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� 12صفحة

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

على درجات البكالوريو�س والدبلوم وامل�شارك

قبول أكثر من 12000

طالب وطالبة هذا العام
صدارة الجامعة بحثيًا

ت�صدرت جامعة امللك �سعود
ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة وم�ؤ�س�ساتها
البحثية مب�شاركتها بـ  40بح ًثا

���ص��رح ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال��ق��ب��ول
والت�سجيل الدكتور �سعد بن حمد
بن عمران �أن العمادة � مَ َّ
أت ْت �أعمال
القبول لهذا العام اجلامعي 1442هـ
وف��ق �اً ل�ل��أع���داد وال�����ش��روط التي
�أقرها جمل�س اجلامعة ،وا�ستمراراً
للجهود املبذولة؛ فقد كثفت العمادة
ا�ستعداداتها ملو�سم القبول منذ
منت�صف الف�صل ال��درا���س��ي الأول
للعام اجلامعي 1441هـ وتهيئته

لي�شمل عدة جوانب� ،أبرزها :درا�سة
املعايري املعتمدة للقبول ،والأع��داد
املر�شحة للقبول ،وجتهيز بوابات
القبول ،و�صوالً للتهيئة لبداية العام
الدرا�سي.
و�أك���د �سعادته �أن ه��ذه اجلهود
تكللت وهلل احل��م��د ب��ق��ب��ول �أك�ثر
من اثني ع�شر �ألف طالب وطالبة
على درجات البكالوريو�س والدبلوم
وامل�شارك من خالل �آليات و�إجراءات

ع��ل��م � ًي��ا ح����ول ف�ي�رو����س ك���ورون���ا
امل�ستجد ،لتكون �أبرز امل�ساهمني
يف حت���ق���ي���ق امل���م���ل���ك���ة ل��ل��م��رك��ز

ا لأول ع��رب � ًي��ا و 25ع��امل��ي �اً يف
ا لإن��ت��اج البحثي العلمي املتعلق
باجلائحة.

قبول متطورة ودعم فني و�أكادميي
متوا�صل ،مفيداً �أن القبول �شمل
خمتلف �شرائح املجتمع مبن فيهم
ذوي الإعاقة �أمثال الطلبة املكفوفني
وال�صم و�ضعاف ال�سمع� ،إ�ضافة
لتحقيق رغبات قبول الفئات التي
�شملتهم التوجيهات ال�سامية مثل
�أبناء ال�شهداء ومن يف حكمهم..
التفا�صيل �صـ 3

خريجة تعليم ال�صم باجلامعة:

بالهمة وصلت القمة وجهود والدي منذ
التأسيس سهلت مسيرتي التعليمية
حوار :ر�ؤى ال�سليم
ق�صة طموح وكفاح ،ق�صة فتاة
�صماء طموحة ووالدين مثاليني،
بطلة ح��وارن��ا ال��ي��وم مل ت�ست�سلم
للي�أ�س بل قاومت وكافحت لتحقق
حلمها كغريها وتر�سم طريقها
للنجاح فلم جتعل ال�صمم ع��ذراً

للتخاذل وال للعوائق �أن تكون عقبة
يف طريقها� ،إنها �أنفال احلمود،
خريجة ب��رن��ام��ج التعليم العايل
لل�صم و�ضعاف ال�سمع بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ،مب��رت��ب��ة ال�����ش��رف
الأوىل ،تخ�ص�ص «ع��وق �سمعي»
وهي حاليا معلمة �صماء ،مغرتبة،

ت��ر���س��م ط���رق جن���اح لطالباتها
لي�شقوا الطريق بي�سر و�سهولة،
عرفنا ق�صتها ف�أ�صررنا �أن جنري
معها ح��واراً يلهم غريها وي�شحذ
هممهم..
التفا�صيل �صـ 9

جدول صيفي حافل بالفعاليات

ا�ستثمر برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني فرتة الإج��ازة ال�صيفية
بتنظيم ب��اق��ة ث��ري��ة وم��ت��ن��وع��ة من

الفعاليات واملحا�ضرات والربامج
وال��دورات التدريبية «عن بعد» يف
ال��ف�ترة امل�����س��ائ��ي��ة ،وذل���ك لتدريب

الطالب والطالبات وتنمية قدراتهم
ومهاراتهم وخرباتهم الرتاكمية..
التفا�صيل �صـ 8

مسابقة طالبية بمناسبة اليوم الوطني 90
فتح باب الترشيح
لمنصب عميد اللغات

اجتماع مجلس أوقاف الجامعة

02

�أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة اال���س��ت�����ش��اري��ة
الختيار عمداء الكليات واملعاهد
وب��ن��اء على توجيه م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة عن فتحها ب��اب القبول
ل��ل�تر���ش��ي��ح مل��ن�����ص��ب ع��م��ي��د كلية
ال��ل��غ��ات وال�ت�رج���م���ة؛ وذل����ك عن
ط��ري��ق التجديد للعميد احل��ايل
�أو التعوي�ض عنه ،وكذلك تقييم
العميد احلايل والذي �سوف تنتهي
ف�ترة ع��م��ادت��ه ،وذل���ك ع��ن طريق
الرابط التايل واملوجود يف موقع
اللجنة االلكرتوين.
التفا�صيل �صـ 2
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الصاالت الرياضية تستقبل الطالبات
ا���س��ت��ق��ب��ل��ت كلية
ع����ل����وم ال���ري���ا����ض���ة
وال��������ن�����������������ش��������اط
ال���ب���دين مم��ث��ل��ة يف
ال�����ش ��ؤون التعليمية
والأكادميية طالباتها
ي���������وم اخل���م���ي�������س
1442/1/15ه���������ـ،
وذل���ك يف ال�صاالت
الريا�ضية متبعة كافة الإج���راءات االح�ترازي��ة والوقائية ل�ضمان
ا�ستمرارية العملية التعليمية ب�شكل �آمن و�سليم ب�إذن اهلل.

236

أخبار

«التطوير والجودة» تناقش
زيارات االعتماد «عن بعد»

عقدت عمادة التطوير واجل��ودة ،برئا�سة عميدها املكلف �سعادة
الدكتور مبارك بن هادي القحطاين ،اجتماعاً مبقر العمادة بح�ضور
وكالء التطوير واجل��ودة ب�أربع كليات هي :كلية الآداب ،كلية اللغات
والرتجمة ،كلية الرتبية ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية ،وبح�ضور
م�شرف وحدة اجلودة واالعتماد الأكادميي بعمادة التطوير واجلودة.
ناق�ش االجتماع زي���ارات االعتماد الأك��ادمي��ي «ع��ن بُعد» للمركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي لعدد  7برامج �أكادميية بالكليات
املعنية «الأربع كليات».
بد�أ االجتماع بالرتحيب باحل�ضور وا�ستعرا�ض ت�صدر جامعة امللك
�سعود للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج املعتمدة �أكادميياً من هيئة
تقومي التعليم والتدريب ،و�أهمية موا�صلة العمل مبا ي�ضمن ا�ستمرار
ت�صدر اجلامعة وجودة براجمها الأكادميية؛ ثم ناق�ش االجتماع جاهزية
ه��ذه الكليات و�أهمية ا�ستكمال كافة الوثائق وامل�ستندات ورفعها
�إلكرتونياً ملناق�شتها مع فريق الزيارة ،والت�أكيد على وجود من�سق ات�صال
بني الربنامج الأك��ادمي��ي ومن�سق االت�صال للمركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي.
وقد �أ�شار �سعادة عميد التطوير واجلودة �إىل �أن جامعة امللك �سعود
هي �أول جامعة حكومية �سيتم تقدمي زيارات االعتماد الأكادميي لها
عن بُعد ،ومع جناح التجربة بعد تقييمها �سيتم تعميمها على باقي
اجلامعات ال�سعودية.

 ..وتبحث تطوير الدعم الفني

برئا�سة عميد التطوير واجل��وة املكلف �سعادة الدكتور مبارك بن
هادي القحطاين عقدت عمادة التطوير واجلودة اجتماعها الأول مع
انطالقة العام اجلامعي اجلديد 1442هـ ،ت�ضمن االجتماع مناق�شة
عدد من املو�ضوعات منها ا�ستعرا�ض الو�ضع احلايل لوحدات العمادة،
و�أه��م الإجن��ازات التي حتققت خالل العام اجلامعي 1441هـ .كما
ا�ستعر�ض االجتماع �آليات تطوير الدعم الفني املقدم لوحدات اجلامعة
مبا ي�ضمن دعم احل��راك التطويري امل�ستمر باجلامعة يف جماالت
التخطيط والتطوير واجلودة.
ح�ضر االجتماع كل من الدكتورة دارة بنت �أ�سعد الدي�سي وكيلة
العمادة ،وم�شرفو وحدات العمادة وم�ست�شاروها الدكتور �صالح العنزي،
والدكتور حممد ح�سن ،والدكتور عبد النعيم الكا�شف ،والدكتور طه
عمر ،والدكتور ه�شام عبهري ،والأ�ستاذ فالح �آل �سعد ،وع��دد من
من�سوبي العمادة.

تجديد تكليف د .باشطح مشرفًا
لـ«تطوير المهارات»

�صدر قرار معايل رئي�س اجلامعة
بتجديد تكليف �سعادة الدكتور عادل
ب��ن �سعيد با�شطح م�شرفاً لعمادة
تطوير املهارات.
و�أعرب الدكتور با�شطح عن اعتزازه
الكبري و�شكره وتقديره ملعايل رئي�س
اجلامعة� ،سائ ً
ال اهلل العلي القدير
العون وال�سداد لتحقيق تطلعات قيادة
اجلامعة ومن�سوبيها.
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ت��ق��دم من�سوبو
ومن�سوبات ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات
ب�أجمل التهاين والتربيكات ل�سعادته
متمنني له دوام التوفيق والنجاح.

العدد  - 1371الأحد  25حمرم 1442هـ املوافق � 13سبتمرب 2020م

د .العمر يرأس اجتماع «أوقاف الجامعة»
كتب  -عبداهلل احلربي
ت��ر�أ���س معايل رئي�س اجلامعة،
ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبدالرحمن
العمر ،االجتماع الثاين للأمانة
ال����ع����ام����ة لأوق����������اف اجل���ام���ع���ة
للعام2020م وذل��ك ي��وم الثالثاء
املا�ضي � 8سيبتمرب2020م ،وذلك
بح�ضور وكيل اجلامعة الدكتور
عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان نائب
رئ��ي�����س الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة لأوق���اف
اجل��ام��ع��ة ،وال���دك���ت���ور خ��ال��د بن
�إبراهيم احلميزي وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
وال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن حممد
ال�صقري وكيل اجلامعة للم�شاريع،
وبح�ضور �أع�ضاء الأم��ان��ة العامة
لأوق����اف اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور زي��اد
ب���ن ع��ث��م��ان احل��ق��ي��ل ،وال��دك��ت��ور
�أمي��ن ب��ن �أ�سعد ع��ب��ده ،والدكتور
�أر���س�لان ب��ن ظ��ه��ور ال��دي��ن عابد،
وم�ست�شار جمل�س الأمانة الدكتور
�أحمد عبداهلل باكرمان ،والأم�ين
ال��ع��ام لأوق���اف اجلامعة الدكتور

�صدر قرار وزير التعليم بتجديد
تكليف الدكتور عبداهلل بن �سلمان
ال�سلمان وكي ً
ال جلامعة امللك �سعود،
وجت��دي��د تكليف ال��دك��ت��ور حممد
بن �صالح بن مني وكي ً
ال للجامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة،
وتكليف ال��دك��ت��ور علي ب��ن حممد
م�سملي وكي ً
ال للجامعة للتخطيط
والتطوير.

خالد بن �سعد الظافر .يف بداية
االج��ت��م��اع رح��ب م��ع��ايل الرئي�س
ب�أع�ضاء جمل�س الأمانة ،بعد ذلك
مت مناق�شة جملة من املو�ضوعات

امل����درج����ة يف ج�����دول الأع���م���ال
و�أُتُخذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة
بالإ�ضافة �إىل عر�ض ملا مت �إجنازه
يف االجتماعات ال�سابقة.

ب���دوره ق��دم ���س��ع��ادة �أم�ي�ن عام
الأوق��اف ال�شكر والتقدير ملعايل
الرئي�س واملجل�س املوقر لدعمهم
الكبري لأوقاف اجلامعة.

تجديد وتكليف للوكالء

د .ال�سلمان

د .بن مني

د .م�سملي

مجلس «القبول والتسجيل» يعقد اجتماعه األول
ُعقِ د �صباح الأحد املا�ضي 18
حم��رم ١٤٤٢ه���ـ االج��ت��م��اع الأول
مل��ج��ل�����س ع���م���ادة ����ش����ؤون ال��ق��ب��ول
والت�سجيل برئا�سة �سعادة العميد
الأ���س��ت��اذ الدكتور �سعد ب��ن حمد
بن عمران ،حيث رحب يف بداية
الإجتماع ب�أع�ضاء جمل�س العمادة
ث��م ق��دم �شكره جلميع من�سوبي
ومن�سوبات العمادة على جهودهم
امل��ب��ذول��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة املا�ضية
يف ���س��ب��ي��ل �إجن�����از ا���س��ت��ح��ق��اق��ات
نهاية الف�صلني الدرا�سي الثاين
وال�صيفي للعام اجل��ام��ع��ي،١٤٤١
بالإ�ضافة �إىل ا�ستحقاقات بداية
ال��ف�����ص��ل ال��درا���س��ي الأول للعام
اجلامعي  ١٤٤٢يف وق��ت قيا�سي
و�سرعة تكييف �إج���راءات العمل
وفق الإجراءات االحرتازية املبلغة
من جهات االخت�صا�ص وما�صاحبها
م��ن تعليق احل�ضور �إىل مقرات
العمل والعودة التدريجية؛ والتي

�أثمرت و�ساهمت بعد توفيق اهلل
بانتظام طالب اجلامعة والعملية
التعليمية م��ن��ذ ال��ي��وم الأول من
العام اجلامعي.
ث��م ا�ستعر�ض �سعادته موجزاً
بالأعمال التي �أجنزتها العمادة
خ��ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ا���ض��ي��ة وال��ت��ي
�شملت تخ�صي�ص طالب وطالبات
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة بعد نهاية
الف�صل الدرا�سي الثاين والف�صل
الدرا�سي ال�صيفي للعام اجلامعي
1441هـ ومعاجلة طلبات تعديل
التخ�صي�ص وتنفيذ طلبات حتويل
ال���ط�ل�اب وال���ط���ال���ب���ات؛ �إ���ض��اف��ة
�إىل ���س��رع��ة م��ع��اجل��ة احل��رك��ات
الأكادميية وحل م�شاكل الطالب
امل��ت��ع�ثرة درا���س��ي �اً وعر�ضها على
اللجنة ال��دائ��م��ة ملعاجلة م�شاكل
الطالب الأكادميية.
وق��د �أ���ش��ار �سعادته �إىل جناح
م��و���س��م ال��ق��ب��ول ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي

 1442ه��ـ و�سرعة �إجن��از �أعمال
القبول ومعاجلة طلبات القبول
و�إ������ص�����دار الأرق��������ام اجل��ام��ع��ي��ة
وت�����س��ك�ين ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى اخل��ط��ط
الدرا�سية وفق م�ستواهم يف اللغة
الإجن��ل��ي��زي��ة .كما �أ���ش��اد �سعادته
بجهود من�سوبي ق�سم الت�سجيل
ومن�سوبات وح���دة الت�سجيل يف
�سبيل الإع����داد اجل��ي��د للجداول
ال��درا���س��ي��ة و�إظ���ه���اره���ا للطلبة
و�إت��اح��ة التعديل من قبل الطلبة
يف وقت مبكر وقبل بداية الف�صل
الدرا�سي ،و�سرعة معاجلة و�ضع
م���ق���ررات ط���رح ���ش��ع��ب م��ق��ررات
العملي مبا يتوافق مع قرار �إدارة
اجل��ام��ع��ة ن��ح��و ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ة
التعليمية خالل هذا الف�صل عن
بعد للمقررات النظرية وح�ضورياً
لأن�شطة امل��ق��ررات العملية على
�أن ت��ك��ون االخ��ت��ب��ارات الف�صلية
والنهائية ح�ضورية .و�أو�ضح �أنه

مت الإن��ت��ه��اء م��ن احت�ساب جميع
م��ك��اف ��آت ال��ط�لاب خ�ل�ال ال��ف�ترة
امل��ا���ض��ي��ة والإع��ل�ان ع��ن مواعيد
�إيداعها.
عقب ذلك متت مناق�شة تطوير
الإج���راءات الأكادميية بالعمادة،
م��ن �إدراج ل��ن��ظ��ام ت��ع��دي��ل ج��دول
ال��ط��ال��ب ال���درا����س���ي يف ال��ن��ظ��ام
الأكادميي ملعاجلة طلبات ت�سجيل
املواد الدرا�سية� ،إىل ربط بيانات
ن���ظ���ام خ���ري���ج���ي اجل���ام���ع���ة م��ع
منظومة «جامعة» والتي ت�شرف
عليها وزارة التعليم� ،إىل طرح
ب��ع�����ض امل��ق�ترح��ات ن��ح��و ت��ط��وي��ر
م�سارات ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
وم��ع��اي�ير التخ�صي�ص ومناق�شة
م��واءم��ة تخ�ص�صات وخم��رج��ات
اجلامعة مع احتياج �سوق العمل.
ويف ختام املجل�س �شكر العميد
الأع�����ض��اء ومت��ن��ى ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق
ومزيداً من العطاء.

فتح باب الترشيح لمنصب عميد اللغات والترجمة
�أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة اال���س��ت�����ش��اري��ة
الختيار عمداء الكليات واملعاهد
وب��ن��اء على توجيه م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة ع��ن فتحها ب��اب القبول
ل��ل�تر���ش��ي��ح مل��ن�����ص��ب ع��م��ي��د كلية
ال��ل��غ��ات وال�ت�رج���م���ة؛ وذل����ك عن
ط��ري��ق ال��ت��ج��دي��د للعميد احل��ايل
�أو التعوي�ض عنه ،وك��ذل��ك تقييم
العميد احلايل والذي �سوف تنتهي
ف�ترة ع��م��ادت��ه ،وذل���ك ع��ن طريق
الرابط التايل واملوجود يف موقع
اللجنة االلكرتوين
«https://eservices.ksu.
»edu.sa/DeansSelection

\t «_blank» https://
eservices. ksu. edu. sa/
DeansSelection
ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة �أمني
���س��ر اللجنة الأ���س��ت��اذ /ف���واز بن
عبدالعزيز ال�سبيعي ،،و�أ�شار �إىل
�أن اجل��ام��ع��ة ت�سعى �إىل اختيار
الأف�ضل لهذه املنا�صب القيادية.
وت��ود اللجنة تنبيه م��ن يحق لهم
ال�تر���ش��ي��ح م���ن اجل��ن�����س�ين ح�سب
تنظيم �إج���راءات اختيار وتر�شيح
عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة
امللك �سعود الإطالع على ال�سمات
املتوقعة يف املر�شحني ملن�صب عميد

للكليات واملعاهد يف جامعة امللك
�سعود و�أنظمة و�إج���راءات اختيار
وتر�شيح عمداء الكليات و�إر�سال
تر�شيحاتهم على الرابط امل�شار �إليه
�أع�لاه ،حيث يقفل ب��اب الرت�شيح
بنهاية يوم ال�سبت 1442/2/9هـ
املوافق 2020/9/26م.
وب��ه��ذ ِه املنا�سبة ي�سر اللجنة
�أن تدعو وك�لاء ور�ؤ���س��اء الأق�سام
وجميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكلية املعلن عنها ،للم�شاركة يف
تقييم �أداء عميد كليتهم عن طريق
منوذج التقييم اخلا�ص بذلك ،علماً
�أن التقييم متاح حتى يوم ال�سبت

1442/2/9هـ.
وي��ت��ط��ل��ب ال���دخ���ول �إىل ه��ذه
ال�����ص��ف��ح��ة ا����س���ت���خ���دام ال�بري��د
االلكرتوين اخلا�ص بنطاق اجلامعة
 @ksu.edu.saوك��ل��م��ة ال�سر
املرتبطة به .حيث تقت�صر �صالحية
التقييم على وكالء الكلية  ،ور�ؤ�ساء
الأق�سام  ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
يف الكلية امل��ع��ن��ي��ة .وت���ود اللجنة
�أن ت ��ؤك��د للجميع ب����أن البيانات
التي يت�ضمنها هذا التقييم �سيتم
التعامل معها مبنتهى ال�سرية ،ولن
ت�ستخدم �إال يف �إجراءات املفا�ضلة
بني املر�شحني لعمادة الكلية.
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قبول أكثر من  12ألف طالب وطالبة على درجات
البكالوريوس والدبلوم والمشارك

تم إتاحة التقديم على القبول بتاريخ  23/11/1441عبر بوابة القبول الموحد للطالب والطالبات

