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خدمة من غوغل إلظهار »كوفيد«المناعة الطبيعية قد ال تدوم طويال 1011
مبادرة »هاكثون« 
لتحسين البيئة 

الجامعية 
وتطويرها

هاكثون  م��ب��ادرة  تنطلق 

جامعة امللك �سعود ب�سواعد 

عميد  رعاية  حتت  اأبنائها، 

فهد  اأ.د.  ال��ط��اب  ���س��وؤون 

اجلميع  ودع����ت  ال��ق��ري��ن��ي، 

امل��ن��اف�����س��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

الأبرز على م�ستوى اجلامعة 

»هاكثون جامعة امللك �سعود« 

ب��اع��ت��ب��اره��ا جت���رب���ة ث��ري��ة 

الطاب  من  نخبة  يخو�سها 

امل�ساهمة  بهدف  ال�سغوفني 

يف حت�سني البيئة اجلامعية. 

للت�سجيل:

h t t p s : / /

w w w . 7 a j z . n e t /

event/expo/267/

H a c k a t h o n -

O f - K i n g - S a u d -

University?lang=ar

تتيح ملن�صوبيها فر�صة االبتعاث الداخلي 

وق����ع م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

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

مع  ت��ع��اون  اتفاقية  م��وؤخ��راً  العمر 

الدكتور  الباطن  رئي�س جامعة حفر 

بح�سور  �سقر  اآل  مفلح  بن  �سالح 

عدد من من�سوبي اجلامعتني.

وت��ه��دف ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون بني 

يف  العمل  تعزيز  اإىل  اجلامعتني 

وتعزيز  العليا،  ال��درا���س��ات  جم��ال 

واإتاحة  التعليمية  ال�سراكات  مبداأ 

واخل���رات  البحثية  الإم��ك��ان��ي��ات 

الأكادميية باجلامعة.

ملن�سوبي  التفاقية  هذه  و�ستتيح 

املعيدين  من  الباطن  حفر  جامعة 

وامل��ح��ا���س��ري��ن ف��ر���س��ة الل��ت��ح��اق 

التي  والدكتوراه  املاج�ستري  برامج 

نظام  خ��ال  م��ن  اجلامعة  تقدمها 

البتعاث الداخلي ملوا�سلة درا�ستهم 

تخ�س�سات  يف  اململكة  داخل  العليا 

احلكومي  العمل  ���س��وق  يحتاجها 

واخلا�س.

اتفاقية تعاون مع جامعة حفر الباطن
رئيس الجامعة يتفقد »األرينا«

تفقد معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، يوم 

الأربعاء املا�سي، م�سروع املجمع الريا�سي »الأرينا« يرافقه وكيل اجلامعة 

عبداهلل  الدكتور  للم�ساريع  اجلامعة  ووكيل  ال�سلمان،  عبداهلل  الدكتور 

ال�سقري، ومهند�سو امل�سروع، كما اجتمعت اللجنة الإ�سرافية ملجمع »الأرينا« 

ملناق�سة اأبرز ال�سعوبات التي تواجه امل�سروع.

إبداعات طالبية مع جبل أبو مخروق عد�صة - �صالح الهذلول09

برنامج التمويل المؤسسي: 26 اهتمامًا بحثيًا ضمن 6 أولويات خاصة بالجامعة
للبحث  املوؤ�س�سي  التمويل  برنامج  يعتر 

التعليم،  وزارة  تتبنى متويله  والذي  والبتكار 

ب��رن��اجم��اً ه���ام���اً ي�����س��ع��ى ل��ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة 

اجلامعات  يف  والبتكار  والتطوير  البحوث 

اأولوياتها  تطوير  ي�ساعدها يف  ال�سعودية مبا 

ال�سنوات  خ��ال  البحثية  وا�سرتاتيجياتها 

الثاث القادمة.

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  د�سن  وقد 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر برنامج 

يف  والب��ت��ك��ار  للبحث  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ت��م��وي��ل 

اجلامعة والذي اأعدته عمادة البحث العلمي، 

خلدمة  خ��اق��ة  اأب��ح��اث  اإن��ت��اج  اإىل  وي�سعى 

القت�ساد  نقل  عملية  يف  ت�ساهم  املجتمع 

امل�ستقبل  اق��ت�����س��ادي��ات  ن��ح��و  ال�����س��ع��ودي 

امل�ستدامة باعتماد بيئة بحثية فاعلة ومنتجة 

للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  اإىل  بالإ�سافة 

والتقنيات وتفعيل التعاون الدويل، مما يوؤدي 

البحثية بجامعة  القاعدة  تو�سعة وتعزيز  اإىل 

التقنيات  على  بالرتكيز  وذل��ك  �سعود  امللك 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه��م��ي��ة  ذات  امل��ت��ق��دم��ة 

للقطاعات القت�سادية وال�سناعية يف اململكة 

ال�سعودية. العربية 

التفا�سيل �س� 8

مؤتمر حول المنجز 
العربي في الدراسات 

األجنبية
العربية  ال��ل��غ��ة  ق�سم  ينظم 

�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  واآداب���ه���ا 

بالتعاون مع جائزة امللك في�سل 

»املنجز  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر 

ال��ع��رب��ي ال��ل��غ��وي والأدب������ي يف 

ال���درا����س���ات الأج��ن��ب��ي��ة« خ��ال 

الفرتة من الثاثاء اإىل اخلمي�س 

ن��وف��م��ر   12-10 ال���ق���ادم���ني 

.2020

مبادرة لتأليف 
الكتب واإلصدارات 

العلمية
حتقيًقا لروؤية اجلامعة يف بناء 

اجلامعة  وكالة  اأطلقت  املعرفة، 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

