غري ال�سعوديني ،فالطالب الدوليون
جزء من ثقافتنا وجتربتنا وح�ضورنا
الإن�ساين يف امل�شهد الدويل.
ويف م�شاركة من باحث الدكتوراه
عزام العبيد ا�ستعر�ض فيها �أربعة
فيديوهات قال �إنها ق�ص�ص لنماذج
م�شرفة لطالب �سعوديني مبتعثني
يف العديد من الدول ،تدل على �أن
الطالب �سفري لبلده ،وقد عك�ست
هذه الق�ص�ص هويتنا وثقافتنا ،فهم
يخدمون الدبلوما�سية ال�سعودية
ال��ع��ام��ة؛ �إذ ل��ل��ط�لاب �أث����ر عميق
مهما �صغر حجمه ،و�أف�ضل طريقة
للتوا�صل ه��ي ال��ع��ل��م ،ه��ك��ذا �أك��د

الطالب ما ذكره الدكتور مطلق يف
بداية حديثه.
وقال �إن دور الطالب ال�سعوديني
م��ه��م ،فهم �أداة م��ن �أدوات القوة
الناعمة ،ويجب �أن نعتني بهذا الأمر،
فالطالب والطالبات ال�سعوديون
يقومون بثالثة �أدوار مهمة:
�صناعة �صور ذهنية �أو تعزيزها
�أو ت��غ��ي�يره��ا ،ون��ط��م��ح �أن ميثلنا
الطالب خري متثيل.
وحت����دث ال���دك���ت���ور ع��ل��ي دب��ك��ل
ع��ن اجل��ان��ب العلمي والأك��ادمي��ي
والدبلوما�سية العامة ،وكان للدكتور
ت�صريح ل�صحيفة ر�سالة اجلامعة
ق��ال فيه :الدبلوما�سية العامة �أو
ال�شعبية هي �إحدى �أذرع ال�سيا�سة
اخل��ارج��ي��ة لأي����ة دول�����ة ،وت�����س��ان��د
الدبلوما�سية التقليدية التي تقوم
بها وزارة اخلارجية يف �أي دول��ة،
فن�شاط الدبلوما�سية العامة تقوم
به م�ؤ�س�سات حكومية �أو منظمات
دولية �أو �شركات لتح�سني �صورتها
ل���دى ج��م��ه��ور م�ستهدف يف دول��ة
�أخرى ،وهو جزء من حملة عالقات
ع��ام��ة ،وت�����س��ت��خ��دم الدبلوما�سية
تكنيكات ومهارات العالقات العامة.
وال��ط�لاب الدوليون يف اجلامعات
ال�سعودية ه��م ���س��ف��راء لل�سعودية
يف ب�لاده��م ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م ،حيث
تخرج من جامعة امللك �سعود منذ
البدء بربنامج املنح ع��ام ١٣٩٤ه��ـ
�أكرث من مائتي �ألف طالب وطالبة

) ،(٢٠٠٠٠٠وه��ذا ما دع��ا كر�سي
الإع�لام اجلديد ب�إ�شراف الدكتور
مطلق املطريي لإقامة هذه الندوة؛
وذل��ك لأهمية التعامل مع الطالب
الدويل ،ودجمه مع املجتمع املحلي،
ومعرفة ثقافة هذا املجتمع؛ من �أجل
عك�س ال�صورة ال�صحيحة للملكة.
ويف م�شاركة من الطالب الدويل
�سعيد ح�����س�ين� ،أع����رب فيها عن
حمبته ال�����ش��دي��دة وق��دم��ه��ا ه��دي� ًة
للح�ضور ،وق��ال �إن��ه مل يكن يعرف
من ال�سعودية �شيئا �سوى مكة.
و�إن اختالطه بالطالب ال�سعوديني
قبل قدومه لل�سعودية عندما كان
يف جامعة غرب بريطانيا كان من
خ�لال درا�سته م��ع طالب �سعودي
و�صفه ب�أمري الطلبة الذي كان مثاال
ريا لبلده ،وهو الطالب
م�ش ّر ًفا و�سف ً
�أن�س العجالن.
وق����ال ح�����س��ن� :إن����ه ت��ع��ل��م اللغة
العربية يف جامعة امل��ل��ك �سعود.
و�أك����د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة الدبلوما�سية
يف التعامل ،حيث �إن التنوع الذي
عاي�شه يف اجل��ام��ع��ة ك���ان ل��ه �أث��ر
عظيم ،وق��ال� :إنه ممنت ملا ر�آه من
املجتمع ال�سعودي ومن جامعة امللك
�سعود.
ف�أنتم �شعب نبيل ومبخالطتكم
�أ�ستطيع �أن �أج��ي��ب على ك��ل من
ي�س�ألني عنكم ،و�أ�ستطيع �أن �أت�صدى
لكل م��ن يظن بال�سعوديني الظن

ال�����س��يء وق����ال� :إن اململكة رائ���دة
عامليا ،ون�ستطيع �أن نحاور العامل
بالقلوب ،وب�إقناع العقول يف الق�ضايا
العاملية .وحت��دث عن معايل وزير
اخلارجية عادل اجلبري ،فقال� :إنه
ي�ستند عليه يف املعلومات واحلكمة
الدبلوما�سية.
وحتدث عن ر�ؤية ويل العهد فقال:
�إنها تالم�سنا �أكرث من ال�سعوديني،
فهي ر�ؤي��ة عاملية �إ�سالمية وعربية
�سعودية.
وتكلم ال��راج��ح ع��ن دبلوما�سية
ال��ط�لاب ،وذك���ر جتربته يف زي��ارة
مل��در���س��ة �أن�����ش ��أه��ا ط��ال��ب �سعودي
خ��ري��ج م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود،
ت�ضم  400طالب وطالبة ،علمهم
العربية ،وتخرج منها  100طالب
منت�شرين يف ال�صني ،وق��ال� :إن يف
ذل���ك ن��ق�ًل�اً للمعرفة ،وم���ن خ�لال
الطلبة الدوليني -عندما يعودون
ل��ب�لاده��م -ه��ن��اك ن��ق��ل للحقائق
وامل��ع��رف��ة ،وتكلم ع��ن ت��اري��خ املنح
يف اجل��ام��ع��ة ،وع���ن الإدارة التي
تعتني بالطالب منذ قبولهم حتى
ي�ستقرون ،م��ن خ�لال ا�ستقبالهم
يف امل���ط���ار ،و�إن���ه���اء �إج���راءات���ه���م،
وتخرجهم ،ومتابعتهم بعد التخرج،
والتوا�صل معهم .وحتدث �أي�ضا عما
يُقدّم لهم من رعاية �صحية ونف�سية
وبرامج وغريذلك مما يلبي جميع
احتياجاتهم.
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ٌ ََ
ُ
للبياض!..
كمائن فاشلة
ِ

طير السعد

مطلق احلربدي

قلوبهم
بحثوا ِبجَ يْبي عن
ِ
ر�صا�ص ِ
خابُوا،فلم ي ْلقوْا �سوى �أبياتي !
لو ف ّ َت�شوا ثوبي مَلَا وجدوا �سوى
و�س ِم ْ
الع�ش ِق ُ
ُالت !
�
آثار ْ
والقب ِ
ِ
َ
للبيا�ض،وماد َروْا
الكمائن
ن�صبُوا
َ
ِ
َ
� ّ َأن
الكمائن ت�ستحي من ذاتي !
طريق حديقتي
بذروا الفخا َخ على
ِ
اخهمْ جَ ّ َناتي!
فزرعْ ُت فوق ِف َخ ِ
ؤو�سهُ مو ِل َت ْ�ضربَ ْ
ْ
نخلتي
عادت ف� ُ
فت�ساقطت ر َ
ُطب ًَا لدى ّ َ
ْ
ربات!
ال�ض ِ
ُ
جيو�شهم
هر ِم ْل َء
ِ
بباب ال ّ َن ِ
وقفوا ِ
عيونهم راياتي!
فن�صب ُْت ِم ْل َء ِ
َ
لكن ُ
ول ُغوا مباءِ الي ِ َّمْ ..
جئتهم
لأَ ُ�ص ّ َب ما َء ُّ
الطهْ ِر منموْجاتي!
و�أُ ِريهمو � ِ يّأن ِب ْ
رغ ِم �إ�صابتي
قد زا َد قدْ ُر َ
حت ُّكمي ِب ُكرَاتي!
قلوبهم
امل�شعلون من
ِ
احرتاق ِ
طباعهم �شمْ عاتي!
دربي،ونار

ِ
ِ
الطريق ْ
تخذ ُتهم
والقابعون على
ِ
عدي بي ِ ّ
�صخر ًايُ ِ ّ
لكل جهاتي!
باح ومل يروا
واملاكثون من ّ َ
ال�ص ِ
ُ
ً
�شم�سا،ك� ْأن ِ�ص ُ
مات !
يغوا من
الظل ِ
وفنونهم
جنونهم
هلل د ُّر
ِ
ِ
بنار ثباتي!
نفخوا
كم
،
احلقد
يف
ِ
ِ
ً
ُ
مل � ْ
بابهم
يوما،
أكرتث
طنني ُذ ِ
ْبة َ
َات !
وفو ِ
مل يعْ ُد َر ّ َد َة خي ٍ
يوبهمْ
ما عُ دْ ُت �أ ْت ِق ُن حني �سَ ِ ّن ُن ِ
� اّ َإل لأِعْ َ
زف َ
فوقها م ْلهاتي !

االسم العربي :كرسوع أبو المغازل
االسم اإلنجليزيBlack- :
winged Stilt
موقع الت�صوير :منطقة الريا�ض
يتمز طائر كر�سوع �أ�سود اجلناحني �أو �أب��و املغازل
ب�ساقني طويلني باللون ال��وردي ومنقار نحيف طويل
حيث ت�ساعده هذه املميزات يف البحث عن طعامه يف
امل��اء ،وه��و من الطيور املائية متو�سطة احلجم حيث
يبلغ طول هذا الطائر � 37سم ،وال يختلف الذكر عن
الأنثى ،بل هم مت�شابهني ولهم لونني الأبي�ض والأ�سود
مع اختالفات ب�سيطة حيث الذكر له ملعة خ�ضراء على
االجنحة مع فرق احلجم الب�سيط بينهم .وهو من الطيور
ال�شائعة امل�شاهدة يف ال�سدود املائية والأودية وي�شاهد
يف جمموعات ولهم �أ�صوات �صاخبة ي�ستخدمها �أذا �شعر
يف �أي تهديد ،يعترب من الطيور املهاجرة وبع�ضه يتواجد
طيلة العام ويتكاثر يف بع�ض مناطق اململكة العربية
ال�سعودية.
�إعداد وت�صوير:
�إبراهيم ال�شوامني

طالب دكتوراة
ق�سم اللغة العربية

ثقافية

ت�س�أل :

لماذا ندرس التاريخ؟
جتيب الأ�ستاذة نوال بنت �إبراهيم
ال��ق��ح��ط��اين ال��ب��اح��ث��ة يف ال��ت��اري��خ
احلديث:
ي�تردد ه��ذا ال�����س��ؤال ك��ث�يراً على
امل�ؤرخني وامل�ؤرخات ،فالبع�ض يريد
معرفة �أهمية التاريخ وملاذا يُدّر�س؟!
وال��ب��ع�����ض ي���رى ع���دم �أه��م��ي��ة ه��ذا
التخ�ص�ص يف �سوق العمل ،والبع�ض
ي��رى �أن��ه تخ�ص�ص ال ه��دف له وال
جدوى لدرا�سته ،بل يطالب ب�إغالق
هذا التخ�ص�ص يف اجلامعات! كما
ح�صل للأ�سف يف بع�ض اجلامعات
ال�سعودية .وال �شك �أن هذه نظرة
ق��ا���ص��رة تك�شف ع��ن ع��دم معرفة
�أهمية درا�سة التاريخ ،ولو مل يكن
م��ن ف��ائ��دة م��ن درا���س��ة التاريخ �إال
الإفادة من عرب املا�ضي لكفى.
اق��ر�أ التاري َخ �إذ فيه ال��عِ رَ�َبر....
�ض َّل قو ٌم لي�س يَ ْد ُرون اخلَب
�أما ملاذا در�ستُ التاريخ؟
فال�سبب يعود بالدرجة الأوىل
حل��ب��ي ل��ل��ت��اري��خ و���ش��غ��ف��ي ب��ه منذ
ال�����ص��غ��ر ،وك�����ان اخ���ت���ي���اري ل��ه��ذا
التخ�ص�ص �صادماً نوعاً ما للمقربني
مني ،ويتكرر ال�س�ؤال القدمي اجلديد

ملاذا تدر�سني التاريخ؟ فهو تخ�ص�ص
لي�س له م�ستقبل وال اهتمام يف �سوق
العمل ...ال��خ .ف�أجبتهم يف حينها
ه��ل تعلمون �أن تخ�ص�ص التاريخ
يف املجتمعات الغريبة املتقدمة ال
يلتحق ب��ه �إال �صفوة ال��ط�لاب يف
املجتمع؟وزاد تقديري واحرتامي
لهذا التخ�ص�ص بعد ما �أبحرت يف
خفاياه وتعمقت يف عوامله وفنونه.
ل�ل�إم��ام ال�����س��خ��اوي )ت 902هـ
1497 /م( كتاب جميل حول هذا
املعنى وح���ول م��ن ينتق�صون هذا
العلم واختار له عنواناً الفتًا ف�سماه»
الإع�ل�ان بالتوبيخ مل��ن ذم التاريخ
لل�سخاوي» ،وهو كتاب ماتع جميل
�أن�صح اجلميع بقراءته ،واال�ستفادة
منه.
�إن التاريخ هو �أبو العلوم؛ ففي كل
تخ�ص�ص من التخ�ص�صات اجلامعية
ينبغي لنا الرجوع �إىل تاريخ هذا
التخ�ص�ص ،والأح���داث التاريخية
على م�ستوى الب�شرية تتطلب منا
ريا وحت��ل��ي�ًل�اً ت��اري��خ � ًّي��ا ،مل��اذا
تف�س ً
حدثت؟ و كيف حدثت؟ وهل �سبق
حدوثها؟ هنا ي�أتي دور امل�ؤرخ ليجلي
الأح�����داث وي�ضعها يف موازينها

التاريخية متجرداً من كل عواطفه،
وا�ضعاً احلقيقة ن�صب عينيه ،لذلك
ندر�س التاريخ.
حينما يكتب ب��اح��ث ع��ن تاريخ
حادثة معينة �سيح�صل على م�صادر
وم��راج��ع كثرية مرتبطة مبو�ضوع
احل��ادث��ة املعنية ،و�سيتوجب عليه
�أن يق ِّرر كيف �سيف�سر هذه امل�صادر
وامل��راج��ع وي�ؤلف بينها �سوياً .ويف
البداية �سيجد امل�صادر واملراجع
مربكة �إىل حد ما ،وقد ي�صل الأمر
�إىل ح��د ال��ت��ع��ار���ض �أي��� ً��ض��ا ،لذلك
يكون العمل يف كتابة التاريخ �شبي ًها
بعمل املحقق ،لأنه يثري من الأ�سئلة

�أك�ثر مما يجيب .ويتخذ امل�ؤرخون
ٍ
قرارات منظمة ونتائج معقولة بعد
التحقق من احلقائق ،متبعني نظاماً
حم��دداً ال�ستنتاج النتائج النهائية
امل��ن��ط��ق��ي��ة مل��ح��اول��ة ف��ه��م ح���وادث
التاريخ ،وا�ست�شراف امل�ستقبل وال
يكون ذلك �إال للم�ؤرخ فقط.
ق��ال �شي�شرون يف ال��ق��رن الأول
ق.م � « :أول قوانني امل�ؤرخ �أنه �أبداً
ال يتفوه بغري احلقيقة والثاين هو
�أال يكتم �شيئاً حقيقياً �أبداً» ،وبقت
هذه القوانني ثابتة حتى الآن على
الرغم من تغري بع�ض وجهات النظر
يف كتابة ال��ت��اري��خ .فكل م��ا �سبق

لعله �أجاب على �س�ؤال ملاذا ندر�س
التاريخ؟!
ختاماً كلنا نعلم �أن على ر�أ���س
م��ن ي��دع��م ال��ت��اري��خ وامل����ؤرخ�ي�ن يف
مملكتنا احلبيبة وال��دن��ا ومليكنا
امل�ؤرخ الأول موالي خادم احلرمني
ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد
ال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود  -حفظه اهلل
ورعاه ،و�س�أ�ست�شهد ببع�ض الأمثلة
دليل على اهتمامه حفظه اهلل بهذا
العلم ،منها ت�أ�سي�سه  -حفظه اهلل
 لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ
اجلزيرة العربية وح�ضاراتها ،وهذا

�إن دل على �شيء دل على اهتمامه
ال��وا���ض��ح ب��ع��ل��م ال��ت��اري��خ ،ودع��م��ه
للدرا�سات التاريخية ،وت�أتي هذه
املبادرة الكرمية ا�ستمراراً جلهوده
يف خدمة التاريخ الوطني ال�سعودي
ب�شكل خا�ص ،والتاريخ الإ�سالمي
والعاملي ب�شكل عام .كما عرف عنه
– حفظه اهلل ورع��اه -حبه للتاريخ
وامل ��ؤرخ�ين وت�شجيعهم ،واهتمامه
بهذا العلم ق���راء ًة ون��ق��داً ومتابع ًة
ورواي ًة وت�صنيفاً ودعماً .ومن الأدلة
� ً
أي�ضا رئا�سته ملجل�س �إدارة دارة
امللك عبد العزيز ،ورئا�سته الفخرية
للجمعية ال��ت��اري��خ��ي��ة ال�سعودية.
ورعايته الكرمية لعدد من الندوات
واللقاءات العلمية عن تاريخ اململكة
العربية ال�سعودية وتاريخ اجلزيرة
العربية.
وال �شك �أن جائزة خادم احلرمني
ال�شريفني لدرا�سات تاريخ اجلزيرة
العربية �شاهد على م��دى اهتمام
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز
التاريخي ،وحق لنا مع�شر امل�ؤرخني
معه �أن ن�صفه بــــ «م����ؤرخ امللوك
وملك امل�ؤرخني» ،فهل �سن�س�أل مرة
�أخرى ملاذا ندر�س التاريخ؟
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 60طالبًا يدرسون أشكال سطح األرض

