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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

تتيح ملن�سوبيها فر�صة االبتعاث الداخلي

رئيس الجامعة يتفقد «األرينا»

اتفاقية تعاون مع جامعة حفر الباطن

وق����ع م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
العمر م ��ؤخ��راً اتفاقية ت��ع��اون مع
رئي�س جامعة حفر الباطن الدكتور
�صالح بن مفلح �آل �صقر بح�ضور
عدد من من�سوبي اجلامعتني.
وت��ه��دف ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون بني
اجلامعتني �إىل تعزيز العمل يف
جم��ال ال��درا���س��ات العليا ،وتعزيز
مبد�أ ال�شراكات التعليمية و�إتاحة
الإم��ك��ان��ي��ات البحثية واخل�ب�رات
الأكادميية باجلامعة.
و�ستتيح هذه االتفاقية ملن�سوبي
جامعة حفر الباطن من املعيدين
وامل��ح��ا���ض��ري��ن ف��ر���ص��ة االل��ت��ح��اق
بربامج املاج�ستري والدكتوراه التي
تقدمها اجلامعة م��ن خ�لال نظام
االبتعاث الداخلي ملوا�صلة درا�ستهم
العليا داخل اململكة يف تخ�ص�صات
يحتاجها ���س��وق العمل احلكومي
واخلا�ص.

تفقد معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ،يوم
الأربعاء املا�ضي ،م�شروع املجمع الريا�ضي «الأرينا» يرافقه وكيل اجلامعة
الدكتور عبداهلل ال�سلمان ،ووكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل
ال�صقري ،ومهند�سو امل�شروع ،كما اجتمعت اللجنة الإ�شرافية ملجمع «الأرينا»
ملناق�شة �أبرز ال�صعوبات التي تواجه امل�شروع.
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مؤتمر حول المنجز
العربي في الدراسات
األجنبية

مبادرة «هاكثون»
لتحسين البيئة
الجامعية
وتطويرها

ينظم ق�سم ال��ل��غ��ة العربية
و�آداب���ه���ا بجامعة امل��ل��ك �سعود
بالتعاون مع جائزة امللك في�صل
امل�ؤمتر ال��دويل الثالث «املنجز
ال��ع��رب��ي ال��ل��غ��وي والأدب������ي يف
ال���درا����س���ات الأج��ن��ب��ي��ة» خ�لال
الفرتة من الثالثاء �إىل اخلمي�س
ال���ق���ادم�ي�ن  12-10ن��وف��م�بر
.2020

تنطلق م��ب��ادرة هاكثون
جامعة امللك �سعود ب�سواعد
�أبنائها ،حتت رعاية عميد
���ش ��ؤون ال��ط�لاب �أ.د .فهد
ال��ق��ري��ن��ي ،ودع����ت اجلميع
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل��ن��اف�����س��ة
الأبرز على م�ستوى اجلامعة
«هاكثون جامعة امللك �سعود»
ب��اع��ت��ب��اره��ا جت���رب���ة ث��ري��ة
يخو�ضها نخبة من الطالب
ال�شغوفني بهدف امل�ساهمة
يف حت�سني البيئة اجلامعية.
للت�سجيل:
h t t p s : / /
www.7ajz.net/
event/expo/267/
HackathonOf-King-SaudUniversity?lang=ar

مبادرة لتأليف
الكتب واإلصدارات
العلمية

09

إبداعات طالبية مع جبل أبو مخروق

عد�سة � -صالح الهذلول

حتقي ًقا لر�ؤية اجلامعة يف بناء
املعرفة� ،أطلقت وكالة اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
م���ب���ادرة «دع����م ت ��أل��ي��ف ك��ت��اب»،
وذلك بهدف حتفيز �أع�ضاء هيئة
التدري�س على ا�ستثمار خرباتهم
و�إمكاناتهم العلمية يف ت�أليف الكتب
والإ���ص��دارات العلمية .لتفا�صيل
�أكرث ،ميكن زيارة الرابط:
https://chairs.ksu.
edu.sa/ar

برنامج التمويل المؤسسي 26 :اهتمامًا بحثيًا ضمن  6أولويات خاصة بالجامعة

يعترب برنامج التمويل امل�ؤ�س�سي للبحث
واالبتكار والذي تتبنى متويله وزارة التعليم،
ب��رن��اجم �اً ه���ام���اً ي�����س��ع��ى ل��ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة
البحوث والتطوير واالبتكار يف اجلامعات
ال�سعودية مبا ي�ساعدها يف تطوير �أولوياتها
وا�سرتاتيجياتها البحثية خ�لال ال�سنوات

الثالث القادمة.
وقد د�شن معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر برنامج
ال��ت��م��وي��ل امل��ؤ���س�����س��ي للبحث واالب��ت��ك��ار يف
اجلامعة والذي �أعدته عمادة البحث العلمي،
وي�سعى �إىل �إن��ت��اج �أب��ح��اث خ�لاق��ة خلدمة

املجتمع ت�ساهم يف عملية نقل االقت�صاد
ال�����س��ع��ودي ن��ح��و اق��ت�����ص��ادي��ات امل�ستقبل
امل�ستدامة باعتماد بيئة بحثية فاعلة ومنتجة
بالإ�ضافة �إىل اال�ستخدام الأمثل للموارد
والتقنيات وتفعيل التعاون الدويل ،مما ي�ؤدي
�إىل تو�سعة وتعزيز القاعدة البحثية بجامعة

امللك �سعود وذل��ك بالرتكيز على التقنيات
امل��ت��ق��دم��ة ذات الأه��م��ي��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
للقطاعات االقت�صادية وال�صناعية يف اململكة
العربية ال�سعودية.
التفا�صيل �صـ 8

236

أخبار

«علوم الرياضة» تبحث تعزيز
التسويق الرياضي

اجتمع عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين الدكتور �سليمان
اجللعود ،بالأ�ستاذ خالد الربيعان امل�ست�شار ل��دى ع��دة �شركات
واملتخ�ص�ص يف جمال الت�سويق واال�ستثمار الريا�ضي واالت�صال،
ومت خالل اللقاء مناق�شة وبحث �سبل التعاون بني اجلانبني لتعزيز
التعاون امل�شرتك فيما يتوافق مع ا�ستقاللية اجلامعة ،وجتول الأ�ستاذ
الربيعان على خمتربات ومعامل الكلية لبحث كيفية اال�ستفادة منها
وتعزيز الفر�ص اال�ستثمارية وتنميتها.

بالتزامن مع اليوم العاملي ل�رسطان الثدي

«صحتك أولوية» بكلية علوم
الرياضة

مبنا�سبة اليوم العاملي ل�سرطان الثدي وبرعاية عميد كلية علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين الدكتور �سليمان اجللعود ،نظمت وحدة
العالقات املجتمعية بوكالة الكلية للتطوير واجلودة ندوة عن بعد
بعنوان «�صحتك �أولوية».
يف البداية رحبت الدكتورة هدى ال�شايب ب�ضيفة اللقاء الدكتورة
نهى ال�صالح �أ�ستاذ م�ساعد وا�ست�شاري اجلراحة العامة بوحدة
ال��ث��دي وال��غ��دد ال�صماء – كلية ال��ط��ب – جامعة امل��ل��ك �سعود
وباحل�ضور ،ثم �أ�شارت �إىل �أهمية اليوم العاملي ل�سرطان الثدي
ودور التوعية يف الك�شف املبكر لهذا املر�ض ،كما �أكدت الدكتورة
على دور اجلامعة يف �إبراز فعاليات اليوم العاملي ل�سرطان الثدي،
وت�ضمنت الندوة ثالثة حماور رئي�سية:
املحور الأول :الأع��را���ض وامل��ؤ���ش��رات املقلقة يف ال��ث��دي ،بينت
الدكتورة نهى �أهم الأعرا�ض وامل�ؤ�شرات التي تعترب دالالت حقيقية
للإ�صابة ب�سرطان الثدي وكيفية التعرف عليها والك�شف على
التكتالت ال�ضارة به.
املحور الثاين :اخلرافات حول �أورام الثدي ،حيث �أ�شارت �إىل
�أه��م اخلرافات وال�شائعات املرتبطة ب�أ�سباب الإ�صابة ب�سرطان
الثدي مثل ا�ستخدام مزيالت العرق وحمالة ال�صدر وا�ستخدام
الليزر يف العمليات التجميلية واجلراحة وغريها.
املحور الثالث :جراحات �سرطان الثدي� ،أك��دت �ضيفة الندوة
على الربوتوكول الطبي امل�شرتك قبل �إجراء �أي تدخل جراحي مع
ا�ستخدام �أن�سب الطرق املالئمة ملعاجلته ،ومراعاة احلالة النف�سية
واالجتماعية للمري�ض ،علما ب�أنه لي�س كل احلاالت حتتاج اىل تدخل
جراحي وا�ستئ�صال كامل للثدي.
وقد مت فتح باب النقا�ش للح�ضور حول دور العادات ال�صحية
ال�سليمة والريا�ضة يف الوقاية من الإ�صابة ب�سرطان الثدي.
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زيارات افتراضية لوحدات المدينة الجامعية

ب����د�أت وك��ال��ة ع��م��ادة التطوير
واجل��������ودة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة
للطالبات الأح���د امل��ا���ض��ي تنفيذ
ب��رن��ام��ج ال���زي���ارات التخ�ص�صية
االف�ترا���ض��ي��ة ل���وح���دات امل��دي��ن��ة
اجلامعية للطالبات للعام اجلامعي
احل��ايل 1442هـ ،وتر�أ�ست وكيلة
ال��ع��م��ادة ال��دك��ت��ورة دارة الدي�سي
ف��ري��ق ع��م��ل ال��ع��م��ادة يف زي��ارت��ه

لعمادة القبول والت�سجيل.
ناق�شت ال��زي��ارة و���ض��ع العمادة
بفرع الطالبات يف جم��ال اخلطة
اال�سرتاتيجية من حيث امل�شاركة
يف التنفيذ والتحديث وامل�شاريع
التطويرية التي عملت عليها العمادة
خالل الفرتة املا�ضية ،ومدى تطبيق
العمادة لنظام �إدارة اجلودة ،و�أبرز
اجلهود التي تبذلها العمادة ل�ضمان

ال��ت��زام وح���دات اجل��ام��ع��ة بالهوية
املطورة للجامعة.
ح�������ض���ر ال���ل���ق���اء م����ن ع���م���ادة
ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ال��دك��ت��ورة
�أم��ل �آل �إب��راه��ي��م وكيلة العمادة
بفرع الطالبات ،والدكتورة نورة
ال�شهري م�ساعدة الوكيلة لل�ش�ؤون
الأك���ادمي���ي���ة ،وال���دك���ت���ورة ���س��ع��اد
الديحان م�ساعدة الوكيلة ل�ش�ؤون

ال��ق��ب��ول ،والأ���س��ت��اذة م��ي الأح��م��د
م�ساعدة الوكيلة للتطوير واجلودة،
والأ����س���ت���اذة م���ي ال��ع��ب��د ال��ك��رمي
مديرة مكتب الوكيلة ،والأ�ستاذة
ن��دى ال�ضويان م�س�ؤولة التطوير
واجل����ودة ب��ال��ع��م��ادة .واختتمت
ال���زي���ارة ب���ال���رد ع��ل��ى ت�����س��ا�ؤالت
احلا�ضرات من من�سوبات عمادة
القبول والت�سجيل.

تقدير ًا لإجنازاتها يف تطوير وت�أهيل من�سوبي املهنة

«التمريض» عضوًا في الجمعية الشرفية
الدولية للتمريض
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة،
���ش� ّرف وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور
خالد احلميزي احلفل الذي �أقامته
كلية التمري�ض ع��ن بعد مبنا�سبة
ان�����ض��م��ام��ه��ا للجمعية ال�شرفية
الدولية للتمري�ض بالواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ك������أول ك��ل��ي��ة متري�ض
تن�ضم للجمعية على م�ستوى دول
اخلليج العربي وذل��ك ي��وم الأح��د
1442/02/24هـ.
وتعد اجلمعية من �أك�بر و�أق��دم
اجل��م��ع��ي��ات العلمية يف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وي��ع��م��ل حتت
مظلتها �أك�ثر من � 153أل��ف ع�ضو
م��ن الأك��ادمي��ي�ين واملهنيني وتقدم
برامج متنوعة يف التعليم والتدريب
امل�ستمر.
وبهذه املنا�سبة هن�أ د .احلميزي
ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����ض ب��ه��ذه اخل��ط��وة
مو�ضحاً �أن اجلامعة تدعم وت�سعى
دائما �إىل ال�شراكة مع كافة اجلهات
الداعمة للعملية التعليمية والتي
ت�ساهم يف تطوير العملية البحثية
وت���خ���دم م��ن�����س��وب��ي التخ�ص�صات
كافة والتي ت�سهم يف حتقيق ر�ؤية
اململكة  .2030من جانبها عبرّ ت
عميد كلية التمري�ض ال��دك��ت��ورة

مي الرا�شد عن �شكرها وامتنانها
مل���ع���ايل رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى
دعمه ال�لاحم��دود وتبنيه الدائم
للم�شاريع وال�شراكات التي تدعم
تطوير العملية التعليمية والبحثية
يف اجلامعة وت�ساهم يف ال�شراكات
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة م���ع اجل��ه��ات
املتميزة .كما عربت عن �سعادتها
ب��االن�����ض��م��ام جلمعية «�سيجما»
م��ث��م��ن � ًة يف ن��ف�����س ال���وق���ت ه��ذه
ال�شراكة وال��ت��ي م��ن �ش�أنها فتح

�آف��اق جديدة ملن�سوبي التمري�ض
ودعمهم من �أج��ل تطوير قيادات
التمري�ض وم�����س��ان��دة املمر�ضني
وامل��م��ر���ض��ات ل��ي��ق��ودوا التحوالت
يف الرعاية ال�صحية ،و�أك��دت �أن
هذه اخلطوة تواكب ر�ؤي��ة اململكة
 2030يف جانب تطوير وحت�سني
جودة وكفاءة اخلدمات ال�صحية.
م���ن ج��ان��ب��ه ع�ب�ر وك��ي��ل الكلية
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور �سامي احلميدي عن �سعادته

ورشة عمل حول «إتالف الوثائق» غدًا
برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي م�سملي
يقيم مركز الوثائق بوكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير ور�شة العمل
االف�ترا���ض��ي��ة «�إج������راءات �إت�ل�اف
الوثائق» يقدمها من مركز الوثائق
ال��وط��ن��ي وامل��ح��ف��وظ��ات الأ���س��ت��اذ
خ��ال��د اجل���ب���ايل ،ي��وم��ي االث��ن�ين
وال��ث�لاث��اء /24-23ربيع الأول
1442هـ امل��واف��ق  10-9نوفمرب
2020م من ال�ساعة � 10صباحاً
حتى ال�ساعة  12ظهراً.

ي�شارك يف اليوم الأول م�ساعدو
وكالء اجلامعة ،وعمداء الكليات
والعمادات امل�ساندة ،ووكال�ؤهم،
وم����دراء الإدارات ،وي�����ش��ارك يف
ال��ي��وم ال��ث��اين م��وظ��ف��و الأر���ش��ي��ف
وم��وظ��ف��و االت�������ص���االت الإداري�����ة
بوحدات اجلامعة.
وق���د وج��ه��ت وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ال���دع���وة
للجهات امل�ستهدفة م��ن الرجال
وال��ن�����س��اء للم�شاركة يف الور�شة
والت�سجيل على ال��راب��ط الآت���ي:

https://eservices.ksu.
/edu.sa/DSD1؛ حيث تقدم
الور�شة على برنامج «.»ZOOM
ج��دي��ر بالذكر �أن ور���ش��ة عمل
�إج����راءات �إت�ل�اف ال��وث��ائ��ق تهدف
�إىل ن�شر ال��وع��ي ال��وث��ائ��ق��ي بني
م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة ،وال��ت��ع��ري��ف
ب��ال��ل��وائ��ح والأن���ظ���م���ة اخل��ا���ص��ة
ب�إتالف الوثائق ،وتفعيل دور مركز
الوثائق باجلامعة يف تطبيق لوائح
و�أن��ظ��م��ة امل��رك��ز الوطني للوثائق
واملحفوظات.

بهذا التعاون ال��ذي �سيمد ج�سور
التعاون حمليا وعامليا كما �سي�ساهم
يف تطوير ق��ي��ادات التمري�ض مما
يرفع من جودة اخلدمات ال�صحية
املقدمة للمر�ضى .جدير بالذكر �أن
كلية التمري�ض بجامعة امللك �سعود
عقدت م�ؤخراً العديد من ال�شراكات
مع اجلهات ال�صحية التخ�ص�صية
والأكادميية مثل مدينة امللك �سعود
الطبية وامل��دي��ن��ة الطبية بجامعة
امللك �سعود.

د .الوذيناني رئيسًا
للخدمات اإلسعافية
بالطبية الطارئة
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران العمر ،ق��رارا
�إداري����اً بتعيني ال��دك��ت��ور �أحمد
ال����وذي����ن����اين ،رئ��ي�����س��ا لق�سم
اخل���دم���ات الإ���س��ع��اف��ي��ة بكلية
الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة ملدة
�سنتني.
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اختتام االختبارات الفصلية «الحضورية» بكلية اآلداب
د .آل سعود :نحلل كل اإلجراءات والمواقف ونعمل على تطويرها لفترة االختبارات النهائية

متابعة :نايف احلميدين  -خالد
اخل�ضريي

داخ��ل ال��ق��اع��ات ،ون��ق��اط ا�ستقبال
ودخ���ول ال��ط�لاب ،و�أروق����ة الكلية
وعميلة تطبيق الإج��راءات املتمثلة
يف التباعد ،ولب�س الكمامة ،وتوفري
املعقمات.
جهود لن تتوقف
وح�����ول ا����س���ت���ع���دادات ال��ك��ل��ي��ة
لالختبارات احل�ضورية؛ ذكر عميد
كلية الآداب �أ .د .نايف �آل �سعود
�أن الكلية عملت على ت�شكيل جلان
خمت�صة بالتخطيط ال�ستقبال
ال��ط�لاب و�أداء االخ��ت��ب��ارات قبل
بدايتها ،ومن ثم الإ�شراف على �سري
عملية االخ��ت��ب��ارات خ�لال الفرتة
م��ن الأ���س��ب��وع ال�����س��اب��ع �إىل نهاية
اال�سبوع العا�شر .و�أ�ضاف �سموه:
«ه����ذه اجل��ه��ود ل��ن ت��ت��وق��ف حيث
�ستجتمع ال��ل��ج��ان م��رة �أخ���رى مع
نهاية االختبارات لدرا�سة وحتليل
كل الإج��راءات واملواقف وتطويرها
لفرتة االختبارات النهائية».
ك��م��ا وج���ه ���ش��ك��ره مل��ع��ايل رئي�س
اجلامعة ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة وامل��دي��ر
التنفيذي للمدينة الطبية على
ح��ر���ص��ه��م واه��ت��م��ام��ه��م ب�سالمة
الطالب ومتابعة تطبيق الإجراءات
االحرتازية و�سري عملية االختبارات.
�إجراءات املواجهة
ب��دوره �أك��د الدكتور عبدالوهاب
�أبا اخليل ب�أنه «منذ بداية جائحة
فريو�س كورونا وكلية الآداب تواجه
هذا التحدي مبجموعة من التدابري
والإج���راءات املت�سقة مع القرارات
واالحرتازات التي اتخذتها حكومتنا
الر�شيدة ،واتبعتها اجلامعة ملنع
تف�شي ال��ف�يرو���س» .وذك��ر �أن �أوىل
الإج��راءات متثلت يف تفعيل التعلم
عن بعد ،با�ستخدام خمتلف �أنظمة
التعلم الإلكرتوين وو�سائله ،ونظام

كتب  :فهد الفليج
نظمت وح���دة امل�����س��رح بعمادة
����ش����ؤون ال���ط�ل�اب م�����ؤخ����راً دورة
تدريبية بعنوان «ال�سينوغرافيا»
عند ال�ساعة الثامنة م�ساًء ،قدمها
ح�سني الطيب عرب تطبيق زووم.
تناولت الدورة عدة حماور منها:
بداية الإ�ضاءة يف امل�سرح ،مراحل
ت��ط��ور الإ����ض���اءة يف امل�����س��رح ،دور
الإ�ضاءة يف امل�سرح ،عنا�صر جناح
م�صمم الإ�ضاءة ،العنا�صر امل�شرتكة

م��ع الإ����ض���اءة ،م��دار���س الإ���ض��اءة
املختلفة يف ال�سينوغرافيا ،دالالت
الإ�ضاءة امل�سرحية� ،آخر تطورات
الإ�ضاءة امل�سرحية.
وت�����أت����ي ه����ذه ال�������دورة ���ض��م��ن
روزن��ام��ة ال�برام��ج ال��ت��ي تنفذها
وح�����دة امل�����س��رح خ��ل�ال ال��ف�����ص��ل
ال��درا���س��ي الأول لهذا ال��ع��ام ويف
�إط��ار ال��دور املهم ال��ذي تقوم به
وح���دة امل�����س��رح ل��ت��ط��وي��ر ق���درات
الطالب يف جمال امل�سرح.

