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مهام مجالس األمناء في الجامعاتعالم بال أوراق

دورة تاسيسة
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اختبارات.. بحذر
كتب - حممد باكرمان

طالبها  اجلامعة  كليات  ا�ستقبلت 

لإج��راء  املا�سي  الأ�سبوع  وطالباتها 

ح�����س��وري��اً،  الف�سلية  الخ��ت��ب��ارات 

واتخذت يف �سبيل ذلك اأق�سى درجات 

والإج�����راءات  والن�����س��ب��اط  التنظيم 

الحرتازية ال�سحية من لب�س الكمامة 

وقيا�س درج��ة احل��رارة قبل الدخول 

ب�ساأن  التن�سيق  اأمر  واأ�سندت  للكلية، 

بالتفاهم  امل��ادة  لأ�ستاذ  الختبارات 

التوقيت  مع الطلبة �سواء من ناحية 

اأو املكان، مع التاأكيد على اأخذ عدد 

وكيفية  ب��الع��ت��ب��ار  ال�سعبة  ط���الب 

توزيعهم يف قاعات الختبارات وتوفري 

املتطلبات الالزمة لهم مع احلفاظ على 

التباعد الجتماعي، ر�سالة اجلامعة 

الطلبة وا�ستطلعت  التقت ع��ددا من 

اآراءهم وانطباعاتهم حول الختبارات 

التي  ال�سعوبات  واأب���رز  احل�سورية 

واجهتهم..              التفا�صيل �صـ 9

ر�ضالة اجلامعة ت�ضتطلع اآراء الطالب والطالبات حول االختبارات احل�ضورية

وفدان من »إعداد القادة« و»الطب 
الرياضي« في ضيافة »علوم الرياضة«

ا�ستقبل عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين الدكتور �سليمان 

اجللعود نائب مدير عام معهد اإعداد القادة الأ�ستاذ ها�سم داغ�ستاين، 

بح�سور الدكتور ماجد ال�سليمان نائب مدير م�ست�سفى الأمري في�سل 

بن فهد للطب الريا�سي، وذلك يوم الثالثاء 1442/2/19ه� مبكتبه 

مبقر الكلية.

الأبحاث  كرا�سي  على  الكلية يف جولة  �سيوف  العميد  وا�سطحب 

وم�سادر التعلم مت خاللها مناق�سة الكثري من الأمور البحثية والعلمية، 

ومن اأهمها جائزة الأمري في�سل بن فهد لالأبحاث الريا�سية، كما تفقد 

الوفد الزائر خمتربات ومعامل الكلية ومركز ريادة الأعمال، ومت خالل 

الزيارة بحث �سبل التعاون بني اجلانبني والأمور املتعلقة بال�سراكة بني 

معهد اإعداد القادة والكلية ومن اأهمها ال�ستثمار الريا�سي.

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  اأ���س��اد 

العمر  عبدالرحمن  بن  ب��دران  د. 

يف جممع  الإجن��از  وت��رية  بت�سارع 

هذا  اأهمية  على  واأّك��د  »الأري��ن��ا« 

للوطن واجلامعة. املتميز  امل�سروع 

ج������اء ذل������ك خ������الل زي����ارت����ه 

املجمع  م�سروع  اإىل  الع��ت��ي��ادي��ة 

ال��ري��ا���س��ي »الأري����ن����ا« الأرب���ع���اء 

اجلامعة  وكيل  وبرفقته  املا�سي، 

ال�سلمان،  �سلمان  بن  عبداهلل  د. 

ووك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��م�����س��اري��ع د. 

ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د ال�����س��ق��ري، 

امل�سروع. ومهند�سو 

العمل  �سري  معاليه  تفقد  كما 

كليات ومرافق اجلامعة،  بعدد من 

اجلامعة  وكيل  وبرفقته  قام  حيث 

ب����زي����ارة ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

الكلية  بعميد  واجتمع  التطبيقية، 

واأع�ساء جمل�س الكلية، واأثنى على 

جهودهم املتميزة، وحثهم على بذل 

خدمة  فيه  مبا  اجلهد  من  املزيد 

العلم وم�سلحة الطالب.

ال�سغري،  ف��ار���س  الطالب  حقق 

بكلية  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  ط��ال��ب 

�سعود  امللك  جامعة  يف  الهند�سة، 

املركز الأول يف »حتدي اأب�سر« الذي 

مب�ساركة  الداخلية  وزارة  نظمته 

هيئة البيانات والذكاء ال�سطناعي 

و�سركة  الوطني  املعلومات  ومركز 

علم.

وق��د ���س��ارك الطالب ف��ار���س يف 

م�سار »تطوير خدمة جديدة« بفكرة 

»الك�سف الآيل لال�ستباكات«.

فارس »األول« في »تحدي أبشر«رئيس الجامعة يتفقد »األرينا« وعددًا من الكليات

قسم التربية الخاصة 
يحتفي بطلبة المنح

نظم ق�سم الرتبية اخلا�سة بكلية 

افرتا�سياً حتت عنوان  لقاء  الرتبية 

»ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف« وذل���ك يف اإط���ار 

اليوم  لذكرى  امل�ساحبة  الفعاليات 

املنح  بطلبة  واحتفاًء   ،90 الوطني 

تبادل  بهدف  واخلارجية،  الداخلية 

ثقافة  ون�سر  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 

اإ�سافة  الق�سم،  طلبة  ب��ني  التنوع 

لت�سليط ال�سوء على جهود الق�سم يف 

اإعداد الكوادر املحلية والعربية واأثرها 

على اخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة 

تعد هذه  املختلفة، حيث  ال��دول  يف 

املبادرة الأوىل من نوعها على م�ستوى 

اللقاء  ح�سر  ال�سعودية.  اجلامعات 

ال�سايع،  د. فهد  الرتبية  كلية  عميد 

د.  اخلا�سة  الرتبية  ق�سم  ورئي�س 

عبدالكرمي احل�سني، وروؤ�ساء اأق�سام 

اجلامعات  ببع�س  اخلا�سة  الرتبية 

هيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  ال�سعودية، 

التدري�س باأق�سام الرتبية اخلا�سة.
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لإدارة  التابع  النانو  ن��ادي  نظم 

���ش��وؤون  ب��ع��م��ادة  الطالبية  الأن��دي��ة 

الطالب مبعهد امللك عبداهلل لتقنية 

النانو دورة بعنوان »اأ�شا�شيات البحث 

العلمي« لطلبة التخ�ش�شات العلمية 

وال�شحية والهند�شية ملدة 5 �شاعات 

الدكتور  قدمها  بعد«  »عن  تدريبية 

عمر بن ظافر ال�شهري موؤلف كتاب 

»م�شروع تخرج اأم تخارج«.  �شملت 

الهند�شة  بني  الفرق  ال��دورة  حماور 

والعلوم البحتة والتقنية، الفرق بني 

واملاج�شتري  البكالوريو�س  اأب��ح��اث 

مو�شوع  اختيار  ط��رق  وال��دك��ت��وراه، 

تكوين  م��راح��ل  ال��ب��ح��ث،  م�����ش��روع 

فريق م�شروع البحث، كيفية تف�شري 

واملحاكاة  املعملية  التجارب  نتائج 

تقرير  كتابة  طريقة  احلا�شوبية، 

عر�شه،  ���ش��رائ��ح  واإع����داد  البحث 

كيفية  البحثية،  الورقة  ن�شر  كيفية 

�شركة  اإىل  البحث  م�شروع  حتويل 

نا�شئة اأو براءة اخرتاع .

التطوير  ع��م��ادة  وك��ال��ة  نظمت 

واجل��������ودة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

برامج  عن  تدريبية  دورة  للطالبات 

»زووم،  الفرتا�شية  الجتماعات 

يوم  وذل��ك  تيمز«  مايكرو�شوفت، 

1442ه�  ���ش��ف��ر   13 الأرب����ع����اء 

الع�شيمي  مي�شاء  الأ�شتاذة  قدمتها 

املعلومات،  تقنية  �شعبة  رئي�شة 

برامج  خاللها  م��ن  وا�شتعر�شت 

وقامت  الفرتا�شية  الجتماعات 

ب��ت��دري��ب امل�����ش��ارك��ات ع��ل��ى اآل��ي��ة 

ا�شتخدام هذه الربامج، وياأتي ذلك 

عمادة  وكالة  حر�س  من  انطالقاً 

الرت��ق��اء  على  واجل����ودة  التطوير 

من�شوباتها. بقدرات 
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سفير السودان يزور الجامعة

قسم السياسات التربوية يحتفي بيوم المعلم

ب�شري  ع��ادل  ال�شيد  �شعادة  ق��ام 

ح�شن ب�شري �شفري جمهورية ال�شودان 

امللك  جامعة  ب��زي��ارة  اململكة  ل��دى 

�شعود يوم الثالثاء 1442/2/26ه� 

يف  وكان  2020/10/13م،  املوافق 

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  ا�شتقباله 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة  ووك��ي��ل  ال��ع��م��ر، 

اجلامعة  ووكيل  ال�شلمان،  اهلل  عبد 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

وامل�شرف  النمي،  حممد  الدكتور 

التعاون الدويل والتواأمة  اإدارة  على 

م�زيد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��امل��ي��ة  العلمية 

الرتكاوي.

وق���د ن��اق�����س اجل��ان��ب��ان اجل��ه��ود 

التعليم اجلامعي  املبذولة يف جمال 

وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال���ت���دري���ب 

التعاون  فر�س  وزي���ادة  الأك��ادمي��ي، 

وجامعة  ال�شودانية  اجلامعات  بني 

اإىل  التطرق  مت  كما  �شعود،  امللك 

عدد من الق�شايا التي تهم الطرفني 

التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  والأه������داف 

�شوء  يف  لتحقيقها  اجلامعة  ت�شعى 

روؤية اململكة 2030.

كتبت: ح�شة ال�شمري

نظم  ق�شم ال�شيا�شات الرتبوية يف 

لقاء عن بعد مبنا�شبة  كلية الرتبية 

عن    2020 للمعلم  العاملي  ال��ي��وم 

مب�شاركة   ،»Zoom« تطبيق  طريق 

فهد  ال��دك��ت��ور  الرتبية  كلية  عميد 

ق�شم  ورئي�س  ال�شايع،  �شليمان  بن 

بن  عبداهلل  د.  الرتبوية  ال�شيا�شات 

وع�شوات  واأع�����ش��اء  العباد،  حمد 

الدكتور  بالق�شم  التدري�س  هيئة 

م�شاعد بن عبداهلل النوح، الدكتورة 

نورة بنت �شعد القحطاين، الدكتورة 

اإلهام بنت حممد الأحمري، الدكتور 

وباحثة  الفيفي،  �شليمان  بن  مو�شى 

املاج�شتري مي الناه�س.

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء  واأدار 

ال�شيا�شات  ق�شم  رئي�س  ال��ع��ب��اد، 

م�شتهله  يف  ق��دم  وال��ذي  الرتبوية، 

للمعلمني واملعلمات، م�شيًدا  التهنئة 

بجهودهم ودورهم يف الرقي بوطنهم 

التعليمية، خا�شة يف ظل  وبالعملية 

التعليم عن بعد اأثناء جائحة كورونا.

م�شاعد  الدكتور  اللقاء  ب��داأ  ثم 

اأخالقيات  »اأهم  با�شتعرا�س  النوح، 

وذلك  الأزم���ات«  مواجهة  يف  املعلم 

ثم  متميز،  مرئي  عر�س  خالل  من 

حت��دث��ت د. ن���ورة ال��ق��ح��ط��اين عن 

املعلم والتعليم عن بُعد يف ظل اأزمة 

ك��ورون��ا م��ن خ��الل و���ش��ف وحتليل 

د.  وا�شتعر�شت  ال��راه��ن،  للو�شع 

اإلهام الأحمري اأبرز اجلهود الدولية 

املبذولة يف تطوير املعلمني ومنظمة 

واأخ��رًيا  لذلك،  منوذًجا  اليون�شكو 

ومب�شاركة  الفيفي  مو�شى  د.  تناول 

باحثة املاج�شتري مي النها�س اإعداد 

معلم الكبار بني الواقع واملاأمول. 

كلية  عميد  تداخل  اخلتام  وقبل 

بداية  من  ح�شوره  م��وؤك��دا  الرتبية 

عر�شه  يتم  مب��ا  و���ش��ع��ادت��ه  ال��ل��ق��اء 

علمي  حم��ت��وى  يت�شمن  وت��ق��دمي��ه 

تربوي رائع وعرو�س واأوراق علمية 

الفائدة  ت�شيف  عادية  غري  مميزة 

منا�شبة  فعال  وتنا�شب  احلقيقية 

عليها  ي�شكر  للمعلم  العاملي  اليوم 

رئي�شا  الرتبوية  ال�شيا�شات  ق�شم 

التدري�س  هيئة  وع�شوات  واأع�شاء 

وطالبا وطالبات.

اململكة  اأن  العميد  �شعادة  واأك��د 

حت��ولً  تعي�س  ال�شعودية  العربية 

اإىل  التعليم احل�شوري  من  تاريخياً 

الفرتة  هذه  خالل  بعد  عن  التعليم 

القيادة احلكيمة حفظها  من  بدعم 

اهلل وبجهود كافة اجلهات يف وزارة 

التعليم ومب�شاركة فاعلة من املعلمني 

من  ومبتابعة  اهلل  وفقهم  واملعلمات 

كما  للجميع.  ف�شكرا  الأم��ور  اأولياء 

�شكر العميد املجل�س الطالبي بق�شم 

ال�شيا�شات الرتبوية. 

ق�شم  رئي�س  �شكر  اخل��ت��ام  ويف 

العباد  د.  ال��رتب��وي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

املداخلة  على  الرتبية  كلية  عميد 

واملجل�س  واحل�����ش��ور  وامل�����ش��ارك��ني 

الطالبي بق�شم ال�شيا�شات الرتبوية 

راجيا للجميع التوفيق وال�شداد.

�شهد  ال��ل��ق��اء  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

ح�����ش��وًرا لف��ًت��ا م��ن ق��ب��ل اأع�����ش��اء 

وطالب  التدري�س  هيئة  وع�شوات 

من  العليا  ال��درا���ش��ات  وط��ال��ب��ات 

داخل اجلامعة وخارجها، واملهتمني 

باملجال الرتبوي.

جولة تفقدية لوكيل الشؤون 
التعليمية واألكاديمية

اأجرى وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية د. حممد بن 

ملتابعة  اجلامعة،  كليات  من  عدد  على  تفقدية  جولة  النمي  �شالح 

وم��دى  املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  احل�شورية،  لالختبارات  ا�شتعداداتها 

جاهزيتها ل�شتقبال الطالب والتزامها بتطبيق الإجراءات الحرتازية، 

رافقه يف هذه الزيارة املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية د. اأحمد 

الهر�شي والفريق املرافق.

�شملت اجلولة التفقدية كلية الآداب، وكلية اللغات والرتجمة، وكلية 

الرتبية، وكلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية.

ورش عمل حول إبداعات 
»توني موريسون«

كتبت: حياة توفيق بديوي 

بق�شم  الربعاء٢٠٢٠/٩/٣٠  ويوم   ٢٠٢٠/٩/٢٨ الثنني  يوم  عقد 

التطوير الأكادميي برئا�شة  باإ�شراف جلنة  واآدابها،  اللغة الجنليزية 

ال�شعالن  اأجم��اد  للدكتورة  عمل  ور�شتا  الإ�شماعيل،  منال  الدكتورة 

متتالية  �شل�شة  �شمن  اأدبي”  كناقد  ل�شوتك  العنان  “اأطلقي  بعنوان 

طريق  عن  والأدبية  النقدية  القراءة  مهارات  على  الطالبات  لتعليم 

تدريب الطالبات على حتليل ثالث كتب من اأعمال الكاتبة الأمريكية 

توين موري�شون »اللعب يف الظالم، اأ�شل الآخر، و�شول«.

مت اللقاء »عن بعد« عن طريق برنامج »زوم« وح�شره عدد كبري من 

طالبات البكالوريو�س ومن عدة تخ�ش�شات يف اجلامعة مثل تخ�ش�س 

و�شارك  التطبيقية،  ال�شحية  والعلوم  الرتجمة،  الإجنليزية،  اللغة 

احل�شور ب�شكل رئي�شي يف حتليل بع�س الن�شو�س وحماولة فهم الفكر 

كتبها  يف  م�شرتكة  مو�شوعات  تغطي  التي  موري�شون  لتوين  النقدي 

الثالث مثل اإق�شاء الآخر وهيمنة اأدباء اأمريكا ذات الب�شرة البي�شاء 

على ت�شميم وتكوين الأدب الأمريكي.

العمل  ور�شتي  من  ا�شتفادتهن  عن  امل�شاركات  الطالبات  وعربت 

بعد ذلك قراءة  ي�شتطعن من خاللها  التي  بالتعرف على اخلطوات 

ونقد الن�شو�س الأدبية ب�شكل وا�شح و�شهل.

ومن �شمن ال�شل�شلة القادمة لور�شة العمل �شتقوم الدكتورة حياة 

بعنوان  العمل  لور�شة  املقرر  الثاين  كتاب موري�شون  بديوي مبناق�شة 

كيف  »الثنوبايوغرفيوو«  نظرية  اإىل  بالذات  والنظر  الآخر«  »اأ�شل 

لل�شلطة  ومقاومة  ال��ذات  عن  تعبريا  موري�شون  توين  كتابات  تعترب 

ال�شائدة بيد الأدباء ذوي الب�شرة البي�شاء.

و   ٢٠٢٠/١٠/١٩ والأرب���ع���اء  الث��ن��ني  ي��وم��ي  ال��ور���ش��ة  �شتقام 

�شريفة  ال��دك��ت��ورة  و�شتقوم  ظ��ه��را،   ١٢ ال�شاعة   ٢٠٢٠/١٠/٢١

العمري بعد ذلك بعقد ثالث ور�شة عمل بتاريخ 2/ 11/ 2020 و 

٢٠٢٠/١١/٤- ٢٠٢٠/١١/٢ يومي الثنني والأربعاء بتمام ال�شاعة ١٢ 

ظهرا، وتتحدث يف تلك الور�شة عن رواية �شول التي قامت بكتابتها 

توين موري�شون يف حقبة تاريخية �شعبة جدا على ُكتاب الأقليات يف 

ذالك الوقت وتتطرق هذه الور�شة اإىل الكتابة الإبداعية واإبداع توين 

موري�شون يف كتابة هذه الرواية يف اأ�شعب الظروف.

»علوم الرياضة« 
تسقبل وفدًا من 
»هيئة المنشآت«

علوم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ادة  ا�شتقبلت 

وف��داً  البدين  والن�شاط  الريا�شة 

م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ن�����ش��اآت 

ال�شغرية واملتو�شطة �شباح الثالثاء 

لبحث  وذل���ك  1442/2/26ه�، 
���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك 

ب���ني اجل��ان��ب��ني. وق���د اأخ����ذ وف��د 

ال�شغرية  للمن�شاآت  العامة  الهيئة 

واملتو�شطة جولة مبختربات ومعامل 

ال�شتفادة  كيفية  بحث  ومت  الكلية، 

واكت�شاف  الأعمال  تطوير  منها يف 

الفر�س واملواهب الواعدة وتنميتها.

وب��ع��د ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن ال��ع��رو���س 

الكلية  عمادة  جانب  من  التقدميية 

اجلانبان  اتفق  مكثفة؛  ونقا�شات 

ع��ل��ى �����ش����رورة حت���وي���ل الأف���ك���ار 

بيئة  واإي��ج��اد  واق���ع،  اإىل  املبتكرة 

لل�شباب يف �شوء  واإبداعية  حمفزة 

يف  وداع��م��ة   ،2030 اململكة  روؤي���ة 

اجلامعات  ل�شتقالل  ذات��ه  الوقت 

وامل�شتوى  الأكادميي  امل�شتوى  على 

ال�شتثماري والإداري.

وعلى �شعيد اآخر ا�شتقبل عميد 

ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���ش��ة وال��ن�����ش��اط 

اجللعود،  �شليمان  الدكتور  البدين 

الثالثاء املا�شي امل�شرف على مركز 

الدكتور  املجتمع  وخدمة  التدريب 

بح�شور  مبكتبه،  ال��ف��راج  �شالح 

رئي�س وحدة تطوير املهارات بالكلية 

وذل��ك  ال�شعيد،  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 

لبحث �شبل التعاون بني اجلانبني.

دورة تدريبية حول »أساسيات البحث العلمي«

دورة عن برامج االجتماعات االفتراضية

نظمها نادي النانو

مب�شاركة عميد كلية الرتبية

د. العباد



كتبت: جنود ال�شريهي

وكلية  الطبية  امل��دي��ن��ة  اأب��رم��ت 

ت��ف��اه��م لدعم  ال��ت��م��ري�����ض م��ذك��رة 

وت��ق��وي��ة ف��ر���ض ال��ت��ع��اون امل��ت��ب��ادل 

الرعاية  للرفع من م�شتوى  وال�شعي 

ال�شحية يف اململكة.

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك����د 

اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الطبية  للمدينة 

هر�شي خالل توقيعه مذكرة التفاهم، 

يف  الطبية  املدينة  واهتمام  حر�ض 

املجتمعية،  م�شاركتها  وتعزيز  دعم 

الوطنية  للموؤ�ش�شات  معرفتها  ونقل 

ب��ام��ت��الك املدينة  ن���ّوه  ك��م��ا  ك��اف��ة، 

وال��ق��درات  التحتية  للبنية  الطبية 

ال��ب�����ش��ري��ة والإم����ك����ان����ات ال��ف��ن��ي��ة 

ال�شحي  املجال  العالية يف  والتقنية 

والأكادميي التي �شت�شاهم باإذن اهلل 

التمري�ض  كلية  خمرجات  دع��م  يف 

واملوؤ�ش�شات الوطنية.

التمري�ض  كلية  عميد  واأ���ش��ارت 

الرا�شد  حممد  بنت  مي  الدكتورة 

بناء �شراكة  الكلية على  اإىل حر�ض 

كافة  وبني  بينها  فعالة  ا�شرتاتيجية 

تخدم  التي  احلكومية  القطاعات 

بالنفع على  وتعود  اأهداف اجلامعة 

باأن  وبّينت  الكلية،  وطالبات  طالب 

اجلامعة  تُعد  �شعود  امللك  جامعة 

الرائدة يف ال�شراكة املجتمعية وتويل 

ال�شحي  بال�شاأن  ك��ب��راً  اهتماماً 

والإمكانات  التحتية  البنى  وتوفر 

بكفاءة  الب�شرية  والقدرات  التقنية 

عالية لدعم وتدريب وتاأهيل طالب 

الكليات ال�شحية عموماً والتمري�ض 

خ�شو�شا للرفع من م�شتوى الرعاية 

اململكة  ل��روؤي��ة  حتقيقا  ال�شحية 

.2030

توقيع  من  الهدف  اأن  واأو�شحت 

التفاقية مع املدينة الطبية امل�شاركة 

جمال  يف  الإكلينيكي  التدريب  يف 

التمري�ض جلميع املراحل بالإ�شافة 

يف  وامل�شاركة  المتياز  مرحلة  اإىل 

ت�شميم وتطوير الربامج املتخ�ش�شة 

يف ال��ت��م��ري�����ض واإج�����راء الأب��ح��اث 

وال�شتفادة  امل�شرتكة  وال��درا���ش��ات 

من اخلربات ال�شت�شارية يف جمال 

ال��ت��م��ري�����ض وال�����ش��م��اح ل��ك��ل ط��رف 

الطرف  اإم��ك��ان��ات  م��ن  بال�شتفادة 

بها  املعمول  لالأنظمة  وفقا  الآخ��ر، 

يف جامعة امللك �شعود.