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
ح��ر���ص ق�سم اجل��غ��راف��ي��ا بكلية
الآداب على تعزيز التطبيق العملي
امليداين ملا در�سه الطالب نظرياً
يف مقرراتهم ،وم��ن �أخ�صها مقرر
�أ�شكال �سطح الأر���ض .وقد وافقت
الكلية والق�سم واجلامعة على تنظيم
رحلة علمية حقلية مع طالب مقرر
�أ�شكال �سطح الأر�ض وعددهم 60
طالباً� ،إىل ال��درع العربي وال��رف
العربي ونفود قنيفذة؛ ي�صرح بذلك
الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن نا�صر
الوليعي �أ�ستاذ اجلغرافيا الطبيعية
فقال :انطلقت الرحلة يف ال�ساعة
الثامنة �صباحاً يف حافلتني �إىل الدرع
العربي الواقع �إىل اجلنوب والغرب
من القويعية حيث توجد ال�صخور
ال��ن��اري��ة ،و�أ���ش��ك��ال �سطح الأر����ض
التي تختلف عما �ألفه الطالب يف

مناطق ال�صخور الر�سوبية بالرف
العربي؛ فمن املعروف �أن جيولوجية
اململكة العربية ال�سعودية تق�سم �إىل
وحدتني جيولوجيتني كبريتني :كتلة
متب ِلّرة قدمية ت�سمى بالدرع العربي
 ،Arabian Shieldوط��ب��ق��ات
ر���س��وب��ي��ة ت�سمى ب��ال��رف ال��ع��رب��ي
.Arabian Shelf
و�أكد الدكتور عبد اهلل� :أن الدرع
العربي هو الأ�سا�س الذي بنيت عليه
الطبقات الر�سوبية ،وه��و يتكون
ب�صورة رئي�سية من �صخور جوفية
(بلوتونية) قبل كمربية وجمماتيكية
ومتحولة �إىل جانب بع�ض ه�ضاب
ال��ب��ازل��ت م��ن ع�صر الباليوجني،
وقد ا�ستقر هذا الدرع منذ الع�صر
الكمربي .وهناك اطلع الطالب على
نوعية ال�صخور وم��ا ي�صيبها من
جتوية وتعرية ،و�شاهدوا ب�أنف�سهم
م��ن خ�ل�ال م��ع��اي��ن��ة م��ب��ا���ش��رة ه��ذه

العمليات اجليومورفولوجية ،وطلب
منهم �أن يعوا ه��ذه امل�سائل حتى
يقارنوها مب��ا �سريونه الح��ق�اً من
�أ�شكال ت�ضاري�سية و�صخور ر�سوبية
يف الرف العربي يف الرحلة نف�سها.
وبعد ذل��ك انطلقت الرحلة �إىل
الرف العربي حيث توجد رمال نفود
قنيفذة وح��اف��ة طويق الر�سوبية،
والرف العربي يقع �إىل ال�شرق من
الدرع العربي؛ حيث ي�شكل ثلثي �شبه
جزيرة العرب على وجه التقريب،
فعلى ه��ذه القاعدة �شبه ال�سهلية
تقع �سل�سلة من ال�صخور الر�سوبية
القارية �ضحلة املياه اجلوفية .ومييل
الرف العربي كله مي ً
ال خفيفاً نحو
الأحوا�ض املجاورة ،ويف و�سط �شبه
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)

منحن
املنخف�ضة يف �شكل ح���زام
ٍ
عظيم يتاخم الدرع العربي ،وت�سود
الطبيعة هنا �سل�سلة من احلافات
املواجهة للغرب ت�سمى حملياً جيالن
(ج��م��ع ج����ال) ،وج��ي��وم��ورف��ول��وج��ي�اً
ح��اف��ات (ك��وي�����س��ت��ات ،)cuestas
ال خفيفاً
وبينما متيل الأحوا�ض مي ً
ثابتاً نحو اخلليج العربي والربع
اخلايل ووادي ال�سرحان فهي تت�أثر
ب�شكل القاعدة ال�سفلية.
و�أ���ض��اف�ُ �� :ش��رح للطالب �شكل
احل��اف��ات ،م��ع تطبيق على حافة
جبال طويق التي تقف �أمامهم بكامل
عنفوانها؛ فهي متتد امتداداً عظيماً
ي��ق��ارب �أل��ف كيلومرت م��ن ال�شمال
ال��غ��رب��ي �إىل اجل��ن��وب ال�����ش��رق��ي،
الريَا�ض تتجه نحو اجلنوب
وبعد ِ ّ
الغربي .وه��ذه اجل��ب��ال ع��ب��ارة عن
جيالن «كوي�ستات» تواجه الغرب
نتيجة مليلها نحو ال�شرق وال�شمال

ال�شرقي؛ ولهذا جند �أن خط تق�سيم
امل��ي��اه ي��ق��ع ع��ل��ى م�����ش��ارف اجل��ب��ال
الغربية ،حيث تنحدر �سفوح اجلبال
ان���ح���داراً ���ش��دي��داً يف ت��ل��ك اجلهة
التي ت�سمى مقدمة الكوي�ستات،
وت��ن��ح��در ان���ح���داراً ت��دري��ج��ي�اً نحو
ال�شرق حيث موقع ال�صفراء وهي
ظهر الكوي�ستا .وي��ت�راوح ارت��ف��اع
املنطقة بني نحو  600مرت يف بطون
الأودية ال�شرقية ،و 1097مرتاً عند
احلافات الغربية .ويت�صف �سطح
املحمية عموماً بالوعورة ب�سبب كرثة
الأودية وال�شعاب التي قامت بتخديد
املنطقة وتقطيعها ف�أ�صبحت منطقة
ذات م�سالك وعرة.
بعد ذلك اجتهت الرحلة �صوب
رم����ال ن��ف��ود ق��ن��ي��ف��ذة ح��ي��ث اطلع
ال��ط�لاب ع��ل��ى م��ك��ون��ات ال��رم��ال،
وتعرفوا على �أ�شكال الكثبان الرملية
وت�أثري الرياح يف ت�شكيلها.

ويف ختام حديثه قال الوليعي� :إن
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
يقع �إىل ال�شرق م��ن نفود ال�سر،
وا���س��م��ه ال��ق��دمي ه��و َر ْم���ل ال�� َورِ َك��ة
وقد ين�سب �إىل ماء الغزيز فيقال
رمل الغزيز .و�أن��واع الكثبان بنفود
قنيفذة معظمها كثبان رملية قبابية،
ولكن توجد بع�ض الكثبان الطولية
والعروق يف �شمال النفود .والكثبان
الرملية القبابية يف نفود قنيفذة
�ضخمة جداً قد ي�صل قطرها �إىل
 2كم ،و�أق�صى ارتفاع لها هو 150
م�تراً ،وال توجد منخف�ضات تذرية
ك��ب�يرة ،ول��ك��ن ت��وج��د على �سطوح
ال��ك��ث��ب��ان ال��ق��ب��اب��ي��ة ك��ث��ب��ان هاللية
م��ت��ح��رك��ة م��رت��ب��ة ب�شكل �صفوف
متوازية.

طلبة مركز ذوي اإلعاقة يزورون جازان

ر�سالة اجلامعة ـ �ش�ؤون الطالب
نظمت ع��م��ادة ���ش ��ؤون الطالب
ممثلة مبركز ذوي الإعاقة باجلامعة،
رحلة ملدينة جازان م�ؤخراً� ،ضـمت

الرحـلة  ١٨طالباً وم�شرفاً .بد�أت
الرحلة بزيارة جلامعة جازان ،وقد
ك��ان يف ا�ستقبالهم وك��ي��ل عمادة
�ش�ؤون الطالب للأن�شطة الطالبية،

ومت خالل الزيــارة تبـــادل الـــدروع
التذكارية ،والتعـرف على الأن�شــطة
والربامـج التــي تــــقدمها اجلامعة
للطلبة ذوي الإع���اق���ة .و�شملت

ال���زي���ارة رح��ل��ة ل��ل��ق��ري��ة ال�تراث��ي��ة
ال�شـعبية بجازان ،واختتمت الرحلة
بزيارة جلمعية الرثيا للمكفوفني
مب��ن��ط��ق��ة ج�����ازان ،ح��ي��ث ك���ان يف

ا�ستقبالهم �أع�ضاء اجلمعية .وقد
ه��دف��ت ال��رح��ل��ة ل��ت��ب��ادل اخل�برات
ب�ين اجل��ام��ع��ت�ين يف جم���ال تقدمي
اخل��دم��ات وال��ت�����س��ه��ي�لات للطلبة

من ذوي الإع��اق��ة ،وكذلك تعريف
ال��ط�لاب على الثقافات املتنوعة
من خالل الزيارات ملناطق اململكة
املختلفة.
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الرأي

قصة جائزة نوبل للفيزياء
�أتابع كل عام �أخبار جائزة نوبل ،خ�صو�صا يف الفيزياء والكيمياء ،للبقاء
على اطالع على �أخبار العلم والعلماء وحتديث معاريف مبوا�ضيع اجلائزة.
بيد �أن خرب جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام فرحت به �شخ�صيا ،وذلك
لكونها �أتت يف مو�ضوع الكتاب الذي �شاركت يف ت�أليفه مع ثلة من �أ�ساتذة
اجلامعات حول العامل يف مو�ضوع اجلائزة نف�سه (التوا�صل الكوانتي).
البع�ض من كبار خرباء فيزياء الكوانتم (الكم) ع ّد هذا املجال يف بداياته
«م�ضيعة للوقت» ،ولكن الكثري ا�ستمروا لعلمهم بتاريخ الثورات العلمية
ال�سابقة التي تبد�أ بتعليقات �ساخرة كهذه ،والتي ال يلتفت �إليها العلماء
الذين مي�ضون قدما؛ ب�سبب الأ�سا�س الريا�ضي الذي تقوم عليه طموحاتهم،
فالريا�ضيات دائما ما تفاجئ العلماء .من �أ�شهر الأمثلة على ذلك ،املعادلة
التي تو�صل لها بول ديراك التي �أوحت له بوجود �إليكرتون موجب ،فما
كان منه �إال �أن �آمن بالريا�ضيات غيبا ف�صدقتها التجربة �شهادة .الكتاب
امل�شار �إليه �أع�لاه هو بعنوان «Structured Light for Optical
� »Communicationأي «التوا�صل ال�ضوئي بال�ضوء املت�شكل» وقد كنت
امل�ؤلف الرئي�س للجزء الأول من الكتاب بعنوان «Basics of Quantum
� »Communicationأي «�أ�سا�سيات التوا�صل الكوانتي» ،وقد كتب بقي َة
الأج��زاء �أ�ساتذة وباحثون من بقية دول العامل� .صدر الكتاب يف العام
املا�ضي (2021م) ،وجاء يف قرابة ثالثمئة �صفحة ،وقد حقق الهدف منه
يف جمع �شتات هذا املو�ضوع يف مكان واحد ،وتلخي�ص جهود العلماء فيه،
وقد مر الكتاب بتدقيق ومراجعة نظراء دقيقة ،ف�ضال عن حمرري دار
الن�شر «�إل�سيفري» .ماهو التوا�صل الكوانتي امل�شفر؟ �إن الت�شفري الكوانتي
هو �أعظم �أنواع الت�شفري على الإطالق� ،إذ مبوجبه تُ�ش ّفر املعلومة ال على
�شكل نب�ضات ترانزي�ستور متثل على �شكل �صفر وواحد  ،01بل يف خا�صية
من خوا�ص الطبيعة .معنى ذلك �أنه كما �أننا ال ن�ستطيع �أن جنعل التفاحة
ت�صعد للأعلى بدال من ت�سقط للأ�سفل (بفعل اجلاذبية) ،ف�إننا كذلك
ال ن�ستطيع اخرتاق معلومة مت ت�شفريها كوانتيا .و�س�أحاول �شرح مفهوم
هذا الت�شفري بب�ساطة قد تكون خملة للمخت�ص ،ولكن �أرجو �أنها كافية
لإي�صال الفكرة لغري املخت�ص ،وليعذرين املخت�ص .الت�شفري الكوانتي قائم
على بع�ض خوا�ص فيزياء الكوانتم ،بحيث ن�ستطيع �أن نر�سل معلومات
مدجمة يف هذا ال�ضوء بخوا�ص معينة (اخلوا�ص = املعلومات) ،بحيث �إنه
عندما يتم اخرتاق الإ�شارة املر�سلة يف الألياف الب�صرية ،ف�إن ال�ضوء يفقد
هذه اخلوا�ص ويت�صرف كال�ضوء العادي الذي نعرفه� .إن املعلومات التي
و�ضعناها يف ال�ضوء على �شكل تلك اخلوا�ص ،يتم فقدها عندما تُفقد
هذه اخلوا�ص نتيجة االخرتاق ،فاخلوا�ص الكوانتية تختفي �إذا �شاهدها
ِ
املر�سل .هذا
املخرتق :ال تظهر �إال �إذا «�أح�سها» امل�ستقبل امل�ست�أ َمن من قِ َبل
يجعل االخ�تراق م�ستحيال وم�ضيعة للوقت ،بحيث �إنه مهما مت اخرتاق
الر�سالة امل�شفرة �ضوئيا ف�إن ال�ضوء الذي �سيح�صل عليه املخرتق ال�شرير
هو �ضوء عادي لي�س فيه �أي معلومة .ال�شخ�ص الوحيد الذي ي�ستطيع �أن
يرى ال�ضوء بخوا�صه هو ال�شخ�ص ال��ذي ميكنه ا�ستخدام مفتاح متفق
عليه بني املر�سل وامل�ستقبل .لقد قامت احلكومة الربيطانية بعمل م�سح
ودرا�سات �شاملة بغر�ض و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية خم�ص�صة لهذا املجال،
وذلك بالتعاون مع معهد الفيزياء العاملي ،ومقره اململكة املتحدة .انتهى هذا
اجلهد ب�إقرار ميزانية قدرها مليار جنيه �إ�سرتليني (مليار وثالثمئة مليون
ريال �سعودي) لهذه املبادرة ،التي جتدون تفا�صيلها على موقع املبادرة
� .uknqt.ukri.orgسنتحدث يف الأ�سبوع القادم عن مزيد من �أحوال
دول العامل يف تبني هذا املجال.
عمر بن ظافر ال�شهري
ق�سم الهند�سة ال�صناعية

تعقيب
على صوت
الصورة
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فن القراءة السريعة
هناك اعتقاد �سائد ب���أن ال��ق��راءة ال�سريعة
ع��ادة ي�صعب بنا�ؤُها� ،إال �أن احلقيقة هي �أنها
فن ميكن �إتقانه با�ستخدام جمموعة منا�سبة
من التمارين والأدوات .مع مرور الوقت وقليل
من املمار�سة� ،سرتى �أنه من ال�سهل التنقل بني
ع�شرات ال�صفحات يف ب�ضع دق��ائ��ق ق�صرية.
ال��ق��راءة ال�سريعة ه��ي ال��ق��درة على ا�ستيعاب
املعلومات ب�سرعة وفعالية ،هي قراءة طبيعية لكن
بفارق زمني �أقل ،هي توازن بني ال�سرعة والفهم.
ومن املهم حتقيق التوازن ال�صحيح بني ال�سرعة
والفهم ،ويف بع�ض الأحيان تكون القراءة ال�سريعة
غري منا�سبة وغري مفيدة �أب��دا ،ف�إذا كنت تريد
حفظ �شيء م��ا ،ف�ستحتاج �إىل ال��ق��راءة ببطء،
مبعدل �أقل من  100كلمة يف الدقيقة .و�س�ألقي
يف هذه املقالة نظرة �سريعة على مهارة القراءة
ال�سريعة وا�ستك�شاف التقنيات التي ميكنك
ا�ستخدامها لقراءة �أف�ضل و�أ�سرع .عندما يتعلق
الأمر بالقراءة ال�سريعة ف�إن �أهم �أداة هي عيناك
وعقلك ،عيناك تريان الكلمات ،وعقلك يعالج
ا ُ
جلمل .من �أجل قراءة �سريعة ،عليك االنتباه �إىل
ما تفعله عيناك �أثناء القراءة ،يجب �أن تتحركا
من اليمني �إىل الي�سار لقراءة اجلملة� ،أو بالعك�س