ا�ستقبلت كلية الآداب الطالب
لإج������راء االخ���ت���ب���ارات الف�صلية
ح�ضورياً مببنى الكلية على مدى 4
�أ�سابيع بداية من الأ�سبوع ال�سابع
حتى نهاية الأ�سبوع العا�شر املوافق
ي���وم اخلمي�س 1442/3/19هـ،
و�أق���ي���م���ت االخ����ت����ب����ارات و���س��ط
�إج����راءات وقائية ملواجهة جائحة
ك���ورون���ا؛ ب���إ���ش��راف م��ن عميدها
اال�ستاذ الدكتور نايف بن ثنيان �آل
�سعود ،ووكيلها لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة الدكتور عبدالوهاب
�أبا اخليل ،ومدير الإدارة وم�شرف
وحدة �ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ �سعد
العنزي ،وم�شرف وح��دة العالقات
العامة بالكلية الأ�ستاذ �سعد الداوود،
وبتعاون من ر�ؤ�ساء وممثلي الأق�سام
ل��ر���س��م خ��ط��ط ا�ستقبال ال��ط�لاب
وتطبيق االح��ت��رازات ال�����ض��روري��ة
للوقاية من فريو�س كورونا.
زيارات وجوالت تفقدية
زار وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون
التعليمية والأكادميية �أ .د .حممد
النمي رفقة املدير التنفيذي للمدينة
الطبية د� .أحمد الهر�سي وفريق
م��ن الأط���ب���اء كلية الآداب �صباح
ي��وم الأح��د 1442 /2 /24هـ مع
ب��داي��ة �أوىل ف�ت�رات االخ��ت��ب��ارات؛
ملتابعة ا���س��ت��ع��دادات كلية الآداب
ومدى جاهزيتها ال�ستقبال الطالب
واالل����ت����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات
االحرتازية ،و�أجرى جوالت تفقدية
رافقه فيها عميد الكلية ووكيلها
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
وم�����ش��رف وح���دة ���ش���ؤون ال��ط�لاب
بالكلية حيث وقفوا على التجهيزات

ب�لاك بورد ،ومتابعة االخ��ت��ب��ارات
احل�����ض��وري��ة ل��ل��ط�لاب ،م���ع �أخ���ذ
ال��ت��داب�ير ال��وق��ائ��ي��ة ال�صحية مبا
يحافظ على �سالمة �أبنائنا وبناتنا
من الطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
وامل���وظ���ف�ي�ن ،ويف ال���وق���ت نف�سه
مراعاة �أه��داف العملية التعليمية.
و�أ���ش��ار �إىل ت��وف�ير ال��دع��م الفني
ال��ل�ازم لأع�����ض��اء هيئة التدري�س
وللطالب ،يف تعاملهم مع خمتلف
تقنيات التعلم الإلكرتوين والتعليم
عن بعد ،ومتابعة التقارير الدورية
ال��ت��ي ت���رد م��ن الأق�����س��ام وال��ل��ج��ان
ذات االخت�صا�ص للتعامل مع كل
احليثيات.
متابعة يومية
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن الأق�سام
ووح��دة العالقات العامة والإع�لام
بكلية الآداب عملت على تقدمي
ت��ق��اري��ر ي��وم��ي��ة ح���ول ���س�ير عملية
االخ��ت��ب��ارات وتطبيق الإج����راءات
االح��ت��رازي�����ة وال����ت����زام ال��ط�لاب
واملوظفني بها داخل مبنى الكلية،
لعميد الكلية �أ .د .نايف �آل �سعود
ووك��ي��ل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية �أ .د .عبدالوهاب �أبا
اخليل ،اللذين �أكدا حر�صهما على
ا�ستالمها ومتابعتها ب�شكل يومي.
تنظيم الدخول والتفويج
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �إدارة ال�سالمة
والأم�����ن اجل��ام��ع��ي ق��ام��ت وح���دة
العالقات العامة والإع�لام بالكلية
ب�سد العجز يف رجال الأمن بالكلية
من خالل توزيع موظفيها وطالب
ال���ت���دري���ب ل��دي��ه��ا «ع��ب��دال��رح��م��ن
ال��زه��راين ،خ��ال��د ال�����س��امل� ،سعود
اخلريجي ،عبدامللك الغامن» على
امل���داخ���ل والأج���ن���ح���ة ال���س��ت��ق��ب��ال
الطالب واملوظفني وقيا�س درجة
احلرارة والت�أكد من ارتداء الكمامة،

وتوجيه الطالب للقاعات من خالل
اخلرائط الإلكرتونية والت�أكيد على
حتميل تطبيق «تباعد» من خالل
امل�سح على الباركود ال�سريع ،ويف
ذات ال�سياق حر�صت الوحدة على
ت��ع��زي��ز وع���ي من�سوبي اجل��ام��ع��ة؛
حيث مت ن�شر املن�شورات التوعوية
امل��و���ض��ح��ة ل�������ش���روط و���ض��واب��ط
احل�����ض��ور وت��ع��ل��ي��م��ات الإج�����راءات
االح�ت�رازي���ة ع�بر ح�����س��اب الكلية
يف ت��وي�تر ،ويف �أروق����ة الكلية من
خالل �شا�شات العر�ض التلفزيوين
واال�ستاندات «رول �آب».
تفا�صيل الإجراءات والربوتوكوالت
ح����ول ت��ف��ا���ص��ي��ل الإج��������راءات
املتخذة ف�ترة االخ��ت��ب��ارات؛ �أك��د �أ.
�سعد ال��داوود امل�شرف على وحدة
العالقات العامة والإع�لام بالكلية
�أن��ه تطبيقاً لإج���راءات التباعد يف
القاعات ومنع التجمعات يف ممرات
و�أجنحة الكلية مت ت��وزي��ع ال�شعب
على ال��ق��اع��ات ح�سب م�ساحاتها
ومالءمتها لتطبيق التباعد ،وذلك
بتن�سيق وتوا�صل م�ستمر مع ممثلي
الأق�سام ومبتابعة من وكالة الكلية
لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة.
و�أ�شار �إىل �أن موظفي �إدارة العالقات
العامة �أ .خالد اخل�ضريي و�أ .خالد
ال�سبيعي يهتمان باجلوالت التفقدية

مسرح الجامعة ينظم دورة «السينوغرافيا»

اليومية وع��ل��ى م���دار ال�ساعة يف
ممرات و�أجنة الكلية ملنع التجمعات
وت��ف��وي��ج ال��ط�لاب حل��ظ��ة دخولهم
للمبنى وتوجيههم للقاعات وحلظة
خروجهم منها حتى مغادرة املبنى.
و�أ�ضاف الداوود :وفرت الكلية عدد
 1000كمامة تقريباً لتوزيعها على
الطالب يف حالة ح�ضورهم بدون
كمامة لت�سهيل �إج���راءات الدخول
للمبنى وع��دم تعطيلهم �أو منعهم
من الدخول ،بالإ�ضافة �إىل توفري
��� 500س��ج��ادة ���ص�لاة بال�ستيكية
ال�ستخدام املرة الواحدة وزعت يف
م�صلى الكلية م��ع متابعة تطبيق
بروتوكول التباعد ،كما مت توفري 10
لرت معقمات بالإ�ضافة �إىل املعقمات
التي وفرتها �إدارة و�شركات ال�صيانة
ووزعتها يف املداخل و�أروقة و�أجنحة
الكلية.
�آراء �إيجابية
للوقوف على انطباعات و�آراء
ط�ل�اب ال��ك��ل��ي��ة؛ ال��ت��ق��ت «ر���س��ال��ة
اجلامعة» ع���دداً منهم ،حيث �أك��د
طالب ق�سم الإعالم �أ�سامة املزيعل
�أن الإجراءات االحرتازية يف املجمل
جيدة من ناحية التعامل مع �أعداد
الطالب الكبرية يف ال�شعبة الواحدة
وتق�سيمها على قاعتني ،ومن ناحية
تطبيق التباعد بني الطالب وو�ضع

كا�شف احل����رارة وامل��ع��ق��م��ات عند
امل��دخ��ل و�إل����زام ال��ط�لاب ب��ارت��داء
ال��ك��م��ام��ات .و�أ���ض��اف :لقد تلقينا
ال��ع��دي��د م��ن ال��ر���س��ائ��ل التوجيهية
والتوعوية من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي �أو �شفهياً م��ن خالل
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
كما ذك��ر الطالب عبد الرحمن
ال��زه��راين �أح���د ط�لاب ال��ت��دري��ب
بوحدة العالقات العامة والإع�لام
ب��ال��ك��ل��ي��ة �أن����ه مل�����س م���ن ال��ط�لاب
ح��ر���ص��ا واه��ت��م��ام��ا ب���الإج���راءات
االح�ترازي��ة والتباعد االجتماعي
�أث��ن��اء ت��واج��ده��م بالكلية لإج���راء
االخ��ت��ب��ارات ،ومت��ث��ل ت��ع��اون��ه��م يف
«الإف�����ص��اح ع��ن حالتهم ال�صحية
قبل الدخول ،وبعدم التجمع قبل
االختبار وبعده».
الطالب عبد العزيز ال�شويقي
م��ن ق�سم ال��ت��اري��خ �أ���ش��ار �إىل �أن
الإج���راءات االح�ترازي��ة كانت على
�أعلى م�ستوى حيث التعقيم ونقاط
الدخول وقيا�س درجة حرارة الزوار،
وبخ�صو�ص التنظيم داخل القاعات
ذك��ر �أن��ه «مل يكن ج��ي��داً يف بع�ض
القاعات �إال �أن��ه مت التعامل معه
ب�شكل �سريع من قبل الق�سم والكلية
و�إعادة توزيع الطالب على القاعات
ومدرج الكلية».

قسم التاريخ يحصد المركز األول في حب الوطن
كتبت :نوال القحطاين
نظمت وكالة التطوير واجلودة بكلية الآداب ،م�سابقة «�أجمل ن�ص يف
حب الوطن»؛ وكانت �شروط امل�سابقة :كتابة ن�ص نرثي �أو �شعري يعرب عن
حب الوطن بلغة عربية �سليمة ،و�إر�سال امل�شاركة عرب النموذج الإلكرتوين،
وتعبئة البيانات املطلوبة ،واالل��ت��زام بالوقت املحدد للم�سابقة ،وكانت
اجلوائز نقدية من « 250ريال �إىل  1500ريال»� .شارك يف امل�سابقة من
ق�سم التاريخ طالب الدكتوراه �أ .عبد الرحمن الطليحي تخ�ص�صه الدقيق
تاريخ �إ�سالمي ،وح�صل الطليحي على املركز الأول يف امل�سابقة ،ونُ�شرت
الق�صيدة ب�صوت �صاحبها يف ح�ساب كلية الآداب @ artsksuيف تويرت،
وح�ساب وكالة التطوير واجلودة بكلية الآداب @ ،dqarts_ksuو�أعاد
تغريدها ح�ساب ق�سم التاريخ الر�سمي يف تويرت _History_Dep
 ،@KSUوح�ساب رئي�س ق�سم التاريخ د .فار�س امل�شرايف @.fares_2s

436

التعليم

يهدف لإيجاد حلول ابتكارية للطاقة والنقل والرتفيه

 8جامعات تحقق مراكز متقدمة
في «تحدي نيوم»

�ساهمت اجلامعات ال�سعودية يف �إيجاد حلول ابتكارية لعدد من
التحديات يف جماالت الطاقة والنقل والرتفيه ،وذلك بعد م�شاركتها يف
حتدي نيوم للذكاء اال�صطناعي الذي نظمته الهيئة ال�سعودية للبيانات
والذكاء اال�صطناعي ،واختتمت فعالياته بتتويج جامعات :امللك فهد
للبرتول واملعادن ،وجدة ،وحائل ،وامللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا،
وامللك عبدالعزيز ،والإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،والأمرية نورة
بنت عبدالرحمن ،واجلامعة الإ�سالمية؛ مبراكز متقدمة يف التحدي.
واحتوت املبادرة على عدة �أهداف يف جمال تعزيز االبتكار وت�شجيعه،
وخلق الوعي حول الذكاء اال�صطناعي ،وبناء قدرات وطنية البتكار
حلول فريدة ،وا�ستقطاب املواهب الوطنية.
وا�شتملت بع�ض التحديات يف جماالت الطاقة والطاقة املتجددة
واملياه والبيئة على تقدمي الطالب والطالبات حلول مبتكرة؛ كتوليد
الطاقة املتجددة بكفاءة عالية ب�أ�سعار منخف�ضة ،ومعاجلة الإ�سراف يف
ا�ستخدام املياه يف نيوم ،وت�سريبات �إمدادات املياه والطاقة التي ت�شكل
ت�أثرياً �سلبياً على البيئة ،وعدم وجود حاويات ذكية ومتنوعة لكل املواد
اال�ستهالكية لها ت�أثري على البيئة.
وتركزت �أفكار وم�شاريع الطالب والطالبات يف هذا املجال جلعل
نيوم م�صدراً للطاقة املتجددة امل�ستدامة با�ستخدام تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي ،وط��ائ��رات ال��درون��ز للك�شف عن �أي خلل يف منتجات
الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف التح ّكم باملياه
يف نيوم؛ مما يعطي م�ؤ�شراً حقيقياً يف ا�ستخدامات املياه ح�سب
االحتياج ،والك�شف عن الت�سريبات يف �إم���دادات الطاقة من خالل
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي وطائرات الدرونز.
ومتكن امل�شاركون يف التحدي من عر�ض ت�صاميم الروبوتات كمر�شد
�سياحي ي�ستخدم تطبيقات الذكاء اال�صطناعي ،ويطلب عن طريق
تطبيق الهواتف الذكية ،وعمل تخطيط للرحالت ال�سياحية يف جميع
الأماكن ال�سياحية يف نيوم ،والتي تالئم متطلبات ال�سياح با�ستخدام
تطبيقات الذكاء اال�صطناعي� ،إ�ضاف ًة ال�ستخدام تقنيات الهليقرام
للإر�شاد ال�سياحي يف املتاحف ال�سياحية يف نيوم وتقنيات الواقع املعزز
للح�صول على منتجات ترفيهية يف �أي مكان.
ومن �أبرز التحديات التي �ساهمت اجلامعات يف �إيجاد حلول ابتكارية
لها م�شاريع حتويل النقل �إىل النقل الذكي وال�سريع ،عرب ت�صميم
نقل عام بدون توقف وا�ستخدام طائرات الدرونز لإي�صال ال�شحنات
با�ستخدام تقنية الذكاء اال�صطناعي ،وتطوير مركبات كهربائية خالية
من انبعاثات الغازات ال�ضارة.

«منتخب الجامعات» يشارك في
البطولة العالمية للشطرنج

�شارك املنتخب ال�سعودي للجامعات يف �أول بطولة �إلكرتونية عاملية
لل�شطرجن ،والتي ينظمها االحتاد الدويل للريا�ضة اجلامعية بالتعاون
مع االحتاد ال�سعودي لل�شطرجن ،ومتثلت م�شاركة املنتخب ال�سعودي
للجامعات ،بفريقني ممثلني ،الأول منهما ميثله طالب من اجلامعة
الإ�سالمية باملدينة املنورة ،وجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم
ال�صحية ،وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة الأمرية نورة،
وجامعة امللك �سعود ،فيما ميثل الفريق الثاين طالب من جامعة امللك
عبدالعزيز ،وجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية� ،إ�ضاف ًة
�إىل طالب من الكلية التقنية بالدمام.
وعرب رئي�س االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية د .خالد املزيني
عن �شكره وتقديره لرئي�س االحت��اد ال�سعودي لل�شطرجن ومن�سوبي
االحتاد على التعاون املثمر مع االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
يف اال�ستعداد ملثل هذه امل�شاركات ،متمنياً ملنتخب اجلامعات ال�سعودية
التوفيق بتمثيل الوطن يف هذا املحفل الدويل.
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�أكد �صدور الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم قريب ًا

وزير التعليم :نقدم نموذجًا فريدًا في التعليم
عن بعد بشهادة منظمات دولية
�أثنى معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ على ما يلقاه
ق��ط��اع التعليم يف اململكة «ال��ع��ام
واجلامعي» من دعم واهتمام ورعاية
كرمية من القيادة الر�شيدة حفظها
اهلل ،وتوفري كافة الإمكانات ل�ضمان
ا�ستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد
للطالب والطالبات ،رغ��م ظروف
جائحة كورونا.
وقال معاليه خالل زيارته ملنطقة
مكة املكرمة ولقائه مبن�سوبي الإدارة
العامة للتعليم مبحافظة جدّ ة�« :إنّ
هذا العام مي ّثل مرحلة تاريخية غري
م�سبوقة يف م�سرية التعليم؛ ب�سبب
اجلائحة ،وبرغم كافة التحديات؛
�إ ّال �أنّ اململكة ا�ستطاعت �أن تقدم
منوذجاً �سعودياً فريداً يف التعليم
الإلكرتوين والتعليم عن بُعد ب�شهادة
امل��ن��ظ � ّم��ات وال��ه��ي��ئ��ات التعليمية
ال���دول���ي���ة» ،م�����ض��ي��ف�اً �أنّ من�صة
«مدر�ستي» م�شروع للوطن ،واجلميع
فيها �شركاء ،وهي خيار �إ�سرتاتيجي
للم�ستقبل ،ونفخر جميعاً بالكفاءات
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي �أجن��زت��ه��ا يف وق��ت
قيا�سي ،م�ؤكدا ُ على موا�صلة العمل
على تطويرها ،وحت�سني �أدوات��ه��ا،
وتوثيقها كق�صة جناح للوطن.
و�أ���ض��اف �أ ّن���ه م��راع��ا ًة مل�صلحة
�أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات
�أعادت الوزارة توزيع درجات �أعمال
ال�سنة واالخ��ت��ب��ارات النهائية لكل
م���ادة درا���س��ي��ة ب�����ص��ورة ا�ستثنائية
للف�صل الدرا�سي الأول ،مع الت�أكيد

�أن تكون هناك تقوميات �أ�سبوعية
يف م��ن�����ص��ة م��در���س��ت��ي ل��ل��رف��ع من
نواجت التعلّم ،مبيناً �أنّ الأ�سبوعني
املخ�ص�صني لالختبارات النهائية
ّ
�سيكونان ملعاجلة الفاقد التعليمي،
و�سي�ستمر فيهما ت��ق��دمي التعلّم،
لكون الهدف من االختبارات لي�س
فقط �إ���ص��دار احلكم على م�ستوى
الطالب ،بل �أي�ضاً معاجلة الفاقد
التعليمي ،واال�ستعداد �أي�ضاً للف�صل
الدرا�سي الثاين.
و�أ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه �إىل ا���س��ت��م��رار
وم��وا���ص��ل��ة اه��ت��م��ام وزارة التعليم
بتدريب �شاغلي الوظائف التعليمية،
حيث قدم املركز الوطني للتطوير
املهني التعليمي يف عام  2020ما
يقارب «� »10آالف برنامج تدريبي

عن بُعد ،لأك�ثر من «مليون ومئتي
�أل��ف» متدرب ومتدربة ،من بينهم
«� »435ألف متدرب ومتدربة ُدربوا
على من�صة «مدر�ستي» ،من خالل
« »2500برنامج تدريبي.
وك�شف معاليه �أنّ وزارة التعليم
�ستعتمد ق��ري��ب�اً الهيكل والدليل
التنظيمي لإدارات التعليم ،مبا
ي�ضمن املزيد من احلوكمة ،والكفاءة
الت�شغيلية ،والفاعلية امل�ستدامة
ملخرجات التعلّم ،كما تتجه الوزارة
لبناء من�صة خا�صة باالختبارات
التح�صيلية وال���ق���درات وامل��ي��ول،
واالخ���ت���ب���ارات ال���دول���ي���ة ،و�ستتم
تغذيتها ببنك من الأ�سئلة املنا�سبة
لكافة املجاالت ،واملراحل الدرا�سية،
منوهاً ب�أنّ م�شروع تطوير م�سارات

املرحلة الثانوية م�شروع رائد ،وباتت
�صورته �شبه مكتملة ،و�سيكون له �أثر
ملمو�س يف ردم الفجوة بني التعليم
واحتياجات �سوق العمل.
عقب ذل��ك ج��رى ح���وار مفتوح
بني وزير التعليم ومن�سوبي التعليم
يف ج��دة ،حيث �أج��اب معاليه على
ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات ومقرتحات
احل�ضور.
وكان وزير التعليم قد افتتح بيت
الطالب مبحافظة جدة ،كما ا�ستمع
لعر�ض مدير عام التعليم مبحافظة
جدّة د�.سعد امل�سعودي حول �أرقام
و�إجن��ازات التعليم مبحافظة ج ّدة،
وع��ن ب��رن��ام��ج خ��دم��ات��ي ،وبرنامج
احللول والبدائل الحتياج تعليم جدّ ة
من امل�شاريع التعليمية.

