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مفهوم «المراعاة» عند األستاذ الجامعي
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة،
�أب���ارك لكم قبولكم و�أه� ً
ل�ا بكم يف
جامعتكم التي تن�ضمون فيها �إىل
ط�ل�اب جامعيني و�أ���س��ات��ذة �أك��ف��اء
ومتار�سون فيها ن�شاطاتكم الأكادميية
وغري الأكادميية ،ولعلك تعلم عزيزي
الطالب عزيزتي الطالبة� ،أن هذا
املقعد ال���ذي خ�ص�ص ل��ك تناف�س
عليه مئات الطالب ممن مل يحالفهم
احلظ يف القبول.
لذلك �أتوجه �إليكم بهذه املقالة قبل
�أن تختطفكم �أو ت�ؤثر عليكم توجيهات
املتعرثين واملثبطني ،و�أهيب بكم بهذه
املنا�سبة بفتح �صفحة اجلد واملثابرة
والعزم والطموح والإبداع والإ�صرار.
و�أود �أن �أهم�س يف �آذانكم ببع�ض
اجلوانب الأك��ادمي��ي��ة ،و�أوج��زه��ا يف
الآتي:
 اع��ل��م �أن ال��دول��ة ق��د و�ضعتاجل���ام���ع���ة مب��راف��ق��ه��ا و�إدارت����ه����ا
و�أ�ساتذتها وموظفيها لأجلك �أنت،
ك���ون ال��ط��ال��ب ه��و حم���ور العملية
التعليمية وميثل البذرة التي تزرعها
اجلامعة منذ دخ��ول��ه حتى ي�صبح
ثمرة يانعة عند تخرجه.
 تذكر �أن املواد العلمية التي تطرحيف القاعات الدرا�سية مبجموعها
ت�ؤهلك للتخ�ص�ص املعني ،ف�إن كنت
ال تندمج مع حمتوى تلك املواد وال
تروق لك ،فت�أكد �أنك يف املكان اخلط�أ
و�أن عليك �إعادة النظر يف اختيارك
للتخ�ص�ص �أو �أن اجلامعة لي�ست هي
البيت املنا�سب لك.
 تذكر �أن االنتباه وامل�شاركة �أثناءامل��ح��ا���ض��رات ي��ع��زز من���وك العلمي
والثقايف واملهاري ويرفع من �أ�سلوب
حواراتك العلمية ويجعلك يف ن�ضج
عال� ،أما قلة االنتباه
فكري ومعريف ٍ

«االختبارات مقيا�س
وك����ث���رة الأع���������ذار
ملا حت�صلت عليه من
وال���ت���م���ل���م���ل �أث���ن���اء
م��ع��ارف وم���ه���ارات،
املحا�ضرات فيعطي
ف��إن �أعطى املقيا�س
ان����ط����ب����اع����اً ب���ع���دم
درج��ة منخف�ضة مت
ا���س��ت��ح��ق��اق��ك للقب
ع�لاج��ه ع�بر �إع���ادة
«طالب جامعي».
وحمل امل���ادة» ،ومثل
 ���ض��ع يف بالكمقيا�س االختبارات
حقيقة �أكادميية «�أن
ال��ت��ح�����ص��ي��ل��ي��ة مثل
االخ��ت��ب��ارات لي�ست
مقيا�س درجة حرارة
و�سيلة لعقاب طالب
اجل�سم ف ��إن اختلت
�أو م��ك��اف���أة ط��ال��ب
د .خالد الخميس
درج����ة احل������رارة مت
�آخ����ر ،و�إمن����ا ه��دف
عالج املري�ض.
االخ���ت���ب���ارت يكمن
 هناك عباراتيف ق��ي��ا���س م�ستوى
ي��ردده��ا الطالب ك��ث�يراً« :ي��ا دكتور
املعلومات واخلربات».
 ق���د ت�����ص��ادف يف م�سريتك راعنا� ،ساعدنا ،نبغى م�ساعدتك ،الال��درا���س��ي��ة م���ادة درا���س��ي��ة ت�صعب تق�صر معنا� ،أنت كرمي وحنا ن�ستاهل،
عليك ورمبا تر�سب فيها �أو حتملها ،يا دكتور راعنا يف املعدل ،خلنا من�شي
وهذا �شيء طبيعي ،فحمل املادة ال وال تعقد الأم�����ور ،نبغي فزعتك
يعك�س ف�شل الطالب بقدر ما يعني ووقفتك معنا ،ارحموا من يف الأر�ض
�أن املعلومات التي ح�صلت عليها يرحمكم من يف ال�سماء».
ك��ل ه��ذه ال��ع��ب��ارات دخيلة على
مل ت�صل للم�ستوى الذي تطمح �إليه
امل��ؤ���س�����س��ات التعليمية وال تنتمي
العملية التعليمية.
 حمل املادة ال يعني ف�شلك ،و�إمنا لأبجديات العملية التعليمية ،وبع�ضيعني وج��وب �إع���ادة �صياغة امل��ادة تلك ال��ع��ب��ارات مثل «راع���ن���ا� ،أن��ت
العلمية م��رة �أخ��رى لتتح�صل على كرمي وحنا ن�ستاهل � ..إلخ» ال يليق
ا�ستخدامها �إال عند حمالت البيع
املعرفة املطلوبة.
 هناك عبارات خاطئة يرددها وال�شراء التي فيها تخفي�ض ومراعاةبع�ض الطالب واملدر�سني وللأ�سف �أو ت�ستخدم عند الدخول للم�ؤ�س�سات
ال�شديد ،مثل املقولة ال�شائعة «عند اخلريية واملعونات االجتماعية ،وال
االمتحان يكرم املرء �أو يهان» ،وهذه ينبغي ذكرها يف امل�ؤ�س�سات العلمية
ريا �أيام االختبارات ب�أي حال من الأح��وال ،ومن يقولها
العبارة ترتدد كث ً
ومعناها �أن االخ��ت��ب��ارات و�ضعت يجهل ر�سالة اجلامعة.
فعلى الطالب �أن يرتفع عن التلفظ
كعقاب مذل للطالب املهمل وثواب
جزيل للطالب املجتهد ،وهذا املفهوم بتلك التعابري الدخيلة ،فامل�ؤ�س�سات
يف ال��ع��رف ال�ترب��وي خاطئ وخمل التعليمية تعطي العلم وامل��ع��رف��ة،
وامل�ؤ�س�سات اخلريية هي من تعطي
ب�أهداف التعليم.
ولكي ت�صحح العبارة ال�سابقة نقول امل��ع��ون��ات وال�����ص��دق��ات ،والأ���س��ت��اذ

إضاءات نافذة
اجلامعي لي�س م��وزع �صدقات بل
ر�سالته تقوم على �إعطاء مادة علمية
تخدم الطالب يف جمال تخ�ص�صه،
ومفهوم املراعاة عند �أ�ساتذة اجلامعة
هو �إعطاء مادة علمية ثرية ومو�سعة
�أكرث مما هو مقرر.
 ليعي الطالب/ة ،احلكمة التيتقول «ال�صيف �ضيعت اللنب» واملعنى
�أن كثرياً من الطالب ال يبد�أ ن�شاطهم
�إال يف نهاية الف�صل ،في�س�ألون عن
موا�ضيع املقرر واملوا�ضيع الداخلة
يف االختبار واملوا�ضيع املحذوفة،
وال��ط��ال��ب ال����ذي ال ي��ت��اب��ع اخلطة
الدرا�سية املر�سومة واملراجع العلمية
املحددة منذ بداية الف�صل ال �شك
�أنه �سيواجه م�شكالت ،لذا عليك �أن
ت�س�أل عن حمتوى امل��ادة وتو�صيفها
ومراجعها ،و�أن تتابع املطلوب �أوالً
ب�����أول ل��ك��ي ال ينطبق عليك املثل
«ال�صيف �ضيعت اللنب».
 ال���ط���ال���ب ي���رت���ك���ب ح��م��اق��ةعندما يعتقد ب��الأف��ك��ار اخلاطئة
التالية :الدرجات توزع ح�سب ظروف
الطالب ولي�س بنا ًء على التح�صيل،
الطالب الذي بقي عليه ف�صل واحد
للتخرج ف����إن جن��اح��ه يف ك��ل م��واد
الف�صل الأخ�ير م�ضمونة ،الر�سوب
عقاب وف�شل ونق�ص يف الطالب ،كرثة
الرتجي واال�ستعطاف للأ�ساتذة تزيد
فر�ص النجاح واحل�صول على تقادير
عالية .ابني الطالب ابنتي الطالبة،
هنيئاً لك بقبولك يف اجلامعة وهنيئاً
للجامعة ب���ك ،ول��ع��ل��ك ت��ك��ون ممن
يرفع م�ستوى التعليم اجلامعي ،فدع
اجلامعة تفاخر بك وال تفاخر بها،
فاجلامعات ترتفع بخريجيها قبل
معلميها.
كلية الرتبية  -ق�سم علم النف�س

تعزيز الثقة وتطوير الشخصية
الثقة بالذات لي�ست �شيئا م�ستقرا
وثابتا ,ينجح ويتطور ال�شخ�ص عندما
تكون لديه ثقة جيدة بنف�سه و�إمكانياته
وقدراته العلمية والعملية ،وهنا يجب
االنتباه �إىل مفهوم الثقة الوهمية
ال��ت��ى م��ن املمكن �أن تظهر نتيجة
االع��ت��ق��ادات ال�شخ�صية املرتبطة
مب�ستوى املعرفة واخلربة لدى بع�ض
الأ�شخا�ص ،حيث يتميز الأ�شخا�ص
عن بع�ضهم بطرق تفكريهم ونوعية
املعرفة التى ميتلكونها.
ول��ب��ن��اء ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س يحتاج
ال�شخ�ص لإدراك نقاط قوته و�ضعفه
وكيفية مواجهته للم�شاكل التي

ت�صادفه ،حيث �إن حل امل�شكالت
تك�سب ال�شخ�ص الثقة والإمي���ان
ب ��إم��ك��ان��ي��ات��ه وق����درات����ه ,ول��ت��ع��زي��ز
ال��ث��ق��ة ي��ج��ب احل��ر���ص ع��ل��ى زي���ادة
م�ستوى ونوعية املعلومات وتنويعها
بالإ�ضافة �إىل الإمي��ان املطلق فى
�أهمية التفكري الإيجابي واعتباره
عنوان حياة له.
وكذلك على ال�شخ�ص �أن يحيط
نف�سة مبجموعة م��ن الأ���ص��دق��اء
وزمالء العمل من �أ�صحاب التفكري
الإيجابي ،لدورهم الكبري يف دعمه
مب�سرية تعزيز الثقة الذاتية وتطوير
ال�شخ�صية ،وه��ذا التطوير يحتاج

�إىل توازن حقيقي بني الثقة الزائدة
الغري مدرو�سة وب�ين الثقة املبنية
على الإدراك ال�صحيح للطاقات
والإم���ك���ان���ات وط��ب��ي��ع��ة الأه�����داف
املرغوب حتقيقها.
ال��رك��ي��زة الأ���س��ا���س��ي��ة يف تطوير
�شخ�صيتك ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ترتيب
الأولويات وكيفية حتقيق الأهداف يف
كفاءة عالية و�أي�ضا امتالك ح�س قوي
بالتفا�ؤل وامتالك الطاقة الإيجابية
وحت�سني العالقات مع الآخرين.
وختاماً« :ثق بنف�سك ف�أنت تعرف
�أكرث مما تعتقد».
دكتوراه ت�سويق