عند القراءة بلغة غري اللغة العربية ،والأهم من
ذلك� ،أال حتاول �أبداً ت�سريع حركة عينيك ،انظر
�إىل الكلمات وفكر بها دون احلاجة �إىل نطقها،
كل ما حتتاج �إىل االهتمام به هو النظر �إىل
الكلمات دون الرغبة يف �سماع �صوتها بداخلك،
وتذكر دائماً �أنه ال ينبغي �أن تكون القراءة �سباقاً،
ا�ستمتع مبا تقر�أ .كلما قر�أت املزيد من الكتب،
�ساعدك ذلك يف القدرة على القراءة ال�سريعة
م�ستقب ً
ال ،وكلما قمت بذلك بال�شكل ال�صحيح،
�أ�صبحت �أف�ضل م��ن ذي قبل .ت�شرتك جميع
تقنيات ال��ق��راءة ال�سريعة يف �شيء واح��د هو
جتنب نطق كل كلمة وجتنب �سماعها يف ر�أ�سك
�أثناء قراءتها ،وهي عملية تُعرف با�سم «النطق
ال�����ص��وت��ي» .ح���اول الرتكيز على جمموعة من
الكلمات بدالً من الرتكيز على الكلمات الفردية،
ثوان لقراءة كل
وحاول �أال ت�ستغرق �أكرث من ثالث ٍ
�سطر ،ثم ارفع �سرعتك تدريجيا .من املحتمل �أن
جتد �أنك حتتفظ مبعلومات قليلة جداً يف البداية،
ولكن �ست�صبح �أكرث ارتياحاً لهذه التقنية الحقاً.
ا�ستخدم طريقة امل�سح �أو املعاينة ،وهي تت�ضمن
حتريك عينيك ب�سرعة �إىل �أ�سفل ال�صفحة مع
حتديد كلمات وعبارات حمددة �أثناء تنقلك ،لن

تقر�أ كل كلمة ،لكن عينيك �ستهبطان على ما هو
مهم لل�سماح لك بفهم الفكرة الأ�سا�سية .وقد
يكون من املفيد ا�ستخدام «خريطة العقل» لتنظيم
املعلومات التي تلتقطها .بعد قراءة �أي ن�ص ،حدد
مقدار ما كنت تتذكره �أو تفهمه ملعرفة مدى
�سرعة قراءتك الآن .حاول قراءة اجلمل الأوىل
والأخرية يف كل فقرة ،فهذا يوفر لك الكثري من
الوقت �إذا كانت اجلملة الأوىل من الفقرة تقدم
مو�ضوعاً تعرفه بالفعل .تعلم بعد ذلك �أال ت�ضيع
وقتك يف قراءة الفقرة ب�أكملها وميكنك االنتقال
�إىل الفقرة التالية .دائماً ما نحتاج �إىل بع�ض
امل�ساعدة يف تذكر ما نقر�أه ،ولهذا ال�سبب نكتب،
ومب��ج��رد االن��ت��ه��اء م��ن ال��ق��راءة ،تُف�ضل العودة
وتدوين بع�ض املالحظات من الكلمات الرئي�سية
واملوا�ضيع التي �أبرزتها �سابقاً ،وتدوين ملخ�ص
ق�صري لأهم املعلومات التي عرثت عليها .ختاماً،
قد ال تكون هناك طريقة �سحرية لقراءة �سريعة
دون الت�ضحية ب�أي فهم ،وكلما ا�ستثمرت املزيد
من الوقت يف ال��ق��راءة� ،ستزيد �سرعة قراءتك
الحمالة .و«كلما قر�أت �أكرث ،ارتقيت �أكرث».
�أ .د� .سطام املدين
ق�سم اجليولوجيا و اجليوفيزياء

هل الشراكة األسرية في التعلم عن بعد أقرب للتحقيق
�أول��ي��اء الأم��ور خا�صة يف املرحلة
تعد الأ�سرة من �أه��م عنا�صر
االبتدائية ،وتقل ن�سبة امل�شاركة
ال�شراكة املجتمعية مع املدر�سة،
الأ�سرية يف املرحلة املتو�سطة ،ويف
باعتبارها ال��ن��واة الأوىل التي
املرحلة الثانوية تب ًعا .وهذا يعك�س
ين�ش�أ منها املجتمع.
اهتمام الأ�سر ب�أبنائهم الذي يعد
وت��رج��ع الإره��ا���ص��ات الأوىل
رك��ي��زة �أ�سا�سية لنجاح املنظومة
ل��ت��ج��رب��ة ���ش��راك��ة الأ�����س����رة يف
التعليمية ،ول�شراكة ت�ستهدف
العملية التعلمية  -كما �أ�شارت
حتقيق  80%من �شراكة الأ�سر يف
ال��درا���س��ات� -إىل ب��داي��ة القرن
الأن�شطة املدر�سية ،لتحقيق ر�ؤية
امل��ا���ض��ي ،ف��ف��ي ���س��ن��ة 1911م
اململكة .2030
�أن�������ش����أت م��ارج��ري��ت م��وم��ي�لان
وكاملعتاد ميكن ال��ق��ول �إن كل
مدر�سة لأط��ف��ال منحدرين من
أ .عبد اهلل آل شديد * جديد يف العلم وحركته وكل طارئ
�أ���س��ر ف��ق�يرة ،وتبنت ع��دة �صيغ
تُه َّي�أ له فر�صة مغايرة للعادة يقابله
مل�����ش��ارك��ة الأ�����س����رة م���ن خ�لال
املتعلمون وغري املتعلمني من النا�س
الزيارات املنزلية ،وتوفري مكان
للوالدين يف املدر�سة ،وت�شجيعهم لق�ضاء �أكرب بعدم اجلدية يف بادئ الأمر ،ثم بعد ذلك يتجه
وقت ممكن يف املدر�سة ،ويف ظل هذه ال�شراكة مل للخروج من الإطار الفكري الذي �سبق �أن اعتادوا
يعد الدور التقليدي للأ�سرة -املتمثل يف امل�شاركة عليه طوال �أعوام ما�ضية �إىل ر�ؤية جديدة �أخرى.
ومن ذلك تطرح الت�سا�ؤالت الآتية:
يف اللجان املدر�سية -كاف ًيا ومالئ ًما ملتطلبات
ـ هل التعلم عن بعد �أتاح للأ�سر �شراكة �أكرث
الع�صر الراهن؛ بل ال بد من �إ�شراكهم يف �إثراء
رحابة من التعليم االعتيادي؟
العملية التعليمية.
ـ هل التعلم عن بعد �أ�ضاف الأ�سر �إىل منظومة
واملتابع واملت�أمل عن كثب يف متابعة �أولياء
الأمور لأبنائهم عرب من�صة مدر�ستي  -وخا�صة النجاح ب�صورة مت�ضافرة اجلهود بني املدر�سة
من�سوبي التعليم – قد يجد املدخالت البناءة والأ�سرة واملجتمع؟
ـ هل التعلم عن بعد جعل الأ�سرة ت�شعر بقيمة
ملمو�سا
وم�شاركة االب��ن يف التعلم ،وجند ذلك
ً
وبطريقة تلقائية يف م�شاركة �أولياء الأم��ور يف املعلم عندما يقع العبء التعليمي عليه بن�سبة
م�ساعدة االبن يف الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة �أكرب �سواء بدون ال�شراكة �أم بال�شراكة بن�سبة
�أث��ن��اء �سري ال��در���س ،هنا ي�شعر املعلم بقرب قليلة من املجتمع الأ�سري؟

ـ ما الآث��ار اجلانبية على ال�شراكة الأ�سرية
التي قد تنتج عند توقف التعلم عن بعد ب�صورة
تنازلية؟ هل �سيخفت تفاعل ال�شراكة الأ�سرية
بن�سبة تنازلية نحو االنطفاء؟
ـ هل �سي�ستمر التفاعل الأ�سري ب�صورة �شراكة
غري متزامنة مع التعليم احل�ضوري؟
ـ ماهي املتطلبات الأ�سا�سية التي حتتاجها
املدر�سة لتحقيق هذه ال�شراكة مع الأ�سرة ب�صورة
م�ستدامة نحو حتقيق ر�ؤية اململكة 2030؟
مثل ه��ذه الأ�سئلة ت�ستدعي درا���س��ات بحثية
تدر�س الظاهرة عن كثب ،وحتاول التو�صل �إىل
ا�ستمرارية التفاعل الإيجابي وال�شراكة البناءة
نحو حتقيق ر�ؤية اململكة � .2030آخذ ًة يف عني
االعتبار الآل��ي��ات واخلطط يف تنمية ال�شراكة
ب�صورة م�ستدامة يف ظل وجود ر�ؤية تدعم هذه
ال�شراكة وتتبناها يف وثيقة م�سرية الوطن.
وي��ط��رح الكاتب مقرتحات رمب��ا ت�سعى �إىل
حتقيق تلك ال�شراكة ب�صورة فعالة منها:
ـ تعزيز من�صة مدر�ستي ب�إدراج �أيقونة خا�صة
ب�شراكة �أ�سرية ذات فاعلية.
ـ جدولة مواعيد اللقاء ب�أولياء الأم��ور على
م��دار ال�سنة الدرا�سية ،و�إتاحة ال�شراكة �سواء
يف الأن�شطة املدر�سية �أم املنا�شط التي تعزز من
قيمة الوطن كاليوم الوطني.
طالب دكتوراه يف تعليم الريا�ضيات

ما هو التسويق؟ وما المهارات التي يوفرها لطالبه؟

ر��س��ال��ة اجل��ام�ع��ة  -ن��واف
ال�شهوان:
يف العدد قبل املا�ضي
ن�شرت ال�صحيفة �صورة
يف زاوية «�صوت ال�صورة»
ع����ن وق������وف ����س���ي���ارات
اجل��ول��ف وق��و ًف��ا خاط ًئا
على م�سار ط�لاب ذوي
الهمم يف بهو اجلامعة
الرئي�سي ،وتوا�صل حمرر ال�صحيفة مع م�س�ؤول الأمن يف بهو اجلامعة،
و�أفاد ب�أن هذا املوقف اليتكرر كثرياً ،فهو يعترب ت�ص ّر ًفا فرد ًّيا ح�صل
الأ�سبوع املا�ضي ،و�أبان �أن امل�س�ؤولني عن �سيارة القولف التي ظهرت
يف ال�صورة قد جتاوبوا مع املو�ضوع ب�شكل �سريع ومل يتكرر هذا الأمر،
ريا �إىل �أن هذه هي املرة الأوىل حل�صول مثل هذا اخلط�أ.
م�ش ً

تنويه..
حدث خط�أ مطبعي غري مق�صود يف عنوان مقال الدكتور خليل
اليحيا ،وذلك يف العدد  1445حيث ذكر العنوان« :فلتكن قابال للك�سر
واالنك�سار» وال�صحيح «ال تكن قابال للك�سر واالنك�سار» ،ولذلك جرى
التنويه واالعتذار.

يُ��ع�� ّرف الت�سويق ب���أن��ه التخ�ص�ص ال��ذي يتم
من خالله معرفة احتياجات ال�سوق ،واالهتمام
برغبات العميل ،والعمل على تلبية هذه الرغبات
بال�شكل الأم��ث��ل .وتخ�ص�ص الت�سويق هو �أحد
التخ�ص�صات الهامة التابعة لكلية �إدارة الأعمال.
ونظرا لزيادة االهتمام بهذا التخ�ص�ص من قبل
كربى ال�شركات العاملية زادت احلاجة �إىل خريجني
مهرة يف هذا التخ�ص�ص؛ لتحقيق م�ستويات عالية
من النجاح ،واكت�ساب القدرة على التقدم ُ
بخطا
ثابتة نحو م�ستقبل مليء ب���الإجن���ازات .توفر
درا�سة الت�سويق للطالب جمموعة من املهارات
املختلفة ،حيث ي�ستطيع ال��ت��ع��رف على علوم
الت�سويق ومبادئه و�أ�س�سه ،بالإ�ضافة �إىل الوقوف
على �سلوك امل�ستهلك ،كما يتمكن الطالب خالل
الدرا�سة من �إعداد البحوث الت�سويقية ،والتعرف
على خ��دم��ات الت�سويق ووظ��ائ��ف عملية �إدارة
املبيعات واالت�صاالت الت�سويقية ،بالإ�ضافة �إىل
درا�سة �إدارة التجزئة.
�إىل جانب هذا تركزت ر�ؤية  2030يف اململكة
على ثالثة �أه���داف �أ�سا�سية( :جمتمع حيوي،
واقت�صاد مزدهر ،ووطن طموح).
ويعتمد االقت�صاد امل��زده��ر يف اململكة على
تنوع تخ�ص�صات امل�شاريع املوجودة ،واال�ستثمار
يف ق��ط��اع��ات �إ���ض��اف��ي��ة غ�ير ال��ن��ف��ط وال��ب�ترول

فقط ،ودعم امل�شروعات بكافة �أنواعها ،وخلق
فر�ص ت�سويقية وا�سعة وبيئة جاذبة لال�ستثمار،
وم�ساعدة ال�شباب وامل�شروعات ال�صغرية على
ت�صدير منتجاتهم وخدماتهم ،عن طريق دعم
الت�سويق الإل��ك�تروين؛ وذل��ك لرفع معدل النمو
االقت�صادي ،واال�ستفادة من املوارد وا�ستثمارها
اال�ستثمار الأمثل.
ومبا �أننا ذكرنا الت�سويق الإلكرتوين فلنتعرف
على �أهم �أنواعه:
 الت�سويق باملحتوى:يركز على خلق حمتوى ون�شره وتوزيعه على
اجلمهور امل�ستهدف عرب الإنرتنت ،وترتكز فكرة
هذا النوع من الت�سويق على �أن العالمة التجارية
يجب �أن تعطي �شيئا ذا قيمة للح�صول على �شيء
ذي قيمة يف املقابل.
 الت�سويق بالربيد الإلكرتوين:هو ت�سويق �إلكرتوين مبا�شر يعتمد على ر�سائل
تهدف �إىل زي���ادة يف ن�سبة املبيعات �أو ن�سبة
ّ
املنظم
م�شاهدة ال�صفحات ،ح�سب طبيعة املوقع
للحملة الت�سويقية با�ستخدام الربيد الإلكرتوين.
 الت�سويق عرب مواقع التوا�صل االجتماعي:ه��ذا ال��ن��وع م��ن الت�سويق ي��رك��ز امل��ج��ه��ود يف
�إن�شاء حمتوى يجذب انتباه القراء و امل�شاهدين
وي�����ش��ج��ع��ه��م ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ه ع��ل��ى ال�شبكات

االجتماعية من �أجل الو�صول �إىل عمالء بطريقة
تلقائية ،دون احلاجة امل�ستمرة لتحديث املحتوى
�أو ن�شره بطريقة يدوية.
 الت�سويق عن طريق تهيئة حمركات البحث:هو �شكل من �أ�شكال الت�سويق عرب الإنرتنت
يت�ضمن الرتويج ملواقع الويب عن طريق زيادة
ظهورها يف �صفحة نتائج حمرك البحث ب�شكل
�أ�سا�سي .يف الت�سويق الإلكرتوين ،ت�ستطيع معرفة
توجهات العمالء و�أمناط �سلوكهم قبل �أن ي�صلوا
�إىل املرحلة النهائية يف رحلة ال�شراء ،مبعنى �آخر
الت�سويق الإلكرتوين ي�سمح لك باتخاذ القرارات
بناء على معطيات ومعلومات مثل معرفة عدد
ال�صفحات التي قاموا بزيارتها ،ونوعية الأجهزة
التي ي�ستخدمونها ،ومن �أين ج��ا�ؤوا �إىل املوقع،
والعديد من البيانات التحليلية الأخرى.
هذه املعلومات ت�ساعدك على �إعطاء الأولوية
ل��ق��ن��وات ت�����س��وي��ق م��ع��ي��ن��ة ،ا���س��ت��ن��ادا �إىل ع��دد
الأ�شخا�ص الذين ي�أتون منها لزيارة موقعك
عك�س الت�سويق التقليدي ال���ذي ت��ك��ون فيه
معرفة ع��دد الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يتفاعلون مع
عالمتك التجارية �صعبا للغاية قبل �أن يقوموا
بعملية ال�شراء.
�أ.فار�س بن ح�سني املطرف
�أخ�صائي الت�سويق والت�سويق الرقمي
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فضيلة الصمت..
لعل م��ن احلكمة �أن نو�ضح �أن
ال�صمت يختلف عن ال�سكوت من
جانبني هما� :أنّ ال�صمت يُعد قرا ًرا
�إرادي���اً يتخذه الفرد �إزاء ما ي��راه،
بينما ال�سكوت غري �إرادي؛ حيث
يُفر�ض عليه من ط��رف �آخ��ر� ،أما
اجلانب الثاين لل�صمت فيتمثل يف
�أن��ه يُعد تعبرياً نف�سياً كاللغة يف
التعبري عن القبول �أو الرف�ض �أو
اال�ستماع للطرف الآخر ،يف حني �أنّ
ال�سكوت من ال�سكون يف املادة لعدم
حركتها يف ف�ضائها اخلارجي.
ومي��ك��ن��ن��ا ال��ن��ظ��ر �إىل ال�صمت
بو�صفه �إي��ث��ا ًرا وب��اع��ت��ب��اره و�سيلة
للعطاء ،وذلك بتقدمي ال�صمت من
خالل اال�ستماع لفرد ما يعاين من
م�شكالت خمتلفة ،وه��و يف �أ�شد
احلاجة �إىل من يقدم له م�ساحة من
ال�صمت لال�ستماع؛ لذا يُعد ال�صمت
من �أهم املهارات ال�شخ�صية للو�صول
�إىل قلوب الآخرين والتفاهم املثمر
معهم.