في خطوة استثنائية تم إلغاء المقابالت الشخصية
للمرشحين للقبول في مسار الكليات الصحية
���ص��رح ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال��ق��ب��ول
والت�سجيل الدكتور �سعد بن حمد
بن عمران �أن العمادة � مَ َّ
أت ْت �أعمال
القبول لهذا العام اجلامعي 1442هـ
وف��ق �اً ل�ل��أع���داد وال�����ش��روط التي
�أقرها جمل�س اجلامعة ،وا�ستمراراً
للجهود املبذولة؛ فقد كثفت العمادة
ا�ستعداداتها ملو�سم ال��ق��ب��ول منذ
منت�صف الف�صل ال��درا���س��ي الأول
للعام اجلامعي 1441هـ وتهيئته
لي�شمل عدة جوانب� ،أبرزها :درا�سة
املعايري املعتمدة للقبول ،والأع��داد
املر�شحة للقبول ،وجتهيز بوابات
القبول ،و�صوالً للتهيئة لبداية العام
الدرا�سي.
وق���د تكللت ه���ذه اجل��ه��ود وهلل
احلمد بقبول �أك�ثر من اثني ع�شر
�أل���ف ط��ال��ب وطالبة على درج��ات
البكالوريو�س والدبلوم وامل�شارك
من خ�لال �آل��ي��ات و�إج����راءات قبول
م��ت��ط��ورة ودع����م ف��ن��ي و�أك���ادمي���ي
متوا�صل ،مفيداً �أن القبول �شمل
خمتلف �شرائح املجتمع مبن فيهم
ذوي الإعاقة �أمثال الطلبة املكفوفني
وال�صم و�ضعاف ال�سمع� ،إ�ضافة
لتحقيق رغبات قبول الفئات التي
�شملتهم التوجيهات ال�سامية مثل
�أبناء ال�شهداء ومن يف حكمهم.
اال�ستعداد للقبول
و�أو����ض���ح عميد ���ش ��ؤون القبول
والت�سجيل انه بتوجيهات من معايل
رئي�س اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور
ب�����دران ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر
ومتابعة من �سعادة وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
 رئي�س اللجنة ال��دائ��م��ة للقبولالأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح
النمي؛ ف ��إن اال���س��ت��ع��دادات ملو�سم
القبول بد�أت منذ وقت مبكر� ،سواء
على م�ستوى �أعمال جل��ان القبول
امل��وح��د للجامعات احل��ك��وم��ي��ة يف
ال��ري��ا���ض� ،أو على م�ستوى جتهيز
بوابات القبول اخلا�صة باجلامعة،
حيث متت درا���س��ة معايري القبول
والأعداد املر�شحة للقبول يف خمتلف

ال��درج��ات العلمية والتخ�ص�صات
املتاحة مبا يتالءم مع احتياج �سوق
العمل.
تطوير الآليات
وا�ضاف الدكتور بن عمران :مت
العمل على تطوير �آل��ي��ات القبول
و�إج����راءات����ه ل��ه��ذا ال���ع���ام ،وو���ض��ع
���س��ي��ن��اري��وه��ات خم��ت��ل��ف��ة ت��راع��ي
ظروف احلالة مبا يالئم املتغريات
التي ط��ر�أت نتيجة لتف�شي جائحة
كورونا .كما �أن العمادة عملت على
ا�ستجالب ب��ي��ان��ات املتقدمني من
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
ووزارة اخلدمة املدنية وامل�ؤ�س�سة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة،
ب��الإ���ض��اف��ة للبيانات ال�����واردة من
نظام نور واملركز الوطني للقيا�س،
كما مت �إع��داد مقاطع ا�سرت�شادية
�صوتية ومرئية ،ون�صائح للطلبة
حول طريقة التقدمي على البوابات
واختيار التخ�ص�صات والإجابة عن
�أب����رز اال���س��ت��ف�����س��ارات خ�ل�ال ف�ترة
القبول.
بدء التقدمي
مت �إت��اح��ة التقدمي على القبول
للعام اجلامعي  1442ه��ـ بتاريخ
 1441/11/23ه���ـ ع�ب�ر ب��واب��ة
القبول الإلكرتوين املوحد للطالب
يف اجل��ام��ع��ات احلكومية مبنطقة
الريا�ض ،وبوابة القبول الإلكرتوين
املوحد للطالبات يف مدينة الريا�ض.
وق���د �أ���س��ه��م��ت ع��م��ادة التعامالت
الإل��ك�ترون��ي��ة واالت�����ص��االت بتقدمي
الدعم الفني ل�ضمان عمل البوابات
طوال فرتة التقدمي.
خطوة ا�ستثنائية
ويف خطوة ا�ستثنائية ،مت هذا
ال���ع���ام �إل���غ���اء الأي������ام املخ�ص�صة
للمقابالت ال�شخ�صية للمر�شحني
للقبول يف م�سار الكليات ال�صحية
�ضمن اجل����دول ال��زم��ن��ي ل��ك��ل من
بوابتي القبول الإل��ك�تروين املوحد
للطالب والطالبات ب�سبب اجلائحة
م��راع��اة ل�ل��إج���راءات االح�ترازي��ة
والتدابري الوقائية الرامية للحدّ
من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد

القبول شمل مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي
اإلعاقة وأبناء الشهداء ومن في حكمهم
للقبول الإل��ك�تروين
مت ت���ق���دمي ال��دع��م
الفني امل�ستمر على
مدار اليوم من خالل
ال�بري��د الإل��ك�تروين
املخ�ص�ص لكل بوابة،
م��ن �أج��ل ال��رد على
جميع اال�ستف�سارات
الواردة ب�شكل يومي،
�إ�ضافة �إىل الإجابة
ع��ن اال�ستف�سارات
ال����ت����ي ت������رد ع��ل��ى
ح�ساب العمادة على

«.»COVID-19
وب�������ع�������د ذل������ك
مت الإع����ل����ان ع��ن
امل��ر���ش��ح�ين للقبول
يف ب��اق��ي ال��ك��ل��ي��ات
وال��ت��خ�����ص�����ص��ات،
وطلب ت�أكيد القبول
ال��ذي مت على �أك�ثر
من مرحلة ل�ضمان
اال���س��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى
من املقاعد املتاحة،
ت��ل�ا ذل�����ك �إت���اح���ة
�أ.د� .سعد بن عمران
التقدمي �إلكرتونياً من
خ�لال بوابتي القبول الإل��ك�تروين «تويرت».
ومب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ال���ظ���روف
لربامج الدبلوم واالنتقايل وبرنامج
بكالوريو�س احلو�سبة التطبيقية احل���ال���ي���ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن تف�شي
فريو�س كورونا امل�ستجد ،وتطبيقاً
باجلامعة للطالب والطالبات.
وق��د �أ�سهم ذل��ك �إىل ح��دّ كبري ل�ل�إج��راءات االح�ترازي��ة املبلغة من
وع���ل���ى ن��ح��و م��ل��ح��وظ يف خ��دم��ة اجل��ه��ات ذات االخت�صا�ص؛ فقد
املتقدمني بعد �إعالن نتائج القبول عمِ دت العمادة �إىل �إن�شاء �أكرث من
ح�ساب ٍ
بريد �إلكرتوين وتكوين فرق
امل���وح���د دون احل���اج���ة مل��راج��ع��ة
ِ
اجل��ام��ع��ة؛ ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إت��اح��ة عمل للرد على ا�ستف�سارات الطلبة
التقدمي على بوابة �إكمال درا�سة و�أولياء �أمورهم.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنه متت
البكالوريو�س للمتميزين من خريجي
وخ��ري��ج��ات ال��دب��ل��وم باجلامعة يف تهيئة اال�ستقبال للمراجعني يف مقر
العمادة بفرعي الطالب والطالبات
م�سار تخ�ص�صاتهم.
من خالل حجز موعد م�سبق� ،سوا ًء
دعم م�ستمر وت�ضافر للجهود
بالتزامن مع فتح بوابات التقدمي م��ع �أق�����س��ام ال��ع��م��ادة �أو م��ع عميد

�ش�ؤون القبول والت�سجيل ،بغر�ض
ال��وق��وف ع��ل��ى ط��ل��ب��ات امل��راج��ع�ين
وا�ستف�ساراتهم ومعاجلة �أو�ضاعهم
ق���در الإم���ك���ان و مب��ا ي��ت��واف��ق مع
الأنظمة املتبعة ،وت��وف�ير البدائل
املنا�سبة من جهة �أخرى.
تغيري القبول �إلكرتونيا
وا�ستكماال جل��ه��ود ال��ع��م��ادة يف
�أمتتة اخلدمات املقدمة؛ مت بف�ضل
اهلل �إت��اح��ة خ��دم��ة تغيري القبول
�إلكرتونياً بعد �إعالن نتائج القبول
للطلبة ال��ذي��ن ���ص��درت لهم �أرق��ام
ج��ام��ع��ي��ة� ،إن رغ��ب��وا ب��ذل��ك ،ومب��ا
يتوافق مع معايري القبول واملقاعد
ال�شاغرة ،ويتم طلب التغيري من
خ�لال دخ���ول ال��ط��ال��ب امل��ق��ب��ول –
والذي �صدر له رقم جامعي -على
ح�سابه يف ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة
للنظام الأكادميي.
تنوع وتعدد
و�إمي���ان���اً م��ن اجل��ام��ع��ة بواجبها
االجتماعي نحو كافة �أبناء املجتمع،
فقد حر�صت على حتقيق رغبات
ال��ق��ب��ول ل��ع��دد م��ن ف��ئ��ات و�شرائح
امل��ج��ت��م��ع �شملت ال��ط��ل��ب��ة الأي��ت��ام
الذين ترعاهم اجلمعيات اخلريية.
كما مت وفقاً للتوجيهات ال�سامية
حتقيق رغ��ب��ات ال��ق��ب��ول ل��ع��دد من

�أب��ن��اء ال�����ش��ه��داء وم��ن يف حكمهم،
وا�ستمراراً لنهج اجلامعة يف دعم
الطلبة املكفوفني وك��ذل��ك الطلبة
من فئة ال�صم و�ضعاف ال�سمع فقد
مت قبول دفعة جديدة منهم و�إتاحة
الفر�صة لهم ال�ستكمال م�سريتهم
العلمية.
التحويل اخلارجي
من جانب �آخر ،ا�ستقبلت عمادة
���ش��ؤون القبول والت�سجيل طلبات
التحويل من خ��ارج اجلامعة خالل
ال�صيف املا�ضي من خ�لال خدمة
ال��ت��ح��وي��ل اخل��ارج��ي امل��ت��اح��ة عرب
البوابة الإلكرتونية للنظام الأكادميي،
وقد حققت اجلامعة رغبات عدد
م��ن املتقدمني واملتقدمات –وفق
ال�����ش��روط وال�����ض��واب��ط امل��ع��ت��م��دة
للتحويل اخلارجي -وذلك بقبولهم
كطلبة حمولني من جامعات �أخرى،
�أو منحهم فر�صة القبول كطالب
م�����س��ت��ج��دي��ن يف اجل���ام���ع���ة ممن
ان��ط��ب��ق��ت عليهم ���ش��روط القبول
املعتمدة من جمل�س اجلامعة واملعلنة
على البوابة.
التهيئة للدرا�سة
وحر�صاً على انخراط الطالب
امل�ستجدين يف الدرا�سة من الأ�سبوع
الأول؛ فقد عمِ لت العمادة وبالتعاون
م��ع الكليات على الإع����داد اجليد
للجداول الدرا�سية يف وقت مبكر،
و�إع����ادة النظر يف �سعة امل��ق��ررات
العملية بعد �إق��رار اجلامعة لآلية
تنفيذ العملية التعليمية للف�صل
ال��درا���س��ي الأول ل��ل��ع��ام اجلامعي
 1442هـ والتي ن�صت على �أن يكون
منط التعليم للمقررات النظرية عن
بعد ،وح�ضورياً لأن�شطة املقررات
العملية ،م�صحوباً با�ستمرار التن�سيق
م��ع الكليات فيما يتعلق بجدولة
االختبارات الف�صلية والنهائية التي
تقرر �أن تكون ح�ضورية.
و�أتاحت العمادة اجلدول الدرا�سي
جلميع الطالب امل�ستجدين الذين
�أدوا اختبار حتديد م�ستوى اللغة
الإجنليزية الذي ت�شرف عليه عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
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التعليم

�أكد �أن ا�ستمرار التعليم يف ظل جائحة كورونا حتد عاملي كبري

آل الشيخ يترأس اجتماع وزراء
التعليم لدول مجموعة العشرين

نقل معايل وزير التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ حتيات خادم
احل��رم�ين ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأم�ي�ن – حفظهما اهلل -
للم�شاركني وامل�شاركات يف االجتماع االفرتا�ضي لوزراء التعليم يف دول
جمموعة الع�شرين ،وذلك �ضمن �أحد �أهداف �سنة الرئا�سة ال�سعودية
ملجموعة الع�شرين وهو «متكني الإن�سان».
وقال د� .آل ال�شيخ خالل كلمته االفتتاحية لدى تر�ؤ�سه �أعمال االجتماع
�إنّ �إعادة تقدمي جمموعة عمل التعليم جمدداً على جدول �أعمال قمة
جمموعة الع�شرين يف �سنة رئا�سة اململكة ي�ؤكد على اال�ستمرار يف
نقا�ش �أهمية التعليم ،وامل�ضي قدماً بالتزامنا نحو التعليم ،م�شرياً
�إىل اختيار جمموعة عمل التعليم لعام  2020الرتكيز على �أولويتني
رئي�سيتني� :أوالً ،التعليم املبكر للأطفال « »ECEك�أ�سا�س لتطوير الكفاءة
العاملية ومهارات القرن احلادي والع�شرين .وثانياً العاملية يف التعليم
كعملية مرنة لدمج املعرفة ،واملهارات ،واالجتاهات العاملية واملتعددة
الثقافات يف منظومة التعليم على جميع امل�ستويات.
و�أ�ضاف �أ ّن��ه ا�ستجابة لآث��ار جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد على
التعليم حول العامل ،قدمت جمموعة عمل التعليم برئا�سة اململكة
مو�ضوعاً ثالثاً يت�ض ّمن ا�ستمرارية التعليم يف �أوقات الأزمات ،م�ؤكداً
على م�شاركة ممثلي الدول الأع�ضاء جتاربهم يف تخفيف الآثار غري
امل�سبوقة للجائحة مع الرتكيز على �أف�ضل املمار�سات وال��درو���س
امل�ستفادة.
و�أ���ش��ار ال��وزي��ر �آل ال�شيخ �إىل تعاون ممثلي ال��دول الأع�ضاء يف
جمموعة الع�شرين والدول ال�ضيوف خالل هذه ال�سنة من �أجل �صياغة
بيان وزراء التعليم بقمة الريا�ض  2020والعمل على املخرجات ذات
ال�صلة بالأولويتني االثنتني ،م�شيداً باملجهودات املميزة التي قدمتها فرق
العمل خالل هذا العام ،وداعماً �إىل تبني البيان الوزاري و�إتاحة الفر�صة
للوزراء خالل االجتماع م�شاركة مرئياتهم حول الأول��وي��ات و�أعمال
جمموعة عمل التعليم لهذا العام.
ون ّوه وزير التعليم يف اململكة بجهود ممثلي جمموعة عمل التعليم
ملجموعة الع�شرين لتنظيمه ،وم�شاركة املنظمات الدولية وحتديداً
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDومنظمة اليون�سكو،
�إ�ضاف ًة �إىل الأمانة ال�سعودية ملجموعة الع�شرين ،ومعرباً عن �شكره
وتقديره لتفانيهم وعملهم اجلاد.
يذكر �أن هذا االجتماع يعد الثاين على م�ستوى وزراء التعليم يف
دول جمموعة الع�شرين خالل �سنة رئا�سة اململكة ،حيث �سبقه اجتماع
ا�ستثنائي يف �شهر يونيو ملناق�شة الإجراءات املُتّخذة للتخفيف من �آثار
جائحة فريو�س كورونا.
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بت�رشيف �أمري منطقة تبوك وح�ضور وزير التعليم

افتتاح فندق « 5نجوم» تابع لصندوق
التعليم الجامعي
اف��ت��ت��ح ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امللكي
الأم���ي���ر ف���ه���د ب����ن ���س��ل��ط��ان ب��ن
عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك يوم
الأح��د � 6سبتمرب 2020م املوافق
 18حمرم 1442هـ ،فندق «جراند
ميلينيوم  -تبوك» التابع ل�صندوق
التعليم اجلامعي ،من فئة اخلم�س
جن��وم ،وذل��ك بح�ضور معايل وزير
التعليم رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
التعليم العايل اجلامعي د .حمد بن
حممد �آل ال�شيخ.
وقال معايل وزير التعليم خالل
الكلمة ال��ت��ي �أل��ق��اه��ا �إن تد�شني
واف��ت��ت��اح ف��ن��دق ج��ران��د ميلينيوم
يف م��ن��ط��ق��ة ت���ب���وك خ���ط���وة متثل
ا�ستجابة لتوجيهات حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل العهد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن �سلمان  -حفظهما اهلل  -يف
رفع م�ستوى �أداء القطاع ال�سياحي
و�إي��ج��اد ف��ر���ص عمل �أك�ب�ر لأب��ن��اء
وطننا املعطاء.
و�أ�ضاف :من هذا املنطلق �سعت
وزارة التعليم �إىل رب���ط ق��ن��وات
دع��م ال�صندوق بنظام اجلامعات،
ب��و���ص��ف��ه��ا م ��ؤ���س�����س��ات م�ستقلة
ا���س��ت��ق�لاالً تنفيذياً ،وف��ق حوكمة
تتيح ل��ه��ا اال���س��ت��ث��م��ار يف جم��االت
واع���دة ،وت� ّ
�وظ��ف الإم��ك��ان��ات التي
ّ
تعظم �إيراداتها الذاتية ،وت�ستثمر
مواردها الب�شرية ،وفق �إ�سرتاتيجية
ت�����س��ع��ى �إىل حت��ق��ي��ق اال���س��ت��دام��ة
امل��ال��ي��ة امل���ع���ززة ل��ل��م��وارد امل��ال��ي��ة
لقطاع التعليم اجلامعي احلكومي،
تلبي ًة الحتياجات القطاعني العام

واخل��ا���ص ،وف��ق تطلعات القيادة
الر�شيدة .وي�أتي هذا امل�شروع �ضمن
�سعي ���ص��ن��دوق التعليم اجلامعي
للعناية بتطوير التعليم العايل يف
اجلامعات وزي��ادة قدرته على �أداء
دوره ال��ذي يتنا�سب مع متطلبات
التنمية ،وتنويع م�صادر التمويل
للجامعات وتطوير �آلياته� ،إ�ضاف ًة
�إىل زي��ادة امل���وارد الذاتية ومتكني
اجل��ام��ع��ات م��ن امل�ضي يف تر�شيد
امل��ك��اف ��آت وتنظيمها ،وا�ستثمار
الأم������وال ب�����ش��ك��ل ف��� ّع���ال؛ لتعزيز
امل���وارد املالية املتاحة للجامعات،
واال�ستفادة من عائدات اخلدمات
التي تقدمها اجلامعات وا�ستيعاب
�إ�سهامات القطاعات اخلا�صة.
ويُع ّ ُد الفندق واح��داً من التحف
املعمارية احلديثة يف اململكة� ،إذ

تبلغ م�ساحته الإجمالية � 104آالف
مرت مربع ،ويتكون من  218غرفة
وجناحاً فاخراً ،وي�ضم جمموعة من
املطاعم واملقاهي وقاعة احتفاالت
ك��ب�رى ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات وامل�����ؤمت����رات

للم�ساهمة يف تعزيز ثقافة املجتمع نحو «التعليم عن بعد»

وزيرا التعليم واالتصاالت يلتقيان رؤساء
تحرير وممثلي وسائل إعالم

 ..ويدشن برنامج
«ثقافة العشرين»

د�شن معايل وزي��ر التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ الأ�سبوع
املا�ضي ،برنامج «ثقافة الع�شرين» الذي يُطلق لأول مرة تزامناً مع
رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين ،حتت �شعار «اغتنام فر�ص القرن
احلادي والع�شرين للجميع».
وع� رّّب� الوزير �آل ال�شيخ عن �شكره وتقديره ملقام خ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل العهد ـ حفظهما اهلل ـ على دعمهما امل�ستمر
لأعمال وبرامج رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين ،م�شرياً �إىل �أن
الربنامج ي�ستهدف كافة امل�ستويات التعليمية ب�إطار موحد.
وقال �إن الربنامج ي�سعى لتحقيق ثالثة �أهداف رئي�سة ،تتمثل يف رفع
الوعي برئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين ودورها الريادي يف مواجة
التحديات العاملية ،واالحتفاء بالفخر الوطني لتعزيز ح�س االنتماء
ورفع ح�س امل�س�ؤولية جتاه املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز مفهوم املواطنة
العاملية لتمكني الطالب من مواجهة التحديات العاملية امل�شرتكة ،مبيناً
�أن الربنامج ي�ستهدف  33جامعة ،و� ٢٥ألف مدر�سة ،و 8ماليني طالب
وطالبة يف التعليم العام واجلامعي.
وكانت رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين ووزارة التعليم قد �أطلقا
برناجماً ثقافياً يُعنى بالتعريف بالعام الرئا�سي ملجموعة الع�شرين،
ودور اململكة يف قيادة دفة احلوار حتت �شعار «اغتنام فر�ص القرن
احلادي والع�شرين للجميع».
ح�ضر االجتماع رئي�س اجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية د .ليلك
ال�صفدي ،ووكيل وزارة التعليم للتعاون د� .صالح الق�سومي ،وعدد من
امل�س�ؤولني يف الوزارة.