ك���م���ا ����ش���ت���م���ك���ن الت���ف���اق���ي���ة 

هيئة  اأع�شاء  من  الكلية  من�شوبي 

ال��ت��دري�����ض وم���ن يف ح��ك��م��ه��م من 

املدينة  يف  الإكلينيكية  املمار�شة 

ال��ط��ب��ي��ة وا���ش��ت��ق��ط��اب خ��ري��ج��ي 

امل��دي��ن��ة  ل��ل��ع��م��ل يف  ال��ت��م��ري�����ض 

ال��ط��ب��ي��ة وت��خ�����ش��ي�����ض ن�����ش��ب��ة من 

للمدينة  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

ل��ت��دري��ب ط��ل��ب��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض، 

املتطورة  املحاكاة  معامل  واإت��اح��ة 

الكلية،  ومن�شوبي  الطالب  لتدريب 

امل��خ��رج��ات  م�شتوى  ل��رف��ع  وذل���ك 

من�شوبي  وت���دري���ب  الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 

بالدرا�شة يف  التحقوا  املدينة ممن 

الكلية  مع  والتعاون  الكلية  برامج 

التدريبية  الربامج  لت�شميم وتقومي 

للمتدربني. والإكلينيكية 
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تدشين التمويل المؤسسي للبحث واالبتكار
د���ش��ن م��ع��ايل رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

املوؤ�ش�شي  التمويل  برنامج  العمر 

من  كل  بح�شور  والبتكار،  للبحث 

بن  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل 

اجلامعة  ووكيل  ال�شلمان،  �شلمان 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي، 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع���م���ادة  وع��م��ي��د 

الوابل  اإبراهيم  بن  حممد  الدكتور 

ووكالء العمادة، حيث قامت عمادة 

اهلل  م��ن  بتوفيق  العلمي  ال��ب��ح��ث 

املوؤ�ش�شي  التمويل  برنامج  باإعداد 

املدعوم من وزارة التعليم. 

البحث  ع��م��ادة  ع��م��ي��د  و���ش��رح 

ال��ع��ل��م��ي ب�����اأن ب��رن��ام��ج ال��ت��م��وي��ل 

التعليم  وزارة  ت��ت��ب��ن��اه  امل��وؤ���ش�����ش��ي 

للبحوث  خ��ارط��ة  تطوير  اأج��ل  م��ن 

اجلامعات  يف  والبتكار  والتطوير 

ال�شعودية؛ مبا ي�شاعدها يف تطوير 

البحثية  وا�شرتاتيجياتها  اأولوياتها 

خالل ال�شنوات الثالث القادمة.

التمويل  ب��رن��ام��ج  اأن  واأو����ش���ح 

املوؤ�ش�شي ي�شمل على �شتة وع�شرين 

»26« اهتماماً بحثياً �شمن �شتة »6« 

اأولويات بحثية خا�شة بجامعة امللك 

�شعود وهي: بحوث وابتكارات الطاقة 

النظيفة وامل�شتدامة، �شحة الإن�شان 

ورفاهيته، اأبحاث واإبداعات التقنية 

الرقمية، اأبحاث الغذاء واملاء والبيئة، 

البرتوكيماويات،  وابتكارات  اأبحاث 

والهند�شة  والتقنية  العلوم  تعليم 

والريا�شيات. 

البحث  ع��م��ادة  ع��م��ي��د  واخ��ت��ت��م 

جزيل  ب��ت��ق��دمي  ت�شريحه  العلمي 

احلرمني  خ���ادم  م��ق��ام  اإىل  ال�شكر 

ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني –

حفظهم اهلل - على الإدارة احلكيمة 

والدعم ال�شخي املقدم للبحث العلمي 

ال�شكر  بخال�ض  تقدم  كما  باململكة، 

اإىل معايل وزير التعليم ومعايل رئي�ض 

اجلامعة على دعمهم امل�شتمر مل�شرة 

بالتهنئة  توجه  كما  العلمي،  البحث 

والباحثني  التدري�ض  هيئة  لأع�شاء 

املنا�شبة  بهذه  باجلامعة  وال��ط��الب 

امل�شاركة  اأهمية  على  واأك��د  الغالية 

الفاعلة يف الربامج واملبادرات التابعة 

لهذا الربنامج.

اتفاقية مع جامعة الطائف 
في مجال الدراسات العليا

عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  معايل  وقع 

رئي�ض  مع  العليا  الدرا�شات  جمال  يف  تعاون  اتفاقية  العمر 

بح�شور  ع�شري،  عبده  بن  يو�شف  الدكتور  الطائف  جامعة 

اجلامعة  ووكيل  ال�شلمان،  اهلل  عبد  الدكتور  اجلامعة  وكيل 

احلميزي،  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

وعميد عمادة الدرا�شات العليا الدكتور عادل الهدلق، وعميد 

البحث العلمي الدكتور حممد الوابل.

وت��ه��دف ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة اإىل ت��ع��زي��ز م��ب��داأ ال�����ش��راك��ات 

الأكادميية  واخل��ربات  البحثية  الإمكانيات  واإتاحة  التعليمية 

�شيتاح  حيث  اجلامعات،  خمتلف  من  الوطن  لأبناء  باجلامعة 

واملحا�شرين  واملعيدات  املعيدين  من  الطائف  جامعة  ملن�شوبي 

والدكتوراه  املاج�شتر  بربامج  اللتحاق  فر�شة  واملحا�شرات 

الداخلي  البتعاث  نظام  خ��الل  م��ن  اجلامعة  تقدمها  التي 

ملوا�شلة درا�شاتهم العليا داخل اململكة يف تخ�ش�شات يحتاجها 

�شوق العمل احلكومي واخلا�ض.

حلقة نقاش حول »تعليم 
العلوم والرياضيات«

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات 

»اأفكر« حلقة النقا�ض ال�شابعة والثمانني بعد املائة �شمن �شل�شلة 

»البحوث  بعنوان  اأ�شبوعياً  املركز  يعقدها  التي  النقا�ض  حلقات 

والريا�شيات  والهند�شة  والتقنية  العلوم  تعليم  يف  والجتاهات 

STEM« من اإعداد وتقدمي الدكتور عبد اهلل بن اأحمد اآل عطية، 
من اإدارة تعليم الريا�ض، وذلك يوم غد الثنني 1442/3/2ه� 

املوافق 2020/10/19م، يف متام ال�شاعة الثامنة م�شاء وذلك 

عن طريق قاعات الزوم الفرتا�شية بالرقم: 92482884668

»اكتشف موهبتك« في 
المسرح

دعا نادي م�شرح اجلامعة بعمادة �شوؤون الطالب للم�شاركة يف 

اأي جمال من جمالت امل�شرح وذلك بهدف اكت�شاف املوهوبني 

امل�شرحي  والإخ���راج  الت�شوير  جم��ال  يف  اجلامعة  ط��الب  من 

والهند�شة  والديكور  واملكياج  امل�شرحية  الن�شو�ض  وتاأليف 

ال�شوتية والتمثيل امل�شرحي وال�شينوغرافيا.

بعمادة  امل�����ش��رح  وح���دة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  مي��ك��ن  وللم�شاركة 

https://t.co/ ال��راب��ط  على  والت�شجيل  ال��ط��الب  ���ش��وؤون 

H3s4GWRcVM?amp=1
اأن وحدة امل�شرح تقدم جمموعة من الدورات  جدير بالذكر 

التاأ�شي�شية يف جمال امل�شرح وعدد املقاعد حمدود و�شي�شتفيد 

منها من يبادر يف الت�شجيل عرب الرابط املخ�ش�ض.

تفاهم بين المدينة الطبية و»التمريض«

كورونا والصحة النفسية في مبادرة
بديوي توفيق  حياة  كتبت: 

لل�شحة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 

ال��ن��ف�����ش��ي��ة ق���ام م��رك��ز ال��ت��ح��دث 

اللغة  ق�شم  يف  الإجنليزية  باللغة 

ب�شناعة  واآداب����ه����ا  الإجن��ل��ي��زي��ة 

بع�ض  ذكر  حمتواه  يت�شمن  فيديو 

بها  متر  التي  النف�شية  ال�شعوبات 

املرحلة. هذه  الطالبات يف 

ت�شليط  هو  املبادرة  هذه  هدف 

ال�����ش��وء ع��ل��ى ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي 

مت���ر ب��ه��ا ب��ع�����ض ال��ط��ال��ب��ات يف 

ي�شعرن  وك��ي��ف  ال��راه��ن  ال��وق��ت 

كورونا  جائحة  واقع  يع�شن  وهن 

من  الختبارات  بفرتة  ومرورهن 

م��ن��ط��ل��ق ج��ع��ل ط��ال��ب��ات وط��الب 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود ي�����ش��ع��رون 

ط��الب��اً  ه��ن��ال��ك  اأن  ب��الط��م��ئ��ن��ان 

بنف�ض  مي��رون  اآخ��ري��ن  وط��ال��ب��ات 

املخاوف. هذه 

الأول  �شقني:  من  الفيديو  تكون 

منها  يعاين  التي  ال�شعوبات  طرح 

تتطرق  وال��ت��ي  ال��ط��ال��ب��ات  بع�ض 

الطالبات،  حياة  يف  جوانب  لعدة 

واإج��اب��ات  ح��ل��ولً  ت�شمن  وال��ث��اين 

من خمت�ض جلعل املبادرة متكاملة 

وح�شرية. نوعها  من 

���ش��رح��ت ره����ام ال�����ش��ب��ي��ل��ي يف 

ال��ف��ي��دي��و ب��اأن��ه��ا ت�����ش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق 

عن  التعليم  حت��ول  م��ع  واخل���وف 

والتكليفات.  الواجبات  وكرثة  بعد 

اأنها  ال�شريهي  اأم��اين  واأو�شحت 

عندما  والنعزال  البتعاد  تف�شل 

اأ�شرتها  مع  م�شكلة  لأي  تتعر�ض 

احلارثي  �شهد  اأما  �شديقاتها،  اأو 

كو�شيلة  للنوم  تلجاأ  اإنها  فقالت 

ماريا  وقامت  الراقع،  من  للهروب 

وتقدمي  الفيديو  باإدارة  ه�شيل  بن 

املختلفة. فقراته 

ول��ق��د ا���ش��ت��ف��ادت ال��ط��ال��ب��ات 

ال��دك��ت��ور  وت��وج��ي��ه��ات  اآراء  م���ن 

الطب  ا�شت�شاري  الهادي،  اأحمد 

ق��دم  ح��ي��ث  النف�شية،  وال�����ش��ح��ة 

ل��ه��ن ع���دة ن�����ش��ائ��ح ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

با�شتخدام  النف�شية  ال�����ش��غ��وط 

امل��دى  على  تفيد  ا�شرتاتيجيات 

وتغير  باهلل،  كال�شتعانة  البعيد 

واق��ع��ي  ب�شكل  ال��ت��ف��ك��ر  ط��ري��ق��ة 

للفرد  اأي�شا مهارات ميكن  وهناك 

ال�شغوط.  مع  للتعامل  يتعلمها  اأن 

ب�شكل  ال��ف��ي��دي��و  م�����ش��اه��دة  مي��ك��ن 

يف  الر�شمي  احل�شاب  على  كامل 

تويرت
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اأكد على دور اأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني يف حتقيق منتجات نوعية

للمعلم:  العالمي  اليوم  في  التعليم  وزير 
اإلنسان لبناء  التمكين  أداة  أنتم 

للجامعات يدشن ورشة عمل  الوزير  نائب 
الريادية« »الجامعة 

استمرار الدراسة »عن بعد«
وآلية االختبارات خالل أيام

البيان  ١٤٤٢هــــ   /٢  /٢١ اخلمي�س  يــوم  التعليم  وزارة  عن  �صدر 

ال�صحفي التايل ن�صه:

تاأكيداً على اهتمام القيادة الر�صيدة - حفظها اهلل - ب�صالمة اأبنائها 

والتعليمية  الإداريــة  الهيئة  واأع�صاء  والطالبات،  الطالب  من  وبناتها 

والكليات واجلامعات، وحمايتهم من  واملعاهد  املدار�س  والتدريبية يف 

خماطر تعر�صهم لالإ�صابة بفريو�س كورونا، وبعد تقييم و�صع الدرا�صة 

يف  امل�صكلتني  اللجنتني  خالل  من  املا�صية،  الأ�صابيع  خالل  بُعد  عن 

التعليم العام والتعليم اجلامعي بقرار من وزير التعليم، وما انتهتا اإليه 

الأمر  �صدر  فقد  بُعد،  التعليم عن  من�صات  كفاءة  تثبت  تو�صيات  من 

ال�صامي الكرمي با�صتمرار العملية التعليمية عن بُعد ملا تبقى من اأ�صابيع 

الف�صل الدرا�صي الأول من العام الدرا�صي احلايل 1442هـ يف التعليم 

واملهني؛  التقني  للتدريب  العامة  واملوؤ�ص�صة  اجلامعي،  والتعليم  العام، 

وفق ال�صوابط والتعليمات املطبقة حالياً. وتوؤكد وزارة التعليم اأن دعم 

اهلل  حفظهما   – الأمــني  عهده  ويل  و�صمو  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

من  وبناتهما  لأبنائهما  التعليمية  الرحلة  ا�صتمرار  على  وحر�صهما   -

يف  الكبري  الأثــر  له  كان  كورونا؛  جائحة  ظل  يف  والطالبات  الطالب 

التكامل  م�صتوى  جانب  اإىل  بُعد،  عن  التعليم  الذي حتقق يف  النجاح 

كذلك  واأبنائه،  الوطن  م�صلحة  لتحقيق  املعنية  اجلهات  مع  والتن�صيق 

اجلهود  كافة  ت�صافرت  بُعد، حيث  للتعليم عن  واملجتمع  الأ�صرة  دعم 

لق�صة النجاح التي حتققت للتعليم عن بُعد يف اململكة. واأو�صحت وزارة 

التعليم اأنها �صتعلن خالل الأيام القليلة املقبلة عن اآلية الختبارات يف 

الطالبات  وبناتها  اأمنياتها لأبنائها الطالب  العام، مع  التعليم  مدار�س 

بالنجاح والتوفيق، وللجميع ال�صالمة من اأي مكروه.

ت�ضمل جماالت تعليمية وبحثية وبيئية و�ضياحية

مذكرة تعاون بين جامعة المؤسس 
وشركة البحر األحمر للتطوير

�صهد معايل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والبتكار د. حممد 

امللك  جامعة  بني  م�صرتك  تعاون  مذكرة  توقيع  ال�صديري،  اأحمد  بن 

التعليم  جمالت  يف  للتطوير  الأحمر  البحر  و�صركة  بجدة  عبدالعزيز 

والتطوير، والأبحاث، وم�صاريع امل�صوؤولية املجتمعية، وذلك بح�صور معايل 

رئي�س جامعة امللك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، والرئي�س التنفيذي 

ل�صركة البحر الأحمر للتطوير ال�صيد جون باغانو، وعدد من القيادات 

يف اجلانبني. واأكد معايل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والبتكار 

يف كلمته التي األقاها نيابة عن معايل وزير التعليم؛ اأن مذكرة التعاون 

التعاون  اإ�صرتاتيجيات  على  العتماد  نحو  العاملي  الجتــاه  �صمن  تاأتي 

املثمر بني خمتلف القطاعات املجتمعية املحلية اأو اجلهات العاملية. ونوه 

د. ال�صديري باأن هذه التفاقية �صتكون لها نتائج ملمو�صة ت�صتفيد منها 

للتطوير، من خالل خمططاتها احلالية  الأحمر  البحر  م�صروع  �صركة 

وامل�صتقبلية لإحداث معايري جديدة للتنمية امل�صتدامة يف جمالت اهتمام 

ال�صركة، وعلى راأ�صها املجال ال�صياحي واحلياة البحرية، والأمن الغذائي 

ب�صرية  اإمكانات  لديها  امللك عبدالعزيز  واأن جامعة  �صيما  ل  وغريها، 

امل�صاريع  اأكــر  اأحــد  تنفيذ  يف  بفعالية  ت�صهم  �صوف  وبحثية  اأكادميية 

ال�صياحية العاملية يف جمال ال�صياحة البحرية، وبخا�صة يف توافر تنّوع 

طبيعي فريد يف البحر الأحمر. من جهته اأكد معايل رئي�س جامعة امللك 

عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي اأن هذه ال�صراكة ت�صع اأ�ص�س التعاون 

الوثيق مع �صركة م�صروع البحر الأحمر للتطوير يف هذا امل�صروع، الذي 

و�صيكون  البحرية،  ال�صياحة  وبخا�صة  ال�صياحة  رائــداً يف جمال  يُعتر 

لها مردود اإيجابي من خالل الرامج التدريبية لتطوير املهارات املهنية 

الدبلومات  برامج  وتطوير  واخلريجني،  للطالب  والقيادية  وال�صخ�صية 

املتخ�ص�صة يف ال�صياحة وال�صيافة. وعر الرئي�س التنفيذي ل�صركة البحر 

الأحمر للتطوير جون باغانو عن �صعادته بهذه ال�صراكة مع جامعة امللك 

اأنها �صكلت خطوةً مهمة نحو تعزيز ودعم اجلوانب  عبدالعزيز، موؤكداً 

اخلرات،  لتبادل  بالإ�صافة  اأي�صاً،  وللجامعة  ل�صركتنا  واملهنية  العلمية 

والذي �صيخدم بدوره اأهدافنا امل�صرتكة.

وتتيح مذكرة التعاون للطرفني فر�صاً جديدةً للعمل يف جمالت البحث 

عبدالعزيز،  امللك  بجامعة  البحرية  العلوم  كلية  مع  البحري  والر�صد 

بالإ�صافة لعدد من مبادرات البحث والتطوير امل�صرتكة، كما تن�س مذكرة 

كل  لدعم  خراتها  بتوظيف  عبدالعزيز  امللك  جامعة  تقوم  اأن  التعاون 

املبادرات وامل�صاريع امل�صرتكة بينهما، بالإ�صافة اإىل اأنها �صتتيح الو�صول 

بالإ�صافة  باملنطقة،  املرتبطة  املو�صوعات  وبخا�صة  العلمية،  ملراجعها 

للمن�صورات العلمية.  وت�صمنت املذكرة تطوير التخ�ص�صات الأكادميية 

املطلوبة يف اجلامعة، والتي �صتمكن الطالب م�صتقباًل من اإيجاد فر�س 

عمل يف قطاع التنمية، وال�صياحة وال�صيافة يف اململكة، بالإ�صافة اإىل 

ذلك �صتقوم اجلهتان ببحوث تربوية ودرا�صات ا�صتق�صائية لت�صميم برامج 

اأكادميية وتدربيبة هادفة م�صتقباًل.

ـــر الــتــعــلــيــم د.  ـــد مــعــايل وزي اأك

حمد بن حممد اآل ال�صيخ على اأن 

يف  للمعلّم  العاملي  باليوم  الحتفاء 

ياأتي  اأكتوبر كل عام؛  اخلام�س من 

واملعلمات،  املعلمني  ملكانة  تقديراً 

ودورهـــــم يف املــجــتــمــع، واإميـــانـــاً 

ــعــظــيــمــة، ودعـــمـــاً  بــر�ــصــالــتــهــم ال

اإعــــداد  جلــهــودهــم املــخــلــ�ــصــة يف 

بدعم  مــنــوهــاً  امل�صتقبل،  ــال  اأجــي

اهلل  حفظها   - الر�صيدة  القيادة 

ومتكينهم  واملعلمات،  للمعلمني   -

وتــدريــبــهــم  ر�ــصــالــتــهــم،  اأداء  مــن 

التي  الإمكانات  وتوفري  وتاأهيلهم، 

يف  ودوهـــم  م�صاركتهم،  مــن  تعزز 

روؤية  وفق  ال�صعودي  الإن�صان  بناء 

اإن  التعليم  ـــر  وزي وقـــال   .2030
�صعار هذا العام »املعلمون: القيادة 

ت�صور  وو�صع  الأزمــات  اأوقــات  يف 

ياأتي يف مرحلٍة  جديد للم�صتقبل«؛ 

املعلمون  فيها  حتّمل  ا�صتثنائية، 

على  وكانوا  امل�صوؤولية،  واملعلمات 

ملتغرياتها،  وا�صتيعاباً  �صرفها،  قدر 

وعـــزمـــاً يف مــواجــهــة حتــديــاتــهــا، 

ما  واأبــنــائــه  الــوطــن  لــهــذا  فتحقق 

ا�صتمرار  وهو  جميعاً،  اإليه  ن�صعى 

ــعــد؛  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة عـــن بُ

عظيم  لوطن  عطاءكم  لتوا�صلوا 

الكثري. منكم  ي�صتحق 

اأن  الــ�ــصــيــخ  اآل  د.  واأ�ــــصــــاف 

جــائــحــة كـــورونـــا مل تــكــن عــابــرة 

ت�صّكل  اأن  دون  مــن  الــعــامل  عــلــى 

امل�صتقبل؛  نحو  جــديــدة  مفاهيم 

وجليل يريد اأن يحقق طموح وطنه 

التغيري  مهمة  وينه�س يف  وقيادته، 

لن  هذا  اأن  على  موؤكداً  والتطوير، 

اأمــام  يقف  معلّم  دون  من  يتحقق 

قائداً  ليكون  التحديات  هــذه  كل 

. للم�صتقبل

يكون  اأن  اأهــمــيــة  اإىل  واأ�ـــصـــار 

خاللها  مــن  نــطــّور  مهنة  التعليم 

اأبنائنا  عقول  فيها  ونبني  اأدواتنا، 

بو�صطية واعتدال، وانتماء للوطن، 

وولء لقيادته؛ لن�صهم معاً يف روؤية 

طموحة اأرادت للمعلمني واملعلمات 

الأوىل  التمكني  اأداة  يــكــونــوا  اأن 

ــان يف هـــذا الــوطــن  ــص ــ� لــبــنــاء الإن

اعتزازه  عن  معاليه  معراً  الغايل، 

يبذلونه  ومبا  واملعلمات،  باملعلمني 

مـــن جـــهـــود ممـــيـــزة مـــع طــالبــهــم 

بُعد،  عــن  التعليم  يف  وطالباتهم 

التفاين  ق�ص�س  من  ي�صطرونه  وما 

ر�صالتهم. لأداء  والإخال�س 

التعليم  وزير  نائب  معايل  رعى 

د.  والبتكار  والبحث  للجامعات 

ور�صة  ال�صديري  اأحمد  بن  حممد 

التي  الــريــاديــة«  »اجلــامــعــة  عمل 

ممثلًة  الــتــعــلــيــم  وزارة  اأقــامــتــهــا 

والبـــتـــكـــار،  ــحــث  ــب ال وكـــالـــة  يف 

وكيل  بح�صور  املــا�ــصــي،  الأحـــد 

الـــــوزارة لــلــبــحــث والبـــتـــكـــار د. 