م���ب���ادرة »دع����م ت��األ��ي��ف ك��ت��اب«، 

وذلك بهدف حتفيز اأع�ساء هيئة 

ا�ستثمار خراتهم  على  التدري�س 

واإمكاناتهم العلمية يف تاأليف الكتب 

لتفا�سيل  العلمية.  والإ���س��دارات 

اأكرث، ميكن زيارة الرابط:

https://chairs.ksu.

edu.sa/ar



نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة، 

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  ���س��ّرف 

ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

خالد احلميزي احلفل الذي اأقامته 

مبنا�سبة  بعد  ع��ن  التمري�س  كلية 

ال�سرفية  للجمعية  ان�����س��م��ام��ه��ا 

الدولية للتمري�س بالواليات املتحدة 

ك��ل��ي��ة متري�س  ك�����اأول  االأم��ري��ك��ي��ة 

دول  م�ستوى  على  للجمعية  تن�سم 

االأح��د  ي��وم  وذل��ك  العربي  اخلليج 

1442/02/24ه�. 
واأق��دم  اأك��ر  من  اجلمعية  وتعد 

ال��والي��ات  يف  العلمية  اجل��م��ع��ي��ات 

امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة وي��ع��م��ل حتت 

األ��ف ع�سو   153 من  اأك��ر  مظلتها 

وتقدم  واملهنيني  االأك��ادمي��ي��ني  م��ن 

برامج متنوعة يف التعليم والتدريب 

امل�ستمر.

احلميزي  د.  هناأ  املنا�سبة  وبهذه 

ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س ب��ه��ذه اخل��ط��وة 

وت�سعى  تدعم  اجلامعة  اأن  مو�سحاً 

دائما اإىل ال�سراكة مع كافة اجلهات 

والتي  التعليمية  للعملية  الداعمة 

البحثية  العملية  تطوير  يف  ت�ساهم 

التخ�س�سات  م��ن�����س��وب��ي  وت���خ���دم 

روؤية  حتقيق  يف  ت�سهم  والتي  كافة 

عّرت  جانبها  من   .2030 اململكة 

ال��دك��ت��ورة  التمري�س  كلية  عميد 

وامتنانها  �سكرها  عن  الرا�سد  مي 

مل���ع���ايل رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 

الدائم  وتبنيه  ال��احم��دود  دعمه 

تدعم  التي  وال�سراكات  للم�ساريع 

والبحثية  التعليمية  العملية  تطوير 

يف اجلامعة وت�ساهم يف ال�سراكات 

امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة م���ع اجل��ه��ات 

�سعادتها  عن  عرت  كما  املتميزة. 

»�سيجما«  جلمعية  ب��االن�����س��م��ام 

ال���وق���ت ه��ذه  ن��ف�����س  م��ث��م��ن��ًة يف 

فتح  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال�سراكة 

التمري�س  ملن�سوبي  جديدة  اآف��اق 

قيادات  تطوير  اأج��ل  من  ودعمهم 

املمر�سني  وم�����س��ان��دة  التمري�س 

التحوالت  ل��ي��ق��ودوا  وامل��م��ر���س��ات 

اأن  واأك��دت  ال�سحية،  الرعاية  يف 

اململكة  روؤي��ة  تواكب  اخلطوة  هذه 

وحت�سني  تطوير  جانب  يف   2030
ال�سحية. جودة وكفاءة اخلدمات 

الكلية  وك��ي��ل  ع���ر  ج��ان��ب��ه  م���ن 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

الدكتور �سامي احلميدي عن �سعادته 

ج�سور  �سيمد  ال��ذي  التعاون  بهذا 

التعاون حمليا وعامليا كما �سي�ساهم 

مما  التمري�س  ق��ي��ادات  تطوير  يف 

ال�سحية  اخلدمات  جودة  من  يرفع 

املقدمة للمر�سى. جدير بالذكر اأن 

التمري�س بجامعة امللك �سعود  كلية 

عقدت موؤخراً العديد من ال�سراكات 

التخ�س�سية  ال�سحية  اجلهات  مع 

واالأكادميية مثل مدينة امللك �سعود 

بجامعة  الطبية  وامل��دي��ن��ة  الطبية 

امللك �سعود.

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط 

م�سملي  علي  الدكتور  والتطوير 

يقيم مركز الوثائق بوكالة اجلامعة 

العمل  ور�سة  والتطوير  للتخطيط 

االف��را���س��ي��ة »اإج������راءات اإت���اف 

الوثائق  الوثائق« يقدمها من مركز 

ال��وط��ن��ي وامل��ح��ف��وظ��ات االأ���س��ت��اذ 

خ��ال��د اجل���ب���ايل، ي��وم��ي االث��ن��ني 

االأول  23-24/ربيع  وال��ث��اث��اء 

نوفمر   10-9 امل��واف��ق  1442ه� 
�سباحاً   10 ال�ساعة  من  2020م 

12 ظهراً.  حتى ال�ساعة 

ي�سارك يف اليوم االأول م�ساعدو 

الكليات  وعمداء  اجلامعة،  وكاء 

ووكاوؤهم،  امل�ساندة،  والعمادات 

يف  وي�����س��ارك  االإدارات،  وم����دراء 

ال��ي��وم ال��ث��اين م��وظ��ف��و االأر���س��ي��ف 

وم��وظ��ف��و االت�������س���االت االإداري�����ة 

اجلامعة. بوحدات 

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 

الرجال  م��ن  امل�ستهدفة  للجهات 

الور�سة  يف  للم�ساركة  وال��ن�����س��اء 

االآت���ي:  ال��راب��ط  على  والت�سجيل 

https ://eservices .ksu .