زار جامعة امللك عبدالعزيز ود�شن عدد ًا من املبادرات وامل�رشوعات

د .آل الشيخ :مواءمة المخرجات مع احتياجات
سوق العمل هدف إستراتيجي

�أكد معايل وزير التعليم د .حمد
�آل ال�شيخ �أن ال���وزارة ت�سعى �إىل
دع��م اجل��ام��ع��ات لتطوير هياكلها
بغر�ض التح ّول نحو نظام اجلامعات
اجل���دي���د ،وم����واءم����ة خم��رج��ات��ه��ا
م��ع متطلبات �سوق العمل املحلي
وال��ع��امل��ي ،وت��ن��وي��ع ب��راجم��ه��ا وف��ق
م���ه���ارات ال���ق���رن الـ 21وال���ث���ورة
ال�صناعية الرابعة.
جاء ذلك خالل زيارته ملقر جامعة
امللك عبدالعزيز بجدة ،حيث اطلع
على عر�ض لربنامج توطني درا�سة
برنامج اللغة الإجنليزية ملبتعثي
برنامج خ��ادم احلرمني ال�شريفني
لالبتعاث اخل��ارج��ي ،وتفقد مركز
امللك فهد للبحوث الطبية ،ورعى

توقيع اتفاقية ب�ين جامعة امللك
عبدالعزيز و�إدارة التعليم مبحافظة
جدة ،واطلع على املعر�ض امل�صاحب.
ونوه معاليه يف بداية اللقاء املفتوح
مع من�سوبي جامعة امللك عبدالعزيز
بالدعم ال�سخي واالهتمام املتوا�صل
من مقام خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل العهد -حفظهما اهلل-
بالتعليم العام واجلامعي ،وحر�صهما
على ا�ستمرار العملية التعليمية رغم
الظروف اال�ستثنائية جلائحة كورونا.
و�أكد �آل ال�شيخ �أن التعليم يف العامل
يواجه حتديات كبرية خالل جائحة
ك��ورون��ا ،وو���ص��ل��ت يف ذروت��ه��ا عند
تعليق الدرا�سة ح�ضورياً ،و�إغ�لاق
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ولكن قيادة هذا

الوطن العظيم حولت تلك التحديات
�إىل فر�ص؛ لبناء منوذج �سعودي فريد
يف التعليم الإلكرتوين والتعليم عن
بعد ،وم ّكنت اجلميع يف �أن يكونوا
�شركاء يف حتقيق هذا النجاح الذي
�شهدت به املنظمات عاملية .وك�شف
معاليه عن �أنه مت االنتهاء من امل�سودة
الأول��ي��ة م��ن خطط تطوير كليات
املجتمع �إىل كليات تطبيقية ،وربط
خمرجاتها مب�ستهدفات القطاع
اخلا�ص ،امل�ستفيد الأك�بر من هذه
الكليات.
و�أ������ش�����ار �إىل �أه���م���ي���ة ت��و���س��ع
م�ست�شفياتنا اجلامعية يف تقدمي
اخل���دم���ـ���ات ال��ط��ب��ي��ـ��ة وامل��خ�بري��ـ��ة
املتخ�ص�صـة ملر�ضاها ،و�أن تكون

خ��دم��ـ��ات��ه��ا الطبيـة املتخ�ص�صـة
ذات ج��ودة عالية ،وتُعزز بالكوادر
الوطنـية املتمكنة؛ لأنها �ستكون من
�أه��م امل��وارد الذاتية للجامعات يف
ظل نظام اجلامعات اجلديد.
م��ن جانبه �أث��ن��ى م��ع��ايل رئي�س
جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور
عبدالرحمن اليوبي يف كلمته خالل
اللقاء على اجلهود التي يبذلها وزير
التعليم يف �سبيل حتقيق اجلامعة
لأهدافها وبراجمها.
�إثر ذلك ّ
د�شن معايل وزير التعليم
عدداً من مبادرات اجلامعة ومنها:
تطوير خطة الهيكلة للتح ّول نحو
نظام اجلامعات ال�سعودية ،وانطالق
ال��ع��م��ل مب��رك��ز اجل��ام��ع��ة وجامعة
�أك�����س��ف��ورد ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي،
وت��د���ش�ين دب��ل��وم��ات ال��ت��ع��ل��ي��م عن
ّبعد ،وامل��ؤه�لات االحرتافية بكلية
ال��درا���س��ات التطبيقية ،وبرنامج
ال��ت��م��وي��ل امل ��ؤ���س�����س��ي ل�ل�أب��ح��اث،
وت��ق��ري��ر ع��ن اجل��ه��ود يف م��واءم��ة
خمرجات التعليم مع �سوق العمل،
ووحدة االبتكار يف تقنيات م�ساعدة
الإجن����اب ،وب��رن��ام��ج «م��راق��ب��ات��ي»،
وبرنامج تعزيز ال�صحة املدر�سية،
والدليل الإر���ش��ادي لتنظيم �أعمال
الق�سم العلمي.
ويف نهاية اللقاء مت تكرمي الكليات
ال���ف���ائ���زة ب��ج��ائ��زة م��ع��ايل رئ��ي�����س
اجلامعة للتم ّيز يف الأداء اجلامعي.
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المراهقون يتأثرون باكتئاب «األب»
تو�صلت درا���س��ة علمية �إىل �أن
االكتئاب عند الآباء وكذلك الأمهات
ي�ؤثر على الأط��ف��ال ،بالرغم من �أن
الأمهات هن غالبا حمور الرتكيز عند
معاجلة االكتئاب لدى املراهقني.
وبحثت ال��درا���س��ة ،التي �أجرتها
جامعة يونفر�سيتي كوليدج لندن،
حالة � 14أل��ف عائلة يف بريطانيا
و�أي���رل���ن���دا ،و�أ����ش���ارت �إىل �أن كال
الوالدين لديه دور يف حماية الأبناء
املراهقني من الإ�صابة باالكتئاب.
وحث الباحثون الآب��اء على طلب
امل�����س��اع��دة ع��ن��د ظ��ه��ور �أع���را����ض
االكتئاب ،وذلك من خالل ا�ست�شارة
�أطبائهم .وتقول الطبيبة جيما لوي�س،
امل�شرفة على الدرا�سة� ،إن��ه ب�سبب
�أن الأمهات يق�ضني وقتا �أط��ول مع
الأطفال ،فغالبا ما يُلقى عليهن اللوم
عند ظهور �أي م�شاكل نف�سية لدى
الأبناء ،لكنها �أو�ضحت �أن الدرا�سة
�أظهرت �أنه يجب «�أن نُ�شرك الآباء
�أكرث يف ال�صورة».
و�أ�ضافت لوي�س «�إذا كنت �أب��ا مل
ت�سع للعالج من االكتئاب خا�صتك،
فرمبا ينعك�س ذلك �سلبا على ابنك».
وخالل الدرا�سةُ ،طلب من الآباء
والأم��ه��ات والأط��ف��ال ،يف �سن �سبع
وت�سع �سنوات وما بني  13و 14عاما،
ملئ ا�ستبيانات عن م�شاعرهم.
و�سئل الأط��ف��ال ع��ن الأع��را���ض
ُ

العاطفية ،فيما �أج��اب الآب��اء على
�أ���س��ئ��ل��ة ع���ن م�����ش��اع��ره��م ،وال��ت��ي
قي�ست وف���ق م��ق��ي��ا���س ل�لاك��ت��ئ��اب.
و�أث��ب��ت��ت النتائج �أن ه��ن��اك رابطا
بني �أع��را���ض االكتئاب عند الآب��اء
و�أع��را���ض م�شابهة عند الأب��ن��اء يف
�سن املراهقة .وكان الرابط مت�ساويا
يف درجته مع �أث��ر اكتئاب الأمهات
على �أبنائهن.
وق���ال الباحثون �إن العديد من
م�شاكل ال�صحة النف�سية ،ومنها
االكتئاب ،تبد�أ يف �سن  13عاما.
ومن املعروف �أن اكتئاب الأمهات

يزيد احتمال �إ�صابة الأبناء� ،إال �أن �أثر
اكتئاب الآباء مل يكن معروفا من قبل.
يف املنزل ،ميكن �أن جتعل �أعرا�ض
االكتئاب الآباء والأمهات �أكرث عر�ضة
للإرهاق ،و�أكرث غ�ضبا وميال للدخول
يف م�شادات مع �أبنائهم .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن الآباء مثل الأمهات،
يجب �أن ينخرطوا يف التعامل مع
م�شكلة اكتئاب الأبناء املراهقني ،يف
�أي مرحلة مبكرة من العمر.
كما �أك��دت الدرا�سة على �أهمية
عالج االكتئاب عند كال الوالدين.
وتقول جو هاردي ،مدير خدمات

الآب�����اء يف منظمة «ي��ان��غ��م��اي��ن��دز»
اخل�يري��ة يف بريطانيا� ،إن الآب���اء
غالبا ما يرغبون يف �إخفاء م�شاكلهم
النف�سية لكي ال يثقلوا على �أبنائهم.
لكنها �أ�شارت �إىل �أن من الأف�ضل
«�أن يكونوا �أمناء ومنفتحني ،ويعطون
�أطفالهم الفر�صة لتوجيه �أ�سئلة».
و�أ�ضافت «من املهم �أن نتذكر �أن
�إ�صابتك باالكتئاب ال متنعك من
�أن تكون �أبا عظيما� .أنت وعائلتك
ميكنكم اال�ستمرار يف دعم �أطفالكم،
وت��وف�ير ال��ط��م��أن��ي��ن��ة واحل���ب لهم،
وم�ساعدتهم على فعل ما يحبون».

يبدو االعتقاد ب�أنه كلما طالت
�أعمارنا قلت �ساعات النوم التي
نحتاج �إل��ي��ه��ا� ،صحيحاً ن��وع�اً ما،
لكن رمبا تكون هناك �أ�سباب �أخرى
تدفعنا لال�ستيقاظ من النوم مبكرا
غري تلك املتعلقة بالتقدم يف ال�سن.
من ال�شائع لكبار ال�سن �أن يقولوا
�إن��ه��م ي��ع��ان��ون م��ن م�شكلة ال��ن��وم.
وت�شري بع�ض الإح�صاءات �إىل �أن
ن�صف كبار ال�سن يذكرون معاناتهم
من �شكل �أو �آخ��ر من ا�ضطرابات
ال��ن��وم ،وي��ق��ول م��ا ن�سبته ال��رب��ع �أو

الثلث منهم �إنهم يعانون من الأرق.
ط��ور باحثون بجامعة مي�شيغان
ب��رن��اجم�اً للهواتف ال��ذك��ي��ة يدعى
«�إينرتين» لي�ساعد النا�س يف �ضبط
م�ستوى ال�ضياء ال��ذي يتعر�ضون
له خالل �أوق��ات خمتلفة من اليوم
على �أم��ل التغلب على ا�ضطراب
الرحالت اجلوية الطويلة .ودعمت
البيانات اجلديدة ،التي مت احل�صول
عليها من هذا التطبيق ،الدور امل�ؤثر
لإي��ق��اع ال�ساعة البيولوجية على
الإخالل بالنوم لدى امل�سنني.

و�سئِل م�ستخدمو ذلك الربنامج
ُ
ع��ن �أمن���اط نومهم العادية وكانوا
خم�يري��ن ب ��إ���ش��راك بياناتهم تلك
م��ع الباحثني .واف��ق خم�سة �آالف
�شخ�ص م��ن خمتلف ب��ق��اع العامل
على ذل��ك ،ما �أعطى فكرة مركزة
عن طبائع النوم العاملية لدى �أنا�س
من خمتلف الأع��م��ار .وك��ان هناك
تفاوت متنوع ،بني ال�شباب منهم،
ممن ي�ستيقظون باكراً �أو من حمبي
ال�سهر ،لكن جمموعة العمر الأكرب
كانت �أك�ثر جتان�ساً ،وك��ان �أكرثهم

ي�ستيقظ باكراً ،ويذهب �إىل فرا�شه
يف وقت مبكر ن�سبياً.
و�أظهرت هذه الدرا�سة �أن الرجال
يف الأربعينيات من �أعمارهم كانوا
على ما يبدو �أقل نوماً ،وهو �أمر غري
اعتيادي ،لكن �أ�شارت الدرا�سة �أي�ضا
�إىل �أن النا�س الأكرب عمراً ينامون يف
�أوقات حمددة ،مما ي�شري �إىل وجود
مدى �أ�ضيق من الوقت لدى النا�س
الذين جتاوزوا �سن التقاعد ميكنهم
فيه اخللود للنوم واال�ستمرار فيه.
وب��ذل��ك ،ف���إن التغيريات احلا�صلة
على �إيقاع ال�ساعة البيولوجية متنع
امل�سنني من النوم وتبقيهم متيقظني،
وتبعاً لذلك ،ف��إن حاجتهم �إىل نوم
�أقل هي لي�ست �إال خرافة ،وبب�ساطة،
لي�س لدى ه��ؤالء مت�سعا من الوقت
للنوم �إال قليال.
ورمب��ا ال تكون غفوة النهار هي
امل�س�ؤولة ع��ن احل��رم��ان م��ن النوم
ل��ي� ً
لا .وب���دالً م��ن ذل��ك ،ف���إن نق�ص
النوم يف الليل هو ما قد يت�سبب
يف ال�شعور بالنعا�س �أثناء النهار،
مما ي�ؤدي �إىل احلاجة �إىل غفوة �أو
قيلولة لتعوي�ض النوم املفقود.

عندما حت��اول حفظ ن�ص ما �أو
ا�ستيعابه ،تعتقد �أن��ك كلما بذلت
جم���ه���ودا ذه��ن��ي��ا �أك��ب��ر ،انطبعت
املعلومات يف ذاك��رت��ك �أك�ث�ر؛ لكن
رمب��ا يكون ك��ل م��ا حتتاجه حلفظ
امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ظهر قلب ه��و �أن
تخف�ض الإ���ض��اءة وت�ستمتع بفرتة
ا���س�ترخ��اء ت�ت�راوح ب�ين 15 - 10
دقيقة ،و�ستالحظ �أن قدرتك على
ا�سرتجاع املعلومات بعد اال�سرتخاء
�أف�ضل مبراحل منها يف حالة ق�ضاء
نف�س الفرتة يف الرتكيز والتكرار.
ه���ذا م��ا �أث��ب��ت��ت��ه درا����س���ة رائ���دة
�أجراها كل من �سريغيو ديال �ساال
بجامعة �إدن��ب��رة ،ونيل�سون ك��وان
م��ن ج��ام��ع��ة م��ي�����س��وري ،واه��ت��م��ت
با�ستك�شاف م���دى ت ��أث�ير ف�ترات
اال�سرنخاء الفا�صلة بني اكت�ساب
املعلومات اجلديدة وحفظ القدمية

ع��ل��ى ذاك�����رة الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن
تعر�ضوا لإ���ص��اب��ات ال��دم��اغ ،مثل
ال�سكتة الدماغية.
ح�صل امل�شاركون يف الدرا�سة
على قائمة من  15كلمة ،ثم خا�ضوا
اخ��ت��ب��ارا ب��ع��د ع�شر دق���ائ���ق ،ويف
بع�ض التجارب ،ان�شغل امل�شاركون
ببع�ض االختبارات الإدراك��ي��ة ،ويف

دراسات
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عمليات جراحة العظام والمفاصل
ت�أليف :جمموعة ا�ست�شاريني
ترجمة :د .طريف حممد الأخر�س

عدد ساعات النوم اليومية مرتبط بتقدم العمر

فترات االسترخاء تزيد القدرة على التركيز

جتارب �أخرى ُطلب منهم اال�ستلقاء
يف غرفة مظلمة على �أن يتجنبوا
اال�ست�سالم للنوم ،وق��د ف��اق ت�أثري
الفرتات الق�صرية من اال�سرتخاء
�أو االنخراط يف �أن�شطة �أخرى كل
التوقعات ،حيث زاد عدد الكلمات
التي تذكرها امل�شاركون بن�سبة ثالثة
�أ�ضعاف ،من  14يف املئة �إىل 49

يف املئة.
كما ُطلب من امل�شاركني اال�ستماع
�إىل ق�ص�ص والإج��اب��ة عن الأ�سئلة
بعد �ساعة ،ومل يتذكر امل�شاركون
الذين مل ي�أخذوا ق�سطا من الراحة
�إال �سبعة يف املئة فقط من الأحداث،
بينما تذكر الباقون  79يف املئة من
الأحداث ،بزيادة قدرها � 11ضعفا
يف عدد املعلومات التي تذكروها.
والح���ظ الباحثون �أي�ضا مزايا
م�شابهة يف حالة الأ���ص��ح��اء ،و�إن
كانت �أقل و�ضوحا� ،إذ زادت القدرة
على ا�سرتجاع املعلومات بعد فرتة
اال�سرتخاء بن�سبة ت�تراوح بني 10
و 30يف املئة يف هذه التجربة ،بل
ا���س��ت��ط��اع��وا ا���س�ترج��اع املعلومات
وامل��ه��ارات بعد �أ�سبوع من تعلمها،
ويبدو �أن ه��ذه امليزة تفيد الكبار
وال�صغار على حد �سواء.

ي���ع���د ه�����ذا ال���ك���ت���اب
م���ر����ش���دًا يف ع��م��ل��ي��ات
ج��راح��ة ال��ع��ظ��ام� ،سواء
ل��ل��دار���س�ين وامل��ت��درب�ين
�أو امل��ت��خ�����ص�����ص�ين
واملمار�سني.
وقد ت�ضمن كل ف�صل
ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل��راح��ي��ة
وامل�ضاعفات املحتملة
لكل عملية مع طريقة
�أخ���ذ امل��واف��ق��ة على
العملية من املري�ض
وموانع ا�ستعمال كل
عملية.
ويف ن��ه��اي��ة كل
ف�������ص���ل اح����ت����وى
الكتاب ع��دة �أ�سئلة تُ� َّق��دم لالختبارات
ال�شفهية للمتدربني الذين ي��ودون التقدم الختبارات الزمالة
الربيطانية يف جراحة العظام.
قام بت�أليف هذا الكتاب جمموعة من اال�ست�شاريني يف جراحة
العظام من جامعة �ستامنور يف بريطانيا ،همTimothy :
Briggs, Jonathan Miles, William Aston
وق���ام برتجمته للعربية ال��دك��ت��ور ط��ري��ف حممد رجائي
الأخر�س ،لي�سهل على الناطقني بالعربية اال�ستفادة منه ويكون
مرجعا ملن �أراد �أن ي�ساهم يف نقل العلوم من لغاتها الأم �إىل
اللغة العربية.