وكالء  من  وعــدد  العقيلي  نا�صر 

والعمداء  واملخت�صني  اجلامعات 

ــار  ــك ــت ـــوؤويل وحـــــدات الب ـــص ومـــ�

هيئة  واأعــ�ــصــاء  الأعــمــال  وريـــادة 

الــتــدريــ�ــس املــهــتــمــني، وذلـــك عر 

املرئي. الت�صال  تقنية 

ـــــد مـــعـــايل نـــائـــب الـــوزيـــر  ك    واأ

هذه  اأن  ال�صديري  د.  للجامعات 

ن�صر  دعم  �صياق  يف  تاأتي  الور�صة 

والفكر  ــداع  ب والإ البتكار  ثقافة 

م�صتهدفات  لتحقيق  الـــريـــادي 

مب�صاعدة  ومــ�ــصــاريــعــهــا  يـــة  الـــروؤ

اجلــــامــــعــــات واأعــــ�ــــصــــاء هــيــئــة 

الــتــدريــ�ــس والــبــاحــثــني والــطــالب 

وزارة  بروؤية  منوهاً  والطالبات؛ 

يــــة  الــتــعــلــيــم املــنــ�ــصــجــمــة مـــع روؤ

و�ــصــع  اأولــويــتــهــا  ويف  ــكــة،  املــمــل

ت�صتحقه  الذي  املكان  يف  اململكة 

دور  اأهــمــيــة  اإىل  ــاً  ــت لف ــاً،  عــاملــي

وت�صهم  ت�صاعد  التي  البتكارات 

الـــوطـــن وو�ــصــعــه يف  تــنــمــيــة  يف 

وحتقيق  املتقدمة  الدول  م�صاف 

2030 اململكة  روؤية 

ــى اأهــمــيــة  ــه عــل ــي ـــــد مــعــال ك  واأ

هيئة  واأع�صاء  اجلامعات  جهود 

حتقيق  يف  والباحثني  التدري�س 

يف  الــنــوعــيــة  البحثية  املــنــتــجــات 

اإىل  �صتنقلها  والــتــي  اجلــامــعــات 

ـــ�ـــصـــدارة واملــنــافــ�ــصــة  مـــراكـــز ال

الور�صة  ت�صمنته  ومــا  العاملية، 

وزارة  اأن  كــداً  مــوؤ نــقــا�ــصــات،  مــن 

الــقــطــاع  يف  ممـــثـــلـــًة  الــتــعــلــيــم 

باحث  كل  اإىل  بحاجة  اجلامعي 

واإىل  كلية  كــل  واإىل  ق�صم  كــل  و 

كفريق  �صوياً  للعمل  جامعة  كــل 

والعمل  ال�صعاب  لتدايل  واحــد 

اجلامعي  التعليم  بقطاع  لالإرتقاء 

قد  الور�صة  وخمرجاته.    وكانت 

التي  الـ)6(  املراحل  اإىل  تطرقت 

الريادية،  اجلامعة  نظام  بها  مير 

النظرية  الدرا�صة  من  تبداأ  والتي 

املــعــيــاريــة مــــروراً بــبــنــاء منــوذج 

التطبيق  ثــم  املــحــلــي،  الــقــيــا�ــس 

اإىل  3 جامعات و�صولً  على عدد 

ر�ــصــم طــريــق اجلــامــعــة الــريــاديــة 

ونــ�ــصــر دلــيــلــهــا، واأخــــرياً اإطـــالق 

الريادية.    يُذكر  اجلامعة  جائزة 

اجلــامــعــة  نـــظـــام  مــــبــــادرات  اأن 

لتطوير  برناجماً  ت�صمل  الريادية 

ــز  ــراك الـــقـــيـــادات الـــريـــاديـــة، وم

ومراكزاً  التقنية،  ونقل  لالبتكار 

وخمترات  النتقالية،  للبحوث 

ــة  ــ�ــص ــن ـــار وم ـــك ـــت ـــالب مــتــنــقــلــة ل

ــخــّرج،  ــت »حـــلـــول« ملــ�ــصــروعــات ال

رواد  لــتــاأهــيــل  �ــصــ�ــس«  »اأ ومن�صة 

الأعـــمـــال، واملــ�ــصــابــقــة الــوطــنــيــة 

مروراً  الأعمال،  وريادة  لالبتكار 

الأعمال  وريادة  البتكار  بـ«واقع 

واأخــرياً  ال�صعودية«  باجلامعات 

ريادة  لقيا�س  الإلكرتوين  النظام 

اجلامعات.
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حديثة،  �سويدية  درا�سة  ك�سفت 

عن اأن �سدة اأعرا�س فريو�س كورونا 

امل�ستجد تتفاوت من فئة اجتماعية 

اإىل اأخرى، مو�سحة اأن حال العزاب 

ع��ن��د امل���ر����س ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ح��ال 

املتزوجني.

ال��ع��زاب؛  اأن  ال��درا���س��ة  واأك����دت 

عر�سة  اأكرث  يكونون  ون�ساء،  رج��الاً 

وكذلك  الإ���س��اب��ة  ملخاطر  مب��رت��ني 

مقارنة  كورونا  الوفاة جراء  ملخاطر 

باملتزوجني.

ال���درا����س���ة، ك�سف  وم���ن خ���ال 

ا�ستوكهومل،  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث��ون 

ت��وؤث��ر  اجتماعية  ع��وام��ل  ع���دة  اأن 

الوباء  مب�ساعفات  الإ���س��اب��ة  على 

املايل،  ودخله  امل�ساب،  جن�س  مثل 

والبلد  وزواجه،  الدرا�سي،  وم�ستواه 

الذي يعي�س فيه.

دريفال،  �ستيف  الأكادميي،  وقال 

اأحد امل�ساركني يف الدرا�سة، اإن هذه 

توؤثر على احتمال وفاة كل  العوامل 

فرد م�ساب بفريو�س كورونا.

بيانات  على  الدرا�سة  واعتمدت 

م��ن امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ال�����س��وي��دي 

لل�سحة والرعاية الجتماعية ب�ساأن 

وف��ي��ات ك��ورون��ا ب��ني م��ن جت���اوزت 

اأعمارهم 20 �سنة.

يف  املن�سورة  ال��درا���س��ة  واأوردت 

اأن��ه  كومينيكاي�سنز،  نيت�سر  جملة 

بدخل  رج��ااً  امل�ساب  يكون  عندما 

درا���س��ي  وم�ستوى  منخف�س  م��ايل 

عر�سة  اأك��رث  ي�سبح  فاإنه  حم��دود، 

ثم  ومن  الأعرا�س  ت�ساعف  خلطر 

الوفاة ب�سبب كورونا.

ه��ذه  ف���اإن  ال��ب��اح��ث��ني،  وبح�سب 

احتمال  على  ا  اأي�ساً تنطبق  العوامل 

الوفاة جراء اأمرا�س اأخرى.

الرجال  اأن  الدرا�سة  واأظ��ه��رت 

معر�سون باأكرث من ال�سعف خلطر 

ال��وف��اة م��ق��ارن��ة ب��ال��ن�����س��اء، وه��ذا 

وقت  يف  علميًّا  ج��دلاً  اأث��ار  الأم��ر 

معر�سات  الن�ساء  اإن  حيث  �سابق؛ 

ب�سكل اأقل ملخاطر الوفاة بكورونا؛ 

للمهن  ومزاولة  تدخيناًا  اأقل  لأنهن 

وال�ساقة يف كثري من دول  اليدوية 

على  يحافظن  لأن��ه��ن  اأو  ال��ع��امل، 

اأف�سل. �سحة 

تطوير البرامج التربوية الفردية
ال��دل��ي��ل ال���رب���وي ال�����س��ام��ل 

ل��ل��رام��ج ال���رب���وي���ة ال��ف��ردي��ة 

للطاب ذوي الإعاقة

Keith J. Hyatt :تاأليف

John Filler
علي  د. حم��م��د  ت��رج��م��ة: 

مفرح القحطاين

اآل  ح�سني  ه��ن��ادي  د.  اأ. 

هادي القحطاين

النا�سر: دار جامعة امللك 

�سعود للن�سر

ي�����س��ع��ى ه����ذا ال��ك��ت��اب 

الفنية  امل�����س��اع��دة  لتقدمي 

واملهنية للربويني والآباء وكل من يعمل على تطوير 

وبناء الرنامج الربوي الفردي للتاميذ من ذوي الإعاقة، وذلك 

التاميذ من  تلقي  ي�سمن  الفردي  الربوي  الرنامج  اأن  باعتبار 

املدار�س  تقييدااً �سمن  اأقل  بيئة  منا�سبااً يف  تعليمااً  الإعاقة  ذوي 

النظامية احلكومية.

الفردي  الربوي  الرنامج  فريق  ي�ساعد  الكتاب  هذا  اأن  كما 

املتنوعة  للحاجات  ومنا�سب  معنى  برنامج ذي  وتطوير  بناء  على 

والفريدة للتاميذ من ذوي الإعاقة.

الفردي  الربوي  الرنامج  ببناء  البدء  الكتاب  كما يغطي هذا 

الرنامج،  بناء  عند  والأ�سر  الربويون  فيها  يقع  التي  والأخطاء 

الرنامج  لبناء  ال��ازم��ة  الأدوات  واختيار  والتقييم،  والتنفيذ 

الربوي الفردي، كما يذكر القواعد اخلم�س للرنامج الناجح.

سحر الرياضيات
 Arthur ت�������األ�������ي�������ف: 

Benjamin
ت��رج��م��ة: حم��م��د ع��ب��د اهلل 

النذير

امللك  جامعة  دار  النا�سر: 

�سعود للن�سر

ر�سني  علم  ال��ري��ا���س��ي��ات 

الكون  لغة  يكت�سف  كم،  حمحُ

الريا�سيات  َفتََعلُّمحُ  واأ�سراره، 

ي�����س��ي��ف ل��ل��ع��ق��ل امل���رون���ة 

املتعة  وحت��ق��ي��ق  وال���ق���وة، 

وكونها  والتحدي،  الذهنية 

العلمي  للتقدم  ا  م��رت��ك��زاً

تعليم  يعد  كما  وازده�����اره.  والتقني 

ا يف تهيئة عقول املتعلمني للفهم والإدراك عر  الريا�سيات مرتكزاً

اأفكارها املثرية.

املتوقدة  العقول  اإليها  يجذب  للريا�سيات«  »�سحر  وهناك 

هذا  من  املذهلة،  الكون  منظومة  �سر  عن  والباحثون  للمعرفة، 

القارئ يف جولة  لياأخذ  الريا�سيات«  املنطلق �سدر كتاب »�سحر 

ا من احل�ساب واجلر؛ وو�سولاً اإىل  ممتعة يف الريا�سيات انطاقاً

ح�ساب التفا�سل والتكامل والانهاية.

الأع��داد،  مثل:  املهمة  املو�سوعات  من  ا  ع��دداً الكتاب  يغطي 

واجلر، والهند�سة، وح�ساب املثلثات، والتفا�سل والتكامل.

وي��ت��ن��اول م��و���س��وع��ات م��ث��ل: م��ث��ل��ث ب��ا���س��ك��ال، وال��ان��ه��اي��ة، 

فيبونات�سي،  واأع��داد  الأع��داد،  من  لعدد  ال�سحرية  واخل�سائ�س 

التي  الريا�سية،  احليل  من  ممتعة  وجمموعة  الذهبية،  والن�سبة 

�ستفيد املعلمني والطاب.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأجراها  علمية  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 

م��ع��ه��د دري���������س����دن ل���ل���درا����س���ات 

بها  يتميز  فائقة  قدرة  التكنولوجية 

النمل يف تنظيم حركة املرور، ويبقى 

ال��ذي  اللغز  معرفة  العلماء  على 

جتنب  يف  النمل  جن��اح  وراء  يكمن 

حركة  على  لتطبيقها  ال���س��ط��دام 

مرور ال�سيارات.

الأملان  الباحثني  من  فريق  عكف 

م��ن م��ع��ه��د دري�����س��دن ل��ل��درا���س��ات 

النظام  درا���س��ة  على  التكنولوجية 

امل������روري ل����دى ال��ن��م��ل، واأب�����رزت 

التجارب العديدة التي اأجريت على 

قدرتها  ال�سغرية،  احل�سرات  ه��ذه 

�سعودا  رف��ي��ع  غ�سن  ت�سلق  ع��ل��ى 

من  مكونة  جمموعة  يف  وه��ب��وط��ا 

اأكرث من مائة منلة دون اأن ت�سطدم 

الفريق  وي�سعى  بالأخرى،  اإحداها 

حلركة  درا�سته  خ��ال  من  العلمي 

التي  الطريقة  معرفة  اإىل  النمل 

وذلك  الت�سادم،  النمل  بها  يتجنب 

لتطبيقها على حركة املرور.

العلماء  اأن�ساأ  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 

»مزرعة خا�سة للنمل« فائقة الدقة 

ثم  ومعابر،  طرق  من  فيها  ما  بكل 

للنمل  امل���روري���ة  الأمن����اط  راق��ب��وا 

تو�سلوا  التي  املعلومات  واأدخ��ل��وا 

احلا�سب  ع��ل��ى  ب��رن��ام��ج  يف  اإل��ي��ه��ا 

الآيل.

نحُ�سرت  التي  الدرا�سة،  يف  وج��اء 

اأن  ���س��اي��ن��ت�����س��ت،  ن��ي��و  يف جم��ل��ة 

جمال  يف  اخلبري  هيلبينغ،  دي��رك 

دري�سدن  مبعهد  اجلمعي  ال��ذك��اء 

طريقا  م��دوا  وفريقه،  للتكنولوجيا 

احلجم  خمتلفي  مب�سارين  �سريعا 

مي���ت���دان ب���ني ع�����س ال��ن��م��ل وم���ادة 

�سكرية، ومل تكن مفاجاأة اأن امل�سار 

اأ�سبح مزدحمااً  الأ�سيق �سرعان ما 

هو  العلماء  اأده�س  ما  لكن  بالنمل، 

حر�ست  ال��ذاه��ب  النمل  جموع  اأن 

الآت��ي من  النمل  على حتويل وجهة 

اآخ��ر،  م�سار  اإىل  املعاك�س  الجت��اه 

اختناقات  حدوث  لتجنب  اأدى  مما 

مرورية مطلقا.

امل��رور  نظام  درا�سة  ت�ساعد  قد 

لدى النمل يف تطبيقها على الب�سر 

وجتنب حوادث املرور القاتلة

ث��م ط��ب��ق ال��ب��اح��ث��ون الأمل�����ان ما 

تعلموه من خال درا�سة احل�سرات، 

وابتكروا منوذجا حا�سوبيا ل�سبكات 

متباينة  مل�����س��ارات  ت��ع��ق��ي��دا  اأك����رث 

العر�س والطول، واكت�سفوا اأن النمل 

اتبع نف�س الطريقة يف تنظيم حركة 

النمل  جموع  اأع��ادت  حيث  امل��رور، 

القادم  النمل  توجيه جموع  الذاهب 

من الجتاه املعاك�س اإىل ممرات اأقل 

ازدحاما، واأحيانا اأجر النمل القادم 

اأنه  بيد  اأط���ول،  م�سار  اتخاذ  على 

ا�ستطاع الو�سول اإىل الغذاء ب�سرعة 

وفعالية اأكر.

وي��ب��ق��ى ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء م��ع��رف��ة 

»التقارير  لهذه  النمل  تداول  كيفية 

امل���روري���ة« وجن��اح��ه يف جت��ن��ب اأي 

ا�سطدام اأو خلل.

وي��ع��رب ال��ع��ل��م��اء ع��ن اأم��ل��ه��م يف 

القتداء بالنمل حينما يتمكنون من 

حل هذا اللغز، ورمبا ميكنهم عندئذ 

يف  الفعالة  الو�سيلة  ه��ذه  تطبيق 

تنظيم املرور على الب�سر، فقد يتمكن 

الذين  الب�سر  من  ال�سائقون  عندها 

ي�سريون يف اجتاهات متعاك�سة من 

بحالة  اخلا�سة  املعلومات  ت���داول 

الطرق من حيث الزدحام من عدمه 

فيما بينهم.

لع�سر  ا�ستمرت  درا�سة  اأو�سحت 

امل��دي��ري��ن  م��ن   90% اأن  ���س��ن��وات 

ي���ه���درون وق��ت��ه��م يف اأن�����س��ط��ة غري 

ي�ستثمرون  فقط   10% واأن  مهمة، 

وقتهم يف اأعمال هادفة وذات معنى.

واأو�����س����ح����ت ال����درا�����س����ة ال��ت��ي 

باملعهد  الباحثني  من  فريق  اأجراها 

العامة  ال�سيا�سة  لأبحاث  الأمريكي 

 American Enterprise«

 Institute for Public Policy
الأمريكية  بالعا�سمة   »Research
وا�سنطن، اأن املديرين الذين يتخذون 

النجاح  وي�سنعون  ال�سعبة  القرارات 

يعتمدون على خلطة �سرية هي مزيج 

من الركيز واجلهد، وترز م�سفوفة 

من  اأن��واع  اأربعة  واجلهد«  »الركيز 

الن�سحاب،  الت�سويف،  ال�سلوك: 

الت�ستت، ال�ستهداف. وميكن ت�سنيف 

املديرين وفقا للنموذج التايل:

من   30% ي�سكلون  امل�سوفون:   -

املديرين، يوؤدون الأعمال الروتينية، 

ويح�سرون  امل��ك��امل��ات  ي�ستقبلون 

الج��ت��م��اع��ات وي��ك��ت��ب��ون امل��ذك��رات 

وي���ق���راأون ال��ت��ق��اري��ر، ي��ع��ان��ون من 

يف�سلون  واجلهد،  الركيز  انخفا�س 

م�ستوى  ورف���ع  امل��ب��ادرات  تبني  يف 

بال�سراتيجية،  والل��ت��زام  الأداء 

ي�سوفون ب�سبب اخلوف اأو ل�سعورهم 

ب�سعف احليلة.

من   20% املن�سحبون: ميثلون   -

ال��درا���س��ة، يبدون  امل��دي��ري��ن حم��ل 

منخف�سا،  وج��ه��دا  عاليا  ت��رك��ي��زا 

اأحيانا يكون ال�سبب �سعف الدافعية 

وع����دم ال��ر���س��ا ال��وظ��ي��ف��ي، ك��ث��ريا 

وواجباتهم  اأعمالهم  من  مايهربون 

مواجهة  من  فبدل  وم�سوؤولياتهم، 

غري  اأنها  اأنف�سهم  يقنعون  امل�سكلة 

التوتر  من  يعانون  غالبا  م��وج��ودة، 

والإح��ب��اط  والغ�سب  الثقة  وع��دم 

وال��غ��رب��ة، وعلى ال��رغ��م م��ن وج��ود 

النمط  بهذا  تتعلق  وراثية  اأ�سباب 

الن�سحاب  ح���الت  معظم  اأن  اإل 

يف  وتنظيمية  داخلية  لأ�سباب  تتم 

ال�سركة!

من   40% من  اأك��رث  امل�ستتون:   -

يف  يقعون  الدرا�سة  حمل  املديرين 

مربع الت�ستت، اأ�سحاب نوايا ح�سنة 

لكنهم جمتهدون با بو�سلة، من�سغلون 

با هدف، يواجهون ال�سغوط مبزيد 

اأنف�سهم من�سغلني،  العمل لإبقاء  من 

التخطيط  يف  م�سكات  من  يعانون 

وبناء ال�سراتيجيات، وي�سعب عليهم 

املتغريات،  ملواجهة  �سلوكهم  تغيري 

يهتمون باأ�سغر امل�سكات وين�سغلون 

باإطفاء احلرائق، ويعملون يف اأكرث من 

م�سروع بنف�س الوقت، بعد فرة يخبو 

حما�سهم ويتخلوا عن طموحاتهم.

لتتجاوز  ن�سبتهم  الهادفون:   -

%10، يتمتعون بركيز جيد وجهد 
وينتقون  معاركهم  يختارون  وافر، 

اأه��داف��ه��م وي���ح���ددون اأول��وي��ات��ه��م 

كبري  اإح�سا�سهم  ف��ائ��ق��ة،  بعناية 

اأهمية الوقت،  بامل�سوؤولية، يدركون 

ف��اإن��ه��م غ��ال��ب��ا م��ا جندهم  ل��ذل��ك 

ي��خ�����س�����س��ون وي���ح���ددون اأوق���ات���ا 

الريد  وا�ستقبال  لاإنرنت  خا�سة 

الهاتفية  وامل��ك��امل��ات  الإل���ك���روين 

وهكذا،  للزائرين  خا�سة  واأوق��ات��ااً 

وا�سحة،  وروؤيتهم  قوية  اإرادت��ه��م 

ال�سغوط،  مع  التعامل  حاذقون يف 

عليهم  يجب  ما  يحددون  اأول  فهم 

فعله وما ل يجب فعله، ثم ي�سريون 

ب��خ��ط��ى واث���ق���ة ن��ح��و اأه��داف��ه��م، 

بذكاء  اخلارجية  بالبيئة  يتحكمون 

اإىل  وي�سلون  خياراتهم  يعون  فهم 

والتغيري،  التاأثري  من  م��دى  اأبعد 

املوؤثرين  م��ع  عاقاتهم  ي��وط��دون 

مع  وهم  العمل،  يف  وي�ستثمرونها 

اأنف�سهم  بتطوير  يهتمون  هذا  كل 

خا�سة  مهارات  لكت�ساب  وي�سعون 

م�ساحة  تو�سيع  على  ت�ساعدهم 

اأمامهم. الختيار 

90٪ من المديرين يهدرون أوقاتهم دون فائدة

5 عوامل لإلصابة بكورونا والعزاب أكثر عرضة للخطر

اإلنسان يسعى لالقتداء بالنمل في تنظيم حركة المرور



تأثير جائحة كورونا على الشركات 
الناشئة

جائحة  تف�شي  �إث��ر   - �لعامل  �أرج���اء  جميع  يف  �حلكومات  طبقت 

مت  حيث  �الجتماعي،  �لتباعد  تد�بري  من  خمتلفة  �أ�شكاالاً   - كورونا 

�إغالق �حلدود �لدولية وفر�ض قيود على �ل�شفر �جلوي، ونتج عن ذلك 

�آثار �قت�شادية و��شعة �لنطاق كانخفا�ض �لطلب على قطاعات �ل�شفر 

و�ل�شيافة و�لرتفيه كما �نخف�شت معدالت �الإقبال على مر�كز �لت�شوق 

ومر�كز �لبيع بالتجزئة.

وعانت  �ملختفلة،  �لنمو  مر�حل  يف  �لنا�شئة  �مل�شاريع  تاأثرت  وقد 

�مل�شاريع �لنا�شئة �ملوؤ�ش�شة حديثاًا �شعوبة يف متويل ر�أ�ض �ملال �جلريء 

م�شادر  الأن   � نظراً �ل�شابقة  �لفرتة  يف  �ل�شفقات  حجم  �نخف�ض  كما 

و�إج��ر�ء�ت حظر  �ل�شفر  ب�شبب قيود  ا حاد�اً  تر�جعاً �ل�شفقات �شهدت 

�لتجول. من ناحية �أخرى، �أدى �نخفا�ض حجم �ل�شفقات �إىل زيادة يف 

� الأن �ملزيد من �لتدقيق على �مل�شاريع �لنا�شئة يوؤدي �إىل  جودتها نظراً

�شمان و�شول ر�أ�ض �ملال �إىل �ل�شركات �لو�عدة فقط. 

معينة  �لنا�شئة يف قطاعات  �مل�شاريع  بع�ض  تاأثرت  برغم �جلائحة، 

تاأثري�ت �إيجابية مثل �لرعاية �ل�شحية �الإلكرتونية، و�لتقنية �حليوية، 

وتقنيات �لتعليم، و�لتقنيات �ملالية، وتطبيقات �لتو�شيل، وبث �لفيديو 

�ملبا�شر، و�الألعاب عرب �الإنرتنت، وقد ح�شلت بع�ض �مل�شاريع �لنا�شئة 

من تلك �لقطاعات على تقييمات عالية ومتويل من �شركات ر�أ�ض �ملال 

�جلريء.  ويف ظل وجود حالة عدم �لتاأكد �لناجتة عن جائحة كورونا 

فمن �ملتوقع �أن ي�شبح �مل�شتثمرون �أقل رغبة يف �ملخاطرة، وقد تتغري 

�ل�شفقات  ن�شاط  وينتع�ض  �لر�أ�شمايل  �لتمويل  �للعبة يف عامل  قو�عد 

�جلديدة عند فهم �لتاأثري �لعام جلائحة كورونا ولكن مبعدل �أقل من 

�ل�شنو�ت �ملا�شية.

للقطاعات  جديدة  و�جتاهات  ا  فر�شاً كورونا  جائحة  منحت  لقد 

على  تعتمد  �لتي  و�ل�شركات  �ل�شحية  و�لرعاية  �لرقمي،  �لتعلم  مثل 

�القت�شاد �لرقمي مثل بر�مج وتطبيقات تو�شيل �لطعام عرب �الإنرتنت، 

ل�شركات  فر�شااً  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  �لنا�شئة يف  �مل�شاريع  وتعترب 

��شتثمار �ملال �جلريء. 

ر�أ�ض �ملال �جلريء  »تاأثري جائحة كورونا على قطاع  - من تقرير: 

�أحد  �أفريقيا«  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  نظرة خا�شة على منطقة  مع 

�إ�شد�ر�ت �شركة و�دي �لريا�ض.