تت�سع ل��ـ � 800شخ�ص ،كما ي�ضم
قاعات اجتماعات جمهزة ب�أحدث
التقنيات ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن��دي��ة
ومالعب ريا�ضية ،وثالثة �أحوا�ض
�سباحة.

التقى م��ع��ايل وزي���ر التعليم د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ بح�ضور
وم�شاركة معايل وزي��ر االت�صاالت
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات م .ع��ب��داهلل
ال�سواحه ،عدداً من ر�ؤ�ساء التحرير
و ُكتّاب الر�أي يف ال�صحف ال�سعودية،
وذل��ك يف «امل��در���س��ة االفرتا�ضية»
لت�سجيل الدرو�س عن بُعد بالريا�ض.
وقدم وزير التعليم يف بداية اللقاء
ال�شكر والتقدير ملقام خادم احلرمني
و�سمو ويل العهد –حفظهما اهلل-
على دعمهما امل�ستمر للتعليم يف ظل

جائحة كورونا ،وا�ستمرار العملية
التعليمية ع��ن بُ��ع��د ،منوهاً ب��دور
و�سائل الإعالم يف �إي�صال الر�سالة
التعليمية ،و�أهمية ال�شراكة امل�ستمرة
م��ع��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل�����ش��روع��ات
والربامج الوطنية.
ولفت د� .آل ال�شيخ �إىل �أن وزارة
التعليم حر�صت منذ وقت مبكر على
التعامل مع جائحة كورونا باعتبارها
حتدياً كبرياً يف ا�ستمرار العملية
التعليمية عن بُعد ،م�شرياً �إىل �أنه
رغ��م حتديات جائحة ك��ورون��ا� ،إ ّال

�أن اململكة ا�ستطاعت �أن تقدم ح ً
ال
تفاعلياً متزامناً من خ�لال من�صة
مدر�ستي ،وغري متزامن من خالل
درو�س عني يف  23قناة ،م�ؤكداً �أن
من�صة مدر�ستي لي�ست م�شروعاً
ل����وزارة التعليم ،ولكنها م�شروع
للوطن ،واجلميع فيها �شركاء.
و�أع��ل��ن وزي��ر التعليم ع��ن توفري
ق��ن��وات ع�ين ملَ��� ْن ال يتوفر لديهم
تغطية �إنرتنت �أو جهاز ذكي ،م�شرياً
�إىل حتديد يوم واحد لزيارة الطالب
�أو ويل �أم����ره للمدر�سة لت�سليم

وا�ستالم التكليفات.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل وزي���ر
االت�صاالت وتقنية املعلومات �إنه
منذ بداية جائحة كورونا واململكة
حتقق جناحات يف التعامل مع هذه
الأزمة ،م�شيداً بالدور الذي يقدمه
املعلمون واملعلمات و�أول��ي��اء �أم��ور
ال��ط�لاب يف ه��ذه امل��رح��ل��ة ،وذل��ك
للمواءمة يف الفجوة ما بني العامل
امل��ك��اين واالف�ترا���ض��ي يف البيئة
املدر�سية.
و�أك����د ال��وزي��ر م .ال�����س��واح��ه �أن
اال�ستثمار يف البنية التحتية الرقمية
يف اململكة وفق ر�ؤية اململكة ،٢٠٣٠
م ّكن اململكة من التعامل الأمثل مع
الواقع اجلديد الذي فر�ضته جائحة
ك��ورون��ا م��ن خ�لال االع��ت��م��اد على
التقنية ،الأم��ر ال��ذي انعك�س على
ال�صحة الرقمية ،وتبني املدفوعات
الرقمية والعمل عن بُعد.
ع��ق��ب ذل���ك دار ح����وار مفتوح
ب�ين م��ع��ايل وزي���ر التعليم ومعايل
وزي��ر االت�صاالت وتقنية املعلومات
وبني ر�ؤ�ساء التحرير و ُكتّاب الر�أي
وممثلي و�سائل الإع�لام ،والإجابة
عن كافة الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات،
واال���س��ت��م��اع �إىل وج��ه��ات النظر
واملقرتحات.
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قــــــــــــــــرأت لك..
تعليم الرياضيات المتمحور
حول الطالب
ت�أليفJennefer :
M.
BayWilliams
ت��رج��م��ة� :أح��م��د
�سيد حممد متويل
دار جامعة امللك
�سعود للن�شر
مل������������اذا ه�����ذا
الكتاب؟
ه��ذا ال�����س��ؤال
امل�����ن�����ط�����ق�����ي
رمب������ا ي���ت���ب���ادر
�إىل ذه���ن���ك
عزيزي القارئ
عندما ت�شاهده
لأول مرة ،والإجابة املنطقية عن هذا ال�س�ؤال
تت�ضمن �أن الإن�سان يحتاج �إىل خارطة طريق تر�شده
�إىل الطريق ال�صحيح لتعليم وتعلم الريا�ضيات ،وهذا
الكتاب هو خارطة الطريق لتعليم وتعلم الريا�ضيات
العايل اجل��ودة ،والدليل لتنمية الرباعة الريا�ضية،
واملر�شد �إىل املعايري العاملية لتعليم الريا�ضيات.
وي�ساعدك ه��ذا الكتاب على التنمية املهنية �إذا
ك��ان هدفك التدريب �أو تعليم الريا�ضيات لطالبك
�أو �أبنائك ،ويطور مهاراتك يف تدري�س الريا�ضيات
جلميع الطالب املوهوبني وذوي االحتياجات اخلا�صة،
ومتعددي الثقافات ،ويزودك ب�أن�شطة ميكن تطبيقها
ب�سهولة .ويرثي معرفتك من �أجل امل�سابقات العاملية
للريا�ضيات والتقييمات الدولية.
ومن املتوقع مب�شيئة اهلل قراءة وا�ستيعاب هذا الكتاب
من الغالف �إىل الغالف دون مواجهة �أي م�شكلة.

قفل الدماغ
ت ��أل��ي��فJeffrey :
M. Schwartz
ت��رج��م��ة� :سلطان
مو�سى العوي�ضة
دار جامعة امللك
�سعود للن�شر
يُ����ع����ن����ى ه����ذا
ال���ك���ت���اب ب��ع�لاج
ا�������ض������ط������راب
ال�����و������س�����وا������س
القهري ويركز
ع���ل���ى ط��ري��ق��ة
ع���ل��اج ذات�����ي
يف خ���ط���وات
�أرب������ع ت���ه���دف ل��ت��غ��ي�ير
كيمياء الدماغ ،وهي اخلطوات التي يدور حولها
الكتاب كله؛ وهي :اخلطوة ا لأوىل� :إعادة الت�سمية
 Relabelو تُعنى ب���إدراك �أن ا لأف��ك��ار االقتحامية
هي نتيجة للو�سوا�س القهري.
واخلطوة الثانية� :إع��ادة العزو Reattribute
وتت�ضمن رب��ط ح��دة الفكرة بالو�سوا�س القهري
وبالتايل باختالل التوازن البيوكيميائي يف الدماغ.
واخل���ط���وة ال��ث��ال��ث��ة� :إع�����ادة ال�ترك��ي��ز Refocus
وتت�ضمن الدعوة �إىل تركيز االنتباه على �شيء �آخر
بدالً من ا لأفكار الو�سوا�سية ،ولو لب�ضع دقائق �أو
القيام ب�سلوك �آخر.
واخل��ط��وة ال��راب��ع��ة وا لأخ��ي��رة� :إع����ادة التقييم
 Revalueوتت�ضمن �إدراك ع��دم �أه��م��ي��ة فكرة
الو�سوا�س يف ذاتها مع عدم �أخذها على ظاهرها.
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باحثون ألمان يساهمون في فك لغز «مستطيالت الصحراء»
اه��ت��م��ت ال�����ص��ح��اف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة
الأملانية يف الفرتة القربية املا�ضية
بنتائج درا���س��ة لفريق بحث علمي
دويل �أ�شرف عليه الدكتور «هوف
غروكوت» من معهد «ماك�س بالنك»
لتاريخ الإن�سانية يف جامعة يينا
الأمل���ان���ي���ة ،م��و���ض��وع��ه��ا م��ا يُ��ع��رف
بـ«امل�ستطيالت» يف �صحراء النفود
���ش��م��ال غ����رب امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية والتي يقدر عمرها مبا ال
يقل عن  7000عام.
وكانت املعارف العلمية ب�ش�أن هذه
الهياكل احلجرية الغريبة تقت�صر
على �صور الأقمار ال�صناعية ،دون
تقدمي ر�ؤي��ة علمية متكن من فهم
�سياقها ووظائفها والبيئة التي بنيت
فيها قبل �آالف ال�سنني.
متكن فريق علماء الآثار لأول مرة
من حتديد موقع �أحد امل�ستطيالت
اجلديدة ،والتي يعود تاريخها �إىل
حوايل  5000قبل امليالد ،وافرت�ض
الفريق �أن وظيفة تلك املواقع كانت
�إقامة طقو�س دينية يف جمتمعات
رعوية مبكرة.
وح�سب ال��درا���س��ة لتي ن�شرتها
جملة «ذي هولي�شن» العلمية ،فقد
وثق فريق الدكتور غروكوت قرابة
 104من تلك امل�ستطيالت من خالل
حتليل خمربي دقيق وبوا�سطة �صور
الأقمار ال�صناعية.
من جهتها� ،أك��دت هيئة ال�تراث
ال�سعودية �أن هذا االجن��از العلمي

ي��دخ��ل �ضمن الأع���م���ال امليدانية
مل�شروع «اجلزيرة العربية اخل�ضراء»
الذي ت�شرف عليه الهيئة مب�شاركة
م��ع��ه��د م��اك�����س ب�ل�ان���ك وج��ام��ع��ة
�أك�سفورد وجامعة امللك �سعود.
ون��ظ � ًرا لأن ف��ري��ق الباحثني مل
ي��ت��م��ك��ن م���ن حت��دي��د �أي م��داخ��ل
لتلك ال��ه��ي��اك��ل ،ف ��إن��ه اف�تر���ض �أن
ه��ذه امل��راف��ق ال ت��خ��دم �أي غر�ض
عملي معروف ،مثل حظائر املا�شية
�أو خ��زان��ات امل��ي��اه ،مفرت�ضني �أن
مهند�سي املوقع �أرادوا بناء نوع من
امل�سارات بني املن�صات املختلفة.
و�أكدت الدرا�سة �أن تلك الهياكل
بُ��ن��ي��ت يف وق����ت ك����ان ف��ي��ه م��ن��اخ
ال�صحراء ال�سعودية خمتلفا عن

ك�شفت درا����س���ة �آي�����س��ل��ن��دي��ة �أن
الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بفريو�س
كورونا وتعافوا منه تكونت لديهم
�أج�����س��ام م�����ض��ادة وظ��ل��ت متواجدة
يف �أج�سامهم وفعالة ملدة � 4شهور
فقط ،و�أكدت الدرا�سة �أن م�ستويات
الأج�����س��ام امل�����ض��ادة ���ض��د ف�يرو���س
ك��ورون��ا ظلت ثابتة مل��دة ت�صل �إىل
�أربعة �أ�شهر يف �أك�ثر من  90٪من
مر�ضى كوفيد  -19املتعافني يف
البالد.
وقال كاري �ستيفان�سون ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة « deCode
 ،»Geneticsالتي �أجرت الدرا�سة،
�إن االكت�شاف اجلديد قد يكون له
تداعيات على خماطر الإ�صابة مرة
�أخرى وجناعة اللقاح.
يف الدرا�سات ال�سابقة ،انخف�ضت
م�ستويات الأج�سام امل�ضادة ب�شكل

ح��اد يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر بعد
ال�شفاء من فريو�س كورونا ،مما �أثار
ت�سا�ؤالت حول مدة املناعة التي قد
توفرها العدوى.
ويف ال��ت��ج��رب��ة ،ق��ا���س الباحثون
م�ستويات الأج�����س��ام امل�����ض��ادة يف
�أكرث من � 30ألف �آي�سلندي تعافوا

�أظ��ه��رت نتائج درا���س��ة �أجرتها
ج��ام��ع��ة ه��ا���س��ل��ت البلجيكية �أن
الأط��ف��ال الذين يرتعرعون و�سط
الطبيعة �أك�ثر ذك��اء م��ن نظرائهم
ال��ذي ين�ش�ؤون يف الأم��اك��ن الأق��ل
خ�ضرة� ،إذ تلعب الطبيعة دوراً هاماً
يف رفع م�ستوى ذكاء الطفل وتقلل
من ال�سلوكيات غري الطبيعية �أو
التي ي�صعب التعامل معها.
و�أظ��ه��رت نتائج ال��درا���س��ة التي
�أجرتها جامعة ها�سلت ببلجيكا
على �أك�ثر م��ن  600طفل ت�تراوح
�أعمارهم بني  15 - 10عاماً �أن
زي����ادة اخل�����ض��رة يف احل���ي ال��ذي
يقيمون فيه بن�سبة  3يف املائة� ،أدت
�إىل رفع درجة معدل الذكاء لديهم
بواقع  2.6نقطة.
كما ك��ان��ت م�شاكل االن��ت��ب��اه �أو
ال�سلوك ال��ع��دواين �أق���ل و�ضوحاً
عند نظرائهم يف البيئات الأق��ل
خ�ضرة ،وق��د لوحظ ه��ذا الت�أثري
يف كل من املناطق الغنية والفقرية،

ووفقاً للباحثني ،مل يكن للوالدين
�أو امل�ستوى التعليمي �أي عالقة
بهذه النتائج .ح�سب ما ن�شره موقع
�صحيفة «فيلت» الأملاين.
وت�������دل ال����درا�����س����ة ع���ل���ى �أن
امل�ساحات اخل�����ض��راء تعمل على
حت�سني جوانب خمتلفة من التطور
املعريف لدى الأطفال ،غري �أن هذا

م�شهد مل�ستطيل يف �صحراء النفود ال�سعودية «ت�صوير الدكتور هوف كروكوت»
ال��ي��وم ،تعمه النباتات وامل�ساحات
اخل�ضراء املع�شو�شبة بت�ساقطات
مطرية غ��زي��رة� ،إ�ضافة �إىل طيف
متنوع من احليوانات ح�سب ما اجته
�إليه فريق العلماء.
وال ي���زال م��ن ال�����ص��ع��ب حتديد
طبيعة الثقافة بدقة التي �سادت
يف امل��ن��ط��ق��ة ح�ي�ن ب��ن��اء ال��ه��ي��اك��ل،
لكن مواقع �أثرية م�شابهة يف �شبه
اجلزيرة العربية دلت على �أن رعاة
املا�شية يف تلك الع�صور الغابرة
قادوا قطعانهم عرب تلك الت�ضاري�س
وامل��راع��ي .وتعمل ال�سعودية على
م�سح �أثري �شامل يف �إطار م�شروع
«اجلزيرة العربية اخل�ضراء» جنوب
���ص��ح��راء ال��ن��ف��ود ،ب��ال�ترك��ي��ز على

درا�سة بيئة ع�صور ما قبل التاريخ.
ومل يعرث الباحثون على �سبيل
املثال على �أواين فخارية �أو مدافئ،
مفرت�ضني �أن امل�ستطيالت مل تكن
م�صممة لال�ستخدام الدائم ،و�إمنا
مت ا�ستعمالها يف ف�ت�رات زمنية
متقطعة .ويدعم هذا الطرح �إقامة
م��زي��د م��ن امل�ستطيالت اجل��دي��دة
بجانب بع�ضها البع�ض.
وق����ال غ���روك���وت «ن��ح��ن نف�سر
امل�ستطيالت على �أنها �أماكن لتنظيم
الرعي �أو لأداء طقو�س يجتمع فيها
النا�س لتنفيذ �أن�شطة جمتمعية مل
تكن معروفة من قبل ،ورمبا كانت
�أماكن يتم فيها تقدمي احليوانات
كقربان».
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م��ن الإ���ص��اب��ة ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا،
و�أفاد الباحثون �أنه من بني 1215
�شخ�صا م�صابني ب��ع��دوى م��ؤك��دة
ً
بوا�سطة اختبار  ،PCRك��ان لدى
 91٪م�ستويات �أج�����س��ام م�ضادة
ارتفعت خالل ال�شهرين الأولني بعد
الت�شخي�ص ثم ا�ستقرت.

ورك��زت النتائج ،التي نُ�شرت يف
جملة نيو �إن��غ�لان��د الطبية ،على
�سكان متجان�سني م��ن بلد واح��د،
ل��ذل��ك ق��د ال ت��ك��ون ال��ن��ت��ائ��ج هي
نف�سها يف �أج��زاء �أخ��رى من العامل
مع تنوع ال�سكان ،بح�سب جمموعة
من اخلرباء.
وح���ذرت االفتتاحية امل�صاحبة
للدرا�سة من �أنه من غري الوا�ضح ما
�إذا كانت الأج�سام امل�ضادة للمر�ضى
الذين مت �شفا�ؤهم �ستحميهم من
الإ�صابة مرة �أخرى.
و�أ�����ش����ارت �إىل �أن اخ��ت��ب��ارات
الأج�سام امل�ضادة قد تكون بدي ً
ال
ف��ع��االً م��ن حيث التكلفة الختبار
ال��ع��دوى وح���ده ،وق��د تعمل ب�شكل
�أف�ضل يف م�سح ال�سكان حيث تتطلع
البلدان �إىل �إعادة فتح اقت�صاداتها
ومدار�سها ب�أمان.

نمو الطفل في أحضان الطبيعة يرفع معدل ذكائه

ه��و البحث الأول لفح�ص معدل
الذكاء ،وقد يكون ال�سبب مرتبطاً
بانخفا�ض م�ستويات التوتر ،واملزيد
من اللعب والتوا�صل االجتماعي.
وق��ال تيم ن��اورو� ،أح��د الباحثني
امل�����ش��ارك�ين يف ال��درا���س��ة« :هناك
�أدل����ة ك��ث�يرة ع��ل��ى وج���ود ارت��ب��اط
ب�ين البيئات اخل�����ض��راء وقدراتنا