كما �أن ال�صمت م��ه��ارة ت�سمح
لنا بفهم �أبعاد املوقف من حولنا،
فكما ذكر «برنارد �شو» يف مقولته
ال�شهرية «�إن ال�صمت مينحك متعة
التنزه يف عقول الآخرين» ،فال�صمت
و�سيلة لفهم �أفكار الآخ��ري��ن .كما
ي�ساعد ال�صمت يف ال�سيطرة على
االنفعال بدالً من الت�سرع يف ردود
الأف��ع��ال الكالمية ،مم��ا ق��د يعود
بنتائج ع�صيبة على الفرد .ويتجلى
ذلك يف بيت �شعر للنابغة ال�شيباين
عن املحافظة على عالقات �صحية
مع الآخرين:
فذو ال�صمت ال يجني عليه ل�سانُه
.....وذو احللم مهدي ،وذو اجلهل
�أخ���رق ويف ف�ضائل ال�صمت قال
الإم���ام علي ب��ن �أب��ي طالب ر�ضي
اهلل عنه�« :أف�ضل العبادة ال�صمت،
وان��ت��ظ��ار ال��ف��رج» ،وميكننا النظر
�إىل عبادة ال�صمت ومقا�صدها من
جانبني هما� :أنه باب من �أبواب ذكر
اهلل �أو�أنه يذكر باهلل ،واجلانب الآخر

هو �أن��ه ب��اب للتفكر والت�أمل؛ مما
�شخ�صا
يجعل ال�شخ�ص ال�صامت
ً
ذا حكمة؛ لقدرته على التحكم يف
�شهوة الكالم ،وقد ورد عن عقبة بن
عامر  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه قال:
قلت :يا ر�سول اهلل ،ما النجاة؟ قال
�صلى اهلل عليه و�سلم�) :-أم�سـكل�سانك ول َي�ســ ْع َ
َ
َ
ـك بَـيـتـُـك
عليك
ِ
وابـك على خطــيـئـتـك(.
وق����د ح��ث��ن��ا دي��ن��ن��ا ع��ل��ى تعلم
ال�صمت ،فقد ورد عن �أبي الدرداء
ر���ض��ي اهلل عنه -ق��ول��ه« :تعلمواال�صمت كما تعلمون الكالم ،ف ��إ َّن
ال�صمت حلم عظيم ،وك��ن �إىل �أن
ت�سمع �أحر�ص منك �إىل �أن تتكلم،
وال تتكلم يف �شيء ال يعنيك ،وال
تكن م�ضحا ًكا من غري عجب ،وال
َّ
م�شا ًء �إىل غري �أرب» وميكننا حتويل
تلك الن�صيحة �إىل �إج��راءات لتعلم
ال�صمت م��ن خ�ل�ال ع���دة م��ب��ادئ،
املبد�أ الأول  :النظر �إىل �أن جرعة
من ال�صمت تقابل امللح يف الطعام،

العبارة .فعندما تخطر ببالك فكرة
�أو جمموعة �أف��ك��ار ميكن حتويلها
�إىل كتاب� ،أو بحث علمي� ،أو براءة
اخرتاع ،رمبا يكون  -من الأف�ضل -
�إعطاء مزيد من الوقت لإن�ضاج تلك
الفكرة قبل تنفيذها ،وذل��ك رمبا
يتطلب �أي��ام�اً قليلة ،ورمب��ا يتطلب
�شهوراً طويلة �أو �سنني.
ف��ف��ي جم���االت ال��ب��ح��ث العلمي
نوعية البحث و�أهميته وجودته �أكرث

جدوى من �سرعة �إجنازه.
ف�لا ب��أ���س �إن ���ض��اع منك بع�ض
الوقت يف التفكري والت�أمل والدرا�سة
واالطالع طاملا �أنك «تطبخ» الفكرة
يف ذهنك على نار هادئة.
هذا الكالم موجه  -خا�صة –
لطالب اجلامعة اجل��دد ،ولكل من
يظن �أنّ مقولة « :ال ت�ؤجل عمل اليوم
�إىل الغد» ت�صلح يف كل الأحوال ويف
كل الأوقات.

ف��ق��در ي�����س�ير م��ن��ه��ا ي��ك��ف��ي ليعرب
الآخ���رون عن �أفكارهم وليُ�ستفاد
من تلك الأف��ك��ار؛ لذا يُقال دائما:
دع الآخ��ر يعرب عن �أف��ك��اره مبنحه
ال�صمت؛ لي�شعر ب�أنه مهم �أمامك.
املبد�أ الثاين  :تذكر �أنك ت�ستخدم
ال�صمت من خالل مبد�أ «ال تتحدث
�إال �إذا كان لديك ما ت�ضيفه ال ما
فلي�س البيان كرثة الكالم
تقوله»،
َ
ولكنّ البيان �إ�صابة احل��ق« ،ف ��إذا
�أع��ج��ب��ك ال��ك�لام ف��ا���ص��م��ت ،و�إذا
�أع��ج��ب��ك ال�صمت فتكلم» .امل��ب��د�أ
الثالث  :تعلم ال�صمت بالنفور ،فكما
يقول جربان خليل جربان« :تعلمت
ال�صمت من الرثثار» ،فال�صامتون
يعملون بفعالية �أكرث ،وبالتايل نحن
نرغب يف �أن نكون فعالني �أكرث من
غرينا؛ لكي ن�سعد �أكرث.
د .خالد بن ناه�س الرقا�ص
ق�سم علم النف�س
كلية الرتبية

ختاماً �أقول:
الو�صول البطيء �إىل �شيء علمي
متكامل ومفيد �أهم من احل�صول
ال�سريع على منتج يعاين من عيوب
عديدة جتعل منه غري ذي جدوى.
فعند عملك يف جم��ال الإب���داع
الأدبي �أو العلمي خذ وقتك كام ً
ال.
م .عدنان حممد ال�شيخ
وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي

القانون  ..األساس
تختلف جماالت الأعمال بح�سب
طبيعتها ور�سالتها و�أهدافها ،فلكل
منها م�سار ت�سلكه ونهج تنهجه،
وبالرغم من اختالف تلك املجاالت
�إال �أنها تلتقي يف رابط (القانون)،
فهو ال��راب��ط امل�شرتك بينها ،وهو
الأ�سا�س فيها ،وهو من ير�سم خارطة
الطريق لها ،ويحميها من التعديات،
وينظم لها التعديالت ،ويف�صل يف
اخل�لاف��ات ،وينظم العالقات .وال
يُت�صور وجود عمل قام �أو ا�ستمر
وهو مبن�أى عن القانون ،و�إن ُوجد
ف�سيهوي وينتهي ولن يدوم طويال.
�إن القانون يف حقيقته هو �أ�سا�س
التعامالت ،فالتعامالت التجارية

تُ��ب��ن��ى ع��ل��ى ال��ق��ان��ون ،واخل�لاف��ات
ال��ع��م��ال��ي��ة ت���ع���ود ل��ق��ان��ون ال��ع��م��ل
ليُف�صل فيها ،والتجاوزات اجلنائية
���س�يردع��ه��ا ال���ق���ان���ون اجل��ن��ائ��ي،
واخلالفات يف التعامالت بني �أفراد
املجتمع �ستت�صدى لها القوانني
ذات العالقة .ويف �سياق املجتمع
والقانون جتدر الإ�شارة �إىل عبارة
(القانون ال يحمي املغفلني) ،حيث
�إنها ترتدد كثريا من البع�ض ،وهي
ع��ب��ارة خ��اط��ئ��ة وم��رف��و���ض��ة �شكال
ومو�ضوعا ،فالقانون مل يُ�سنّ �إال
حل��م��اي��ة اجل��م��ي��ع دون ا���س��ت��ث��ن��اء،
وماي�ؤكد على ذلك هو تطور التنظيم
القانوين املت�سارع من خ�لال �سن

قوانني بني الفرتة والأخرى ملواكبة
امل�ستجدات ،مبا يكفل حماية جميع
فئات املجتمع باكت�ساب حقوقهم
وحتمل التزاماتهم.
وما مييز القانون ال�سعودي �أنه
ق��ام على �أ�سا�س را�سخ ومتني� ،إذ
اتخذ من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم� -أ�سا�ساوم��ن��ه��ج��ا ل���ه ،ف��ق��د ن�����ص��ت امل���ادة
ال�سابعة من النظام الأ�سا�سي للحكم
ال�����ص��ادر ع��ام ١٤١٢ه����ـ على �أن��ه:
ي�ستمد احلكم يف اململكة �سلطته من
كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله ،وهما
احلاكمان على جميع �أنظمة الدولة.
ف��ج��اءت م��واد القوانني ال�سعودية

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

اعرف حقوقك

عندما يكون تأجيل «عمل اليوم إلى الغد» أفضل
ترتدد على �أل�سنة النا�س  -منذ
القدم  -عبارة« :ال ت�ؤجل عمل اليوم
�إىل الغد»,
وي��رى كثري من الآب��اء �أن تقيد
�أبنائهم بتلك العبارة هو الأف�ضل لهم
يف كل زمان ومكان.
�إال �أ ّن��ن��ي �أرى �أنّ العاملني يف
بع�ض امل��ج��االت  -خ��ا���ص��ة جم��ال
البحث العلمي -يجب �أن يكونوا
�أك�ثر مرونة عند التعامل مع تلك

تغريد اخلثعمي

تبعا متوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ���س�لام��ي��ة؛ مم��ا انعك�س �إيجابا
على التعامالت بجميع �أ�شكالها.
وت�أ�سي�سا على ما �سبق ،يتبني لنا
�أهمية القانون ،ووج��وب احرتامه،
وفهمه ،و�إع��م��ال ن�صو�ص م���واده،
وال�سعي يف التوعية به ملن يجهله؛
حتى ال يكون اجلاهل عر�ضة للجزاء
عند خمالفته للقانون ،فال يخفى
على مطلع �أن اجلهل بالقانون ال
يعفي من امل�س�ؤولية .ختاما ندرك
�أنه ((لن يهتدي قوم بال �شريعة ،ولن
ي�أمن جمتمع بال قانون)).
عمر ال�شهري
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

اعرف حقوقك
حقوق المرضى
تقدم وزارة ال�صحة ال�سعودية اخلدمات ال�صحية لكافة
املر�ضى يف مرافقها ال�صحية دون متييز لأي مري�ض لأي
�سبب من الأ�سباب ،حيث تعرتف بحقوق املر�ضى وذويهم �أثناء
معاجلتهم يف املن�ش�أة ال�صحية التابعة لها .و�ألزمت الوزارة جميع
العاملني يف املن�ش�أة ال�صحية برعاية وحماية حقوق املر�ضى،
و�أن يتحلوا ب���الآداب الإ�سالمية واالجتماعية املنا�سبة عند
التعامل مع املر�ضى وذويهم ،وهم يعلمون جيدًا �أن واجبهم
�إر�شاد املر�ضى وذويهم �إىل كل ما يرغبون به.
و�إمياناً من كِ ّفة مب�س�ؤوليتها االجتماعية نتناول بالذكر ما
يتعلق بحقوق املر�ضى وف��ق الأنظمة ال�سعودية ،التي ت�ؤكد
حر�ص الدولة -حفظها اهلل -على حماية حقوق الإن�سان يف
حال ال�صحة �أو املر�ض.
حقوق املر�ضى
ـ يحق للمري�ض احل�صول على الرعاية ال�صحية املتكاملة يف
الوقت املنا�سب بال متييز ،وب�صورة حمرتمة حتفظ كرامته،
و�أن يحافظ الطبيب على �أ�سراره ويحر�ص على عدم �إف�شائها.
ـ يحق للمري�ض معرفة �أ�سماء �أع�ضاء الفريق الطبي القائم
على عالجه وتخ�ص�صاتهم ،و�إبالغه يف حالة وجود متدربني �أو
باحثني يف الفريق ،و�أال يوجد �شخ�ص لي�ست له عالقة �أثناء
الك�شف الطبي عليه.
ـ يلتزم الطبيب املعالج بتو�ضيح احلالة ال�صحية للمري�ض
باللغة والطريقة التي يفهمها ،و�إن كان الطبيب ال يجيد لغة
املري�ض يُوفر مرتجم.
ـ يحق للمري�ض �أن يكون على اطالع بالآثار اجلانبية املحتملة
للعالج ،وكيفية الت�صرف حال حدوثها ،وماهي البدائل املمكنة
له ،ويحق له معرفة كل ما يتعلق باخلطة العالجية املقرتح
اتباعها لعالجه.
ـ يحق للمري�ض رف�ض و�سيلة العالج املقرتحة يف حدود ما
ي�سمح به النظام ،مع تو�ضيح العواقب له ،ويحق له �أخذ ر�أي
�أكرث من طبيب حول ت�شخي�ص حالته واخلطة املنا�سبة لعالجها.
ق�سم �أو م�ست�شفى �آخر �أن
ـ يحق للمري�ض يف حالة نقله �إىل ٍ
يطلع على �أ�سباب الإحالة.
ـ يحق للمري�ض عندما تكون حالته طارئة ومل يوفر له �سرير
�أن تتم �إحالته �إىل م�ست�شفى خا�ص على نفقة وزارة ال�صحة.
ـ يحق للمري�ض الت�أكد من تعقيم الأدوات التي تُ�ستخدم يف
الك�شف �أو �إجراء العمليات اجلراحية ،و�أن يكون على اطالع
على تفا�صيل الإجراء اجلراحي اخلا�ص به وامل�ضاعفات املتوقع
حدوثها ،ورف�ض �أو قبول �أي �إجراء طبي.
ـ يحق للمري�ض يف حالة تعر�ضه خلط�أ طبي �أن يتقدم ب�شكوى
للجهات املخت�صة وح�صوله على التعوي�ض املنا�سب.
ولقد كفلت الوزارة والأنظمة حماي ًة كامل ًة حلقوق املر�ضى،
فب�إمكانك االت�صال على ال��رق��م ) (937لال�ستف�سارات �أو
ال�شكاوى.
مبادرة كفة احلقوقية
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العدد  - ١٤٤٦الأحد  ١٢ربيع الآخر ١٤٤٤هـ املوافق  ٦نوفمرب 2022م

يف جتربة غري م�سبوقة بالتدريب امليداين..

طلبة السياحة يرشدون الصم في جدة

د .آالء :الفريق نظم جوالت إرشادية متكاملة في متحف مدينة الطيبات
ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
يف �إط������ار ب���رن���ام���ج ال��ت��دري��ب
امل��ي��داين لطالب م�سار الإر���ش��اد
ال�����س��ي��اح��ي ب��ق�����س��م �إدارة م���وارد
ال��ت��راث والإر�����ش����اد ال�����س��ي��اح��ي،
ب��ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة والآث������ار ،ق��دم
طالب الق�سم وطالباته من فئة
ال�����ص��م جت��رب��ة غ�ير م�سبوقة يف
جم��ال التدريب امل��ي��داين ،وكذلك
يف جم���ال خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ،فقد
ق��ام الطلبة وع��دده��م ثمانية (6
طالبات وطالبان) بقيادة جوالت
�إر���ش��ادي��ة متكاملة ل��زوار من فئة
ال�صم ،ذك��رت ذلك الدكتورة �آالء
بنت �سامل الرويبعة  -رئي�سة ق�سم
�إدارة م����وارد ال��ت�راث والإر����ش���اد
ال�سياحي بكلية ال�سياحة والآثار-
ف��ق��ال��ت :ت��ول��وا يف تلك اجل��والت
ق��ي��ادة جم��م��وع��ات ال��زائ��ري��ن من
بداية اجلولة �إىل نهايتها ،حيث
ق��ام��وا ب�����ش��رح امل��ع��امل ال�سياحية
والرتاثية على م�سارات اجلوالت.
مت ذل���ك ع��ل��ى م���دى خم�سة
�أي��ام يف موقعني خمتلفني ،املوقع

الأول متحف مدينة الطيبات يف
جدة على مدى ثالثة �أيام ،واملوقع
ال��ث��اين يف ج��دة ال��ت��اري��خ��ي��ة على
مدى يومني.
و�أ�ضافت الدكتورة �آالء :كما قام
طلبة الإر���ش��اد ال�سياحي بقيادة
جوالت �إر�شادية متكاملة يف متحف
م��دي��ن��ة ال��ط��ي��ب��ات ،ال���ذي �أ�س�سه
املرحوم ال�شيخ عبد الر�ؤوف خليل
على م�ساحة تفوق ع�شرة �آالف مرت
مربع ،غطت طوابق املتحف الأربعة
و�أج��ن��ح��ت��ه املختلفة ال��ت��ي تعر�ض
الرتاث ال�سعودي من كافة مناطق
اململكة ،وك��ذل��ك ق��اع��ات ال�تراث
الإ���س�لام��ي ،وال��ت�راث الإن�����س��اين،
وع����رف����وا ال���زائ���ري���ن ع��ل��ى �أه���م
مقتنيات املتحف ومعرو�ضاته ،وقد
بلغ عدد اجلوالت الإر�شادية التي
قادها طالب الق�سم من فئة ال�صم
 16جولة ،وجت��اوز ع��دد الزائرين
امل�ستفيدين من هذه الزيارات من
فئة ال�صم  50زائ���راً ،وق��د �أب��دى
الزائرون �سعادتهم البالغة بوجود
مر�شدين من فئتهم نف�سها ،جنحوا
يف تزويدهم مبعلومات مل يكونوا

يعرفونها من قبل.
وذك����رت �أي�����ض �اً� :أم���ا يف موقع
جدة التاريخية -وهو موقع تراث
عاملي -فقد كان يوم اخلمي�س 20
�أكتوبر  2022م يوما م�شهودا يف
حارات جدة القدمية ،التي حتولت
يف م�ساء ذلك اليوم �إىل حالة حركة
ون�شاط غري عاديني ،حيث جابت
حاراتِها و�أزقتها ثماين جمموعات
كربى من الزائرين يف وقت واحد،
ت�ضم �أك�ثر من  70زائ��را من فئة
ال�صم ،توزعت بني حارات ال�شام،
واملظلوم ،واليمن ،والبحر ،ف�أعادوا
ل��ل��ح��ارات ن�����ش��اط��ه��ا ،وي���ق���ود كل
جمموعة م��ر���ش��دة �أو مر�شد من
طالب الق�سم ي�شرحون لهم بيوت
جدة القدمية ،ما بني بيت ن�صيف
وب��ي��ت باع�شن وب��ي��ت ال�شربتلي،
ويعرفونهم ب�أربطتها :فهذا رباط
اخل��ن��ج��ي ال��ك��ب�ير ،وذاك رب���اط
ب��ان��اج��ة ،وه���ذا رب���اط ال�صومال،
ويجوبون معهم �أ�سواقها ،ما بني
�سوق الندي ،و�سوق العلوي ،و�سوق
ق��اب��ل ،و���س��وق ال��ب��دو ،وي�شرحون
ل��ه��م ت��اري��خ م�����س��اج��ده��ا :م�سجد

عكا�ش ،وم�سجد املعمار ،وم�سجد
عثمان ،وامل�سجد الكبري ،وم�سجد
ال�����ش��اف��ع��ي ،وغ�ي�ره���ا ،وم���ا ت��رك
ط�لاب الإر����ش���اد معلماً يف ج��دة
التاريخية �إال عرفوا به الزائرين،
وه��و م��ا ك��ان ل��ه �أك�بر الأث���ر على
نفو�س الزائرين الذين �أقروا �أنهم
لأول مرة يتعرفون على هذه املعامل
بهذا ال�شكل املف�صل رغم –وهذا
امل��ف��اج��ئ يف الأم����ر� -أن بع�ضهم
ق�ضى ج���زءا م��ن حياته يف ذلك
احلي العريق دون �أن يعرف تلك
املعلومات ،ول��ذل��ك طلبوا تنظيم
يوم �آخر لتكرار التجربة ،وهو ما
ا�ستجاب له فريق التدريب.
جدير بالذكر �أن من قام بتدريب
الطالب الدكتور حممد �أبو العطا
�أ�ستاذ الإر�شاد ال�سياحي ،ومن قام
بالرتجمة من و�إىل لغة الإ���ش��ارة
�أثناء التدريب الأ�ستاذ عبد اهلل
امل�سند املرتجم باجلامعة� ،أما من
ن�سق ال��زي��ارات لذلك ال��ع��دد من
املواطنني م��ن فئة ال�صم فكانت
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل�ل�إع��اق��ة
ال�سمعية يف جدة ،وكان املهند�س

خالد عبد ال���ر�ؤوف خليل رئي�س
جمل�س �إدارة متاحف عبد الر�ؤوف

خ��ل��ي��ل ه���و م���ن ي�����س��ر ل��ه��م زي���ارة
املتحف جماناً.