تل الزاير
آثار من ثاج شرق المملكة العربية
السعودية

ت�أليف :نذير بن خالد الزاير
�سنة الطبع١٤٤١ :هـ ٢٠٢٠/م
يعد ه��ذا الكتاب �أول
ك��ت��اب ���س��ع��ودي وع��رب��ي
ي����ؤ ّل���ف ل��ت��ن��اول ق�صة
اك��ت�����ش��اف �أح�����د �أه���م
امل��واق��ع الأث���ري���ة التي
وقعت �سنة 1419هـ
يف ه����ج����رة «ث�������اج»
الواقعة �شرقي اململكة
العربية ال�سعودية،
وم���ع���رف���ة ن��ت��ائ��ج��ه
و�أث����ره����ا يف ت��ط��ور
الأع���م���ال الأث���ري���ة
«ن���وع���اً وك��� ّم���اً» يف
هجرة ثاج باملنطقة
ال�شرقية.
وق��د �أط��ل��ق على امل��وق��ع بعد
ك�شفه مبوافقة معايل وزير املعارف  -حينذاك  -الأ�ستاذ
الدكتور حممد بن �أحمد الر�شيد رحمه اهلل ،ا�سم «تل الزاير»
تخليداً وتكرمياً لرئي�س فريق البعثة الأث��ري��ة وم��دي��رالآث��ار
واملتاحف باملنطقة ال�شرقية �آنذاك وليد الزاير رحمه اهلل.
يعد هذا الكتاب حماولة جديدة لتوثيق االكت�شافات الأثرية
�شرق اململكة العربية ال�سعودية؛ وذلك يرجع خللو كتب الآثار
والتاريخ والرتاجم من كتاب يجمع بني هذه احلقول ،ويحمل
نف�س هذا اال�سم ،والأهداف التي مت و�ضعها للكتاب.
ولقد احتوى الكتاب ما يلي:
 كلمة تقدمي للأ�ستاذ الدكتور �سعد بن عبدالعزيز الرا�شد،وكيل وزارة الرتبية والتعليم للآثار واملتاحف ال�سابق.
 توطئة. مقدمة :نبذة عامة عن �آث��ار املنطقة ال�شرقية ،ونبذةخا�صة عن هجرة ثاج الأثرية.
 الق�سم الأول :تاريخ اكت�شاف موقع تل الزاير الأثري يفثاج.
 الق�سم الثاين :ترجمة رئي�س فريق البعثة الأثرية وقائداالكت�شاف.
وذ ّي��ل الكتاب بقائمة امل�صادر واملراجع التي مت االعتماد
عليها يف ت�أليف الكتاب.
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همم أكاديمية
همم أكاديمية

االحتياجات التعليمة لذوي الإعاقة احلركية
ي�شري م�صطلح الإعاقة احلركية �إىل مدى وا�سع من الظروف �أو
الأو�ضاع التي قد حتد من احلركة واحليوية لدى الفرد فـي ممار�سته
وظيف ًة واحدة �أو �أكرث من وظائف احلياة الرئي�سية «كامل�شي ،واجللو�س،
والوقوف ،والتحدث ،والتنف�س ،والتعلم والعمل ،بالإ�ضافة �إىل الرعاية
الذاتية وغريها».
كما �أنها ت�ضعف لديه القوة ،وال�سرعة ،والتحمل ،والإبداع فـي �أداء
الوظائف احلياتية الرئي�سية ،واحلاالت التالية متثل معظم الإعاقات
البدنية مثل البرت ،وال�شلل ،وال�شلل الدماغي ،وال�سكتة الدماغية،
وال�ضمور الع�ضلي ،والتهاب املفا�صل ،و�إ�صابات احلبل ال�شوكي.
وتتفاوت الإع��اق��ات احلركية ما بني �إع��اق��ات باجلزء ال�سفلي من
اجل�سم مما ي�ستلزم اال�ستعانة بالع�صا �أو امل�شاية �أو املقعد املتحرك ،وبني
�إعاقات اجلزء العلوي من اجل�سم والتي ت�ؤدي �إىل اال�ستخدام املحدود
�أو عدم ا�ستخدام الأطراف العلوية ،وقد تكون الإعاقات احلركية دائمة
�أو م�ؤقتة .ويتوجب على �أع�ضاء هيئة التدري�س �أن ي�أخذوا باالعتبار
�أن الإعاقة احلركية قد ت�ؤثر على قوة الطالب ،و�سرعتهم ،وقدرتهم
على التحمل ،والتن�سيق ،واملهارات اليدوية ،والتحكم يف الأطراف ،ولكن
بن�سبة متفاوتة وب�أ�شكال خمتلفة.
وقد يواجه الطلبة �صعوبات من �أمثلتها على �سبيل املثال ال احل�صر:
الإجهاد �أو الأمل املزمن� ،صعوبة القدرة على التحمل البدين� ،صعوبة
يف امل�شي �أو الوقوف �أو رفع الأ�شياء �أو اجللو�س لفرتة زمنية طويلة،
�أو الت�سلق ،الت�أخر عن وقت املحا�ضرة �أو احل�ضور� ،صعوبة الو�صول
واالنتقال �إىل قاعات الدرا�سة واملختربات ،بالإ�ضافة �إىل �صعوبة يف
ا�ستخدام بع�ض امل��واد مثل ال�صفحات ،والأق�لام ،و�أجهزة احلا�سوب،
ومعدات املخترب ،والتحكم يف الع�ضالت والتن�سيق والتوازن وال�سرعة،
و�ضعف يف الرباعة اليدوية ،و�صعوبة يف الفهم ال�سمعي والب�صري،
و�صعوبة يف الذاكرة.
وتتفاوت امل�ساعدات الالزمة للطالب ذوي الإعاقات احلركية بدرجة
كبرية تبعا للفرد والن�شاط الدرا�سي ،ومن �أمثلة امل�ساعدات املعتادة التي
يحتاجها الطالب امل�صاب ب�إعاقة حركية� :سهولة الو�صول �إىل قاعات
الدرا�سة واملعامل والرحالت امليدانية ،وتخ�صي�ص ممرات وا�سعة ومناطق
غري مزدحمة للعمل ،وطاوالت مائلة ميكن التحكم بارتفاعها ،ومعدات
ي�سهل الو�صول �إليها .بالإ�ضافة اىل توفري �أجهزة تدوين املالحظات
ومعدات الكتابة وم�ساعدين باملخترب ،وامل�ساعدة عند ممار�سة الأن�شطة
اجلماعية ،ومتديد زمن االختبارات و� /أو وترتيب اختبارات بديلة،
وا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية امل�ساعدة مثل الكمبيوتر ،وتوفري
مو�ضوعات املناهج الدرا�سية ب�صيغة �إلكرتونية ،و�سهولة الو�صول �إىل
الف�صول الدرا�سية ،املخترب و � /أو مكان االجتماع ،وتوفري مكان خا�ص
للجلو�س ،وكر�سي ،وطاولة تراعي �إعاقته احلركية ،ومنح وقت �إ�ضايف يف
االمتحانات والواجبات داخل الف�صل والواجبات اخلارجية التي تتطلب
الكتابة وا�سعة النطاق ،بالإ�ضافة �إىل توفري مواقف �سيارات قريبة ميكن
الو�صول �إليها .وعلى ع�ضو هيئة التدري�س �أن ي�ستمع للطالب وي�شركه
يف عملية البحث عن حل للم�شكالت التي يواجهها يف املنهج الدرا�سي،
وعليه �إدراك �أن م�س�ألة الت�أخر عن املواعيد يف بع�ض الأحيان �أو التغيب
رمبا يكون �أم��را حتميا .وعليه تخ�صي�ص مكان منا�سب للجلو�س يف
القاعة ،وعدم و�ضعهم يف املدخل �أو املمر اجلانبي �أو يف م�ؤخرة القاعة،
والتخطيط امل�سبق للمهام خارج احلرم اجلامعي والعمل امليداين حيث
�إنها قد ت�شكل �صعوبة يف الو�صول �إليها بالن�سبة للطالب.
ومن الأهمية مبكان االط�لاع على خطة �إخ�لاء اجلامعة يف حاالت
الطوارئ والت�أكد من �أنها تتفق مع ظروف الطلبة ذوي الإعاقة احلركية.
برنامج الو�صول ال�شامل

ورد يف نظام اجلامعات اجلديد ع�شرة جمال�س
على �سبيل احل�صر هي :جمل�س �ش�ؤون اجلامعات،
جمل�س �أمناء اجلامعة ،جمل�س اجلامعة ،املجل�س
العلمي ،جمل�س الكلية �أو املعهد ،جمل�س الق�سم،
جمل�س ا�ست�شاري دويل ،جمل�س ا�ست�شاري لأع�ضاء
هيئة التدري�س ،جمل�س ا�ست�شاري للطالب ،جمل�س
النظارة لأوقاف اجلامعة؛ فكيف يتم اتخاذ القرارات
�أو التو�صيات يف هذه املجال�س؟
بع�ض هذه املجال�س ع�ضويتها لها مدد حمددة
مثل جمل�س الأمناء ،واملجل�س اال�ست�شاري الدويل� ،أو
املحلي ،وبع�ضها الع�ضوية فيها م�ستمرة مثل جمل�س
اجلامعة ،وجمل�س الكلية ،وجمل�س الق�سم .وبع�ض
هذه املجال�س حدد النظام قواعد جل�ساتها ،وبع�ضها
مثل املجال�س اال�ست�شارية الثالثة لها قواعد خا�صة بها
�ست�صدر الحقاً .وحتقق هذه املجال�س �أهدافها عن
طريق االجتماعات التي تعقدها.
وهناك �أمور �شكلية يجب مراعاتها يف بع�ض هذه
املجال�س ،قد ال تنطبق على البع�ض الآخ��ر؛ فمثال
يجب �أن ي�صدر قرار من جهة االخت�صا�ص بتعيني
بع�ض �أع�ضاء املجل�س ،مثال جمل�س �ش�ؤون اجلامعات؛
ن�صت املادة ال�ساد�سة من النظام على �أع�ضاء املجل�س،
بع�ضهم حتدد بال�صفة مثل وزير التعليم ،ونائب وزير
التعليم للجامعات والبحث واالبتكار ،ونائب وزير
املالية ،ونائب وزير اخلدمة املدنية  ...الخ ،غري �أن
الفقرتني « ،»9 ،8ر�شحتا �أي�ضا خم�سة من ر�ؤ�ساء
اجلامعات �أحدهم من ر�ؤ�ساء اجلامعات الأهلية،
واثنني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،فالقرار ال�شكلي
هنا �أن ير�شح وزير التعليم الأع�ضاء الوارد ذكرهم يف
الفقرتني « ،»9 ،8وي�صدر تعيينهم ب�أمر من رئي�س
جمل�س الوزراء ملدة ثالث �سنوات ،ولهذا ال ي�ستطيع
املجل�س البدء يف اجتماعاته قبل ا�ستكمال عدد
الأع�ضاء الذين ن�ص عليهم النظام.
جمل�س الق�سم على �سبيل املثال ال يلزم �صدور قرار
مبن يح�ضر املجل�س ،لأن من تنطبق عليه �صفة ع�ضو
هيئة تدري�س يف الق�سم يحق له نظاماً ح�ضور جل�سات
املجل�س �سوا ًء كرث عدد الأع�ضاء �أو قل.
بالإ�ضافة �إىل الع�ضوية هناك مدة املجل�س ،بع�ض
املجال�س لها مدة حم��ددة مثل الأع�ضاء الذين مت
تعيينهم ب�أمر �سام يف جمل�س �ش�ؤون اجلامعات على
�سبيل املثال ،مدة عملهم يف املجل�س ثالث �سنوات
قابلة للتجديد ملرة واحدة ،ف�إذا انتهت الثالث �سنوات
�سام جديد بالتمديد لهم.
الأوىل يجب �أن ي�صدر �أمر ِ
ونف�س احلكم بالن�سبة ملجل�س الأمناء ،مدته ثالث
�سنوات ،ويجدد لأع�ضاء املجل�س ملرة واح��دة ب�أمر
�سامي ،والتعيني يعني الإذن للع�ضو مبمار�سة مهام
املجل�س املعني فيه ،والعمل منذ قرار التعيني على
حتقيق �أهداف ذلك املجل�س ،وبع�ض املجال�س؛ مثل
جمل�س اجلامعة لي�س للأع�ضاء مدد حمددة حل�ضور
املجل�س ،مادام �أنه ال زال نائباً لرئي�س اجلامعة �أو
عميداً ف�إنه يحق له ح�ضور جل�سات املجل�س.
وجميع املجال�س حدد النظام متى جتتمع ،ونظر
النظام �إىل �أهمية �أعمال و�شخ�صيات الأع�ضاء،
كذلك �إىل مدى ارتباط �أعمالهم بالعمل الأكادميي،
وكذلك �إىل مهام املجل�س املناطة به ،فمجل�س �ش�ؤون
اجلامعات مثال يُعترب �سلطة تنظيمية للجامعات؛
والعمل التنظيمي ا�سرتاتيجي ال يتطلب التواجد
با�ستمرار ،حيث ي�ضع املجل�س اال�سرتاتيجية ،وعلى
اجلامعات تنفيذها ،ول��ذا  -ولأن �أغلب الأع�ضاء
لديهم �أعمال خارجية مهمة  -قرر النظام و�ضع

انعقاد االجتماع� ،إال �إذا جرى العرف
حد �أدنى الجتماعاته خالل العام،
بني الأع�ضاء على عقد االجتماع يف
مرة كل �أربعة �أ�شهر على الأقل� ،أي
مكان معني ،مثال قاعة اجتماعات
ث�لاث م��رات يف ال�سنة ،وه��ي �أقل
املجل�س العلمي ،الجتماعات املجل�س
م��دة الجتماعات املجال�س .بينما
العلمي� ،أو قاعة اجتماعات جمل�س
اجتماعات جمل�س الأمناء مرة كل
اجل��ام��ع��ة ع��ن��د ال���دع���وة حل�ضور
ثالثة �أ�شهر على الأقل� ،أما املجال�س
جل�سة جمل�س اجلامعة .ويفرت�ض
الأخ���رى يف اجلامعة التي متار�س
�أن تت�ضمن الدعوة لالجتماع جدول
العمل الأكادميي ،واملايل ،والتنظيمي
�أعمال اجلل�سة ،وج��دول الأعمال
با�ستمرار فتجتمع مرة كل �شهر على
هو بيان باملوا�ضيع التي �ستناق�ش
الأقل.
يف االجتماع ،ومع الأ�سف كان من
و���ض��ع ح��د �أدن���ى لالجتماعات
يفهم منه �أنه يجب �أن جتتمع هذه أ .د .إبراهيم الحديثي ال�شكاوى الكثرية التي كانت تردنا يف
الإدارة القانونية �أن جدول الأعمال ال
املجال�س ولو مرة يف ال�شهر ،وال مينع
ير�سل للأع�ضاء ،ومل يكن يعرف عنه
�أن جتتمع �أكرث من مرة؛ مرتني �أو
ثالث �أو �أربع يف ال�شهر اعتماداً على حجم وكرثة الع�ضو �إال �أثناء انعقاد اجلل�سة ،وما من �شك �أن هذا
الأعمال التي تناط بها ،ويف الواقع العملي ر�أيت تق�صري من ر�ؤ�ساء املجال�س ،وبخ�س حلق الأع�ضاء يف
جمال�س �أق�سام وكليات حددت مواعيد جل�ساتها يف معرفة موا�ضيع االجتماع قبل مدة كافية من انعقاده،
يوم معني من الأ�سبوع� ،أو كل �أ�سبوعني طوال العام ويلزم �أن يكون عدد املوا�ضيع منا�سباً ملدة االجتماع
اجلامعي ،وبالتايل مل تعد هناك دع��وة توجه يف حتى يتمكن املجل�س من مناق�شتها ،وال ي�ضطر لت�أجيل
كل مرة للأع�ضاء حل�ضور االجتماع لأنه مت االتفاق بع�ضها� ،أو ق�ضاء وقت �أطول ملناق�شتها.
ويف الغالب �أن رئي�س اجلل�سة ه��و م��ن يحدد
م�سبقاً على ذلك.
ال��دع��وة �إىل االج��ت��م��اع؛ الب��د م��ن ال��دع��وة �إىل املوا�ضيع التي �سيناق�شها املجل�س ،وقد ي�ستعني ب�أمانة
االجتماع ،وتوحدت تقريباً مواد النظام بخ�صو�ص من املجل�س �إن كان له �أمانة ،وجرت العادة يف اجلامعة
له احلق يف الدعوة �إىل االجتماع� ،إذ يف كل املجال�س � -أن يوجه مدير اجلامعة� ،أو �أمني املجل�س العلمي،
بال ا�ستثناء  -للرئي�س احلق يف الدعوة �إىل االجتماع� ،أو عميد الكلية� ،أو رئي�س الق�سم مقرر اجلل�سة �أو
فهو من يوجه الدعوة ،وبالتايل يرتبط بهذا التوجيه ال�سكرتارية �أو مدير املكتب ب�إ�ضافة املوا�ضيع املقرتحة
�إىل جدول �أعمال اجلل�سة ،وقد تو�ضع املوا�ضيع يف
– افرتا�ضاَ -جدول الأعمال.
لكن يف جمل�س ���ش ��ؤون اجل��ام��ع��ات ،واملجل�س اجلدول ح�سب �أهميتها �أو �أولوية و�صولها ،لكن ال
العلمي ،يجوز لنائب الرئي�س �أن يوجه الدعوة حل�ضور مينع من �أن يناق�ش املجل�س تلك املوا�ضيع بالرتتيب،
االجتماع ،ومنح نائب الرئي�س هذا احلق لأن النظام �أو يختار مو�ضوعاً مت�أخراً يف اجل��دول ملناق�شته،
افرت�ض �أن رئي�س املجل�س – الوزير -قد يكون م�شغوال ولرئي�س اجلل�سة تقدير الوقت الذي يُ�صرف ملناق�شة
ب�أمور �أخرى فال ي�ستطيع ح�ضور االجتماع ،وكذلك موا�ضيع اجل��دول ،وقد ح�ضرت �أك�ثر من جمل�س
نف�س الأمر بالن�سبة للمجل�س العلمي ،قد ال يتمكن ا�ضطر الرئي�س �إىل اللجوء للت�صويت لإنهاء املناق�شات
رئي�سه من ح�ضور املجل�س ،وحتى ال تتعطل �أعمال الطويلة التي �أخذت وقتاً طويال من مدة االجتماع.
املجل�سني ُف َ
وج��رت العادة �أن يت�ضمن ج��دول الأع��م��ال بند
و�ض نائب الرئي�س بالقيام بدور الرئي�س
بالدعوة �إىل اجتماعات املجل�س .وتعني الدعوة �إىل «ما ي�ستجد من �أعمال»� ،أي الأعمال التي طر�أت
االجتماع �إبالغ الأع�ضاء مبوعد االجتماع للح�ضور ،بعد اعتماد موا�ضيع اجلل�سة ،ومل يكن هناك وقت
ليكتمل الن�صاب القانوين ،ولينفذ املجل�س بع�ض املهام لإ�ضافتها للجدول ،وتناق�ش هذه املوا�ضيع بعد �أن
املناطة به ،وحتى ال يحتج �أحد الأع�ضاء بعدم املعرفة ينتهي املجل�س من مناق�شة كل املوا�ضيع املدرجة على
مبوعد االجتماع ،والدعوة �إيذاناً باحل�ضور ،ومل يرد جدول الأعمال ،ويفرت�ض �أال تكون من �ضمن هذا
البند املوا�ضيع املهمة التي حتتاج �إىل معرفة م�سبقة،
يف النظام �أي جزاء ملن مل يح�ضر االجتماعات.
وبغ�ض النظر عن املجال�س التي ح��ددت فيها �أو وق��ت ملناق�شتها ،وق��د �صدر تعميم من الإدارة
الع�ضوية بال�صفات مثل جمل�س �ش�ؤون اجلامعات �أو القانونية يف اجلامعة �أال يت�ضمن بند «ما ي�ستجد
جمل�س اجلامعة ،لكن جمال�س الأق�سام مثال تخاطب من �أع��م��ال» املوا�ضيع الهامة مثل تعيني �أع�ضاء
كل ع�ضو هيئة تدري�س م�سجل يف الق�سم باحل�ضور ،هيئة التدري�س� ،أو موا�ضيع ترقية الأع�ضاء� ،أو قبول
ف�إذا تغيب الع�ضو عن ح�ضور االجتماعات� ،أو �أغلبها املعيدين �أو املحا�ضرين ...الخ.
وقد تكون الدعوة لالجتماع يف الأمور الطارئة� ،أو
فهي قرينة لعدم جديته �أو اهتمامه بجل�سات املجل�س،
لكن ال يوجد جزاء يفر�ض على من يتغيب� ،أما يف عند احلاجة� ،أو عند طلب بع�ض الأع�ضاء ذلك ،وقد
املجال�س املحددة بال�صفة مثال جمل�س اجلامعة ف�إن ن�صت بع�ض مواد االجتماعات على �أن «للرئي�س �أن
من واجبات ع�ضو املجل�س ،العمداء مثال ،ح�ضور يدعو املجل�س لالجتماع �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك� ،أو
جل�سات املجل�س ،والغياب الكثري عن اجلل�سات يجب �إذا قدم ثلث �أع�ضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك».
�أن يكون مربراً لأن احل�ضور التزام يفر�ضه من�صب والرئي�س هو من يقدر �ضرورة االجتماع ،لذا يدعو له،
�أما طلب بع�ض الأع�ضاء فيجب �أن يكون مكتوباً من
الع�ضو.
ومل يت�ضمن النظام �أي قواعد تت�ضمن الدعوة ثلث الأع�ضاء على الأقل ،و�أن يقدم للرئي�س.
ويفهم من هذا �أنه يجب على الرئي�س عقد اجلل�سة
لالجتماع،وجرىالعرفيفاجلامعة،ويفاالجتماعات
العامة �أن تكون الدعوة مكتوبة� ،إما بخطاب ر�سمي ،عندما يقدم له طلب ثلث الأع�ضاء ...يتبع.
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
�أو عن طريق الربيد الإلكرتوين� ،أو كما هو حا�صل
ق�سم القانون العام
حاليا عن طريق الر�سائل الن�صية �أو جمموعات
alhudaithy@yahoo.com
الوات�س �أب .وتت�ضمن الدعوة حتديد مكان وزمان

التباعد االجتماعي بين ألم االقتراب وهجر االنفصال
ي��ع��د ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وال��ع��اط��ف��ي ب�ين بني
�آدم م��ن ال�����ض��روري��ات للحفاظ على ال�صحة العامة
واكت�ساب املناعة وتعزيز ال�صحة النف�سية وهو كذلك
من ال�ضروريات الدينية ،ويُق�صد بالتباعد االجتماعي
احل��ف��اظ ع��ل��ى م�سافة منا�سبة  2م�تر تقريبا بني
الأ�شخا�ص للم�ساعدة على منع انت�شار الأمرا�ض املعدية
ب�صفة عامة والفريو�سات ب�صفة خا�صة ،ويف ظل جائحة
ك��ورون��ا يعد التباعد اجل�سدي م��ن ال�ضروريات ملنع
االنت�شار الإ�صابة بهذا الوباء.
يف ال��ف�ترة ال��راه��ن��ة مي��ك��ن ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
بني الب�شر ولكن مع احلفاظ على التباعد اجل�سدي
وب��اال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل لو�سائل التقنية احل��دي��ث��ة يف
التوا�صل االفرتا�ضي بديال للتوا�صل املبا�شر يف جميع
املجاالت ،حيث �إن فريو�س كورونا �سهل االنت�شار من
خ�لال ال�سعال والعط�س وامل�صافحة ومل�س الأ�شياء
امل�شرتكة ،لذا ال بد من احلفاظ على التباعد اجل�سدي،
فجائحة كورونا قد تكون مبثابة «الوباء ال�صامت»� ،أي
قد ال تظهر �أعرا�ض كورونا على بع�ض الأ�شخا�ص ،بينما
ميكنهم نقل الفريو�س �إىل الآخرين.