مها �حلربي

�شركة و�دي �لريا�ض 

وضعنا الطبيعي 
»الجديد« بعد »كورونا«

»كوفيد19-«  جلائحة  يُح�َشب 

�لفريو�شات  لنفهم  �شاعدتنا  �أنها 

من  �أك��ر  �أخطارها  على  ونتعرف 

كيف  تعلمنا  لقد  م�شى،  وق��ت  �أي 

تنت�شر وكيف تكون �لعدوى، وتعلمنا 

ومن  �أنف�شنا  نحمي  كيف  �أي�����ش��ااً 

�أخطار  من  مباأمن  ونبقيهم  حولنا 

�لفريو�شات باإذن �هلل.

�لتباعد  مثل  ب��اأم��ور  �لقيام  �إن 

م�شافة  على  و�حلفاظ  �الجتماعي 

�لوجه  وتغطية  �الأف���ر�د،  بني  كافية 

ع��ن��د �ل��ع��ط��ا���ض، وغ�����ش��ل �ل��ي��دي��ن 

با�شتمر�ر؛ كان لها دور يف حمايتنا 

من خماطر »كوفيد19-« باإذن �هلل، 

�أم��ور جديدة  لي�شت  �لو�قع هي  يف 

بالفعل  فنحن  م��رة،  الأول  بها  نقوم 

من  �أنف�شنا  لنحمي  ن�شتخدمها  كنا 

�لزكام  مثل  �ل�شائعة  �لفريو�شات 

ون�����زالت �ل�����ربد، ل��ك��ن ب���ات لدينا 

�أهمية  عن  و�أع��م��ق  �أك��رب  فهم  �الآن 

قيامنا بهذه �الأفعال د�ئمااً وبال�شكل 

�ل�شحيح. وبينما يظهر لنا �أن بع�ض 

ه���ذه �ل���ع���اد�ت �جل���دي���دة يف زم��ن 

تغيري�ت  وكاأنها  تبدو  »كوفيد19-« 

ويجب  بل   – باإمكاننا  فاإنه  كبرية، 

ل�شنو�تنا  معنا  ناأخذها  �أن   - علينا 

�لقادمة، هذ� �شي�شمن لنا �أن نكون 

�ل�شحية  حاالتنا  �أف�شل  يف  د�ئمااً 

على �الإط��الق، ولي�ض فقط يف زمن 

�جلائحة. ونظر�اً �إىل �أننا نقوم بهذه 

�أك��ر  ب�شكل  �ل�شحية  �الإج�����ر�ء�ت 

�نتظامااً �الآن، لذلك ميكننا �لقول �إن 

هذ� هو و�شعنا �لطبيعي »�جلديد«.

�شفر بن �شعيد �لعمري

كلية �إد�رة �الأعمال

حما�شر�تي  قبل  د�ئما  �عتدت 

وت��دوي��ن��ات��ي  �أور�ق�������ي  �أمل���ل���م  �أن 

وم����الح����ظ����ات����ي ع�����ن م���و����ش���وع 

كل  ف��ى  �ع��ت��دت  كما  �مل��ح��ا���ش��رة، 

�أ�شجل مهامي بقلمي يف  �أن  �شباح 

�أجندتي �ل�شغرية، ومل �ألتفت يوما 

عليها  الأدون  هاتفي  مفكرة  �إىل 

وغدت  �ليومية،  ومهامي  �أفكاري 

�أور�ق حما�شر�تي جزء�اً من عملي 

بطالباتي  ب��ع��الق��ات��ي  و�رت��ب��ط��ت 

و�لتلخي�ض  و�ل��ت��دوي��ن  �لن�شر  يف 

�ملحا�شر�ت. ملو�شوعات 

وك����ن����ت �أ����ش���ت���م���ت���ع ب���دخ���ويل 

�الأور�ق  هذه  حمت�شنة  �ملحا�شرة 

م��ن�����ش��ج��ة ب��خ��ي��وط م��ا ح��وت��ه من 

هائمة  ط��ال��ب��ات��ي،  ب��ع��ق��ول  �أف��ك��ار 

و�ل��ت��ح��ل��ي��ل  �مل��ن��اق�����ش��ة  م��ع��ه��م يف 

�ل��در����ش��ي،  �لف�شل  ج���در�ن  ع��رب 

�أت���اب���ع ت��ع��ب��ري�ت وج��وه��ه��ن، �أمل��ح 

بالتفاعل  �أ�شتمتع  ��شتف�شار�تهن، 

يربطني  �لذي  �الإن�شاين  و�لتو��شل 

ب��ه��ن ع���رب �مل���ح���ا����ش���رة وجت���ويل 

ال�شرت�تيجيات  وممار�شتي  بينهن، 

مبا�شر  ب�شكل  �ملختلفة  �لتعليم 

قاعة  وهو  �ملف�شل  م�شرحي  على 

�لدر�ض.

�شوت  ع��ل��ى  ي��وم��ا  ��شتيقظت 

ج����ه����از �ل�������الب ت������وب �خل���ا����ض 

ب����ي: »����ش��ت��ي��ق��ظ��ي ح����ان م��وع��د 

�أمللم  مل  »�آه  ف��رددت:  �ملحا�شرة«. 

»�نتبهي  فباغتني  بعد«.  �أور�ق���ي 

يف  نحن  �أق���الم  ال  �أور�ق  ال  ال  ال 

حما�شرتك  و�شتلقني  كورونا  زمن 

عرب �لهو�ء معي �أنا، �أنا �شاأدير كل 

و�أق��الم��ك  و�أور�ق���ك  حما�شر�تك 

بطالباتك،  وتو��شلك  و�أف��ك��ارك 

بد�خلي«. �شيء  فكل 

»ي��ال��ه��ذ�  ن��ف�����ش��ي  ف�����رددت يف 

كنت  �إن  ول��ك��ن  �ل��ع��ج��ي��ب!  �ل��زم��ن 

تناديني معلنا ت�شيدك؛ فاعلم  �أنت 

�أن��ن��ي م��ا زل��ت ���ش��ي��دة �مل��وق��ف يف 

و�أنت جمرد و�شيلة«. عملي 

من هنا بد�أت جتربتي يف �لتعليم 

عن بعد، وال �شك �أنها كانت جتربة 

ومرية  �أنها ممتعة  �إال  �أور�ق،  بال 

�أبدع  �أن  فيها  تعلمت  يل،  بالن�شبة 

�لتعليمية  ق���در�ت���ي  ت��وظ��ي��ف  يف 

ومهارة  دقة  بكل  �ملعلومة  الإي�شال 

ولو من خلف �أ�شو�ر �جلامعة، و�أن 

بطالباتي  �الإن�شاين  تو��شلي  يظل 

من  جزء�  �أك��ون  و�أن  بعد،  عن  ولو 

�إن  حيث  �الفرت��شي،  �لعامل  هذ� 

�أحد متطلبات  �لتعليم عن بعد هو 

�إليه  �جتهت  �لذى  �لرقمي  �لعامل 

كل دول �لعامل.

عديدة  مز�يا  بعد  عن  للتعليم 

و�لزمان  �ملكان  قيود  جتاوز  منها 

تو�شيع  �لتعليمية،  �لعملية  يف 

�لعايل  �لتعليم  يف  �لقبول  فر�ض 

جت��������اوز� ل���ع���ق���ب���ات حم����دودي����ة 

�الأم����اك����ن، ومت���ك���ني م��وؤ���ش�����ش��ات 

�لتوزيع  من حتقيق  �لعايل  �لتعليم 

�لتنوع  �ملحدودة،  ملو�ردها  �الأمثل 

ل��ل��ط��ال��ب  �مل���ع���ل���وم���ة  ت���ق���دمي  يف 

متكني  ومبتكرة،  تقنية  بو�شائل 

�لعلمية  �مل��ادة  تلقي  من  �لطالب 

ب��االأ���ش��ل��وب �ل����ذي ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 

قدر�ته من خالل �لطريقة �ملرئية 

تقليل  �مل��ق��روءة،  �أو  �مل�شموعة  �أو 

لع�شو  بالن�شبة  �الإد�ري��ة  �الأعباء 

ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ض م���ا ي��زي��د من 

�لتعليمية. �لعملية  يف  تركيزه 

ول��ك��ن ه��ن��اك ب��ع�����ض �ل�����ش��روط 

عملية  جن��اح  على  ت�شاعد  �ل��ت��ي 

�ل��ت��ع��ل��ي��م ع����ن ب���ع���د م��ن��ه��ا ب���دء 

�مل��ح��ا���ش��رة مب���وع���ده���ا و�إع�����الم 

�أثناء  �مل�شاركة  باأهمية  �ملتعلمني 

�ملناق�شة  خ���الل  م��ن  �مل��ح��ا���ش��رة 

�لتقدميية،  و�ل��ع��رو���ض  و�لتحليل 

مثل  �لت�شتت  م�شادر  من  �لتخل�ض 

�ملكان  وتهيئة  �ل�شو�شاء �خلارجية 

باحلر�ض  �ملتعلمني  على  و�لتنبيه 

ع��ل��ى ذل����ك، م��ت��اب��ع��ة ح�����ش��وره��م 

م���ن خ���الل �مل��ن��اق�����ش��ة و�الأ���ش��ئ��ل��ة 

�لتعلم  ثقافة  ت�شجيع  �مل��ت��ن��وع��ة، 

�لطالب  ل��دى  و�أهميتها  بعد  عن 

و�لطالبات.

�ل��ف�����ش��ول  ن��ظ��ام  �أن  ���ش��ك  وال 

�شعود  �مللك  بجامعة  �الفرت��شية 

قد  عالية  تقنية  من  به  يتميز  وما 

�شري  ح�شن  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم 

�أثناء  بعد  عن  �لتعليمية  �لعملية 

�لتعاون  جائحة كورونا، خا�شة مع 

�ل��ك��ب��ري و�مل�����ش��رف �ل����ذى �أب��دت��ه 

و�لفنية  �الإد�ري���ة  �ل��وح��د�ت  كافة 

هيئة  �أع�����ش��اء  ل��دع��م  ب��اجل��ام��ع��ة 

�ل��ت��دري�����ض و�ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات 

ل�����ش��م��ان ح�����ش��ن ���ش��ري �ل��ع��م��ل��ي��ة 

. �لتعليمية 

�نتهاء  بعد  حتى  �أن��ه  �أرى  و�أن��ا 

يظل  �أن  ي��ج��ب  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 

خيار�ت  �أحد  هو  بعد  عن  �لتعليم 

�جلامعة ولو لبع�ض �ملحا�شر�ت �أو 

ليوم و�حد يف �الإ�شبوع .

و�أخ��ري� ف��اإن �شبط �جل��ودة يف 

�إىل �شمان  �لتعليم عن بعد حتتاج 

هيئة  الأع�شاء  �مل�شتمر  �لتدريب 

�لرب�مج  �لعديد من  �لتدري�ض على 

وتنفيذ  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  تدعم  �لتى 

مر�قبة  وف��ق  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 

�لرب�مج  تنفيذ  م��ن  متكن  دقيقة 

و�لتقييم  �حلقيقة،  �أهد�فها  وفق 

�مل�����ش��ت��م��ر ل���ل���رب�م���ج �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

يف  �ل��ن��ظ��ام  ه���ذ�  يف  �مل�شتخدمة 

�حلديثة  �لتقنية  �مل�شتجد�ت  �شوء 

�لر�جعة  �لتغذيات  و��شتخال�ض 

م���ن �أج����ل �إدخ�����ال �الإ���ش��الح��ات 

وب�شورة  ب���اأول  �أوال  �لتطوير  �أو 

ت�شخي�ض  يف  ت�����ش��اع��د  م�����ش��ت��م��رة 

و�ل�شعف. �لقوة  نقاط 

د. حنان �حل�شيني

�ل�شيا�شية و�لعلوم  �حلقوق  كلية 

ف���رتة �حلجر  ج��م��ي��ع��ااً  ن��ت��ذك��ر 

�مل���ن���زيل وم���ن���ع �ل���ت���ج���ول �ل��ت��ي 

�شمن  قليلة  �أ�شهر  قبل  ُفر�شت 

من  للحد  �الحرت�زية  �الإج��ر�ء�ت 

ورغ��م  ك��ورون��ا،  جائحة  �نت�شار 

�لتجربة  ت��ل��ك  وغ��ر�ب��ة  ق�����ش��اوة 

كيف  علمتنا  �أن��ه��ا  �إال  ن�����ش��ب��ي��ااً 

ون�شتفيد  �لفر�غ  �أوقات  ن�شتثمر 

. منها

و�أ�شاليب  ���ش��ور  �أن  �شك  وال 

�ال�شتفادة  وتلك  �ال�شتثمار  ذلك 

قد تنوعت بني بيت و�آخر و�أ�شرة 

�الأعم  �لغالب  يف  لكنها  و�أخ��رى، 

ت��ن��وع��ت ب���ني �إج������ر�ء ج��ل�����ش��ات 

�أو  ثقافية  م�شابقات  و  عائلية 

�ألعاب  �أو  وخ�شبية  ورقية  �ألعاب 

�أن�شطة  ممار�شة  �أو  �إلكرتونية 

�ملنزل. وبدنية د�خل  ريا�شية 

و�لعلمية  �لثقافية  �مل�شابقة 

ب��ني �أف����ر�د �الأ����ش���رة ب��االإ���ش��اف��ة 

لها  �ل��ب�����ش��ي��ط��ة  ل��ل��م��ح��ا���ش��ر�ت 

خاللها  م��ن  �إذ  ك��ب��رية،  ف��و�ئ��د 

عملي  وب�شكل  �ل�شخ�ض  ي��درك 

وخ��رب�ت  م��ع��ارف  يكت�شب  كيف 

�أيام  يف  منها  و�ال�شتفادة  جديدة 

ق��ادر�اً  يكون  وبالتايل  �لدر��شة، 

وباأ�شلوبه  ذ�ته  عن  �لتعبري  على 

ل�شخ�شي. �

�الأل���������ع���������اب 

�ل����ورق����ي����ة م��ث��ل 

ل���ع���ب���ة »�أون���������و« 

»د�ق�������ض« �أو  �أو 

ل����ع����ب����ة ���ش��ح��ب 

ب���ط���اق���ة وي���ك���ون 

ف���ي���ه���ا �أ����ش���ئ���ل���ة 

�خ���ت���ب���ار�ت  �أو 

فة  �شا الإ با ء  كا ذ

بني  �ملناف�شة  �إىل 

مكونة  جمموعة 

م�����ن �أك�������ر م��ن 

�أ�شخا�ض،  ثالثة 

مثل  �خل�شبية  �الأل��ع��اب  وك��ذل��ك 

»�الأوك������ي«  �أو  »�ل���ك���ريم«  ل��ع��ب��ة 

تبادل  و  ترتيب  فيها  يكون  �لتي 

�ملتطابقة  �حل���ج���ر�ت  وجت��م��ي��ع 

�أو  �لفرد  يفوز  حتى  بع�شها  مع 

�لفريق.

�أم����ا �الأل����ع����اب �الإل��ك��رتون��ي��ة 

وممار�شة  �نت�شار�اً  �الأكر  فكانت 

ح�شب �عتقادي، �إذ �أ�شبح �لكثري 

لالألعاب  �جليل مييل  ه��ذ�  م��ن 

»بالي�شتي�شن«  مثل  �الإلكرتونية 

�لتي  و�حل��و����ش��ي��ب  و»�الآي����ب����اد« 

تت�شمن �ألعاب مع �الأجهزة �أو مع 

بعد  �لنت  عرب  �آخرين  �أ�شخا�ض 

�للعب  وق��ت  وحت��دي��د  �لتن�شيق 

بع�ض  مع  و�ملناف�شة 

باأوقات  لال�شتمتاع 

�مل�شاحبة  �ل��ف��ر�غ 

ل������ف������رتة �حل����ج����ر 

�ملنزيل.

�خل���م���ول  والأن 

�ل�����ب�����دين �ن��ت�����ش��ر 

ب��ني �أف���ر�د �الأ���ش��رة 

و�مل���ج���ت���م���ع �أي������ام 

�حل����ج����ر �مل���ن���زيل 

وت��اأث��رت  و�ل�شحي 

من  ك��ب��رية  �شريحة 

�مل��ج��ت��م��ع ب���زي���ادة 

�ل������وزن، ل���ذل���ك ف����اإن �الل���ت���ز�م 

�أ�شبح  �لبدين  �لن�شاط  مبمار�شة 

على  �حلفاظ  �أج��ل  من  �شروريااً 

�ل�شكر و�ال�شتمتاع  �لوزن و�شبط 

�لبدنية. بال�شحة 

من  ��شتفدنا  �أننا  �أظن  و�أخري�اً 

يف  ن�شتمر  و�شوف  �لتجربة،  تلك 

�لفكرية  �الأن�شطة  تلك  ممار�شة 

�نتهاء فرتة  بعد  و�لريا�شية حتى 

�حلجر �ملنزيل باعتبارها �أن�شطة 

ممتعة ومفيدة يف تعزيز �لتو��شل 

بني �أفر�د �الأ�شرة �لو�حدة.

كلية علوم �لريا�شة

من طالب برنامج تعليم �ل�شم 

و�شعاف �ل�شمع

م�����ش��ت��وى �ل��وع��ي 

�ل���������ش����ح����ي ع��ن��د 

�الأج����ي����ال �حل��ال��ي��ة 

م�����رت�����ف�����ع ج��������د�اً 

�جل�شدية  و�لر�شاقة 

�أ���ش��ب��ح��ت م��و���ش��ة 

ومطلبااً عند �ل�شباب 

و�نتع�شت  و�لفتيات، 

�لريا�شية  �ل�شاالت 

ب���امل�������ش���رتك���ني م��ن 

�جلن�شني، و�زدهرت 

�جلر�حية  �لعمليات 

�ل�شحية  و�حلميات 

�ل����ت����ي ت�����ش��ت��ه��دف 

يف  و�ل�شحة  �ملظهر  يف  �لر�شاقة 

�ملخرب، وهذ� بالتاأكيد ينعك�ض على 

للفرد  و�لبدنية  �لذهنية  �ل�شحة 

و�ملجتمع.

والأن �ل�شريحة �الأكرب من �لرتكيبة 

�ل�شكانية يف �ل�شعودية هي من فئة 

�لطالب  �أن  يعني  فهذ�  �ل�شباب، 

م��وؤث��ر�اً  رق��م��ااً  ي�شكلون  �جلامعيني 

�الإح�شائية،  �ملنظومة  ه��ذه  �شمن 

بالتايل  و�لبدنية  �لذهنية  و�ل�شحة 

متطلبات  �شمن  رئي�شي  مطلب 

�حلياة �جلامعية لتوفري بيئة د�عمة 

لنجاح �لطالب.

جامعة  الأن  �ل��ك��الم  ه��ذ�  �أق���ول 

بفخامة  �شعود  �مللك  جامعة  بحجم 

�ال���ش��م وع���ر�ق���ة �ل��ت��اري��خ وم��ب��د�أ 

من  تخلو  عليه؛  ت�شري  �لتي  �لريادة 

�شاالت ريا�شية للطالب و�ملن�شوبني 

�لريا�شة  ممار�شة  على  لت�شجيعهم 

تكون عادة  �لتي  �الأوقات  و��شتثمار 

بني �ملحا�شر�ت �أو بعد �نتهاء �ليوم 

�لدر��شي، حيث مل تعد هذه �لنوعية 

من �ل�شاالت ترفااً ميكن جتاوزه، بل 

عن�شر�اً رئي�شيااً من �لو�جب �أن يكون 

ُمدرجااً �شمن �ملخططات �لهند�شية 

للمدينة �جلامعية.

و�أن����ا ه��ن��ا ال �أق�����ش��د �ل�����ش��االت 

�لتناف�شية  بالريا�شات  �خلا�شة 

�ل����رتف����ي����ه����ي����ة م��ن 

ك����رة ق����دم وط���ائ���رة 

وغريها، �إمنا �أق�شد 

�لريا�شية  �ل�شاالت 

بتح�شني  �خل��ا���ش��ة 

�ل���ل���ي���اق���ة �ل��ب��دن��ي��ة 

�جل�شدية  و�لر�شاقة 

�لع�شالت  وت��ن��م��ي��ة 

وبنائها، و�لتي تعرف 

ب�شاالت �جليم.

جامعة  در�شت يف 

وزرت  �أم���ري���ك���ي���ة، 

ج���ام���ع���ات �أخ�����رى، 

�أن  كيف  و���ش��اه��دت 

حتتل  �ل�شاالت  من  �لنوعية  ه��ذه 

م�شاحات كبرية و��شرت�تيجية د�خل 

بالطالب  وتكتظ  �جلامعية،  �مل��دن 

�شاعات  �إىل  �جلامعة  ومن�شوبي 

متاأخرة من �ليوم، وهذ� هو م�شمون 

�ملدن �جلامعية وهي �أن تبقى د�ئمااً 

و�حلركة  بالن�شاط  وم�شتعلة  حيوية 

حتى بعد �شاعات �لدو�م �لر�شمية.

ط��الب��ي يف  م��ن  بع�شااً  �أ���ش��اه��د 

���ش��االت �جل��ي��م خ���ارج �جل��ام��ع��ة، 

ويعانون كما �أعاين من �النتظام يف 

�أوقات �لذهاب لتلك �ل�شاالت، حيث 

يكون �الإن�شان عادةاً منهكااً من �لعمل 

�جلهد  وم��ن  و�الإد�ري  �الأك��ادمي��ي 

�لدر��شي فال يكاد يجد مت�شعااً من 

�لوقت يف �مل�شاء لالنتظام، بينما لو 

كانت �ملدينة �جلامعية حتت�شن مثل 

هذه �ل�شاالت لوجد �لطالب وع�شو 

�لتدري�ض م�شاحات كبرية من  هيئة 

و�كت�شاب  �لريا�شة  ملمار�شة  �لوقت 

لالأج�شام،  �لع�شلي  و�لبناء  �للياقة 

م��ن حت�شن  ذل��ك  على  يرتتب  وم��ا 

�مل��ز�ج  ويف  و�لنف�شية  �لذهنية  يف 

�ل�شخ�شي لالإن�شان.

ق��ب��ل ���ش��ن��و�ت ق��دم��ت م��ق��رتح��ااً 

�ملجل�ض  يف  �ل��زم��الء  م��ع  بالتعاون 

الإن�شاء  �ل��ط��ب  كلية  يف  �ل��ط��الب��ي 

�شالة جيم يف �لكلية لتكون متنف�شااً 

وم��ق�����ش��د�اً ل��ل��ط��الب و�مل��ن�����ش��وب��ني 

�لريا�شة  مم��ار���ش��ة  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 

ل��ت��ن��م��ي��ة �أج�������ش���ام���ه���م وحت�����ش��ني 

�لعلمية  �إنتاجيتهم  وزيادة  �أمزجتهم 

من  �لكامل  �ل��دع��م  وم��ع  و�ملهنية، 

�لكبري  وترحيبهم  �لعمد�ء  �شعادة 

�الإج�����ر�ء�ت  �أن  �إاّل  �ل��ف��ك��رة  ب��ه��ذه 

�أنهكت  �جلامعة  يف  �لبريوقر�طية 

هذ� �ملقرتح ومل يرى �لنور من ذلك 

�لتاريخ.

هو  »�الأري��ن��ا«  �لريا�شي  �ملجمع 

�لفريد  �لعقد  يف  �ملفقودة  �للوؤلوؤة 

�الأنيق  بت�شميمه  �جلامعية  للمدينة 

و�أن�شطته �ملختلفة مبا فيها �شاالت 

�لبدنية،  �للياقة  وم��ع��د�ت  �جل��ي��م 

�لطالب  م��ن  �الأغلبية  �أن  و�أج���زم 

�فتتاحه  خرب  ينتظرون  و�ملن�شوبني 

بفارغ �ل�شري وعلى �أحر من �جلمر، 

�الأهم �أن تكون �أوقاته مرنة تتجاوز 

�ل��ر���ش��م��ي، و�أن ال  �ل����دو�م  �أوق����ات 

تفا�شيل  �إىل  �لبريوقر�طية  تت�شلل 

قائمة  فتكون  و�الإد�رة  �لت�شغيل 

�ملمنوعات �أكرب من �ملغريات حتى ال 

�ال�شتفادة  وعن  يعزف �جلميع عنه 

منه.