املعرفية».
وق����دم ت��ي��م ن�����اورو م��ق�ترح��ات
ملمو�سة يف ه��ذا ال�����ش ��أن ق��ائ�لا:
«�أعتقد �أن��ه يجب على املخططني
املدنيني �أن يكونوا �أك�ثر اهتماماً
باال�ستثمار يف امل�ساحات اخل�ضراء،
لت�أمني بيئة مثالية ميكن للأطفال
من خاللها تطوير قدراتهم».
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خواطر عن المسجد
النبوي الشريف
�أك��ت��ب ه���ذه الأ���س��ط��ر وامل�سجد
ال��ن��ب��وي ال�����ش��ري��ف يحت�ضنني بني
�سواريه ال�شاخمة وجدرانه املزخرفة،
فهو امل�سجد الثاين حيث ت�شد �إليه
الرحال وجتتلب �إليه القلوب وت�سكن
�إليه النفو�س ،يكتظ امل�سجد بامل�صلني
ال��واف��دي��ن �إل��ي��ه م��ن ك��ل ف��ج عميق
ليكتنزوا الذخائر النفي�سة ويدخروا
ال���ل���آيل امل��ق��د���س��ة م���ن ال�����ص�لاة،
والدعاء ،والتوبة ،والإنابة ،والتالوة،
والذكر وما �إىل ذلك من العبادات.
جتد الزوار ما بني داعني وم�ضطرين
طارق أعظمي
وباكني وخا�شعني و�ساجدين وراكعني،
وكل يحاول �أن يغتنم هذه الفر�صة
الذهبية ويبذل ق�صارى جهده يف العبادات وال يدخر و�سعاً فيها.
كلما �أجتول فيه �أ�شعر بالغبطة وال�سعادة �أن هذا هو املقام الذي
وطئته �أقدام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهذه هي الأر�ض التي
مر عليها �أ�صحابه ،وتنف�س يف هوائها وتنف�سوا ،وعا�شوا يف بقاعها
معه ،فكان يق�ضي معهم ليله ونهاره وع�شيه و�ضحاه ،يدبر الأمور
ويرتب ال�ش�ؤون ويدرب ال�صحابة ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم،
يخطط اجليو�ش ،وي�شاورهم ،فيبدي ر�أيه ،وي�ستبدي �آراءهم وي�ستقبل
الوفود ،وي�ست�ضيف ال�ضيوف ،ويتلو القر�آن ويبني الأحكام ،فكل هذا
يجري يف هذه البقعة ال�شريفة.
منظر �أولئك الرجال الأفذاذ يلمح يف ب�صري حينما �أجتول فيه،
وهم الذين تركوا ديارهم و�أموالهم و�أ�سرهم والزموا مكانا خم�ص�صا
للعلم والتعلم ،فال ت�شغلهم امل�شاغل الدنيوية وال يهمهم �صفق يف
الأ�سواق ،وال يرغبون يف جتارة وال بيع ،انقطعوا عن الدنيا ووقفوا
�أنف�سهم للم�شاغل العلمية والتعليمية فقط ،وهم الذين يعرفهم التاريخ
بـ «�أ�صحاب ال�صفة”.
فجهود �أهل ال�صفة  -ال�صفوة املختارة  -ال تزال حتكي لنا �أن
امل�سجد النبوي ال�شريف مع كونه مكانا خم�ص�صا للعبادة ،كان مهبط
العلم ومهوى املعرفة ومو�ضع الثقافة ،انبثق منه �أنوار العلوم و�أ�ضواء
املعارف و�أ�شعة املعلومات التي �أ�شرقت م�شارق الأر���ض ومغاربها
و�أ�ضاءت عربيها وعجميها ،وهذبت حا�ضرها وباديها ،تيمم �إليه
العلماء ،وق�صد �إليه الفقهاء ،فمل�ؤوا الأر�ض بالعلوم النافعة ،ون�شروا
تعاليم الإ�سالم ،وذهبوا بالأمة نحو الرقي واالزدهار.
نعم! هنا �أدار الإم��ام مالك رحمه اهلل �إمام دار الهجرة جمال�سه
ودرو�سه ،وتهي�أ للتدري�س والتعليم والفتيا ،والت�أليف ،والت�صنيف ،و�أعد
نخبة من الفقهاء وجماعة من العلماء الذين احتذوا حذوه واقتفوا
�آثاره و�أ�صبحوا مناراً للعلوم.
لقد �ضمت �سواري امل�سجد النبوي �أمثال ابن �شهاب الزهري،
وحممد الباقر ،وحممد الكوراين ،وحممد بن حممد الطيب الفا�سي،
وحممد حيات ال�سندي ،وعبدالكرمي الأن�����ص��اري ،وحممد �أم�ين
ال�شنقيطي ،وحممد �أبو الطيب الأن�صاري ،و�صالح التون�سي ،وحماد
الأن�صاري ،و�أبو بكر اجلزائري ،وعطية بن حممد �سامل ،وعمر ح�سن
فالته ،وحممد خمتار ال�شنقيطي ،الذين كان لهم ِحلق علمية عرب
خمتلف الع�صور والدهور ،فه�ؤالء هم عظماء الأمة ورواد ال�سنة وجنوم
أعي الطالب وي�شفون
اجلماعة الذين مل يزالوا واليزالون يقرون � نُ
غلتهم وي��روون ظم�أهم .من بني ه ��ؤالء حلقة ال�شيخ عبداملح�سن
العباد التي تت�صف بالوقار وال�سكينة ،يتيمم �إليها الطالب والباحثون،
واملدر�سون ،واملحا�ضرون ليتخطفوا الأزهار الفواحة والأوراد العطرة
من ب�ستان املعرفة وحديقة الثقافة ،وهو يغر�س هذا الب�ستان من مياه
منهج ال�سلف ال�صالح ويرويه من �أنهار امل�صادر ال�صحيحة ويزينه
بالعلم والعمل ،وال�شيخ اليربح يعقد جمل�سه مع �أنه ناهز الت�سعني،
وفقد ب�صره ،وا�ضمحلت قواه ،ي�ؤتى به على العربة ،حيثما �أنظر �إليه
يخطر ببايل علو همة ذلك املحدث الهندي ال�سيد نذير ح�سني حمدث
الدهلوي رحمه اهلل ،الذي الزم التدري�س مع �أنه جاوز الت�سعني وكان
�أي�ضا ي�ؤتى به على ال�سرير ليلقي الدرو�س ،وي�سمع ما يقرئ عليه
من املتون والأ�سانيد ،فقد ن ّور �آفاق الهند ب�أ�ضواء الكتاب وال�سنة
وقام بتدري�س احلديث ال�شريف وتعليمه وك�شف مع�ضالته وفق منهج
ال�سلف ال�صالح ،فا�ستفاد منه خلق كثري وج ْمع عظيم و�أ�صبحوا بعد
ذلك نفاعني للأمة ،ودفاعني عن ال�سنة ،وم�صابيح الهدى التي التزال
ت�ضيئ م�شارق الأر�ض ومغاربها ،فما �أ�شبه اليوم بالأم�س وما �أ�شبه
الليلة بالبارحة .كذلك جتد يف امل�سجد النبوي ال�شريف الطالب
يفدون �إليه باال�شتياق الكبري واحلب العظيم وي�شتغلون فيه مب�شاغلهم
العلمية ،فهذا ي�شارك يف جمال�س ال�شيوخ ،وذلك ي�ستفيد من حلقات
حفظ القر�آن الكرمي وجتويده ،وواح��د يحفظ املتون وي�س ّمع على
الأ�ستاذ ،و�آخر ي�ستغرق يف قراءة الكتب ،وطالب يقوم ب�أداء واجباته
الدرا�سية ،وتلميذ يراجع ما در���س يف املحا�ضرة ،ودار���س ي�ستعد
لالختبار النهائي ،ومتعلم يتهي�أ لالختبار الف�صلي ،فكل هذه املناظر
ت�أ�سر القلوب ،ومتتع العقول ،وت�سر الناظرين ،وتغبط ال�سامعني.
ال �شك �أن اهلل كتب لهذا املكان عزا و�شرفا وبركة وخرياً وجمداً
وعلواً وارتفاعاً ،ينبغي لكل من ق�صد �إليه �أن يبذل ق�صارى جهده يف
التما�س اخلري والربكة والرحمة والر�ضوان ،ويح�شد قلبه بال�سكون
والطمانينة ،وي��زود روحه بال�سعادة والبهجة ،ع�سى اهلل �أن يوفقنا
الغتنام هذه الفر�صة الذهبية ،ويقبل كل طاعاتنا حيثما كنا ،ويجعلنا
من الذين ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه.
كلية اللغة العربية
اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
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المجالت العلمية في ضوء رؤية 2030

ي��ع��ي�����ش ال���ع���امل ال���ي���وم نه�ضة
معلوماتية وتدفقاً معرفياً كبرياً،
وي�شهد حتوالت مت�سارعة ،و�سباقاً
ال يتوقف يف �سبيل احل�صول على
املعرفة والإف���ادة منها ،و�أ�صبحت
م��واك��ب��ة جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة �أم�����راً
�ضرورياً ،وال �سبيل المتالك املعرفة
�إال بالبحث والن�شر العلمي اللذين
يعتمدان على عدد البحوث املن�شورة
يف املجاالت العلمية املعروفة لدى
ه��ي��ئ��ات ال��ت�����ص��ن��ي��ف ،وت����أث�ي�ر ه��ذه
ال��ب��ح��وث م���ن خ�ل�ال ع���دد م���رات
الإ�شارة �إليها يف درا�سات الآخرين.
ي��ع��د الن�شر العلمي �أح���د �أه��م
املقايي�س امل�ستخدمة لتقدير م�ستوى
النتاج العلمي� ،إذ ال قيمة للعلم ما
مل ين�شر وي��ت��اح خلدمة الب�شرية،
وذل��ك م��ن منطلق �أن العلم عاملي
النزعة ،و�أن املعرفة ال وط��ن لها،
ومن مل يواكب هذه النه�ضة عا�ش
مرحلة التخلف واالنف�صال عن عامله
وواقعه.
ال �شك �أن احلراك العلمي والن�شر
يف املجالت العلمية قد ت�ضاعف يف
ال�سنوات الأخرية نتيجة زيادة �أعداد
ال��ب��اح��ث�ين ال��ن�����ش��ط�ين ،و�أ���ص��ب��ح��ت
ال�ساحة العلمية ت�شهد تناف�ساً بني
الباحثني للن�شر يف املجالت العاملية
ال�سيما املدرجة يف قواعد بيانات
« »ISIو« ،»Scopusوحتى من مل
ين�شر �سابقاً يف هذه املجالت بد�أ
يحر�ص على الن�شر فيها ،ومن كان
�إنتاجه العلمي يف ال�سابق �ضعيفاً
بد�أ يف الآون��ة الأخ�يرة ي��زداد رغبة
يف الو�صول �إىل العاملية.
وقد ت�صدرت جامعة امللك �سعود
القائمة من بني امل�ؤ�س�سات الأخرى
املعنية بالإنتاجية العلمية ،رغم �أن
جميع قطاعات الدولة م�س�ؤولة عن
النهو�ض بالبحث العلمي ،ون�شر
نتائجه ،و�إتاحته للآخرين.
وتعد اململكة العربية ال�سعودية
يف مقدمة ال��دول العربية يف هذا
املجال� ،إذ ت�شري الإح�صائيات �أن
ع���دد امل��ج�لات العلمية املحكمة
ال��ت��ي ت�صدر يف اململكة بلغ �أك�ثر
م��ن  320جملة ،وت�ضاعف �إنتاج
اململكة العلمي املن�شور يف الدوريات
العلمية العاملية ع�شرة �أ�ضعاف عما
كان �سابقاً خالل ال�سنوات الأخرية،
وقد احتلت اململكة املرتبة الأوىل
عربياً يف �إنتاجها العلمي للأعوام

العلمية املحكمة يف
الأخ����ي���رة ،وت��ط��ور
امل��م��ل��ك��ة ي�ستدعي
ت��رت��ي��ب��ه��ا ع���امل���ي���اً،
م��ن امل��ع��ن��ي�ين وقفة
و�أ�سهمت اجلامعات
م��ت ��أن��ي��ة ل��درا���س��ت��ه��ا
بالن�صيب الأك�بر يف
درا���س��ة علمية وفق
هذا الإنتاج العلمي
ر�ؤية اململكة ،2030
ال�سعودي.
ف����احل����اج����ة م��ل��ح��ة
وت���ع���زى ال���زي���ادة
للبحث ع��ن �آل��ي��ات
امل��ط��ردة يف الن�شر
لتقومي هذه املجالت
ال��ع��ل��م��ي امل��م��ي��ز يف
وات�������ب�������اع ال���ف���ك���ر
امل��م��ل��ك��ة �إىل ع��دة
العلمي يف �إدارت��ه��ا
�أ���س��ب��اب منها دع��م
ح����ك����وم����ة خ������ادم عبدالعالم السامعي وحت�������س�ي�ن �أدائ����ه����ا
م��ن حيث الر�صانة
احلرمني ال�شريفني
وال���ق���وة وامل��ع��ي��اري��ة
ال��ر���ش��ي��دة مليزانية
البحث العلمي ،وجعلها على قمة وااللتزام بالتحكيم و�آلياته ،والن�شر
�أولوياتها ،و�إق���رار جمل�س ال��وزراء املتميز واملفيد وفق ر�ؤي��ة حتريرية
ح��واف��ز �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س ق��وي��ة ،وت��ق��ع ه��ذه امل�س�ؤولية على
ال�سعوديني باجلامعات للن�شر يف ع��ات��ق امل��ؤ���س�����س��ات غ�ير الربحية،
جم�لات « »ISIفقط دون غريها و�أبرزها اجلامعات ومراكز البحوث
ول�ب�راءات االخ�ت�راع واالكت�شافات واجلمعيات العلمية واملهنية.
ت�أ�سي�ساً على ما �سبق ،ومن �أجل
العلمية� ،إ�ضافة لإق��رار اجلامعات
مكاف�آت يف التميز البحثي وجودة �أن ت�سهم هذه املجالت يف حت�سني
الن�شر لأع�ضاء هيئة التدري�س من امل�سار احل��ايل لها ،وجعلها �أك�ثر
ال�سعوديني وغري ال�سعوديني ،وتوجه فاعلية يف دع��م الن�شاط العلمي
اجلامعات نحو ربط جميع جمالت �أقرتح الآتي:
 ���ض��رورة االت��ف��اق على قواعداجل���ام���ع���ة وجم��ل��ات اجل��م��ع��ي��ات
العلمية التابعة للجامعة مع نا�شر ن�شر موحدة جلميع املجالت العلمية
دويل مثل «ال�سيفري» و«�سربجنر» ،التي ت�صدر يف اململكة؛ �إذ لوحظ
وب��ذل��ك حت� َّول��ت تلك امل��ج�لات من �أن هناك تفاوتاً وا�ضحاً يف هذا
املحلية �إىل العاملية ،ومنها ما �أدرج ال�صدد ،و�أن عملية و�ضع ال�شروط
يف قوائم جمالت « ،»ISIفتوافرت حتكمها االجتهادات ال�شخ�صية يف
�أوع��ي��ة ن�شر «� »ISIأك�ثر ملن�سوبي �أغلب الأحوال.
 زيادة االهتمام ب�ضبط حمتوياتاجلامعات.
كذلك ف ��إن التحالفات الدولية املجالت العملية؛ من خالل �إ�صدار
والربامج التطويرية التي انتهجتها ك�����ش��اف��ات وم�ستخل�صات و�أدل����ة
اجلامعات زادت من دع��م القطاع وفهار�س موحدة وغريها ،لتي�سري
اخلا�ص والتعاون الدويل الذي ينتج ���س��ب��ل االن��ت��ف��اع مب��ح��ت��وي��ات تلك
ن�شراً علمياً مميزاً ،و�أدت لتفعيل املجالت ،وتعميم فائدتها ،وجعلها
�أك�ب�ر ل�برام��ج ال�����ش��راك��ة وال��ت��و�أم��ة يف متناول الباحثني والدار�سني.
 تو�سيع نطاق توزيع املجالتالعلمية م��ع م��ؤ���س�����س��ات تعليمية
ال��ع��ل��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف ال��داخ��ل
وبحثية عاملية و�إقليمية وحملية.
ومن بني العوامل �أي�ضاً ازده��ار واخلارج؛ بحيث ت�صل �إىل �أكرب عدد
احل���رك���ة ال��ع��ل��م��ي��ة ،مب���ا يف ذل��ك مم��ك��ن ،ومي��ك��ن توظيف الإن�ترن��ت
الت�أليف ،والرتجمة ،وتطور تقنية يف هذا املجال ،واالتفاق مع بع�ض
الطباعة والن�شر ،ونحو ذل��ك من املوزعني الن�شطني خ��ارج اململكة؛
امل��رت��ك��زات الأخ���رى ال��ت��ي ك��ان وال مما يو�سع دائرة الن�شر ،وي�سهم يف
يزال لها دور ملمو�س يف بناء نه�ضة تعميم الثقافة العلمية.
 �إجراء املزيد من التن�سيق بنيعلمية ���ش��ام��ل��ة ،وب��ذل��ك انتع�شت
امل�سرية العلمية والبحثية ،ون�شرت املجالت العلمية يف اململكة العربية
املجالت العلمية الورقية على نطاق ال�سعودية؛ وذل��ك من خ�لال و�ضع
�آلية لتوحيد اجلهود والتكامل فيما
وا�سع.
وهذا الزخم الهائل يف املجالت بينها مبا يخدم متطلبات التنمية،

وي�سهم يف حل م�شكالت املجتمع
وتلبية احتياجاته.
 زي���ادة ع��دد امل��ج�لات العلميةعميقة التخ�ص�ص التي تركز على
جم��ال علمي واح���د ،مم��ا ي�ساعد
الباحثني املتخ�ص�صني على التوجه
ن��ح��و ال��ن�����ش��ر فيها واالب��ت��ع��اد عن
امل��ج�لات ال��ت��ي تن�شر يف جم��االت
مو�ضوعية متعددة.
 ت�����ش��ك��ي��ل جم���ال�������س حت��ري��رل��ل��م��ج�لات ال��ع��ل��م��ي��ة وف���ق �أ���س�����س
ومعايري علمية ومو�ضوعية دقيقة
وت��خ��وي��ل��ه��ا ح��ق ال��ن��ظ��ر اجل����اد يف
الأبحاث العلمية والبت يف امل�سائل
اخلالفية بني املحكمني والباحثني.
 اختيار املحكمني وف��ق �أ�س�سوم��ع��اي�ير علمية دق��ي��ق��ة وتو�ضيح
املطلوب منهم ب��دق��ة عند حتكيم
ال��ب��ح��وث ،و�إل��زام��ه��م مب���دة زمنية
حم�����ددة ال ي���ج���وز جت����اوزه����ا يف
حتكيمها.
 فهر�سة وتك�شيف امل��ج�لاتال��ع��ل��م��ي��ة ،و���ش��م��ول��ه��ا يف ق��واع��د
البيانات العاملية ،وهو ما �سي�سهم
يف انت�شارها عاملياً ،وح�صولها على
عامل الت�أثري «»Impact Factor
ومن ثم االرتقاء بجودة حمتوياتها.
 �إ���ص��دار امل��ج�لات العلمية يف�شكليها الورقي والإلكرتوين ،وذلك
�سي�ساعد يف �أر�شفتها �إلكرتونياً،
ومن ثم �سي�ؤدي �إىل �سهولة �شمولها
يف ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات ذات الن�ص
ال��ك��ام��ل « »Full Textوزي����ادة
ا�ستعمالها من قبل الباحثني.
ك���ل ه����ذا م���ن �أج�����ل �أن ت�سري
امل��ج�لات العلمية بخطوات واثقة
وت�ؤكد الأ�س�س امل�ؤ�س�ساتية واملعايري
العلمية.
ويف الأخري نعتز بوحدة املجالت
العلمية بوكالة جامعة امللك �سعود
للدرا�سات العليا برئا�سة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور ���س��امل ال��غ��ام��دي امل�شرف
ع��ل��ي��ه��ا ال����ذي ع��م��ل ع��ل��ى تطوير
امل���ج�ل�ات وف��ه��ر���س��ت��ه��ا يف ق��واع��د
ال��ب��ي��ان��ات « »ISIو«»Scopus
و«،»EBSCO
و«»Pubmed
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ق��واع��د البيانات
العربية مثل� :أر�سيف  ،Arcifودار
املنظومة ،ومعامل الت�أثري العربي.
طالب دكتواره
كلية الآداب

دور األساتذة في تنمية المسيرة العلمية للطالب
الأ���س��ات��ذة ي��ع��دون مبثابة الآب��اء
لتالميذهم يف تربيتهم و�إر�شادهم
�إىل اجل��ه��ة ال��ه��ادف��ة يف ال��درا���س��ة
والأدب والتحلي مبكارم الأخ�لاق،
وي��ق��وم��ون ب���دور ب���ارز يف تقدمهم
العلمي واالجتماعي وحت��ول حياة
البع�ض من التعا�سة �إىل ال�سعادة.
الأ�ستاذ احلقيقي يقدم الدعم
لتلميذه وي��ع��ط��ي��ه ال��ه��م��ة العالية
ب���أق��وال رائ��ع��ة وت��وج��ي��ه��ات قيمة،
وك��ل ذل��ك با�سرتاتيجيات عميقة؛
ح�سب احتياج الطالب ،فقد يطلب
منه اجلهد والعمل الكثري بقدر ما
يتحمله وينمي موهبته العلمية وينبه
على الأخطاء.
�إذا ق��ر�أن��ا ع��ن ح��ي��اة ك��ث�ير من
العلماء الذين كان لهم دور بارز يف
املجتمع جند �أنهم ت�أثروا ب�أ�ساتذتهم
الذين يذكرونهم دائما بذكر حياتهم
العلمية لأنهم حققوا النجاح يف �ضوء
�إر�شاداتهم وتوجيهاتهم وتدرجوا
�إىل هدفهم املن�شود ،ويف كل ذلك
يرجع الف�ضل �إىل ه��ؤالء الأ�ساتذة
املخل�صني.
ون���ح���ن ك���ط�ل�اب ن�����ش��اه��د ه��ذه

ال��ظ��اه��رة ،ن��در���س ون�لاح��ظ تعامل
الأ�ستاذ ورغبته وحثه الطالب على
اجلهد واالج��ت��ه��اد ،ووج��دن��ا �أمثلة
ك��ث�يرة ل�ل�أ���س��ات��ذة ال��ذي��ن �شجعوا
وق��دم��وا كل الدعم لأجلنا ،وحتى
ن�ستفيد منهم بعد رحيلنا عنهم،
نتوتر ونتعب ويف بع�ض الأح��ي��ان
نلج�أ �أن نرتك الدر�س ولكن الأ�ستاذ
البارع ال يُد ِّر�س فقط بل هو يَد ُر�س
�أو�ضاع الطالب ويعمل على فكرة
«ال�����ض��ع��ي��ف �أم��ي�ر ال���رك���ب» حتى
يعطيهم الأوق��ات الإثرائية �إ�سداء
للمعروف ،و�إح�سانا لهم.
قابلية الأ�ستاذ وبراعته ت�ساعد
ال��ط�لاب يف �إق��ن��اع��ه��م ،فهو يلقي
كلماته بكل �صراحة وت��أث�ير حتى
ال ي�ترك فجوة يف ال��در���س ،ويفتح
�آف��اق �أذهانهم نحو الطلب الأك�ثر،
ويلهمهم لين�ش�أ يف قلوبهم �أب��واب
الأ�سئلة فيوجهون الأ�سئلة فيجيبهم
ويقنعهم وي�شبع نهمهم ويدفعهم
نحو اال�ستفادة من الكتب املوجهة
يف ذلك الباب وين�صحهم مبراجعة
املكتبات.
�أذكر قول �أحد الأ�ساتذة الأفا�ضل