يعد التباعد بني الأ�شياء من �أعظم ال�سنن الكونية
وم��ن ودالئ��ل ق��درة اهلل وعظمته يف خلق ه��ذا الكون،
حيث �إن �سري الكواكب الدقيق يف �أفالكها مرتبط بتباعد
واحرتام امل�سافات بينها ،فمثال �إذا اقرتبت ال�شم�س من
الأر�ض مي ً
ال واحداً فقط احرتقت الأر�ض ،و�إذا ابتعدت
ً
ال�شم�س عن الأر�ض ميال لتجمد كل �شيء على الأر�ض.
�أي�ضا علمتنا الكتابة �أن نرتك م�سافات منا�سبة بني
الكلمات لكي يفهم القارئ ما نكتبه ،وكذلك علمنا قانون
املرور �أن نرتك م�سافة بيننا وبني ال�سيارة التي �أمامنا
حتى ال ن�صطدم بها.
واحلديث عن التباعد اجل�سدي يف ظل جائحة كورونا
ا�ستدعى للذاكرة ق�صة ذكرها بع�ض الفال�سفة تقول� :إن
جمموعة من القنافذ اقرتبت من بع�ضها يف �إحدى ليايل
ال�شتاء املتجمدة طلباً للدفء ،وهرباً من اجلو اجلليدي
�شديد الربودة ،لكنها الحظت �أنها كلما اقرتبت من بع�ضها
�أكرث ،كلما �شعرت بوخز الأ�شواك التي حتيط ب�أج�سادها
مما ي�سبب لها املزيد من الأمل ،و�أنها كلما ابتعدت عن
بع�ضها البع�ض �شعرت بالربودة جتمد �أطرافها ،وبحاجتها
للدفء يف �أح�ضان �أ�صدقائها ،وقد بقيت املجموعة على

هذه احل��ال بني �أمل االق�تراب وهجري التباعد اىل �أن
تو�صلت �إىل امل�سافة املنا�سبة التي تقي �أفرادها من برودة
اجلو وت�ضمن لهم �أقل درجة من �أمل وخز الأ�شواك.
كل ه��ذا يربهن على ���ض��رورة التباعد االجتماعي
واجل�سدي للمحافظة على ال�صحة العامة يف الفرتة
الراهنة ،وعليه البد من ترك امل�سافة املنا�سبة بيننا
وبني الآخرين� ،أ�صحاء ومر�ضى ،للوقاية من هذا الوباء
ال�صامت� ،أي�ضا بعد ال�شفاء من فريو�س كورونا قد
ي�ستمر ال�شخ�ص يف نقل العدوى للأخرين لبع�ض الوقت.
واالل��ت��زام بالتباعد االجتماعي لي�س �ضروريا من
جانب �صحي فقط ملنع الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية،
بل يعد �ضروريا للحفاظ على العالقات االجتماعية؛
فلكل �إن�سان عيوبه و�أ�شواكه اخلا�صة التي قد ال تظهر
وال ن�شعر ب ��آالم وخزها �إال عندما نكون على م�سافة
غري منا�سبة منها .فالبع�ض يعتقد �أنه كلما ازداد قرباً
ممن يحبهم ف�إن هذا �سي�شعرهم بال�سعادة ،وهذا لي�س
�صحيحاً على الدوام ،فحتى االهتمام الزائد قد يفقد
معناه وحميميته ويتحول �إىل نفور وكراهية ،فلكل �إن�سان
خ�صو�صيته ويجب �أن يحرتمها الآخرون ب�ضبط امل�سافة

مع الآخرين حتى و�إن كانوا �أقرب الأقربني.
ولكي يبقى اجلميل يف عينيك جمي ً
ال ال تقرتب
منه ك��ث�يراً ،فالبع�ض �أج��م��ل م��ن بعيد ،فحافظ على
امل�سافة املنا�سبة بينك وبينه ،وبذلك تكون ال�صحة
العامة والعالقات الإن�سانية �أف�ضل و�أك�ثر ق��درة على
النمو واالزده��ار .لذا يجب على كل �إن�سان �إتقان فن
�إدارة امل�سافات بني بنى الب�شر ،ولكي يحمي الإن�سان
نف�سه وذوي��ه من وباء كورونا عليه الأخ��ذ بالإجراءات
االحرتازية وقواعد ال�صحة العامة وااللتزام بالتباعد
االجتماعي واجل�سدي وجعل ذلك منطا للحياة ،وبهذا
يقل انت�شار الأمرا�ض املعدية مثل جائحة كورونا وغريها
من الفريو�سات الأخ��رى وي�ساعد امل�ست�شفيات على
ا�ستيعاب املر�ضى ويتمكن الفريق الطبي من رعاية
املر�ضى وحتقيق ال�شفاء ب�إذن اهلل.
هذا �أهم الدرو�س امل�ستفادة من جائحة كورونا ،حيث
�إن موجات الفريو�سات وغريها من الكائنات الدقيقة
املمر�ضة لن تنتهي ،ن�س�أل اهلل ال�سالمة والعافية.
�أ .د .جمال الدين �إبراهيم هري�سه
كلية ال�صيدلة
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ما اليعرفه الطالب عن األستاذ الجامعي
حت��ي��ط ب��الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي ه��ال��ة ك��ب�يرة،
يحوطها الكثري من االح�ترام والتقدير لي�س
بني طالبه فح�سب ،بل يف جمتمعه ال�صغري
والكبري كذلك ،ولكن يحوط هذه الهالة كذلك
���ش��يء م��ن ال��غ��م��و���ض واجل��ه��ل بطبيعة عمل
الأ�ستاذ اجلامعي لدى كثري من الطلبة ،فهم
ال يعرفونه �إال يف قاعة الدر�س/املعمل �أو يف
مكتبه �ضمن ال�ساعات املكتبية املحددة ،وهم
بالتايل اليعلمون تفا�صيل وال طبيعة �أعماله
الأكادميية الأخ��رى ،ولعنا يف هذا املقال نبني
طبيعة عمل الأ�ستاذ اجلامعي لتو�ضيح �شيء
من ذلك الغمو�ض ،ولت�شجيع املتميزين ممن
يرغبون يف دخول غمار احلياة الأكادميية يوماً
ما ،فدعونا ننطلق.
ينق�سم عمل الأ�ستاذ اجلامعي �إىل �أربعة
مهام رئي�سية هي :التدري�س ،والبحث العلمي،
والعمل الإداري ،واخلدمة املجتمعية.
�أم��ا جانب التدري�س فهو اجل��زء الأك�بر من
عمل الأ�ستاذ اجلامعي ال��ذي يعرفه الطالب
ويتعاملون معه ب�شكل مبا�شر ،والذي يبد�أ من
ت�صميم منهج املادة التي �سيد ِّر�سها الأ�ستاذ ،ثم
تقدميها للطالب ب�شكل حما�ضرات نظرية �أو
عملية داخل قاعات الدر�س �أو يف املعامل ،ومن
ثم ا�ستقبال �أ�سئلة الطالب ومناق�شاتهم عن
املادة العلمية املقدمة �سوا ًء يف داخل القاعة �أو
خارجها �ضمن �ساعاته املكتبية.
كذلك يقوم الأ�ستاذ بالإ�شراف على امل�شاريع
البحثية لطلبة املاج�ستري والدكتوراه ،و�أخرياً
عمل التقييمات واالختبارات املنا�سبة لتقييم
ا�ستيعاب الطلبة للمادة العلمية املقدمة ،ثم
ر���ص��د ال��درج��ات و�إع�ل�ان ال��ن��ت��ائ��ج .لعل هذا
اجلانب من حياة الأ�ستاذ الأك��ادمي��ي وا�ضح
لدى �أغلب الطالب ،ولكن ما اليعرفه الطالب
هو �أكرث من ذلك بكثري.
ننتقل للق�سم ال��ث��اين م��ن م��ه��ام الأ���س��ت��اذ
اجل��ام��ع��ي وه��و ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،ك��ل بح�سب
تخ�ص�صه ،وي�ستنفد البحث العلمي والت�أليف
من الأ�ستاذ اجلامعي وقتاً كبرياً من �أ�سبوعه

«املقيا�س احلقيقي ل�شجاعتك لي�س ما �إذا
كنت قد حققت هدفك ،بل �إذا قررت �أن تقف
على قدميك ب�صرف النظر عن عدد املرات التي
ف�شلت بها» .اقتبا�س لـ«�أوبرا وينفري».
يف رحلتك لهدفك �ست�سقط وت��ت��ع�ثر ،وقد
ت�ضطر لتغيري الهدف بعد �أمور قد انك�شفت لك،
لكن املهم والأهم هو عدم اال�ست�سالم ،واال�ستمرار
حتى الو�صول �إىل ما ت�صبو �إليه نف�سك ،فهذا هو
املقيا�س احلقيقي لل�شجاعة والنجاح.
قد يظن البع�ض �أن النجاح والتميز ي�أتي على
طبق م��ن ذه��ب ،لكن �إن ق���ر�أت ومتعنت جيداً
يف �سرية الناجحني �سرتى الكثري والكثري من

ال ب��د لأ���س��ت��اذ اجلامعة م��ن �أن
�سوا ًء داخل مكتبه �أو معمله يف
يتقن �شيئاً من مهارات الإدارة
اجلامعة �أو يف بيته ،حيث يجري
وال��ق��ي��ادة حتى ول��و مل يحبها،
�أب��ح��اث��ه ال��ن��ظ��ري��ة �أو العملية،
فهي ج��زء �أ�صيل من عمله �أي�اً
وي��راج��ع البيانات الإح�صائية،
كانت درجته.
ويكتب م�سودات �إنتاجه العلمي،
يبقى ق�سم رابع وهو اخلدمة
ثم يتوا�صل مع املجالت العلمية
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،ف��م��ن امل��ت��وق��ع من
بغر�ض الن�شر ،وك��ذل��ك تقدمي
الأ�ستاذ اجلامعي �أن ي�ساهم يف
�أب��ح��اث��ه يف امل����ؤمت���رات املحلية
تطوير جمتمعه �سوا ًء ب�شكل غري
والدولية.
مبا�شر عن طريق تعليم وتخريج
ه������ذا اجل�����ان�����ب ال ي���ع���رف
تفا�صيله ال��ط�لاب يف ال��ع��ادة ،أ .د .أحمد الصرخي الكفاءات التي �ستقود املجتمع
يوم ما ،وب�شكل مبا�شر عن
خا�صة يف مرحلة البكالوريو�س،
يف ٍ
طريق �أبحاثه التي تعمل على
و�إن كان قد يت�ضح لهم ب�صورة
�أكرب خالل درا�ساتهم العليا لأنهم �سيقابلون عالج م�شاكل املجتمع املحلي ،هذا بالإ�ضافة
وقتها الأ�ستاذ الباحث �أكرث من الأ�ستاذ املُعلم� .إىل املحا�ضرات وال��ن��دوات وامل��ب��ادرات التي
ويعترب البحث العلمي �أداة مهمة من �أدوات يقدمها للمجتمع مع طالبه �أو �ضمن مبادرات
تطور الأ�ستاذ اجلامعي وتقدمه علمياً؛ حيث اجلامعة ملناق�شة وحل امل�شكالت التي تواجه
تعتمد ترقيته الأك��ادمي��ي��ة ب�شكل كبري على امل��ج��ت��م��ع ،ف��اجل��ام��ع��ة وم��ن�����س��وب��وه��ا ج���زء من
�إنتاجه العلمي� .إن البحث العلمي والت�أليف املجتمع يت�أثر ب��ه وي ��ؤث��ر ف��ي��ه ،وم��ا ال يعلمه
والتعليم امل�ستمر مهارات �ضرورية للأ�ستاذ الكثري �أن العمل املجتمعي يحمل وزناً معترباً
اجل��ام��ع��ي ،ي��ق��وده��ا ال�����ش��غ��ف ،وحت��ت��اج لكثري يف تقييم �أداء الأ�ستاذ اجلامعي.
م��ن ا َ
ه��ذه ���ص��ورة بانورامية لبع�ض م��ا يقوم به
جل �لَ��د وال�����ص�بر ،وه��ذا ج��ان��ب مهم البد
�أن يدركه كل من يفكر باالنخراط يف ال�سلك الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي ،ق��د ال ت��راه��ا – عزيزي
الأكادميي م�ستقب ً
الطالب  -كلها يومياً ،ولكنها دوماً هناك ،قد
ال.
ً
�أما الق�سم الثالث من عمل الأ�ستاذ اجلامعي تبدو احلياة الأكادميية حياة هادئة ملن يراها
فهو املهام الإدارية ،فال يكاد يخلو �أ�ستاذ من من اخل��ارج ،ولكنها حياة �صاخبة ن�شطة ملن
تغطية عمل �إداري ما� ،سوا ًء كان على م�ستوى ميار�سها من الداخل ،خا�صة عندما يحركها
ق�سمه �أو كليته �أو على م�ستوى اجلامعة؛ ط�لاب جم��دون يدفعهم الن�شاط ،ويحدوهم
فقد يكون رئي�ساً �أو نائب رئي�س للق�سم� ،أو الأمل يف م�ستقبل عامر لهم ولوطنهم املعطاء.
�أمت��ن��ى �أن ي��ك��ون ه��ذا امل��ق��ال ق��د �ساعدك
ع�ضوا يف �إح���دى اللجان العاملة على �أح��د
امل�ستويات املذكورة �آنفاً� ،أو يكون م�شرفاً على  -ع��زي��زي ال��ط��ال��ب  -يف ف��ه��م طبيعة عمل
الن�شاط الطالبي الال�صفي ،بل قد ميتد عمله �أ���س��ت��اذك ،و�أن يكون حمفزاً لك لتكون �أحد
الإداري �أحياناً خارج نطاق اجلامعة يف تقدمي �أع�ضاء ال�سلك الأكادميي يوماً ما ،ولكن مثل
اال�ست�شارات للم�ؤ�س�سات احلكومية �أو الأهلية .ه��ذا ال��ق��رار ي��ح��ت��اج م��ن��ك �إىل ج��د واج��ت��ه��اد
ق��د ت�ستنزف الأع��م��ال الإداري����ة �شيئاً من وتخطيط يبد�أ من الآن ،مبجرد فراغك من
وق��ت الأ���س��ت��اذ ،خا�صة ذل��ك ال��وق��ت املتعلق قراءة هذه ال�سطور� ،إن مل يكن قد بد�أ بالفعل،
بالعمل البحثي ،ولكنه �أم��ر الب��د منه ل�صقل متنياتي لك بالتوفيق.
�أ�ستاذ طب الأطفال  -كلية الطب
مهارات العمل الإداري للأ�ستاذ اجلامعي� ،إذ

الفشل جزء من النجاح
ال�صعوبات التي واجهوها لكنهم متا�سكوا وعلموا
�أو تعلموا كيف يواجهونها وذلك عرب التخطيط
ال�سليم ومعرفة نقاط ال�ضعف ومن ثم تطويرها.
البع�ض قد يعلم �أن الف�شل جزء من النجاح،
لكنه يقع يف �آف��ة عظيمة �أال وهي اال�ستعجال،
ف�تراه ي�ستعجل النجاح ،وم��ن ي�ستعجل �سيندم
كثرياً لأن رحلته �ستكون ثقيلة وحمملة بالهم
واالنتظار.
ال ننكر �أن الإن�سان بطبعه عجول ،لكن يجب �أن
يت�أنى لكي ي�ستمتع بطريقه للنجاح ،فاملتعة تكمن
�أي�ضاً برحلة الو�صول للهدف ،فلماذا اال�ستعجال
والقلق �إذاً!

ولنتذكر قول ال�شاعر:
ال تعجل َّن لأمر �أنت طالبُه
ُ
يدرك
فقلَّما
املطلوب ذو ال َعجلِ
َ
فذو ال ّتَ�أنِيّ
م�صيب يف مقا�صدِ ه
ٌ
وذو التَّعجلِ ال يخلو عن ال َزّللِ
ختاماً الت ُكن عجوالً وال ب�أ�س يف �أن تف�شل! وال
عيب يف �أن تخطئ! نحن ُولدنا لنتعلم ولن نكتفي
من العلم �أبداً.
رغد احلربي

ضبط الدولة وعالقته
بالترابط األسري
�إن حكومة دولتنا الر�شيدة
بقيادة وال��دن��ا �سلمان احلزم
وويل ع���ه���ده حم��م��د ال��ع��زم
حباها اهلل ورزقها فطنة وقوة
وحكمة وذك��اء يف التعامل مع
�أزمة فايرو�س كورونا ال�شر�س،
فبالفطنة ك��ان��ت الإج����راءات
ال��وق��ائ��ي��ة ج��اه��زة وب��ال��ق��وة مت
فر�ض الإج���راءات التنظيمية
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول
وبالذكاء واحلكمة مت التعامل د .ناصر بن مطلب
م���ع ال�����ش��ع��ب ب��ك��ل ���ش��ف��اف��ي��ة
ع��ن خ��ط��ورة ه��ذا الفايرو�س
ومت ن�شر �إح�����ص��اءات امل�����ص��اب�ين ال��ي��وم��ي��ة ل��ي��درك املجتمع
�أن امل�س�ؤولية العظمى تقع على عاتقه ملواجهة هذا الوباء
اخلطري والتخل�ص منه.
وبهذا ال�ضبط االجتماعي ب�شكل عام وحظر التجول ب�شكل
خا�ص من �أجل الوقاية من املر�ض و�سعياً للم�صلحة العامة
�أ�صبح هناك ق��وة يف الرتابط الأ���س��ري داخ��ل �أ�سر املجتمع
ال�����س��ع��ودي ف��ب��د�أت م��ظ��اه��ر احل��ب وامل����ودة وال��رح��م��ة وقيم
الت�سامح والإي��ث��ار والتوجيه تظهر بقوة بني �أف��راد الأ�سرة
وظهر الرتابط كالوحدة الواحدة بني �أع�ضائها والوقوف جنباً
�إىل جنب ،فتولدت الراحة النف�سية وال�صحية للأبناء والآباء.
حيث مت بناء الثقة بالنف�س والإح�سا�س بامل�س�ؤولية لكل فرد
من �أف��راد الأ�سرة بقدرته على املواجهة وامتدت هذه الثقة
للطم�أنينة وبالتايل بالتكاتف والتعاون مع املجتمع وبرزت روح
االنتماء الوطني من الفرد واجلماعة واملجتمع ملواجهة �أزمة
هذا الوباء اخلطري.
وبحول اهلل وقوته ورحمته عما قريب �سيظهر نتاج هذا
كله باال�ستب�شار وال�سعادة والفرح بك�شف هذه الغمة واجنالء
ورف��ع ه��ذا ال��ب�لاء وزوال ه��ذا ال���داء عنا وع��ن جميع بالد
امل�سلمني ،ف�أب�شروا وا�ستب�شروا و�إىل اهلل فو�ضوا �أمركم
وتوكلوا.
وف اخلتام ويف ظل مواجهة �أزمة هذا الفايرو�س لدي �أربع
يِ
بطاقات �شكر من القلب:
الأوىل :حلكومتنا الر�شيدة جلهودها ال�ضخمة واجلبارة يف
املواجهة والغنية عن التعريف فاملعرف ال يعرف.
الثانية :ل���وزارة ال�صحة التي ا�ستب�سلت وب��ذل��ت الغايل
والنفي�س يف �سبيل مواجهة هذا الوباء.
الثالثة :لوزارة التعليم التي �سخرت كل �أمكانيات التقنية
يف �سبيل ا�ستمرار العملية التعليمية يف ظل هذه الظروف.
الرابعة :لل�سلك الع�سكري بكافة قطاعاته التي �سخرت
جميع الكوادر والإمكانات لل�ضبط يف �سبيل التخل�ص من هذا
الداء.
حفظ اهلل �أمننا و�أماننا و�صحتنا وقيادتنا ووطننا من كل
�سوء ومكروه.
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
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برنامج التمويل امل�ؤ�س�سي للبحث واالبتكار