أ.د .عالء السرابي

إضاءات نافذة
أ .د .محمد بن صالح النمي

عام جديد حافل باالجتهاد
ي�سرين مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد �أن �أ�شكر اهلل على
ما منّ به علينا من نعمة الأمن والأمان يف بالدنا الغالية ،قبلة
امل�سلمني ومهوى �أفئدة امل�ؤمنني ،و�أن �أرفع وافر ال�شكر وجميل
الوفاء لقائد امل�سرية املباركة ،و�إىل �سمو ويل عهده الأمني –
يحفظهما اهلل – على ما يبذلونه من جهود مباركة و�آراء نرية
جاءت ثمارها يانعة ،حمققة للأهداف والغايات ،جاعل ًة من
هذا الوطن ح�صناً �شاخماً ينعم باخلري الوفري وبا�ستمرار عجلة
النماء والتطوير.
زمالئي �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س:
�أ�شكر لكم ما بذلتموه من جهد وعطاء ،وا�ست�شعار لقيمة
املواطنة احلقة ،ما جعلكم �أه ً
ال حلمل لواء العلم ور�سالته ،فبكم
ت�ضاء �شمعة احلياة يف حما�ضن اجلامعة من جديد ،حني يتوافد
بناة امل�ستقبل امل�شرق الذين يحدوهم الأمل بالتزود باملعارف
واملهارات ،التي تدفع بهم نحو حتقيق ر�سالة الوطن.
ال يخفى عليكم ما تبذله اجلامعة من جهد لنبد�أ عاماً حاف ً
ال
بكل مفيد وجديد ،يف بيئة تعليمية جاذبة وحمفزة جعلت من
املتعلم حمورا للعملية التعليمية :باملناق�شة املتبادلة ،و�أ�ساليب
التدري�س وطرقه املتنوعة ،وبتفعيل املواقع الإلكرتونية ،ومنح كل
طالب فر�صة ملعرفة �سبل التعلم الذاتي ،وبتعميق التوا�صل البناء
مع كل ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�إنني لأن�شد لكم عاماً تتجلى فيه روح امل�س�ؤولية ،وترتفع فيه
م�ستويات االن�ضباط واجلدية ممزوجة بالت�شجيع املتوا�صل لبناة
امل�ستقبل ،وحماة الوطن ،وكلي ثقة بحكمتكم وتوجيهاتكم التي
هدفها النجاح والتقدم.
�أبنائي الطالب والطالبات:
عدمت والعود �أحمد �إىل مقاعد العلم والدرا�سة ،راجياً من اهلل
�أن تكونوا حققتم الفائدة واملتعة يف �إجازتكم ،و�أبارك لكم هذا
العام الدرا�سي ف�أنتم من ي�ست�شرف امل�ستقبل الزاهر بالتطلع �إىل
طموح ال يحد ،و�سعي حثيث يتجدد.
تدفعني حمبتي لكم يف هذة املنا�سبة �أن �أبني �أنكم �شركاء
حقيقيون ،نن�شد م�شاركتكم يف خطط اجلامعة وبراجمها
وم�شاريعها ،وهذا ي�ستلزم منكم م�ضاعفة اجلهد ،والبحث عن
املعرفة يف مظانها احلقيقية ،وال�سعي للعمل على ذلك ابتدا ًء
من الأ�سبوع الأول لهذا الف�صل الدرا�سي ،وعدم الرتاخي فيه
ظناً بعدم �أهميته ،فهو �أ�سبوع له قيمته اخلا�صة على غريه
من الأ�سابيع التي تليه� .إنكم اليوم ت�ضعون �أقدامكم يف بداية
طريق امل�ستقبل احلافل بالنجاح مب�شيئة اهلل ،وها هي وكالة
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية تطلق عدداً من امل�شاريع
والربامج التي ترتكز عليكم ،وت�سعى لكم ومن �أجلكم ،وكلنا �أمل
يف حر�صكم على جامعتكم بالتفاعل معها وامل�شاركة يف م�سريتها
بجد واجتهاد ،فاجلميع ي�شارك يف تنمية الوطن وم�سريته،
ويرقى بطموحه نحو حتقيق ر�سالة الوطن.
�أهنئ اجلميع ،و�أقدر لكم جهودكم ،و�أ�سال اهلل �أن يكون عاماً
درا�سياً حاف ً
ال بالتميز والإبداع.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
اإلدارة العامة واالقتصاد
د� .أحمد ال�سيد الدقن
���ض��م ك��ت��اب «الإدارة
ال���ع���ام���ة واالق��ت�����ص��اد»
للدكتور �أح��م��د ال�سيد
الدقن� ،أ�ستاذ الإدارة
ال����ع����ام����ة امل�������ش���ارك
بكلية العلوم الإداري��ة
ب��أك��ادمي��ي��ة ال�سادات
ومعهد الإدارة العامة
ب��ال��ق��اه��رة ،ال�صادر
عن املنظمة العربية
للتنمية الإداري������ة
ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة،
�ستة ف�صول قدم
م��ن خ�لال��ه��ا م�ساهمة ج��دي��دة
يف علم الإدارة العامة ،وبالتحديد يف فرع الإدارة االقت�صادية
 –Economic Managementمبا ميكن �أن يعترب دليلاً
مر�شدًا للأكادمييني واملمار�سني ال�ساعني �إىل البحث يف
عالقات الإدارة العامة باالقت�صاد الليربايل� ،أو ال�ساعني �إىل
القيام بالإدارة االقت�صادية والإ�صالح الإداري.
االقت�صاد الليربايل
جمع الكتاب ب�ين النظرية والتطبيق يف عالقة الإدارة
العامة باالقت�صاد الليربايل؛ حيث حلل تطور مدار�س علم
الإدارة العامة م��ن املدر�سة الكال�سيكية ومدر�سة الإدارة
العامة اجل��دي��دة  NPMوح��رك��ة اخل��دم��ة العامة اجلديدة
 NPSوارتباط هذا التطور بتطور املدار�س الفكرية لالقت�صاد
الليربايل من الليربالية الكال�سيكية ،Classical Liberalis
والليربالية املحافظة ،Conservative Liberalism
والليربالية البدائية �أو القدمية ،Paleo Liberalism
والليربالية املنظمة  ،Ordo Liberalismوالليربالية
االجتماعية  ،Social Liberalismوالليربالية اجلديدة
 Neo Liberalismكما حلل تطور الدور الفعلي لدور الإدارة
احلكومية يف الدول الر�أ�سمالية وارتباط هذا التطور بتطور
�آخر لتوجهات ال�سيا�سات االقت�صادية الليربالية والتطورات
االقت�صادية العاملية.
امل�س�ؤولية االجتماعية
كما قدم الكتاب حتليلاً علم ًيا لن�ش�أة وتطور مفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات  CSRبني الإدارة العامة واالقت�صاد،
و� ً
مقرتحا لتقومي تطبيق هذه امل�س�ؤولية،
أي�ضا قدم �إطا ًرا عمل ًيا
ً
وكذلك حتليلاً علم ًيا ملنطلقات جناح الإ�صالح الإداري املوجه
مقرتحا لدور
ريا قدم الكتاب �إطا ًرا
ً
لدعم اقت�صاد ال�سوق ،و�أخ ً
الإدارة احلكومية يف اقت�صاد ال�سوق وهيكلها التنظيمي.
تطور الدور املعياري
وك�شف الكتاب �أن الإدارة العامة واالقت�صاد الليربايل
وجهان لعملة واح��دة؛ و�أك��د �أن تطور ال��دور الفعلي ل�ل�إدارة
احلكومية يف االقت�صاد الليربايل يعرب عن تطور الدور املعياري
 Normative Roleللإدارة احلكومية يف مدار�س االقت�صاد
الليربايل ،كما بني �أن مدار�س االقت�صاد الليربايل وممار�سات
ال��دول الر�أ�سمالية الكربى ،قدمت الأ�س�س املنطقية لتدخل
الإدارة احلكومية يف اقت�صاد ال�سوق عرب حماية املناف�سة،
وحماية امل�ستهلك ،وحماية حقوق العاملني ،وال�سعي �إىل
الو�صول �إىل احلد الأق�صى لت�شغيل املوارد الب�شرية ،م�شرياً �إىل
�أن تطور علم الإدارة العامة ومدار�سه الفكرية جاء بالأ�سا�س
نتاجاً لتطور توجهات ال�سيا�سات االقت�صادية الليربالية ،كما
نتاجا
ج��اء تطور دور الإدارة احلكومية يف اقت�صاد ال�سوق
ً
للتطورات العاملية لالقت�صاد الليربايل.
توجه جديد
و�أ���ش��ار الكتاب �إىل �أن ظ��ه��ور وت��ط��ور مفهوم امل�س�ؤولية
نتاجا لتطورات مدار�س
االجتماعية لل�شركات  CSRك��ان
ً
االقت�صاد الليربايل ومدار�س الإدارة العامة وتطور الأ�س�س
املنطقية الفل�سفية التي ي�ستند �إليها؛ مما جعل الباحث يتو�صل
�إىل تعريف �شامل لهذا املفهوم ولإطار مقرتح لقيا�س تطبيق
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،م�ؤكدًا على ارتباط جناح
الإ�صالح الإداري يف دعم اقت�صاد ال�سوق بانطالق هذا الإ�صالح
م��ن توجهات فل�سفية تعرب ع��ن م��دار���س فكرية لالقت�صاد
الليربايل ،بالتحديد مدر�سة الليربالية االجتماعية Social
 Liberalismوعن توجه جديد يف علم الإدارة العامة ،وهو
حركة اخلدمة العامة اجلديدة .New Public Service
�إطار مقرتح
و�أو���ض��ح �إمكانية التو�صل �إىل �إط��ار مقرتح ل��دور الإدارة
احلكومية وهيكلها التنظيمي يف اقت�صاد ال�سوق ،باال�ستناد �إىل
افرتا�ضات �أ�سا�سية و�أ�س�س منطقية رئي�سة وفرعية قادت �إىل
ت�أطري دور الإدارة احلكومية يف اقت�صاد ال�سوق و�آليات وهيكل
تنظيمي مقرتح لهذا الدور يحمل م�ؤ�شرات لقيا�س �أدائه؛ مبا
ي�ؤدي يف النهاية �إىل معادالت �أ�سا�سية ورئي�سة ل�ضبط اقت�صاد
ال�سوق و�ضمان ا�ستقراره ومنوه من خالل دور الإدارة احلكومية
يف هذا االقت�صاد.
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حذرت الطالب والطالبات ب�شكل خا�ص

دراسة :تأثيرات خطيرة لقلة النوم على اإلدراك

�أ���ش��ارت درا���س��ة حديثة �إىل �أن
النوم �أقل من �ست �ساعات يف اليوم،
ي��زي��د خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة بالزهامير
ومر�ض باركن�سون والت�صلّ ُب املتعدّ د،
ويت�سبب تتابع قلة ال��ن��وم بحدوث
ت����أث�ي�رات خ��ط�يرة ع��ل��ى الإدراك
والرتكيز والوظائف الداخلية جل�سم
الإن�سان ،حيث يتوقف ن�شاط املئات
من اجلينات مع انخفا�ض معدالت
ال��ن��وم �إىل �أق���ل م��ن �ست �ساعات
يف ال��ي��وم .وح���ذرت ال��درا���س��ة التي
�أجراها باحثون يف جامعة يوب�ساال
ال�سويدية الطالب والطالبات خا�صة
يف موا�سم االختبارات من قلة النوم
ووج��دت �أن نق�ص النوم ميكن �أن
يلحق ال�ضرر ب��ال��دم��اغ بالطريقة
نف�سها التي يلحقها التع ّر�ض ل�ضربة
على الر�أ�س ،وهذا قد يعني �أن عدم

النوم ي�شبه لكمة قوية ت�س َّدد �إىل
ر�أ�سك.
وق����ال ال��ب��اح��ث��ون �إن ال�����ش��ب��اب
الأ�صحاء الذين �شملتهم الدرا�سة،
�أظهروا ارتفاعاً يف املواد الكيميائية

نف�سها التي ت�شري �إىل ت�ض ّ ُرر يف
الدماغ ،وقال الباحث امل�س�ؤول عن
ال��درا���س��ة ،كري�ستيان بينيديكت،
�إن امل��ادت�ين الكيميائيتني «»NSE
و« »S-100Bهما م�ؤ�شران حيويان

على ت�ض ّ ُرر ال��دم��اغ ،وق��د وج��د �أن
م�ستويات املادتني يف الدم ارتفعت
لدى املجموعة التي بقيت من دون
نوم طوال الليل ،ومع �أن ذلك مل يكن
باحلد الذي يح�صل عند التع ّر�ض
جلرح يف الر�أ�س ،لكن االرتفاع كان
ملحوظاً.
وذكر الباحثون يف املجلة الر�سمية
التي ت�صدر عن الأكادميية الوطنية
للعلوم �أن نتائج ذل��ك البحث قد
ت�ساعد على �إدراك ال�ضرر الذي
تلحقه قلة النوم ب�صحة الإن�سان،
ف�أمرا�ض القلب وال�سكري وال�سمنة
وال�ضعف يف وظائف الدماغ ،كلها
�أمرا�ض ترتبط با�ضطرابات النوم،
�إال �أنه مل يعرف بعد عدد �ساعات
النوم القليل الذي قد ي�سبب حدوث
مثل ذلك اخللل ال�صحي.