ل��ط�لاب��ه «ال ب��د �أن ت��ذه��ب��وا �إىل
املكتبات ولو مل تقر�ؤوا �شيئا ،يكفي
 مبدئياً � -أن تنظروا بني رفوفالكتب و�أ�سمائها وم�ؤلفيها ف�إنها
تفيد يوما ما �أو يجلب نظرك بع�ض
الكتب» وبالفعل ا�ستفدت من هذه
التجربة.
الأ���س��ت��اذ اجل��ي��د ل��دي��ه موهبة
لفح�ص قابلية الطلبة و�أو�ضاعهم،
وهذا ي�سهل له التعامل معهم ،وزيادة
رغبتهم نحو القراءة بحيوية وفاعلية
يف املواد التي يدر�سها �أو ا�ستخدام
كل التقنيات التي تفيد الطالب.
وقد �شعرنا من بع�ض الأ�ساتذة
�أنهم ي�أتون �إىل الدر�س ك�أنهم �أتوا
دفعاً ،ال حياة يف تدري�سهم ،ومنهم
م���ن ي�����س��ت��ط��ردون ك�لام��ا ال يفيد
ويتيهون يف الأودية خارجا عن نطاق
املو�ضوع والدر�س حتى ينتهي الوقت
ثم يرجعون وي�أخذون من الأوق��ات
ما ال ي�ستحقون وال يبالون بطبيعة
الطالب حتى تتعب منهم القلوب.
وم��ن��ه��م م���ن ي���وج���زون �إي���ج���ازا
خمال يعقدون الكالم على الطالب
وي�ت�رك���ون ال���در����س م��ب��ك��را ي��ف��رح

الطالب به ،ولكنهم يقعون يف ورطة
عندما يدق االختبار �أبوابهم ،ومنهم
من ال ي��راع��ون م�ستويات الطالب
وي�شرحون كل ما يف �أذهانهم عن
املو�ضوع بكثافة ومادة علمية غزيرة
للمبتدئني مم��ا ي�شو�ش الأذه����ان
وتنفر منه النفو�س.
ع�صارة القول �أن الأ�ستاذ اجليد
يراعي يف طالبه �أو�ضاعهم ويتعامل
معهم ب�شفقة وينهج منهجا و�سطا
وي�شرح الدر�س ح�سب م�ستوياتهم،
ويتعامل معهم ب�شدة عندما يالحظ
الإه��م��ال م��ن ال��ط�لاب تربية لهم
ون�����ص��ح��ا ،وي��ح�ترم �آراء ال��ط�لاب
وي�شجعهم ب�أ�شكال متنوعة ،يربي
ال��ط�لاب وينمي م��واه��ب��ه��م ،وه��ذا
ال�شيء يعزز لديهم الرغبة بالتعلم
والتزين بزينة العلم وخدمة الأمة
واملجتمع وامل�ساهمة يف الإ�ضافة
العلمية الراقية.
جنيد يو�سف عبدالرقيب
طالب يف ق�سم اللغة العربية
كلية الآداب
الهند

العدد  - 1371الأحد  25حمرم 1442هـ املوافق � 13سبتمرب 2020م

17
7

الرأي

rs.ksu.edu.sa
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

hgahtani@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
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السياحة الريفية فرصة للتنمية

�أبد�أ هذا املقال مبقولة «رب �ضارةٍ
نافعة» ،فقد كان لفايرو�س كورونا
ال���دور الكبري يف مراجعة حياتنا
ب�شكل ع��ام ،و�أم��ورن��ا واحتياجاتنا
الأخ��رى ب�شكل خا�ص مثل املنازل
والأحياء ال�سكنية وال�شوارع والبيئة
العمرانية وغري ذلك.
ومب��ا �أن ال�سفر ال���دويل الزال
متوقفاً مت اعتماد خيار ال�سياحة
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ت��وج��ه �إىل املناطق
ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية ،خ�صو�صاً و�أن الوقت
�صادف الإجازة ال�صيفية ،ومن تلك
املناطق الطائف والباحة وع�سري
لتميزها بالأجواء املعتدلة والطبيعة
اخلالبة ،وحديثي هنا �سوف يكون
عن ال�سياحة يف ع�سري وقد ف�ضلت
�أن �أطلق عليها «ال�سياحة الريفية».
يوجد ع��دة تعريفات لل�سياحة
ال��ري��ف��ي��ة ول��ك��ن منظمة ال��ت��ع��اون
االق���ت�������ص���ادي وال��ت��ن��م��ي��ة ع��رف��ت
ال�سياحة الريفية بب�ساطة على
�أنها جميع الأن�شطة ال�سياحية التي
حت���دث يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ذات
الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة.
وتعد ال�سياحة الريفية من �أ�شكال
ال�سياحة التي �أ�صبحت ملحوظة
�أكرث حيث �أ�صبحت بدي ً
ال لل�سياحة
احل�����ض��ري��ة ،ون���رى �أغ��ل��ب ال�سياح
يف�ضل الريف حيث تكون لل�شجرة �أو
ال�صخرة ق�صتها ودورها يف الإبداع
واالبتكار والأ�صالة ،يتكامل الإبداع
والأ�صالة لينتج لنا منتج �سياحي
فريد من نوعه من خالل التطوير
واملناظر الطبيعية والغذاء وتقاليد
املجتمع والطق�س.
�إن ه���ذا ال�شكل م��ن ال�سياحة
مي���ار����س م��ن��ذ ال��ع�����ص��ور ال��ق��دمي��ة
ولكن ب�شكل عفوي وتلقائي ،ففي
البلدان الأوروبية �أ�صبحت ال�سياحة
الريفية ق�ضية مهمة منذ الت�سعينات
و�أ�صبح ترويجها واالهتمام بها �أكرث
من �أي وق��ت م�ضى ،وك��ان التوجه
اال�سرتاتيجي لدى الأوروبيني لهدف
«حت�سني نوعية احلياة يف املناطق
الريفية وت�شجيع تنوع االقت�صاد

ف���ه���ن���اك م��ن��ت��ج��ات
الريفي» ويكون ذلك
زراع������ي������ة حم��ل��ي��ة
عن طريق ال�سياحة
ت���ب���اع يف امل��ن��ط��ق��ة
ب��اع��ت��ب��اره��ا و�سيلة
كالرب�شوم وال��رم��ان
م���ه���م���ة ل��ت��ح�����س�ين
وال����ت��ي�ن واخل������وخ،
ال��ق��درة التناف�سية
وهناك �آالف املناطق
للمناطق الريفية،
ال�تراث��ي��ة واملتاحف
وي��ج��ب ال��ع��م��ل على
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة
ت���ط���وي���ره���ا ل��ت��ك��ون
م��ك��م� ً
حت���ظ���ى ب��اه��ت��م��ام
لا ل��ل�����س��ي��اح��ة
وت���ط���وي���ر م���ن قبل
داخل املدينة.
الأه���������ايل ،ب����ل �إن
وق��������د ي��ف�����ض��ل
�أغ��ل��ب ال�سكان قام
الزائر ال�سياحة يف
عوض القحطاني
ب��ت��ط��وي��ر وت���أه��ي��ل
ال��ري��ف لأن الريف
ال���ب���ي���وت ال��ق��دمي��ة
يجمع ب�ين الثقافة
والطبيعة والرتفيه ،وقد تكون يف لت�صبح �إما نزالً �سياحية �أو كافيهات
بع�ض الأحيان بدي ً
ال �أرخ�ص للزائر ،ومطاعم ومنتجعات بع�ضها ي�ستحق
ويتميز الريف بالهدوء والعي�ش يف �أن ي�صنف بخم�سة جنوم.
وق��د زرت بنف�سي تلك الأماكن
و�سط الطبيعة بعيداً عن زحام املدن
وامل��ب��اين اخلر�سانية وال�����س��ي��ارات اجلميلة يف �أرياف مدينة �أبها ،قرى
والطرق ،لذلك �أ�صبحت ال�سياحة بني م��ازن حت��دي��داً ،فعائلة حولت
ال��ري��ف��ي��ة �أ���س��ل��وب ح��ي��اة واجت��اه �اً مزرعتها اخلا�صة ملنتجع �سياحي
حديثاً لتطوير �صناعة ال�سياحة مميز ،و�أخ���رى ت�ؤ�س�س مقهى بني
يف بلدنا من وجهة نظر تخطيطية �أح�ضان الطبيعة ال�ساحرة ،ومزرعة
واقت�صادية واجتماعية وثقافية ،عائلية تتحول �إىل وجهة �سياحية،
ك��ون��ه��ا ح� ً
ل�ا خل��ل��ق ف��ر���ص العمل و���ش��اب��ان ي��ح��والن م��زرع��ة العائلة
يف املناطق الريفية ،وتوليد دخل ملنتزه ي�ضم مقاه ومطاعم و�أماكن
�إ�ضايف للمجتمع املحلي ،وبالتايل مفتوحة جت��ذب ال���زوار ،وم��ا مييز
امل�ساهمة يف رف��ع م�ستوى معي�شة تلك امل�شاريع قيام �أف���راد العائلة
بالفكرة والتطوير والت�أهيل والإدارة
�سكان الريف.
�إن منطقة ع�سري� ،سرا ًة وتهامة ،وهذا هو �سر النجاح.
ويف خ�ب�ر مت ن�����ش��ره الأ���ش��ه��ر
تتميز بطبيعة جت��م��ع ب�ين اجلبل
وال������وادي مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا م��ق�����ص��داً املا�ضية يفيد بح�صول من�صة «جاذر
لل�سياح ،وتتميز بعدة عنا�صر فريدة �إن» على الرتخي�ص الر�سمي من
م��ث��ل ال��ت��ن��وع والأ���ص��ال��ة وال��ت��اري��خ وزارة ال�سياحة ب�إتاحة ت�أجري بيوت
واجل��م��ال ،تخلق �أن�شطة متنوعة ال�سكان ب�شكل يومي لل�سياح ،وجميع
ما ذكرت ال�شك �أنه ي�ساعد يف تنمية
�أي�ضاً.
وبالنظر �إىل �أهمية ال�سياحة يف قطاع ال�سياحة يف ال�سعودية وهو
عملية تخطيط التنمية مبنطقة �أح��د �أه��داف ر�ؤي��ة اململكة ،2030
ع�سري من ال�ضروري �أخذ ال�سياحة باعتباره قطاعاً �إنتاجياً رئي�سياً
الريفية بعني االعتبار يف اخلطط يف الدولة ،يحقق �إي���رادات ويخلق
العامة للمنطقة وت�سليط ال�ضوء فر�ص عمل وي�ساعد على اال�ستقرار
عليها ،ملا لها من دور �إيجابي يف االق��ت�����ص��ادي للمنطقة وه���ذه هي
عملية التنمية ،ح��ي��ث �إن �أغ��ل��ب التنمية الريفية.
يف �أوروبا وفرت ال�سياحة الريفية
منطقة ع�سري �أري���اف ،وق��د ر�أينا
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ي��ه��ت��م ب��ال��زراع��ة  6م�لاي�ين ���س��ري��ر يف � 500أل���ف
ويحافظ على ال�ت�راث والطبيعة ،من�ش�أة لنزل ال�سياح ،عام 2014م،

متثل هذه النزل ح��وايل  15%من
�إج��م��ايل �سعة الإق��ام��ة يف �أوروب���ا،
جنباً �إىل جنب مع اخلدمات ذات
ال�صلة ،حيث يولد هذا القطاع �أكرث
م��ن  100مليار ي���ورو يف الإن��ف��اق
املبا�شر ،وه��ذا مهم ج��داً وحمفز
لبقاء وتن�شيط العديد من املناطق
الريفية.
ال�شك �أن ال�سياحة ب�شكل عام
تعود بالنفع على ال�سياح واملجتمع
املحلي ،ولها �أهمية كبرية للحياة
االقت�صادية واالجتماعية للمنطقة،
مع الآث��ار املبا�شرة وغ�ير املبا�شرة
يف توفري الوظائف للمجتمع الريفي
وفر�ص العمل لل�سكان ،وتزيد من
نوعية احلياة وت�شجع على ترميم
املواقع التاريخية املحلية والإقليمية
وت��دع��م ال��ث��ق��اف��ة امل��ح��ل��ي��ة ،ولكي
يتحقق كل ذل��ك الب��د من التو�صل
�إىل اتفاق و�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص ،مع الأهمية البالغة
مل�شاركة املجتمع املحلي لت�صبح
منطقة ع�سري و�أي منطقة �أخ��رى
وجهة �سياحية دائمة.
و�أكاد �أجزم ،ورغم �أين �أحد �أبناء
منطقة ع�سري املحبوبة� ،أن هناك
�أماكن وق��رى وت��راث وفر�ص كثرية
ج���داً يف ك��اف��ة �أرج����اء املنطقة مل
تظهر حتى الآن ،ولكن �سي�أتي اليوم
ال��ذي يجعل منطقة ع�سري �ضمن
�أف�ضل الوجهات ال�سياحية عاملياً.
وختاماً �إن ال�شراكة مهمة جداً
�إذا �أريد لل�سياحة الريفية �أن تنجح،
وم��ن �أج��ل تطوير وحت�سني وتنمية
ال�سياحة يف املنطقة يجب على
الإدارة املحلية واملجتمع ب�أ�سره
امل�شاركة يف �إن�شاء مركز للمعلومات
ال�سياحية ،و�إق��ام��ة ���ش��راك��ات بني
ال�����ش��رك��ات اخل���ا����ص���ة واجل���ه���ات
احلكومية العامة واملحلية ،و�إن�شاء
م��ع��اه��د ج��دي��دة و���ص��االت عر�ض
ومعار�ض وور�ش عمل� ،إ�ضافة لعمل
بحوث علمية وا�ستفتاءات ،وتطوير
و�سائل النقل العام ،وتطوير �شبكة
املرافق واالت�صاالت.
ماج�ستري يف التخطيط العمراين

حثَّ ديننا احلنيف -ومبا ال يدع
جماالً لل�شك -على تعلّم �شتى العلوم
وتعليمها «النفع املتعدي» ،هذا ملا يف
التعلم من �إعمال العقل ،وا�ستك�شاف
ما هو غائب ،وب��ث روح التحدي،
و���ش��رف امل��ح��اول��ة والإ����ص���رار؛ ما

و�سهولة ال��و���ص��ول لها واحل�صول
عليها �أ�صبح جاذ ًبا لكل من يريد
التعلم ويف امل��ج��ال ال���ذي يرغبه
ويتطلع ل��درا���س��ت��ه والإب���ح���ار فيه،
�سيما يف ع�صرنا احل��ايل بوجود
التقنية احلديثة التي بالت�أكيد ذ ّللت

ال�����ص��ع��اب واخ��ت�����ص��رت امل�����س��اف��ات
ووف����رت امل���ج���ه���ودات .وال ب��د �أن
نف ّرق هنا بني التعلم والتعليم ،حيث
�إن الأول يكون ذات��ي�اً �أي من قِ بل
ال�شخ�ص نف�سه من خالل القراءة
والإط���ل��اع وال��ب��ح��ث يف ال�شبكة

ّ
بين التعلم والتعليم

ينعك�س �إيجا ًبا على الفرد من حيث
��ي فكره وعل ّو
�أ���س��ل��وب حياته و ُرق� ّ
مكانته ،بالتايل يُ�سهم يف تنمية
املجتمع ال��ذي يعي�ش فيه وي�ساعد
على نه�ضته.
تعدُّد امل��ع��ارف وت��ن� ّوع م�صادرها

إدارة االشخاص فن
ال يتقنه إال القادة
معظم ال��ق��رارات الإداري����ة ال
تتمحور فقط ح��ول ا�سرتاجتية
امل�ؤ�س�سة �أو ر�سالتها �أو تنظيم
هيكلها الوظيفي ،بل تتعلق فى
كيفية و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب فى
املوقع املنا�سب بالوقت املنا�سب
حيث �إن اتخاذ القرارات املتعلقة
بالأ�شخا�ص العاملني بامل�ؤ�س�سة
يجب �أن تكون مدرو�سة بعناية
فائقة خا�صة عند توزيع املهام
الت�شغلية فهي املعيار احلقيقي
لعملية الإجناز الفعال.
أ .د .عالء السرابي
وعملية �إ�سناد املهام الوظيفية
الهامة للأ�شخا�ص داخل امل�ؤ�س�سة
فن ال يجيده �إال القليل ،وعملية �إدارة الأ�شخا�ص تتطلب املوازنة
بني ثقافة القيادة والأ�ساليب الإداري���ة املتبعة بالإ�ضافة �إىل
اال�ستفادة الق�صوى من قوة الآخرين وت�سخري �إمكانياتهم وطاقاتهم
فى اجلوانب املفيدة للم�ؤ�س�سة.
تتطلب عملية �إدارة الأ�شخا�ص منك �أن تخلق روح املبادرة
لديهم والتعرف على قدراتهم ومعرفة الفروقات الفردية بينهم
واال�ستفادة منها ،ويجب عليك بني فرتة و�أخرى كقائد �أن تظهر
لهم احتياجك لأفكارهم وم�ساندتهم وطلب امل�شورة ،و�إن مل
تكن حتتاجها ولكنها �سوف متكنك من �إتقان �إدارة الأ�شخا�ص
باحرتافية ومهنية عالية.

تجربة العميل

يق�صد بتجربة العميل « »customer experienceاخلربة
التي تكت�سبها امل�ؤ�س�سة �أو املنظمة من خالل تعاملها مع الزبائن،
وتهدف بعد ذلك �إىل �إعطاء الزبائن خدمة فوق توقعاتهم عن
طريق درا�ستهم درا�سة دقيقه وعلمية .الفرق بني خدمه العمالء و
جتربة العميل هي �أن خدمه العمالء تعطي ال�شخ�ص حقه املطلوب
كحد �أدنى� ،أما جتربة العميل فتهتم ب�إعطاء الزبون خدمة جتعله
�سعيداً جدًا فيها ،وبعد هذه التجربة جتعله �سفرياً يتحدث عن
التجربة اجلميلة والإيجابية التي خا�ضها ويتحول من زبون اىل
ُمعلن خلدمتهم ب�شكل جماين.
يرا نقول �إن جتربة العميل �أ�صبحت من ال�ضروريات يف
�أخ� ً
وقتنا احلا�ضر لل�شركات و امل�ؤ�س�سات وهي تُ�شكل قاعدة ا�سا�سية
لنهو�ضها وا�ستمراريتها وتُ�شكل � ً
أي�ضا �أهمية بالغةملتخ�ص�صي
«العالقات العامة».
يو�سف الوزان
�إعالم

العنكبوتية و�س�ؤال �أهل اخلربة وغري
ذل��ك� ،أم��ا التعليم فيكون بوا�سطة
�شخ�ص �آخ����ر ،ك��م��ا يف امل��دار���س
واجلامعات وخالفها.
را تبقى امل�����س��ؤول��ي��ة ملقاة
�أخ��ي� ً
على عاتق من يريد �أن يتعلم ومدى

جد ّيته و�إث��ب��ات ذات��ه وق��درت��ه على
البحث واال�ستق�صاء يف ِظ ّل املوارد
املتاحة والإمكانات املتعددة.
عبد العزيز بن عبداهلل ال�ش ّدي
باحث يف الإدارة الرتبوية -
مرحلة املاج�ستري
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برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني

جدول صيفي حافل بالفعاليات والمبادرات والدورات

كتبت� :سارة ال�سويداء
ا�ستثمر برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني فرتة الإج��ازة ال�صيفية
بتنظيم ب��اق��ة ث��ري��ة وم��ت��ن��وع��ة من
الفعاليات واملحا�ضرات والربامج
وال��دورات التدريبية «عن بعد» يف
ال��ف�ترة امل�����س��ائ��ي��ة ،وذل���ك لتدريب
الطالب والطالبات وتنمية قدراتهم
ومهاراتهم وخرباتهم الرتاكمية..
�أ�س�س البحث العلمي
دورة مت تنظيمها يومي الثالثاء
والأربعاء 1441 /11 /10 - 9هـ
يف ال��ف�ترة امل�سائية ،وه��ي �ضمن
دورات امل��ه��ارات البحثية ،قدمها
الدكتور عادل باريان لكافة م�سارات
ال�ب�رن���ام���ج ,وحت����دث ع���ن �أه��م��ي��ة
البحث العلمي بالتطوير والإب��داع
والتخطيط ،ثم حتدث عن مفهوم
ال��ب��ح��ث العلمي وكيفية �إن��ت��اج��ه،
وطرح ت�سا�ؤالً للح�ضور ملاذا نتعلم
البحث العلمي ،و�أه���م الأ���س��ب��اب
لتعلمه ،و���ش��روط �صياغة مقدمة
البحث العلمي ،وختم دورت��ه ب�أهم
الأخطاء وامل�شكالت التي يقع فيها
الباحث العلمي.
تكوين ر�أي الكاتب
لقاء ا�ست�ضاف خالله الربنامج
ي���وم االث��ن�ين 1441 /11 /1هـ
الدكتور را���ش��د العبدالكرمي «عن
بُعد» �ضمن �سل�سلة لقاءات مِ ��داد
للكتابة الإبداعية ،لكافة م�سارات

الربنامج ,وبد�أ احلديث عن تنمية
موهبة الكتابة الق�ص�صية وغري
الق�ص�صية ،وط��ري��ق��ة �إب����راز ر�أي
ال��ك��ات��ب ،ث��م تكلم ع��ن ط��رق دعم
ال��ر�أي حيث و�ضح �أن الكتابة ر�أي
والكتابة توا�صل ،بعد ذل��ك تطرق
لأن����واع ال��ك��ت��اب��ة ال��غ�ير ق�ص�صية،
وختم اللقاء بالرد على ا�ستف�سارات
احل�ضور.
املوهوبون يف الأزمات
حما�ضرة نُظمت يوم الأربعاء /3
1441 /11هـ ،قدمها الدكتور �سعد
العامر لكافة م�سارات الربنامج،
ب���د�أت بتعريف املوهبة وتطورها
التاريخي ،و�أهم خ�صال املوهوبني،
وحث احلا�ضرين �أن يتعرفوا على
اخللفية التاريخية و�أب���رز خ�صال
امل���وه���وب�ي�ن ،و�أه�����م امل�����س ��ؤول��ي��ات
والواجبات التي تقع عليهم يف وقت
املحن واجلوائح من خالل النماذج
التي قدمت خدمات للب�شرية عرب
التاريخ ،وا�ستنها�ض هممهم لي�ؤمنوا
بقدراتهم ويعززوا الثقة ب�أنف�سهم
من خالل �إ�سهاماتهم و�أفكارهم.
حكايتي مع ال�شعر
لقاء ا�ست�ضاف خالله الربنامج
ي���وم االث��ن�ين 1441 /11 /6هـ
الدكتورة هند املطريي «ع��ن بُعد»
�ضمن �سل�سلة لقاءات مِ داد للكتابة
الإبداعية ،لكافة م�سارات الربنامج,
وب���د�أ ال��ل��ق��اء ب��احل��دي��ث ع��ن بحور
ال�����ش��ع��ر ت��اري��خ��ه��ا وم���ن اكت�شفها
وعددها ،ثم و�ضحت كيفية معرفة