 26اهتمامًا بحثيًا ضمن  6أولويات بحثية
خاصة بالجامعة

يسعى البرنامج لتحقيق الريادة في حجم اإلنتاج البحثي وتميزه في الفروع الرئيسية
يعترب برنامج التمويل امل�ؤ�س�سي
للبحث واالبتكار والذي تتبنى متويله
وزارة التعليم ،برناجماً هاماً ي�سعى
لتطوير خارطة البحوث والتطوير
واالبتكار يف اجلامعات ال�سعودية
مبا ي�ساعدها يف تطوير �أولوياتها
وا�سرتاتيجياتها البحثية خ�لال
ال�سنوات الثالث القادمة.
وق������د د�����ش����ن م����ع����ايل رئ��ي�����س
اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور ب��دران
ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر ب��رن��ام��ج
التمويل امل�ؤ�س�سي للبحث واالبتكار
يف اجلامعة وال��ذي �أع��دت��ه عمادة
البحث العلمي ،وي�سعى �إىل �إنتاج
�أب���ح���اث خ�لاق��ة خل��دم��ة املجتمع
ت�ساهم يف عملية نقل االقت�صاد
ال�سعودي نحو اقت�صاديات امل�ستقبل
امل�ستدامة باعتماد بيئة بحثية فاعلة
ومنتجة بالإ�ضافة �إىل اال�ستخدام
الأمثل للموارد والتقنيات وتفعيل
ال��ت��ع��اون ال����دويل ،مم��ا ي����ؤدي �إىل
تو�سعة وتعزيز ال��ق��اع��دة البحثية
بجامعة امللك �سعود وذلك بالرتكيز
ع��ل��ى ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة ذات
الأهمية اال�سرتاتيجية للقطاعات
االقت�صادية وال�صناعية يف اململكة
العربية ال�سعودية.
�أهداف الربنامج
يهدف برنامج التمويل امل�ؤ�س�سي
للبحث واالبتكار يف اجلامعة �إىل
حتقيق الأهداف التالية:
 ال����ري����ادة يف ح��ج��م الإن���ت���اجالبحثي ومت��ي��زه يف ف���روع املعرفة
الإ�سرتاتيجية الرئي�سية :ال�صحة،
ورفاهية الإن�سان ،والتعليم ،وتقنية
النانو.
 تعزيز القدرات والبنية التحتيةامل��م��ي��زة ال�ل�ازم���ة ل��ل��ري��ادة حملياً
ودولياً يف جماالت علمية وهند�سية
حم��ددة :الطاقة والبرتوكيماويات،
واالب���ت���ك���ارات ال��رق��م��ي��ة ،وامل��ي��اه
والغذاء ،والبيئة.
 تعزيز وتو�سيع نطاق ال�شراكاتالبحثية حمل ًيا ودولياً لبناء �أبحاث
عالية اجلودة والت�أثري.
وي�شتمل برنامج التمويل امل�ؤ�س�سي
للبحث واالبتكار يف اجلامعة على
« »26اهتماماً بحثياً �ضمن «»6
�أولويات بحثية خا�صة بجامعة امللك
�سعود.
ا لأولويات البحثية و �أن�شطتها
 �أب���ح���اث ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ةوامل�ستدامة
تلتزم اململكة العربية ال�سعودية
بتحقيق احل ّد الأق�صى من القيمة
امل��ت��وق��ع��ة ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة حيث
تتبني «اقت�صاد الكربون الدائري»
« »CCEلتحقيق �أهداف اال�ستدامة
وت�سعى لتنمية �إمكانياتها يف هذا
امل��ج��ال ب��ال��ذات ع�بر تطوير �آلية
تداول الكربون اخلا�صة بها.
كما تعمل اململكة ب�شكل د�ؤوب

ع��ل��ى حتقيق امل��ع��اي�ير املن�صو�ص
عليها يف �أه����داف الأمم املتحدة
للتنمية امل�����س��ت��دام��ة وتتطلع �إىل
تطوير نظام يتم من خالله تقليل
انبعاثات الكربون و�إعادة ا�ستخدامه
وت��دوي��ره و�إزال��ت��ه ال�ستخدامه يف
م�شاريع �أخ��رى جمدية اقت�صاد ًيا
لتعزيز االقت�صاد.
وتندرج �ضمن هذه الأولوية عدة
�أن�شطة بحثية كالتايل:
 الريادة بثبات يف جمال �أنظمةتخزين الطاقة.
 �إح����راز ال��ت��ق��دم يف م�����س��اراتكفاءة الطاقة من خالل الرقمنة.
 تعزيز �أب��ح��اث اال�ستدامة يفتدوير املخلفات وحتويلها �إىل طاقة.
 تطوير البحث الإب��داع��ي يفجمال الطاقة ال�شم�سية.
 حت��ف��ي��ز ال��ب��ح��ث يف ت��ط��وي��رالطاقة النووية ال�سلمية.
 حم��ف��زات ج��دي��دة لعملياتبرتوكيميائية لدعم الطاقة النظيفة.
 �أبحاث العلوم ال�صحية وجودةاحلياة
تعد هذه الأول��وي��ة البحثية ذات
�أهمية ملحة وت��ت��واءم م��ع برنامج
تطوير الرعاية ال�صحية يف اململكة
العربية ال�سعودية املن�صو�ص عليه
يف ر�ؤية  ،2030وتهدف �إىل حت�سني
خدمة الرعاية ال�صحية ،وت�شجيع
ال��ت��ح��ول �إىل من��ط ح��ي��اة �صحي،
بالإ�ضافة �إىل تعزيز الإج����راءات
الوقائية �إزاء التهديدات ال�صحية،
وم���ن واج��ب��ن��ا ك��ج��زء م��ن املجتمع
الدويل اال�ستجابة للهموم والق�ضايا
البحثية ال��دول��ي��ة ،مثل :التغريات
املناخية والبيئية� ،صحة الإن�سان،
�أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة الدموية
والأي�����ض ،ع��ل��وم امل��خ والأع�����ص��اب،
ال����زراع����ة ،ال��ت��ن��ق��ل وامل���واج���ه���ات
الثقافية ،وتقليل ا�ستخدام املوارد
الطبيعية ،مع االنتقال من التعاون
الروتيني �إىل الت�صنيع والتنفيذ
الت�شاركي.
وت��ن��درج ع��ن ه��ذه الأول��وي��ة عدة
�أن�شطة بحثية كالتايل:
 �أن تكون اجلامعة بيت خربةيف جمال الأمرا�ض املعدية النا�شئة
لت�شخي�ص العوامل التي ت�ساهم يف
ن�ش�أتها.
 ن�����ش��اط ب��ح��ث��ي خ��ل�اق لفهمالأمرا�ض املزمنة ب�شكل �أعمق.
 زيادة الدعم ملواجهة حتدياتال�صحة النف�سية
 التقدم يف البحث واالبتكاروالتطبيقات التقنية من �أج��ل بيئة
هواء �أنظف وتقليل التلوث وتقليل
املخاطر ال�صحية.
 االبتكارات الرقميةلقد منا العامل الرقمي لي�صبح
رقماً �صعباً ال ميكن اال�ستغناء عنه
ل�سري عجلة املجتمعات ،وملواكبة
هذا الت�سارع �سرتكز �أولوية البحث
ه��ذه على �أرب��ع��ة جم��االت رئي�سية

تعمل المملكة على تعظيم
تسعى الجامعة لتمكين الطالب من
مواجهة متطلبات الحياة الحديثة االستفادة من نواتج البترول والغاز
للبحث وال��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى امل�ستوى
املحلي والعاملي:
 تعزيز �أث��ر الثورة الرقمية يفتقدمي رعاية �صحية عالية اجلودة.
 ت��ب��ن��ي ا���س��ت��خ��دام التقنياتالرقمية لإدارة احل�شود.
 زيادة زخم ا�ستخدام التقنية يفالتو�سعات احل�ضرية اجلديدة لدعم
الت�صنيع.
 تطبيق مفاهيم ت�أثري الروبوتاتعلى الثورة ال�صناعية الرابعة.
 الغذاء واملاء والبيئةت��ل��ب��ي ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة اجل��ام��ع��ة
االحتياجات االقت�صادية واملجتمعية
وال�صناعية والإمنائية املحلية من
خ�لال تعزيز �إنتاجية البحث يف
قطاعات امل��ي��اه وال��غ��ذاء والطاقة
كم�صلحة وطنية ن�صت عليها ر�ؤية
 ،2030ح��ي��ث تت�ضمن ال�برام��ج
ذات ال�صلة بهذه اال�سرتاتيجية:

التنمية ال�صناعية الوطنية؛ برنامج
العمل اللوج�ستي وتنمية قطاع
الطاقة لتحقيق اال�ستدامة البيئية؛
اال�ستخدام الفعال مل���وارد الرتبة
لتحقيق الأم���ن ال��غ��ذائ��ي؛ �ضمان
اال�ستخدام امل�ستدام مل��وارد املياه
وم��ي��اه ال�صرف ال�صحي؛ وت�أهيل
املدن الإقت�صادية.
ومي��ك��ن حت�����س�ين الأم�����ن امل��ائ��ي
ال��غ��ذائ��ي وال��ط��اق��ة على امل�ستوى
العاملي من خالل الإدارة املتكاملة
واحل����وك����م����ة ع��ب�ر ال���ق���ط���اع���ات
والنطاقات ،وكذلك دعم االنتقال
�إىل االق��ت�����ص��اد الأخ�����ض��ر بهدف
اال�ستخدام الأك�ثر كفاءة للموارد
وزيادة �أكرب يف تنا�سق ال�سيا�سات.
عطفاً على ذلك تعكف اجلامعة،
كجزء م��ن النظام البيئي ال��دويل
للبحوث ،على زيادة عدد اتفاقيات
ال��ت��ع��اون ال����دويل وحت��ق��ي��ق قيمة

مبادرات التمويل امل�ؤ�س�سي يف جامعة امللك �سعود
�ستقوم عمادة البحث العلمي بالإ�شراف على تنفيذ جمموعة من
امل��ب��ادرات التي تخدم كل توجه ا�سرتاتيجي �ضمن برنامج التمويل
امل�ؤ�س�سي للبحث واالبتكار ،والإعالن عنها توالياً ،وهي كالتايل:
• املبادرة الأوىل :البحوث الدولية عالية اجلودة
• املبادرة الثانية :البحوث املوجهة عالية اجلودة
• املبادرة الثالثة :دعم الت�شغيل الب�شري
• املبادرة الرابعة :دعم البنية التحتية
• املبادرة اخلام�سة :الدعم الت�شغيلي الفني للبحث العلمي
• املبادرة ال�ساد�سة :امل�ؤمترات وور�ش العمل البحثية
• املبادرة ال�سابعة :املجموعات البحثية املوجهة
• املبادرة الثامنة :دعم املراكز البحثية املتخ�ص�صة
• املبادرة التا�سعة :دعم ت�أليف كتاب بحثي
• املبادرة العا�شرة :م�ساندة وخدمة الباحثني
• املبادرة احلادية ع�شرة :الزيارات العلمية
• املبادرة الثانية ع�شرة :التفرغ العلمي بجامعة امللك �سعود
• امل��ب��ادرة الثالثة ع�����ش��رة :دع��م البحث وال��ت��ط��وي��ر لالبتكارات
واالخرتاعات اململوكة للجامعة
• املبادرة الرابعة ع�شرة :دعم امل�شاريع والأبحاث االبتكارية لطالب
مرحلة البكالوريو�س

م�ضافة بنقل التقنية �إىل البحث
والتطوير يف هذا املجال.
وتندرج �ضمن هذه الأولوية عدة
�أن�شطة بحثية كالتايل:
 ت��ب��ن��ي االجت���اه���ات املتقدمةاجلديدة يف حتلية املياه.
 �إيجاد حلول للتهديدات جتاهامل���وارد والبيئة التي ت��واج��ه امل��دن
الكربى يف امل�ستقبل.
 تعزيز البحث والتقنية واالبتكاريف الأنظمة امل�ؤمتتة جل��ودة املياه
وتوزيعها بكفاءة.
 الأمن الغذائي واملائي. الكربون ذو القيمة امل�ضافة منالنفايات النا�شئة اجلديدة.
* حتويل املخلفات �إىل مواد ذات
قيمة.
 البرتوكيماوياتتعتمد اململكة العربية ال�سعودية
يف تنميتها على �صناعاتها البرتولية
والبرتوكيميائية وت�سعى ب�شكل
ح��ث��ي��ث ل�لا���س��ت��ف��ادة ال��ع��ظ��م��ى من
ن���واجت ال���ب�ت�رول وال���غ���از الطبيعي
لإنتاج البرتوكيميائيات ذات القيمة
االقت�صادية ،ومتيزت جامعة امللك
�سعود بعالقتها م��ع �شركة �سابك
والتي �أثمرت عن �إن�شاء مركز �سابك
للبوليمرات.
ومن �أهم املجاالت التي �ستعمل
هذه املبادرة عليها :ت�صنيع حفازات
ج��دي��دة يف �صناعة البوليمرات،
�إنتاج �أغ�شية بوليمرية ال�ستخال�ص
املعادن من املياه ،تطبيقات املنتجات
البرتوكيميائية يف الدهانات.
وتندرج عنها عدة �أن�شطة بحثية
كالتايل:
 ا���س��ت��خ��دام امل�����واد ال��ن��ان��وي��ةالبوليمرية لتنقية املياه والتخل�ص
من امللوثات واملواد امل�شعة.
 تطوير البوليمرات الذكية. ت�صنيع م��واد بال�ستيكية ذاتقيمة للبيئة والتطبيقات ال�صناعية.
 تعليم العلوم والتقنية والهند�سةوالريا�ضيات

ت�سعى اململكة �إىل تطوير املهارات
العامة والأ�سا�سية جلميع الطالب
لتمكينهم م��ن م��واج��ه��ة متطلبات
احل��ي��اة احل��دي��ث��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
امل���ه���ارات املتخ�ص�صة ل��ك��ل مهنة
تغطي جميع املجاالت املهنية جليل
ال�����ش��ب��اب ،وق���د �أك����دت ع��ل��ى ه��ذا
ر�ؤية اململكة  2030وخطة التحول
الوطني .ويكمن الهدف الرئي�سي
يف �إع��داد ق��وة عاملة جاهزة حلل
م�شاكل العامل احلقيقي من خالل
�أن�شطة التعلم العملي والت�صميم
الإبداعي ،حيث ي�ساهم التعليم يف
انتقال االقت�صاد من االعتماد على
م�صدر واحد للدخل �إىل �آخر يعتمد
على العقليات ذات املهارات العالية
وال��ط��اق��ات ال��ب�����ش��ري��ة الإب��داع��ي��ة
واملنتجة.
وال����ه����دف م���ن وراء ال�ترك��ي��ز
على ال��ع��ل��وم والتقنية والهند�سة
وال���ري���ا����ض���ي���ات ه����و ال�������ض���رورة
االقت�صادية القائمة على �ضمان
ا�ستعداد ال��ق��وى العاملة احلالية
وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة الق���ت�������ص���اد ق��ائ��م
على ال��ع��ل��وم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات يف امل�ستقبل من خالل
تعزيز ال��ع�لاق��ات ب�ين امل�ؤ�س�سات
التعليمية وال�صناعة وامل�ؤ�س�سات
املجتمعية.
وقد تعاونت فرق بحثية لأع�ضاء
هيئة تدري�س من تخ�ص�صات متعددة
يف عدد من م�شروعات «»DBER
امل��ت��ع��ل��ق��ة بـ« »STEMوخ��ل��ق��ت
��ر���ص��ا ج��دي��دة لإ���ش��راك الطالب
ف ً
يف التجارب البحثية الأ�صيلة يف
جم��ال العلوم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات.
وتندرج �ضمن هذه الأولوية عدة
�أن�شطة بحثية كالتايل:
 تعليم « »STEMيف اململكةالعربية ال�سعودية.
 �إجراء درا�سات وا�سعة النطاقيف تعليم العلوم والريا�ضيات.

تلتزم المملكة بتحقيق أفضل قيمة لقطاع الطاقة وتتبني اقتصاد الكربون الدائري «»CCE
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حققوا املرتبتني الأوىل والثالثة يف فئة «الطالب والطالبات»
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أمير الرياض يكرم طالب «العمارة والتخطيط»
الفائزين بمسابقة جبل «أبو مخروق»

د .الدغيشم :فرصة رائعة للطالب إلبراز أفكارهم العمرانية ومهاراتهم اإلبداعية

د .اللهيم :تستحق الثناء لما صاحبها من تنظيم وإعداد وإشراك للمبدعين والمتميزين
كتب :علي عجالن
كرم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري
منطقة الريا�ض يف مكتبه بق�صر
احلكم يوم الثالثاء 1442/3/3هــ
املوافق 2020/10/20م وبح�ضور
�صاحب ال�سمو الأم�ي�ر في�صل بن
عبدالعزيز بن عياف �أم�ين منطقة
ال��ري��ا���ض؛ ال��ف��ائ��زي��ن يف م�سابقة
تطوير موقع جبل «�أبو خمروق».
قيمة تاريخية
ه��دف��ت امل�����س��اب��ق��ة �إىل ت��ق��دمي
درا���س��ات وح��ل��ول ت�صميمية على
ال�صعيد العمراين واملعماري لتطوير
م��وق��ع اجل��ب��ل مب���ا ي��دع��م اخل��ط��ة
اال�سرتاتيجية لأمانة منطقة الريا�ض
ومبا يحافظ على القيمة التاريخية
له كونه من املعامل القدمية للريا�ض،
حيث ت�شري ال��ك��ت��اب��ات التاريخية
�أن���ه ك��ان متنزها للم�ؤ�س�س امللك
عبدالعزيز  -طيب اهلل ث��راه  -ثم
�أ�صبح حديقة عامة ل�سكان مدينة
الريا�ض.
حلول م�ستدامة
ُطلب من امل�شاركني يف امل�سابقة
اق�تراح حلول للإ�شكاليات احلالية
ب��امل��وق��ع وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��رك��ة النقل
من و�إىل وداخ��ل امل��وق��ع ،واملناطق
اخل�����ض��راء والأم���اك���ن الرتفيهية،
وغ�ي�ره���ا م���ن اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة
ال�لازم��ة مبا يُقدم حلوالً معمارية
وع��م��ران��ي��ة م�ستدامة وي�سهم يف
تطوير وحت�سني املدينة ويعزز جودة
احلياة بها.
 80م�شاركة
ت���ق���دم ل��ل��م�����س��اب��ق��ة جم��م��وع��ة
م��ن امل��ك��ات��ب وال�����ش��رك��ات و�أي�����ض��ا
جمموعة من فرق العمل ،وكذلك
ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات واجل��ه��ات
الأكادميية ،ومن �ضمنها جمموعة
من طالب وطالبات كلية العمارة
والتخطيط بجامعة امللك �سعود،
وقد بلغ عدد امل�شاركات �أكرث من
« »80م�شاركة.

فوز  9ت�صاميم
�أ�سفرت النتائج النهائية للم�سابقة
وال��ت��ي مت �إعالنها يف مكتب �سمو
�أم�ير املنطقة – حفظه اهلل – عن
فوز «� »9أعمال ت�صميمية ،من بني
 80م�شاركة ،ح�صل فريق طالب
ق�سم العمارة وع��ل��وم البناء بكلية
العمارة والتخطيط على املرتبتني
الأوىل وال��ث��ال��ث��ة يف ف��ئ��ة ال��ط�لاب
والطالبات واجلهات الأكادميية.
ح�س وطني
ويف ه��ذا ال�صدد حت��دث �سعادة
ال��دك��ت��ور عبدالعزيز ب��ن ج��ار اهلل
ال��دغ��ي�����ش��م ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة
والتخطيط بقوله� :إن ط��رح مثل
هذه امل�شاريع اال�سرتاتيجية الهامة
على املكاتب وال�شركات الهند�سية
وف��رق العمل والأف���راد وعلى وجه
اخل�����ص��و���ص ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
كم�سابقة؛ مينحهم فر�صة رائعة
لإبراز �أفكارهم املعمارية والعمرانية
وحلولهم ومهاراتهم الإبداعية مبا
يعزز لديهم احل�س الوطني خدمة
لهذا الوطن الكبري.
م�سابقة احرتافية
وق���دم ���ش��ك��ره ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر في�صل ب��ن بندر بن
عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا�ض،
ول�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن
عبدالعزيز بن عياف �أمني املنطقة،
والذي كان �أحد من�سوبي الكلية ومن
خريجيها املتميزين ،على رعايته
وتنظيمه للم�سابقة ب�شكل احرتايف
متميز ،واختتم حديثه بالثناء على
الطالب امل�شاركني متمنياً لهم دوام
التوفيق.
فر�صة �سانحة
كما �أك��د الدكتور فهد بن �سعود
ال��ل��ه��ي��م ،وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����ش���ؤون
الأكادميية� ،أن مثل هذه امل�سابقات
تعد فر�صة �سانحة للطالب لتجربة
�أدوات ومفاهيم جديدة يف الت�صميم،
وكلما كانت امل�شاركة ثرية ومع عدد
كبري م��ن املتناف�سني كلما انعك�س
ذل��ك على م�ستوى الإب����داع لديهم

احلربي
خا�صة مع مناف�سات الأفكار الأخرى،
مقدما �شكره اجلزيل ل�سمو الأمري
في�صل بن عبدالعزيز بن عياف �أمني
املنطقة ملنحه الطالب والطالبات
واجلهات الأكادميية الثقة وامل�س�ؤولية
للمناف�سة يف امل�سابقة التي ت�ستحق
ال��ث��ن��اء وال��ت��ق��دي��ر مل��ا �صاحبها من
تنظيم و�إع���داد و�إ���ش��راك للمبدعني
واملتميزين.
 3مراحل و 5مناطق
الطالب فهد احلربي توجه بال�شكر
ملجموعته املكونة م��ن :م .عبداهلل
ال�شرثي ،م .ماجد القرين ،م .نواف
املطريي ،م� .سلطان العتيبي على ما
قدموه من جمهود �أدى حل�صولهم
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف م�سابقة
تطوير جبل �أبو خمروق على م�ستوى
ال���ط�ل�اب واجل���ه���ات الأك���ادمي���ي���ة.
وقال :واجهنا العديد من التحديات
خالل عملية الت�صميم ،ومما �صعب
الأم��ور �أك�ثر هي الأو���ض��اع الراهنة
ب��ت�����ش��دي��د االح���ت���رازات ال�صحية
نتيجة تف�شي وباء كورونا امل�ستجد
 ،COVID-19وخ�����ص��و���ص��ا يف
البدايات حيث مل نكن قادرين كفريق
على االجتماع املبا�شر ،فاعتمدنا
على التوا�صل عن طريق الإنرتنت،
وكانت هذه بحد ذاتها مع�ضلة ،ومل
نكن قادرين على الزيارة امليدانية
للجبل �إىل �أن خففت ق��ي��ود منع
ال��ت��ج��ول ،ومل يكن جميع �أع�ضاء
الفريق متفرغني للعمل اجلماعي،