وحدة التدريب بشؤون المكتبات تطلق مجموعة من ورش العمل التدريبية
ر�سالة اجلامعةـ املكتبات:
تعقد وحدة التدريب يف عمادة
���ش��ؤون املكتبات ع��ددًا من ور�ش
ال��ع��م��ل ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة يف ع��دة
جماالت علمية وعملية؛ لتحقيق
م�ستهدفاتها ،ولن�شر الثقافة
امل��ع��رف��ي��ة للم�ستفيدين .وور���ش
ال��ع��م��ل ل�شهر ن��وف��م�بر 2022م
ه��ي :مفاهيم ع��ام��ة ح��ول ري��ادة
الأعمال و�إعداد درا�سة اجلدوى،
ل�ل��أ����س���ت���اذة �����س����ارة احل�����س�ين،
وامل���ه���ارات ال��وظ��ي��ف��ي��ة ،للدكتور
ح�سام املجلي ،وحت��دي��ات القرن
احل�����ادي وال��ع�����ش��ري��ن ،ه��ن��د���س��ة
امل��واد وتطبيقاتها يف الت�صميم،

للأ�ستاذ يا�سر ف����ؤاد ،وت�صميم
بطاقات العمل ،للأ�ستاذة �سارة
الكثريي.
فيوم ٍ
غد الإثنني �ستعقد ور�شة
ع��م��ل ب���ع���ن���وان :م��ف��اه��ي��م ع��ام��ة
ح���ول ري����ادة الأع���م���ال و�إع����داد
درا�سة اجل��دوى ،للأ�ستاذة �سارة
احل�����س�ين ،ت�����س��ت��ع��ر���ض ال��ور���ش��ة
م��ف��ه��وم ري����ادة الأع���م���ال ح�سب
تعريف جامعة �ستانفورد ،وبعد
ذلك يتم التطرق �إىل الت�صنيفات
الرئي�سة لرواد الأعمال وال�سمات
امل�����ش�ترك��ة ب��ي��ن��ه��م ،وا���س��ت��ع��را���ض
ك��ذل��ك خ��ط��وات �إع����داد درا���س��ة
اجلدوى ،كما �سيتم احلديث عن
حا�ضنات وم�سرعات الأعمال يف

اململكة.
�أم������ا يف ت����اري����خ  9ن��وف��م�بر
2022م ،ف�ستُعقد ور���ش��ة عمل
ب��ع��ن��وان امل����ه����ارات ال��وظ��ي��ف��ي��ة،
للدكتور ح�سام املجلي ،و�سوف
ترتكز الدورة على �شرح متطلبات
املهارات الوظيفية ،حيث �سيُ�شرح
مفهوم املهارة الوظيفية ،وكذلك
�أنواع املهارات املطلوبة ،ومهارات
ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ،وال���ف���رق بني
امل��ه��ارات ال�شخ�صية واملكت�سبة،
و�أث��ره��ا على امل��ه��ارة الوظيفية،
و�سيو�ضح يف ال��ور���ش��ة �أث��ر تعلم
امل���ه���ارات اجل���دي���دة يف حت�سني
الأداء الوظيفي وحت�سني القدرة
ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ���ض��ع��ف امل��ه��ارات

الوظيفية.
وا����س���ت���م���راراً ل���ور����ش ال��ع��م��ل
�ستُعقد ور�شة بتاريخ  10نوفمرب
2022م ،بعنوان :حتديات القرن
احل�����ادي وال��ع�����ش��ري��ن ،ه��ن��د���س��ة
امل��واد وتطبيقاتها يف الت�صميم،
يقدمها الدكتور يا�سر ف�ؤاد ،حيث
�سيتحدث يف الور�شة عن تاريخ
ال��ت��ق��دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ،وخ��وا���ص
ال����ع����امل ال����ي����وم ،واالجت����اه����ات
احلديثة يف علوم امل��واد ودوره��ا
يف ت��ط��وي��ر العملية التعليمية،
وكذلك دورها يف تطوير ال�صناعة
والبحث العملي ،وا�ستخدام املواد
الذكية ،كما �سيُتطرق �إىل تطوير
الوعي باملواد وخ�صائ�صها التي

يجب على املهند�سني العمل بها
واالع��ت��م��اد عليها يف امل�ستقبل،
والتعريف باملفاهيم الأ�سا�سية
وال��ت�����س��م��ي��ات واخ���ت���ب���ار امل����واد،
وك���ذل���ك ال��ك�����ش��ف ع���ن ال��ع�لاق��ة
ب�ين امل��ع��اجل��ة وال��ه��ي��ك��ل والأداء
واخل�����ص��ائ�����ص ،وت��ط��وي��ر الأف��ك��ار
الختيار املواد والت�صميم.
و تُختتم ور���ش العمل ل�شهر
ن��وف��م�بر يف ت��اري��خ  16نوفمرب
2022م ،ب����ع����ن����وان :ت�����ص��م��ي��م
بطاقات العمل للأ�ستاذة �سارة
الكثريي ،و���س��وف تكون الور�شة
عن ا�ستخدام «كانفا» يف ت�صميم
ب��ط��اق��ات ع��م��ل ل�ل�أط��ف��ال ذوي
�صعوبات التعلم وت�شتت االنتباه،

و�ستُ�ستعر�ض ط���رق الت�سجيل
و�إن�شاء ح�ساب يف كانفا ،وتو�ضيح
�أبرز خ�صائ�ص النظام ،ثم �سيكون
اختتام الور�شة بتطبيقات عملية
لال�ستخدام الأمثل حل�ساب كانفا
وت�صميم بطاقات العمل.
وا���س��ت��ن��اداً على م��ا ت��ق��دم ف��إن
وح���دة ال��ت��دري��ب ب��ع��م��ادة ���ش ��ؤون
امل��ك��ت��ب��ات ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي
امل���زي���د م��ن ور����ش ال��ع��م��ل التي
ت�ساهم يف ن�شر الثقافة التعليمية
خ��ل�ال ال����ف��ت�رات ال���ق���ادم���ة يف
جم��االت خمتلفة مبا ي�ساهم يف
حتقيق م�ستهدفات عمادة �ش�ؤون
املكتبات بجامعة امللك �سعود.
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الجامعة تحقق بطولة اختراق الضاحية

ر�سالة اجلامعة � -ش�ؤن الطالب
حققت جامعة امللك �سعود املركز
الأول يف بطولة اجلامعات ال�سعودية
الخ�تراق ال�ضاحية للطالب ،التي
نظمها االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية �ضمن فعاليات مو�سمه

الريا�ضي الـ ،13وا�ست�ضافته جامعة
ج�����ازان ،مب�����ش��ارك��ة  142ط��ال��ب��اً،
ميثلون  21جامعة.
وانطلق ال�سباق ع�صر يوم اجلمعة
 ٣ربيع الثاين ١٤٤٤هـ مب�سافة 10
كم ،من املم�شى بالكورني�ش ال�شمايل

حتى برج جامعة جازان.
وت��وج رئي�س االحت���اد الريا�ضي
للجامعات ال�سعودية الدكتور خالد
امل��زي��ن��ي ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة بح�صول
جامعة امللك �سعود على املركز الأول
 ،وجامعة امللك خالد على املركز

ر�سالة اجلامعة � -ش�ؤن الطالب:
�أق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب
مم��ث��ل�� ًة ب�����الإدارة ال��ع��ام��ة لل�ش�ؤون
الريا�ضية ،بطولة اجلامعة للتن�س
ل��ل��ط��ال��ب��ات ،مب�ل�اع���ب اجل��ام��ع��ة
اخل���ارج���ي���ة ،ح��ي��ث و����ص���ل ع��دد
امل�����ش��ارك��ات �إىل  73م�����ش��ارك��ة،

وح�صلت على املركز الأول وامليدالية
الذهبية الطالبة جود ال�شرمي ،فيما
ح�صلت الطالبة وهي املحتمي على
املركز الثاين وامليدالية الف�ضية،
وح�صلت الطالبة جن�لاء الهزاين
ع��ل��ى امل���رك���ز ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ة
ال�برون��زي��ة .وه��دف��ت البطولة �إىل

حث طالبات اجلامعة وحتفيزهن
على ممار�سة الريا�ضة ،وا�ستك�شاف
املواهب الريا�ضية يف لعبة التن�س،
وذل����ك ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��والت
اخلارجية ومتثيل منتخب اجلامعة
للتن�س.

ر�سالة اجلامعة � -ش�ؤن الطالب:

بطولة ك���رة ق���دم ال�����ص��االت على
م�ستوى ال��ع��م��ادة ،حت��ت �إ���ش��راف
الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية.
حيث �أقيمت بال�صالة الريا�ضية،

مشاركة في تنس الطالبات
ِ 73

نظم م���ؤخ��راً ال��ن��ادي الريا�ضي
ب��ع��م��ادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

الثاين ،فيما حققت جامعة الق�صيم
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث .وع��ل��ى امل�ستوى
الفردي اكت�سح منتخب جامعة امللك
�سعود املراكز الثالثة الأُول ،حيث
ح�صل ال�لاع��ب �إ�سماعيل مو�سى
عبدالرحمن من جامعة امللك �سعود

على املركز الأول وامليدالية الذهبية
بزمن  ، 31:05.07فيما جاء الالعب
حم��م��د ول��ي��د اليحيى م��ن جامعة
امللك �سعود ثانياً حمققاً امليدالية
الف�ضية بزمن  ،32:46.18واحتل
�أب��و بكر �إ�سحاق من جامعة امللك

ر�سالة اجلامعة � -ش�ؤن الطالب:
عقدت الإدارة العامة لل�ش�ؤون
ال��ري��ا���ض��ي��ة اج��ت��م��اع��اً ،م��ع رئي�س
االحت���اد ال�سعودي ل��ك��رة الطاولة
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ب��ار ،بح�ضور
م��دي��ر الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش���ؤون
الريا�ضية الأ�ستاذ تركي ال�سلطان،
وم�������س���اع���دة امل����دي����ر ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط
والتطوير الأ�ستاذة �سامية الفواز،
مبقر قاعة االجتماعات ب��الإدارة،
وجرى خالل االجتماع بحث �أوجه

التعاون بني عمادة �ش�ؤون الطالب
واالحت��اد ال�سعودي لكرة الطاولة،
ب�ش�أن درا�سة �إن�شاء مركز تدريبي
لأبناء من�سوبي اجلامعة من ذكور
و�إن���اث يف املرحلة العمرية ( -٧
�١٢سنة) .وقد �أعرب رئي�س االحتاد
ال�سعودي لكرة الطاولة عن �سعادته
بهذا ال��ت��ع��اون ،مبيناً �أهمية عمل
م��ث��ل ه���ذه امل��راك��ز م��ع اجل��ام��ع��ات
وامل��دار���س ،الأم���ر ال��ذي ميكن من
خ�لال��ه اك��ت�����ش��اف م��واه��ب ج��دي��دة

اجل��ام��ع��ة ل��ك��رة ق����دم ال�����ص��االت
(خ��م��ا���س��ي��ات) .وق���د ف���از فريق
 KSUعلى فريق الر�ؤية يف املباراة
النهائية بنتيجة  ،١-٤يف مباراة

متيزت بالإثارة والت�شويق ،بت�شريف
���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور :خم��ل��د العنزي
وكيل العمادة للخدمات الطالبية،
وال�سادة ال�ضيوف الكرام ،وبرعاية

�سعود املركز الثالث ،وحقق امليدالية
الربونزية بزمن  ،32:50.32ويف
املركز الرابع الالعب معاذ عبداهلل
املن�صور من جامعة الباحة بزمن
.33:43.42

مركز تدريبي ألبناء منسوبي الجامعة

خلدمة اللعبة ومتثيل اململكة يف
املحافل اخلارجية .كما رحب مدير
الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية
ب�سعادة رئي�س االحت���اد ،وحر�صه
على بحث �سبل التعاون مع االحتاد،
يف �سبيل خدمة اللعبة ،مبيناً �أن
الإدارة تبحث مع كافة االحت��ادات
ال�سعودية �إق��ام��ة مثل ه��ذه املركز
خلدمة �أبناء من�سوبي اجلامعة.

السنة المشتركة تنظم كرة الصاالت

وا�ستمرت �أ�سبوعني ،مب�شاركة ١٢
ف��ري�� ًق��ا م��ن ط�لاب ال�سنة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة .وت���أت��ي ه���ذه البطولة
ا���س��ت��ع��داداً للم�شاركة يف بطولة

����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع��ب��د امل��ج��ي��د
اجل���ري���وي ع��م��ي��د ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�شرتكة.
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ا�ست�شاري القلب د .ال�شهراين لــ

:

مركز الملك فهد يعتبر أول مركز قلب في المملكة
يقدم خدمات صحية وبحثية
أنصح مرضى القلب بحمية البحر األبيض المتوسط

د .الشهراني يؤكد :الكوليسترول مكون رئيس
لتصلب الشرايين
مشروبات الطاقة تزيد من ضربات القلب

حوار  -حممد العنزي
ت�صوير� -سارة احلمدان
يعترب ال�ق�ل��ب م��ن امل��راك��ز املهمة
واحل�سا�سة يف ج�سم الإن�سان ،وك�أي
ع���ض��و م��ن �أع �� �ض��اء اجل �� �س��م ه�ن��اك
�أمرا�ض قد ت�صيبه ،لكن ماهي؟ وما
مدى خطورتها؟ هذا ما �سيو�ضحه
ل�ن��ا د .ع�ل��ي ال���ش�ه��راين -ا�ست�شاري
ال �ق �ل��ب ب��امل��دي �ن��ة ال�ط�ب�ي��ة بجامعة
امللك �سعود -يف هذا اللقاء:
يف ال �ب��داي��ة دك �ت��ور ك�ي��ف ي�ع��رفال�شخ�ص �أن ل��دي��ه �أع��را� �ض� ً�ا ملر�ض
القلب �أو من املمكن �أن يكون عر�ضة
لهذا املر�ض؟
جرت العادة �أن يطلق مر�ض القلب
على جمموعة معينة م��ن �أم��را���ض
القلب الناجتة عن ان�سداد ال�شرايني
التاجية��� ،س��واء احل���ادة )م��ا تعرف
بجلطات القلب( �أو املزمنة؛ وذلك
ل�شيوعها يف الع�صر احلديث ولأهمية
عالجها والوقاية منها ،ولكن القلب
قد ي�صاب ب�أمرا�ض �أخرى منها:
اعتالل ع�ضلة القلب و�ضعفها.�ضيق �أو تو�سع ال�صمامات.اعتالالت خلقية يف القلب.اختالل النب�ض وعدم انتظامه.وم���ن �أه���م الأع���را����ض ال�شائعة
لأمرا�ض القلب الناجتة عن ان�سداد
ال�شرايني التاجية :الأمل الذي ي�شعر
به يف منطقة ال�صدر كثقل �أو حمل
ثقيل ،وي��راف��ق��ه �شعور بالتنمل يف
الكتف وال��ذراع خ�صو�صا الي�سرى،
وه���ذه م��ن الأع���را����ض ال��دال��ة على
نق�ص �إم���دادات ال��دم للقلب نتيجة
ان�سداد �أحد ال�شرايني التاجية� ،سواء
ب�شكل حاد �أو ب�شكل مزمن ومتكرر،
بالإ�ضافة �إىل �ضيق التنف�س �أثناء
بذل اجلهد والإح�سا�س بعدم انتظام
دق��ات القلب ،وفقد الوعي وانتفاخ
ال��ق��دم�ين ،وه���ذه الأع���را����ض عامة
لكنها قد تدل على �أمرا�ض القلب
ب�شكل عام.
البع�ض قد يكون لديه ت�صور �أن�أمرا�ض القلب ال تظهر �إال يف عمر