تقدم  حيث  edu.sa/DSD1/؛ 
.»ZOOM« الور�سة على برنامج

عمل  ور���س��ة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 

ال��وث��ائ��ق تهدف  اإت���اف  اإج����راءات 

بني  ال��وث��ائ��ق��ي  ال��وع��ي  ن�سر  اإىل 

م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة، وال��ت��ع��ري��ف 

ب��ال��ل��وائ��ح واالأن���ظ���م���ة اخل��ا���س��ة 

باإتاف الوثائق، وتفعيل دور مركز 

لوائح  تطبيق  باجلامعة يف  الوثائق 

للوثائق  الوطني  امل��رك��ز  واأن��ظ��م��ة 

واملحفوظات.
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تقديرًا لإجن�زاته� يف تطوير وت�أهيل من�سوبي املهنة

التطوير  ع��م��ادة  وك��ال��ة  ب����داأت 

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

تنفيذ  امل��ا���س��ي  االأح���د  للطالبات 

التخ�س�سية  ال���زي���ارات  ب��رن��ام��ج 

االف��را���س��ي��ة ل���وح���دات امل��دي��ن��ة 

اجلامعي  للعام  للطالبات  اجلامعية 

وكيلة  وتراأ�ست  1442ه�،  احل��ايل 

الدي�سي  دارة  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��م��ادة 

ف��ري��ق ع��م��ل ال��ع��م��ادة يف زي��ارت��ه 

لعمادة القبول والت�سجيل. 

العمادة  و���س��ع  ال��زي��ارة  ناق�ست 

اخلطة  جم��ال  يف  الطالبات  بفرع 

امل�ساركة  حيث  من  اال�سراتيجية 

وامل�ساريع  والتحديث  التنفيذ  يف 

التطويرية التي عملت عليها العمادة 

خال الفرة املا�سية، ومدى تطبيق 

واأبرز  اجلودة،  اإدارة  لنظام  العمادة 

اجلهود التي تبذلها العمادة ل�سمان 

بالهوية  اجل��ام��ع��ة  وح���دات  ال��ت��زام 

املطورة للجامعة.

ح�������س���ر ال���ل���ق���اء م����ن ع���م���ادة 

ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ال��دك��ت��ورة 

العمادة  وكيلة  اإب��راه��ي��م  اآل  اأم��ل 

نورة  والدكتورة  الطالبات،  بفرع 

لل�سوؤون  الوكيلة  م�ساعدة  ال�سهري 

االأك���ادمي���ي���ة، وال���دك���ت���ورة ���س��ع��اد 

ل�سوؤون  الوكيلة  م�ساعدة  الديحان 

ال��ق��ب��ول، واالأ���س��ت��اذة م��ي االأح��م��د 

م�ساعدة الوكيلة للتطوير واجلودة، 

واالأ����س���ت���اذة م���ي ال��ع��ب��د ال��ك��رمي 

واالأ�ستاذة  الوكيلة،  مكتب  مديرة 

التطوير  م�سوؤولة  ال�سويان  ن��دى 

واختتمت  ب��ال��ع��م��ادة.   واجل����ودة 

ال���زي���ارة ب���ال���رد ع��ل��ى ت�����س��اوؤالت 

عمادة  من�سوبات  من  احلا�سرات 

والت�سجيل. القبول 

»علوم الرياضة« تبحث تعزيز 
التسويق الرياضي

اجتمع عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين الدكتور �سليمان 

�سركات  ع��دة  ل��دى  امل�ست�سار  الربيعان  خالد  باالأ�ستاذ  اجللعود، 

واالت�سال،  الريا�سي  واال�ستثمار  الت�سويق  جمال  يف  واملتخ�س�س 

لتعزيز  التعاون بني اجلانبني  �سبل  اللقاء مناق�سة وبحث  ومت خال 

التعاون امل�سرك فيما يتوافق مع ا�ستقالية اجلامعة، وجتول االأ�ستاذ 

الربيعان على خمترات ومعامل الكلية لبحث كيفية اال�ستفادة منها 

وتعزيز الفر�س اال�ستثمارية وتنميتها.

ب�لتزامن مع اليوم الع�ملي ل�رسط�ن الثدي

»صحتك أولوية« بكلية علوم 
الرياضة

اليوم العاملي ل�سرطان الثدي وبرعاية عميد كلية علوم  مبنا�سبة 

�سليمان اجللعود، نظمت وحدة  الدكتور  البدين  والن�ساط  الريا�سة 

بعد  عن  ندوة  واجلودة  للتطوير  الكلية  بوكالة  املجتمعية  العاقات 

بعنوان »�سحتك اأولوية«.

يف البداية رحبت الدكتورة هدى ال�سايب ب�سيفة اللقاء الدكتورة 

العامة بوحدة  اجلراحة  وا�ست�ساري  م�ساعد  اأ�ستاذ  ال�سالح  نهى 

�سعود  امل��ل��ك  جامعة   – ال��ط��ب  كلية   – ال�سماء  وال��غ��دد  ال��ث��دي 

الثدي  ل�سرطان  العاملي  اليوم  اأهمية  اإىل  اأ�سارت  ثم  وباحل�سور، 

الدكتورة  اأكدت  كما  املر�س،  لهذا  املبكر  الك�سف  يف  التوعية  ودور 

اإبراز فعاليات اليوم العاملي ل�سرطان الثدي،  على دور اجلامعة يف 

وت�سمنت الندوة ثاثة حماور رئي�سية:  

بينت  ال��ث��دي،  يف  املقلقة  وامل��وؤ���س��رات  االأع��را���س  االأول:  املحور 

الدكتورة نهى اأهم االأعرا�س واملوؤ�سرات التي تعتر دالالت حقيقية 

على  والك�سف  عليها  التعرف  وكيفية  الثدي  ب�سرطان  لاإ�سابة 

التكتات ال�سارة به. 