الطالب الفائزين يف م�سابقة «�أبو خمروق»
 امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ج���اري���ة ،وه��يفكان البع�ض ملتزماً بالعمل مع
اجلهات التدريبية والبع�ض الآخر املطلة على ���ش��ارع ���ص�لاح الدين
ي��در���س �صيفا ،ول��ك��ن وهلل احلمد الأي��وب��ي ،ومتثل الع�صب التجاري
تكللت جهودنا بالظفر ب�أحد املراكز الأه�����م ل��ل��م�����ش��روع ،حت��ت��وي ع��دة
جممعات جتارية ومواقف �سيارات
الثالثة الأوىل.
كانت الفكرة الت�صميمية قائمة ت�سع لأك�ثر من � ١٥٠سيارة ،وهي
على املحافظة على قيمة ومكانة مربوطة مب�شروع �شبكة النقل العام
اجلبل تاريخيا وجغرافيا ،بداي ًة امل�ستحدثة ،وهي ب�أ�شكال م�ستوحاة
باحل�ضارات القدمية مثل «ط�سم» من الكثبان الرملية حماكاة لطبيعة
و«ج���دي�������س» وامل����ع����ارك ك��م��ع��رك��ة مدينة الريا�ض.
 املنطقة ال��ري��ا���ض��ي��ة ،وجعلتال��ي��م��ام��ة ،وال�شخ�صيات ال��ب��ارزة
كالأع�شى وزرق��اء اليمامة؛ و�صوالً بالقرب من احلي ال�سكني بعيدا عن
�إىل امللك عبدالعزيز �آل �سعود الذي ال�ضو�ضاء وم�سارات حركة ال�سيارات
اتخذ اجلبل مر�صداً ي��راق��ب منه ال��ع��ال��ي��ة ،بحيث ت��خ��دم مرتاديها
الريا�ض القدمية ،وكان املكان الذي وال�سكان املحليني ب�أكرب قدر ممكن
م��ن الأم����ان ،وحت���وي ع��دة مالعب
يق�صده للراحة واال�ستجمام.
وم��ن ه��ذا املنطلق وه���ذه امل��ادة ري��ا���ض��ي��ة ،و���س��اح��ة �أل��ع��اب متارين
التاريخية مت ربطها بحا�ضر ور�ؤية ريا�ضية ،وم�سار دراج���ات متعدد
اململكة مع احلفاظ على قيمة اجلبل امل�ستويات ومير ب�أكرث من منطقة.
 منطقة الطفل ،تتو�سط املنطقة�صمم
التاريخية كما هي عليه ،حيث ُ
امل�شروع على ثالثة مراحل وخم�س اخل�����ض��راء وامل��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة
واملنطقة الثقافية ،بحيث تعطي
مناطق �أ�سا�سية:
 املنطقة اخل�ضراء وهي متثل ن�سبة �أم���ان �أك�بر للأطفال ور�ؤي��ةم�سري ال��ق��واف��ل م��ن ال�شرق غربا وم��راق��ب��ة �أف�����ض��ل م���ن ق��ب��ل ذوي
الأط��ف��ال ،و�أك��دن��ا معيار ال�سالمة
و�صوالً اىل الريا�ض القدمية.
 امل��ن��ط��ق��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ح��ي��ث مت ه��ذا بجعل املنطقة مبن�سوب �أقلت�صميمها مبا ي�شابه ت�صميم مدينة لو�ضع حدود منطقة لعب وا�ضحة
الريا�ض القدمية حينما كان ينظر للأطفال.
خ��ت��ام��اً� ،أ���ش��ك��ر �أم���ان���ة منطقة
لها امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه
من فوق اجلبل ،ويتو�سط املنطقة الريا�ض على طرحها هذه امل�سابقة،
�سارية العلم ،كما �أنها متثل نقطة مم���ا ج��ع��ل �أط���ي���اف امل��ج��ت��م��ع من
جهات �أكادميية و�شركات معمارية
و�صول القوافل قدميا.

وهند�سية على امل�شاركة يف �صنع
حا�ضر املنطقة ،مب��ا يعود بالنفع
ع��ل��ى امل��دي��ن��ة و�سكانها وزواره����ا،
حا�ضرا وم�ستقبال ،ومب��ا �أنتجته
هذه امل�سابقة من تنمية روح التعاون
والتناف�س ل��دى اجل��ه��ات والأف���راد
امل�شاركني ،ون�أمل من باقي الأمانات
واجلهات احلكومية والأهلية طرح
م�سابقات مماثلة ،ما يجعل لدينا
البيئة التناف�سية ال�صاحلة والطموح
لدى الأف��راد باالنخراط مبثل هذه
امل�شاريع وت��رك الأث��ر احل�سن فيها
ويف جمتمعاتهم.
 4مبادئ ت�صميمية
فيما قال الطالب عبدالعزيز �آل
ط��ال��ب :ي�صنع امل�����ش��روع جمموعة
�صور ذهنية ل��دى ال���زوار ب�أ�سلوب
ثقايف وتعليمي وترفيهي وتفاعلي،
وت��ع��ت��م��د ال��ف��ك��رة ال��رئ��ي�����س��ي��ة على
�إعادة ترميم وت�أهيل املوقع احلايل،
و���ص��ن��اع��ة حم����اور ب��داخ��ل امل��وق��ع
موجهة �إىل عنا�صر مكانية باملنطقة
لتخلق العديد من التجارب املختلفة
واملتنوعة ل��ل��زوار ،حيث �إنها تقدم
�أمنوذجا للتنزه والرتفيه مع الثقافة
والتعلم والرجوع �إىل التاريخ القدمي
من خالل برامج و�أن�شطة خمتلفة.
و����س���ع���ي���ا ل���ل���و����ص���ول حل���اج���ة
امل�ستخدمني والإت���اح���ة للمجتمع
امل�شاركة يف امل�شاريع ،قمنا ب�إر�سال
ا�ستبيان نتعرف م��ن خ�لال��ه على
ح���اج���ات ال��ن��ا���س وان��ط��ب��اع��ات��ه��م
واق�ت�راح���ات���ه���م ،وق����د ����ش���ارك يف
اال�ستبيان �أكرث من � 1000شخ�ص
من �أعمار خمتلفة ،و�سعيا للو�صول
لنتيجة �أف�ضل قمنا بعدة زي��ارات
ميدانية تتيح لنا مقابلة النا�س
و�س�ؤالهم ومالحظة ت�صرفاتهم يف
ع��دة متنزهات ،وق��د �أك��د الفريق
على �أه��م املبادئ الت�صميمية التي
انطلق من خاللها وهي اال�ستدامة,
التفاعل ,التاريخ ,واال�ستثمار ،وقد
مت حتقيقها من خ�لال العديد من
االعتبارات الت�صميمية والأن�شطة
داخل املوقع.

آل طالب :رؤية الفريق في المشروع قامت على تقديم صورة طبيعية بإطار ثقافي وتفاعلي
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«المناعة الطبيعية»

من كورونا قد ال تدوم طويال!
�أظهرت درا�سة �أن الأج�سام امل�ضادة لفريو�س
كورونا امل�ستجد تراجعت ب�سرعة لدى الربيطانيني
خ�لال ال�صيف ،مم��ا ي�شري �إىل �أن ال��وق��اي��ة بعد
الإ�صابة قد ال ت��دوم طويال ،ويزيد من احتمال
انخفا�ض املناعة يف املجتمع.
وتتبع العلماء يف «�إمربيال كوليدج لندن» م�ستويات
الأج�����س��ام امل�ضادة ل��دى الربيطانيني بعد املوجة
الأوىل من �إ�صابات كوفيد -19يف مار�س و�أبريل.
ووج��دت الدرا�سة �أن انت�شار الأج�سام امل�ضادة
انخف�ض مبقدار الربع ،من  6%من ال�سكان قرب
نهاية يونيو �إىل  4.4%فقط يف �سبتمرب.
ويثري ذلك احتمال انخفا�ض مناعة ال�سكان قبل
موجة ثانية من الإ�صابات يف الأ�سابيع الأخ�يرة،
والتي �أجربت ال�سلطات على فر�ض �إجراءات عزل
عام وقيود حملية.
وعلى الرغم من �أن املناعة من فريو�س كورونا
�إمنا هي م�س�ألة معقدة وغام�ضة ،وقد ت�ساعدها
اخلاليا التائية وكذلك اخلاليا البائية التي ميكن �أن
حتفز الإنتاج ال�سريع للأج�سام امل�ضادة بعد معاودة
التعر�ض للفريو�س ،فقد قال الباحثون �إن اخلربة
املكت�سبة م��ن معرفة ف�يرو���س��ات ك��ورون��ا الأخ��رى
�أ�شارت �إىل �أن املناعة قد ال تدوم.
وقالت ويندي باركلي ،رئي�سة ق�سم الأم��را���ض
املعدية يف «�إم�بري��ال كوليدج لندن» لل�صحافيني:
«ميكننا ر�ؤية الأج�سام امل�ضادة ونراها ترتاجع ونعلم
�أن الأج�سام امل�ضادة مبفردها تقي متاما».
و�أ�ضافت« :وعلى اجلانب الآخ��ر� ،أود �أن �أقول
�إنه يف ظل ما نعرفه عن فريو�سات كورونا الأخرى

�سيبدو الأمر كما لو �أن املناعة ترتاجع بنف�س املعدل
مع تراجع الأج�سام امل�ضادة ،وه��ذا م�ؤ�شر على
�ضعف املناعة على م�ستوى ال�سكان».
وب��ي��ن��ت ال��درا���س��ة �أن م��ن ت����أك���دت �إ���ص��اب��ت��ه��م
بكوفيد -19م��ن خ�لال اخ��ت��ب��ار تفاعل البلمرة
املت�سل�سل «ب��ي���.س��ي�.آر» امل��ع��ي��اري ك��ان انخفا�ض
الأج�سام امل�ضادة لديهم �أقل و�ضوحا مقارنة مع من
مل تظهر عليهم �أعرا�ض ومن مل يعلموا ب�إ�صابتهم
من الأ�سا�س.
ومل يكن هناك �أي تغري يف م�ستويات الأج�سام
امل�ضادة لدى العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية
فيما قد يرجع �إىل تعر�ضهم املتكرر للفريو�س.
وتدعم الدرا�سة النتائج التي تو�صلت �إليها م�سوح
مماثلة يف �أملانيا �سابقاً ،والتي وجدت �أن الغالبية
العظمى من النا�س مل يكن لديهم �أج�سام م�ضادة
لكوفيد ،-19حتى يف ب����ؤر تف�شي امل��ر���ض ،و�أن
الأج�سام امل�ضادة قد تتناق�ص من �أج�سام من تكونت
لديهم.
و�أ���ص��درت «�إم�بري��ال ك��ول��ي��دج» درا�ستها ،التي
ا�ستندت �إىل م�سح �شمل � 365ألف بالغ اختريوا
ع�شوائيا ،كورقة مبدئية ومل يتم التحقق منها وفق
�أ�سلوب مراجعة النظراء.
وقالت باركلي من «�إمربيال كوليدج» �إن التناق�ص
ال�سريع للأج�سام امل�ضادة مل يكن له بال�ضرورة ت�أثري
�سلبي على فعالية اللقاحات التي متر حاليا مبرحلة
التجارب ال�سريرية.
و�أ�ضافت« :اللقاح اجليد قد يكون �أف�ضل كثريا
من املناعة الطبيعية».

تزايد الدالئل على ارتباط
فيتامين «د» بـ«كورونا»

ت�ستمر الأدل��ة يف الت�أكيد على دور يلعبه فيتامني «د» يف حتديد مدى
خطورة الإ�صابة بفريو�س كورونا ،و�شدة املر�ض و�أعرا�ضه �أي�ضا.
فبح�سب موقع «�إن�سايدر اليف» ،وجدت واحدة من �أحدث الدرا�سات،
وال��ت��ي نُ�����ش��رت م ��ؤخ��راً يف جملة & Clinical Endocrinology
� ، Metabolismأن �أك�ث�ر م��ن  ٪ 80م��ن مر�ضى ف�يرو���س ك��ورون��ا يف
م�ست�شفى �إ�سباين يعانون من نق�ص فيتامني «د» الذي تولده �أ�شعة ال�شم�س.
وت�شري النتائج �إىل �أن حتديد وعالج مر�ضى كورونا الذين يعانون من
نق�ص فيتامني «د» وخا�صة �أولئك املعر�ضني خلطر كبري بالن�سبة للحاالت
ال�شديدة من  COVID-19مثل كبار ال�سن ،ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني
النتائج.
كما وجدت الدرا�سة �أن  82.2٪من املر�ضى يف امل�ست�شفى يعانون من
نق�ص فيتامني «د» بينما  47.2٪فقط من الأ�صحاء يعانون من نق�ص
فيتامني «د».
ً
مري�ضا
ولإجراء الدرا�سة ،قارن الباحثون م�ستويات فيتامني «د» لـ 216
م��ن امل�صابني ب��ـ « »COVID-19يف م�ست�شفى «Universitario
�شخ�صا �سلي ًما
 »Marqués de Valdecillaم��ع م�ستويات 197
ً
مت�شابهني من حيث العمر واجلن�س.
وبا�ستثناء مر�ضى فريو�س كورونا الذين كانوا يتناولون مكمالت فيتامني
«د» ،وجد الباحثون �أن  82.2٪من مر�ضى « »COVID-19يعانون من
نق�ص فيتامني «د» ،مقارنة بـ  47.2٪فقط من الأ�شخا�ص يف جمموعة
املقارنة.
وب�شكل عام ،كانت م�ستويات فيتامني «د» لدى مر�ضى «كوفيد � »-19أقل
لدى الن�ساء .كما وجد معدو الدرا�سة � ً
أي�ضا �أن مر�ضى كورونا الذين لديهم
م�ستويات منخف�ضة من فيتامني «د» كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة بارتفاع
�ضغط الدم و�أمرا�ض القلب ،وعالمات االلتهاب املرتفعة ،والإقامة الطويلة
يف امل�ست�شفى.

دواء جديد يمنع الشخير أثناء النوم

ت��و���ص��ل��ت ���ش��رك��ة Apnimed
الأم�يرك��ي��ة �إىل دواء ج��دي��د مينع
ال�شخري �أثناء النوم ويخفف �أعرا�ض
انقطاع النف�س االن�سدادي النومي
ال��ذي ي�صيب امل�لاي�ين ح��ول العامل
وي�سبب ال�شخري ال�شديد .وي�صاب
ال��رج��ال والن�ساء ب�أمرا�ض انقطاع
النف�س االن�سدادي النومي ولكنه �أكرث
�شيوعا عند الرجال فوق �سن .40
ً
وب��ح�����س��ب �صحيفة دي��ل��ي ميل

�إذا كان لديك �صعوبة يف الرتكيز،
�أو ذكريات م�ش ّو�شة� ،أو م�شاكل يف
الذاكرة تظهر لديك وتعاين منها بني
فرتة و�أخرى ،ف�إن ذلك قد يكون يف
كثري من الأحيان �أعرا�ضاً لأمرا�ض
ع�صب ّية ،ولكن ال تقلق ،فدائ ًما ما
مي��ك��ن �أن ي��ج��د ال��ع��ل��م ح��ل� اً
�ول عرب
ال��غ��ذاء .ب�إمكان الأطعمة �أن تلعب
دو ًرا يف الأداء ال�سليم للغذاء ومعاجلة
الأعرا�ض الع�صبية وف ًقا ملوقع «�سي
نيوز» ،وه��ذه �أف�ضل خم�سة �أطعمة
حت�سن عمل الذاكرة:
ّ

الربيطانية ،ت�شري النتائج الأولية من
التجارب ال�سريرية �إىل �أن حبوب
منع احلمل الليلية قد تخفف من
هذه امل�شاكل بن�سبة ت�صل �إىل 74
 ،%فيما ميكن ل��دواء �آخ��ر ،ي�سمى
«�أوك�سي بوتينني» ،الذي يعمل على
امل�ستقبالت التي جتعل الع�ضالت
التي تتحكم يف الل�سان تنقب�ض بدالً
من �سد احللق والت�سبب يف ال�شخري،
�أن يكون مفيداً يف هذا ال�ش�أن.

وا�ستطاعت �شركة ،Apnimed
دم��ج هذين ال��دواءي��ن يف كب�سولة
واح�����دة وت���ق���وم ح��ال��ي �اً ب���الإع���داد
ل��ت��ج��ارب ���س��ري��ري��ة ،ف��ي��م��ا �أك���دت
ال�صحيفة الربيطانية �أن العالج،
وا���س��م��ه «�أوك�����س��ي��ب��وت��ي��ن�ين» ،قد
يحمل بع�ض امل��خ��اط��ر ،حيث قد
ي�سبب ج��ف��اف ال��ع�ين وت�شنجات
يف امل��ع��دة والنعا�س .كما مت ربط
«�أتوموك�سيتني» باالكتئاب والأفكار

االن��ت��ح��اري��ة ل���دى بع�ض الأط��ف��ال
ال��ذي��ن ع��وجل��وا ب��ه م��ن ا�ضطراب
فرط احلركة ونق�ص االنتباه.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ن��ي��ل �ستانلي،
خبري ال��ن��وم وع�ضو جمعية النوم
ال�بري��ط��ان��ي��ة« :ه���ذه ن��ت��ائ��ج �أول��ي��ة
مثرية لالهتمام ،كما �أن احلد من
الأعرا�ض واعد للغاية ،لكن هناك
حاجة �إىل مزيد من البحث ملعرفة
ما �إذا كان الت�أثري م�ستدا ًما».

الدماغ �إنتاجه.
 الأ�سماك الدهن ّية ال�سلمون،املاكريل ،ال�سردين ،وكل الأ�سماك
وخ�صو�صا
لل�صحة
الدهن ّية ممتازة
ً
ّ
احلفاظ على الذاكرة .هذه الأ�سماك
غنية بالأوميغا  ،3ال�ضروري لعمل
اخل�لاي��ا الع�صب ّية ال�سليم .ين�صح
بتناول الأ���س��م��اك الدهن ّية م ّرتني
لثالث م ّرات يف الأ�سبوع.
 امل��ك���� ّ�س��رات :م��ن امل��ع��روف �أنّ«الفيتامني ه��ـ» �أو ما يعرف � ً
أي�ضا
بـ«الفيتامني �إي» ،مينع التدهور

خا�ص ًة عند كبار ال�سنّ  .هذا
املعريفّ ،
الفيتامني ممكن �أن جنده يف اجلوز،
اللوز والبندق .ال حاجة لأكل كيلو يف
اليوم ولكن حفنة �صغرية يف ال�صباح
تكفي للإ�ستفادة من الفوائد.
 ال��ق��ه��وة� :إن ّمت ت��ن��اول القهوة
باعتدال فب�إمكانها �أن تكون مفيدة
للج�سم .وف� ًق��ا لدرا�سة نُ�شرت يف
جملة «نايت�شر نورو�ساين�س» لباحثني
�أم�يرك�� ّي�ين ،ف�����إنّ ال��ك��اف��ي�ين يح ّفز
ال��ذاك��رة على م��دى ي��وم واح��د على
الأقل وخا�ص ًة الذاكرة الب�صر ّية.