بالفكر  و�إعجابنا  تقديرنا  وم��ع 

�ال���ش��ت��ث��م��اري ل��ل��ج��ام��ع��ة، وحت��وي��ل 

�مل�����ش��اح��ات �ل��ك��ب��رية �خل��ال��ي��ة يف 

لن�شاطات جتارية  �جلامعية  �ملدينة 

مهمااً  ر�ف����د�اً  ت�شكل  و��شتثمارية 

�خلا�شة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  رو�ف����د  �شمن 

�الإ���ش��ت��اد  �أمثلتها  وم��ن  باجلامعة 

�إال  �ل��ت��ج��اري،  و�ملجمع  �لريا�شي 

هذه  تكون  ال  �أن  �أي�شااً  �أمتنى  �أنني 

�لتحفة �لفنية »�الأرينا« �شمن نطاق 

�ال�شتثمار فتخ�شع مل�شتثمر خارجي 

ما  و�خل�شارة؛  �لربح  مبنطق  يفكر 

مليز�نية  �إ�شافيااً  عبئااً  ي�شكل  ق��د 

و�مل��ن�����ش��وب��ني مم���ا ي�شع  �ل���ط���الب 

�خليار�ت �الأخرى خارج �جلامعة يف 

مو�شع �ملفا�شلة و�الختيار.

كية �لطب

الرأي36  �لعدد 1376 - �لأحد 1 ربيع �لأول 1442هـ �ملو�فق 18 �أكتوبر 2020م6

عالم بال أوراق

الترفيه مع األسرة أثناء
فترة الحجر المنزلي

»األرينا« في المدينة الجامعية

يوسف الحسن

د. خليل اليحيا



»أشركني« وسوف أفهم
حرة  التعليم جمرد ممار�سة  يعد  مل 

يقوم بها املعلم يف اأي حقل معريف، اإمنا 

اأ�سبح التعليم يف حد ذاته علماً يقت�سي 

من كل من ميار�س مهنة التعليم اأن يتقن 

واأن  واأ�ساليبه،  وطرقه  ا�سرتاتيجياته 

اال�سرتاتيجية  تالوؤم  ملدى  مدركاً  يكون 

التعلم  واأه��داف  ن��واجت  مع  يتبعها  التي 

من  يتمكن  حتى  حتقيقها؛  يريد  التي 

تطوير تعليم طالبه، واإك�سابهم املعارف 

التي  التطبيقية  وامل��ه��ارات  ال��الزم��ة، 

متكنهم من قطف ثمرة التعلم. 

ا�سرتاتيجيات  ع��ن  حت��دث��ن��ا  واإذا 

التعليم،  اأ�سمل من طرق  التعليم، وهي 

يكون  اأن  تقت�سي  اال�سرتاتيجية  ف��اإن 

واالأه��داف  واالأ�ساليب  الطرق  من  متكاملة  منظمة  خطة  املعلم  ل��دى 

مع  الدرا�سية،  امل��ادة  تعليم  اأه��داف  حتقق  مبجموعها  التي  واالأن�سطة 

مراعاة اأن يظل التعليم ن�سطا بني املعلم واملتعلم، واأال يكون دور املتعلم 

التعليم  وي�سجع  التعاون،  يعزز  الذي  هو  اجليد  فالتعليم  �سلبيا،  فيها 

ن الطالب من احل�سول على تغذية راجعة متكنه من معرفة  الن�سط، وميكِّ

»ا�سرتاتيجية  كانت  ولقد  ينق�سه من معارف ومهارات.   وما  تعلمه  ما 

التعليم املبا�سر« من اأقدم اال�سرتاتيجيات، حيث يقوم املدر�س فيها باإلقاء 

املحا�سرة، اأو تاأليف الكتاب، وال زالت من اأكرث اال�سرتاتيجيات �سيوعا؛ 

واأهميتها تتمثل يف كونها تقدم معارف للمتعلم، ولكن ينبغي اأن ميزجها 

ي�ستخدم  كاأن  �سلبيتها،  من  يخفف  حتى  اأخ��رى،  با�سرتاتيجيات  املعلم 

بالبحث يف  الطالب  يكلف  اأو  املحا�سرة،  اأثناء  املناق�سة«  »ا�سرتاتيجية 

ا�ستخدام  مع  املحا�سرة،  اأثناء  ي�سرحون  الطالب  يجعل  اأو  املو�سوع، 

التقنيات التعليمية املنا�سبة. 

التي  الذهني«،  الع�سف  »ا�سرتاتيجية  املهمة  اال�سرتاتيجيات  ومن 

التي  التعاونية،  اال�سرتاتيجيات  اأهم  من  وهي  االأفكار،  لتوليد  ت�سعى 

ترفع م�ستوى تفاعل الطالب، وتعزز تعاونهم، وت�سجعهم على التفكري، 

وتنمي القدرة التعبريية لدى املتعلم، وتعزز ثقته بنف�سه، وتزيل التخوف 

من اخلطاأ لدى الطالب، فالتعلم يكون بالتجارب املتكررة، حتى يحقق 

اأهدافه املرجوة، وال توجد جتارب بال اأخطاء.

ت�سجع  التي  التعليمية  اال�سرتاتيجيات  اأهم  ميثل  التعاوين«  »التعلم 

وتنمي  التعليمية،  العملية  يف  املعلم  م��ع  وت�سركهم  ال��ط��الب،  ت��ع��اون 

املتعلمني، ومتنحهم مهارات قيادية  الفردية واجلماعية لدى  امل�سوؤولية 

وجتدد  واملعرفية،  التعليمية  املهارات  اإىل  اإ�سافة  واإداري��ة  وتوا�سلية 

احليوية والن�ساط لدى الطالب.

للمدربني  توفر  ك���»زوم«  التعليمية  االإلكرتونية  املن�سات  من  وكثري 

واملعلمني تق�سيم الف�سل االإلكرتوين اإىل غرف منف�سلة، وتق�سيم الطالب 

على تلك الغرف يف جمموعات تعاونية، تعمل بروح الفريق الواحد. 

واإذا كان املتعلم غدا �سيواجه احلياة مب�سكالتها وواقعيتها، فاإن على املعلم 

اأن يهيئه لذلك با�ستخدام »ا�سرتاتيجية التعليم امليداين«، الذي يقوم فيه 

الطالب اأو ي�سرتك جمموعة منهم يف تنفيذ م�سروع ميداين، فيتعلمون كيف 

يفكرون، وكيف يخططون، وكيف يحللون، وكيف يعربون، وكيف يعر�سون، 

وكيف يتو�سلون اإىل نتائج؛ وبذلك يربط املعلم الطالب باحلياة الواقعية، 

وينمي كثريا من مهارات البحث والتخطيط واالبتكار لديه، وينمي لديه 

امل�سوؤولية الواقعية، ويفتح له اآفاقا للعالقات املجتمعية.  اإن التعليم لي�س 

جمرد معلومات نلقيها للطالب، بل على املعلم اأن يتحمل م�سوؤولية اإعداد 

باإطالق  املجتمع مبكرا،  للحياة احلقيقية، ولدجمه يف موؤ�س�سات  املتعلم 

مهارات التوا�سل واالبتكار وحل امل�ساكل، وبذلك من املهم االإفادة من خمتلف 

ا�سرتاتيجيات التعلم واإ�سراك الطالب يف تنفيذها، واالإفادة منها.

ولعلي  اأرين  اأن�سى،  و�سوف  يل  »قل  قدميا:  كونفو�سيو�س  قال  وكما 

اأتذكر، اأ�سركني و�سوف اأفهم«.

ق�سم االإعالم

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

اأ�سدر جمل�س الوزراء اأمراً �سامياً 

1441ه�   /11  /25 اخلمي�س  ي��وم 

جامعة  جامعات:  ث��الث  با�ستقالل 

امللك �سعود، وجامعة امللك عبدالعزيز، 

وج��ام��ع��ة االإم�����ام ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

في�سل؛ وفق نظام اجلامعات اجلديد، 

وهناك مهام كثرية ترتتب على هذا 

اال�ستقالل، من �سمنها اإن�ساء جمال�س 

اأمناء؛ فما هي جمال�س االأمناء، وما 

اخت�سا�ساتها، وكيف تعمل.

كل  �ستناق�سان  التاليتان  احللقتان 

ما يتعلق مبجال�س االأمناء وفق نظام 

اجلامعات اجلديد. 

���س��در ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات اجلديد 

مت�سمناً والأول مرة يف تاريخ اجلامعات 

احلكومية قواعد اإن�ساء جمال�س اأمناء 

لتلك اجلامعات، وقد جرت العادة اأن 

اجلامعات  االأمناء يف  تكون جمال�س 

تلك  حوكمة  يف  لت�ساعد  االأه��ل��ي��ة 

اجلديد  النظام  اأن  غري  اجلامعات، 

للجامعات  ج��دي��داً  جمل�ساً  اأ���س��اف 

االأمناء،  جمل�س  مب�سمى  احلكومية 

وركز القواعد املنظمة له يف الف�سل 

الثالث من النظام، من املادة احلادية 

امل��ادة اخلام�سة ع�سرة،  ع�سرة حتى 

بحيث يكون لكل جامعة جمل�س اأمناء 

يَُكلَف رئي�سه ونائبه واأع�ساوؤه - فيما 

عدا رئي�س اجلامعة - باأمر من رئي�س 

تر�سيح  بناًء على   - ال���وزراء  جمل�س 

 - اجلامعات  ���س��وؤون  جمل�س  رئي�س 

ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة 

املجل�س  يعطى  وذل��ك حتى  واح���دة، 

متيزاً لوجوده، كذلك حتى ال تتدخل 

اإدارة اجلامعة اأو حتى وزارة التعليم يف 

تعيني اأع�ساء املجل�س.

بقرار من  املجل�س  اأع�ساء  وتعيني 

رئي�س جمل�س الوزراء يت�سح منه اأهمية 

النظام  �سواها  اإذ  االأم��ن��اء،  جمال�س 

باأهمية جمل�س �سوؤون اجلامعات الذي 

رئي�س  بقرار من  اأع�سائه  تعيني  يتم 

جمل�س الوزراء، كذلك باأهمية من�سب 

اجلامعات،  �سوؤون  عام جمل�س  اأمني 

وكذلك باأهمية مركز رئي�س اجلامعة، 

املجل�س  اأع�����س��اء  ي�ست�سعر  وح��ت��ى 

بعمل  قيامهم  وب��ال��ت��ايل  مكانتهم، 

ي�ست�سرف حوكمة اجلامعة،  حقيقي 

ويراقب الق�سور يف اأداء اأعمالها.

ولهذا يقع على رئي�س جمل�س �سوؤون 

اجلامعات حالياً عبء اختيار اأع�ساء 

جمال�س االأمناء للثالث جامعات التي 

�سدر االأمر ال�سامي با�ستقاللها، رغم 

اأن النظام مل يحدد فرتة زمنية لذلك 

الرت�سيح، ولذا يعود االأمر اإىل رئي�س 

لتحديد  اجل��ام��ع��ات  ���س��وؤون  جمل�س 

اإىل  املر�سحني  اأ�سماء  لرفع  الوقت 

املقام ال�سامي، ونرى اأن يكون الرت�سيح 

زم���ن���ي���ة  ف�������رتة  يف 

معقولة بعد ا�ستقالل 

اجلامعات الثالث.

يكون رئي�س جمل�س 

االأم�����ن�����اء م�������س���وؤوالً 

جمل�س  رئي�س  اأم����ام 

����س���وؤون اجل��ام��ع��ات 

ف��ي��م��ا ي��خ��ت�����س ب��ه 

جم���ل�������س االأم�����ن�����اء 

وبهذا  للنظام،  طبقاً 

جمل�س  رئي�س  يعترب 

�سوؤون اجلامعات هو 

مرجع رئي�س جمل�س 

�سغر  واإذا  االأم���ن���اء، 

من�سب رئي�س جمل�س االأمناء اأو نائبه 

اأو اأي ع�سو فيه فيعني بديل له للمدة 

الباقية وفقاً الإجراءات تعيينه. وحدد 

النظام فرتتني الأع�ساء املجل�س كحد 

اأق�سى، كل فرتة ثالث �سنوات، وميكن 

املجل�س  اأع�ساء  بع�س  جتديد  ع��دم 

بعد انتهاء الفرتة االأوىل، وقد اأح�سن 

املجل�س  اأع�ساء  م��دة  بتقييد  النظام 

حتى يُظِهروا كل ما لديهم من خربات 

يتم  املجل�س، وحتى  خالل مدة عمل 

�سخ اأ�سماء جديدة، وخربات جديدة 

لت�ستفيد اجلامعات من اأكرب قدر من 

اخلربات العلمية واالأكادميية واالإدارية.

ع�سر  اأح���د  م��ن  املجل�س  يتكون 

ع�سواً؛ اأربعة اأع�ساء من ذوي اخلربة 

عملوا  ممن  واالخت�سا�س  والكفاية 

ولهذا  اجلامعي،  التعليم  جم��ال  يف 

يجب اأن يتم اختيار اأع�ساء �سبق اأن 

وعرفوا  اجلامعي  التدري�س  مار�سوا 

اأ�سراره ودقائقه، حتى ال يكون املجل�س 

اأع�ساء  وثالثة  اجلامعة،  على  عبئاً 

من القطاع اخلا�س من ذوي اخلربة 

املجال  يف  واالخت�سا�س  والكفاية 

املايل واال�ستثماري والنظامي، ويقابل 

من  ثالثة  اجلامعي  التعليم  خ��رباء 

خرباء القطاع اخلا�س، متخ�س�سون 

يف املجال املايل واال�ستثمار واملجال 

القانوين، وذلك حتى متتزج خرباتهم 

مع خربات املتخ�س�سني يف التعليم، 

قدر  اأك��رب  م��ن  اجلامعات  لت�ستفيد 

القدرات اجلامعية  يف جمال تطوير 

والقانونية،  وامل��ال��ي��ة،  االأك��ادمي��ي��ة، 

واال�ستثمارية، ومن هوؤالء ال�سبعة يتم 

اختيار رئي�س جمل�س االأمناء ونائبه، 

بحيث ال يكون لهما عالقة مبا�سرة 

االأع�ساء  ومن  اجلامعة،  يف  بالعمل 

رئي�س اجلامعة، باالإ�سافة اإىل ثالثة 

من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة 

ير�سحهم جمل�س اجلامعة.

اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  وي��ت��وىل 

ي�سدره  وما  النظام  الأحكام  وفقاً   -

لوائح  من  اجلامعات  �سوؤون  جمل�س 

ت�سعة   - وق����واع����د 

اخت�سا�ساً،  ع�سر 

اأحد ع�سر اخت�سا�ساً 

كانت ملجل�س اجلامعة 

ال��ن��ظ��ام امل��ل��غ��ي،  يف 

كانا  واخ��ت�����س��ا���س��ان 

ملجل�س التعليم العايل. 

القواعد  ف���اإق���رار 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��وائ��ح 

امل���ال���ي���ة واالإداري��������ة 

ل��ل��ج��ام��ع��ة، واإق�����رار 

املنظمة  ال���ق���واع���د 

ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

اال�����س����ت���������س����اري����ة 

واالأكادميية للقطاعني العام واخلا�س 

واإق��رار  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

القواعد املنظمة لدعم البحث العلمي، 

واالب��ت��ك��ار، وال��ت��األ��ي��ف، وال��رتج��م��ة، 

 »11« ال��ف��ق��رة  ت�سمنتها  وال��ن�����س��ر. 

والفقرة »12« من املادة الع�سرين من 

امللغي  العايل  التعليم  جمل�س  نظام 

يف  الفقرات  ه��ذه  كل  جمعت  والتي 

ن�س جميل خمت�سر: »اإق��رار اللوائح 

الداخلية للجامعة مما ال يرتب مزايا 

اللوائح  واق���رتاح  وظيفية،  اأو  مالية 

اخلا�سة باجلامعة اأو تعديلها«.

اخ��ت�����س��ا���س��ات جمال�س  ف��اأغ��ل��ب 

االأمناء اأخذت من اخت�سا�سات جمل�س 

اجلامعة، مثال التو�سية باملوافقة على 

واملعاهد  والعمادات  الكليات  اإن�ساء 

اأو دجمها  العلمية  واالأق�سام  واملراكز 

واإقرار  اأ�سمائها،  اأو تعديل  اإلغائها  اأو 

وتعيني  للجامعة،  ال�سنوية  امليزانية 

اأك��رث« حل�سابات  »اأو  مراجع خارجي 

اجلامعة، واعتماد احل�ساب اخلتامي 

�سوؤون  جمل�س  اإىل  ورفعه  للجامعة، 

اجل��ام��ع��ات، ومنح درج���ة ال��دك��ت��وراه 

الفخرية، باالإ�سافة اإىل اإقرار اأ�سماء 

الدرجات العلمية، التي كانت �سياغة 

على  تن�س  امللغي  النظام  يف  الفقرة 

وبرامج  العلمية  التخ�س�سات  اإق��رار 

التقرير  ومراجعة  العليا،  الدرا�سات 

اإىل جمل�س  ورفعه  للجامعة  ال�سنوي 

يحيله  ما  ودرا�سة  اجلامعات،  �سوؤون 

اإليه رئي�سه اأو يقرتح عر�سه اأي ع�سو 

من اأع�سائه؛ كل هذه مهام كان يقوم 

اقتطاعها  مت  اجلامعة،  جمل�س  بها 

وت��ع��دده��ا؛  م��ن��ه، وتغيري ع��ب��ارات��ه��ا، 

االأمناء.  مهام جمال�س  بكرثة  لتوحي 

ملجل�س  ُمنحا  اآخ����ران  اخت�سا�سان 

االأمناء من اخت�سا�سات جمل�س التعليم 

العايل امللغي هما اإقرار روؤية اجلامعة 

ور�سالتها واأهدافها، ور�سم �سيا�ساتها 

االأكادميية واملالية واالإدارية، واملوافقة 

على تكليف نواب رئي�س اجلامعة.

ت�ساوؤالً  يثري  االأول  االخت�سا�س 

مثال  القائمة؛  للجامعات  بالن�سبة 

جامعة امللك �سعود، لها روؤية، ور�سالة 

واأهداف، فهل �ستعر�س على جمل�س 

كما هي،  تبقى  اأم  الإقرارها،  االأمناء 

على  ال��ق��اع��دة  ه��ذه  تطبيق  يتم  اأم 

اجلامعات اجلديدة التي مل تُكّون لها 

روؤية وال ر�سالة وال اأهداف.

اأي�ساً ت�ساوؤل اآخر تثريه هذه املادة 

على:  الفقرة  تلك  عجز  ن�س  حيث 

واملالية  االأك��ادمي��ي��ة  �سيا�ساتها  ر�سم 

واالإداري��ة، فهل جمل�س االأمناء هو من 

ال  للجامعة؟  ال�سيا�سات  تلك  ير�سم 

اأظن ذلك، الأن هذا الن�س ي�سطدم مع 

ن�س املادة االأوىل من النظام واملت�سمنة 

التعريفات؛ حيث عرفت جمل�س �سوؤون 

املخت�سة  ال�سلطة  ب��اأن��ه:  اجلامعات 

ور���س��م  اجل��ام��ع��ات  ����س���وؤون  بتنظيم 

�سيا�ساتها؛ ور�سم ال�سيا�سة يعني و�سعها 

واإقرارها. كذلك فاإن ن�س املادة الثالثة 

اجلامعة  اأن  على  ن�ست  النظام  من 

موؤ�س�سة اأكادميية عامة ذات �سخ�سية 

اعتبارية م�ستقلة ماليًّا واإداريًّ��ا، ت�سهم 

للدولة  التعليمية  ال�سيا�سة  تنفيذ  يف 

وفق اأحكام النظام...، وهذا يعني اأن 

هناك �سيا�سة عليا تعليمية يلتزم بها 

وين�سرف  اجلامعات،  �سوؤون  جمل�س 

ومن  االأخ���رى  املجال�س  على  بالتايل 

�سمنها جما�س االأمناء. لهذا فاإن عبارة 

واملالية  االأكادميية  �سيا�ساتها  »ور�سم 

واالإدارية« يفهم منها اأن يو�سي جمل�س 

االأمناء مبا يراه من �سيا�سات اأكادميية 

ومالية واإدارية، ويرفعها ملجل�س �سوؤون 

اإن  واإق��راره��ا  فيها  للنظر  اجلامعات 

كانت متوافقة مع ال�سيا�سة التعليمية 

بعبارته  الن�س  اأن  للدولة، ولهذا نرى 

»ور�سم �سيا�ستها« غري موفق، كذلك 

جامعة  كل  ت�ستقل  اأن  بفكرة  يوحي 

ب�سيا�ستها االأكادميية واملالية واالإدارية 

اأمناء م�ستقل  اأن كل جمل�س  باعتبار 

عن االآخر، وهذا غري وارد الأن جمل�س 

�سيتخذه جمل�س  مب��ا  مقيد  االأم��ن��اء 

�سوؤون اجلامعات من قرار بخ�سو�س 

تلك ال�سيا�سات.

كذلك من اخت�سا�س جمل�س االأمناء 

رئي�س  ن���واب  تكليف  على  امل��واف��ق��ة 

ميار�سها  �سالحية  كانت  اجلامعة، 

يف  واأ�سندت  العايل  التعليم  جمل�س 

االأمناء،  اإىل جمل�س  اجلديد  النظام 

للفقرة  وفقاً  يكون  النواب  وتر�سيح 

املادة احلادية والثالثني من  »4« من 

يرفع  اجل��ام��ع��ة،  رئي�س  اخت�سا�س 

بالرت�سيحات اإىل جمل�س االأمناء الذي 

يعتمد تلك الرت�سيحات.

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ق�سم القانون العام

alhudaithy@yahoo.com

مهام مجالس األمناء في الجامعات »1 - 2«

د. عادل المكينزي
أ. د. إبراهيم الحديثي



ن��ظ��م ق�����ص��م ال��رب��ي��ة اخل��ا���ص��ة 

اف��را���ص��ي��اً  ل��ق��اء  ال��رب��ي��ة  بكلية 

حت��ت ع��ن��وان »ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف« 

ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإط�������ار  يف  وذل������ك 

الوطني  اليوم  لذكرى  امل�صاحبة 

امل��ن��ح  ب��ط��ل��ب��ة  واح����ت����ف����اًء   ،90
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، ب��ه��دف 

ون�صر  والتجارب  اخلربات  تبادل 

الق�صم،  طلبة  بني  التنوع  ثقافة 

على  ال�����ص��وء  لت�صليط  اإ���ص��اف��ة 

الكوادر  اإع��داد  يف  الق�صم  جهود 

على  ث��ره��ا  واأ وال��ع��رب��ي��ة  املحلية 

الإعاقة  لذوي  املقدمة  اخلدمات 

ح��ي��ث  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  ال�������دول  يف 

من  الأوىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ت��ع��د 

اجلامعات  م�صتوى  على  نوعها 

ل�صعودية. ا

احل�ضور

ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء 

الربية  كلية  عميد 

ال�����ص��اي��ع،  ف��ه��د  د. 

ورئ�����ي�����������س ق�����ص��م 

ال��رب��ي��ة اخل��ا���ص��ة 

ع���ب���دال���ك���رمي  د. 

وروؤ���ص��اء  احل�صني، 

اأق�������ص���ام ال��رب��ي��ة 

اخل���ا����ص���ة ب��ب��ع�����س 

اجل��������ام��������ع��������ات 

ال�����ص��ع��ودي��ة، وع��دد 

هيئة  اأع�����ص��اء  م��ن 

باأق�صام  التدري�س 

ال��رب��ي��ة اخل��ا���ص��ة، 

ملركز  التنفيذي  للمدير  اإ�صافة 

الإع��اق��ة  لأب��ح��اث  �صلمان  امل��ل��ك 

من  وجمموعة  �صكر،  اأبو  ُعال  د. 