رغم �أن الأطباء يف�ضلونها «�أجنبية»

 ٪95نسبة الرضى عن أداء الممرضة السعودية
ك�شفت درا���س��ة بحثية �أعدتها
الدكتورة هيا الفوزان ،عميدة كلية
التمري�ض بجامعة امللك �سعود بن
عبدالعزيز للعلوم ال�صحية� ،أن ن�سبة
الر�ضا عن �أداء املمر�ضة ال�سعودية
لدى املر�ضى املنومني يف امل�ست�شفيات
ومرافقيهم من �أ�سرهم ،تقارب 95
يف املائة ،وتناولت الدرا�سة �سبعة
حم����اور� ،شملت امل��ع��رف��ة ب��أ���ص��ول
مهنة التمري�ض وتقدمي املعلومات،
وامل����ه����ارات ال�����س��ري��ري��ة ،وال��ع��ن��اي��ة
باملري�ض ،ومهارات التوا�صل ،والقدرة
على اتخاذ القرار� ،إ�ضافة لإ�شراك
الأه��ل يف رعاية املري�ض ،وال�سلوك
املهني للممر�ضة .وتعد الدرا�سة
البحثية ال��ت��ي م� ّول��ه��ا م��رك��ز امللك
ع��ب��داهلل العاملي للأبحاث الطبية
باجلامعة وح��ازت قبول الن�شر يف
ال��دوري��ة الأمرييكة لأبحاث العلوم
الطبيعية ،الأوىل م��ن نوعها على
م�ستوى اململكة ،حيث �أج��ري��ت يف
 4م���دن ط��ب��ي��ة ه���ي :م��دي��ن��ة امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز الطبية يف ال��ري��ا���ض،
ومدينة امللك عبدالعزيز الطبية يف
جدة ،وم�ست�شفى امللك عبد العزيز
يف الأح�ساء ،وم�ست�شفى الإمام عبد
الرحمن بن في�صل يف الدمام.
ويف اجت��اه م��واز خل�صت درا�سة

م�شابهة �إىل تف�ضيل تعامل الأطباء
م��ع امل��م��ر���ض��ة الأج��ن��ب��ي��ة ب���دال من
ال�سعودية ،بينما ي�ؤيد املر�ضى التعامل
مع املمر�ضة ال�سعودية نظرا لتوافق
اللغة وال��دي��ن وال��ع��ادات وال�شعور
باالنتماء ،وبينت الدرا�سة �أن ن�سبة
املمر�ضات ال�سعوديات يف اململكة
ت�صل �إىل  34.4يف املائة فقط من
جممل العامالت يف ه��ذا القطاع،
يف ح�ي�ن ي��ف��وق ع���دد امل��م��ر���ض��ات
الأجنبيات ثالثة �أ�ضعاف ال�سعوديات
يف منطقة الريا�ض وح��ده��ا ،فيما
ت�صل ن�سبة ت�سرب املمر�ضات من
كليات التمري�ض �إىل  25يف املائة من
جمموع امللتحقات بهذا املجال.

ك�شفت درا�سة م�سحية �أجراها
املركز الوطني للأمن الإل��ك�تروين
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا� ،أن ك��ل��م��ة امل����رور
« »123456هي الأكرث ا�ستخداما
يف اخ�تراق الكثري من احل�سابات
الإلكرتونية ،م�ؤكدة وجود فجوات يف
وعي النا�س باملخاطر الإلكرتونية،
التي قد جتعل النا�س عر�ضة خلطر
اال�ستغالل.
وقد حلل املركز الوطني للأمن
الإل���ك�ت�روين يف بريطانيا ق��واع��د
ال���ب���ي���ان���ات ال���ع���ام���ة ل��ل��ح�����س��اب��ات
املخرتقة ملعرفة الكلمات والعبارات
والت�سل�سالت التي ي�ستخدمها النا�س
يف ���ش��ف��رات ال��دخ��ول حل�ساباتهم
الإلكرتونية ،وك�شف امل�سح �أن الأرقام
املت�سل�سلة « »123456ظهرت �أكرث
م��ن  23م��ل��ي��ون م���رة يف ���ش��ف��رات
دخول املواقع االلكرتونية ،وجاءت

يف املرتبة الثانية «»123456789
وهي متوالية رقمية لي�ست �صعبة
على االخ�تراق ،وج��اءت �شفرة مثل
« »1111111من بني الأكرث �شيوعا
يف اال�ستخدام.

كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن هناك
�سوء توزيع للممر�ضات ال�سعوديات يف
املراكز ال�صحية� ،إذ بينت �أن املمر�ضات
ال�سعوديات يعملن يف املراكز ال�صحية
�أك�ثر من امل�ست�شفيات ،كما �أن تعدد
القطاعات ال�صحية دون ترابط له
جوانب �سلبية ت�ضعف اخلربة وبرامج
التدريب وت����ؤدي �إىل االزدواج��ي��ة يف
العمل ،مم��ا ي�ضيع فر�ص ا�ستغالل
امل����وارد املتاحة ك��الأج��ه��زة واملعامل
وو�سائل التدريب وكذلك الكوادر العاملية
املدربة التي تعمل يف امل�ست�شفيات عن
طريق الت�شغيل ال��ذات��ي وال ت�ستغل
لتدريبال�سعوديني.
ودع����ت ال��ب��اح��ث��ة �إىل ���ض��رورة

ت��وزي��ع املمر�ضات ال�سعوديات يف
امل�ست�شفيات على الأق�سام الن�سائية،
�إذ �إن االختالط ـ بناء على الدرا�سة
ـ يعد �أح��د العوائق لعمل املمر�ضة
ال�سعودية ،كما �أن��ه ال بد �أن تكون
املناوبة الليلية من ن�صيب الذكور مع
�ضرورة توفري و�سيلة موا�صالت �آمنة
�أثناء احلاجة للمناوبة الليلية ،و�إعطاء
يوم راحة بعد املناوبة الليلية ,كما هو
معمول به يف الدول املتقدمة ،وكذلك
يف املناوبات الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل
زي��ادة احلوافز املادية للممر�ضات،
خا�صة من يعملن منهن يف �أق�سام
ال��ط��وارئ والعناية امل��رك��زة و�أق�سام
العدوى واجلراحة.

« »123456شفرة الحسابات اإللكترونية
لماليين البريطانيين

وف��ي��م��ا يتعلق ب ��أن��دي��ة ال���دوري
الإجن��ل��ي��زي ال��ت��ي ي�سهل تخمني
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف ���ش��ف��رات دخ��ول
احل�سابات الإلكرتونية ،ك�شف امل�سح
عن �أن «ليفربول» كان الأكرث �شيوعا

ويليه ت�شيل�سي يف املركز الثاين.
وق��ال �إي���ان ليفي ،امل��دي��ر الفني
للمركز الوطني للأمن الإلكرتوين
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا« :ال���ن���ا����س ال��ذي��ن
ي�����س��ت��خ��دم��ون ك��ل��م��ات �أو �أ���س��م��اء
م�شهورة يف �صياغة كلمات امل��رور
يجعلون �أنف�سهم ع��ر���ض��ة خلطر
االخرتاق الإلكرتوين».
و�أ����ض���اف« :ال مي��ك��ن لأح���د �أن
يحمي بيانات ح�سا�سة با�ستخدام
�شيء ميكن تخمينه ب�سهولة ،مثل
�أ�سمائهم الأوىل� ،أ�سماء الأن��دي��ة
امل��ح��ل��ي��ة ل��ك��رة ال���ق���دم �أو ال��ف��رق
املو�سيقية التي يحبونها».
ونُ�شرت نتائج الدرا�سة امل�سحية
قبيل م�ؤمتر املركز الوطني للأمن
الإلكرتوين يف بريطانيا الذي عقد
يف ال���ف�ت�رة م���ن � 24إىل  25من
�إبريل /ني�سان يف غال�سكو.

العدد  - 1343الأحد  2حمرم 1441هـ املوافق � 1سبتمرب 2019م

«التفكير النقدي عند العرب»
�أبرز كتاب «التفكري النقدي عند
العرب» مل�ؤلفه الدكتور عي�سى علي
ال��ع��اك��وب ،الأف��ك��ار النقدية التي
ان�شغلت بها ال��ذه��ن��ي��ات العربية
الناقدة ،وطبيعة ت�صوراتها لق�ضايا
النقد الأدبي عند عرب اجلاهلية،
و�إخ�ضاع اجلمايل للديني يف ال�شعر
يف الإ�سالم ويف النقد الأدب��ي �أيام
الأم��وي�ين ،م��ن خ�لال درا���س��ة كتب
طبقات فحول ال�شعراء البن �سالم،
والبيان والتبيني للجاحظ ،وال�شعر
وال�����ش��ع��راء الب���ن ق��ت��ي��ب��ة ،وم��ع��ي��ار
ال�شعر البن طباطبا ،ونقد ال�شعر
ل��ق��دام��ة ،وامل��وازن��ة ب�ين الطائيني
للآدمي ،والو�ساطة ودالئل الإعجاز
للجرجاين ،ومنهاج البلغاء حلازم
القرطاجني.
ا�ستهل امل���ؤل��ف م��ق��دم��ة كتابه
ب���ال���ق���ول� :إن حت�����ص��ي��ل ال��ط�لاب
م��ن �أظ��ه��ر م��ا ينبغي �أن يحر�ص
عليه املعلمون وامل��رب��ون ،ويقت�ضي
ذل��ك حتديد امل��ادة العلمية امل��راد
�إي�����ص��ال��ه��ا ،وت�صنيف عنا�صرها
وم��ك��ون��ات��ه��ا ،و�إي�����ض��اح م�شكلها،
وتقدميها �إىل الدار�سني وفق منهج
يجعل منها زاد معرفياً ي�سهم يف

�إعداد �شخ�صية قادرة
على ارتياد �آفاق العلم
يف م�ستوياته العليا،
وخو�ض غمار احلياة
العلمية املنتجة.
وق�����د ال����ت����زم مب��ا
ا�ستهل ،فجاء الكتاب
م��رك��زاً ع��ل��ى الفكرة
ال��ن��ق��دي��ة الرئي�سية
عند كل ناقد وبلورتها
وحت��دي��د م��ك��ان��ه��ا يف
ف�ضاء النقد العربي
ال����ق����دمي ،ح��ت��ى ب��دا
الكتاب ك�أنه يف تاريخ
الأف����ك����ار ال��ن��ق��دي��ة،
و���ص��رف امل����ؤل���ف كل
ج��ه��وده وق��درات��ه �إىل
تقدمي النقد العربي
ل��ط�لاب العلم على النحو ال��ذي
ي��ج��ع��ل م��ن��ه راف�����داً ف��ك��ري �اً ي�ثري
ثقافتهم النقدية ،وميكنهم من متثل
�أ�سباب اجلمال يف الن�صو�ص ،مما
يقوي ثقتهم ب�أنف�سهم ،واعتزازهم
ب�شخ�صيتهم العربية الإ�سالمية،
ويي�سر لهم �سبل ارت��ي��اد مناهل
الثقافة الإن�سانية.

فكر خارج
الصندوق
كلنا ي�سعى لتحقيق ال�سعادة لنف�سه و�أ�سرته
وحميطه ،لكن قلي ً
ال منا هم من يحققون تلك
ال�سعادة� ،إذا مل ت�شعر ب�أي �إجناز �أو �سعادة يف
حياتك ،فرمبا يجب عليك �إعادة تقييم هدفك
منها ،ال تقلق ،مل يفت الأوان بعد لتعي�ش احلياة
التي تريدها ،بالطبع تريد حياة �سعيدة ذات
هدف ،لكن ما هو الهدف وكيف حتدده؟ �إليك
بع�ض اخل��ط��وات التي �ستقودك �إىل معرفة
اجلواب.
�أوال -قيم اهتماماتك:
يتم ذلك من خالل تدوين الأعمال اليومية
واالحتفاظ بدفرت خا�ص لذلك الغر�ض من
�ش�أنه �أن ي�ساعدك على تدوين كل ما تريد،
وم��ن ث��م درا���س��ة �أف��ك��ارك اخلا�صة ب�أهدافك
يف احلياة ،وكذلك درا�سة م�شاعرك ومواطن
ال�سرور لديك ،ثم ا�س�أل نف�سك ماذا حتب �أن
تقوم به وما تفعله حاليا ،وما حتتاج �إىل تغيريه
من �أجل حياة هادفة.
ثانيا -اجعل لك قدوة �أو �شخ�صية ملهمة:
ابحث ع��ن ال�شخ�صيات امللهمة ،ف ِّكر يف

حتدث عن تاريخ النقد العربي
القدمي منذ الع�صر اجلاهلي حتى
الع�صر العبا�سي امل��ت��أخ��ر ،وج��اء
يف اثني ع�شر ف�ص ً
ال؛ بد�أ الف�صل
الأول ب��ال��ظ��واه��ر ال��ن��ق��دي��ة عند
ع���رب اجل��اه��ل��ي��ة وم���ا ق��دم��وه من
بدايات النقد الفطري من خالل
�أحا�سي�سهم اجلمالية ،ويف الف�صلني
الثاين والثالث نقل �أب��رز املظاهر