 5أطعمة لتقوية الذاكرة

 ال�شوكوال� :أ�صبح لديكم عذر �آخرلأكل ال�شوكوال ،فهو ممتاز للذاكرة،
بف�ضل احتوائه على «فيتامينات ب»،
متعدّد الفينول والثيوبرومني ،التي
حت ّفز اجلهاز الع�صبي.
 البي�ض� :سواء البي�ض املقلي«الأومليت» �أو امل�سلوق ،هو احلليف
القوي للحفاظ على ذاكرتك .يحتوي
البي�ض على الكولني ،فيتامني �ضمن
جمموعة «ب» ال�����ض��رور ّي��ة لإن��ت��اج
�أ�سيتيل ك��ول�ين ،ال��ن��اق��ل الع�صبي
املرتبط بالذاكرة والذي ال ي�ستطيع
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أنباء عن تطوير «أبل» لمحرك بحث ينافس «غوغل»
�س ّرعت �شركة «�أب��ل» العمل على
ت��ط��وي��ر حم���رك ب��ح��ث خ��ا���ص بها
ي�سمح ل�صانع «�آيفون» بتقدمي بديل
عن حمرك «غوغل» ،وفق ما �أورده
تقرير ل�صحيفة «فاينن�شال تاميز».
وقال التقرير ،الذي ا�ستند �إىل
م�صدر مل ي�سمه� ،إن هناك عالمات
على تقنيات البحث تظهر يف نظام
ت�شغيل «�أبل» الأحدث «�أي� .أو� .إ�س.
 .»14وت ��أت��ي ه��ذه اخل��ط��وة و�سط
تدقيق متزايد من هيئات مكافحة
االحتكار التي تقا�ضي «غوغل» يف
الواليات املتحدة على خلفية هيمنتها
امل��ط��ل��ق��ة ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ح��ث.
و�أ���ش��ارت وزارة ال��ع��دل الأمريكية
يف جزء من دعوى ق�ضائية �إىل �أن
حمرك «غوغل» يدفع ل�شركة «�أبل»
مليارات الدوالرات كي يكون حمرك
ال��ب��ح��ث ال��رئ��ي�����س��ي ع��ل��ى الأج��ه��زة
العاملة بنظام «�أي� .أو� .أ�س».
وكانت تقارير �سابقة قد ذكرت
�أن «�أب����ل» ب���د�أت ال��ق��ي��ام ب�أبحاث

داخلية من �أجل �إن�شاء حمرك بحث
خا�ص بها.
ووف���ق «فاينن�شل ت��امي��ز» ،فقد
ّ
وظ��ف��ت «�أب�����ل» ق��ب��ل ع��ام�ين ج��ون

جياناندريا الذي عمل يف «غوغل»
ك��رئ��ي�����س لق�سم ال��ب��ح��ث وال��ذك��اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي ،يف خ��ط��وة تهدف
ل��ب��ن��اء ق������درات يف ه����ذا امل��ج��ال

امل�صدرalarabiya :

بعد �سخريتها من «�أبل»

و�ستكون مثل هذه اخلطوة مفيدة
ل�شركة �سام�سونغ ب��ط��رق مماثلة

ل�شركة �أب���ل ،حيث ���س��ي ��ؤدي ذلك
�إىل تقليل النفايات الإلكرتونية،

وهو الأمر الذي من �ش�أنه م�ساعدة
البيئة ،ف�ض ً
ال عن خف�ض تكلفة املنتج
ب�شكل عام .وميكن �أن ت�ساعد �إزالة
العنا�صر يف تقليل التكلفة الإجمالية
للهاتف الذكي للم�ستهلكني ،وتعزيز
الأرب����اح ع��ن ط��ري��ق احل��ف��اظ على
ال�سعر كما هو مع خف�ض تكاليف
الإن��ت��اج ،كما ميكن � ً
أي�ضا ت�شجيع
العمالء على �شراء �سماعات ر�أ�س
منف�صلة ،مما يزيد الإيرادات ب�شكل
�أكرب .و�إذا كان هذا �صحيحاً ،فقد
ت��ك��ون ال��ت��ق��اري��ر حم��رج��ة ل�شركة
�سام�سونغ ،خا�صة �أنها ن�شرت يف
وقت �سابق على �أحد ح�ساباتها يف
«في�سبوك» �صورة ب�سيطة لل�شاحن،
وعلقت عليها بالقول �أن��ه �سيكون
موجوداً مع هاتف الغاالك�سي ،وذلك
يف �سخرية مما قامت به �شركة �أبل.
امل�صدرalqabas :

نمو هائل في عدد مستخدمي «تيمز» النشطين يوميا
ك�شفت ���ش��رك��ة مايكرو�سوفت
عن منو هائل يف عدد م�ستخدمي
خدمة م��ؤمت��رات الفيديو التابعة
لها «تيمز» � Teamsإب��ان جائحة
ال���ف�ي�رو����س ال���ت���اج���ي امل�����س��ت��ج��د
كوفيد COVID-19 -19التي
�أجربت النا�س على العمل والدرا�سة
من املنزل.
وقال الرئي�س التنفيذي لعمالقة
ال�برجم��ي��ات الأم��ري��ك��ي��ة «�ساتيا
ناديال» خ�لال حديثه عن الأرب��اح
امل��ت��وق��ع��ة ل��ل��رب��ع الأول م���ن ع��ام
� :2021إن «مايكرو�سوفت تيمز»
جتاوز  115مليون م�ستخدم ن�شط
يوم ًيا ،وهذا ميثل زيادة بن�سبة 53
يف املئة عن  75مليون م�ستخدم
ن�شط يوم ًيا يف �شهر ني�سان� /أبريل
املا�ضي ،وقبل نحو � 15شه ًرا ،مل
ي��ك��ن ع���دد م�ستخدمي التطبيق
يتجاوز  13مليون م�ستخدم ن�شط
يوم ًيا.
و�أ���ض��اف�« :إننا ن�شهد زي��ادة يف
اال�ستخدام والكثافة ،حيث يتوا�صل
الأ�شخا�ص ويتعاونون وي�شرتكون
يف �صناعة امل��ح��ت��وى ع�بر العمل
واحلياة والتعلم ،و�أنتج م�ستخدمو
� Microsoft 365أك�ثر م��ن 30
مليار دقيقة من التعاون يف وقت
واحد خالل الربع احلايل».

يُذكر �أن «مايكرو�سوفت تيمز»
هي �أداة التعاون اخلا�صة بحزمة
«�أوفي�س  ،»365التي تتناف�س مع
خ��دم��ات ،م��ث��ل��� :س�لاك ،Slack
وورك بلي�س  Workplaceمن
في�سبوك ،وج��وج��ل م��ي��ت ،وحتى
زوم  .Zoomويف الواقع ،تخو�ض
مايكرو�سوفت ح��رب اجتماعات
افرتا�ضية مع جوجل وزوم ،و�شهد
تطبيق «ج��وج��ل ميت» نحو 100
م��ل��ي��ون م�����ش��ارك يف االج��ت��م��اع��ات

يف ي���وم واح����د ،و���ش��ه��دت خ��دم��ة
«مايكرو�سوفت تيمز» �أكرث من 200
مليون م�شاركة يف االجتماعات،
يف ح�ي�ن ���ش��ه��دت خ���دم���ة «زوم»
�أك�ثر من  300مليون م�شارك يف
االج��ت��م��اع��ات يف ي���وم واح����د؛ مع
الإ���ش��ارة �إىل �أن��ه على عك�س عدد
امل�ستخدمني الن�شطني يوم ًيا ،ف�إن
عدد امل�شاركني يف االجتماع يح�سب
امل�ستخدم نف�سه �أكرث من مرة.
وم����ن����ذ ع�����ام  ،2018ك��ان��ت

خرائط غوغل توفر خدمة
إظهار انتشار «كوفيد» في
المناطق المقصودة

ولتعزيز قدرات امل�ساعد ال�شخ�صي
«�سريي».

«سامسونغ» تخطط إلزالة الشاحن والسماعة من هاتفها
ذكر موقع �أبل �إن�سايدر �أن عمالق
الإل��ك�ترون��ي��ات ال��ك��وري اجلنوبي
«�سام�سونغ» قد يحذو حذو �شركة
«�أب��ل» يف �إزال��ة ال�شاحن و�سماعات
الر�أ�س من علبة هاتف «غاالك�سي
�إ���س  ،»21وذل��ك بعد ف�ترة وجيزة
من ا�ستهزائه بهذه اخلطوة التي
قامت بها ال�شركة الأمريكية عندما
طرحت جهاز �آيفون .12
ووف��ق�اً للموقع ،ف ��إن ال�شائعات
وت��ق��اري��ر و�سائل الإع�ل�ام الكورية
اجل���ن���وب���ي���ة ،ت���ت���ح���دث ع����ن �أن
«�سام�سونغ» تفكر جدياً يف التخلي
عن كل من ال�شاحن و�سماعات الأذن
من علب هواتفها الذكية ب��دءاً من
«غاالك�سي �إ�س  ،»21يف حني ي�شري
حمللون اىل �أنها قد تزيل ال�سماعة
فقط ،بينما �سيبقى ال�شاحن يف
الوقت احلايل.

تقنية

17
11

«م��اي��ك��رو���س��وف��ت ت��ي��م��ز» تطبيق
الأعمال الأ�سرع من ًوا لل�شركة على
الإط�ل�اق ،وذل��ك قبل وق��ت طويل
النا�س
من �إجبار عمليات الإغالق
َ
على العمل والتعلم عن بُعد .ويف
�شهر �أي����ار /م��اي��و امل��ا���ض��ي ،ق��ال
م�����س ��ؤول ب�����ش��رك��ة مايكرو�سوفت
ملوقع � :VentureBeatإن «تيمز»
�سي�صبح “�أكرب ح��ت��ى م��ن نظام
ويندوز”.
امل�صدرaitnews :

حدثت �شركة غوغل خدمة خرائطها املجانية «غوغل ماب�س»
الأ�سبوع املا�ضي ،لتقدّم خا�صية تُظهر انت�شار كوفيد -19يف املناطق
التي يق�صدها امل�ستخدم ،وفق ما �أعلن عمالق البحث على الإنرتنت
يف مدونة نُ�شرت م�ؤخراً.
وقالت ال�شركة العمالقة �إنه �سيكون با�ستطاعة امل�ستخدم النقر
على خيار «كوفيد ،»-19الذي يتم الو�صول �إليه عرب ميزة «طبقات»
يف �أعلى زاوي��ة ال�شا�شة ،من �أج��ل تعزيز اخلرائط بنتائج الأي��ام
ال�سبعة الأخرية للإ�صابات لكل � 100ألف ن�سمة يف املناطق التي
تتم م�شاهدتها.
كما �أن هناك م�ؤ�شرا �سيتيح معرفة �إن ك��ان ع��دد الإ�صابات
بكوفيد -19يف نقطة معينة ي�سجل ازديادا او انخفا�ضا ،وفق مدير
منتجات «غوغل ماب�س»� ،سوغوي بانرجي.
و�أ���ض��اف بانرجي �أن الهدف من ه��ذه الأداة توفري «معلومات
�أ�سا�سية ب�ش�أن الإ�صابات بكوفيد -19يف منطقة ما ،بحيث ميكنك
اتخاذ قرارات مبنية على معلومات �أكرث حول �أين �ستذهب �أو ماذا
�ستفعل».
ولفت �إىل �أن البيانات امل�ستخدمة يف «طبقة كوفيد» يف اخلرائط
ت�أتي من م�صادر عدة بينها جامعة جونز هوبكنز و�صحيفة «نيويورك
تاميز» ومو�سوعة «ويكيبيديا» ،التي حت�صل على معلومات بهذا
ال�ش�أن من املنظمات ال�صحية ووزارات ال�صحة احلكومية.
وقالت ال�شركة ،التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها� ،إن هذه
اخلدمة �ستُطرح هذا الأ�سبوع يف جميع �أنحاء العامل ،عرب �إ�صدارات
من تطبيق اخلرائط خم�ص�صة للهواتف املحمولة التي تعمل بنظامي
�آبل �آي �أو ا�س ،و�أندرويد التابع لغوغل على ال�سواء.
و�سبق �أن قدمت غوغل خدمات خا�صة بكوفيد -19مثل ميزة
ت�سمح للم�ستخدمني مبعرفة حالة النقل العام ،ومتى يرجح �أن ي�شهد
ازدحاما.
وقال بانرجي «يف حني �أ�صبح التنقل �أكرث تعقيدا هذه الأيام ،ن�أمل
�أن ت�ساعدك ميزات خرائط غوغل يف الو�صول �إىل حيث حتتاج �أن
تكون ب�أمان وفعالية قدر الإمكان».
امل�صدرskynewsarabia :

فيس بوك تتوسع في مجال
األلعاب السحابية

تعتزم �شركة في�س بوك �أخذ نهج جديد يف جمال الألعاب ،فهي
لن تناف�س جوجل و�أمازون مبا�شرة عرب خدمة �ألعاب �سحابية مبزايا
قوية وتكون مدفوعة ،بل �ستوفر ق��وة ال�سحاب للألعاب وب��دون
احلاجة لعتاد خارجي.
تقول ال�شركة �إنها لن تعد امل�ستخدم بدعم جودة  4Kب�سرعة 60
�إطار يف الثانية لقاء  7دوالرات يف ال�شهر ،ولن تدفعك ل�شراء �أي
قطعة خارجية مثل يد حتكم.
ويعود تاريخ ال�شركة مع �صناعة الألعاب �إىل ع�شرة �أعوام منذ
�ألعاب الفال�ش وبعدها  HTML5التي تعترب تقنيات جيدة مع
الألعاب ال�صغرية والب�سيطة.
تريد في�س ب��وك تقدمي ق��وة احلو�سبة ال�سحابية �إىل الألعاب
احلالية لتوفرها للم�ستخدمني للعبها �ضمن تطبيق ال�شبكة
االجتماعية نف�سه.
بالت�أكيد �ست�ستفيد من �شركة  PlayGigaالأ�سبانية املتخ�ص�صة
يف الألعاب ال�سحابية التي ا�ستحوذت عليها العام املا�ضي.
كما �ستوفر في�س ب��وك �إمكانية اللعب لأك�ثر من  300مليون
م�ستخدم يعتمد على الألعاب يومياً ،وبد�أت الأ�سبوع املا�ضي اخلدمة
التجريبية و�ستكون متاحة عرب �أندرويد فقط ومن �أب��رز �ألعابها
 Asphalt 9و .Mobile Legends: Adventure
بد�أت ال�شركة باختبار امليزة يف الواليات املتحدة فقط مبدئياً،
وه��ي متاحة عرب الويب وتطبيق الأن��دروي��د وت��واج��ه م�شاكل مع
تطبيقها على .iOS
امل�صدرtech-wd :
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«جائزة الموظف المثالي»
عبر منصة إلكترونية

كتب :فهد الفليج
�أطلقت وكالة عمادة عمادة �ش�ؤون الطالب للتطوير واجل��ودة م�سابقة
«جائزة املوظف املثايل» للعام احلايل 1442هـ بداية من يوم الأحد /3 /8
1442هـ ،وملدة �أ�سبوعني ،وذلك يف �إطار �سعي العمادة لن�شر ثقافة اجلودة
والتميز الإداري بني من�سوبيها وحتفيزهم على الإجناز والإبداع يف العمل
مبا يحقق اهداف العمادة وفقاً ملعايري اجلودة والتميز.
ومت ت�صنيف اجلائزة اىل �أربع فئات� :أوال جائزة املوظف القيادي وي�شرتط
فيمن يتم تر�شيحه لهذه الفئة �أن تكون وظيفته احلالية مدير �إدارة ،م�شرف
مركز ،رئي�س وحدة� ،أو من يف حكمهم ،مع �إرفاق قرار تكليفه.
ثانيا جائزة املوظف الإداري ،وي�شرتط فيمن يتم تر�شيحه لهذه الفئة
�أن يكون من �ضمن �شاغلي الوظائف الإدارية ،ثالثا جائزة املوظف الفني،
وي�شرتط فيمن يتم تر�شيحه لهذه الفئة �أن يكون من �ضمن �شاغلي الوظائف
الفنية ،رابعا جائزة املوظف امل�ستخدم ،وي�شرتط فيمن يتم تر�شيحه لهذه
الفئة �أن يكون من �ضمن موظفي اخلدمات امل�ساندة.
يتم التقدمي على امل�سابقة عرب املن�صة الإلكرتونية ،وميكن لأي موظف
�أو موظفه يرغب يف التقدم تر�شيح نف�سه عرب املوقع الإلكرتوين للجائزة
 http://10.117.23.205/betaوالدخول للموقع من اجلامعة فقط.

«شؤون المكتبات»
تدعو لتحديث بيانات العضوية

انطالق حملة « 10دقائق تنقذ � 3أرواح» للتربع بالدم يف املدينة الطبية

رئيس الجامعة يشارك في «ملتقى التكامل المعرفي»

دعت عمادة �ش�ؤون املكتبات امل�ستفيدين من غري من�سوبي جامعة امللك
�سعود �إىل �ضرورة حتديث بياناتهم «ع�ضوية املكتبة» بهدف ربطها برقم
الهوية الوطنية/الإقامة ،والبيانات املطلوب حتديثها:
 �صورة من الهوية الوطنية/الإقامة. الربيد الإكرتوين. رقم اجلوال.تر�سل جميع البيانات عن طريق الربيد الإل��ك�تروين اخلا�ص بوحدة
خدمات امل�ستفيدين lib23@ksu.edu.sa
و�أعطت العمادة للم�ستفيدين مهلة  90يوماً من تاريخ الإعالن لتحديث
بياناتهم وبعد ذلك لعمادة �ش�ؤون املكتبات احلق يف �إلغاء الع�ضوية الغري
حمدثة وعدم قبول املطالبة املالية بالت�أمني املدفوع.

وحدة «المسؤولية» تستقبل وفدًا من
جمعية حفظ النعمة

���ش��ارك م��ع��ايل رئي�س اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر ،يف «ملتقى
التكامل املعريف» ،وال��ذي �أقيم يوم
االثنني املا�ضي ،برعاية معايل وزير
التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ
وافتتحه معايل نائب وزير التعليم
للجامعات والبحث واالب��ت��ك��ار د.
حممد بن �أحمد ال�سديري.
وق����ال م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة:

�سعدت بح�ضور ملتقى التكامل املعريف
برعاية وزير التعليم ،كحدث �أكادميي
ا�ستثنائي ،يلتقي فيه العلماء واخلرباء
بغر�ض ا�ست�شراف امل�ستقبل والو�صول
للتكامل املعريف خلدمة الوطن ور�ؤيته
وطموحاته ،م�ؤكداً �أن هذا امللتقى
ي�سلط ال�ضوء على اجلهود املبذولة
يف مواجهة ه��ذه اجلائحة من لدن
حكومتنا �أيدها اهلل .وقد �شارك يف

امللتقى �أكرث من  50متحدثاً و140
م�شاركة علمية ،والذي يهدف لتحقيق
جملة من املكت�سبات ملواجهة جائحة
كورونا من خالل �سل�سلة من الندوات
وامل�����ش��ارك��ات العلمية املتخ�ص�صة،
ومب�شاركة نخبة م��ن الباحثني من
خمتلف دول العامل وجامعات عريقة
ال�ست�شراف امل�ستقبل واالحتياجات
يف كافة املجاالت بعد جائحة فريو�س

ُعقد اجتماع عن بعد بني �أطراف
ال�شراكة ،جامعة امللك �سعود ،وجامعة
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية ،ملتابعة
ال��ت��ط��ورات وامل�ستجدات يف عملية
البحث واال�ستك�شاف �ضمن مبادرة
التعاون البحثي بعد توقيع اتفاقية
التعاون بني اجلامعتني يوم الأربعاء
 4ربيع الأول لعام  1442املوافق
� 21أكتوبر  .2020ت�ضمن االجتماع
كلمة ل��وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احلميزي ،ونائب رئي�س جامعة امللك
ع��ب��داهلل ل�ل�أب��ح��اث ،الدكتور دون��ال
براديل وا�شتمل االجتماع على حتديد

اخل������ط������وات
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة
ال��ق��ادم��ة لهذا
ال��ت��ع��اون .وقد
ن��ت��ج ع��ن ه��ذا
التعاون خم�س
جم���م���وع���ات
ب����ح����ث����ي����ة يف
جم��االت الهند�سة املختلفة ن�شرت
�أك�ثر م��ن �ستة �أوراق بحثية عالية
اجل��ودة بالإ�ضافة اىل �أوراق �أخرى
يف طور الن�شر واملراجعة بالإ�ضافة
اىل ب��راءات اخ�تراع حتت الإع��داد.
اختتم االجتماع بنقا�ش ح��ول زي��ادة

ع��دة جم��م��وع��ات بحثية �أُخ����رى يف
تخ�ص�صات خمتلفة ،حيث �إن ذلك
يعد خطو ًة مهمة نحو تعزيز ودعم
اجلوانب العلمية واملهنية لهذا التعاون

كورونا ولتعزيز دور التعليم والبحث
واالب��ت��ك��ار يف التكامل الوطني مع
ال��ق��ط��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة الأخ�����رى يف
جم��االت التوعية ومواجهة الأزم��ات
الوبائية.
ناق�ش امللتقى  9حم��اور ،ت�شمل
التداعيات االجتماعية ،االقت�صاد،
التقنية ،التعليم ،الوبائيات ،الطب،
الإر�شاد ،االبتكار ،الإعالم.

اتفاقية للتعاون البحثي مع جامعة «كاوست»

ا�ستقبلت وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب للأن�شطة وال�شراكة الطالبية
ممثلة بوحدة امل�س�ؤولية االجتماعية والعمل التطوعي وف��داً من جمعية
حفظ النعمة مبدينة الريا�ض ،وذلك يوم الثالثاء 1442 /3 /11هـ ،وجرى
خالل االجتماع بحث �سبل التعاون بني الوكالة واجلمعية للعمل على توعية
من�سوبي اجلامعة واملجتمع من خالل ور�ش العمل والندوات وامل�سابقات
التوعوية التي ت�ستهدف من�سوبيها �أثناء املبادرة.

حلقة نقاش «التعلم عن بعد من خالل
عجلة البيداغوجيا» ..غدًا

بني كال اجلامعتني ،بالإ�ضافة لتبادل
اخل��ب�رات ،وال����ذي �سيخدم ب���دوره
الأه��داف امل�شرتكة ،وتر�سيخا لدور
جامعة امللك �سعود.

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر»
حلقة النقا�ش الت�سعني بعد املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها
املركز �أ�سبوعياً بعنوان «احل�صة التفاعلية يف التعلم عن بعد من خالل
عجلة البيداغوجيا» من �إعداد وتقدمي الأ�ستاذة مها البقمي معلمة فيزياء
ومر�شحة دكتوراه الفل�سفة يف تعليم العلوم  -كلية الرتبية  -جامعة امللك
�سعود ،وذلك يوم غد االثنني 1442/3/23هـ املوافق 2020/11/9م،
يف متام ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م�ساء وذلك عن طريق قاعات الزوم
االفرتا�ضية.