ط���الب وط��ال��ب��ات ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

وال���دك���ت���وراه، من  وامل��اج�����ص��ت��ر 

»ال�����ص��ع��ودي��ة، ال����ع����راق، م�����ص��ر، 

ال���ي���م���ن، امل����غ����رب، ال�������ص���ودان، 

الأردن«. الإمارات،  البحرين، 

درا�ضات  15 طالب 
عليا

ع����م����ي����د ك���ل���ي���ة 

ال��رب��ي��ة اأ����ص���ار يف 

اإىل  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة 

اإح�����ص��ائ��ي��ات  اأن 

ال���ق���ب���ول ل���ربام���ج 

العليا  ال��درا���ص��ات 

ل���ل���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

ت��ث��ب��ت  1442ه�، 
ال��ط��ل��ب��ة  ع����دد  اأن 

غ���ر ال�����ص��ع��ودي��ني 

برامج  يف  املقبولني 

»ماج�صتر  الق�صم 

 15 بلغ  ودك��ت��وراه« 

ط���ال���ب���اً م���ن اأ���ص��ل 

مزيد  اإىل  داع��ي��اً  م��ت��ق��دم��اً،   19
على  والتعرف  الثقايف  التنوع  من 

حيث  ال��دول،  من  العديد  جت��ارب 

للجميع  اإثراء  فيه  اللقاء  هذا  اأن 

بها  يرغب  وتطلعات  اآف��اق  وفتح 

العليا و�صنعمل  طالبات الدرا�صات 

الكلية على حتقيقها،  جاهدين يف 

الربية  ق�صم  لرئي�س  �صكره  ووجه 

امل�صاركات  والطالبات  اخلا�صة 

الق�صم،  يف  الطالبي  وللمجل�س 

اأن  للوطن  بدعائه  كلمته  وخ��ت��م 

بخر  الوطنية  اأي��ام��ه  عليه  يعيد 

عطاء  ي�صتمر  واأن  و�صالم،  واأمن 

الدول. الوطن جلميع 

الفوائد اأبرز 

ق�صم  رئي�س  اأ���ص��ار  جانبه  م��ن 

عبدالكرمي  د.  اخلا�صة  الربية 

اأن  اإىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  احل�������ص���ني، 

اأقدم  من  اخلا�صة  الربية  ق�صم 

حيث  العربي  العامل  يف  الأق�صام 

فيه  ويدر�س  1404ه�،  افتتح عام 

ال�صعوديني  الطالب  من  جمموعة 

يفتح  فالق�صم  ال�صعوديني  وغ��ر 

ب����واب����ه ل��ل��ج��م��ي��ع،  اأ

وه�����ذا م���ن ���ص��م��ن 

���ص��ي��ا���ص��ة اجل��ام��ع��ة 

وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�������ص���ع���ودي���ة، ك��م��ا 

ت���ق���دم اخل���دم���ات 

جم����اًن����ا ل��ل��ج��م��ي��ع، 

واأك�����د ع��ل��ى ه��دف 

ه��ذه امل��ب��ادرة وه��و 

اإع��ط��اء ت�����ص��ور عن 

ت����واج����د ال���ط���الب 

يف  ال�صعوديني  غر 

ال��دول  م��ن  الق�صم 

والتعرف  املختلفة، 

الفوائد  اأب��رز  على 

ال��ت��ي ا���ص��ت��ف��ادوه��ا 

واأي�صا  بالق�صم،  ت��واج��ده��م  م��ن 

ا����ص���ت���ف���ادة ال���ق�������ص���م وال��ط��ل��ب��ة 

ال�������ص���ع���ودي���ني م����ن ت���واج���ده���م، 

الربية  ق�صم  يف  الدرا�صة  فاأثر 

على  وا�صحة  وج��ه��وده  اخلا�صة 

العربي،  والعامل  املحلي  امل�صتوى 

كلية  عميد  حر�س  من  نابع  وهذا 

ال�صعوديني  الطالب  على  الربية 

ال�صعوديني. وغر 

الكلباين خوجة 

الأ�صتاذة  اأ�صارت 

ج��وخ��ة ب��ن��ت ���ص��امل 

ال����ك����ل����ب����اين، م��ن 

���ص��ل��ط��ن��ة ع���م���ان، 

ط���ال���ب���ة درا�����ص����ات 

ع���ل���ي���ا دك������ت������وراه 

ت����رب����ي����ة خ���ا����ص���ة 

����ص���ع���وب���ات ت��ع��ل��م، 

التحاقها  اأن  اإىل 

ب��ال��ق�����ص��م ت���زام���ن 

م���ع اف���ت���ت���اح ق�����ص��م 

ال��رب��ي��ة اخل��ا���ص��ة 

عام  عمان  ب�صلطنة 

 ، ٢م ٠ ٠ ١ /٢ ٠ ٠ ٠

من  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  اأن  وذك����رت 

درا�صتها  م��ن  املكت�صبة  ال��ف��وائ��د 

ت��اأه��ي��ل��ه��ا  مت  ح��ي��ث  ال��ق�����ص��م،  يف 

ال�صحيح  الإع�����داد  واإع����داده����ا 

الأ���ص��خ��ا���س ذوي  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

بقاعدة  ت��زوي��ده��ا  ومت  الإع��اق��ة، 

م�����ص��ارات  ب��ك��اف��ة  وا���ص��ع��ة  علمية 

الإع���اق���ة ب��الإ���ص��اف��ة ل��ل��م��ع��رف��ة 

���ص��ع��وب��ات  امل��ك��ث��ف��ة يف جم�����ال 

كيفية  يف  تهيئتها  ومت  ال��ت��ع��ل��م، 

مت  كما  العلمي،  البحث  اإع���داد 

اإعداد  كيفية  يف  مهارات  اإك�صابها 

النقا�س  وح��ل��ق��ات  ال��ع��م��ل  ور����س 

امل�صاركة  يف  الأث���ر  ل��ه  ك��ان  مم��ا 

وال��ن��دوات وغرها  امل��وؤمت��رات  يف 

منذ  �صقلها  مت  التي  املهارات  من 

البكالوريو�س. مرحلة  يف  دخولها 

املقدمة  اخل��دم��ات  اأن  وذك��رت 

اجلامعة  م��ن  منحة  كطالبة  لها 

والدرا�صة  الر�صوم  ومنها  كثرة 

للعالج  بالإ�صافة  جماين  وال�صكن 

احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  يف 

�صفر  ت���ذك���رة  ع��ل��ى  واحل�������ص���ول 

ذه���اب واي����اب ���ص��ن��وي��ا، وت��ع��ام��ل 

ال�صعوديات  ال��ط��ال��ب��ات  معاملة 

حيث متنح لها مكافاأة بقيمة ٩٠٠ 

الإن�صانية  لالأق�صام  �صهرياً  ريال 

الطبية،  لالأق�صام  ري��ال  و١٠٠٠ 

درا�صي. ف�صل  كل  كتب  وبدل 

عثمان اأمل 

عثمان  اأح��م��د  اأم���ل  و���ص��ارك��ت 

ف�صل، طالبة دكتوراه م�صار ال�صم 

جمهورية  م��ن  ال�صمع  و���ص��ع��اف 

الدرا�صة،  يف  جتربتها  ال�صودان 

تربية  بكالوريو�س  خريجة  فهي 

خ��ا���ص��ة م���ن ج��ام��ع��ة اخل��رط��وم 

بق�صم  معيدة  ك��اأول  تعيينها  ومت 

ال���رب���ي���ة اخل���ا����ص���ة ب��ال�����ص��ودان 

ب��ج��ام��ع��ة اخل���رط���وم، وال��ت��ح��ق��ت 

بجامعة  اخلا�صة  الربية  بق�صم 

املاج�صتر،  لدرا�صة  �صعود  امللك 

نقلت  امل��رح��ل��ة  ن���ه���ت  اأ اأن  ب��ع��د 

جامعة  يف  ل��دول��ت��ه��ا  ا���ص��ت��ف��ادت��ه��ا 

كمحا�صر  عملت  حيث  اخلرطوم 

بتطوير  وق��ام��ت  ���ص��ن��وات   3 مل��دة 

اأ�صماء  وتعديل  الدرا�صية  اخلطط 

اكت�صبته  م��ا  على  بناء  امل��ق��ررات 

العربية  اململكة  يف  الدرا�صة  من 

مرحلة  تكمل  والآن  ال�صعودية، 

اخلا�صة  الربية  بق�صم  الدكتوراه 

و�صكرت  ���ص��ع��ود،  امل��ل��ك  بجامعة 

الربية  وق�صم  �صعود  امللك  جامعة 

اخل���ا����ص���ة حت����دي����داً ح��ي��ث ك��ان 

تاأهيلها  يف  اهلل  بعد  ف�صل  لهم 

على  لي�س  وا�صحة  ب�صمة  وت��رك 

على  بل  فقط  ال�صخ�صي  امل�صتوى 

اخلا�صة  الربية  م�صرة  م�صتوى 

ب��ج��ام��ع��ة اخل���رط���وم وم�����ص��ت��ق��ب��اًل 

كل  فلهم  باأكمله،  ال�صودان  على 

والحرام. التقدير 

املقهوي ن�ضامي 

البحرينية  ال��ط��ال��ب��ة  واأك����دت 

ن�������ص���امي امل���ق���ه���وي 

م������اج�������������ص������ت������ر 

ا�������ص������ط������راب������ات 

وانفعالية،  �صلوكية 

اختيارها  �صبب  اأن 

ل��ل��ت��خ�����ص�����س ق��ل��ة 

امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 

حملة  من  البحرين 

���ص��ه��ادات ال��رب��ي��ة 

اخل��ا���ص��ة، وذك���رت 

اأن اإجراءات القبول 

كانت  اجل��ام��ع��ة  يف 

���ص��ه��ل��ة وم��ي�����ص��رة، 

الفوائد  ناحية  ومن 

امل���ك���ت�������ص���ب���ة م��ن 

الق�صم  يف  الدرا�صة 

الكثر  لها  اأ�صافت  اأنها  اأو�صحت 

والجتماعية  املعرفية  الناحية  من 

اأن  اإىل  م�������ص���رًة  وال���ث���ق���اف���ي���ة، 

لها كطالبة  التي قدمت  اخلدمات 

منحة خارجية يف اجلامعة عديدة 

املقدمة  اخل��دم��ات  ت��ع��ادل  وه��ي 

ب��الإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ع��ودي��ني  للطلبة 

جمانية  �صنوية  تذكرة  وجود  اإىل 

ورح����الت م��ت��ن��وع��ة 

ي���ق���ي���م���ه���ا م���رك���ز 

املنح  طلبة  رع��اي��ة 

وب���دل ق���دوم وب��دل 

ح���م���ل اأم���ت���ع���ة يف 

ن����ه����اي����ة امل����ط����اف 

والتخرج.

املقهوي  واأن��ه��ت 

م�����������ص�����ارك�����ت�����ه�����ا 

مب����ج����م����وع����ة م���ن 

لطلبة  ال��ن�����ص��ائ��ح 

امل���ن���ح اخل���ارج���ي���ة 

امل����ق����ب����ل����ني ع���ل���ى 

ال�������درا��������ص�������ة يف 

�صعود  امللك  جامعة 

التوكل على  واأهمها 

وال�صرب،  والجتهاد  واجل��د  اهلل، 

�صحبة  اخ��ت��ي��ار  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

تخطي  ع��ل��ى  ت��ق��وي��ه��م  ���ص��احل��ة 

فر�صة  ال��غ��رب��ة  واع��ت��ب��ار  ال��غ��رب��ة 

ل�����ص��ق��ل امل����ه����ارات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 

والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����س وب��ن��اء 

الدرا�صة  اأن  اإىل  واأ�صارت  الذات، 

يف جامعة امللك �صعود تعد فر�صة 

اجلامعة  ك��ون  ت��ع��و���س  ل  ذه��ب��ي��ة 

يف  متقدمة  م��راك��ز  ع��ل��ى  ح���ازت 

العاملية. الت�صنيفات 

ال�ضقري يا�ضمني 

ال�صقر  ي��ا���ص��م��ني  الأ����ص���ت���اذة 

خا�صة  ت��رب��ي��ة  ماج�صتر  ب��اح��ث��ة 

م�����ص��ار ا����ص���ط���راب���ات ���ص��ل��وك��ي��ة 

وان���ف���ع���ال���ي���ة م����ن اجل���م���ه���وري���ة 

دائ��م��ا  اه��ت��م��ام��ا  مل�صت  اليمنية، 

اأ���ص��وًة  امل��ن��ح  لطلبة  ال��ق�����ص��م  م��ن 

ب��زم��الئ��ه��م ال��ط��ل��ب��ة ال�����ص��ع��ودي��ني 

واملعرفة  العلم  �صبل  توفر  وم��ن 

ل��ه��م ودع����م ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

الق�صم  داخل  التطوعية  بالأعمال 

على  ت�صاعدهم  وال��ت��ي  وخ��ارج��ه 

ت���ك���وي���ن ع���الق���ات 

الطلبة  خمتلف  مع 

وت���ب���ادل اخل���ربات 

فالهدف  املختلفة، 

للجامعة  الأ�صا�صي 

ول����ل����ق���������ص����م م���ن 

ا���ص��ت��ق��ط��اب ط��الب 

امل���ن���ح امل��ت��م��ي��زي��ن 

م���ن ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

ال����وط����ن ال���ع���رب���ي 

ه������و اإع������داده������م 

باأنف�صهم  ل��رت��ق��وا 

وب����اأوط����ان����ه����م يف 

م����ي����دان ال���رب���ي���ة 

اخلا�صة.

ال�صقر  وذك��رت 

اليمينة  اجلامعات  بني  مقارنة  يف 

داخل  اجلامعات  اأن  وال�صعودية 

ما  برامج  يف  املعلمني  تعد  اليمن 

مبعلم  ل��ي��ت��خ��رج��وا  اخل��دم��ة  ق��ب��ل 

ي��وج��د  ول  ع���ام  ت��رب��ي��ة خ��ا���ص��ة 

م�����ص��ارات حم����ددة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

الإعاقة كما  فئات معينة من ذوي 

ال�صعودية،  اجلامعات  داخ��ل  هو 

واأخ���������را ق���دم���ت 

جمموعة  ال�صقر 

ن�صائح  من  متنوعة 

ل��ط��ل��ب��ة امل��ن��ح وم��ن 

يجب  اأنهم  اأب��رزه��ا 

�صفراء  يكونوا  اأن 

ل��ب��ل��دان��ه��م داخ����ل 

اجل��ام��ع��ة و���ص��ف��راء 

ل���ل���ج���ام���ع���ة ح��ني 

الوطن. اإىل  العودة 

دلل عيد

الأردنية  الطالبة 

طالبة  ع��ي��د،  دلل 

م�صار  م��اج�����ص��ت��ر، 

ا�������ص������ط������راب������ات 

وانفعالية،  �صلوكية 

ت��ق��دم��ت جلامعة  اأن��ه��ا  اأو���ص��ح��ت 

امل����ل����ك �����ص����ع����ود م�����ن ب�����ني ك��ل 

ال�صديد  حبها  ب�صبب  اجلامعات 

باإكمال  ورغبتها  اجلامعة  ل��ه��ذه 

ال��درا���ص��ة ف��ي��ه��ا، وت��ط��رق��ت اإىل 

الربية  ق�صم  بني  ب�صيطة  مقارنة 

وال�صعودية  الأردن  يف  اخلا�صة 

ال��رب��ي��ة  اأن  اأو����ص���ح���ت  ح���ي���ث 

اجلديد  ب��الأم��ر  لي�صت  اخلا�صة 

اإذ  الها�صمية  الأردنية  اململكة  يف 

ذوي  الأف��راد  باأمور  اململكة  تهتم 

امليالد  من  اخلا�صة  الحتياجات 

وعلى  كلها،  احل��ي��اة  م��راح��ل  اإىل 

وقلة  امل����وارد  �صعف  م��ن  ال��رغ��م 

هناك  النا�س  اأن  اإل  الإمكانيات 

لالأ�صخا�س  �صديد  تقبل  لديهم 

ذوي الحتياجات اخلا�صة ولديهم 

ال�صامل،  الدمج  لفكرة  كبر  تقبل 

ومت���ي���زت ال��رب��ي��ة اخل��ا���ص��ة يف 

عنها  ال�صعودية  العربية  اململكة 

الها�صمية  الأردن���ي���ة  اململكة  يف 

ب��ت��خ��ري��ج ط��الب  ت��ه��ت��م  ن���ه���ا  اأ يف 

الربية  م�صارات  يف  متخ�ص�صني 

عك�س  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اخل��ا���ص��ة 

امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة ال���ت���ي ت��ق��وم 

تربية  ب�����ص��ه��ادة  الطلبة  بتخريج 

يف  التخ�ص�س  دون  عامة  خا�صة 

معني. م�صار 

ال�ضبيب ن�ضرين 

الأ���ص��ت��اذة  ال�صعودية  الطالبة 

دكتوراه  مر�صحة  ال�صبيب  ن�صرين 

م�صار  اخل��ا���ص��ة  ال��رب��ي��ة  بق�صم 

اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  تعلم،  �صعوبات 

ذك��رى  يف  التوقيت  ه��ذا  اخ��ت��ي��ار 

لعقد  ال��ت�����ص��ع��ني  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 

ير�صخ  امل��ت��م��ي��زة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه 

اأ���ص��دق م��ع��اين الأخ���وة واأوا���ص��ر 

ال��ت��ع��اون ب��ني ط��ل��ب��ة ال��ق�����ص��م من 

ال���دول  م��ن  و�صقيقاتها  امل��م��ل��ك��ة 

واأك����دت على  الأخ����رى،  ال��ع��رب��ي��ة 

رحاب  يف  الثقايف  التنوع  اأهمية 

تفاعل  م��ن  ي��ع��ززه  وم��ا  اجل��ام��ع��ة 

احل�����س ال��ث��ق��ايف واحل�����ص��اري من 

ذلك  ع��ن  لينتج  الأط���راف  جميع 

حول  الأف��ك��ار  من  متكاملة  �صور 

م��و���ص��وع م��ا م��ن خ���الل وج��ه��ات 

خم��ت��ل��ف��ة،  م���دخ���الت  ذات  ن��ظ��ر 

ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

جن�صيات  عدة  من  حتت�صن طالب 

ال��رائ��د  اخل��ا���ص��ة  ال��رب��ي��ة  كق�صم 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ص��ع��ود ال��ع��ري��ق��ة 

ت�صتحق  معطاءة  ثرية،  بيئة  هي 

اإليها  الوافد  الطالب  يخو�س  اأن 

من  توفره  مما  وي�صتفيد  التجربة، 

وخ��ربات  غ��ن��ي��ة،  علمية  م�����ص��ادر 

يد  على  اجل��ودة  عالية  اأكادميية 

كبر  ق��در  على  اأف��ا���ص��ل  اأ���ص��ات��ذة 

والن�صاط  العلمي،  التاأهيل  م��ن 

ف��اإن  ول��ذل��ك  والط����الع.  البحثي 

الق�صم  لهذا  والنتماء  الدرا�صة 

للطالب  ومميزة  كبرة  اإ�صافة  هو 

مبكان  الأهمية  فمن  له.  حت�صب 

برامج  اأف�صل  انتقاء  احلر�س على 

يف  واأع��رق��ه��ا  العليا  ال��درا���ص��ات 

للدرا�صة  اخلا�صة  الربية  ميدان 

على  بدوره  ينعك�س  ملا  خاللها  من 

جميع  يف  الطالب  �صخ�صية  تنمية 

واملهارية. املعرفية  املجالت 
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حضر اللقاء رؤساء أقسام تربية خاصة وأعضاء هيئة تدريس ومدير مركز أبحاث اإلعاقة

نسايم: الخدمات المقدمة لي  كطالبة منحة عديدة 
وتعادل الخدمات المقدمة للطلبة السعوديين

ياسمين: نحن حاليًا سفراء لبلداننا داخل الجامعة 
وسفراء للجامعة حين العودة إلى الوطن

حتت �شعار »التنوع الثقايف«

قسم التربية الخاصة يحتفي بطلبة المنح

د. عبدالكرمي احل�ضنيد. فهد ال�ضايع

جوخة: الرسوم 
والدراسة 

والسكن مجاني 
باإلضافة 

للعالج وتذكرة 
سفر ذهاب 
واياب سنويا

دالل: تقدمت 
لهذه الجامعة 

دون كل 
الجامعات لحبي 

الشديد لها 
ورغبتي بإكمال 
الدراسة فيها

أمل: طورت 
خططا دراسية 
وعدلت أسماء 
مقررات في 
السودان بناء 

على ما اكتسبته 
بالقسم

نسرين: بيئة 
تحتضن 

طالبًا من عدة 
جنسيات كقسم 
التربية الخاصة 
هي بيئة ثرية 

ومعطاءة



                        تستطلع آراء الطالب والطالبات 
في االختبارات الحضورية

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

ط��اب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا الأ����س���ب���وع 

امل���ا����س���ي لإج�������راء الخ���ت���ب���ارات 

ال��ف�����س��ل��ي��ة ح�����س��وري��اً، وات��خ��ذت 

درج���ات  اأق�����س��ى  ذل���ك  �سبيل  يف 

والإج��راءات  والن�سباط  التنظيم 

لب�س  م��ن  ال�����س��ح��ي��ة  الح���رازي���ة 

احل���رارة  درج���ة  وق��ي��ا���س  الكمامة 

اأمر  واأ�سندت  للكلية،  الدخول  قبل 

لأ�ستاذ  الختبارات  ب�ساأن  التن�سيق 

�سواء  الطلبة  مع  بالتفاهم  امل��ادة 

مع  املكان،  اأو  التوقيت  ناحية  من 

ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأخ���ذ ع���دد ط��اب 

توزيعهم  وكيفية  بالعتبار  ال�سعبة 

يف ق��اع��ات الخ��ت��ب��ارات وت��وف��ر 

املتطلبات الازمة لهم مع احلفاظ 

هذا  يف  الجتماعي،  التباعد  على 

ال�ستطاع التقينا عددا من الطلبة 

واآرائهم  انطباعاتهم  و�ساألناهم عن 

واأبرز  حول الختبارات احل�سورية 

واجهتهم.. التي  ال�سعوبات 

مزيد من املرونة

علي  ب��ن  عبدالعزيز  ب��ن  حممد 

وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق  كلية  ال��ع��ن��زان، 

امل�ستوى  احلقوق،  ق�سم  ال�سيا�سية، 

التا�سع »الأخر«، اأكد اأن الختبارات 

تتم يف الكلية حالًيا ب�سكل ح�سوري 

عن طريق التن�سيق مع دكتور املادة 

الكلية  نف�س  يف  الختبارات  وجلنة 

حيث مت حتديد الأيام املنا�سبة من 

بداية  منذ  الختبارات  جلنة  قبل 

الدرا�سي احلايل لكل مادة  الف�سل 

م�ستقل. ب�سكل 

فهي  الختبارات  اآلية  عن  واأم��ا 

ولي�ست  ورق��ي��ة  ت��ك��ون  ال��غ��ال��ب  يف 

مرونة  هناك  اأن  علًما  اإلكرونية 

قبل  من  الختبار  �سكل  حتديد  يف 

لدكتور  اخليار  الكلية، حيث جعلت 

بعني  اآخ���ذاً  ذل��ك  تقدير  امل���ادة يف 

العتبار عدد طاب ال�سعبة وكيفية 

الخ��ت��ب��ارات  ق��اع��ات  يف  توزيعهم 

وتوفر املتطلبات الازمة لهم.

اأ�شبه بـ»واجب«

م��ن ج��ان��ب��ه ي���رى ���س��ع��ود حممد 

ال��ع��ف��ا���س��ي، م���ن ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 

احلقوق،  ق�سم  ال�سيا�سية،  والعلوم 

كانت  واإن  ح��ت��ى  الخ��ت��ب��ارات  اأن 

ح�سورية فاإنها - قطعاً - ل تعك�س 

اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ط��اب،  م�ستويات 

ج���زءاً ك��ب��راً م��ن ال��درج��ات يكون 

املنزلية،  ال��واج��ب��ات  على  معتمداً 

منها  الهدف  فقدت  الأ�سئلة  وحّتى 

لأنها تكون مب�ّسطة وحمّددة بعوامل 

اأخرى.