البحر ال�شعري للق�صائد ،ثم تناولت
باحلديث عن موهبة ال�شعر وكيف
تكت�شفها وكيف تطورها؟ و�أخ�يراً
ختمت اللقاء باحلديث عن موهبتها
وكيف �صقلتها وطورتها وعر�ضت
بع�ض جتاربها ال�شعرية للح�ضور.
فنيات ال�سرية الذاتية
دورة نُظمت يوم الأحد /11 /7
1441هـ ،قدمها الدكتور حممد
�ج��ال لكافة م�سارات الربنامج،
ف� ّ
وبد�أت باحلديث عن مراحل �صناعة
ال�����س�يرة ال���ذات���ي���ة ،وك��ي��ف تر�سم
خطتك ال�شخ�صية للحياة وطريق
حتديد اخل�صائ�ص الذاتية النف�سية
وال��ف��ك��ري��ة امل��ث��ال��ي��ة واخل�صائ�ص
الذاتية ال�سلوكية ،وحتديد مراحل
الإن��ت��اج العلمي والعملي املقرتحة
ل���ل���ذات ،ث��م حت���دث ع��ن عنا�صر
تنفيذ ال�سرية الذاتية ،ثم انتقل �إىل
كيفية توثيق الأع��م��ال ،ثم �أ�شكال
ال�سرية الذاتية ،وختم دورته بكيفية
الت�سويق الذاتي.
التخطيط ال�شخ�صي
دورة مت تنظيمها يوم االثنني /8
1441 /11هـ ،قدمها الدكتور �صالح
ال�شمراين لكافة م�سارات الربنامج،
وبد�أت بطرح الهدف الأ�سا�سي وهو
اكت�ساب مهارة التخطيط ال�شخ�صي
اال���س�ترات��ي��ج��ي ،ب��اع��ت��ب��اره م��ه��ارة
قيادية من ال��درج��ة الأوىل يحقق
معادلة التوازن ل�صياغة الأه��داف
واكت�شاف الر�سالة ،ومنها البدء
يف رحلة الإجن��از من خالل تطبيق

التخطيط الت�شغيلي ،ثم حتدث عن
التخطيط ب�شكل عام حول حقيقته،
و�أهميته ،ومراحله ،وفائدته يف حياة
الإن�سان ،وط��رح �أثناء حديثه �أهم
ق�ص�ص النجاح املثمر يف التخطيط،
وختم ال��دورة بالإجابة على �أ�سئلة
احل�ضور.
مواجهة الأخطار اجلارية
حما�ضرة مت تنظيمها يوم االثنني
1441 /11 /8هـ يف �إطار اجلهود
الرامية ملواجهة «جائحة كورونا»،
قدمها الدكتور �أمين نفادي لكافة
م�سارات الربنامج ,وحتدث خاللها
ع��ن �أث��ر الطاقة الإيجابية و�أب��رز
الأعمال التي ترفع الطاقة الإيجابية
ك��ال�����ص�لاة وال���دع���اء وال��ري��ا���ض��ة،
والت�أمل ودوره يف ال�شعور بالطاقة
الإيجابية ،بعدها حتدث عن �أهم
امل�ؤثرات ال�صوتية التي تعمل على
طرد الطاقة ال�سلبية وتُ�شعِ ر اجل�سم
بالراحة ك�صوت القر�آن واملو�سيقى،
وبعد ذلك ذكر الأطعمة ال�سحرية
التي ت�ساعد على اال�سرتخاء والنوم
العميق.
�أ�سا�سيات ريادة الأعمال
حما�ضرة نُظمت ي��وم اخلمي�س
1441 /11 /11هـ ،ق��دم��ت��ه��ا
الأ����س���ت���اذة ف��ات��ن ال��ع��ت��ي��ب��ي لكافة
م�������س���ارات ال��ب�رن����ام����ج ،حت��دث��ت
خاللها عن ماهي ري��ادة الأعمال،
و�أه���م رواد الأع��م��ال ،وال��ف��رق بني
رائ��د الأع��م��ال ورج��ل الأع��م��ال ،ثم
�أ�سا�سيات جناح امل�شروع ،وطرحت
�أمثلة على م�شاريع ب��د�أت �صغرية
مت ت��ط��ورت و�أ�صبحت على نطاق
وا���س��ع ،بعد ذل��ك تناولت خماطر
�سوق العمل وكيف يتم جتاوزها،
وختمت حما�ضرتها بعر�ض �صور
لبع�ض حا�ضنات الأع��م��ال ،وال��رد
على ا�ستف�سارات احل�ضور.
الأمن ال�سيرباين
دورة مت تنظيمها يوم الأحد /14
1441 /11هـ ق��دم��ه��ا املهند�س
�أح���م���د ف��ل��و���س ل��ك��اف��ة م�����س��ارات
ال�برن��ام��ج ،وب�����د�أت مب��ق��دم��ة عن
تقنية وتعريف الأمن ال�سيرباين ،ثم
�سيا�سة املكتب النظيف ،والهند�سة
االجتماعية بعد ذلك تطرق للأمن
على الأجهزة املحمولة ،وال�شبكات
االجتماعية ،والربيد الإلكرتوين ،ثم
حتدث عن الربامج ال�ضارة وكيفية
ت��أث�يره��ا ،ث��م انتقل باحلديث �إىل
ت�ص ّيد املعلومات ،و�أهمية كلمات
امل��رور بقوتها و�ضعفها التي حتكم
على �سهولة و�صعوبة اخرتاقها،
وختم الدورة باحلديث عن اجلرائم
املعلوماتية.
تنمية مهارات الفنون الب�صرية
دورة مت تنظيمها ي��وم الأرب��ع��اء
1441 /11 /17هـ قدمها الدكتور
ع��ب��داهلل احل��ب��ي ل��ك��اف��ة م�����س��ارات
الربنامج ،وب���د�أت بالتعريف بالفن

جانب من ان�شطة �سابقة للطلبة املتفوقني

و�أن���واع امل��دار���س الفنية ثم التغذية
الب�صرية ،وتطرق لأ�سا�سيات الر�سم
و�أنواع اخلطوط ،بعد ذلك قام بعمل
اختبار ب�سيط للح�ضور لقيا�س م�ستوى
الطلبة يف جمال الفن ،وحتدث �أي�ضاً
ع��ن �أن���واع الأل����وان الأ�سا�سية منها
والفرعية وط��رق دجمها ،ثم ّ
و�ضح
�أ�سا�سيات توزيع التكوين يف اللوحات
الفنية ،و�أخ�ي�راً ختم ال��دورة بكيفية
تنفيذ العمل الفني.
�إنرتنت الأ�شياء
حما�ضرة نظمها الربنامج يوم
الأربعاء 1441 /12 /1هـ قدمتها
ال��دك��ت��ور ن����ورة احل��ق��ب��اين لكافة
م�سارات الربنامج ،وبد�أت مبقدمة
ع��ن الإن�ترن��ت يف زمننا و�أهميته
وارتباطه بجميع جوانب احلياة،
ث��م حت��دث��ت ع��ن ال��ت��ط��ور ال�سريع
يف التقنية ،وبعد ذلك تكلمت عن
مفهوم �إنرتنت الأ�شياء ،وعن فائدة
الإن�ترن��ت ال��ذي جعل احلياة �أكرث
�أم��ان �اً و�سهولة وراح���ة و�أ�صبحت
الأ���ش��ي��اء �أك�ثر انت�شار وط��ل��ب ،ثم
انتقلت باحلديث عن توجه العامل
�إىل التكنولوجيا وت��ط��وي��ره��ا يف
���ش��ت��ى جم���االت احل���ي���اة ،و�أه��م��ي��ة
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،وخ��ت��م��ت
حديثها بالإجابة على ا�ستف�سارات
احل�ضور.
املجل�س احلواري العا�شر
مت تنظيمه ي���وم اخل��م��ي�����س /2
1441 /12هـ قدمه اخلريج �سامل
العتيبي م��ن كلية ال��ع��ل��وم بعنوان
«الطريق نحو الإب���داع واملوهبة»،
ب���د�أ ب��ع��ر���ض ���س�يرت��ه ال��ذات��ي��ة ،ثم
حتدث عن كيفية التحاقه بالربنامج
وا���س��ت��ف��ادت��ه م��ن مم��ي��زات��ه ،وذك��ر
�أه��م ال�صعوبات التي واجهها يف
مراحله الدرا�سية ،وختم بالرد على
ا�ستف�سارات احل�ضور.
ي��ذك��ر ب����أن امل��ج��ال�����س احل��واري��ة
هي �إحدى فعاليات برنامج الطلبة
امل��ت��ف��وق�ين وامل���وه���وب�ي�ن وال����ذي
ي�ست�ضيف نخبة من طلبة اجلامعة
امل��ت��ف��وق�ين وامل���وه���وب�ي�ن ل��ع��ر���ض
ال��ت��ج��ارب ال�شخ�صية والعملية
ل��ي��ك��ون��وا ق�����دوة وم�����ص��در �إل���ه���ام
لزمالئهم.
املجل�س احلواري احلادي ع�شر
نظمه الربنامج يوم االثنني /20

1441 /12هـ قدمته اخلريجة �آية
ال�شريف من كلية ال�صيدلة بعنوان
«ا���س��ت��خ��دام ب��رن��ام��ج EndNote
يف تنظيم املراجع العلمية» ،وبد�أت
بعر�ض �سريتها ال��ذات��ي��ة و�أهمية
ا�ستخدام التقنية يف الدرا�سة ،ثم
حتدثت ع��ن برنامج EndNote
وكيفية العمل عليه وكيف يخدم
الطلبة يف تنظيم املراجع العلمية،
و�أهم الطرق الأ�سا�سية يف ا�ستخدام
ال�ب�رن���ام���ج ،ث���م خ��ت��م��ت احل��دي��ث
ب��امل�����ش��اك��ل ال�����ش��ائ��ع��ة ال��ت��ي ت��واج��ه
امل�ستخدمني يف الربنامج.
املجل�س احلواري الثاين ع�شر
مت تنظيمه ي��وم الأرب��ع��اء /22
1441 /12هـ ق��دم��ت��ه املتفوقة
مل��ى �أب���و را����س م��ن ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات
وال�ترج��م��ة ب��ع��ن��وان «مل����اذا لينكد
�إن؟» ،وب�������د�أت ب���احل���دي���ث ع��ن
ب��رن��ام��ج ل��ي��ن��ك��د �إن ث���م ت��ن��اول��ت
جتربتها ال�شخ�صية يف ا�ستخدام
الربنامج وكيف ا�ستفادت منه ،ثم
ذك��رت �أه��م الأخ��ط��اء ال�شائعة يف
ا�ستخدام لينكد �إن بالتف�صيل،
بعد ذلك فتحت املجال للرد على
اال�ستف�سارات من احل�ضور.
تطوير اللغة الإجنليزية
دورة ت��دري��ب��ي��ة مت تننظيمها
بالتعاون مع مدر�سة «Ef English
 »Liveلتعليم ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة
«ع���ن ب��ع��د» مل���دة �أرب���ع���ة �أ���س��اب��ي��ع
ل��ك��اف��ة م�����س��ارات ال�برن��ام��ج ،وبلغ
ع��دد امل�سجلني قرابة  500طالب
وط��ال��ب��ة ،واح���ت���وت ال�����دورة على
جميع م�ستويات اللغة الإجنليزية
م��ن املبتدئ �إىل امل��ت��ق��دم ،و�أي�ضاً
ت�ضمنت �أن�شطة ذاتية تفاعلية �أكرث
من � 2500ساعة درا�سية لتح�سني
كافة املهارات اللغوية لدى املتدربني
و�شملت القواعد واال�ستماع والقراءة
وامل��ف��ردات ،وك��ان �ضمن الدرا�سة
تخ�ص�صات ب��الإجن��ل��ي��زي��ة ك�����إدارة
الأع��م��ال والتخ�ص�صات الإداري���ة
والتخ�ص�صات املهنية وغ�يره��ا،
وك���ان �أ���س��ل��وب ال��درا���س��ة املتبع يف
ه��ذه ال����دورة التعليم املبني على
املهام ،والتعليم التفاعلي املبني على
م�ستوى واحتياجات ك��ل متدرب،
ويف نهاية الدورة مت ت�سليم �شهادات
معتمدة لكل م�ستوى.

طالبية
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َّ
بالهمة وصلت القمة وجهود والدي منذ التأسيس سهلت
مسيرتي التعليمية

رؤية الفرح في وجه َّ
والدي وجدتي كان دافعًا كبيرًا لي وتخرجت من الثانوية بمعدل ٪92

تم تعييني معلمة لطالبات «العوق السمعي» في نجران بعيدًا عن عائلتي وطفلي
حوار :ر�ؤى ال�سليم
ق�صة طموح وك��ف��اح ،ق�صة فتاة
�صماء طموحة ووال��دي��ن مثاليني،
بطلة حوارنا اليوم مل ت�ست�سلم للي�أ�س
بل قاومت وكافحت لتحقق حلمها
كغريها وتر�سم طريقها للنجاح فلم
جتعل ال�صمم ع���ذراً للتخاذل وال
للعوائق �أن تكون عقبة يف طريقها،
�إنها �أنفال احلمود ،خريجة برنامج
التعليم العايل لل�صم و�ضعاف ال�سمع
بجامعة امللك �سعود ،مبرتبة ال�شرف
الأوىل ،تخ�ص�ص «ع���وق �سمعي»
وهي حاليا معلمة �صماء ،مغرتبة،
تر�سم طرق جناح لطالباتها لي�شقوا
ال��ط��ري��ق بي�سر و���س��ه��ول��ة ،عرفنا
ق�صتها ف�أ�صررنا �أن جن��ري معها
حواراً يلهم غريها وي�شحذ هممهم..
 بداية حدثينا عن ن�ش�أتك.ن�ش�أت يف �أ�سرة �صماء «�أم و�أب
�صم» وكذلك �أخي الكبري ورفيق دربي
�أ�صبح �أ�صم بعد الوالدة ،ثم �أتيت �أنا

ب�صمم كلي منذ ال��والدة ،ويف عمر
ال�سنتني ون�صف� ،سجلني والدي يف
مركز التدخل املبكر �صباحاً وم�ساء،
يف ال�صباح كنت �أدر���س مع من هم
مثلي بالإ�ضافة �إىل التدريب على
النطق وع��ل��ى ق���راءة ال�شفاه ،ويف
امل�ساء �أذه��ب �إىل �أخ�صائي النطق
وال��ت��خ��اط��ب ح��ي��ث ت��ع��ل��م��ت اللغة
العربية من حيث القواعد وتركيب
اجلمل واللغة املنطوقة «القدرة على
قراءة ال�شفاه».
 وم � � ��اذا ع� ��ن ج� �ه ��ود ال ��وال ��دي ��نوالأ�سرة الكرمية؟
يف املنزل كان والدي حفظه اهلل
يعلمني احل�ساب وك��ان��ت وال��دت��ي
تعلمني ال�صالة يف �أوقاتها والأذكار
اليومية وغريها من �أم��ور الدين،
وك��ان��ت ت�����ض��ع ل��وح��ة ال��ت��ع��زي��ز يف
غرفتنا وتكافئنا �أ�سبوعياً بالذهاب
�إىل الألعاب الرتفيهية �أو بالهدايا،
وبعد � ٥سنوات ا�ستطعت النطق
والتوا�صل مع الأ�شخا�ص ال�سامعني
ب�سهولة ،و�أ�صبحت م�ؤهلة للتعليم

االب���ت���دائ���ي ف��ق��د رف�������ض وال����دي
ت�سجيلي يف امل���دار����س اخل��ا���ص��ة
بال�صم و�سجلني يف مدار�س �أهلية
لتحفيظ ال��ق��ر�آن فقط لل�صفوف
الدنيا.
التحقت مبدار�س التعليم
 كيفِ
العام؟
جن���اح���ي يف م���در����س���ة حتفيظ
ال��ق��ر�آن �شجع وال��دي لت�سجيلي يف
مدر�سة حكومية حيث كانت مديرة
املدر�سة راف�ضة قبويل لكن جدتي
رحمها اهلل �أقنعتها ب����أين �أحفظ
جز ًءا من القر�آن فاقتنعت وا�شرتطت
ع��ل��ى ج��دت��ي �أن حت��ول��ن��ي مل��دار���س
خا�صة �إن مل �أجنح يف الف�صل الأول،
وم��ع اعتمادي على ق��راءة ال�شفاه
وم�ساعدة زميالتي احلبيبات مل
�أجد �أي �صعوبة وهلل احلمد كما �أين
تفوقت يف بع�ض املراحل الدرا�سية،
وكانت ر�ؤي��ة الفرح يف وجه والدي
ووال��دت��ي وج��دت��ي رحمها اهلل هي
الدافع يل ،وتخرجت من الثانوية
العامة مبعدل تراكمي  ،92.5٪وهلل

احلمد.
 وماذا عن املرحلة اجلامعية؟ب��ع��د ال��ث��ان��وي��ة مل تقبلني �أي
ج���ام���ع���ة ب���ح���ج���ة �أين ����ص���م���اء،
وتوظفت يف �شركة ملدة � ٣أ�شهر
ث��م �سمعت بنظام االن��ت�����س��اب يف
جامعة امللك في�صل بالأح�ساء ومل
�أ�ستطع النجاح فيه لأن االعتماد
على اال�ستماع هو ا لأ�سا�س ،بعد
ذلك ُفتح املجال لل�صم و�ضعاف
ال�سمع للدرا�سة يف جامعة امللك
�سعود يف برنامج التعليم العايل
لل�صم و�ضعاف ال�سمع والذي كان
ال�سبب ب��ع��د اهلل يف متكني من
�إكمال درا�ستي والتخرج مبرتبة
ال�شرف الأوىل احلمد هلل ،بعد
التخرج بثالث �سنوات مت تعييني
كمعلمة تربية خا�صة «لل�صم»،
ف���د ت��خ�����ص�����ص��ت ت��رب��ي��ة خ��ا���ص��ة
«عوق �سمعي» �أو با لأ�صح «تعليم
ال�صم».
 م��ن ك ��ان ل��ه ال� ��دور يف ت�شجيع�أنفال لإكمال الدرا�سة ؟

وال��دي ووال��دت��ي وجدتي رحمها
اهلل و�أخ���ي رفيق درب��ي ال��ذي كان
وال زال ي�ساندين كلما احتجت �إىل
�أحد.
 ه ��ل ك ��ان ل��دي��ك ت� ��ردد �أو �شكحول تعيينك كمعلمة؟
يف امل��رة الأوىل والثانية عندما
�أع��ل��ن��وا ع��ن ت��واري��خ ال��ت��ق��دمي على
ال��وظ��ائ��ف التعليمية ق���ر�أت اخلرب
وعزمت على التقدمي ،لكن ح�صلت
�أم��ور �أ�شغلتني ومل �أت��ذك��ر �إال بعد
فوات الأوان ،وكنت �أقول رمبا خرية
م��ن رب��ي ،ويف امل��رة الثالثة ذك��رين
�أخ��ي و�سجلنا ومل نكن نتوقع �أب��داً
�أن يتم قبولنا بهذه ال�سهولة ،وقتها
�أي�ضاً ُقبلت لدرا�سة املاج�ستري ،ويف
تلك الأثناء كان النا�س يظنون �أنه مت
تعييني ب�سبب الوا�سطة ،وكان ردي
ب�أن اهلل ال يكتب يل �إال مايراه خرياً
يل.
 � �ص �ف��ي م� ��� �ش ��اع ��رك ب� �ع ��د خ�برتعيينك؟
ك��ان��ت م�شاعري م�ضطربة ،مل

�أتوقع �أن يتم تعييني يف جنران بعيدة
عن زوجي وطفلي يف مدينة اخلرب،
اغرتبت و�سكنت بعيدة عن زوجي
ومل�صلحة طفلي مل �آخ����ذه معي،
و�شعور الغربة ال ميكن و�صفه وال
ي�شعر به �إال من جربه ،ع�سى اهلل �أن
يفرجها علينا وعلى املغرتبني ويكتب
لنا النقل وال�سكن القريب من الأهل
والأحباب.
أ�ضفت لها
 مهنة التعليم م��اذا � ِوماذا �أ�ضافت لك؟
لنقل ب�أنني �أ�ضفت �إىل البع�ض
ث��ق��اف��ة ال�����ص��م وال زل����ت �أ���ض��ي��ف
بالتدريج ,و�أ�صبحت قدوة ل�صغرياتي
ال�����ص��م��اوات حيث مل ي��ك��نَّ يعلمن
ع��ن وج��ود ب��رام��ج جامعية لل�صم،
و�أ���ض��اف��ت يل �شعوراً بامل�س�ؤولية،
ورغ��م �أن��ه �أم��ر متعب لكنني �أع��زم
على �أن �أ�ؤديها ب�أمانة.
 ما تطلعاتك للم�ستقبل؟�أت��ط��ل��ع لأن ينظر املجتمع �إىل
ال�صم نظرة �إيجابية و�أطمح �أن يكون
يل دور يف ذلك.