الأ�شخا�ص الذين
ي��ل��ه��م��ون��ك ،رمب��ا
ي���ك���ون���ون زع��م��اء
�أو ���ش��خ�����ص��ي��ات
ت����اري����خ����ي����ة �أو
ح����ت����ى �أف����������راد
مم��ن تعرفهم يف
حياتك ،ف ِّكر ملاذا
يلهمونك ،ثم حدِّد
الأفعال وال�صفات
ال�����ت�����ي ل���دي���ه���م
وتتمنى �أن تكون
لديك �أنت �أي�ضاً،
لكن تذكر �أن��ه ال يجب �أن تقتدى بكل جانب
من جوانب �شخ�صياتهم ،بل تعامل بال�صفات
التي حتبها تلك يف حياتك اليومية لتكون جزءاً
�أ�سا�سياً منها.
ثالثا -انطلق نحو حتقيق �أهدافك
اك��ت��ب مهامك ال�شخ�صية ب�ترك��ي��ز ،هناك
طريقة �أخرى للتفكري يف الهدف من حياتك،
�أال وهي الرتكيز عليه وك�أنه مبثابة بيان هام
مبهامك املطلوبة ،رمبا ترغب يف حتويل هدفك
اخلا�ص �إىل ه��دف يف غاية الأهمية ،وهذا
يجعله مييل �إىل اتخاذ �شكل عملي �أكرث ن�شاطاً.
ت ��أ َّم��ل لتتعرف ع��ل��ى ن��واي��اك ،ت��وق��ف عن

شارك في نقد هذه الصورة
أو التعليق عليها ،وأرسل
مشاركتك على إيميل صحيفة
رسالة الجامعة ،قبل نهاية دوام
يوم األربعاء ،وسوف يتم نشر
أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA

قضية طالبية
والأف���ك���ار ال��ن��ق��دي��ة يف الع�صرين
الإ�سالمي والأموي وركز على الآراء
النقدية للخلفاء والأمراء والفقهاء
لبع�ض
والن�ساء وال�شعراء بع�ضهم
ٍ
يف ذلك الع�صر.
وجعل الف�صول املتبقية ف�صال
لكل كتاب نقدي م�شهور ،در�سها
درا���س��ة م�ستفي�ضة ،ع��ر���ض فيه
م��ادة كل منها ،ورك��ز على ما فيها
من �أفكار نقدية �أ�ضافها �صاحبها
�إىل النقد ،وما يف كل من تطبيقات
ن��ق��دي��ة ج���دي���دة ،مت��ي��ز ف��ي��ه��ا عن
الآخ��ري��ن؛ فقدم لنا خاللها وعلى
ال��ط��ري��ق��ة امل�����ش��ار �إل��ي��ه��ا ،ك��ت��اب
«ط��ب��ق��ات ف��ح��ول ال�����ش��ع��راء» الب��ن
�سالم اجلمحي ،و«البيان والتبيني»
و«احل���ي���وان» للجاحظ ،و«ال�شعر
وال�����ش��ع��راء» الب��ن ُقتيبة ،و«ع��ي��ار
ال�����ش��ع��ر» الب���ن ط��ب��اط��ب��ا ،و«ن��ق��د
ال�شعر» لقدامة بن جعفر ،و«املوازنة
بني الطائيني» للآمدي ،و«الو�ساطة
ب�ين املتنبي وخ�صومه» للقا�ضي
اجل���رج���اين ،و«�أ����س���رار ال��ب�لاغ��ة»
و«دالئ����ل الإع���ج���از» لعبدالقاهر
اجلرجاين ،و«منهاج البلغاء و�سراج
الأدباء» حلازم القرطاجني.

تحديد األهداف سبيلك لتحقيق السعادة

صورة نقدية

التفكير النقدي
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الفصول الصيفية بين اإليجابية
والسلبية
حممد عبداجلليل
يف حوار �أجري مع عدد من الطالب حول الف�صول ال�صيفية،
ومدى �إقبالهم عليها وا�ستفادتهم منها ،وهل �شارك �أحدهم بها
وما تقييمهم لها؛ �أكد �أغلبية امل�شاركني �أهميتها وفائدتها للطالب
و�أنها توفر فر�صة كبرية ال�ستثمار الوقت وتعديل امل�ستوى وحتقيق
النتائج الإيجابية..
ا�ستثمار الوقت
عبدالرحمن اجلبريي ،تخ�ص�ص علم معلومات ،كلية الآداب،
امل�ستوى الثاين ،قال� :أرى �أنها جيدة من ناحية ا�ستثمار الوقت
حيث �إنها توفر فر�صة كبرية ملن ال يود ق�ضاء �إجازته يف مناطق
خارج الريا�ض ،ويف الأغلب ت�سهم هذه الربامج يف تطوير مهارات
الطالب وتهيئهم للم�ستقبل ،و�أنا �أود �أن �أ�شارك يف �أحدها و�أطور
نف�سي من خاللها خالل م�سرية درا�ستي اجلامعية �إن �شاء اهلل.
خربات ومعارف
عبداهلل فهد العجمي ،تاريخ ،كلية الآداب ،امل�ستوى الثاين:
مفيدة جداً من ناحية �أن الطالب ي�ستطيع ا�ستغالل وقته وا�ستثمار
قدراته واكت�ساب خربات ومعارف منها يف جمال التخ�ص�ص ب�شكل
خا�ص وجمال مهارات التعامل مع ال�صعوبات وجتاوز التحديات،
ورغم �أين مل �أ�شارك بها حتى الآن �إال �أنني �أنوي امل�شاركة بها يف
ال�سنوات القادمة ب�إذن اهلل.
�أن�صح اجلميع بها
�صالح حممد العمري ،تدريب ،كلية علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين ،امل�ستوى الثالث :جيدة من ناحية ت�سريع فرتة الدرا�سة
وتعديل املعدل الرتاكمي ،لكنها حت��رم الطالب من اال�ستمتاع
ب�إجازته وق�ضاء فرتة منا�سبة مع الأه��ل والأق��ارب والأ�صحاب،
و�أرى �أنها منا�سبة للجميع وخا�صة من هم على وجه تخرج.

حماولة ار�ضاء الآخرين ،حتى �إذا كان هدفك
ذا ط��اب��ع اج��ت��م��اع��ي ،ف����إن حم��اول��ة �إر���ض��اء
الآخرين من حولك �سوف يعوقك بالت�أكيد،
ت�أكد �أن �أفعالك اليومية هي من اختيارك �أنت
ال الآخرين.
�أهم �شيء يف خطتك هي تق�سيم قائمة املهام
�إىل :مهام ق�صرية املدى ،مهام متو�سطة املدى،
مهام طويلة املدى ،ومبجرد �أن تنتهي من حتديد
الأعمال املطلوبة لتحقيق �أهدافك ،ابد�أ فوراً
يف تنفيذها .ابد�أ بتنفيذ الأعمال ق�صرية املدى
مع الأخ��ذ يف االعتبار قائمة الأعمال طويلة
املدى� .أحياناً االجتاه للعمل بدالً من التفكري
ب�شدة يف الأمور ميكنه �أن يجلب لك مزيداً من
الو�ضوح و ال�سعادة.

ال تنا�سبني
�سعيد الديوايل ميكائيل ،لغة عربية ،كلية الآداب ،دكتوراه� :أرى
�أن الف�صل ال�صيفي فر�صة �إيجابية ومنا�سبة ل�شريحة كبرية من
الطالب والطالبات ،لكنه يف ذات الوقت غري منا�سب ل�شريحة
�أخرى وبخا�صة املنهم املرتبطون بارتباطات والتزامات عائلية� ،أو
الطالب الوافدون الذين ي�ضطرون لل�سفر �إىل بلدانهم يف فرتة
ال�صيف.
اخت�صار الطريق
�سامر ال�شهري ،علم معلومات ،كلية الآداب ،امل�ستوى الثاين:
مم��ت��ازة ج���داً وت�سهم يف اخت�صار الطريق وبخا�صة للطالب
والطالبات الذين لديهم تعار�ض يف اجلداول وال�ساعات ،وهناك
جمال �آخر ميكن ا�ستثمار الإجازة ال�صيفية فيه يتمثل يف ح�ضور
الدورات التدريبية �سواء كانت دورات درا�سية �أو مهنية �أو لغوية،
فجميع تلك ال��دورات تفيد ال�شخ�ص يف امل�ستقبل ملواجهة �سوق
العمل وملء ال�سرية الذاتية جلعل فر�صة احل�صول على الوظيفة
�أعلى و�أقوى له.
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برعاية معايل مدير اجلامعة وحتت �شعار «كن �رشيك ًا يف ر�ؤية الوطن»

انطالق البرنامج التعريفي للطالب والطالبات بالسنة
األولى المشتركة

د .الجريوي :نسبة كبيرة أنهوا البرنامج اإللكتروني في مرحلته األولى « »onlineبكل نجاح
د .العوض :تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات وفي كل فترة تم استقبال  ٣٥٠طالبًا
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة
ال ��دك �ت ��ور ب� � ��دران ب ��ن ع �ب��دال��رح �م��ن
العمر انطلقت فعاليات الربنامج
التعريفي يف مرحلته الثانية الذي
تنظمة عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
ل�ل�ط�لاب وال �ط��ال �ب��ات امل�ق�ب��ول�ين يف
اجلامعة لهذا العام حتت �شعار ُ«كن
ً
�شريكا يف ر�ؤية الوطن».
فعاليات متنوعة
وب��ه��ذه املنا�سبة �أو���ض��ح عميد
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور
عبداملجيد بن عبدالعزيز اجلريوي
�أن العمادة تنظم مع بداية كل عام
درا�سي برناجماً تعريفياً ملدة �أ�سبوع
جلميع الطلبة املقبولني للدرا�سة
يف اجلامعة ،وذلك بهدف تعريفهم
باللوائح والأنظمة املعمول بها يف
اجلامعة ويف ال��ع��م��ادة وتزويدهم
باملعلومات الإر�شادية املهمة التي
ي�ستطيعون من خاللها التعرف �إىل
ما يُق َّدم لهم من خدمات ،وما لهم
من حقوق وما عليهم من واجبات،
بالإ�ضافة �إىل ما يت�ضمنه الربنامج
م��ن ف��ع��ال��ي��ات و�أن�����ش��ط��ة متنوعة
ت�ساعدهم يف درا�ستهم اجلامعية
وتكفل لهم االنتظام يف املحا�ضرات
منذ اليوم الأول من العام الدرا�سي.

الأوىل « »onlineبكل جناح ،والذي
ا�شتمل على التوقيع على ميثاق
ال�سنة الأوىل امل�����ش�ترك��ة ،وتعبئة
اال���س��ت��م��ارة ال�صحية ،وا���س��ت��م��ارة
امل���واه���ب ،وال��ت�����س��ج��ي��ل ب��الأن��دي��ة
ال��ط�لاب��ي��ة ،وال��ت��ع��ري��ف ب��ال�بري��د
اجلامعي ،وحجز موعد فعاليات
ال�برن��ام��ج ال��ت��ع��ري��ف��ي ال��ت��ف��اع��ل��ي،
و�إج��راء اختبار حتديد امل�ستوى يف
اللغة الإجنليزية.