الأربعني فما فوق ما ر�أيكم دكتور؟
يعترب ال��ع��م��ر ع��ام� ً
لا م��ه��م�اً يف
الإ���ص��اب��ة ب��ان�����س��دادات ال�شرايني
التاجية ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة
�أخرى من عوامل اخلطر املعروفة،
ك��ارت��ف��اع �ضغط ال����دم ،والإ���ص��اب��ة
بال�سكري ،وارت��ف��اع الكولي�سرتول،
وعدم ممار�سة الريا�ضة ،والتدخني،
وال�سمنة ،والتاريخ العائلي ،وتزيد
ن�سبة الإ�صابة بهذا مع تقدم ال�سن،
لكن قد ي�صاب ال�شباب بان�سداد
ال�شرايني التاجية يف �أعمار مبكرة
يف وج����ود ع��وام��ل خ��ط��ر م��ت��ع��ددة
ومت�ضافرة ،بل �إن ال�سجالت الوطنية
ملتالزمة ال�شرايني التاجية احتوت
على �أعداد لي�ست قليلة من ال�شباب
الذين �أ�صيبوا بجلطات القلب يف
ب��داي��ة الثالثينات م��ن �أع��م��اره��م،
وه��و ما ي�ؤكد وج��ود القابلية لدى
ال�شباب للإ�صابة متى ما توافرت
عوامل اخلطر و�أهملت �سبل الوقاية
املعروفة.
امل���ص��اب��ون ب��أم��را���ض القلب هليتغري منط حياتهم �سواء الغذائي،
�أو ال��ري��ا��ض��ي� ،أو العملي ،و�إىل �أي
درجة؟
م��ن �أه���م �سبل ال��وق��اي��ة ���س��واء

ال�سابقة )الأولية( قبل الإ�صابة� ،أو
الالحقة )ال��ث��ان��وي��ة( بعد الإ�صابة
مبتالزمة ال�شرايني التاجية احلادة
�أو جلطات القلب ،هي تغيري منط
احل��ي��اة وات��ب��اع من��ط ح��ي��اة �صحي
ي�شتمل على احلمية وات��ب��اع نظام
غ��ذائ��ي م���ت���وازن ،كحمية البحر
الأب��ي�����ض امل��ت��و���س��ط ال��ت��ي �أث��ب��ت��ت
درا�سات متعددة منا�سبتها ملر�ضى
القلب ،وممار�سة الريا�ضة با�ستمرار
والتحكم يف م�ستوى ال�سكر بالدم
وم�ستوى ال��ده��ون ال�ضارة و�ضغط
ال��دم م��ن خ�لال الفح�ص واملتابعة
امل�ستمرة للو�صول �إىل هدف رقمي
حمدد ،وااللتزام باملتابعة الدورية مع
الطبيب املتخ�ص�ص ،وتناول الأدوية
دون انقطاع �إال بتو�صية الطبيب
املتابع ،كما �أنه قد يطلب من املري�ض
تغيري عمله �إذا كان يتطلب جمهودًا
ج�سمان ًيا كبريا وكانت �إ�صابة القلب
بالغة ،وجتنب ما ي�ؤدي �إىل ال�ضغط
النف�سي �سواء يف جمال العمل �أو يف
العالقات االجتماعية.
ب�لا �شك ه��ذه الإج����راءات متثل
ري يف منط حياة املري�ض،
تغيرياً كب ً
ويف نف�س الوقت كفيلة بتقليل خطر
تكرار الإ�صابة ب�إذن اهلل.

 ه �ن��اك م ��ن ي �ق��ول �إن ال�ن���س��اءه��ن �أق��ل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ما �صحة هذا الأمر؟
هنالك الكثري من الفوارق احليوية
ب�ين ال��رج��ال وال��ن�����س��اء ،وم���ن غري
املعروف علميا ما �إذا ك��ان الن�ساء
�أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
�أم ال ،لكن امل�ؤكد علميا �أن �أمرا�ض
ال��ق��ل��ب ل���دى ال��ن�����س��اء ه��ي ال�سبب
الرئي�سي للوفاة مثل ال��رج��ال ،كما
�أن الن�ساء ال تظهر لديهم نف�س
الأعرا�ض التي تظهر لدى الرجال
ب�سبب االختالفات البيولوجية ،مما
ي����ؤدي �إىل الت�أخر يف ت�شخي�صهن
وع�لاج��ه��ن ،ك��م��ا �أن ال��ن�����س��اء �أق��ل
متثيال يف الدرا�سات التي �أجريت
يف ال�����س��اب��ق .وامل����ؤك���د �أن الن�ساء
عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
والبيانات املت�أخرة تظهر زي��ادة يف
ت�شخي�ص �أمرا�ض القلب لدى الن�ساء،
وزي��ادة يف عوامل اخلطر ب�أمرا�ض
القلب كال�سمنة ،وارتفاع ال�ضغط،
وال�سكري ،والتدخني مثل الرجال.
 زواج الأق � ��ارب ه��ل م��ن املمكنً
م�ساعدا يف �أمرا�ض
�أن يكون عامال
القلب؟
امل���ك���ون اجل��ي��ن��ي يف الإ���ص��اب��ة
ب�أمرا�ض القلب مثبت يف الكثري من
�أم��را���ض القلب ،كاعتالالت ع�ضلة
القلب ،واختالالت النب�ض الوراثية،
مما يزيد من خطر الوفاة املفاجئة
يف بع�ض ال��ع��وائ��ل ،وك����ذا ارت��ف��اع
الكولي�سرتول الوراثي الذي يعد �سبباً
رئي�سياً الن�سداد ال�شرايني التاجية.
وهنالك تقارير علمية �أظهرت
ميوال لظهور مثل ه��ذه التحورات
اجلينية يف العوائل ،وهنالك تقارير

د .ال�شهراين يتحدث للزميل حممد العنزي

�أظهرت دورا لزواج الأقارب يف ذلك.
 م��و� �ض��وع ال �ك��ول �ي �� �س�ترول ظهرح ��دي� �ث � ً�ا �أن � � ��ه ل �ي ����س م� ��ن ال� �ع ��وام ��ل
الرئي�سية لأمرا�ض القلب ما ر�أيكم؟
كل ال��درا���س��ات العلمية وبيانات
�سجالت الأمرا�ض وكذا الدرا�سات
املخربية على الأن�سجة امل�ستخرجة
من �شرايني القلب التاجية تثبت �أن
الكولي�سرتول مكون رئي�س لت�صلب
ال�شرايني ،والنتائج ال�سريرية لذلك
هي ان�سداد ال�شرايني التاجية وما
يتبعه من �ضعف يف ع�ضلة القلب،
كما �أن الدرا�سات �أثبتت �أن التحكم
يف م�ستوى الكولي�سرتول ال�ضار
ي�ؤدي �إىل انخفا�ض وا�ضح يف معدل
الإ�صابة �أو احلاجة للتدخل العالجي
بالق�سطرة.
ولأن عملية �إنتاج الكولي�سرتول
يف الدم معقدة وتتداخل فيها عوامل
متعددة ،يبقى الأ�سلم واملثبت علميا
ه��و ال��ت��ح��ك��م يف م�����س��ت��واه بح�سب
الدليل العلمي ،ب���دءا م��ن احلمية
الغذائية وتغيري منط احلياة ،مرورا
با�ستخدام ال���دواء املنا�سب ح�سب
تو�صية الطبيب املخت�ص ،كما �أن
املر�ضى لي�سوا �سوا�سية يف معدالت
اخلطر واال�ستجابة ل��ل��دواء ،وعليه
يجب احلذر مما يتداول يف و�سائل
الإع�لام اجلديد بدون دليل علمي،
واالل���ت���زام مب��ا يو�صي ب��ه الطبيب
املعالج.
 بحكم عملكم يف املدينة الطبيةوحتديدا مركز امللك فهد لأمرا�ض
وج��راح��ة ال�ق�ل��ب ،ح�ب��ذا ل��و تعطون
نبذة عن املركز ودوره؟
�أن�شئ مركز امللك فهد لأمرا�ض
وجراحة القلب قبل حوايل  ٢٠عاما
يف رحاب اجلامعة ،بو�صفه �أول مركز
قلب يف اململكة يقدم خدمات �صحية
ويقوم ب�أدوار بحثية ،وهذا باملنا�سبة
ما مييز امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملية
ال�شهرية.
يف ع�����ام ٢٠٠٨م مت اع��ت��م��اد
مبنى م�ستقل للمركز يف رح��اب
اجلامعة ي�ضم �أق�ساما متعددة ،ومت
ابتعاث جمموعة كبرية من الأطباء
والباحثني للتدريب يف مراكز طبية
عاملية يف كافة تخ�ص�صات القلب،
نتجت ع��ن ري���ادة امل��رك��ز واجلامعة
بالطبع يف �أبحاث �صحة القلب ،حيث
تربعت على م�ستوى منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا يف الأعوام املا�ضية
ح�سب م�ؤ�شرات الن�شر واال�ست�شهاد،
�إىل جانب ذلك يقوم املركز بتقدمي
العديد من الإج��راءات الت�شخي�صية
والعالجية املتقدمة م�ضاهية بذلك
املراكز العاملية ،وامل�ؤمل هو التو�سع

يف تقدمي هذه اخلدمات النوعية بعد
افتتاح وت�شغيل مبنى املركز يف رحاب
املدينة الطبية واجلامعة.
 م���ش��روب��ات ال�ط��اق��ة ه��ل لها �أيت�أثريات على القلب وعمله؟
م�شروبات الطاقة تزيد من معدل
نب�ضات القلب وترفع ال�ضغط نتيجة
زي����ادة �إف����راز ه��رم��ون��ات التحفيز
بعد تناولها ،وه��ذا ب��دوره يزيد من
الإ�صابة باخلفقان واال�ضطرابات
املتزايدة يف عملية الأي�ض قد تنعك�س
�سلبا من خالل تطور وظهور عوامل
اخل��ط��ر لأم���را����ض القلب التاجية
تباعا ،كال�سكري وال�سمنة وخ�صو�صا
يف �أو�ساط ال�شباب.
 �أخ� � �ي � �رًا دك � �ت� ��ور م ��اه ��ي �أب� � ��رزن �� �ص��ائ �ح �ك��م ل �ل �م �ج �ت �م��ع ل �ل��وق��اي��ة
واحلماية من �أمرا�ض القلب؟
اتباع تدابري و�إج����راءات الوقاية
الأول���ي���ة تعترب م��ن �أجن����ح و�سائل
احلماية من �أمرا�ض القلب التاجية
على م�ستوى الفرد واملجتمع ،ومن
هذه الإجراءات ما اتفق على ت�سميته
م ��ؤخ��را ال�����ض��رورات الثمان حلياة
�صحية وهي باخت�صار:
-١ال���غ���ذاء ال�صحي وق���د تواتر
ال��دل��ي��ل العلمي على جن��اح حمية
البحر الأبي�ض املتو�سط بو�صفها
حمية متوازنة وجيدة.
-٢ممار�سة ن�شاط بدين مبا ال يقل
عن  ٧٥دقيقة من التمارين املجهدة
كاجلري وال�سباحة� ،أو  ١٥٠دقيقة
من التمارين املعتدلة كامل�شي ال�سريع
�أو الريا�ضات املائية اخلفيفة.
-٣التحكم مب�ستوى ال�سكر يف
الدم �إىل ما حتت  ١٠٠جمم يف وقت
ال�صيام وي��ك��ون ذل��ك بالت�شاور مع
الطبيب.
-٤ال��ت��ح��ك��م ب�ضغط ال���دم حيث
يعترب احلد املقبول  ٨٠/١٢٠ومتابعة
ذلك مع الطبيب.
-٥التحكم مب�ستوى الدهون بالدم.
-٦ال����ن����وم ال���ك���ايف يف �أوق���ات���ه
ال�����ص��ح��ي��ح��ة� ،أي يف ال��ل��ي��ل ٩-٧
�ساعات.
-٧التوقف الفوري واالمتناع عن
التدخني بكافة �أ�شكاله.
-٨تخفيف ال��وزن والتحكم به يف
امل�ستويات املعقولة واملنا�سبة لبنية
اجل�سم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ا�ستقطاع
�أوقات للراحة واال�ستجمام والتفاعل
االج��ت��م��اع��ي م��ه��م ب�شكل ك��ب�ير يف
جممل الو�ضع ال�صحي للفرد� ,أدام
اهلل علينا وعليكم عافيته.
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األمن السيبراني ممكن للتقنية
ال �أع����ت����ق����د -يف
ع�����ص��رن��ا احل�����ايل-
�أن مي����� ّر ي������و ٌم دون
�أن ن�����س��ت��خ��دم ف��ي��ه
التقنية� ،إما للتعليم �أو
للتوا�صل مع الآخرين
�أو للتعامالت البنكية
�أو احلكومية �أو حتى
لطلب البيتزا! فوجود
التطبيقات واالت�صال
ب��الإن�ترن��ت �أ�صبح من
املتطلبات الأ�سا�سية للمعي�شة يف وقتنا هذا .فالتح ّول
الرقمي �شمل جميع القطاعات واملجاالت احلياتية
املختلفة� ،سواء يف اجلهات احلكومية� ،أم البنوك،
�أم امل�ست�شفيات� ،أم التعامالت التجارية .وانتقلت
املعامالت اليدوية �إىل �إلكرتونية ،ثم �إىل برجميات
م�ؤمتتة؛ بل �إن التق ّدم قد و�صل �إىل �أن ت�صبح هذه
الأمت��ت��ة ذكية ومالئمة ملتطلبات امل�ستخدم وحتقق
�أهداف املن�ش�أة بفاعلية عن طريق تطبيق مناذج الذكاء
اال�صطناعي عليها.
ولكننا ع��اد ًة ال ن�ست�شعر كمية العمل الذي يحدث
خلف كوالي�س التطبيقات ونظم الت�شغيل وال�شبكات،
حيث �إن الأن��ظ��م��ة كلها مت��ر ب�سل�سلة م��ن خطوات
التحقق التي تت�أكد من �سالمة البيانات والتطبيقات
والبنى التحتية لها  ،كما �أن هناك جمموعة من املعايري
والأنظمة املط ّبقة التي تُعنى باحلفاظ على �سرية
البيانات وتطبيق �آليات الت�شفري والربوتوكوالت الالزمة
النتقالها ب�أمان بني الأجهزة وال�شبكات والتطبيقات،
كما �أننا ال نتخيل �أن تتعطل اخلدمة عن كثري من
املواقع والتطبيقات التي اعتدنا عليها ،فهناك العديد
من التدابري املتّبعة ل�ضمان توافر هذه التطبيقات حتى

عند حدوث هجوم �إلكرتوين عليها �أو حتى عند قطع
الكهرباء.
لذا ف�إنه يقع على عاتق امل�ستخدم �-سوا ًء �أكان بخلفية
تقنية �أم مل يكن -م�س�ؤولية رفع وعيه التقني وتطبيق
املمار�سات الآمنة �أثناء ا�ستخدام التقنية �أي �اً كانت،
ويتحقق ذلك من خالل معرفة �أ�شهر �سبل االخرتاق
التي تتطور عاملياً ب�شكل مت�سارع وحماية نف�سه منها،
ولع ّل هجمات االحتيال املايل التي �شهدناها م�ؤخ ًرا
وع��واق��ب��ه��ا الوخيمة ك��ان��ت �أك�ب�ر م��وق��ظ لنا جميعا
لالهتمام ببياناتنا وعدم م�شاركتها مع الآخرين.
ف�إذا عدنا �إىل التطبيقات التي ن�ستخدمها يوميا ،ف�إن
الو�سيلة التي جتعلنا نعتمد عليها ومن ّكنها ونطورها هي
تطبيق الأمن ال�سيرباين بطريقة احرتافية ،وذلك يف
جانبني :الأول هو بناء هذه التطبيقات والتقنيات على
�أ�س�س علمية ر�صينة تقلل من فر�ص اخرتاقها ،وهو ما
ي�سمى بالت�صميم الآمن )،(Security by Design
الذي ي�سعى ل�سد الثغرات املعروفة والت�أهّ ب للمخاطر
وتقليلها ،وال��ث��اين ه��و ت��وع��ي��ة امل�ستخدمني بطرق
اال�ستخدام الآمن لهذه التطبيقات ،لكيال يكونوا �سب ًبا
لتخلّينا عن التقنية ب�سبب كرثة الهجمات عليها.
لذا عندما تقرر �أن تطلب �سيارة تو�صيل عن طريق
التطبيق ،وتدفع لها بالبطاقة االئتمانية التي قمت
بتعبئتها عن طريق تطبيق البنك ،و�أن��ت حتمل معك
ب�ضائع قد ا�شرتيتها للتو من تطبيق متجر �إلكرتوين،
بعدما طلبت خدمة �إ���ص�لاح �سيارتك املتعطلة على
الطريق عن طريق تطبيق ،تذ ّكر �أن الأمن ال�سيرباين
هو الذي جعلك معتمدًا على هذه التقنيات وواث ًقا بها!
د .فاطمة العقيل
كلية ال��درا��س��ات التطبيقية  -ق�سم ع�ل��وم احلا�سب
والهند�سة
وم�ست�شارة الأمن ال�سيرباين