أبو بكر سو :أخطط إلنشاء شركة إعالمية
متخصصة في بلدي
اال�سم� :أبو بكر �سو
اجلن�سية :ال�سنغال
الكلية :الآداب
الق�سم� :إعالم تخ�ص�ص �إذاعة وتلفزيون
احلالة االجتماعية� :أعزب

التحق باجلامعة ع��ن طريق
البوابة الإلكرتونية� ،أنهى ال�سنة
التمهيدية والتحق بق�سم الإعالم
ت��خ�����ص�����ص �إذاع������ة وت��ل��ف��زي��ون،
ي��ط��م��ح يف ت���أ���س��ي�����س ���ش��رك��ة
�إع�لام��ي��ة متخ�ص�صة يف ب�لاده
بعد ال��ت��خ��رج ،ت�سهم يف توعية
املجتمع ون�شر الأخبار بطريقة
مهنية واحرتافية� ،إن��ه �أب��و بكر
�سو من ال�سنغال� ،ضيفنا يف هذه
الزاوية..
 ح��دث �ن��ا ب� ��داي� � ً�ة ع� ��ن ق���ص��ةان �� �ض �م��ام��ك �إىل ج��ام �ع��ة امل�ل��ك
�سعود؟
كنت �أ�سمع عن اجلامعة من
قبل زم�لائ��ي م��ن ب��ل��دي الذين
���س��ب��ق ودر�����س����وا يف اجل��ام��ع��ة

وت��خ��رج��وا وع����ادوا �إىل بلدنا،
وك��ان��ت �أح��ادي��ث��ه��م وذك��ري��ات��ه��م
�إيجابية وم�شوقة ،فمن خاللهم
تعرفت على اجلامعة ،ففكرت
بالتقدمي على اجلامعة ،وبالفعل
تقدمت �إىل اجلامعة عن طريق
البوابة الإلكرتونية ومت قبويل
وهلل احلمد.
 ق �ب��ل ق ��دوم ��ك �إىل امل�م�ل�ك��ةم� ��اذا ك�ن��ت ت �ع��رف ع��ن اجل��ام�ع��ة

وعن ال�سعودية؟
ك��ن��ت �أع����رف ج��ام��ع��ة امللك
���س��ع��ود ج��ام��ع��ة ع��امل��ي��ة ورائ���دة
وم����ت����ط����ورة وحت����ت����ل م���رات���ب
متقدمة على ال�صعيد املحلي
والإق���ل���ي���م���ي وال���ع���امل���ي ،و�أن
اململكة العربية ال�سعودية بلد
الإ���س�لام وامل�سلمني ،و�شعبها
�شعب ك��رمي ومتعلم وم��واك��ب
للتطور ويقدمون امل�ساعدات

ا لإن�سانية.
 وكيف وجدت اجلامعة؟وج���دت���ه���ا ج��ام��ع��ة م��ت��ق��دم��ة
ورائدة وخدماتها متطورة وتقدم
كل ما يحتاجه الطالب �سواء من
الناحية الأكادميية �أو الثقافية �أو
الإدارية.
 �أين تعلمت اللغة العربية؟تعلمت اللغة العربية يف بلدي،
بعد �أن حفظت القر�آن الكرمي،
حيث در�ست اللغة العربية منذ
نعومة �أظفاري �إىل �أن ح�صلت
على ال�شهادة.
 ما طموحك يف امل�ستقبل؟مب����ا �أن����ن����ي ط���ال���ب �إع��ل��ام
وم���ت���خ�������ص�������ص يف الإذاع���������ة
والتلفزيون �أمت��ن��ى �أن �أ�ؤ�س�س
���ش��رك��ة �إع�لام��ي��ة ت��ق��دم خدمة

للمجتمع عرب الإع�ل�ام وت�سهم
يف ن�شر الأخبار وكل ما هو جيد
لبلدي.
 م ��ا امل� ��دن ال �� �س �ع��ودي��ة ال�ت��يزرتها؟
زرت مكة امل��ك��رم��ة واملدينة
املنورة وج��دة ،ولدي الكثري من
الزمالء ال�سعوديني الذين �أجل�س
معهم ويحدثوين عن هوايتهم.
 وماذا عن هواياتك �أنت؟�أم�����ار������س ك�����رة ال����ق����دم يف
اجلامعة ،وكثرياً ما �أزور مكتبة
امللك �سلمان باجلامعة ووجدتها
م��ن��ا���س��ب��ة وم��ري��ح��ة وك���ل �شيء
متوفر هناك.
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رغم دخول  9منها املرحلة الأخرية من االختبار

الصحة العالمية «حذرة» بشأن طرح «لقاح» لكورونا
مع تزايد وترية الأخبار املب�شرة
ب�ش�أن اللقاح املنتظر �ضد فريو�س
ك��ورون��ا ،ال ت���زال منظمة ال�صحة
العاملية ،ح��ذرة يف التفا�ؤل ب�ش�أن
هذا الأمر الذي ينتظره العامل منذ
�شهور؛ ه��ذا م��ا �أك���د عليه املدير
العام للمنظمة ،معلنا �أنه ال يتوقع
لقاحا فعاال على نطاق وا�سع «قبل
منت�صف العام املقبل».
وي���ب���دو ذل����ك الإع���ل��ان خميبا
للآمال ن�سبيا بعد تزايد التوقعات
والإعالنات ،عن توفري اللقاح قبل
ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ،ل��ك��ن ث��م��ة حت��دي��ات
كثرية ت��واج��ه عملية ت�صنيع لقاح
�آم��ن وفعال� ،أهمها �ضمان �سالمة
ا�ستخدامه بني الب�شر ،فقد يكون
اللقاح فعاال بني احليوانات� ،إال �أنه
ال مينع الإ�صابة بني الب�شر ،كما
ح�صل مع عدد من لقاحات �سار�س.
�أح���د �أه���م ال��ت��ح��دي��ات الأخ���رى
ال��ت��ي ت��واج��ه ل��ق��اح ك��ورون��ا ،تتمثل
يف �إمكانية حماية الأ�شخا�ص من
الفئات العمرية الأكرب ،وهي الفئات
الأ�ضعف يف مواجهة الفريو�س وهي
يف ال��ع��ادة الفئات الأق��ل ا�ستجابة
للقاحات.
وحتى يثبت اللقاح فعاليته و�أمانه
عليه �أن يجتاز مرحلة اختباره على
احليوانات �أوال ،وهي اختبارات تتبع
�إر�شادات خمتربية �صارمة وغالبا
ما ت�ستغرق بني ثالثة و�ستة �شهور،
وبعدها ت��ب��د�أ مرحلة االختبارات
ال�سريرية وه��ي على  3م��راح��ل،

إنزيم من سم النحل يساعد في
عالج سرطان الثدي
اكت�شفت درا�سة �سريرية �أ�سرتالية �أن �إنزميا م�ستخرجا من �سم النحل
ميكن �أن ي�ساعد يف معاجلة �أ�شكال �شر�سة من �سرطان الثدي دون تعري�ض
اخلاليا ال�سليمة للخطر .وفقا ملا ن�شرته «ديلي ميل» الربيطانية ،ا�ستخدم
خرباء من جامعة و�سرتن �أ�سرتاليا �س ًما من  312نحلة يف بريث و�أيرلندا
و�إجنلرتا .اخترب الفريق البحثي �آثار ال�سم على �أنواع خمتلفة من �سرطانات
الثدي ،التي يتم عالجها ب�شكل حمدود ،وتو�صلوا �إىل �أنها تدمر الأورام
واخلاليا ال�سرطانية ب�سرعة .متكن الباحثون من ا�ستخال�ص �إنزمي امليلتني
من �سم النحل ،ومت �إعادة تكوينه ،ثم ا�ستخدامه بالإ�ضافة �إىل عقار دوائي
لقتل ما ي�صل �إىل  100%من اخلاليا ال�سرطانية دون �أن يكون له ت�أثري
على اخلاليا ال�سليمة.
وقالت الباحثة الرئي�سية ،دكتور �سيارا دايف� ،إن �إنزمي امليلتني بالرتكيزات
ال�صحيحة ميكن ا�ستخدامه لتدمري �أغ�شية اخلاليا ال�سرطانية متا ًما يف
غ�ضون  60دقيقة.
و�أ�ضافت« :نظرنا يف كيفية ت�أثري �سم النحل واملليتني على م�سارات
�إ�شارات ال�سرطان» ،وتبني �أن �إن��زمي املليتني ي�ساعد على �سرعة العثور
و�إغالق م�سارات منو اخلاليا ال�سرطانية وتكاثرها.
اختربت دكتور دايف � ً
أي�ضا ما �إذا كان ميكن ا�ستخدام �إنزمي ميليتني مع
�أدوية العالج الكيميائي ال�شائع ا�ستخدامها لأنه ي�شكل م�سام �أو ثقو ًبا يف
�أغ�شية خاليا �سرطان الثدي ،مما قد يتيح دخ��ول عالجات �أخ��رى �إىل
اخللية ال�سرطانية والق�ضاء عليها.
و�أكدت دكتور دايف �أنه ميكن ا�ستخدام امليلتني مع جزيئات �صغرية �أو
عالجات كيميائية ،مثل الدو�سيتاك�سيل ،لعالج �أنواع �شديدة ال�شرا�سة من
�سرطان الثدي .وكان اجلمع بني امليلتني والدو�سيتاك�سيل فعاالً للغاية يف
احلد من منو الورم يف الفئران.
و�أ�شارت دكتور دايف �إىل �أنها وفريقها البحثي �سيقومون يف امل�ستقبل
ب�إجراء الدرا�سات املطلوبة لتقييم الطريقة املثلى لتعاطي �إنزمي امليلتني،
بالإ�ضافة �إىل حتديد ن�سبة ال�سمية واحلد الأق�صى للجرعات التي ميكن
�أن يتحملها املر�ضى.

ح��ي��ث تخ�ص�ص امل��رح��ل��ة الأوىل
لتقييم م���دى ���س�لام��ة ال��ل��ق��اح من
حيث ا�ستخدامه بني الب�شر ،وخالل
املرحلة الثانية يجري �إقرار تركيبة
اللقاح وجرعاته من �أجل الت�أكد من
فاعليته.
�أما املرحلة الثالثة فينبغي خاللها
الت�أكد من �سالمة وفاعلية اللقاح
على جمموعة �أكرب من الأفراد.
ه��ن��اك ال��ي��وم  9ل��ق��اح��ات ح��ول
العامل دخلت املرحلة الأخ�يرة من
االخ��ت��ب��ار ،فيما يبقى ال��ع��امل قيد
االنتظار� ،أما �أب��رز اللقاحات التي
يتم العمل عليها حاليا فن�ستعر�ضها
كما يلي:
 لقاح رو�سي :يقول باحثون �إن«�سبوتنيك-يف» يعطي نتائج �أولية
م�شجعة وقد �صنع ا�ستجابة مناعية
ومل يخلف �آثارا جانبية.
 ل��ق��اح ���ص��ي��ن��ي���« :س��ي��ن��وف��ارم»�سيكون جاهزا لال�ستخدام العام
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة  2020بح�سب
ت�صريحات لل�شركة ،و�سيكون متاحا
بتكلفة  144دوالر للجرعتني.
 لقاح �سانويف الفرن�سي :تكلفةجرعة اللقاح املحتمل �أقل من 10
يورو.
 لقاح �أمريكي� :شركة مودرناقامت بت�سعري لقاحها التجريبي
بـ 37دوالرا ل��ل��ج��رع��ة ،وحت��دث��ت
�شركة فايزر و�شريكها بيو �إن تيتك
ع��ن ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة لتح�صني 50
مليون �أمريكي

اختبار بريطاني جديد لكورونا بأقل من  20دقيقة
قالت احلكومة الربيطانية� ،إنها
ت�ستثمر يف اختبار فريو�س كورونا
ال����ذي ي��ع��ط��ي ن��ت��ائ��ج يف �أق����ل من
 20دقيقة ،حيث يقول النقاد �إن
االختبارات اخلا�صة بالفريو�س يتم
تقنينها لأن النظام ال ميكنه التعامل
مع �شدة الطلب.
و�أو�����ض����ح وزي����ر ال�����ص��ح��ة م��ات
هانكوك� ،أن احلكومة تو�سع نطاق
جتارب اختبارين جديدين  -اختبار
اللعاب بدون م�سحة والآخر يعطي
النتائج يف غ�ضون دقائق .كما جتري
�أي��� ً��ض��ا جت��رب��ة ح��ول ف��وائ��د تكرار
االختبار للأ�شخا�ص ال��ذي��ن لي�س
لديهم �أع��را���ض .وع��ززت بريطانيا
ب�شكل كبري قدرتها على االختبار
منذ ب��داي��ة ال��وب��اء ،لكن منتقدين
ي��ق��ول��ون �إن���ه���ا م���ا زال����ت ال تفعل
م��ا يكفي للعثور على الأ�شخا�ص
امل�صابني بفريو�س كورونا وعزلهم.

و�أي �شخ�ص تظهر عليه الأعرا�ض
م�ؤهل لالختبار ،لكن «بي بي �سي»
ذكرت �أن الأ�شخا�ص الذين يدخلون
رمزهم الربيدي يف موقع احلكومة
على ال��وي��ب يتم توجيههم �أحيا ًنا
�إىل مراكز القيادة على بعد مئات
الأم��ي��ال ،و�أ���ص��ر هانكوك على �أن
النظام يعمل ب�شكل جيد على الرغم
من بع�ض «التحديات الت�شغيلية».

وتقول احلكومة �إن لديها القدرة
على �إجراء ما يقرب من � 350ألف
اختبار يوم ًيا ،على الرغم من �أنه ال
يتم معاجلة �سوى � 180أل ًفا فقط
يوم ًيا .وكانت �شركة �أمريكية �أعلنت
قبل �شهور ت�صنيع جهاز اختبار قادر
على الك�شف ع��ن ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد يف مدة قيا�سية ال تتجاوز
الع�شر دقائق.

ح��ذرت درا���س��ة علمية �أمريكية
من �أن التعر�ض ملجموعة من املواد
الكيميائية ،التي ي�شيع ا�ستخدامها
يف تغليف امل��واد الغذائية والأدوي��ة
وم�ستح�ضرات التجميل والعطور
وبع�ض امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية،
رمبا تت�سبب يف ح��دوث ا�ضطراب
ف���رط احل��رك��ة م��ع نق�ص االن��ت��ب��اه
ع��ن��د امل��راه��ق�ين ،ح�سبما ن�شرته
«ديلي ميل» الربيطانية .واكت�شف
العلماء وج��ود �صلة ب�ين ال�سلوك
املرتبط با�ضطراب نق�ص االنتباه
مع فرط الن�شاط ،الذي ي�شار �إليه
اخت�صا ًرا بـ ،ADHDوبني املواد
الكيميائية امل�سببة ال���ض��ط��راب
الغدد ال�صماء ،بخا�صة الفثاالت،

وه��ي ع��ب��ارة ع��ن �أم�ل�اح و�إ���س�ترات
حم�ض الفثاليك ،كملدّنات ع��اد ًة
�إىل البال�ستيك لتح�سني مرونته
و�شفافيته ومتانته وط��ول عمره.
ووف ًقا لفريق العلماء الأمريكي ،ف�إن
امل��واد الكيميائية امل�سببة للم�شاكل
تعمل مثل الهرمونات اال�صطناعية،
حيث تتداخل الفثاالت ب�شكل خا�ص
مع الن�شاط الطبيعي للأندروجني،
وتلعب هذه الهرمونات «الذكورية»،
التي ت�شمل هرمون الت�ستو�ستريون
وامل��وج��ودة يف جميع الب�شر ،و�إن
كانت بكميات خمتلفة ،دو ًرا م�ؤث ًرا
يف كل من �سمات الذكور والتكاثر.
من جانبها ،كتبت عاملة الأوبئة
جي�سيكا ���ش��واف م��ن كلية الطب

بجامعة ه���ارف���ارد ،وزم�ل�ا�ؤه���ا يف
ورقتهم البحثية« :تُ�ستخدم امل��واد
الكيميائية امل�سببة ال�ضطرابات
الغدد ال�صماء يف جمموعة متنوعة
من املنتجات اال�ستهالكية مما ي�ؤدي
�إىل التعر�ض لها يف كل مكان».
وت�����ش�ير ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة �إىل
�أن ال��ت��ع��ر���ض لبع�ض ه���ذه امل���واد
الكيميائية ،وخا�صة بع�ض الفثاالت،
خ�لال ف�ترة املراهقة رمب��ا يرتبط
بال�سلوكيات املميزة ال�ضطراب فرط
احلركة ونق�ص االنتباه.
و�أ���ض��اف��ت ب��روف��ي�����س��ور ���ش��واف:
«�إن حتديد عوامل اخلطر القابلة
للتعديل للإ�صابة با�ضطراب فرط
احلركة ونق�ص االنتباه له �أهمية

وقالت «بيوامريكا» Biomerica
�إن اختبار الك�شف عن الفريو�س
يتطلب فقط  10دقائق با�ستخدام
ال��دم من وخز الأ�صبع ،ويبلغ ثمن
االخ��ت��ب��ار ذي اال�ستعمال ال��واح��د
ع�شرة دوالرات لكل مري�ض.
ووفق ال�شركة على موقعها على
الإنرتنت ،ف�إن اختبار الك�شف عن
الفريو�س ميكن �أن يجري من قبل
املهنيني املدربني يف �أي مكان مثل
املطارات واملدار�س والعمل ومكتب
الطبيب.
وكان فريق علماء من ق�سم العلوم
الهند�سية بجامعة �أوك�سفورد ومركز
�أوك�سفورد �سوت�شو للبحوث املتقدمة
ط���وروا اخ��ت��ب��ارا ل��ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد ي�سمح بالت�أكد من �إ�صابة
ال�شخ�ص �أو خ��ل��وه م��ن الفريو�س
القاتل ب�سرعة �أكرب.

العطور ومستحضرات التجميل خطر يهدد المراهقين
كبرية لل�صحة العامة».
وك�������ش���ف���ت ن���ت���ائ���ج ال���درا����س���ة
اال���س��ت��ق�����ص��ائ��ي��ة �أن  40%من
امل�شاركني ال�شباب لديه «م�شاكل
�سلوكية كبرية» ،ومت ت�شخي�ص �إ�صابة
 19%منهم با�ضطراب نق�ص االنتباه
و�/أو فرط الن�شاط .وقال الباحثون
�إن «كل زي��ادة مبقدار ال�ضعفني يف
جمموع تركيزات الفثاالت امل�ضادة
للأندروجني ارتبطت بزيادة قدرها
 1.34يف خماطر التعر�ض مل�شكالت
�سلوكية ذات �صلة با�ضطراب فرط
احلركة ونق�ص االنتباه».
و�أ���ض��اف الباحثون �أن النتائج
�أثبتت �أن الذكور كانوا �أكرث ت�أث ًرا من
الإناث الالتي �شاركن يف التجارب.
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تطوير «جلد اصطناعي» قادر على اإلحساس باأللم

ا����س���ت���ط���اع ب���اح���ث���ون ب��ج��ام��ع��ة
« »RMITالأ�سرتالية تطوير جلد
ا�صطناعي مب��ق��دوره اال�ستجابة
وال�شعور ب��الأمل مبحاكاة م�شابهة
للجلد ال��ب�����ش��ري ،حيث ميكنه �أن
يعطي ردة ف��ع��ل م��ب��ا���ش��رة تقريباً
للت�أثريات اخلارجية من ال�ضغط

ودرج�����ات احل�����رارة ال��ع��ال��ي��ة التي
ت�سبب الأمل .وكان النموذج اجللدي
ال�صناعي عبارة عن رقاقة �إلكرتونية
م��رن��ة ون��ح��ي��ف��ة ج����داً م��ك��ون��ة من
الأك�سيد وال�سليكون املتوافق حيوياً،
بطبقة خارجية ال�ست�شعار ال�ضغط
ودرج��ات احل��رارة مع خاليا ذاكرة

�شبيهة ب��ال��دم��اغ .وميكن للرقاقة
ال��ت��ف��ري��ق ب�شكل وا���ض��ح ب�ين وخ��ز
املرء لنف�سه ب�شكل طبيعي والوخز
ال��ق��وي امل�سبب ل�ل��أمل ،حيث قال
الباحث Md Ataur Rahman
�أن النموذج الأويل يحاكي اخلاليا
وامل�سارات وامل�ستقبالت الع�صبية

التي تر�شد الإح�سا�س الآدمي.
امل�����ش��روع م���اي���زال يف م��راح��ل��ه
الأوىل ،لكن اال���س��ت��خ��دام املتوقع
وا���ض��ح ك��ف��اي��ة ك�����أن ي��ك��ون للجلد
ال�صناعي دور يف �صناعة الأطراف
ال�صناعية م�ستقب ً
ال موفراً حماية
�أك�بر ملرتديها من �أخ��ط��ار حمققة

«آبل» وافقت بالخطأ على برامج ضارة متخفية
رغم �أن �شركة «�آب��ل» تتبع عاد ًة
قواعد �صارمة ملنع و�صول الربامج
ال�ضارة �إىل متجر تطبيقاتها� ،إال �أن
ال�شركة وافقت عن طريق اخلط�أ
على برامج �ضارة �شائعة متخفية
يف �شكل حتديث لربنامج «Adobe
 »Flash Playerللعمل على نظام
« »macOSاخلا�ص بحوا�سيبها.
و�أطلقت «�آب��ل» يف العام املا�ضي
منهجاً هو الأ�صعب حتى الآن يف
هذا ال�سياق ،حيث طالبت املطورين
ب�إر�سال تطبيقاتهم م�سبقاً لإجراء
فحو�صات �أمنية عليها قبل املوافقة
على ت�شغيلها على ماليني �أجهزة
« .»Macوتفح�ص العملية ،التي
ت�سميها «�آب���ل» «ت��وث��ي��ق» ،التطبيق
بحثاً عن م�شكالت الأمان واملحتوى
ال�ضار.
و�إذا متت املوافقة على التطبيق،
ي�سمح «برنامج الفح�ص الأم��ن��ي»
امل��دم��ج يف ج��ه��از «م���اك» بت�شغيل
التطبيق ،بينما يتم رف�ض التطبيقات
التي ال جتتاز اختبار «التوثيق» فيتم
حظر ت�شغيلها.
لكن باحثني �أمنيني �أكدوا م�ؤخراً

�أنهم اكت�شفوا �أول برنامج �ضار يعمل
يف « »macOSوقد مت توثيقه عن
غري ق�صد من قبل �شركة «�آبل».
واك��ت�����ش��ف ب��ي�تر دان��ت��ي��ن��ي ال��ذي
يعمل مع باتريك واردل ،وهو باحث
م�شهور يف جمال �أمان نظام «ماك»،
�سل�سلة برجميات خبيثة متنكرة يف
�صورة برنامج تثبيت «�أدوبي فال�ش»
 ،Adobe Flashوتُ���ع���د ه��ذه
الربجميات �شائعة وم��وج��ودة منذ
�سنوات ،ومعظمها ي�شغل تعليمات
برجمية غري موثقة حتظرها �أجهزة
«ماك» فور فتحها.