«»online
و�أك������د ع��م��ي��د ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�شرتكة �أن ن�سبة كبرية جدا من
الطلبة املقبولني �أن��ه��وا الربنامج
التعريفي الإل��ك�تروين يف مرحلته

لقاء تفاعلي
و�أ���ض��اف اجل��ري��وي �أن الطلبة
يف امل��رح��ل��ة الثانية م��ن الربنامج
التعريفي التفاعلي يتمكنون من
ح�ضور اللقاء التفاعلي ،وكذلك

الدعم الفني
حددت اجلامعة هذه اخلدمة يف حال واجه الطالب� ،أو الطالبة �أي
م�شكلة �إلكرتونية ،وقد خ�ص�صت عدداً من قنوات التوا�صل ،هي:
 مركز االت�صال املوحد على ال��رق��م« 0118060044 :مواعيدالتوا�صل من � 08:00صباحاً �إىل  10:00م�سا ًء يومياً ما عدا اجلمعة».
 الدرد�شة املبا�شرة « live chatمواعيد التوا�صل من 08:00�صباحاً �إىل  10:00م�سا ًء يومياً ما عدا اجلمعة».
 الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بعمادة ال�سنة الأوىلe.center@cfy. :ksu.edu.sa
�إ�صدار البطاقة اجلامعية ،وا�ستالم
الكتب الدرا�سية ،وا�ستالم البطاقة
البنكية.
 4فرتات
م��ن جهته ق��ال م��دي��ر الربنامج
التعريفي الدكتور ح�سام العو�ض
�إنه مت توزيع اليوم الواحد �إىل �أربع
ف�ترات يوميا تبد�أ من ال�ساعة ٨
�صباحا �إىل ال�ساعة  ٥ع�صرا وعلى
مدى �أ�سبوع كامل ،ويف كل فرتة يتم
ا�ستقبال  ٣٥٠طالباً ،كما ي�شمل
الربنامج التعريفي معر�ضاً م�صاحباً
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ع��م��ادة و�أق�����س��ام��ه��ا
ووح����دات����ه����ا وال���ت���ع���ري���ف ك��ذل��ك
بالعمادات امل�ساندة يف اجلامعة.
املرحلة الأوىل
يبد�أ الربنامج التعريفي بالربنامج

الإلكرتوين ،ويكون « ،»onlineوال
يُ��ل��زم الطلبة باحل�ضور ،وي�شتمل
على عدد من الإجراءات التي يجب
تنفيذها �إلكرتونياً ،وه��ي التوقيع
على ميثاق ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
وت��ع��ب��ئ��ة اال����س���ت���م���ارة ال�����ص��ح��ي��ة،
وا���س��ت��م��ارة امل���واه���ب ،والت�سجيل
يف الأن��دي��ة الطالبية� ،إ�ضافة �إىل
التعريف بالربيد اجلامعي ،وحجز
موعد فعاليات الربنامج التعريفي
التفاعلي ،واختبار حتديد امل�ستوى
يف اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة .وت��ب��د�أ هذه
املرحلة بعد االنتهاء من الت�سجيل،
وت�ستمر حتى 1440/12/22هـ.
املرحلة الثانية
تبد�أ بالربنامج التعريفي التفاعلي
ال��ذي يُلزم الطلبة باحل�ضور �إىل

ال���ع���م���ادة ،ب�����دءاً م���ن /12 /24
1440هـ املوافق 2019 /8 /25م
حتى 1440 /12 /28هـ املوافق
2019 /8 /29م ،وي�شتمل الربنامج
على �أول لقاء يُعقد للطلبة املقبولني
م��ع امل�����س ��ؤول�ين يف ع��م��ادة ال�سنة
الأوىل ،و�إ�صدار البطاقة اجلامعية،
وت�سلّ ُم الكتب والبطاقة البنكية
اخلا�صة بهم.
�آلية الت�سجيل
يبد�أ الت�سجيل يف الربنامج بعد
قبول الطالب ر�سمياً يف اجلامعة،
وقد حددت اجلامعة طريقة ل�ضمان
الت�سجيل يف الربنامج على النحو
التايل:

 ال��دخ��ول �إىل موقع اجلامعةالر�سمي ،ث��م ال�برن��ام��ج التعريفي
الإلكرتوين.
 �إدخال ا�سم امل�ستخدم «الرقماجل��ام��ع��ي» ،ث��م كلمة امل���رور ،وهي
«رقم الهوية الوطنية �أو الإقامة» ،ثم
النقر على زر «الدخول».
 توقيع الطالب على ميثاق ال�سنةالأوىل امل�����ش�ترك��ة ،ال���ذي يت�ضمن
اتباع �أنظمة ولوائح اجلامعة ،على
�أن يلتزم ب��ه��ذه ال��ل��وائ��ح ،ويتحمل
م�س�ؤولية خمالفتها.
 تعبئة اال���س��ت��م��ارة ال�صحية،التي تهدف �إىل التعرف على حالة
ال��ط��ال��ب� ،أو ال��ط��ال��ب��ة ال�صحية،
والتعامل معها ،ومتابعتها عند وجود
حالة �صحية خا�صة.
 تعبئة ا�ستمارة املواهب ،وتهدف�إىل معرفة م��ا ل��دى ال��ط��ال��ب� ،أو
الطالبة من ميول ومواهب للعمل
على تنميتها.
 التعرف على الربيد الإلكرتويناجلامعي ،الذي يعد و�سيلة التوا�صل
الر�سمية ب�ين الطالبة وال��ع��م��ادة
واجلامعة.
 ح��ج��ز م��وع��د ووق���ت ح�ضورال��ط��ال��ب� ،أو الطالبة �إىل عمادة
ال�����س��ن��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال�برن��ام��ج
التعريفي التفاعلي.
 حت��دي��د امل�����س��ت��وى لإ����ص���داراجلدول الدرا�سي.
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تقرير

بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر وخالل �شهر رم�ضان املبارك
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 60طالبا وطالبة ساهموا في خدمة  6500من زوار
بيت الله الحرام في موسم العمرة

اختتم فريق جامعة امللك �سعود
للعمل التطوعي مهامه التطوعية
مبو�سم العمرة لعام ١٤٤٠هـيف احلرم
املكي ال�شريف ،وذل��ك بالتعاون مع
هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي خالل
�شهر رم�ضان املبارك كام ً
ال ،مب�شاركة
 60طالب وطالبة لتقدمي اخلدمات
الإ�سعافية والعالجية للمعتمرينوزوار
بيت اهلل احل��رام امل�صابني ،والذين
فاق عددهم  ٦٥٠٠حالة وفقا لتقارير
الفريق الطبية .وقد �أكد �أ .عبداملجيد
العنزي امل�شرف على الربنامج �أنه مت
مبا�شرة العديد من احلاالت تنوعت
م��ا ب�ين �أم��را���ض ال�ضغط وال�سكر
واجل����روح والإ���ص��اب��ات ،ومت تقدمي
اخل��دم��ات الإ�سعافية ال�لازم��ة من
قبل املتطوعني واملتطوعات الذين
عملوا بكل جد واجتهاد رغم االزدحام

ال�شديد وتقلبات يف الأحوال اجلوية
من ام��ط��ار وري���اح �شديدة �شهدها
احلرم املكي ال�شريف .وقدم العنزي
�شكره ملعايل مدير اجلامعة الدكتور
ب����دران العمر على دع��م��ه ال��داظ��م
للفريق وحر�صه على تطويره وال�شكر
مو�صول ل�سعادة عميد �ش�ؤون الطالب
الدكتور فهد القرينى على توا�صله
وتوجيهاته ودعمه الالحمدود للفريق
وجل��ه��ود ع��م��ادة ���ش���ؤون ال��ط�لابيف
تقدمي الربامج النوعية التي تعزز دور
اجلامعة يف خدمة املجتمع من خالل
عمل تطوعي.
كما �شكر هيئة ال��ه�لال الأحمر
ممثلة يف �إدارة التطوع على تعاونهم
وت��ق��دمي ال��دع��م اللوج�ستي للفريق
وتذليل ك��ل ال�صعوبات خ�لال فرتة
العمل ،وال�شكر مو�صول لكل �أع�ضاء

الفريق ال��ذي��ن ق��دم��وا �أع��م��االً تثلج
ال�صدر وتبهج النف�س ومثلوا جامعاتهم
ووطنهم خري متثيل نحو حتقيق ر�ؤية
 ،٢٠٣٠ال نن�سى م�ؤ�س�سة فهد املقيل
اخلريية فكل ال�شكر على رعايتهم
البالتينية للربامج.
وختم العنزي حديثه قائ ً
ال :كما
���ش��ارك ف��ري��ق جامعة امل��ل��ك �سعود
للعمل التطوعي يف مو�سم احلج
لهذا العام بالتعاون مع هيئة الهالل
الأحمر ال�سعودي ملو�سم احلج كام ً
ال،
وق��د �ساهموا يف تقدمي اخلدمات
الإ�سعافية حلجاج بيت اهلل احلرام،
وقد بلغت �إح�صائيات الفريق للحاالت
التي با�شرها يف جميع مواقعه «احلرم
املكي ال�شريف  -منى  -عرفات -
مزدلفة» خالل مو�سم احلج  ١٤٤٠هـ
 ٤٦٦٣حالة.

����س�ي�رت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
ممثلة يف �إدارة طالب املنح بعمادة
����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ب��ال��ت��ع��اون مع
ال�صندوق اخل�يري لرعاية طالب
املنح الدرا�سية باجلامعة ،الرحلة
التا�سعة ع�شرة على التوايل لأداء
منا�سك احلج لهذا العام 1440هـ
ل��ط�لاب امل��ن��ح ب��اجل��ام��ع��ة مم��ن مل
ي�سبق لهم �أداء الفري�ضة ،حيث
بلغ عدد الطالب امل�شاركني 105
ط�ل�اب م��ن ع���دد م��ن اجلن�سيات
ال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة وب��دع��م من
�أوقاف �أبناء عبدالعزيز الراجحي،
و�أوقاف والدة ه�شام بن عبدالعزيز
امل��و���س��ى و�أب��ن��ائ��ه��ا ،وال�����ص��ن��دوق
اخل��ي��ري ل���رع���اي���ة ط��ل�اب امل��ن��ح
الدرا�سية باجلامعة.

 �إي����ج����اد م�����س��ت��وى ع����ال مناال����س���ت���ق���رار ال��ن��ف�����س��ي ل��ل��ط��ال��ب
امل�����س��ت��ج��د م���ن خ�ل�ال �أداء ه��ذه
ال�شعرية العظيمة.
 تعميق ال�صلة ب�ين الطالبواجلامعة عموماً ،وعمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب و�إدارة امل��ن��ح خ�صو�صاً
حيث يحمل ال��ط��ال��ب م��دة بقائه
يف ه��ذا البلد امتناناً كبرياً جتاه
من كان لهم دور يف �أدائ��ه فري�ضة
احلج.
 ال��و���ص��ول ل��درج��ات متقدمةم��ن ت��ع��زي��ز الأل���ف���ة ب�ين ال��ط�لاب
امل�ستجدين وتعريفهم ببع�ض من
خالل رحلة طويلة تتطلب الكثري
من ال�صرب والتعاون.
 تعريف ال��ط�لاب مب��ا تقدمهحكومتنا ال��ر���ش��ي��دة م��ن خ��دم��ات
جليلة حل��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل���رام
وم��ا حققته م��ن ع��م��ارة احلرمني
ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة ،مما
ي�ساعد على �أداء املنا�سك يف راحة
وي�سر وطم�أنينة.
 -تعويد الطالب على مهارات

الإ�����ش����راف و�إدارة امل��ج��م��وع��ات
ال�صغرية بتوجيه م��ن �أ�ساتذتهم
امل�شرفني على الرحلة.
 دم�����ج ال����ط��ل�اب مب��ك��ون��اتامل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي ،وتعريفهم
ب��ث��ق��اف��ت��ه م���ن خ�ل�ال م�شاركتهم
�إخوتهم ال�سعوديني ال�سفر يف حملة

تحجيج  105من طالب المنح على نفقة الجامعة

الأهداف
حت��ر���ص اجلامعة على حتجيج
ه���ؤالء الطالب لتحقيق جمموعة
من الأهداف �أبرزها:
 حتقيق الرغبة العظيمة لدىطالب املنح يف �أداء فري�ضة احلج.

والإب��داع��ات الطالبية التي غالباً
م���ا ي���ك���ون ب��رن��ام��ج احل����ج حم ً
�لا
الكت�شافها.
 التقاء ال��ط�لاب ب��وف��ود احلجال��ق��ادم��ة م��ن ب��ل��دان��ه��م ،ويف ذل��ك
ف��ر���ص��ة ل��ل��ق��اء �أق���ارب���ه���م وك��ذل��ك
تعريفهم مبا حتقق لهم من فر�صة
ع��ظ��ي��م��ة لأداء احل���ج م���ن خ�لال
امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمون
�إليها.