اأخ���رى  اأن ه��ن��اك ع��وام��ل  ك��م��ا 

الحتبارات  بهذه  مرتبطة  عديدة 

وت���وؤث���ر ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ه��ا ال���س��ت��ع��داد 

ومنها  ل���ه،  وال��ت��ج��ه��ي��ز  ل��اخ��ت��ب��ار 

والأدوات  الإن��رن��ت  �سرعة  عامل 

ذلك،  اإىل  وما  الآيل  احلا�سب  مثل 

واأي م�سكلة على اأي عامل من هذه 

الختبار  ه��ذا  �سر  تعيق  العوامل 

حما�سر  ي�سطر  ل��ذل��ك  ب�سهولة، 

العوامل  تلك  كل  يراعي  اأن  املقّرر 

وال���ظ���روف مّم���ا ي��ج��ع��ل الخ��ت��ب��ار 

مفتوح  بوقت  »واجباً«  بكونه  اأ�سبه 

ل يعك�س م�ستوى اأي طالب.

قال  لها  التن�سيق  كيفية  وح��ول 

جتهيز  على  يعتمد  هذا  العفا�سي: 

�سرعة  واخ��ت��ب��ار  الآيل  احل��ا���س��ب 

والإ�ستعداد  الإختبار  قبل  الإنرنت 

من ناحية املذاكرة.

هناك  اأن  اأع��ت��ق��د  ل  واأ����س���اف: 

�سعوبات على الطالب يف ظل وجود 

جتاوز  على  تعينه  التي  الت�سهيات 

ذاته  الوقت  لكّنها يف  املرحلة،  هذه 

ل حتّقق الأهداف املرجّوة منها.

معاناة كبرية

اأما مو�سى عبداهلل بن ق�سمول، 

فرى  الإع��ام،  ق�سم  الآداب،  كلية 

يف  والطالبات  الطاب  معاناة  اأن 

م�ساعفة  كبرة  الخ��ت��ب��ارات  ه��ذه 

����س���واء م���ن ن��اح��ي��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق اأو 

كنا  حيث  ال�ستعداد،  اأو  التوقيت 

اإل��ك��رون��ي��ة »ع��ن  ن��ت��وق��ع اأن ت��ك��ون 

ال��درو���س  م��ن  الكثر  وفاتنا  بعد« 

اجلامعة حتاول  لكن  واملحا�سرات، 

مع  الأم����ور  تي�سر  الإم��ك��ان  ق��در 

الل��ت��زام ب��الإج��راءات الح��رازي��ة، 

بع�س  تفويت  من  يعانون  والطاب 

اأو بعد  املحا�سرات التي تكون قبل 

الختبار.

مو�سى  اأكد  التن�سيق  ناحية  ومن 

املادة  لأ�ستاذ  اأوك��ل  الأم��ر  هذا  اأن 

اأ�ستاذ  كل  اإن  حيث  اعتقاده  ح�سب 

ي��ن�����س��ق م���ع ال���ط���اب م���ن ن��اح��ي��ة 

اإذا  التوقيت واملكان ويتم تق�سيمهم 

كان العدد كبراً حتى يلتزم اجلميع 

بالتباعد.

ونفى وجود �سعوبات قائًا: وهلل 

�سعوبات  ن��واج��ه  ل  وامل��ن��ة  احلمد 

تنظيم  من  �سواء  مي�سرة  والأم���ور 

الطاب  وع��ي  من  حتى  اأو  الكلية 

اأنف�سهم.

ا�شتثنائية ظروف 

ب���������دوره ����س���ك���ر ����س���ع���ي���د ب��ن 

كلية  ال�����س��م��راين،  ع��ب��دال��رح��م��ن 

اجلامعة  اإدارة  والرجمة،  اللغات 

امل�سوؤولني  وجميع  الكلية  واإدارة 

ما  كل  على  والإداري��ني  والأ�ساتذة 

قدموه من تعاون وتفهم واإجراءات 

ذل��ك  ك��ل  اأن  م���وؤك���داً  اح���رازي���ة، 

ي��ن��ط��ل��ق م���ن ح���ر����س امل�����س��وؤول��ني 

ع��ل��ى ���س��ح��ة و���س��ام��ة ال��ط��اب 

لتوجيهات  وتطبيقاً  واملن�سوبني، 

امل���������س����وؤول����ني وامل��ت��خ�����س�����س��ني، 

هذه  يف  �سعوبات  وج���ود  م��وؤك��داً 

لي�س  لكن  �سك،  دون  الختبارات 

وعلينا  كان،  مما  اأف�سل  بالإمكان 

مع  نتعاون  اأن  وطالبات  كطاب 

اجل���ه���ات امل�������س���وؤول���ة ون�����س��اع��ف 

حتى  ال�سعوبات،  ونتحمل  اجلهود 

دون خ�سائر  مت�سي هذه اجلائحة 

اأو �سحايا باإذن اهلل.

الطاب  لإخوانه  ن�سيحة  ووجه 

اأننا منر  �سك  قائًا: ل  والطالبات 

ا�ستثنائية  وظ��روف  حرجة  بفرة 

يعر�سنا من  ما  مع  التاأقلم  وعلينا 

حتديات  اأو  عقبات  اأو  �سعوبات 

الوقت  ا�ستثمار  خ��ال  م��ن  وذل��ك 

وم�ساعفة اجلهد.

اأ�شاتذة متفهمون

العطا�س،  �سيخ  ع��ب��داهلل  واأك���د 

الإع���ام،  ق�سم  الآداب،  كلية  م��ن 

م�ساعب  وج��ود  الثالث،  امل�ستوى 

له  بالن�سبة  الخ��ت��ب��ارات  ه��ذه  يف 

عن  كانت  الدرا�سة  اأن  خ�سو�ساً 

تكون  اأن  املفر�س  كان  بعد، وعليه 

ولكن  بعد،  عن  اأي�ساً  الختبارات 

 - ب��اأول  اأولً  الدكتور  م��ع  املتابعة 

الطالب  على  ت�سهل   - قوله  ح�سب 

الكثر.

من  يتم  التن�سيق  اأن  اإىل  واأ�سار 

التعاون بني الطاب واأ�ستاذ  خال 

الأ�ساتذة  جميع  اأن  م��وؤك��داً  امل��ادة 

وهلل  ال��ط��ل��ب��ة  لأو����س���اع  متفهمون 

احلمد، ومن ناحية ال�سعوبات اأكد 

�سعوبة  مثل  منها  العديد  وج���ود 

اأداء  و�سعوبة  بعد  عن  امل��اده  فهم 

لكن  اجل��ائ��ح��ة،  ب�سبب  التكاليف 

وكانوا  معنا  يق�سروا  مل  الدكاترة 

جًدا متعاونني.

بروتوكوالت فقط

خ��ل��ود ف��ه��د ب��ن ط��ح��ن��ون، كلية 

امل�ستوى  الإع���ام،  ق�سم  الآداب، 

اخلام�س، ترى اأن فرة الختبارات 

كثًرا  تختلف  ل  »كورونا«  زمن  يف 

اأن  بحكم  �سابًقا  عليه  كانت  عما 

توجد  ول  ح�سورية،  الخ��ت��ب��ارات 

يكمن  فقط  الخ��ت��اف  �سعوبات، 

ال�سحية  الربوتوكولت  تطبيق  يف 

والحرازية.

وق����ال����ت: ي��ت��م حت���دي���د م��وع��د 

اأن ع��دد  الخ��ت��ب��ار، وال��ت��اأك��د م��ن 

م�����س��اح��ة قاعة  ي��ائ��م  ال��ط��ال��ب��ات 

الخ��ت��ب��ار ب��ع��د  ات��خ��اذ اإج����راءات 

التباعد، ويف حال كان العدد كبراً 

يتم  كما  ل��ف��رت��ني،  تق�سيمنا  يتم 

الإج����راءات  تطبيق  على  التاأكيد 

وقيا�س  الكمامة  لب�س  من  الوقائية 
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العنزان: هناك مرونة في تحديد شكل االختبار وذلك بالتنسيق مع أستاذ المادة
»واجب« مفتوح العفاسي: ال تعكس المستوى وال تحقق األهداف وأشبه ما تكون بـ

بن قصمول: معاناتنا كبيرة سواء من حيث التنسيق أو التوقيت أو االستعداد!

مو�شى حممد عبداللة

الشمراني: ليس باإلمكان أفضل مما كان 
وعلينا مضاعفة الجهود وتحمل الصعوبات

خلود: ال صعوبات .. االختالف فقط في 
تطبيق البروتوكوالت الصحية واالحترازية
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بشرى سارة بطرح اللقاح نهاية العام الجاري

طبيب ماليزي يصحح »اعتقادًا خاطئًا« بشأن معجون األسنان

تلوث الهواء قد يصيبك بالزهايمر!

رغم ت�صريحاتها �حلذرة �صابقا حول تاريخ �لتو�صل �إىل لقاح 

�صد فريو�س كورونا �لذي طال �ملاليني حول �لعامل، وبد�أ يتف�صى 

�ل�صحة  منظمة  �أعربت  �لبلد�ن،  من  �لعديد  يف  ثانية  مبوجة 

�لعاملية عن �أملها باأن يب�صر �للقاح �صد �لوباء �لنور نهاية �لعام 

�جلاري.

�أده��ان��وم  تيدرو�س  �لأمم��ي��ة  للمنظمة  �لعام  �ملدير  ق��ال  فقد 

يكون  قد   COVID-19 �صد  �للقاح  �إن  موؤخر�ً،  غيربي�صو�س، 

جاهز� نهاية �لعام، دون �خلو�س يف �لتفا�صيل.

و�أ�صاف خالل كلمة �ألقاها يف نهاية �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي 

ملكافحة  لقاحات  �إىل  »نحتاج  يومني  ��صتمر  و�ل��ذي  للمنظمة، 

نهاية هذ�  لقاح  لدينا  يكون  �أمل يف ذلك، قد  �جلائحة، وهناك 

�لعام«.

ي�صار �إىل �أن هناك حتى �لآن �صمن مبادرة COVAX �لعاملية 

�لتي �أطلقتها �ملنظمة، و�لتي تهدف �إىل توزيع 2 مليار جرعة من 

2021 ، ت�صعة لقاحات جتريبية يف  لقاحات كورونا بنهاية عام 

طور �لإعد�د وقد بلغت مر�حل متطورة ومب�صرة.

�أن  �لجتماع  ذلك  من  و�حد  يوم  قبل  �أعلنت  �ملنظمة  وكانت 

�أعد�د �لإ�صابات �لفعلية بالفريو�س �مل�صتجد �لذي �أ�صاب 10% 

من �صكان �لعامل، �أكرث من �لأرقام �ملعلنة ر�صميا، وطالب مديرها 

بت�صريع �إ�صالح �ملوؤ�ص�صة �لدولية للتعامل مع �لتحديات �ل�صحية.

ويف كلمة لدى �فتتاح جل�صة ��صتثنائية للمجل�س �لتنفيذي حول 

�لعمل  عن  بقوة  غيربي�صو�س  د�فع  كوفيد19-،  وباء  مع  �لتعامل 

�لذي �أجنزته �ملنظمة �لتي يتهمها �لرئي�س �لأمريكي دونالد ترمب 

من  �أكرث  بوفاة  ت�صببت  �لتي  للجائحة  �إد�رتها  يف  �لكفاءة  بعدم 

مليون �صخ�س.

يف حني �أعلن مدير ق�صم �لطو�رئ يف �ملنظمة مايكل ر�ين �أن 

�أي  بالفريو�س  �أ�صيبو�  يكونون  قد  �لعامل  �صكان  من   10% نحو 

780 مليون ن�صمة، بينما �لأرقام �ملعلنة ر�صميا ت�صري �إىل �أن عدد 
�حلالت يقارب 35،3 مليونا.

تجنب استخدام النقود الورقية 
خالل جائحة »كورونا«

من �ملعروف �أن مالم�صة �لأ�صطح من بني �لطرق �لأكرث �صيوعا لنتقال 

فريو�س كورونا �مل�صتجد، ولهذ� �ل�صبب، �أقبل م�صتهلكون كثريون يف �لعامل 

على �لدفع �لإلكرتوين عو�س �لأد�ء نقد�، نظر� �إىل �حتمال �نتقال �لعدوى 

عن طريق �لأور�ق �ملالية.

يبقى  �أن  ي�صتطيع  كورونا  فريو�س  ف��اإن  حديث،  طبي  تقرير  وبح�صب 

لأ�صابيع على �صطح �لأور�ق �لنقدية، كما �أنه يظل قادر� على نقل �لعدوى 

لآخرين خالل هذه �لفرتة.

لفرتة  �أي�صا  يعي�س  �لفريو�س  �أن  �لأمريكية،  »بلومبريغ«  �صبكة  و�أوردت 

يزيد من  �لأمر  �لأخرى، وهذ�  �لأ�صياء  وباقي  �لزجاج  �أ�صطح  طويلة على 

تف�صي �لوباء.

�أن  �لأم��ر����س،  مو�جهة  لتاأهب  �لأ���ص��رت�يل  �ملركز  من  باحثون  وك�صف 

ل�28  ي�صمد   »2 كوف  ب�»�صارز  �لعلمي  �لو�صط  يف  يعرف  �لذي  �لفريو�س 

يوما على �لأ�صطح �لناعمة مثل �لزجاج و�صا�صات �لهاتف و�لأور�ق �لنقدية 

�لبال�صتيكية يف درجة حر�رة �لغرفة �أو 20 درجة مئوية.

مقارنة  �أطول  ملدة  �لأ�صطح  على  يظل  �لفريو�س  فاإن هذ�  لذلك،  وتبعا 

بالفريو�س �لذي ي�صبب �لإنفلونز� �لعادية ويعي�س 17 يوما فقط.

�أما حني ت�صل �حلر�رة �إىل �أربعني درجة مئوية، فاإن مدة عي�س �لفريو�س 

على �لأ�صطح �ملذكورة تتغري فتنزل ب�صكل لفت �إىل �أقل من يوم و�حد �أي 

�أنه ميوت �صريعا.

ونقلت �لدر��صة �ملن�صورة يف جملة »فريولوجي« �ملخت�صة يف علم �لأوبئة، 

�أن  يعني  ما  وهو  �لبارد،  �لطق�س  �أطول يف  ملدة  يعي�س  كورونا  �أن فريو�س 

�لت�صدي له يف ف�صل �ل�صتاء �صيكون �أ�صعب من �ل�صيف.

وياأمل �لباحثون �أن ت�صاعد هذه �لنتائج على توقع �صرعة �نت�صار فريو�س 

�حلالت  زيادة  من  و�صط خماوف  �ملقبلة،  �لأ�صهر  �مل�صتجد خالل  كورونا 

�لإيجابية ب�صبب �إقبال دول مت�صررة ب�صدة على �ل�صتاء يف دي�صمرب �ملقبل.

لطاملا كان غ�صيل �لأ�صنان مرتني 

ي��ح��ت��وي على  �ل��ي��وم مب��ع��ج��ون  يف 

مرة،  كل  يف  دقيقتني  ملدة  �لفلوريد 

�أ�صنان  �أن طبيب  �إل  �أمر� �صروريا، 

يف ماليزيا ك�صف �لعتقاد �خلاطئ 

يجب  �لتي  �ملنا�صبة  �لكمية  ب�صاأن 

��صتعمالها لتنظيف �لأ�صنان.

وقال موقع »هيلث« �إن �لإعالنات 

�لفر�صاة  تظهر  ما  غالبا  �لتجارية 

مم��ل��وءة ب��امل��ع��ج��ون، وك��اأن��ه��ا تقول 

كمية  ��صتعملت  كلما  �إنه  للم�صتهلك 

كبرية من �ملعجون كلما كان تنظيفك 

ذ� فعالية كبرية.

ونفى طبيب �أ�صنان ماليزي يدر�س 

تيه،  يف كلية كينغز لندن، جاو جي 

هذ� �لعتقاد، و�صارك عرب ح�صابه 

يف »تيك توك« ن�صائح مفيدة ب�صاأن 

�صحة �لأ�صنان.

�أن  فيديو  مقطع  يف  تيه  و�أظهر 

�لأ�صنان  معجون  من  �ملنا�صب  �لكم 

تزيد  �ل��ذي��ن  لالأ�صخا�س  بالن�صبة 

�صنو�ت هو بحجم   3 �أعمارهم عن 

هذه  �أن  �إىل  ي�صار  �ل��ب��ازلء.  حبة 

�أنبوب  على  كذلك  مكتوبة  �ملعلومة 

م��ع��ج��ون �لأ���ص��ن��ان، وه���ي م��ن بني 

�لأمور �لتي ل يقر�أها غالبية �لنا�س.

�لتجارية  »�لإع��الن��ات  تيه:  وق��ال 

ت��ك��ذب ع��ل��ي��ك! ل�����ص��ت يف ح��اج��ة 

معجون  من  كبرية  كمية  ل�صتخد�م 

كمية  ��صتخد�م  �أن  وذكر  �لأ�صنان«. 

ي�صكل  �لبازلء  حبة  من حجم  �أكرب 

�لذين  �لأط��ف��ال  على  كبري�  خطر� 

مل يح�صلو� بعد على �أ�صنان مكتملة 

�لنمو.

و�أو�صح »هذ� لأن �لفلور�يد، عند 

��صتخد�مه بكميات كبرية، ميكن �أن 

با�صم  تعرف  �صحية  حالة  ي�صبب 

�لت�صمم بالفلوريد«.

�أما بالن�صبة لالأطفال دون �صن 3 

ب�»كمية  جي  جاو  فاأو�صى  �صنو�ت، 

معجون  م��ن  �لأرز«  ح��ب��ة  ب��ح��ج��م 

�لأ�صنان.

�أظ����ه����رت در������ص����ة �إح�����ص��ائ��ي��ة 

لتلوث  �مل�صتمر  �لتعر�س  �أن  جديدة 

�لإ�صابة  معدلت  من  يزيد  �لهو�ء 

ثم  وم��ن  �لع�صبية،  بالنتكا�صات 

�ل��ذي  �جل��زي��ئ��ي  بالتلف  �لإ���ص��اب��ة 

وم��ر���س  �ل��زه��امي��ر  م��ر���س  ي�صبب 

باركن�صون.

بريطانية  در����ص��ة  ذل��ك يف  ج��اء 

جامعة  م��ن  بحثي  ف��ري��ق  �أج��ر�ه��ا 

لنك�صرت �لربيطانية، وتاأتي �أهميتها 

من �أنها تظهر �آلية فيزيائية حمتملة 

يتم بو��صطتها حدوث �ل�صرر.

وبح�صب �ملعلومات، فاإذ� ما �أكدت 

هذ�  �صحة  �مل�صتقبل  يف  �لأب��ح��اث 

�لكت�صاف، �صيكون �لعامل �أمام �آثار 

�أكرث  �صيعي�س  بها، حيث  ي�صتهان  ل 

بهو�ء  �لعامل  �صكان  من   90% من 

�آم��ن. من جهة �أخ��رى، يتوخى  غري 

ب�صاأن  �حل���ذر  �ل��ط��ب��ي��ون  �خل����رب�ء 

�لنتائج، فبينما قالو� �إن �جل�صيمات 

لل�صرر،  �صبب حمتمل  هي  �لنانوية 

هذه  �صحة  بعد  �لبحث  ي��وؤك��د  مل 

�ملعلومة، فقد وجد �لبحث ج�صيمات 

نانوية ملوثة يف دماغ 186 �صخ�صاً، 

�صهر�ً   11 ب��ني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح 

�جل�صيمات  و�رتبطت  ع��ام��اً،  و27 

بالربوتينات  وثيًقا  �رتباًطا  �لنانوية 

غري �لطبيعية �لتي تعد من �ل�صمات 

ومر�س  �ل��زه��امي��ر،  ملر�س  �ملميزة 

باركن�صون، ومر�س �خلاليا �لع�صبية 

�حلركية.

�لربوتينات  �إن  �لباحثون  وق��ال 

�أدم���غ���ة  ت�����ص��اه��د يف  �ل�������ص���اذة مل 

�لأ�صخا�س �ملتطابقني مع �لعمر من 

مناطق �أقل تلوًثا.

�لربوفي�صور،  �أو�صحت  بدورها، 

لنك�صرت  جامعة  من  ماهر،  باربر� 

من  ج��زء  وه��ي  �مل��ت��ح��دة،  باململكة 

ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث، �إن م��ا ح��دث �أم��ر 

هناك  �لر�صع،  عند  فحتى  مرعب، 

�لدماغ،  ج��ذع  يف  ع�صبية  �أم��ر����س 

�إث��ب��ات  �أن���ه ل مي��ك��ن  �إىل  م�����ص��رية 

كما  �لآن.  حتى  �ل�صببية  �لعالقة 

يقدم  �لعمل  �أن  �إىل  ماهر  �أ�صارت 

�لآن،  �خ��ت��ب��اره��ا  ميكن  فر�صيات 

يوؤثر  �أن  �ملمكن  من  �أنه  �إىل  منوهة 

يف  �لتحكم  على  �لدماغ  جذع  تلف 

ويجب  �ل�صباب،  وم�صية  �حل��رك��ة 

للتلوث  بالتعر�س  ه��ذ�  يرتبط  �أن 

هي  �لنانوية  �جل�صيمات  كانت  �إذ� 

تكون  �أن  �ملمكن  من  كما  �ل�صبب، 

هناك عو�مل ور�ثية.

�صابقة  �أبحاث  �أظهرت  ذلك  �إىل 

م��وج��ودة  �لنانوية  �جل�صيمات  �أن 

وقلوب  لعقول  �لأمامية  �لق�صرة  يف 

باحثون  ك�صف  ح��ني  يف  �ل�صباب، 

م��وج��ودة  �أن��ه��ا  �ل�صني  يف  �آخ����رون 

ب��ال��دم. وق��ال��ت �لأب���ح���اث �إن���ه من 

�لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  مبكان  �لأهمية 

عدد  قيا�س  ل�صيما  �ل��ت��ل��وث،  ملنع 

يتعر�س  �لتي  �لنانوية  �جل�صيمات 

لها �لنا�س، و�لتي عادة ما يتم قيا�س 

�لوزن �لإجمايل للج�صيمات �لأ�صغر 

منها من 2.5 ميكرون فقط.
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»�ستاتيكا«  مل��وق��ع  تقرير  ك�سف 

�أن  �لبيانات،  حتليل  يف  �ملتخ�س�ص 

ب�سكل  يزدهر  بد�أ  �لروبوتات  ع�سر 

جيد، حيث �أظهرت �لبيانات �لو�ردة 

�أن  للروبوتات،  �ل��دويل  من �الحت��اد 

وترية �الأمتتة �ل�سناعية تت�سارع يف 

معظم �أنحاء �لعامل �ملتقدم.

وب��ح�����س��ب �ل��ت��ق��ري��ر، ف����اإن ع��ام 

روب��وت��اً   74 ت�سنيع  �سهد   2016

موظف  �آالف   10 ك��ل  م��ق��اب��ل  يف 

بحلول  ولكن  �لعامل،  م�ستوى  على 

�إىل  �لرقم  �رتفع هذ�   ،2020 عام 

�آ�سيا  �حتفظت  فيما  روبوتاً،   113
كثافة  لديها  �إن  حيث  بال�سد�رة، 

 10 لكل  وحدة   118 تبلغ  روبوتية 

�أوروب����ا  يف  بينما  م��وظ��ف،  �آالف 

 103 114 وح��دة، ويف �الأمريكتني 
وحد�ت.

وقال �لتقرير �إن �ل�سني و�حدة من 

�أعلى م�ستويات  �لتي �سجلت  �لدول 

ولكن  �ل�سناعية،  �الأمتتة  يف  �لنمو 

كتلك  روبوتية،  كثافة  بها  توجد  ال 

�لتي  �جلنوبية  كوريا  يف  �مل��وج��ودة 

ت�سدرت �لت�سنيف. و�أو�سح �لتقرير 

�أن كوريا �جلنوبية ت�سدرت ت�سنيف 

يف   – ل��ل��روب��وت��ات  �مل�سغلة  �ل���دول 

2019 – بنحو 855 روبوًتا �سناعًيا 

�آالف موظف، فيما جاءت   10 لكل 

بت�سغيل  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �ليابان 

عامل،  �آالف   10 لكل  روبوتاً   364
ولدى �أملانيا 346 روبوتاً، ويف �ملركز 

�لر�بع جاءت �ل�سويد بت�سغيل 277 

فيما  عامل،  �آالف   10 لكل  روبوتاً 

�ملركز  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  كانت 

مبعدل  �الأمتتة،  وترية  يف  �خلام�ص 

كثافة يبلغ 228 روبوتاً.