اإىل  اأ�سارت  حيث  الثدي،  اأورام  حول  اخلرافات  الثاين:  املحور 

ب�سرطان  االإ�سابة  باأ�سباب  املرتبطة  وال�سائعات  اخلرافات  اأه��م 

وا�ستخدام  ال�سدر  وحمالة  العرق  مزيات  ا�ستخدام  مثل  الثدي 

الليزر يف العمليات التجميلية واجلراحة وغريها.

الندوة  �سيفة  اأك��دت  الثدي،  �سرطان  جراحات  الثالث:  املحور 

على الروتوكول الطبي امل�سرك قبل اإجراء اأي تدخل جراحي مع 

ا�ستخدام اأن�سب الطرق املائمة ملعاجلته، ومراعاة احلالة النف�سية 

واالجتماعية للمري�س، علما باأنه لي�س كل احلاالت حتتاج اىل تدخل 

جراحي وا�ستئ�سال كامل للثدي. 

ال�سحية  العادات  دور  حول  للح�سور  النقا�س  باب  فتح  مت  وقد 

ال�سليمة والريا�سة يف الوقاية من االإ�سابة ب�سرطان الثدي.

د. الوذيناني رئيسًا 
للخدمات اإلسعافية 

بالطبية الطارئة 

اأ�سدر معايل رئي�س اجلامعة 

ق��رارا  العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  بتعيني  اإداري����اً 

لق�سم  رئ��ي�����س��ا  ال����وذي����ن����اين، 

بكلية  االإ���س��ع��اف��ي��ة  اخل���دم���ات 

عبدالعزيز  بن  �سلطان  االأم��ري 

ملدة  الطارئة  الطبية  للخدمات 

�سنتني.

ورشة عمل حول »إتالف الوثائق« غدًا

زيارات افتراضية لوحدات المدينة الجامعية

»التمريض« عضوًا في الجمعية الشرفية 
الدولية للتمريض
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و�شط اإجراءات وقائية م�شددة

اختتام االختبارات الفصلية »الحضورية« بكلية اآلداب

متابعة: نايف احلميدين - خالد 

اخل�ضريي

الطالب  الآداب  كلية  ا�ستقبلت   

الف�سلية  الخ���ت���ب���ارات  لإج������راء 

ح�سورياً مببنى الكلية على مدى 4 

ال�سابع  الأ�سبوع  من  بداية  اأ�سابيع 

العا�سر املوافق  حتى نهاية الأ�سبوع 

1442/3/19ه�،  اخلمي�س  ي���وم 

واأق���ي���م���ت الخ����ت����ب����ارات و���س��ط 

جائحة  ملواجهة  وقائية  اإج����راءات 

عميدها  م��ن  ب��اإ���س��راف  ك���ورون���ا؛ 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  ال�ستاذ 

التعليمية  لل�سوؤون  ووكيلها  �سعود، 

عبدالوهاب  الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة 

وم�سرف  الإدارة  ومدير  اخليل،  اأبا 

وحدة �سوؤون الطالب الأ�ستاذ �سعد 

العالقات  وح��دة  وم�سرف  العنزي، 

العامة بالكلية الأ�ستاذ �سعد الداوود، 

وبتعاون من روؤ�ساء وممثلي الأق�سام 

ال��ط��الب  ا�ستقبال  خ��ط��ط  ل��ر���س��م 

ال�����س��روري��ة  الح�����رازات  وتطبيق 

للوقاية من فريو�س كورونا.

زيارات وجوالت تفقدية

ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  زار 

حممد  د.  اأ.  والأكادميية  التعليمية 

النمي رفقة املدير التنفيذي للمدينة 

وفريق  الهر�سي  اأحمد  د.  الطبية 

�سباح  الآداب  كلية  الأط���ب���اء  م��ن 

مع  1442ه�   /2  /24 الأح��د  ي��وم 

الخ��ت��ب��ارات؛  ف���رات  اأوىل  ب��داي��ة 

الآداب  كلية  ا���س��ت��ع��دادات  ملتابعة 

ومدى جاهزيتها ل�ستقبال الطالب 

والل����ت����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات 

واأجرى جولت تفقدية  الحرازية، 

ووكيلها  الكلية  عميد  فيها  رافقه 

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

وم�����س��رف وح���دة ���س��وؤون ال��ط��الب 

بالكلية حيث وقفوا على التجهيزات 

ا�ستقبال  ون��ق��اط  ال��ق��اع��ات،  داخ��ل 

الكلية  واأروق����ة  ال��ط��الب،  ودخ���ول 

املتمثلة  الإج��راءات  تطبيق  وعميلة 

يف التباعد، ولب�س الكمامة، وتوفري 

املعقمات.

جهود لن تتوقف

وح�����ول ا����س���ت���ع���دادات ال��ك��ل��ي��ة 

ذكر عميد  لالختبارات احل�سورية؛ 

�سعود  اآل  نايف  د.  اأ.  الآداب  كلية 

اأن الكلية عملت على ت�سكيل جلان 

ل�ستقبال  بالتخطيط  خمت�سة 

قبل  الخ��ت��ب��ارات  واأداء  ال��ط��الب 

بدايتها، ومن ثم الإ�سراف على �سري 

الفرة  خ��الل  الخ��ت��ب��ارات  عملية 

نهاية  اإىل  ال�����س��اب��ع  الأ���س��ب��وع  م��ن 

�سموه:  واأ�ساف  العا�سر.  ال�سبوع 

»ه����ذه اجل��ه��ود ل��ن ت��ت��وق��ف حيث 

مع  اأخ���رى  م��رة  ال��ل��ج��ان  �ستجتمع 

وحتليل  لدرا�سة  الختبارات  نهاية 

وتطويرها  واملواقف  الإج��راءات  كل 

لفرة الختبارات النهائية«.