حج واحدة.
 حتقيق التميز واجل����ودة يفالربامج املقدمة للطالب من خالل
هذا الربنامج النوعي الذي تتفرد
ب��ه اجلامعة ع��ن بقية اجلامعات
الأخرى.
 -اكت�شاف امل��واه��ب وال��ق��درات

املهام والأدوار
ي��ت��وىل ب��ع�����ض ط�ل�اب امل��ن��ح من
خالل الربامج التي تقدمها اجلامعة
وب��رام��ج �أخ����رى ت��اب��ع��ة مل�ؤ�س�سات
حكومية وممثليات عاملة يف اململكة
القيام بعدد من املهام اخلدمية يف
فري�ضة احلج ،ومن ذلك:
 الرتجمة للوفود القادمة منبلدانهم.
 الإر�شاد الديني يف م�ؤ�س�ساتالطوافة باللغات املختلفة.
 الإمامة يف خميمات احلجيج. -ال��ت��ط��وع يف خ��دم��ة احلجيج

م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون م��ع املمثليات
الأجنبية العاملة يف اململكة ومن
خالل حمالت حجاج الداخل.
 امل�شاركة يف التوعية مبنا�سكاحلج والإ���ش��ادة بجهود اململكة يف
خ��دم��ة احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين من
خالل املن�صات الإعالمية املختلفة
وبلغاتهم املختلفة.
امل�شرفون على الرحلة
�أ���ش��رف على رح��ل��ة احل��ج لعام
1440هـ كل من �أ .د .فهد بن حمد
القريني عميد ���ش���ؤون ال��ط�لاب،
�أ .د .ع��ب��داهلل ب��ن دج�ين ال�سهلي
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الثقافة
الإ�سالمية� ،أ .د .تي�سري بن �سعد �أبو
حيمد ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
الثقافة الإ�سالمية� ،أ .عبدالرحمن
بن ظافر العمري مدير �إدارة طالب
املنح� ،أ .حممد بن �سعد الق�صيبي
م�ساعد مدير �إدارة طالب املنح� ،أ.
�أ�سامة بن �إبراهيم الزيدان امل�شرف
ع��ل��ى ن���ادي امل��ن��ح رئ��ي�����س برنامج
احلج.
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تقارير مطمئنة بخصوص مياه
الشرب المعبأة بالبالستيك
�أو�ضحت منظمة ال�صحة العاملية �أن جزيئات البال�ستيك املوجودة يف مياه
ال�شرب ت�شكل خطرا حمدودا على �صحة الإن�سان ،حيث �أ�شارت املنظمة
يف تقرير لها �أن هناك حاجة �إىل مزيد من الأبحاث من �أج��ل تطمني
امل�ستهلكني ،بح�سب ما ن�شره موقع «الأمم املتحدة».
يف التفا�صيل� ،أثارت درا�سات على جزيئات ر�صدت يف مياه ال�صنابري
واملياه املعب�أة خماوف امل�ستهلكني� ،إال �أن البيانات املحدودة املتاحة تبدو
مطمئنة وفقا لأول تقرير ت�صدره املنظمة الدولية عن املخاطر ال�صحية
املرتبطة بتناول الطعام وال�شراب.
كما �أ�شارت منظمة ال�صحة �أن الدرا�سات املتاحة حاليا عن مدى �سمية
جزيئات البال�ستيك حم��دودة ،مو�ضحة �أن هناك حاجة �إىل مزيد من
الدرا�سات حل�سم بع�ض الق�ضايا.
يذكر �أن اخلرباء الذين و�ضعوا هذا التقرير قالوا �إنه على الرغم من
�أوجه الق�صور فيه� ،إال �أنهم عملوا على �أ�سا�س �أ�سو�أ الفر�ضيات ،ويثقون
ب�أن خطر دخول البال�ستيك �إىل مياه ال�شرب �سيظل حمدودا �إذا تغريت
بع�ض البيانات.

تجاهل وجبة
اإلفطار يزيد
الرغبة باألكل
على مدار اليوم
م��ن امل��ع��روف �أن لوجبة الإف��ط��ار فوائد
ك���ب�ي�رة وع����دي����دة ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة� ،إال �أن
كثريين يتجاهلونها ،ومي��د الإف��ط��ار اجل�سم
بالفيتامينات واملواد الغذائية الالزمة لقيامه
بالوظائف احليوية .فماذا يحدث عند التخلي
عن هذه الوجبة الأ�سا�سية؟
ك�شفت درا�سات عديدة ومتنوعة �أن التخلي
عن وجبة الإفطار يزيد من املخاطر ال�صحية.
كما يرتتب عن هذا الأمر زيادة �ضغط الدم

والكول�سرتول وخطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
خا�صة مع وج��ود اال�ستعداد ال��وراث��ي ،وفق
جمعية القلب الأمريكية.
وب��ع��د قيامهم ب����إج���راء فح�ص ع��ل��ى 17
�شخ�صاً� ،أو�ضح باحثون يف جامعة هوهنهامي
الأمل��ان��ي��ة �أن ت��ن��اول وجبة الإف��ط��ار ل��ه ت�أثري
�إيجابي على احلفاظ على التوازن ال�صحي
للج�سم ومعدل ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية.
وعلى الرغم من �أن التخلي عن الإفطار قد

ينتج عنه حرق اجل�سم للمزيد من الدهون� ،إال
�أن املواظبة على هذه الوجبة حتمي اجل�سم
من االلتهابات ،وت�ساعد على ت��وازن م�ستوى
الغلوكوز ،وهو الأمر ال�ضروري للم�ساعدة على
الوقاية من الإ�صابة بال�سمنة ومر�ض ال�سكري
من النوع الثاين.
وق��د ي��أت��ي جتاهل وجبة الإف��ط��ار بنتائج
عك�سية ،فتزيد الرغبة يف الأك��ل على مدار
اليوم.

«الرمان» يحارب الشيخوخة ويرفع المناعة ويزيد السعادة

اكت�سب الرمان �شعبية وا�سعة نظراً لكونه غذاء وظيفيا
ب�سبب حمتواه العايل من املكونات الن�شطة البيولوجية
للثمرة ب��أك��م��ل��ه��ا ،وك��ذل��ك الع�صري وامل�ستخل�صات
التي حتتوي على مكونات عديدة تعمل على حماربة
ال�شيخوخة ورف��ع املناعة بالإ�ضافة �إىل الوقاية من
ال�سرطان.
ك�شف الدكتور جمدي بدران ،ع�ضو اجلمعية امل�صرية
للح�سا�سية واملناعة� ،أن فاكهة الرمان تعمل كم�ضاد
ل�ل�أك�����س��دة ،وحت��م��ي م��ن �أن���واع ال�سرطانات املختلفة
وال�شيخوخة ومر�ض الزهامير .كما يعمل الرمان على
احل��ف��اظ على ال��ذاك��رة ورف��ع املناعة ،بالإ�ضافة �إىل
خف�ض الكول�سرتول ال�ضار ،حيث حتتوي الثمرة الواحدة
من الرمان على ربع كمية حم�ض الفوليك التي يحتاجها
الفرد يف اليوم.
كما �أكد ع�ضو اجلمعية امل�صرية للح�سا�سية واملناعة
�أن الرمان من الفواكه الغنية مب�ضادات الأك�سدة ،وهي
موجودة حتديداً فى ق�شر الرمان ع�شرة �أ�ضعاف ما يف
الثمرة نف�سها ،ويعترب الرمان م�صدرا جيدا للألياف
الغذائية وحم�ض الفوليك ،بالإ�ضافة �إىل العديد من
الفيتامينات الهامة للج�سم مثل فيتامني « ،»Cفيتامني

« ،»Kفيتامني «.»H
و�أو���ض��ح �أن ال��رم��ان يحتوي على ثلث م��ا يحتاجه
الإن�����س��ان م��ن فيتامني « »Cي��وم��ي�اً .كما ي�ساعد يف
تكوين �أج�سام م�ضادة مناعية ملكافحة الأمرا�ض ورفع
امل��ن��اع��ة ،ويعمل على تخليق ال��ك��والج�ين واملو�صالت
مكا فحة
ال��ع�����ص��ب��ي��ة ،وي�������س���اع���د ع��ل��ى
االلتهابات البكتريية.
 )2فيتامني «:»H
يحتوي الرمان على ن�سبة
ج��ي��دة م��ن فيتامني «»H
وال���ت���ي ت�����س��اع��د على
ح��م��اي��ة الأغ�����ش��ي��ة
اخللوية التي تتكون
ع���ادة م��ن ال��ده��ون،
وي���ع���م���ل ع���ل���ى م��ن��ع
�أك�����س��دة ال��ده��ون.
ك���م���ا �أن�������ه ي��ع��ت�بر
ُمكونا �أ�سا�سيا يف
ت��ك��وي��ن ك���رات ال��دم
احل���م���راء ،وي�����س��اع��د يف

تو�سيع الأوعية الدموية.
وبخ�صو�ص حم�ض الفوليك وهرمون ال�سعادة؛ حتتوي
ثمرة واحدة متو�سطة من الرمان على ربع كمية حم�ض
الفوليك التي يحتاجها الفرد يومياً .كما �أنه يتمتع بفوائد
مناعية ويعمل على الوقاية من احل�سا�سية ،حيث ي�ؤثر
نق�ص حم�ض الفوليك يف ج�سم
الإن�سان بزيادة معدالت �آالم
ال�صدر ،ولذلك يقلل حم�ض
ال��ف��ول��ي��ك م���ن �أع���را����ض
ال���رب���و .ك��م��ا ي��زي��د من
ه��رم��ون ال�سريوتونني
ال���ذي يعترب هرمون
ال�سعادة والبهجة،
وي���ع���م���ل ح��م�����ض
ال�����ف�����ول�����ي�����ك
ع����ل����ى �إن����ت����اج
ال�بروت��ي��ن��ات داخ��ل
اجل�سم وعمليات التمثيل
الغذائي لال�ستفادة من
الأحما�ض الأمينية.

و�أ�ضاف الدكتور جمدي بدران �أن الرمان يقلل من
توابع الإجهاد والتوتر ،كما يحتوي الرمان على �أكرث من
 100م��ادة من مركبات «الفايتو» وهي م��واد كيميائية
من م�ضادات الأك�سدة القوية التي حتافظ على �صحة
القلب وتعترب م�ضادة لل�سرطان ،ويحتوي الرمان على
م�ستويات عالية من م�ضادات الأك�سدة مقارنة مبعظم
ع�صائر الفاكهة الأخرى ،وما يعادل � 3أ�ضعاف م�ضادات
الأك�سدة يف ال�شاي الأخ�ضر.
كما يعمل الرمان على تقليل االلتهابات ويح�سن عملية
اله�ضم ،ويفيد من خالل توفريه فيتامينات « »Bاملعقدة
التي ت�ساعد اجل�سم على التمثيل الغذائي للدهون
والربوتني والكربوهيدرات بكفاءة و�إنتاج الطاقة منها.
كما يوفر الرمان الأل��ي��اف التي ت�ساعد على حتريك
الطعام يف الأمعاء ب�شكل فعال ،مما ي�ساعد على اله�ضم
والوقاية من الإم�ساك.
وبخ�صو�ص �صحة القلب والأوع��ي��ة الدموية ،يعمل
ع�صري الرمان على بطء عملية ت�صلب ال�شرايني وتراكم
الكولي�سرتول يف ال�شرايني .وي�ساعد �شرب ع�صري
الرمان يومياً على خف�ض �ضغط الدم االنقبا�ضي.

نصائح وحلول لشوي اللحوم على الفحم
�أثارت اللحوم امل�شوية ،على مدار �سنوات،
جدالً ب�ش�أن ما �إذا كانت ت�سبب ال�سرطان،
ال �سيما يف ظل ت�صاعد املخاوف بخ�صو�ص
م�ساهمة الأغذية غري ال�صحية يف ظهور
املر�ض اخلبيث.
وي��ح��ذر خ�ب�راء التغذية م��ن �أن���ه عند
طهي اللحوم عند درجة حرارة عالية ،ف�إن
الأحما�ض الأمينية وال�سكريات والكرياتني
تتحول �إىل م��واد �ضارة ،وت�شكل عنا�صر
م�سرطنة.
وين�سحب هذا التحذير �أي�ضا ،بح�سب
اخل��ب�راء ،على ال��ل��ح��وم املقلية ،وكذلك
املطبوخة يف درج���ات ح���رارة عالية� ،إذ
ت�ساهم يف رفع خطر الإ�صابة بال�سرطان.
وي�شري اخلرباء �أن خطر الإ�صابة مبر�ض
ال�سرطان يت�ضاعف �إذا ك��ان��ت اللحمة
م�شوية على �آالت ال�����ش��واء الكهربائية
�أو الفحم ،وف��ق ما ذك��ر موقع «�ستاندرد
ميديا».
فعندما تت�ساقط الدهون الذائبة من

اللحم على ال��ن��ار حمدثة لهبا متطايرا
ودخانا منبعثا ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل ت�صاعد
الهيدروكربونات التي تلت�صق باللحوم ،مما
يزيد من خطر الإ�صابة بال�سرطان.
ن�صائح وحلول
ل��ك��ن ،ه��ل ه��ن��اك طريقة لتجنب هذه
املخاطر �أو تقليلها م��ن دون الت�ضحية
مبتعة حفالت ال�شواء ،التي عادة ما جتمع
الأ���ص��دق��اء والعائلة وتعترب وقتا للمتعة
واملرح؟
يقول خرباء التغذية �إن ذلك �أمر ممكن
من خالل نقع اللحم قبل �شوية ،وطهوه يف
درجات حرارة منخف�ضة ،واحلر�ص �أثناء
ال�شوي على توجيه اللهب والدخان بعيدا
قدر الإمكان ،بحيث ال يتخلل اللحم.
كما ين�صح اخلرباء برفع حامل ال�شواء
لتجنب اح�ت�راق اللحم باللهب ،وكذلك
تقليل كمية الدهون يف اللحم التي ي�ؤدي
ذوبانها عادة �إىل الكثري من الدخان ال�ضار
بال�صحة.
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ميزة جديدة من غوغل لزيادة التركيز أثناء العمل
�إذا كانت التطبيقات امل��وج��ودة
على هاتفك ت�ستهلك الكثري من
وق��ت��ك ،فيمكنك اال�ستعانة مبيزة
«و�ضع الرتكيز» Focus Mode
اجل��دي��دة ،التي توفرها غوغل يف
نظام الت�شغيل �أندرويد ،حيث تتيح
لك حتديد تطبيقات معينة تريد
جت��ن��ب ا���س��ت��خ��دام��ه��ا خ�ل�ال ف�ترة
و�صممت
زمنية وتعطيلها م�ؤقتًاُ .
ميزة  Focus Modeمل�ساعدتك
على الرتكيز دون ت�شتيت االنتباه،
حيث ميكنك �إي��ق��اف التطبيقات
�اج��ا م�ؤقتًا،
التي جتدها �أك�ثر �إزع� ً
مثل :في�سبوك� ،إن�ستغرام ،وتطبيق
الربيد الإل��ك�تروين� ،أو الأخ��ب��ار –