إصدار الجيل العاشر
لجهاز iPad
ر�سالة اجلامعة -التقنية بال حدود:
قبل �أيام قليلة ،ك�شفت �شركة �أبل
عن جهاز  iPadمن اجليل العا�شر
الذي طال انتظاره مع iPad Pro
اجل��دي��د امل���دع���وم مب��ع��ال��ج .M2
وب��د�أت ال�شركة يف تلقي الطلبات
امل�����س��ب��ق��ة ب��ع��د ف��ت�رة وج���ي���زة من
الإعالن .والآن -اعتبا ًرا من اليوم-
يُطرح كال اجلهازين للبيع ر�سم ًيا
وميكن �شرا�ؤهما.
يبد�أ �سعر جهاز  iPadمن اجليل
العا�شر من  449دوالراً وي�صل �إىل
 799دوالراً للطراز الأعلى .ويبد�أ
�سعر  iPad Proب�شريحة  M2من
 799دوالراً لطراز  11بو�صة ،بينما
يبد�أ �سعر ط��راز  12.9بو�صة من
 1299دوالراً.
ي��ت��م��ي��ز ج��ه��از  iPadاجل��دي��د
ب�شا�شة  LEDكبرية بحجم 10.9
بو�صة ،توفر دق��ة تبلغ × 2360
 1640بك�س ً
ال ،و�سطوع  500نت�س،
�إىل جانب تقنية .True Tone
وم���ن ال���داخ���ل يُ�����ش��غ��ل اجل��ه��از
بوا�سطة معالج A14 Bionic
من �أبل ،مع وحدة معاجلة مركزية
�سدا�سية ال��ن��واة ،ووح���دة معاجلة

ر�سومات رباعية النواة ،بالإ�ضافة
�إىل حمرك ع�صبي « 16نواة».
بالن�سبة �إىل ال��ك��ام�يرا ،يوجد
م�����س��ت�����ش��ع��ر ك����ام��ي�را ب���دق���ة 12
ميجابك�سل م��ن الأم�����ام لإج����راء
مكاملات الفيديو ،وكذلك على اجلزء
اخللفي من اجلهاز اللوحي .و ُغ رِّي
م��ك��ان  Touch IDم��ن احل��اف��ة
ال�سفلية ،وه��و الآن م�ضمن يف زر
الطاقة.
يعمل اجلهاز بنظام iPadOS
 ، 16وي����أت���ي م���ع دع���م Magic
 Keyboard Folioاجلديد ،وقلم
�أبل من اجليل الأول.
م��ن ناحية �أخ���رى ،ي��أت��ي iPad
 Proبطرازين 11 :بو�صة و 12.9
ب��و���ص��ة ،وي��ت��م��ي��زان كالهما بدعم
 ،ProMotionوم��ع��دل حتديث
متكيف يبلغ  120هرتزاً.
وي��ح��ت��وي ال���ط���راز م��ق��ا���س 11
بو�صة على ن�سبة �سطوع  600نت�س
يف املرت املربع ،بينما يوفر الطراز
�سطوعا يبلغ
مقا�س  12.9بو�صة
ً
 1000نت�س.

وي ��أت��ي��ان ك�لاه��م��ا مب��ع��ال��ج M2
الذي تدّ عي ال�شركة �أنه يوفر �أداء
�أ���س��رع ل��وح��دة امل��ع��اجل��ة امل��رك��زي��ة
بن�سبة  ،15%م��ن خ�ل�ال وح��دة
املعاجلة املركزية ثمانية النواة و�أداء
ر�سومات �أ���س��رع بن�سبة ت�صل �إىل
 35%مع وحدة معاجلة الر�سومات
ذات  10نوى .ت�ضيف ال�شركة � ً
أي�ضا
�أن املعالج ميكنه تنفيذ عمليات �أكرث
بن�سبة  40%يف الثانية من معالج
.M1
يف جزء الكامريا ،يوجد م�ست�شعر
عري�ض بدقة  12ميجابك�سل يف
اجلهة الأمامية مع دعم Center
 ،Stageومن اخللف يتميز اجلهاز
مب�ست�شعر ك��ام�يرا عري�ض بدقة
 12ميجابك�سل ،وم�ست�شعر وا�سع
الزاوية بدقة  10ميجابك�سل.
يعمل اجلهاز على �أحدث �إ�صدار
من  ،iPadOS 16وتعد ال�شركة
ب��ـ � 10ساعات م��ن ت�صفح الويب
وا���س��ت��خ��دام الفيديو ع�بر ات�صال
 Wi-Fiلكال الطرازين.

تقنية
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تفعيل استخدام تقنية الواقع المعزز
في التدريس بالمرحلة الثانوية

ر�سالة اجلامعة -املكتبة الرقمية:
ه���دف ب��ح��ث تفعيل ا�ستخدام
تقنية ال��واق��ع امل��ع��زز يف التدري�س
باملرحلة الثانوية �إىل تقدمي ت�صور
م��ق�ترح لتفعيل ا���س��ت��خ��دام تقنية
الواقع املعزز يف التدري�س باملرحلة
ال��ث��ان��وي��ة ،كما ه��دف �إىل حتديد
درجة وعي معلمات املرحلة الثانوية
حول ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز
يف ال��ت��دري�����س مب��ح��اف��ظ��ة بي�شة،
وحتديد م��ه��ارات ا�ستخدام تقنية
الواقع املعزز يف التدري�س ،وحتديد
معوقات ا�ستخدام تقنية ال��واق��ع
املعزز يف التدري�س ل��دى املعلمات
مبحافظة بي�شة ،كما هدف �إىل بناء
ت�صور مقرتح لتفعيل ا�ستخدام تقنية
الواقع املعزز يف التدري�س باملرحلة
الثانوية .ا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي امل�سحي ،كما ا�ستخدمت
اال�ستبان َة �أدا ًة جلمع البيانات،

وت��ك � ّون جمتمع البحث م��ن جميع
معلمات املرحلة الثانوية مبحافظة
بي�شة ،البالغ عددهن  ١٣٨٠معلمة
 ،و�أخ��ذت الباحثة عينة ع�شوائية
ب�سيطة مكونة م��ن  ٢٨٠معلمة،
وكان من �أهم نتائج البحث موافقة
�أف��راد عينة البحث  -التي جاءت
بدرجة مرتفعة -على وعي معلمات
املرحلة الثانوية ح��ول ا�ستخدام
تقنية ال��واق��ع امل��ع��زز يف التدري�س
باملرحلة الثانوية مبحافظة بي�شة،
كما جاءت املوافقة بدرجة مرتفعة
على مهارات ا�ستخدام تقنية الواقع
املعزز يف التدري�س باملرحلة الثانوية
مبحافظة بي�شة فيما يتعلق بالأبعاد
)التخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي(،
وكذلك موافقة �أفراد عينة البحث
ب���درج���ة م��رت��ف��ع��ة ع��ل��ى م��ع��وق��ات
ا�ستخدام تقنية ال��واق��ع املعزز يف
التدري�س باملرحلة الثانوية مبحافظة

بي�شة  .ويف �ضوء ما�سبق قدم البحث
ع��دداً من التو�صيات من �أبرزها:
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف�ير ال��ت��ج��ه��ي��زات
ال�لازم��ة ال�ستخدام تقنية الواقع
املعزز بقاعات التدري�س مبدار�س
املرحلة الثانوية مبحافظة بي�شة
 ،واالهتمام بتهيئة البنية التحتية
وتوفري الأجهزة احلديثة لالت�صال
و�شبكة الإنرتنت مبدار�س املرحلة
الثانوية مبحافظة بي�شة ،والعمل
ع��ل��ى ت��وف�ير ال�����دورات التدريبية
ال�لازم��ة يف جم��ال تقنيات الواقع
امل��ع��زز وا�ستخداماتها التعليمية
للمعلمات مبدار�س املرحلة الثانوية.
�أ .روان �سعيد عمري �آل عمري
باحثة ماج�ستري بق�سم تقنيات
التعليم

رسوم شهرية لتوثيق الحساب في تويتر

ر�سالة اجلامعة  -التقنية بال حدود:
وف ًقا لآخر تقرير ،تعتزم من�صة
تويرت حت�صيل ر�سوم �شهرية لتوثيق
احل�ساب .عالو ًة على ذلك ،ترددت
�شائعات ب��أن �إيلون ما�سك �سيقوم
بطرد العمال الذين ف�شلوا يف الوفاء
باملوعد النهائي.
�أغلق امللياردير ما�سك ر�سم ًيا
�صفقة ل�شراء ال�شركة مقابل 54.20
دوال ًرا لل�سهم� ،أو م��ا ي��ق��رب من
 44مليار دوالر ،وقيل �إن الرئي�س
التنفيذي واملدير املايل قد �أُقيال.
ووف ًقا للأ�شخا�ص املطلعني على
املوقف واملرا�سالت الداخلية التي
ح�صلت عليها  ،The Vergeف�إن

التوجيه هو حتويل
،Twitter Blue
ا����ش�ت�راك ال�����ش��رك��ة
االخ���ت���ي���اري بقيمة
دوالرات
4.99
�أم��ري��ك��ي��ة ���ش��ه��ر ًي��ا،
ال��ذي ي�أتي مبيزات
�إ�����ض����اف����ي����ة� ،إىل
ا�شرتاك �أكرث تكلفة
يح�صل �أي��� ً��ض��ا من
ّ
امل�ستخدمني.
������س�����ي�����ك�����ل�����ف
“ ”Twitter Blueح��ال�� ًي��ا
 19.99دوال ًرا �شهر ًيا .و�سيكون
لدى امل�ستخدمني الذين مت توثيق
ح�ساباتهم  90يو ًما مبوجب اخلطة
احلالية لال�شرتاك� ،أو �سينتهي بهم

الأم��ر �إىل فقدان العالمة الزرقاء
اخلا�صة بهم.
ولقد مت �إخبار املوظفني العاملني
يف امل�شروع �أنه يجب عليهم �إطالق
امليزة اجلديدة بحلول  7نوفمرب،
و�إال ف�سيتم طردهم.

تويتر يستغنى عن Ticketed
 Spacesللتركيز على ميزات أخرى

ر�سالة اجلامعة -التقنية بال حدود:
مل يعد تطبيق تويرت يطلب من
امل�ستخدمني دفع ر�سوم لال�ستماع
�إىل حمادثات  Spacesاملبا�شرة.
ف��ق��د ���ص��رح��ت ���ش��رك��ة ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي يف بيان لها �أن امليزة
قد �أوقفت “م�ؤقتًا” �إىل �أجل غري
م�سمى.
�ست�سمح ه���ذه اخل��ط��وة لتويرت
ب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى حت�����س�ين جت��رب��ة
 Spacesالأ�سا�سية -ك��م��ا تقول
ال�شركة� -إذ لي�س من الوا�ضح عدد
امل�ستخدمني ال��ذي��ن ي�ستخدمون
اخلدمة.
ب���د�أت ال�شركة االخ��ت��ب��ار العام

لـ  Ticketed Spacesيف �شهر
�أغ�سط�س من العام املا�ضي ،بعد
ثالثة �أ�شهر من الك�شف عن امليزة.
وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��رب��ح
ً
منخف�ضا ن�سب ًيا؛
املحتمل لتويرت كان
ً
خف�ضا بن�سبة  3%فقط
فقد تطلب
من الإيرادات التي تقل عن 50000
دوالر ،و�سيتطلب  % 20بعد ذلك.
ويف حني �أن هذه الر�سوم ت�شمل
م���دف���وع���ات �أب�����ل وج���وج���ل ،لكن
امل�ستخدمني يح�صلون على معظم
الإيرادات.
هذا ال يعني �أن تويرت �ست�ستغني
ع����ن م����ي����زة  Spacesب�����ش��ك��ل
ع�����ام ،ف��ال�����ش��رك��ة ت���ق���وم ب��ت��ج��رب��ة

دع���م امل��ح��ادث��ات امل��ب��ا���ش��رة داخ��ل
املجتمعات ،وتعمل على م�شاريع
م��ث��ل امل��ح��ط��ات ذات امل��و���ض��وع��ات
وامللخ�صات اليومية.
وم��������ع ذل��������ك ف�����������إن ن���ه���اي���ة
 Ticketed Spacesت ��أت��ي مع
قيام  Clubhouseم�صدر �إلهام
 Spacesب�����إع����ادة ال��ت��ف��ك�ير يف
�إ�سرتاتيجيته وت�سريح املوظفني،
�إذ �أن هذه امليزة ب�شكل عام لي�ست
ج��ذاب��ة ك��م��ا ك��ان��ت م��ن ق��ب��ل وق��ت
انت�شار جائحة كورونا ،وهذا يجعل
جذب امل�ستخدمني الذين يدفعون
�صعبا.
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قــــــــــــــــرأت لك..

 101مبدأ للتوجيه اإليجابي لألطفال الصغار
امل�ؤلفMarie L. Masterton :
املرتجم :اجلوهرة بنت فهد بن خالد �آل �سعود
�سواء � ِ
أكنت معلمة �أم �أ ًّم��ا �أم �إحدى مقدمات الرعاية
واجهت طف ً
ِ
ال ميار�س �سلو ًكا �سلب ًيا
للأطفال ال�صغار  ،فلقد
�أو ينخرط فيه .قد ي�ؤدي �أي �شيء مثل �أخذ لعبة طفل �آخر
�أو �ضرب �أو ع�ض �أو رمي �أ�شياء �إىل �إحباط الكبار امل�س�ؤولني
عن تعليم الطفل و رعايته .تهدف الرتبية �أو التوجيه الإيجابي
�إىل �أن يطور الطفل ال�سلوك االجتماعي امل�س�ؤول الآمن
الذي ي�ؤدي �إىل احرتام الذات و اح�ترام م�شاعر الآخرين
وملكياتهم .ويجب االنتباه �إىل �أن توجيه ال�سلوك يختلف
عن العقاب ،ف�ضبط ال�سلوك هو التوجيه والتعليم الذي يعزز
ال�سلوك الإيجابي� ،أما العقاب فهو عقوبة مفرو�ضة بو�صفها
رد فعل على �سلوك غري مقبول ،و�ضبط ال�سلوك �أو التوجيه
الإيجابي �أكرث فعالية من العقاب؛ لأن ال�سلوكيات املرغوبة التي
تدوم مدى احلياة يجب �أن ت�أتي من داخل الطفل بدالً من �أن
قوة خارجية .يهدف هذا الكتاب �إىل تقدمي  101مبد�أ للتوجيه
تُفر�ض من خالل
الإيجابي للطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة و طرق التعامل الفاعلة مع الأ�سرة ،وكيفية تطوير
مناخ �إيجابي ،والإ�سرتاتيجيات الفاعلة املتجاوبة لإعادة توجيه ال�سلوك يف بيئات تعلم الطفل.
دار الن�شر جامعة امللك �سعود

النظرية اللغوية بين النشأة والتطور
امل�ؤلف :مهدي م�شكاة الديني
املرتجم :حمدي �إبراهيم ح�سن
�إن ف��ك��رة ن��ق��ل ه���ذا ال��ك��ت��اب �إىل
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ق��د راودت امل�ترج��م
�أثناء م�شاركته يف دورة لأ�ساتذة اللغة
الفار�سية غري الإيرانيني يف العا�صمة
ط��ه��ران .وب��ع��د ق���راءة ف�صول الكتاب
التي ت�صل �إىل ثمانية -قراءة ا�ستمرتما يقرب من ن�صف عام  ،عقد النية على
ترجمة هذا الكتاب �إن �أتيحت له الفر�صة.
وت�أتي دواف��ع املرتجم للقيام بهذا العمل
ال�ضخم لأ�سباب عدة �أولها ال يخ�ص الكتاب
يف حد ذاته.
دار الن�شر جامعة امللك �سعود

يف درا�سة نقدية...