ي�ت�رق���ب م�����س��ت��خ��دم��و ه��وات��ف
«�آيفون» �شهر �أكتوبر املقبل ب�شغف
ك��ب�ير ،ح��ي��ث ي��ج��ري الإع��ل�ان عن
الأج����ه����زة اجل����دي����دة ،ل��ك��ن��ه��م قد
ي��ج��دون �أنف�سهم مطالبني بدفع
«�أ�سعار باهظة» ،بح�سب ما ك�شفته
ت�سريبات يف جمال التقنية .وبح�سب
�صحيفة «ن��ي��وي��ورك بو�ست» ،ف��إن
هواتف «�آيفون  »12املرتقبة �ستكون
م��زودة ب�شبكة اجليل اخلام�س من
االت�����ص��االت ،وه��و ما يعني �ضمان
�سرعة وجت��اوب متقدمني ،مقارنة
بنظام « »LTEاملعتمد يف الوقت
احل����ايل .ومب���ا �أن ���ش��رك��ة «�أب����ل»
�ستقوم بطرح ثالثة هواتف متفاوتة
من حيث املزايا ،ف�إن الأكرث تقدما
�سيكون الوحيد املزود ب�شبكة اجليل
اخلام�س.

وال�سبب وراء هذا هو �أن هاتف
�آيفون الذي ت�صل م�ساحته �إىل 6.7
بو�صة ،هو الوحيد الذي �سي�ستطيع
�أن ي�سع لرتكيب الهوائي القادر على
ا�ستقبال موجات اجليل اخلام�س.
�أما الهاتفان املتبقيان من «�آيفون
 »12ف�سيجري تزويدهما ب�سرعة
ت��ف��وق ن��ظ��ام « ،»LTEلكنهما لن
يكونا قادرين على ا�ستقبال موجات

لكن دانتيني وواردل وج��دا �أن
�أحد مثبتات «فال�ش» اخلبيثة لديه
تعليمات برجمية موثقة بوا�سطة
«�آب��ل» ،ويعمل على �أجهزة «م��اك».
و�أك���د واردل �أن �شركة «�آب���ل» قد
وافقت على التعليمات الربجمية
امل�����س��ت��خ��دم��ة ب��وا���س��ط��ة ب��رن��ام��ج
« »Shlayerال�ضار ال�شهري ،الذي
قالت �شركة الأم��ن «كا�سرب�سكي»،
�إن��ه التهديد الأك�ث�ر �شيوعاً ال��ذي
واج��ه��ت��ه �أج���ه���زة «م����اك» يف ع��ام
.2019
وق���ال واردل« :ع��ل��ى ح��د علمي

ف�إن هذه هي املرة الأوىل التي توثق
فيها �شركة «�آب��ل» برجميات خبيثة
عن طريق اخلط�أ بعد ظهور عملية
التوثيق اجلديدة اخلا�صة بها» يف
.2019
و�أ���ض��اف« :ه��ذا يعني �أن �شركة
«�آب������ل» مل ت��ك��ت�����ش��ف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات
الربجمية اخلبيثة عند �إر�سالها
ووافقت على ت�شغيلها على �أجهزة
«ماك» ،حتى على الإ�صدار التجريبي
غري املطروح من «macOS Big
 »Surاملتوقع �إ�صداره يف وقت الحق
من هذا العام».
م��ن جهته ،ق��ال متحدث با�سم
�شركة «�آبل» يف بيان« :تتغري الربامج
ال�ضارة با�ستمرار ،وي�ساعدنا نظام
التوثيق يف منع الربامج ال�ضارة من
العمل على جهاز «ماك» ،وي�سمح لنا
باال�ستجابة ب�سرعة عند اكت�شافها».
و�أ�ضاف �أنه مت �إبطال الربنامج
ال�����ض��ار وت��ع��ط��ي��ل ح�����س��اب م��ط��وره
وال�����ش��ه��ادات املرتبطة ب��ه� ،شاكراً
«ال��ب��اح��ث�ين ع��ل��ى م�����س��اع��دت��ه��م يف
احلفاظ على �أمان م�ستخدمينا».
امل�صدرaitnews :

هواتف «آيفون» المرتقبة األسرع واألغلى على اإلطالق

اجليل اخلام�س.
ومل تعلن �شركة «�أب��ل» �أي �شيء
بخ�صو�ص �سعر الهواتف املرتقبة،
لكن �سعر «�آيفون برو ماك�س» يبد�أ
يف الوقت احلايل من  1099دوالر.
وك��ان��ت بع�ض التقارير التقنية
قد �أ�شارت �إىل �أن �شركة «�أبل» قد
تزيل بع�ض املعدات التي ت�أتي عادة
م��ع �صندوق الهاتف اجل��دي��د مثل

ال�سماعات.
ود�أب���ت �شركة «�أب���ل» على و�ضع
�سماعتني جمانتني م��ع ك��ل هاتف
«�آيفون» منذ طرح اجلهاز لأول مرة
�سنة .2007
وك�شفت ت�سريبات �سابقة ،ن
�سعر هاتف «�آيفون � »12سيبد�أ من
 749دوالرا ،بينما ي�صل «�آي��ف��ون
 12بال�س» �إىل  1099دوالرا ،يف
حني �سيكون «�آيفون  12برو ماك�س»
الأغلى على الإطالق  1199دوالرا.
وطلبت ال�شركة من �شركائها �أن
يقوموا ب�إنتاج م��ا ال يقل ع��ن 75
م��ل��ي��ون وح���دة م��ن ه��وات��ف �آي��ف��ون
املرتقبة ،وم��ن امل��رت��ق��ب �أن ي�صل
الرقم �إىل  80مليونا خالل العام
اجلاري.
امل�صدرskynewsarabia :

مي��ك��ن للح�س �أن مينعها كمزايا
اجللد الطبيعي .كما ميكن �أن يكون
له دور مهم يف جعل الروبوتات �أكرث
تقب ً
ال و�أق���ل �إث���ارة مل��خ��اوف الب�شر
عندما متلك ح�س الأمل اجل�سدي
وت�صبح �أكرث رقة منها �إىل كتلة يف
غاية الذكاء عدمية ال�شعور.

فيما ال يُ�ستبعد �أن يكون للمجال
الطبي ن�صيب من عملية التطوير
ال�صناعي ك��خ��دم��ة ح���االت تهتك
اجللد الب�شري امل�ستع�صية ور�أبها
بطريقة �أك�ث�ر فعالية م��ن الطرق
التقليدية.
امل�صدرtech-wd :

« 5أسئلة» قبل اختيار تطبيقات
التعلم لألطفال
مع بدء العام الدرا�سي اجلديد وعدم رفع القيود املتعلقة بجائحة
فريو�س كورونا يف معظم دول العامل ،فمن املتوقع �أن ي�ستخدم معظم
الطالب من�صات التعلم عن بُعد �أو التطبيقات التعليمية للدرا�سة ،ولكن
قبل تنزيل مثل هذه التطبيقات يجب على الآباء �إلقاء نظرة فاح�صة
على هذه املن�صات والتطبيقات ،والبحث عن �إجابات للخم�سة �أ�سئلة
التالية عند تقييم من�صة التعلم عرب الإنرتنت �أو تطبيقات التعلم املوجهة
للأطفال خا�ص ًة �أولئك الذين ترتاوح �أعمارهم بني  5و� 10سنوات.
 هل يحتوي التطبيق على �إعالنات �أو عمليات �شراء داخلية؟قد يبدو تطبيق تعلم الريا�ضيات املجاين الذي ي�ستخدمه طفلك جذا ًبا
للغاية ،ولكن ال�شركة التي طورته �ستحتاج �إىل حتقيق بع�ض الأرب��اح
بالت�أكيد ،وغال ًبا ما يكون ذلك من خالل الإعالنات �أو عمليات ال�شراء
داخل التطبيق ،وبع�ض هذه الإعالنات قد ال تكون منا�سبة للأطفال.
وقد تكون عمليات ال�شراء داخل التطبيق عند �إح��راز تقدم يف اللعبة
�أو التطبيق مكلفة وتقلل من تركيز الطفل �أثناء التعلم ،لذا قبل تثبيت
التطبيق ت�أكد �أنه ال يحتوي على �إعالنات �أو يتطلب عمليات �شراء متعددة
للتقدم �أو فتح امل�ستويات فقد تكون مكلفة ويقوم بها الطفل دون علمك.
 هل يوفر التطبيق طرقا �إبداعية للتعلم؟تتيح بع�ض تطبيقات التعلم للأطفال جتميع �أحجية �أو معرفة
احل��روف ،وهي �أن�شطة ميكن للأطفال القيام بها بدون ا�ستخدام
جهاز �إلكرتوين ،ومن ثم يجب �أن يتيح التطبيق طر ًقا �أكرث �إبداعية
للتعلم حتى ال يقوم الطفل بتم�ضية الكثري من الوقت يف ا�ستخدام
اجلهاز ب��دون �سبب ،وميكن البحث عن تطبيق �أو من�صة ت�ستفيد
من الإمكانات الرقمية للجهاز الذي ي�ستخدمه طفلك ،مثل تطبيق
 Metamorphabetال��ذي ي�ساعد على التعرف على احل��روف،
ولكن بدالً من جمرد حتديد الكلمات التي تبد�أ بهذا احلرف يظهر
لهم ر�سوم ملونة للعن�صر الذي يبد�أ به احلرف.
 هل التطبيق �أو من�صة التعلم يلبي احتياجات الطفل؟يرغب بع�ض الأطفال بالتعلم عن طريق النظر �إىل العنا�صر ،بينما
البع�ض الآخر يرغبون يف مل�س الأ�شياء وحتريكها للتعلم ،لذا يجب
على الآباء مراعاة كيف يتعلم �أطفالهم عند اختيار التطبيق �أو من�صة
التعلم املنا�سبة لهم ،حيث تخدم بع�ض من�صات �أو تطبيقات التعلم
طريقة واحدة من طرق التعلم� ،أو ي�ستخدمون ت�سل�سلاً معينًا قد يكون
�صع ًبا على فهم الطفل.
 هل يركز التطبيق �أكرث على اللعب؟تُركز بع�ض التطبيقات التعليمية على املكاف�آت ولي�س التعلم ،فبدالً
من التحفيز لإتقان مفهوم الريا�ضيات ،يركز التطبيق على �أنه يجب
على الطفل حتقيق م�ستوى �أعلى للو�صول �إىل املكاف�أة ،مما يجعله
يركز �أكرث على كيفية الو�صول �إىل امل�ستوى التايل بدلاً من التعلم.
 هل يقدم التطبيق وعودًا غري منطقية؟تقدم الكثري من تطبيقات التعلم وعودًا كبرية حول الكيفية التي
�ست�ساعد بها طفلك على التعلم ،ولكن يجب �أن تثري مثل هذه الوعود
بع�ض من ال�شك للآباء ما مل يتم دعمها من خالل البحث العلمي
الذي يوفره خمت�صون يف جمال التطبيقات املوجهة للأطفال.
امل�صدرalarabiya :
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عميد اآلداب يزور «رسالة الجامعة»

صوت الصورة

زار عميد كلية الآداب �أ .د .نايف بن ثنيان �آل �سعود ،يوم الأحد املا�ضي،
مقر �صحيفة «ر�سالة اجلامعة» والتقى خالل الزيارة امل�شرف اجلديد على
الإدارة والتحرير د .ح�سني بن �سعيد القحطاين ،ونائب رئي�س التحرير �أ.
�سامي الدخيل ،ومدير الإدارة �أ .عبداهلل الفليج ،وفريق العمل.
رافق عميد كلية الآداب يف الزيارة وكالء الكلية ورئي�س ق�سم الإعالم،
ومت خالل الزيارة متابعة ومناق�شة �سري العملية التحريرية والتطورات
امل�ستقبلية ،و�أ�شاد �سعادته بالدور املهم الذي تقدمه ال�صحيفة يف ن�شر
�أخبار اجلامعة.

«طرق البحث» ..األسبوع المقبل

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر»
الباحثني والباحثات حلقة النقا�ش الثالثة والثمانني بعد املائة ،يوم االثنني
من الأ�سبوع املقبل � 4صفر 1442هـ املوافق � 21سبتمرب 2020م� ،ضمن
�سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان «طرق البحث
يف قواعد املعلومات العربية والأجنبية» من �إعداد وتقدمي اال�ستاذة �أماين
بن ح�سن مدربة قواعد معلومات بعمادة �ش�ؤن املكتبات ،وذلك يف متام
ال�ساعة الثامنة م�ساء عن طريق قاعات الزوم االفرتا�ضية.

إجراءات احترازية بمدينة الطالبات

جتهيز �أكرث من  65قاعة درا�سية و  280خمترب لتمكني الطالب من ح�ضور حما�ضرات املقررات العملية بكلية العلوم

مسابقة طالبية بمناسبة اليوم الوطني 90

حر�صاً من وكالة عمادة التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية للطالبات على
التزام كافة من�سوباتها بالإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار فايرو�س
كورونا امل�ستجد «كوفيد »-19قامت العمادة ب�إ�شراف الدكتورة دارة الدي�سي
وكيلة العمادة بت�شكيل جلنة لـمتابعة الإجراءات االحرتازية بالعمادة؛ تتكون
من الدكتورة م�شاعل املقبل رئي�سة للجنة ،وع�ضوية الأ�ستاذة لطيفه ال�سبتي
والأ�ستاذة ثريا القحطاين.
تعمل اللجنة على متابعة كافة الإج���راءات االح�ترازي��ة بني من�سوبات
العمادة يف مقرات العمل واملمرات واملكاتب والتتبع والإب�لاغ با�ستخدام
النماذج املخ�ص�صة لذلك.

حملة تبرع بالدم

نظم مركز التربع بالدم يف املدينة الطبية اجلامعية حملة تطوعيةللتربع
بالدم يف مقر �شركة اخلريف ،ي�أتي ذلك انطالقاً من الدور املنوط ببنك
ربع بالدم للمتربع
الدم يف املدينة الطبية يف توعية املجتمع ب�أهمية الت ّ
واملجتمع ،و�ضمان توفري �إمدادات كافية من الدم.

«كورونا والسكري» في حلقة نقاش

نظمت اللجنة الطبية لرعاية ال�سكري يف املدينة الطبية اجلامعية ،حلقة
نقا�ش افرتا�ضية حول ال�سكري ،تناولت احللقة عدة حماور حول كورونا
وال�سكري ،و�أثر ال�ضغوط النف�سية الناجتة عن كورونا� ،إىل جانب �أهمية
الريا�ضة للوقاية من ال�سكري.

دع���ت ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط�لاب
ممثلة بوكالة ال��ع��م��ادة للأن�شطة
وال�شراكة الطالبية للم�شاركة يف
امل�سابقة الوطنية ) 90ع��ن بُعد(
وذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي
ال�سعودي.90

وت�أتي فروع امل�سابقة كالتايل :
�صناعة فيلم ملدة  90ثانية ،ر�سم
لوحة ت�شكيلية يف  90دقيقة �أو
ر�سم على لوحة مقا�س  90يف،90
ت�أليف ن�ص �شعري من  90مفردة،
ت�أليف ن�ص نرثي من  90مفردة،

التقاط ���ص��ورة )يف رب��وع ب�لادي(
 +طباعتها على مقا�س 90يف،90
�أف�ضل تغريدة من 90حرف.
ا مل�����س��اب��ق��ة خ��ا���ص��ة مل��ن�����س��وب��ي
اجلامعة ) �أع�ضاء هيئة تدري�س
وط��ل��اب وط���ال���ب���ات وم��وظ��ف�ين

�أطلقت �إدارة �صندوق الطالب
ب��ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط�لاب م��ب��ادرة
«تو�صيل الكتب واملراجع الدرا�سية»
املدعومة من قبل ال�صندوق لطالب
وطالبات اجلامعة عن طريق املتجر
الإلكرتوين ،وذلك نظراً للإجراءات
الوقائية امل��ت��خ��ذة ,م�ستهدفة من
املبادرة � 4آالف طالب وطالبة.
و�أو�ضح عميد �ش�ؤون الطالب �أ.
د .فهد القريني �أن هذه املبادرة ت�أتي
�ضمن العديد من اخلدمات املقدمة

وم����وظ����ف����ات( وت�������ص���ل ج���وائ���ز
امل�سابقة لأكرث من 10.000ريال
 +دورة جمانية من مركز تنمية
املهارات.
�آخر موعد ال�ستقبال امل�شاركات
يوم اخلمي�س 1442/ 1/ 29هـ.

لقاء تعريفي لطالب «علوم
الرياضة» عن بعد

برعاية عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين الدكتور �سليمان بن
عمر اجللعود ،وبح�ضور وكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام املختلفة �أُقيم اللقاء
التعريفي للطالب ظهرية يوم الثالثاء املوافق 1442/1/20هـ عرب برنامج
زوم ،ومت خالل اللقاء تقدمي �شرح مف�صل لإمكانيات الكلية ،بعدها مت
ا�ستقبال الأ�سئلة واملقرتحات والإجابة عليها.

توصيل الكتب والمراجع مجانًا
من قبل �صندوق الطالب خ�صو�صاً
يف هذه املرحلة ،مع احلر�ص على
حت��ق��ي��ق الإج�������راءات االح�ت�رازي���ة
والوقائية ،وامل�ساهمة يف اال�ستعداد
املبكر لبداية العام الدرا�سي ،كما
�أنها تعترب من التوا�صل البنّاء بني
ع��م��ادة ���ش���ؤون ال��ط�لاب و�أب��ن��ائ��ن��ا
الطلبة.
و�صرح املدير التنفيذي ل�صندوق
الطالب �أ .فهد الناجي �أن املبادرة
ت��ه��دف لت�سهيل ع��م��ل��ي��ة التعليم

والتعلم �أم��ام الطلبة خالل املرحلة
احل��ال��ي��ة ،م���ؤك��داً ات��خ��اذ �إج���راءات
التعقيم الالزمة للكتب كافة ،قبل
عملية تغليفها وب��ع��ده��ا ،ل�ضمان
عدم نقلها لأي عدوى� ،إ�ضافة �إىل
احل��ر���ص ع��ل��ى تعقيم ال�سيارات
التي تنقل هذه الكتب �إىل الطلبة،
وتعقيم الآالت امل�ستخدمة يف عملية
التغليف ،وك��ذل��ك تعقيم ال��ك��وادر
العاملة على تغليف الكتب ونقلها.
وق�����د مت ت��خ�����ص��ي�����ص امل��ت��ج��ر

الإلكرتوين (https://salla.sa/
 )student_fundوالذي يتم من
خالله �شراء الكتب بخ�صم 50%
من قيمتها الأ�صلية ويتم تو�صيلها
�إىل الطالب جماناً �سواء داخل �أو
خارج مدينة الريا�ض.
وذك����ر رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
للمبادرة �أ .عبداهلل �آل داود �ضرورة
ت��دوي��ن ال��رق��م اجل��ام��ع��ي و�إرف����اق
اجلدول الدرا�سي قبل �إمتام عملية
ال��دف��ع ,حيث يحق للطالب �شراء