حتى يوقفها جهازك تلقائ ًيا عندما
تريد الرتكيز .وتعترب ميزة «و�ضع
الرتكيز» من �أحدث ميزات الرفاهية
الرقمية ،Digital Wellbeing
التي �أطلقتها غوغل العام املا�ضي يف
نظام �أندرويد  9باي ،بهدف تعزيز
�صحة امل�ستخدم ،وتتوافر الآن يف
�آخ��ر �إ�صدار جتريبي من �أندرويد
.»Android Q« 10
وتقول غوغل�« :إن مزايا �ضبط
وقت ا�ستخدام التطبيق ،مثل تلك
املوجودة يف «و�ضع الرتكيز» ت�ساعد
الأ�شخا�ص على منع الإف���راط يف
ا���س��ت��خ��دام التطبيقات لأك�ث�ر من
 90%م��ن ال���وق���ت .ومت��ك��ن��ك من

اختيار التطبيقات التي ترغب يف
�إي��ق��اف��ه��ا م ��ؤق � ًت��ا ،م��ث��ل :في�سبوك،
و�إن�ستغرام ،وغريها من التطبيقات
التي تقوم مبقاطعتك بالإ�شعارات،
ول��ك��ن ميكنك �أي��� ً��ض��ا �إب��ق��اء بع�ض
تطبيقات املرا�سلة مفتوحة حلاالت
ال�����ط�����وارئ» .وي��ت��وف��ر الإ����ص���دار
ال��ت��ج��ري��ب��ي م���ن �أن����دروي����د – 10
املعروف �ساب ًقا با�سم «Android
 »Qقبل �إع�لان غوغل عن اال�سم
النهائي له وميكن احل�صول عليه
وتثبيته لال�ستمتاع ب��ه��ذه امل��ي��زة
التي ت�ساعد على تقليل ا�ستخدام
التطبيقات وزيادة الرتكيز.
امل�صدرaitnews :

جهاز قابل لالرتداء لتحسين الذاكرة

�أعلنت �شركة « »Hummعن
جهاز قابل لالرتداء يوفر مل�ستخدمه
حتفيزا ع�صبيا ت��رت��دي��ه مل��دة 15
دقيقة يوم ًيا لتح�سني ذاكرتك وزيادة
�سرعة التعلم لديك.
وقالت ال�شركة :وجد الباحثون
حت�سنًا بن�سبة  20يف املئة يف حجم
املعلومات التي ميكن للم�شاركني
االحتفاظ بها يف ذاكرتهم العملية
لعدة �ساعات مقارن ًة بامل�شاركني
الذين مت �إعطا�ؤهم العالج البديل.

كما كان املعدل التعليمي �أ�سرع
مبقدار  120مرة من العالج البديل
بعد جل�سة ا�ستمرت  15دقيقة مع
اجلهاز القابل لالرتداء.
وت�أمل « »Hummيف �أن ي�ساعد
ه��ذا اجلهاز النا�س على موا�صلة
التعلم طوال حياتهم ،حيث ميكنك
و�ضع جهاز التحفيز الع�صبي على
جبهتك ،وي��وف��ر حتفيزاً كهربائياً
م��ع��ت��دالً ي�سمى « »tACSوال��ذي
جرى التحقيق فيه ملدة  30عا ًما.

ك�شفت جت��رب��ة تقنية �أج��ري��ت
م��ؤخ��را �أن بع�ض هواتف «�آي��ف��ون»
ي�صدر «�إ�شعاعات» مقلقة تزيد عن
امل�ستوى امل�سموح به ،مما دفع هيئة
االت�صاالت الفيدرالية الأمريكية �إىل
التحرك والتعهد ب�إجراء حتقيق.
وخالل التجربة التي �أجريت يف
خمترب معتمد ،مت ت�شغيل هاتف
«�آي���ف���ون  ،»7وه���و ب��ط��اق��ة كاملة،
وج���رى و�ضعه حت��ت �أن��ب��وب ي�ضم
�سائال �شفافا يحاكي حركة الأن�سجة
امل���وج���ودة ل���دى الإن�������س���ان ،وب��ع��د

م��رور  18دقيقة ،مت قيا�س ن�سبة
الإ�شعاعات التي امت�صها ال�سائل
م��ن ه��ات��ف «�آي���ف���ون  ،»7وف���ق ما
ك�شفته �صحيفة «�شيكاغو تريبيون»
التي م ّولت التجربة يف املخترب.
ووج����دت ال��ت��ج��رب��ة �أن م�ستوى
الإ�شعاع يف ال�سائل يفوق املن�سوب
الآم��ن وامل�سموح به قانونيا ،وهو
ما قد ي�شكل خطرا حمدقا ب�صحة
الإن�سان .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن
م�ستوى هذه الإ�شعاعات ي�ضاعف
الرقم الذي �صرحت به �شركة «�أبل»
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وع��م��دت ال�شركة �إىل تكييف
ه��ذه التكنولوجيا ب�شكل جديد
خ��ف��ي��ف ال����وزن وم���ري���ح ،وب�سعر
ي��ج��ع��ل اجل���ه���از يف م��ت��ن��اول �أي
�شخ�ص تقريباً.
وب���خ�ل�اف الأج����ه����زة الأخ�����رى
امل�صممة لتح�سني �أداء ال��ن��وم �أو
الريا�ضة ،والتي قد تكلف ما ي�صل
�إىل � 10آالف دوالر لنموذج بحثي
خم�ب�ري �أو  500دوالر لإ���ص��دار
امل�ستهلك ،ف��إن جهاز «»Humm

اجل��دي��د �سهل اال���س��ت��خ��دام يتوفر
بزهاء  5دوالرات.
وي�ستهدف ج��ه��از «»Humm
الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم
عن  40عا ًما والذين يدر�سون �أو
يقر�ؤون مواد غري م�ألوفة �أو يتعلمون
مهارات جديدة.
وتوفر تقنية « »Hummدفعة
قوية للق�شرة الأمامية للدماغ من
خ�ل�ال اجل��ه��از ال���ذي ي��و���ض��ع على
اجلبهة ،بحيث يبعث نب�ضة كهربائية
�صغرية مت �ضبطها بدقة متتد يف
جميع �أنحاء الدماغ.
وي�����س��اع��د ذل���ك ع��ل��ى االت�����ص��ال
م�ؤقتًا وتهيئة �أجزاء �أكرث من الدماغ
ملعاجلة املعلومات اجل��دي��دة ،مما
يح�سن على الفور من ذاكرة العمل،
حيث يحتفظ الدماغ م�ؤقتًا بالأرقام
والأ���س��م��اء واحل��ق��ائ��ق الأخ����رى –
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م ،وت�ستمر
ال��ت ��أث�يرات ب��ع��د ذل���ك مل���دة �ساعة
ون�صف.
ويتوفر اجلهاز القابل لالرتداء
اجل��دي��د م��ن « »Hummللطلب
امل�سبق الآن من خالل موقع ال�شركة
على الويب ،مع موعد الت�سليم يف
�أوائل عام .2020
امل�صدرalarabiya :

«إشعاعات مقلقة» تصدر عن بعض هواتف أبل

لدى هيئة االت�صاالت الفيدرالية.
ومل تكتف ال�صحيفة الأمريكية
بـ«�آيفون  ،»7ف�أخ�ضعت  3طرازات
�أخ��رى للتجربة ،فتبني �أي�ضا �أنها
تتجاوز امل�ستوى امل�سموح به.
ويف رد على التجربة� ،أكدت الهيئة
الفيدرالية لالت�صاالت �أنها �ستجري
اختباراتها اخلا�صة للتحقق من دقة
نتائج التجربة خالل الأ�شهر القليلة
املقبلة.
و�أو�ضحت الهيئة �أنها ت�أخذ هذه
امل��زاع��م على حممل اجل��د ،لذلك

ف�سوف «جت��ري االخ��ت��ب��ارات حتى
ت��ت ��أك��د م��ن مطابقة الإ���ش��ع��اع��ات
للموا�صفات املعمول بها».
ول��ي�����س وا���ض��ح��ا ح��ت��ى الآن ما
�إذا ك��ان التعر�ض مل�ستوى مرتفع
من الإ�شعاعات كافيا لإ�صابة من
يتعر�ض لها ب�أمرا�ض مثل ال�سرطان،
�أو �أي ا�ضطرابات �صحية �أخرى.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ،ت��ع��ار���ض �شركة
«�أب���ل» النتائج التي ج��رى الك�شف
عنها م�ؤخرا ،مو�ضحة �أن املخترب
العلمي �أج���رى التجربة على نحو
خمتلف مقارنة مبا تقوم به ال�شركة
الأمريكية.
و�أ�ضافت «�أب��ل» �أن كافة هواتف
�آيفون ،مبا يف ذلك جهاز «�آيفون »7
جرى الت�صديق عليها ب�شكل كامل
م��ن هيئة االت�����ص��االت الفيدرالية،
ف�ضال عن كافة البلدان التي يباع
فيها اجلهاز.
و�أوردت ال�شركة الأمريكية� ،أنها
ق��ام��ت مب��راج��ع��ة دق��ي��ق��ة مل�ستوى
الرتددات يف الأجهزة التي حتدثت
عنها ال�صحافة ،وت��ب�ين يف نهاية
امل��ط��اف �أن��ه��ا حت�ت�رم امل��وا���ص��ف��ات
املطلوبة ب�شكل �صارم.
امل�صدرskynewsarabia :

تحذيرات قوية بشأن اقتراض
«شاحن الهاتف» من آخرين

يواجه كثريون من النا�س ،خ�صو�صا امل�سافرين �أو املتنقلني داخل
امل��دن الكبرية ممن ن�سوا �شحن هواتفهم الذكية �أو ن�سوا �إح�ضار
�شواحن �أجهزتهم معهم ل�سبب �أو �آخ��ر ،مع�ضلة عندما تكاد تفرغ
بطارية الهاتف.
ويف هذه احلالة ،قد ي�ضطر ه�ؤالء �إىل اقرتا�ض �شاحن من هذا
ال�شخ�ص �أو ذاك ،يف حماولة منهم لإعادة �شحن هواتفهم واال�ستمرار
يف التوا�صل مع الآخرين� ،أو موا�صلة ت�صفح الإنرتنت وو�سائل التوا�صل
االجتماعي.
وحتى وقت قريب كان اقرتا�ض ال�شاحن من الآخرين �أمرا عاديا
بالن�سبة لكثريين ،لكن حاليا ،ثمة حتذيرات حتوم يف الأجواء حيال
ه��ذا الأم���ر ،فقد �أ�صبح اق�ترا���ض ال�شاحن م��ن الآخ��ري��ن يف هذا
العام حمفوفا باملخاطر ،كما يحذر خرباء �أمن الإنرتنت والف�ضاء
الإلكرتوين.
وبالن�سبة �إىل ال�شريك الإداري العاملي ورئي�س ق�سم �إك�س فور�س
ريد يف �إدارة �أمن «�آي بي �أم» ت�شارلز هندر�سون هناك �أ�شياء معينة يف
احلياة ينبغي عدم اقرتا�ضها مثل املالب�س الداخلية ،واحلل الأمثل يف
هذه احلالة التوجه �إىل متجر و�شراء مالب�س داخلية جديدة ،بح�سب
ما ذكرت جملة فورب�س.
و�أو�ضح هندر�سون ،الذي يدير فريقا من املت�سللني واملخرتقني �أو
«الهاكرز» الخرتاق �أنظمة الكمبيوتر اخلا�صة ب�شركته من �أجل ك�شف
نقاط ال�ضعف فيها� ،أن هذا الأمر ينطبق متاما على �شاحن الهاتف
الذكي �أو الكمبيوتر املحمول وغريها من الأجهزة املحمولة.
وي�أتي حتذير هندر�سون من مغبة اقرتا�ض ال�شاحن بعد �أن اكت�شف
الهاكرز كيفية زرع برامج �ضارة يف كابل ال�شحن ميكن بوا�سطتها
اختطاف الهواتف الذكية �أو �أجهزة الكمبيوتر عن بعد.
وقد يلج�أ هندر�سون �إىل خداع العمالء لتلقينهم در�سا بعدم الثقة
ب�شواحن من طرف ثالث �أو �شواحن الغرباء ،وذلك ب�أن ير�سل لهم
�شواحن بوا�سطة الربيد «موبوءة» بربجميات وتطبيقات خبيثة ميكنها
«اختطاف �أجهزتهم».
وقبل نحو �أ�سبوعني �أو �أك�ثر ،وخالل م�ؤمتر «دفكون» لالخرتاق
الأم��ن��ي الإل��ك�تروين يف ال���س فيغا�س ،وه��و �أ�شبه مبع�سكر �صيفي
للهاكرز ،ا�ستعر�ض �أحد املت�سللني ،يعرف با�سم «�إم جي»� ،شاحن هاتف
�آيفون معدال.
وبعد ا�ستخدام ال�شاحن املعدل يف �شحن جهاز �آيبود مت ربطه بجهاز
كمبيوتر «م��اك» ،قال �إم جي �إنه ي�ستطيع �أن يقتل ال��دودة اخلبيثة
وميحي كل دليل على وجودها عن بعد.
وم��ع ذل��ك ،يقول هندر�سون �إن��ه ال يوجد الكثري من ال�شواحن
امل�صابة حاليا ،وبالتايل فهي ال ت�شكل تهديدا حقيقيا كبريا حتى
الآن ،لكنها قد تنت�شر قريبا ،خ�صو�صا �أن «اختطاف» الهواتف الذكية
والكمبيوترات ممكن بوا�سطتها.
ويعتقد هندر�سون �أن تطور ال�شواحن املوبوءة قد يكون م�س�ألة وقت،
قبل �أن تنت�شر على نطاق وا�سع ،م�شريا �إىل �أن حمطات ال�شحن
بوا�سطة م�أخذ «يو �إ�س بي» يف الأماكن العامة مثل املطارات قد ت�شكل
التهديد الأكرب.
امل�صدرskynewsarabia :
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