ك��م��ا وج���ه ���س��ك��ره مل��ع��ايل رئي�س 

لل�سوؤون  اجلامعة  ووكيل  اجلامعة 

وامل��دي��ر  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

على  الطبية  للمدينة  التنفيذي 

ب�سالمة  واه��ت��م��ام��ه��م  ح��ر���س��ه��م 

الإجراءات  تطبيق  ومتابعة  الطالب 

الحرازية و�سري عملية الختبارات. 

اإجراءات املواجهة

عبدالوهاب  الدكتور  اأك��د  ب��دوره 

جائحة  بداية  »منذ  باأنه  اخليل  اأبا 

فريو�س كورونا وكلية الآداب تواجه 

هذا التحدي مبجموعة من التدابري 

القرارات  مع  املت�سقة  والإج���راءات 

والحرازات التي اتخذتها حكومتنا 

ملنع  اجلامعة  واتبعتها  الر�سيدة، 

اأوىل  اأن  وذك��ر  ال��ف��ريو���س«.  تف�سي 

التعلم  تفعيل  الإج��راءات متثلت يف 

عن بعد، با�ستخدام خمتلف اأنظمة 

ونظام  وو�سائله،  الإلكروين  التعلم 

الخ��ت��ب��ارات  بورد، ومتابعة  ب��الك 

احل�����س��وري��ة ل��ل��ط��الب، م���ع اأخ���ذ 

مبا  ال�سحية  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري 

وبناتنا  اأبنائنا  �سالمة  على  يحافظ 

من الطلبة، واأع�ساء هيئة التدري�س، 

نف�سه  ال���وق���ت  ويف  وامل���وظ���ف���ن، 

التعليمية.  العملية  اأه��داف  مراعاة 

الفني  ال��دع��م  ت��وف��ري  اإىل  واأ���س��ار 

التدري�س  هيئة  لأع�����س��اء  ال����الزم 

خمتلف  مع  تعاملهم  يف  وللطالب، 

والتعليم  الإلكروين  التعلم  تقنيات 

الدورية  التقارير  ومتابعة  بعد،  عن 

ال��ت��ي ت���رد م��ن الأق�����س��ام وال��ل��ج��ان 

كل  مع  للتعامل  الخت�سا�س  ذات 

احليثيات.

متابعة يومية

الأق�سام  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 

والإع��الم  العامة  العالقات  ووح��دة 

تقدمي  على  عملت  الآداب  بكلية 

ت��ق��اري��ر ي��وم��ي��ة ح���ول ���س��ري عملية 

الإج����راءات  وتطبيق  الخ��ت��ب��ارات 

الح�����رازي�����ة وال����ت����زام ال��ط��الب 

الكلية،  مبنى  داخل  بها  واملوظفن 

اآل �سعود  نايف  د.  اأ.  الكلية  لعميد 

التعليمية  لل�سوؤون  الكلية  ووك��ي��ل 

اأبا  عبدالوهاب  د.  اأ.  والأكادميية 

اأكدا حر�سهما على  اللذين  اخليل، 

ا�ستالمها ومتابعتها ب�سكل يومي.

تنظيم الدخول والتفويج

ال�سالمة  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

والأم�����ن اجل��ام��ع��ي ق��ام��ت وح���دة 

بالكلية  والإع��الم  العامة  العالقات 

ب�سد العجز يف رجال الأمن بالكلية 

وطالب  موظفيها  توزيع  خالل  من 

ال���ت���دري���ب ل��دي��ه��ا »ع��ب��دال��رح��م��ن 

ال��زه��راين، خ��ال��د ال�����س��امل، �سعود 

على  الغامن«  عبدامللك  اخلريجي، 

امل���داخ���ل والأج���ن���ح���ة ل���س��ت��ق��ب��ال 

درجة  وقيا�س  واملوظفن  الطالب 

احلرارة والتاأكد من ارتداء الكمامة، 

وتوجيه الطالب للقاعات من خالل 

اخلرائط الإلكرونية والتاأكيد على 

خالل  من  »تباعد«  تطبيق  حتميل 

ويف  ال�سريع،  الباركود  على  امل�سح 

على  الوحدة  حر�ست  ال�سياق  ذات 

اجل��ام��ع��ة؛  من�سوبي  وع���ي  ت��ع��زي��ز 

التوعوية  املن�سورات  ن�سر  مت  حيث 

امل��و���س��ح��ة ل�������س���روط و���س��واب��ط 

احل�����س��ور وت��ع��ل��ي��م��ات الإج�����راءات 

الكلية  ح�����س��اب  ع��ر  الح���رازي���ة 

من  الكلية  اأروق����ة  ويف  ت��وي��ر،  يف 

التلفزيوين  العر�س  �سا�سات  خالل 

وال�ستاندات »رول اآب«.