كوريا الجنوبية األولى عالميًا في »الكثافة الروبوتية«

�أكرث  من  و�ت�ساب  تطبيق  يُعترب 

حياتنا  يف  ��ستخد�ما  �لتطبيقات 

�مل��ر����س��ل��ة  تطبيق  ف��ه��و  �ل��ي��وم��ي��ة، 

�لفورية �الأكرث ��ستخد�ًما يف �لعامل 

على �ل��رغ��م م��ن وج���ود ع��دد كبري 

حيث  له،  �ملناف�سة  �لتطبيقات  من 

و�سل عدد م�ستخدميه �إىل �أكرث من 

هذ�  �لعامل  حول  م�ستخدم  ملياري 

�لعام.

�سركة  �أن  جن��د  ل��ذل��ك  ونتيجة 

للتطبيق تطلق بني  �ملالكة  في�سبوك 

كل فرتة و�أخرى ميز�ت جديدة جتعل 

�لتطبيق �أكرث �سهولة يف �ال�ستخد�م، 

لتقرير  وفًقا  �لتطبيق  ح�سل  وق��د 

ب�سدة،  مطلوبة  ميزة  على  حديث 

�أجهزة  عرب  ��ستخد�مه  »دعم  وهي 

�مليزة  ه��ذه  ت�سمح  حيث  متعددة«، 

با�ستخد�م �لتطبيق يف �لوقت نف�سه 

عرب عدة �أجهزة و�إجر�ء �ملز�منة يف 

�لوقت �لفعلي، كما ظهر يف �الإ�سد�ر 

�لتطبيق،  م��ن  �الأخ����ري  �لتجربيي 

وتطبيقات مناف�سة؛ �أ�سهرها تطبيق 

.»Telegram تيليغر�م«

يف ���س��ه��ر �أغ�����س��ط�����ص �مل��ا���س��ي، 

 »WABetaInfo« كت�سف موقع�

�مل��خ��ت�����ص ب��ت��ح��ل��ي��ل �الإ����س���د�ر�ت 

و�ت�ساب  تطبيق  م��ن  �لتجريبية 

�لو�سول  للم�ستخدمني  تتيح  ميزة 

�خل��ا���ص  و�ت�����س��اب  ح�����س��اب  �إىل 

�أج����ه����زة خم��ت��ل��ف��ة   4 ب��ه��م ع��ل��ى 

ملوقع  ووف��ًق��ا  نف�سه،  �ل��وق��ت  يف 

ف��اإن  ��ا  �أي�����سً  »gizmochina«

م��ي��زة دع���م ت��ع��دد �الأج���ه���زة يف 

�الختبار. من  �لنهائية  �ملر�حل 

»دع��م  م��ي��زة  �إط����اق  و�سي�سمح 

و�ت�ساب  �الأجهزة« مل�ستخدمي  تعدد 

من  نف�سه  �حل�ساب  �إىل  بالو�سول 

نف�سه،  �ل��وق��ت  يف  خمتلفة  �أج��ه��زة 

هذه  عرب  �لر�سائل  مز�منة  وميكن 

�الأجهزة يف �لوقت �لفعلي، مما يتيح 

للم�ستخدمني متابعة �ملحادثات حتى 

عند �لتبديل من تطبيق و�ت�ساب يف 

�ملكتب  �سطح  �إ�سد�ر  �إىل  هو�تفهم 

يف �حلا�سوب �ملحمول.

وم��ع �أن ه��ذه �مل��ي��زة ه��ي عن�سر 

�لدرد�سة  بر�مج  بع�ص  يف  �أ�سا�سي 

�ملناف�سة، �إال �أن دعم تعدد �الأجهزة 

و�ت�����س��اب  ت��ط��ب��ي��ق  �إىل  ي�����س��ل  مل 

ب���ع���د، وم����ع ذل�����ك، ي���وؤك���د م��وق��ع 

�مليزة  هذه  �أن   »WABetaInfo«

�ستُطلق قريًبا للم�ستخدمني.

لل�سا�سة  لقطة  �ملوقع  �سارك  كما 

�سطح  �إ���س��د�ر  لو�جهة  �أنها  تدعي 

و�ت�ساب  لتطبيق  �جل��دي��دة  �ملكتب 

�لتي تعر�ص مز�منة �سجل �لدرد�سة 

�الأخري من هاتف ذكي، حيث تظهر 

�مل�ستخدم  و�ج��ه��ة  ل�سا�سة  لقطة 

�لر�سائل  مز�منة  عملية  �أن  �أي�ًسا 

طرف  من  »�لت�سفري  بتقنية  موؤّمنة 

�إىل طرف«.

ول��ك��ي ت��ع��م��ل م��ي��زة دع���م تعدد 

على  �سيتعني  �أن��ه  يبدو  �الأج��ه��زة، 

»�الأجهزة  ميزة  تعيني  �مل�ستخدمني 

 Linked Devices �مل��رت��ب��ط��ة« 

يف �سفحة �إع��د�د�ت جديدة، وهذه 

ملختربي  ح��ال��ًي��ا  متاحة  �ل�سفحة 

ي�سري  مما  �لتجريبية،  �الإ���س��د�ر�ت 

يُطِلق  قد  و�ت�ساب  تطبيق  �أن  �إىل 

يف  �مل�ستخدمني  لعموم  �مليزة  ه��ذه 

�الإ�سد�ر �لتجريبي �لتايل.

 6.8 مقا�ص   IPS LCD ب�سا�سة   5G  8.3 �جلديد  نوكيا  هاتف  ياأتي 

بو�سة بدقة x 2400 1080 بيك�سل، وزنه 220 جر�م، و�لهاتف مقاوم للماء 

و�لغبار، وت�سميم �لهاتف من �لزجاج من �الأمام و�خللف مع �إطار معدين، 

باإمكانك تركيب �سريحتي �ت�سال من �جليل �خلام�ص مع كرت ذ�كرة وكذلك 

منفذ �سماعات تقليدي.

مبعالج  م���زود   Android 10 فهو  �لت�سغيل  ن��ظ��ام  يخ�ص  م��ا  �أم���ا 

ن�سخة  بن�سختني:  ياأتي  �لهاتف  �لنو�ة،  ثماين   Snapdragon 765 G
مب�ساحة تخزين 64 جيجا مع 6 جيجا ر�م ون�سخة مب�ساحة تخزين 128 

جيجا مع 8 جيجا ر�م.

�أما مو��سفات �لكامري� فالهاتف ياأتي بكامري� خلفية رباعية �الأوىل بدقة 

64 ميجا بيك�سل، �لثانية Ultra Wide بدقة 12 ميجا بيك�سل، �لثالثة 
�ملخ�س�سة  و�لر�بعة  بيك�سل  ميجا   2 بدقة  قرب  عن  للت�سوير   Macro
  Panorama للعزل بدقة 2 ميجا بيك�سل، �لكامري� �خللفية تدعم ت�سوير

دقة  و  �لثانية  �إط��ار يف   30 ب�سرعة   4K بدقة  فيديو  وت�سوير   HDR و 

4HD ب�سرعة 30 �إطار يف �لثانية، وبها فا�ص LED مزدوج، �أما �لكامري� 
�الأمامية بدقة 24 ميجا بيك�سل وتدعم تقنية HDR وميكن ت�سوير فيديو 

بدقة بجودة 4HD ب�سرعة 30 �إطار بالثانية.

�ل�سحن  تدعم  �مبري  مللي   4500 باور بحجم  ليثيوم  للبطارية  بالن�سبة 

.Tybe C ل�سريع بقوة 18 و�ط عن طريق منفذ�

�أما �ل�سعر فيرت�وح بني 600 يورو �أي ما يعادل 2400 ريال لن�سخة 64 

جيجا، و650 يورو �أي ما يعادل 2600 ريال لن�سخة 128 جيجا.

»واتساب« يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

هاتف جديد ومنافس من »نوكيا«

رؤى رقمية
رؤى رقمية

Ralslayem@ksu.edu.sa

»أنت« ما تكتب

رؤى بنت فهد السليم

مو�قع  على  �أو  �الإلكرتونية  ح�ساباتك  يف  تكتب  كنت  �إن 

وال  تدقيق  با  بالك  على  يطر�أ  ما  كل  �الجتماعي  �لتو��سل 

غري  �أو  مبا�سر  ب�سكل  عليك  يوؤثر  �سوف  ذلك  فاإن  متحي�ص، 

مبا�سر، فاإن ما تكتبه يف و�سائل �لتو��سل �الجتماعي يطاردك 

د�ئماً ولذلك يجب عليك �لتنبه لكل ما تكتبه يف ح�ساباتك.

م�سوؤول  به  يقوم  ما  �أول  ف��اإن  مثًا؛  لوظيفة  تقدمك  عند 

لي�سهل  فيها؛  و�لتدقيق  ح�ساباتك  عن  �لبحث  هو  �لتوظيف 

وغريها،  �ملقابات  ب��اإج��ر�ء  �لبدء  قبل  �ملتقدمني  ف��رز  عليه 

وعليه فاإن »حمتو�ك« يحدد �سخ�سيتك، و�سيعرف من خاله 

عاد�تك،  و��ستيقاظك،  نومك  مو�عيد  بالعمل،  �ن�سباطيتك 

�لنوع  من  �أنت  هل  مز�جيتك  �أخاقياتك،  طموحاتك،  دقتك، 

�ملكتئب �أو �ملتفائل �لن�سيط.

كانت  �إن  كتاباتك  و�سحة  �إم��ائ��ك  تقييم  حتى  ي�ستطيع 

�لوظيفة تتطلب ذلك، ولي�ص فقط م�سوؤول �لتوظيف من يقوم 

يبحث  �ملحتمل  حياتك  �سريك  حتى  ح�ساباتك!  يف  بالتدقيق 

لقر�ر  �لتو�سل  قبل  �الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  يف  عنك 

تت�سح  �لنا�ص  من  فالكثري  عدمه،  من  �ل��زو�ج  على  �ملو�فقة 

�سخ�سياتهم، �أخاقهم، عاد�تهم، عيوبهم ومميز�تهم من خال 

و�سائل �لتو��سل �الجتماعي با ت�سنع.

لذلك يتوجب عليك �حلر�ص على ما تن�سره من حمتوى فاأنت 

ما تكتب، كن ذكياً فيما تن�سره عنك وعن حياتك، �أبِرز مميز�تك 

ب�سكل جميل ولطيف، مع �حلر�ص على عدم �لت�سنع، ترفع عن 

�لتفاهات و�لردود �لا �أخاقية، لي�ص فقط لت�سبح �أجمل يف 

تندم  �لتي  �لذنوب  من  �سحيفتك  تخلو  حتى  بل  �لنا�ص،  نظر 

عليها يوم ال ينفع �لندم! 

تطبيق يساعدك على رسم 
الخرائط الذهنية

�لذهنية  �خلر�ئط  لر�سم  �لطلبة   »simple mind« تطبيق  ي�ساعد 

�حلفظ  ت�سهل  ب�سرية  بطريقة  �لدرو�ص  �أه��م  وتلخي�ص  �لدر��سة  عند 

و�لفهم وتنظيم �الأفكار.

�أو  �خلا�سة  �لذهنية  خر�ئطك  �إن�ساء  من  �لتطبيق  هذ�  ميكنك  كما 

��ستخد�م �لنماذج �جلاهزة بالتطبيق وتعبئتها.

و�لن�سو�ص غري حمدود،  �ل�سفحة  �أن حجم  �لتطبيق  هذ�  مز�يا  من 

و�لتطبيق يعمل على نظامي ios وكذلك Android ب�سكل جماين.

بعد اإتاحتها ميزة التغريدات ال�صوتية

خدمة »الرسائل الصوتية« على 
تويتر قريبا

بد�أت �سركة تويرت مرحلة جديدة باختبار �لر�سائل �ل�سوتية بد�ية من 

على  �ل�سوتية  �لر�سائل  الإطاق خدمة  منها  م�سعى  وذلك يف  �لرب�زيل، 

عدة  قبل  �ل�سوتية  �لتغريد�ت  ميزة  �إتاحتها  بعد  وذلك  قريباً،  �لتطبيق 

�لر�سائل  �إر�سال  تتيح  حيث  ج��ًد�،  �سهلة  �مليزة  عمل  �آلية  تعترب  �أ�سهر. 

�ل�سوتية مبا�سرة من خال �لنقر �ملطول على �أيقونة �لت�سجيل �ل�سوتي 

�جلديدة، ومن ثم تركها الإر�سال �لت�سجيل عند �النتهاء من �حلديث، فيما 

ميكن للم�ستقبل �ال�ستماع للر�سالة �ل�سوتية بالنقر على �أيقونة �لت�سغيل.

تقت�سر ميزة �ال�ستماع للر�سائل �ل�سوتية على ت�سغيلها و�إيقافها فقط، 

دون خيار لتقدمي �ل�سوت و�إرجاعه، وهو �أمر طبيعي يف مرحلة �الختبار.

تاأتي خطوة �ملحتوى �ل�سوتي من تويرت بعد �سنو�ت لظهوره يف �لر�سائل 

و�ملن�سور�ت على من�سات في�ص بوك و�ن�ستجر�م وو�ت�ساب وغريها.

�الأخ��رية  بالفرتة  �جلديدة  �ملز�يا  الختبار  خ�سبة  بيئة  �لرب�زيل  تُعد 

�لتو��سل �الجتماعي، ما دفع تويرت الختيارها لبدء  ال �سيما بتطبيقات 

�لعملية.
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تنظيم لقي��س درجة احلرارة يف مداخل الكلي�ت والبهو والت�أكد من االإجراءات االحرتازية

»إتقان« يناقش التوجهات المستقبلية
بن هادي  مبارك  الدكتور  املكلف  التطوير واجلودة  تراأ�س عميد عمادة 

اإجنازات  ملناق�شة  العمادة  عقدته  الذي  االفرتا�شي  االجتماع  القحطاين 

مبتطلبات  يفي  مبا  الوحدة  لعمل  امل�شتقبلية  والتوجهات  »اإتقان«  وح��دة 

التطوير امل�شتمر واحلراك باجلامعة.

ا�شتعر�س االجتماع الذي ح�شره وكيل العمادة ل�شوؤون التطوير الدكتور 

با�شل الطعيمي، ومن�شوبو وحدة »اإتقان« االحتياجات امل�شتقبلية للجامعة، 

الفنية  االحتياجات  وكافة  »اإت��ق��ان«  عمل  يف  املقرتحة  التطوير  واآل��ي��ات 

اإدارة اجلودة  اأن نظام  بالذكر  »اإتقان«.  جدير  دور  تزيد من فعالية  التي 

االإلكرتوين »اإتقان« يعد اأحد اأهم االأنظمة النوعية التي �شعت اإليه اجلامعة 

بو�شفه مطلباً مهماً للعمليات االإدارية والتطويرية يف اجلامعة، ويعد النظام 

نقلة نوعية يف جمال اأمتتة ومعاجلة قواعد بيانات اجلامعة، ويدعم جهود 

اجلامعة يف �شعيها لبلوغ الريادة العاملية والتميز واحل�شول على ااالعتمادات 

لبيانات  �شخم  اإلكرتوين  م�شتودع  على  النظام  يحتوي  والوطنية.  الدولية 

اجلامعة واأداة خم�ش�شة لبناء التقارير واللوحات القيادية باالإ�شافة لنظام 

عملية  حت�شني  اإىل  ويهدف  واجل��ودة،  التطوير  عمليات  الإدارة  اإلكرتوين 

االإلكرتونية ل�شبط  واإدارة اجلودة  القرار، ومراقبة اجلودة واالأداء،  اتخاذ 

اجلودة واأمتتة العديد من عملياتها، وتوفري بيانات دقيقة وموثوقة ميكن 

القرار  واإتخاذ  االإعداد والتخطيط والتطوير   االعتماد عليها يف عمليات 

ال�شحيح يف الوقت املنا�شب، اإ�شافة لت�شهيل عملية الو�شول للبيانات املراد 

حتليلها، وتقليل الزمن امل�شتغرق ال�شرتجاع البيانات، واأمتتة اأعداد كبرية 

اإدارة تفاعلية، ودعم عملية ح�شول  الدورية من خالل نظام  التقارير  من 

اجلامعة والكليات على االعتمادات الوطنية والدولية.

»صندوق الطالب« إصدار التقرير السنوي لـ

اأ�شدر �شندوق الطالب التقرير ال�شنوي الأبرز اإجنازاته وبراجمه للعام 

املايل 2020م، وذلك يف اإطار الربنامج االإعالمي والتعريفي لل�شندوة يف 

الطالب  �شوؤون  لعميد  كلمة  التقرير على  وا�شتمل  الطالب،  �شوؤون  عمادة 

رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق الطالب د. فهد بن حمد القريني، وعلى اأهم 

الربامج واخلدمات لل�شندوق واخلطة امل�شتقبلية له، اإىل جانب مقارنات 

مالية خلم�س �شنوات �شابقة من العام املايل 1436/1435ه� وحتى العام 

املايل 1441/1440ه�.

الناجي  بن عمر  فهد  االأ�شتاذ  الطالب  ل�شندوق  التنفيذي  املدير  وذكر 

االرتقاء  اإىل  تهدف  �شخمة،  واإعالمية  تطويرية  بنقلة  مير  ال�شندوق  اأن 

مب�شتوى اخلدمات املقدمة، وتقلي�س املدد الزمنية اخلا�شة ب�شرف ال�شلف 

واالإع��ان��ات وجميع االإج���راءات االإداري���ة، وحتقيق اأه��داف وروؤي��ة ور�شالة 

�شندوق الطالب. ميكن ت�شفح وحتميل التقرير ال�شنوي عن طريق املوقع 

sfd.ksu.edu.sa:االإلكرتوين الإدارة �شندوق الطالب

جولة تعريفية لطالبات »علوم الرياضة«
 

لطالباتها  تعريفية  جولة  البدين  والن�شاط  الريا�شة  علوم  كلية  نظمت 

بالكلية موؤخراً، مع تطبيق كافة االإجراءات االحرتازية املتبعة.

وتخ�ش�شاتها  الكلية  باأق�شام  الطالبات  تعريف  مت  اجل��ول��ة  وخ��الل 

وخمترباتها ومرافقها وجتهيزاتها فيما يخدم الطالب والطالبات.

اأخذ  فقد مت  واقعية  اإك�شاب طالباتها خربات  على  الكلية  من  وحر�شاً 

والتعريف  الكلية  ومعامل وخمتربات  االأكادميية  باالأق�شام  للطالبات  جولة 

باأهدافه  والتعريف  التعلم  م�شادر  مركز  على  جولة  واأي�شاً  باإمكانياتها، 

ومايقدمه من خدمات.

دورة في »تأليف النصوص المسرحية«
 25 املا�شي  االثنني  يوم  الطالب  �شوؤون  بعمادة  امل�شرح  وح��دة  نظمت 

�شفر 1442ه� دورة تدريبية »عن بعد« بعنوان »تاأليف الن�شو�س امل�شرحية« 

قدمها خالد ال�شرميي.

الناجح،  ال�شيناريو  املحاور وهي �شفات كاتب  من  الدورة عدداً  تناولت 

بناء  ال�شخ�شيات،  بناء  احلبكة،  بناء  الدرامي،  ال�شيناريو  كتابة  مراحل 

احلوار، ملحة عن ال�شيناريو الوثائقي، تطبيقات عملية.

وتاأتي هذه الدورة �شمن الدورات والربامج التي تنفذها وحدة امل�شرح 

خالل الف�شل الدرا�شي االأول لهذا العام ويف اإطار الدور املهم الذي تقوم به 

الوحدة لتطوير قدرات الطالب يف جمال امل�شرح.

الطب  كليتي  من  باحثون  تو�شل 

مع  بالتعاون  باجلامعة  وال�شيدلة 

احليوية  للتقنية  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

للعلوم  عبدالعزيز  امل��ل��ك  مبدينة 

والتقنية اإىل حتديد النهج الربوتيني 

ن�شر  االأمفيتامني، ومت  ملدمني مادة 

 Drug ال��ب��ح��ث يف جم��ل��ة  ن��ت��ائ��ج 

 and Alcohol Dependence
املرموقة ذات معامل التاأثري العايل 

املجالت  اأف�شل  �شمن  وامل�شنفة 

يف   »Q1« االأول  الربع  يف  العلمية 

اال�شادة  ومت��ت  االإدم���ان،  تخ�ش�س 

بالبحث من طرف املحرر الرئي�شي 

على  البحثي  الفريق  بتهنئة  للمجلة 

هذا العمل الرائع واملهم.

من  جم��م��وع��ة  ال��ف��ري��ق  وت�شمن 

ال�شمنة  اأبحاث  مركز  من  الباحثني 

ال��ربوت��ي��وم  -خم��ت��رب  ال��ط��ب  بكلية 

بقيادة الدكتور عا�شم الفدا والدكتور 

ق�شم  وم��ن  عبدالكامل،  ب��ن  ه�شام 

علم االأدوية وال�شموم بكلية ال�شيدلة 

ب��ق��ي��ادة ال��دك��ت��ور ف����واز االأ���ش��م��ري 

والدكتور �شاري ال�شانع، ومن املركز 

الوطني للتقنية احليوية مبدينة امللك 

بقيادة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

الدكتور اإبراهيم العنزي. يعترب اإدمان 

مادة االأمفيتامني دوامة وبائية على 

حيث  وال���دويل،  املحلي  ال�شعيدين 

اأن  ال��درا���ش��ات  م��ن  العديد  وج��دت 

واال�شطرابات  الع�شبية  االلتهابات 

ال�شلوكية ت�شاحب اال�شتخدام املزمن 

لالأمفيتامني، ويف هذه الدرا�شة، مت 

الربوتيني  النهج  طريقة  ا�شتخدام 

التي  الربوتينية  ال��ت��غ��ريات  ملعرفة 

االأمفيتامني  مدمني  على  تطراأ  قد 

مقارنة بقرنائهم من العينة ال�شابطة.

وق��د وج��دت ال��درا���ش��ة زي���ادة يف 

وفرة 71 من الربوتينات ونق�س يف 

»دم«  عينات  يف  الربوتينات  من   7
�ُشحبت من مدمني مادة االأمفيتامني 

وهذه  الطبيعيني،  بنظرائهم  مقارنة 

الربوتينات املتغرية لها دور رئي�شي 

االلتهابية  اال�شتجابات  ح��دوث  يف 

وال��ت�����ش��وي��ة اخل��ل��وي��ة واالأم���را����س 

الع�شبية. 

املقالة  ق��راءة  ميكن  ولال�شتزادة 
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ال���ط���الب  امل���ن���ح  اإدارة  دع�����ت 

درا�شتهم  اأن��ه��وا  الذين  والطالبات 

اإخ��الء  اإج�����راءات  اإمت���ام  يف  للبدء 

قبل  وذل��ك  املنحة،  واإن��ه��اء  الطرف 

يوم اخلمي�س 5 ربيع االأول 1442ه� 

املوافق 22  اأكتوبر 2020م.

ب��االإج��راءات  املنح  اإدارة  وت��ق��وم 

التالية: ح�شول الطالب على منوذج 

اإخالء طرف من النظام االأكادميي، 

فيه،  امل��ح��ددة  اجلهات  من  توقيعه 

تقدمي على تاأ�شرية اخلروج النهائي 

على  احل�شول  اجل���وازات«،  »ق�شم 

تذكرة ال�شفر »اإدارة طالب املنح«. 

علما اأن االإدارة متتلك ال�شالحية 

الكاملة التخاذ ما تراه من قرارات يف 

حال مل يتم االلتزام مب�شمون هذه 

الدعوة. للتوا�شل مع اإدارة املنح عرب 

overseas@« االإلكرتوين  الربيد 

وت�شاب  على  اأو   »ksu.edu.sa
االإدارة 0114677745 .

تحديد النهج البروتيني لمدمني »األمفيتامين«

دعوة لطلبة المنح الخريجين