التقنية وعودة الطالب
كانت رحلة الت�سجيل وااللتحاق باجلامعات حمفوفة بالرهبة
والتعب و�شح املعلومات ،والآن بات ب�إمكان الطالب �أن يقدم طلب
االلتحاق باجلامعة دون احل�ضور �إليها و�أن ينزل جدوله ومواده ويتابع
الفعاليات دون عناء احل�ضور والوقوف يف الطوابري.
رحلة بني جيلني ،مت خاللها ت�سجيل خطوات تطويرية جبارة،
ومع ذلك هناك بون �شا�سع بني ا�ستخدام التقنية خلدمة الإن�سان
وتوظيفها فيما ي�ضر بالفرد واملجتمع.
نقا�ش �سيطول كثريا وخا�صة مع بدء تطبيق بع�ض اجلامعات تقنية
امل�سح الب�صري للوجه وتطبيقات التعرف على املر�صود ومتابعته.
ق�ضية تهم الكثري فيما يتعلق باقتحام اخل�صو�صية والتج�س�س
وغريها من التطبيقات التي تقود يف الكثري من الأحيان اىل �سوء
اال�ستخدام.
ولكن ما يهمنا يف جامعاتنا وجمتمعنا جند �أن التقنية يتم تطبيقها
يف خدمة املواطن والوطن ولذا جند �أن لدينا ح�ضوراً يف التناف�س
والإبداع الدويل يف جماالت التقنية وتطبيقاتها االت�صالية.
وق��د �أث���رت ه��ذه التطبيقات االت�صالية للتقنية على معظم
التخ�ص�صات الأكادميية فهل من �سبيل خللق املزيد من �ساحات
التناف�س بني طالب اجلامعة من زاوي��ة خدمة التخ�ص�ص �أو على
الأقل يف امل�سارات التي تبد�أ من ال�سنة الأوىل امل�شرتكة!
اجليل القادم لهذه ال�سنة امل�شرتكة جيل تقني بامتياز وبالتايل قد
تكون اجلامعة يف تناف�س مع قدرات الطالب؛ ف�إما �أن تفجرها �إبداعا
�أو تقتلها بريوقراطيا ،و�سي�شهد لنا التاريخ �أم علينا.

 2200طالب يف الربنامج التعريفي للأوىل امل�شرتكة

altayash@ksu.edu.sa

مذكرة تفاهم مع كلية «القيادة واألركان»
بالحرس الوطني

وق���ع���ت ج���ام���ع���ة امل��ل��ك
���س��ع��ود مم��ث��ل��ة يف معهد
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح��وث
وال��درا���س��ات اال�ست�شارية،
مذكرة تفاهم مع كلية امللك
ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
للقيادة والأرك���ان باحلر�س
الوطني يف جماالت الإر�شاد
والإ�شراف البحثي والتعاون
يف جمال التدري�س والبحث
العلمي والتدريب.
وم����� ّث�����ل اجل����ام����ع����ة يف
توقيع املذكرة معايل مدير
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر،
فيما م ّثل الكلية اللواء ركن

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ه��ادي بن
ظافر ال�شهري.
و�أك�����د ال���دك���ت���ور ال��ع��م��ر
حر�ص جامعة امللك �سعود
واهتمامها بتقدمي الدعم
ال��ل�ازم ل��ك��ل م��ا ي��ع�ين على
االرتقاء بامل�ستوى التعليمي
للمجتمع وما يُح ّقق طموح
ربا عن اعتزاز
اجلميع ،مع ً
اجلامعة بالتعاون مع العديد
م���ن امل���ؤ���س�����س��ات امل��دن��ي��ة
والع�سكرية مبا فيها احلر�س
الوطني ،وم�ؤ ّكدا العمل على
ت�سخري �إمكانيات اجلامعة
خلدمة املجتمع واالهتمام
ب��ت��ق��دمي امل��ن��ت��ج��ات ب��ج��ودة

جتاوزت  36مليون ريال

صرف مكافآت
الطالب والطالبات

ع��ال��ي��ة ت��ت��واف��ق م���ع �أع��ل��ى
املعايري العاملية.
وب�ّي�نّ معاليه �أن جامعة
امللك �سعود ترحب بالتعاون
م��ع كلية امللك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز للقيادة والأركان
ب��احل��ر���س ال��وط��ن��ي وتقدمي
كل ما يلزم ل�ضمان جناحها،
م�����ش��ي��دا ب����ق����درات ك��ل��ي��ة
القيادة والأرك���ان باحلر�س
الوطني التي ت�ضم نخبة من
الأكادمييني املميزين الذين
لهم جت��ارب ثرية يف العمل
الأكادميي.
من جانبه �أ�شاد قائد كلية
القيادة والأرك���ان باحلر�س

�أع����ل����ن����ت ع�����م�����ادة �����ش�����ؤون
ال��ق��ب��ول والت�سجيل �أن �صرف
املكاف�آت وبدل الإعاقة للطالب
والطالبات املنتظمني بالف�صل
الدرا�سي الثاين وال�صيفي لعام

الوطني مبا حتققه جامعة
امللك �سعود من �إجن��ازات،
�ح��ا �أن ك��ل��ي��ة امل��ل��ك
م��و���ض� ً
ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
للقيادة والأرك���ان باحلر�س
ال���وط���ن���ي ح��ري�����ص��ة على
ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة يف
الكثري من املجاالت.
وب��ّي��نّ �أن ك��ل��ي��ة امل��ل��ك
ع��ب��داهلل للقيادة والأرك���ان
ب��احل��ر���س ال��وط��ن��ي ت��ويل
ي�را ب��ج��ودة
اه��ت��م��ا ًم��ا ك���ب� ً
ريا �إىل �أن لدى
التعليم ،م�ش ً
ً
خططا وبرامج ت�سعى
الكلية
لتحقيها مبا ي�سهم يف تطوير
التعليم ع��م��وم��ا والتعليم

 1440/1439ه���ـ ع���ن �شهر
�أغ�سط�س لعام 2019م ،قد بد�أ
ي��وم اخلمي�س 2019/8/29م،
وق��د جت��اوز مبلغ امل��ك��اف��آت 36
مليون ريال.

الع�سكري خ�صو�صاً.
بدوره �أو�ضح عميد معهد
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح��وث
وال��درا���س��ات اال�ست�شارية
ال��دك��ت��ور �سعيد ب��ن فايز
ال�����س��ع��ي��د �أن م����دّة م��ذك��رة
التفاهم ثالث �سنوات تبد�أ
م��ن ت��اري��خ ت��وق��ي��ع امل��ذك��رة
وهي قابلة للتجديد مبوافقة
الطرفني ,الفتا النظر �إىل
�أن م��ع��ه��د امل��ل��ك ع��ب��داهلل
ل���ل���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات
اال�ست�شارية يويل اهتما ًما
بدعم امل�ؤ�س�سات التعليمية
واملدنية والع�سكرية كافة،
مب ّيناً �أن م��ذك��رة التفاهم
ت����أت���ي دع��� ًم���ا ل��ل��ق��ط��اع��ات
الع�سكرية يف اململكة.
و�أ����ش���ار �إىل �أن املعهد
ي����ح����ر�����ص ع����ل����ى ت��ن��ف��ي��ذ
م�����ش��روع��ات��ه ب��ج��ودة عالية
تتوافق مع تطلعات اجلهات
امل�ستفيدة ومب��ا ي�سهم يف
دعم التنمية امل�ستدامة التي
ت�شهدها اململكة يف املجاالت
كافة ،مقدّ ًما �شكره وتقديره
مل��ع��ايل م��دي��ر جامعة امللك
�سعود لدعمه ال�لاحم��دود
لأعمال املعهد كافة ولقائد
ك��ل��ي��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن
عبدالعزيز باحلر�س الوطني
لثقته يف املعهد.

�صرح بذلك الدكتور با�سل بن
عبداهلل ال�سدحان عميد �ش�ؤون
القبول والت�سجيل.

ي�ست�ضيفه معهد العامل العربي يف باري�س

السياحة واآلثار تشارك بمعرض
«العال واحة العجائب»

زار عميد كلية ال�سياحة والآث���ار الدكتور عبداهلل بن حممد املنيف،
م�ستودع الآث��ار باجلامعة يرافقه الدكتور �سامر بن �أحمد �سحله رئي�س
ق�سم الآثار ،وذلك بهدف متابعة والإ�شراف على �أعمال تغليف ونقل القطع
الأثرية املكت�شفة يف حمافظة العال من موقعي دادان وقرح ،التي وقع عليها
االختيار للم�شاركة يف معر�ض «العال واحة العجائب يف اجلزيرة العربية»
والذي �سيقام يف معهد العامل العربي يف باري�س خالل الفرتة من � 9أكتوبر
2019م حتى  19يناير 2020م والذي تنظمه الهيئة امللكية للعال ،و�سوف
ت�شارك اجلامعة بـ  63قطعة �أثرية لعر�ضها يف باري�س.

اختتام برنامج التدريب الصيفي
بمختبر «علوم الطالبات»

�أقيم م�ؤخراً حفل اختتام برنامج التدريب ال�صيفي املقام مبخترب كلية
العلوم املركزي باملدينة اجلامعية للطالبات ،برعاية وكيلة الكلية الدكتورة
عبري املدلج ،والذي يقام لأول مرة يف الكلية لعدد  19طالبة من عدد من
الأق�سام العلمية ،وا�ستمر ملدة � 3أ�سابيع متوا�صلة.
وقد �ضم برنامج التدريب ال�صيفي  4دورات تدريبة متخ�ص�صة يف العلوم
الأ�سا�سية واجلزيئية وهي ا�ستخال�ص املواد الفعالة من النبات ،ا�ستخال�ص
الأح��م��ا���ض النووية«( DNAو  »RNAم��ن الأن�سجة النباتية ،و�أخ�يرا
ا�ستخال�ص الربوتني من الأن�سجة النباتية.
ومت تنظيم الربنامج ب�إ�شراف  8باحثات متميزات من ق�سم النبات والأحياء
الدقيقة بالإ�ضافة للأ�ستاذة يا�سمني الوا�صل ،وبقيادة الدكتورة منى الوهيبي
�أ�ستاذ ت�صنيف النبات اجلزيئي امل�شارك.
وذكرت الطالبة �صاحلة ال�شبوي �أن فرتة التدريب و�إن كانت ق�صرية �إال �أنها
كانت جتربة ممتعة مليئة باملعلومات املفيدة وتعلمت منها الكثري كما اكت�سبت
الكثري من املهارات .و�أعربت الطالبة حنان عبداهلل عن مدى ا�ستمتاعها
وزميالتها بهذه التجربة اجلميلة التي تعترب �إ�ضافة مميزة �إىل ر�صيدهن
املعريف وذلك الختالطهن بدكتورات و�أ�ستاذات وباحثات يف نف�س املجال.