تفا�ضيل االإجراءات والربوتوكوالت

ح����ول ت��ف��ا���س��ي��ل الإج��������راءات 

اأ.  اأك��د  املتخذة ف��رة الخ��ت��ب��ارات؛ 

وحدة  على  امل�سرف  ال��داوود  �سعد 

بالكلية  والإع��الم  العامة  العالقات 

يف  التباعد  لإج���راءات  تطبيقاً  اأن��ه 

القاعات ومنع التجمعات يف ممرات 

ال�سعب  ت��وزي��ع  مت  الكلية  واأجنحة 

م�ساحاتها  ح�سب  ال��ق��اع��ات  على 

وذلك  التباعد،  لتطبيق  ومالءمتها 

بتن�سيق وتوا�سل م�ستمر مع ممثلي 

الكلية  وكالة  من  ومبتابعة  الأق�سام 

والأك��ادمي��ي��ة.  التعليمية  لل�سوؤون 

واأ�سار اإىل اأن موظفي اإدارة العالقات 

العامة اأ. خالد اخل�سريي واأ. خالد 

ال�سبيعي يهتمان باجلولت التفقدية 

يف  ال�ساعة  م���دار  وع��ل��ى  اليومية 

ممرات واأجنة الكلية ملنع التجمعات 

دخولهم  ال��ط��الب حل��ظ��ة  وت��ف��وي��ج 

وحلظة  للقاعات  وتوجيههم  للمبنى 

املبنى.  مغادرة  حتى  منها  خروجهم 

واأ�ساف الداوود: وفرت الكلية عدد 

على  لتوزيعها  تقريباً  كمامة   1000
بدون  ح�سورهم  حالة  يف  الطالب 

الدخول  اإج���راءات  لت�سهيل  كمامة 

منعهم  اأو  تعطيلهم  وع��دم  للمبنى 

توفري  اإىل  بالإ�سافة  الدخول،  من 

بال�ستيكية  ���س��الة  ���س��ج��ادة   500
يف  وزعت  الواحدة  املرة  ل�ستخدام 

تطبيق  متابعة  م��ع  الكلية  م�سلى 

بروتوكول التباعد، كما مت توفري 10 

لر معقمات بالإ�سافة اإىل املعقمات 

التي وفرتها اإدارة و�سركات ال�سيانة 

ووزعتها يف املداخل واأروقة واأجنحة 

الكلية.

اآراء اإيجابية

واآراء  انطباعات  على  للوقوف 

ط���الب ال��ك��ل��ي��ة؛ ال��ت��ق��ت »ر���س��ال��ة 

اأك��د  حيث  منهم،  ع���دداً  اجلامعة« 

املزيعل  اأ�سامة  الإعالم  ق�سم  طالب 

اأن الإجراءات الحرازية يف املجمل 

اأعداد  التعامل مع  ناحية  جيدة من 

الطالب الكبرية يف ال�سعبة الواحدة 

وتق�سيمها على قاعتن، ومن ناحية 

الطالب وو�سع  التباعد بن  تطبيق 

عند  وامل��ع��ق��م��ات  احل����رارة  كا�سف 

امل��دخ��ل واإل����زام ال��ط��الب ب��ارت��داء 

تلقينا  لقد  واأ���س��اف:  ال��ك��م��ام��ات. 

التوجيهية  ال��ر���س��ائ��ل  م��ن  ال��ع��دي��د 

والتوعوية من خالل مواقع التوا�سل 

خالل  م��ن  �سفهياً  اأو  الجتماعي 

اأع�ساء هيئة التدري�س.

الرحمن  عبد  الطالب  ذك��ر  كما 

ال��زه��راين اأح���د ط��الب ال��ت��دري��ب 

والإع��الم  العامة  العالقات  بوحدة 

ب��ال��ك��ل��ي��ة اأن����ه مل�����س م���ن ال��ط��الب 

ح��ر���س��ا واه��ت��م��ام��ا ب���الإج���راءات 

الجتماعي  والتباعد  الح��رازي��ة 

لإج���راء  بالكلية  ت��واج��ده��م  اأث��ن��اء 

الخ��ت��ب��ارات، ومت��ث��ل ت��ع��اون��ه��م يف 

ال�سحية  حالتهم  ع��ن  »الإف�����س��اح 

قبل  التجمع  وبعدم  الدخول،  قبل 

الختبار وبعده«.

ال�سويقي  العزيز  عبد  الطالب 

اأن  اإىل  اأ���س��ار  ال��ت��اري��خ  ق�سم  م��ن 

الإج���راءات الح��رازي��ة كانت على 

ونقاط  التعقيم  م�ستوى حيث  اأعلى 

الدخول وقيا�س درجة حرارة الزوار، 

القاعات  التنظيم داخل  وبخ�سو�س 

بع�س  يف  ج��ي��داً  يكن  اأن��ه »مل  ذك��ر 

معه  التعامل  مت  اأن��ه  اإل  القاعات 

ب�سكل �سريع من قبل الق�سم والكلية 

واإعادة توزيع الطالب على القاعات 

ومدرج الكلية«. 

د. آل سعود: نحلل كل اإلجراءات والمواقف ونعمل على تطويرها لفترة االختبارات النهائية

مسرح الجامعة ينظم دورة »السينوغرافيا«
كتب : فهد الفليج 

بعمادة  امل�����س��رح  وح���دة  نظمت 

دورة  م����وؤخ����راً  ال���ط���الب  ����س���وؤون 

»ال�سينوغرافيا«  بعنوان  تدريبية 

الثامنة م�ساًء، قدمها  ال�ساعة  عند 

ح�سن الطيب عر تطبيق زووم.

تناولت الدورة عدة حماور منها: 

مراحل  امل�سرح،  يف  الإ�ساءة  بداية 

ت��ط��ور الإ����س���اءة يف امل�����س��رح، دور 

عنا�سر جناح  امل�سرح،  الإ�ساءة يف 

م�سمم الإ�ساءة، العنا�سر امل�سركة 

م��ع الإ����س���اءة، م��دار���س الإ���س��اءة 

دللت  ال�سينوغرافيا،  يف  املختلفة 

تطورات  اآخر  امل�سرحية،  الإ�ساءة 

الإ�ساءة امل�سرحية.

وت����اأت����ي ه����ذه ال�������دورة ���س��م��ن 

تنفذها  ال��ت��ي  ال��رام��ج  روزن��ام��ة 

وح�����دة امل�����س��رح خ����الل ال��ف�����س��ل 

ويف  ال��ع��ام  لهذا  الأول  ال��درا���س��ي 

به  تقوم  ال��ذي  املهم  ال��دور  اإط��ار 

وح���دة امل�����س��رح ل��ت��ط��وي��ر ق���درات 

الطالب يف جمال امل�سرح.