د .منال العيسى تدرس العوالم الميتافيزيقية في الرواية العربية
ر�سالة اجلامعة  -درا�سات:
قدمت الباحثة الأ�ستاذة الدكتورة
منال بنت عبدالعزيز العي�سى من
ق�سم اللغة العربية درا�سة نقدية
ت��در���س ال��ع��وامل امليتافيزيقية يف
ال��رواي��ة العربية من خ�لال و�صف
املقربة من الن�ص �إىل الالن�ص ،جاء
فيها� :شكلت املقربة ظاهرة الفتة
يف الن�صو�ص ال��روائ��ي��ة العربية ؛
�إذ تنوعت يف ح�ضورها الن�صي
ودالل��ت��ه��ا ال�لان�����ص��ي��ة  ،م���ن هنا
كانت فكرة الدرا�سة  ،التي تنظر
يف ح�ضور املقابر بو�صفها ثيمة
مكانية ذات �أبعاد �شعرية انطالقا
من الهوية ال�شعرية للمكان  ،التي
تعني « الت�سليم ب��ت��أث�ير ال��وج��ود

الإن�����س��اين ع��ل��ى ت�شكيل الف�ضاء
ال��روائ��ي «  .ويرتبط ال�س�ؤال عن
امل��ك��ان بالوجود الإن�����س��اين  ،ذلك
الوجود الذي يتحقق يف ظل مكان،
حيث كان « رحم الأم املكان الأول
الذي مور�ست فيه احلياة ب�شكل �أو
ب�آخر  ،ثم جاء املهد  ،ثم البيت ،
ثم ال�شارع  ،ثم املدر�سة  ،ثم املدينة
�أو القرية  ،ثم �أمكنة �أخ��رى يكون
�آخرها القرب « .وللمقابر دالالت
م��رت��ب��ط��ة ب���ر�ؤي���ة الإن�����س��ان ل��ه��ا ،
تختلف باختالف الأيديولوجيا التي
يعتنقها  ،ومن الطبيعي �أن تربط
تلك ال��ر�ؤي��ا بني املكان وال��دالالت
املحيطة به �سواء �أكانت نف�سية �أم
اجتماعية �أم فل�سفية.
ح�ضرت امل��ق�برة يف من���اذج من

الرواية العربية ح�ضورا منق�سما ما
بني  :ـ احل�ضور الن�صي ،واحل�ضور
الالن�صي.
و�أعني باحل�ضور الن�صي  :وجود
املقابر بو�صفها ثيمة خطابية بكل
�سماتها اللغوية اخلا�صة  ،التي
ي��غ��ل��ب ع��ل��ى معظمها ا���س��ت��خ��دام
�أ�ساليب الو�صف � .أم��ا احل�ضور
الالن�صي ف�أعني به  :داللة املقابر
خ����ارج اخل���ط���اب ال��ن�����ص��ي  ،تلك
الداللة املنفتحة على �أبعاد خارجية
عدة  ،منها  :البعد النف�سي ،والبعد
الفل�سفي ،والبعد االجتماعي.
تنطلق ال��درا���س��ة م��ن ن�صو�ص
روائية خمتارة ظهرت فيها املقربة؛
ل��ل��ب��ح��ث يف دالل��ت��ه��ا ال�لان�����ص��ي��ة،
م��ع ع��دم �إغ��ف��ال ال��دالل��ة الن�صية

؛ ل��ذل��ك ت��ن��ق�����س��م ال���درا����س���ة �إىل
ق�سمني  :الأول :يهتم باملقاربة
ال��و���ص��ف��ي��ة ل��ل��م��ق�برة ك��م��ا ظ��ه��رت
يف ال���دالل���ة الن�صية ل��ل��خ��ط��اب ،
وال��ث��اين :يهتم باملقاربة الو�صفية
للمقربة كما ظ��ه��رت يف احلكاية
ذات ال���دالل���ة ال�لان�����ص��ي��ة .ت��ب��دو
املقربة من الأماكن التي تنفر منها
ال��ذات الب�شرية ب�شكل عام؛ لأنها
متثل الفناء والوجه الآخ��ر لبداية
احلياة امليتافيزيقية؛ لذلك كانت
ه��ذه ال��درا���س��ة تبحث ع��ن ال�صور
الأخرى للمقربة بعيدا عن ال�صورة
النمطية امليتافيزيقية ،وذلك من
خ�لال الن�صو�ص ال��روائ��ي��ة الآتية
 :ليلة القدر للطاهر بن جلون ،
و�شارع العطايف لعبداهلل بن بخيت

 ،وموت �صغري ملحمد علوان.
وق���د ت��و���ص��ل��ت ال��درا���س��ة �إىل
�أه��م��ي��ة ال���و����ص���ف يف اخل��ط��اب
ال�سردي ؛ لكونه ي�شكل عاملا ن�صيا
متنوع الداللة وامل��داخ��ل البحثية
 ،فهو �أ�سلوب كتابة وخ��ط��اب له
طرائق ا�شتغال داخلي ذات عالقة
وثيقة بالبنية الداللية املرتبطة
وال�سياق ال�سردي وكذلك املقا�صد
التوا�صلية للوا�صف ���س��واء �أك��ان
راوي��ا �أم كاتبا  ،لذا ميكن �إيجاز
�أه��م النتائج التي تو�صلت �إليها
ال��درا���س��ة يف  :ح�����ض��ور امل��ق��اب��ر
ال��ل�اف����ت ل��ل��ن��ظ��ر يف اخل���ط���اب
ال���روائ���ي ال��ع��رب��ي ،ال��ت��ي �ساعد
منهج ال�شعرية املكانية للمقربة
يف ال��ب��ح��ث ع��ن دالالت و�صفها،

وتنوعت الداللة الن�صية للمقربة
م��ا ب�ين  :م��ن��ازل و�صف امل��ق�برة ،
و�أمن���اط و�صف امل��ق�برة  ،و�أخ�يرا
ب��ن��ي��ة امل��ق�برة مب��ا ي�����ش��ك��ل تنوعا
منهجيا يف درا�سة و�صف املقربة
الن�صي ،ومن النتائج كذلك ثراء
امل�����س��ت��وى ال�لان�����ص��ي للمقربة من
خالل ا�ستخدام ال�صور املتقابلة ما
بني  :احل�سية والروحية ،و�شكلت
وظ��ائ��ف و���ص��ف امل��ق�برة حكائيا
ودالليا �أهمية خا�صة للو�صف يف
الدرا�سات الن�صية والالن�صية.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن البحث
حمكم ومن�شور يف جملة جامعة
طيبة ل�ل�آداب والعلوم الإن�سانية،
ال�����س��ن��ة ال��ت��ا���س��ع��ة  ،العدد،19
1441هـ .

تأثير اإلجراءات االحترازية والحظر االجتماعي في مكافحة كورونا

ر�سالة اجلامعة  -درا�سات:
يف �إط��ار اخلطة الوطنية لدعم
الأبحاث العلمية ملكافحة فريو�س
كورونا� ،أجرى الدكتور خليل اليحيا
من كلية الطب يف وقت �سابق �أثناء
�أزم���ة ك��ورون��ا درا���س��ة ا�ستق�صائية
ن�شرت مطلع عام 2021م يف املجلة
الدولية للعلوم التطبيقية املتقدمة،
ه��دف��ه��ا ت��ق��ي��ي��م وع����ي امل��واط��ن�ين
واملقيمني على حد �سواء يف اململكة
جتاه الإجراءات احلكومية بالإغالق
والتباعد االجتماعي �أثناء الأزم��ة،
التي �ساعدت يف التقليل من تف�شي
الفريو�س وال�سيطرة على انت�شاره،
ح��ي��ث ���س��ع��ت ال���درا����س���ة ل��ق��ي��ا���س
�أهمية ال�سلوك االجتماعي والوعي
ال�صحي يف تقليل التوا�صل؛ لأجل
احلفاظ على معدالت منخف�ضة من
حاالت الإ�صابة بالفريو�س.
�شملت عينة الدرا�سة �أك�ثر من
 1100م��واط��ن ومقيم على �أر���ض
اململكة من خمتلف الأعمار واملناطق،
حيث �أف���اد �أك�ث�ر م��ن ن�صف عينة
البحث م��ن ال�سعوديني واملقيمني
�أن معلوماتهم عن الفريو�س ت�أتي
م��ن امل�����ص��ادر الإع�لام��ي��ة ،يف حني
�أن الغالبية العظمى م��ن العينة

ي�ؤمنون ب�أهمية الإغ�لاق والتباعد
االجتماعي مقارنة بن�سبة منخف�ضة
ال ترى جدوى من التباعد والإغالق.
وكانت ن�سبة الإناث �أعلى من ن�سبة
الذكور يف معرفة تفا�صيل املر�ض
وال��ق��راءة عنه ،كما �أن الإن��اث كان
لديهن �إميان مطلق ب�أهمية العزلة
املنزلية والتباعد االجتماعي مقارنة
بالذكور .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
ارتباطاً وثيقاً بني امل�ستوى التعليمي
للم�شاركني يف الدرا�سة وم�ستوى
ال��وع��ي باملر�ض والإمي����ان بالعزلة
املنزلية والتباعد االجتماعي.
وق����د �أف������اد �أك��ث��ر م���ن ن�صف
امل�شاركني يف ه��ذه الدرا�سة �أنهم
ملتزمون بلب�س الأقنعة والقفازات
وجت��ن��ب االت�����ص��ال امل��ب��ا���ش��ر عند
مغادرة منازلهم ،وق��د كانت ن�سبة
املقيمني �أعلى من ن�سبة ال�سعوديني
يف ه��ذا االل��ت��زام ،يف ح�ين ج��اءت
الإن��اث يف مرتبة �أعلى من الذكور
يف م�ستوى االن�ضباط ال�شخ�صي
يف ات��خ��اذ الإج����راءات االح�ترازي��ة
من لب�س الأقنعة الواقية والقفازات
وجتنب التوا�صل ال�شخ�صي املبا�شر
مع الآخ��ري��ن ،كما ك��ان الأ�شخا�ص
امل���ت���زوج���ون �أك��ث�ر وع���ي���اً ب��أه��م��ي��ة
االح���ت��رازات ال��وق��ائ��ي��ة وم��راع��اة

د .اليحيا

ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي واالل���ت���زام
باحلظر املنزيل.
وع��ن��دم��ا �� ُ�س��ئ��ل امل�����ش��ارك��ون يف
الدرا�سة عن ر�أي��ه��م وانطباعاتهم
ب�ش�أن تدابري ال�سالمة التي اتخذتها
حكومة اململكة ملكافحة الفريو�س
التاجي� ،أف���اد معظم امل�شاركني-
وحت��دي��داً املقيمني والإن����اث وفئة
ال�شباب �أقل من � 20سنة� -أن تلك
التدابري كانت ا�ستثنائية ومتميزة،
���س��اه��م��ت يف حم��ا���ص��رة ان��ت�����ش��ار
ال��ف�يرو���س ،يف ح�ين �أن ن�سبة من
امل�شاركني من ال�سعوديني واملقيمني
يعتقدون �أن ع��دم ال��ت��زام العمالة
املحلية بالعزلة املنزلية والتباعد
االجتماعي راج��ع لتدين م�ستوى
التوعية با�ستخدام اللغات احلية

لهذه العمالة ،مم��ا ق��اوم عمليات
امل��ك��اف��ح��ة واحل�����د م���ن ان��ت�����ش��ار
الفريو�س.
وق���د ان��ت��ه��ت ال��درا���س��ة بتقدمي
ت��و���ص��ي��ات ���س��اه��م امل�����ش��ارك��ون يف
ال��درا���س��ة ب�صياغتها يف حينها،
وذل��ك من خ�لال التفاعل وتقدمي
بع�ض املقرتحات لتفعيل التدابري
ال��وق��ائ��ي��ة وحت�����س��ي��ن��ه��ا ،وات���خ���اذ
ق������رارات ي��ع��ت��ق��دون �أن�����ه ينبغي

اتخاذها ملكافحة تف�شي فريو�س
ك�����ورون�����ا؛ ل��ل��ح��د م����ن خ��ط��ورت��ه
وم���ع���دالت ان��ت�����ش��اره .وم���ن تلك
التو�صيات واالق�تراح��ات �إ���ص��دار
ح��ظ��ر ك��ام��ل حل���ث ال��ن��ا���س على
البقاء يف منازلهم ،مع زيادة الوعي
بتف�شي امل��ر���ض ب��ل��غ��ات م��ت��ع��ددة
موجهة للأقل تعليماً من العمالة
امل��ح��ل��ي��ة .ك��ذل��ك ج���اء م��ن �ضمن
التو�صيات اعتماد نظرية مناعة

القطيع ،و�سن قانون �صارم بارتداء
الأقنعة و القفازات وطرق التعقيم،
مع جتنب زيارة الأماكن التي ينت�شر
فيها الفريو�س ،ومراقبة التجمعات
غ�ي�ر ال��ق��ان��ون��ي��ة ،ورف����ع م�ستوى
الوعي ب�أهمية التغذية ال�صحية
وممار�سة ال�سلوكيات ال�شخ�صية
كالريا�ضة ،والنوم ،باعتماد منط
احلياة ال�صحي ،وبتقليل االت�صال
و التوا�صل املبا�شر �أثناء الأوبئة.
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التدريب طريق اإلتقان..

تعترب �صحيفة ر�سالة اجلامعة مركزاً م�ؤه ً
ال لتدريب الطالب
والطالبات على جميع الفنون الإعالمية �سوا ًء يف التحرير ال�صحفي
�أم يف املجال الإعالمي الرقمي ،وهذا الأمر غري م�ستغرب منها ،لكون
�إحدى ركائز �إن�شاء ال�صحيفة تدريب الطالب وت�أهيلهم باحرتافية
عالية ومهنية يف جمال الإعالم املطبوع والإعالم الرقمي بتزويدهم
باملهارات املتخ�ص�صة .فالتدريب ركيزة �أ�سا�سية يف التعليم؛ حتى
يتمكن الطالب من تر�سيخ ما �أخ��ذه من درو���س نظرية ،واكت�ساب
العديد من اخلربات واملهارات ،ورفع امل�ستوى املهني يف تخ�ص�صه.
وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�) :إن اهلل تعاىل يحب �إذا
عمل �أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه( ،وهذا دليل قاطع ودافع كبري لل�سعي �إىل
�إتقان العمل ،وال يت�أتَّى ذلك �إال بالتدريب والعمل ،واالجتهاد واملثابرة.
ومن �أ�شهر �أقوال �أفالطون) :التفوق لي�س هبة ولكنّه مهارة حتتاج
�إىل التدريب( ،وما ميكننا قوله هنا؛ هو �أن املهارة والإبداع والتفوق
هو بطبيعة احلال نتيجة تدريب وممار�سة ميدانية تر�سخ ما �أخذه
الطالب يف مقاعد الدرا�سة .ر�سالة اجلامعة ميدان تدريبي �إعالمي
مهني للطالب والطالبات ،خ�صو�صاً طالب ق�سم الإعالم� ،إ ْذ توفر
لهم جميع الأدوات والإمكانات لت�أهيلهم ل�سوق العمل واحتياجاته
بو�صفهم �إعالميني متميزين يف جماالت الإعالم املختلفة ،ومن هذا
املنرب �أدعو جميع الطالب لال�ستفادة من اخلربات ل�شق طريقهم
الإعالمي ب�أ�س�س �إعالمية �صحيحة.

وفد من اجلامعة �أثناء زيارتهم جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

نائب امل�شرف على الإدارة والتحرير
saldekeel@ksu.edu.sa

إدارة الطلبة الدوليين
ّ
تسير  5رحالت للعمرة
ر�سالة اجلامعة� -إدارة الطلبة الدوليني:
���س�يرت �إدارة الطلبة ال��دول��ي�ين خالل
الف�صل احل���ايل خم�س رح�ل�ات للعمرة
خم�ص�صة للطلبة الوافدين ،حيث �شارك
فيها  226طال ًبا دول��ي��اً م��ن  43جن�سية
برعاية من ال�صندوق اخلريي.

ِ
الرحالت منا�شط علمية وثقافية
تخللت
واجتماعية ،وت�أتي هذه الربامج �ضمن ما
تقدمة الإدارة من رعاية اجتماعية وعلمية
لفئة الطلبة ال��دول��ي�ين ،و�سعياً لتحقيق
الأهداف املرجوة من ا�ستقطاب الطلبة من
جميع �أنحاء العامل.

محاضرة علمية باألغذية والزراعة
ر� �س��ال��ة اجل��ام �ع��ة -ع �ل��وم الأغ ��ذي ��ة
والزراعة:
ّ
نظم ق�سم الإنتاج احليواين بكلية
علوم الأغذية والزراعة ،حُما�ضرة
ِع��ل��م��ي��ة ،ب��ع��ن��وان (ت����أث�ي�رات نبات
الـ ُمورينجا على اخل�صوبة والفق�س
والنوعية يف الكتاكيت ال�صغرية)،
�أل��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور ال���زائ���ر حممد
التيجاين �صالح من جامعة ال�سودان
للعلوم والتكنولوجيا ،وذلك يف املدرج
الرئي�س للكلية .تطرقت املحا�ضرة
لآخ���ر الأب���ح���اث الـمهتمة بنبات
املورينجا ،وحت��دث��ت ع��ن فوائدها
ال��ـ��م��ت��ع��ددة ،وحم��ت��واه��ا امل��رت��ف��ع
م��ن ال�بروت�ين والعنا�صر ال��ن��ادرة،
خ�صو�صاً ال��ك�بري��ت وال�سلينيوم،
ودوره احليوي يف الأج�سام احلية،
وكذلك دور املورينجا يف احل ِّد من
الإجهادات الغذائية والبيئية ،ويف
رفع معدل اخل�صوبة ،والتخل�ص من

اجلذور احلرة يف اجل�سم ،وبالتايل
ِ
إج��ه��ادات الت�أك�سدية
احل�� ِّد م��ن ال
ل��ل��ك��ائ��ن ِ
��ات احل���ي���ةِ ���� ،س���وا ًء �أك��ان��ت
احليوانات الـ ُمجرتة �أم الدواجن؛
بل حتى الإن�سان .ح�ضر املحا�ضرة

رئ��ي�����س ق�����س��م الإن���ت���اج احل��ي��واين
و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم،
وك��ذل��ك ط�لاب ال��درا���س��ات العليا
والباحثون يف الكلية ،والـمهتمون من
القطاع اخلا�ص وال�شركات العاملة

يف جم��ال ال��غ��ذاء و�إع���داد العالئق
احل��ي��وان��ي��ة .وق��د ن��ال��ت املحا�ضرة
ا�ستح�سان احل��ا���ض��ري��ن و�شغفهم
مل��ع��رف��ة ك��ن��وز ه���ذا ال��ن��ب��ات املميز
غذائياً و�صحياً وبيئياً.

الجمعية األمريكية للتمريض
ّ
ُت َكرم د .أبو شايقة

ر�سالة اجلامعة -كلية التمري�ض:
ك ّرمت اجلمعية الأمريكية للتمري�ض الدكتور �أحمد �أبو �شايقة� ،أ�ستاذ
التمري�ض بجامعة امللك �سعود بو�صفه �أول زميل يف التمري�ض من اململكة
العربية ال�سعودية يف مقر اجلمعية؛ نظري م�ساهمته البحثية والإدارية
يف تطوير مهنة التمري�ض .و�أعرب الدكتور �أحمد �أبو �شايقة عن �سعادته
وفخره الكبريين بهذا الإجناز والتكرمي ،الذي ي�أتي من واحدة من �أهم
امل�ؤ�س�سات العاملية و�أكربها يف جمال مهنة التمري�ض.

امل�شرف على الإدارة والتحرير

نائب رئي�س التحرير
�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

alialanazi@ksu.edu.sa

saldekeel@ksu.edu.sa

aalfulaij@ksu.edu.sa

د .علي بن �ضميان العنزي
ت4673555/

ت4673446/

ت4678781/