قسم التاريخ يحصد المركز األول في حب الوطن
كتبت: نوال القحطاين

نظمت وكالة التطوير واجلودة بكلية الآداب، م�سابقة »اأجمل ن�س يف 

حب الوطن«؛ وكانت �سروط امل�سابقة: كتابة ن�س نرثي اأو �سعري يعر عن 

حب الوطن بلغة عربية �سليمة، واإر�سال امل�ساركة عر النموذج الإلكروين، 

وكانت  للم�سابقة،  املحدد  بالوقت  والل��ت��زام  املطلوبة،  البيانات  وتعبئة 

اجلوائز نقدية من »250 ريال اإىل 1500 ريال«. �سارك يف امل�سابقة من 

ق�سم التاريخ طالب الدكتوراه اأ. عبد الرحمن الطليحي تخ�س�سه الدقيق 

تاريخ اإ�سالمي، وح�سل الطليحي على املركز الأول يف امل�سابقة، ونُ�سرت 

الق�سيدة ب�سوت �ساحبها يف ح�ساب كلية الآداب @artsksu يف توير، 

وح�ساب وكالة التطوير واجلودة بكلية الآداب @dqarts_ksu، واأعاد 

History_Dep_ تغريدها ح�ساب ق�سم التاريخ الر�سمي يف توير

.fares_2s@ وح�ساب رئي�س ق�سم التاريخ د. فار�س امل�سرايف ،@KSU
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زار جامعة امللك عبدالعزيز ود�شن عددًا من املبادرات وامل�رشوعات

اأكد �شدور الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم قريبًا

التعليم  في  فريدًا  نموذجًا  نقدم  التعليم:  وزير 
منظمات دولية بشهادة  بعد  عن 

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

يهدف لإيجاد حلول ابتكارية للطاقة والنقل والرتفيه

8 جامعات تحقق مراكز متقدمة 
في »تحدي نيوم«

من  لعدد  ابتكارية  حلول  اإيجاد  يف  ال�سعودية  اجلامعات  �ساهمت 

التحديات يف جماالت الطاقة والنقل والرتفيه، وذلك بعد م�ساركتها يف 

حتدي نيوم للذكاء اال�سطناعي الذي نظمته الهيئة ال�سعودية للبيانات 

فهد  امللك  جامعات:  بتتويج  فعالياته  واختتمت  اال�سطناعي،  والذكاء 

للبرتول واملعادن، وجدة، وحائل، وامللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا، 

وامللك عبدالعزيز، واالإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، واالأمرية نورة 

بنت عبدالرحمن، واجلامعة االإ�سالمية؛ مبراكز متقدمة يف التحدي.

واحتوت املبادرة على عدة اأهداف يف جمال تعزيز االبتكار وت�سجيعه، 

البتكار  وطنية  قدرات  وبناء  اال�سطناعي،  الذكاء  حول  الوعي  وخلق 

حلول فريدة، وا�ستقطاب املواهب الوطنية. 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  جماالت  يف  التحديات  بع�ض  وا�ستملت 

كتوليد  مبتكرة؛  حلول  والطالبات  الطالب  تقدمي  على  والبيئة  واملياه 

الطاقة املتجددة بكفاءة عالية باأ�سعار منخف�سة، ومعاجلة االإ�سراف يف 

ا�ستخدام املياه يف نيوم، وت�سريبات اإمدادات املياه والطاقة التي ت�سكل 

تاأثرياً �سلبياً على البيئة، وعدم وجود حاويات ذكية ومتنوعة لكل املواد 

اال�ستهالكية لها تاأثري على البيئة.

املجال جلعل  والطالبات يف هذا  الطالب  وم�ساريع  اأفكار  وتركزت 

الذكاء  تطبيقات  با�ستخدام  امل�ستدامة  املتجددة  للطاقة  م�سدراً  نيوم 

منتجات  يف  خلل  اأي  عن  للك�سف  ال��درون��ز  وط��ائ��رات  اال�سطناعي، 

الطاقة، باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي يف التحّكم باملياه 

ح�سب  املياه  ا�ستخدامات  يف  حقيقياً  موؤ�سراً  يعطي  مما  نيوم؛  يف 

خالل  من  الطاقة  اإم���دادات  يف  الت�سريبات  عن  والك�سف  االحتياج، 

ا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي وطائرات الدرونز.

ومتكن امل�ساركون يف التحدي من عر�ض ت�ساميم الروبوتات كمر�سد 

طريق  عن  ويطلب  اال�سطناعي،  الذكاء  تطبيقات  ي�ستخدم  �سياحي 

تطبيق الهواتف الذكية، وعمل تخطيط للرحالت ال�سياحية يف جميع 

با�ستخدام  ال�سياح  متطلبات  تالئم  والتي  نيوم،  ال�سياحية يف  االأماكن 

الهليقرام  تقنيات  ال�ستخدام  اإ�سافًة  اال�سطناعي،  الذكاء  تطبيقات 

لالإر�ساد ال�سياحي يف املتاحف ال�سياحية يف نيوم وتقنيات الواقع املعزز 

للح�سول على منتجات ترفيهية يف اأي مكان.

ومن اأبرز التحديات التي �ساهمت اجلامعات يف اإيجاد حلول ابتكارية 

ت�سميم  عرب  وال�سريع،  الذكي  النقل  اإىل  النقل  حتويل  م�ساريع  لها 

ال�سحنات  الإي�سال  الدرونز  وا�ستخدام طائرات  توقف  بدون  نقل عام 

با�ستخدام تقنية الذكاء اال�سطناعي، وتطوير مركبات كهربائية خالية 

من انبعاثات الغازات ال�سارة.

»منتخب الجامعات« يشارك في 
البطولة العالمية للشطرنج

�سارك املنتخب ال�سعودي للجامعات يف اأول بطولة اإلكرتونية عاملية 

لل�سطرجن، والتي ينظمها االحتاد الدويل للريا�سة اجلامعية بالتعاون 

ال�سعودي  املنتخب  م�ساركة  ومتثلت  لل�سطرجن،  ال�سعودي  االحتاد  مع 

اجلامعة  من  طالب  ميثله  منهما  االأول  ممثلني،  بفريقني  للجامعات، 

للعلوم  امللك �سعود بن عبدالعزيز  املنورة، وجامعة  باملدينة  االإ�سالمية 

ال�سحية، وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وجامعة االأمرية نورة، 

وجامعة امللك �سعود، فيما ميثل الفريق الثاين طالب من جامعة امللك 

عبدالعزيز، وجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية، اإ�سافًة 

اإىل طالب من الكلية التقنية بالدمام.

وعرب رئي�ض االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية د. خالد املزيني 

ومن�سوبي  لل�سطرجن  ال�سعودي  االحت��اد  لرئي�ض  وتقديره  �سكره  عن 

االحتاد على التعاون املثمر مع االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية 

يف اال�ستعداد ملثل هذه امل�ساركات، متمنياً ملنتخب اجلامعات ال�سعودية 

التوفيق بتمثيل الوطن يف هذا املحفل الدويل.

اأثنى معايل وزير التعليم د. حمد 

يلقاه  ما  على  ال�سيخ  اآل  بن حممد 

»ال��ع��ام  اململكة  يف  التعليم  ق��ط��اع 

واجلامعي« من دعم واهتمام ورعاية 

كرمية من القيادة الر�سيدة حفظها 

اهلل، وتوفري كافة االإمكانات ل�سمان 

بُعد  التعليمية عن  الرحلة  ا�ستمرار 

ظروف  رغ��م  والطالبات،  للطالب 

جائحة كورونا.

وقال معاليه خالل زيارته ملنطقة 

مكة املكرمة ولقائه مبن�سوبي االإدارة 

»اإّن  جّدة:  للتعليم مبحافظة  العامة 

هذا العام ميّثل مرحلة تاريخية غري 

ب�سبب  التعليم؛  م�سرية  يف  م�سبوقة 

التحديات؛  كافة  وبرغم  اجلائحة، 

تقدم  اأن  ا�ستطاعت  اململكة  اأّن  اإاّل 

التعليم  يف  فريداً  �سعودياً  منوذجاً 

االإلكرتوين والتعليم عن بُعد ب�سهادة 

التعليمية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ن��ظ��ّم��ات 

من�سة  اأّن  م�����س��ي��ف��اً  ال���دول���ي���ة«، 

»مدر�ستي« م�سروع للوطن، واجلميع 

فيها �سركاء، وهي خيار اإ�سرتاتيجي 

للم�ستقبل، ونفخر جميعاً بالكفاءات 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي اأجن��زت��ه��ا يف وق��ت 

قيا�سي، موؤكداُ على موا�سلة العمل 

اأدوات��ه��ا،  وحت�سني  تطويرها،  على 

وتوثيقها كق�سة جناح للوطن.

مل�سلحة  م��راع��اًة  اأّن���ه  واأ���س��اف 

والطالبات  الطالب  وبناتنا  اأبنائنا 

اأعادت الوزارة توزيع درجات اأعمال 

لكل  النهائية  واالخ��ت��ب��ارات  ال�سنة 

ا�ستثنائية  ب�����س��ورة  درا���س��ي��ة  م���ادة 

للف�سل الدرا�سي االأول، مع التاأكيد 

اأ�سبوعية  تقوميات  هناك  تكون  اأن 

يف م��ن�����س��ة م��در���س��ت��ي ل��ل��رف��ع من 

االأ�سبوعني  اأّن  مبيناً  التعلّم،  نواجت 

النهائية  لالختبارات  املخ�ّس�سني 

التعليمي،  الفاقد  ملعاجلة  �سيكونان 

التعلّم،  ت��ق��دمي  فيهما  و�سي�ستمر 

لي�ض  االختبارات  من  الهدف  لكون 

م�ستوى  على  احلكم  اإ���س��دار  فقط 

الفاقد  معاجلة  اأي�ساً  بل  الطالب، 

التعليمي، واال�ستعداد اأي�ساً للف�سل 

الدرا�سي الثاين.

ا���س��ت��م��رار  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 

التعليم  وزارة  اه��ت��م��ام  وم��وا���س��ل��ة 

بتدريب �ساغلي الوظائف التعليمية، 

للتطوير  الوطني  املركز  قدم  حيث 

ما   2020 عام  يف  التعليمي  املهني 

تدريبي  برنامج  اآالف   »10« يقارب 

ومئتي  »مليون  من  الأك��ر  بُعد،  عن 

بينهم  من  ومتدربة،  متدرب  األ��ف« 

ُدربوا  األف متدرب ومتدربة   »435«

خالل  من  »مدر�ستي«،  من�سة  على 

»2500« برنامج تدريبي.

التعليم  وزارة  اأّن  معاليه  وك�سف 

والدليل  الهيكل  ق��ري��ب��اً  �ستعتمد 

مبا  التعليم،  الإدارات  التنظيمي 

ي�سمن املزيد من احلوكمة، والكفاءة 

امل�ستدامة  والفاعلية  الت�سغيلية، 

الوزارة  تتجه  كما  التعلّم،  ملخرجات 

باالختبارات  خا�سة  من�سة  لبناء 

وامل��ي��ول،  وال���ق���درات  التح�سيلية 

و�ستتم  ال���دول���ي���ة،  واالخ���ت���ب���ارات 

املنا�سبة  االأ�سئلة  من  ببنك  تغذيتها 

لكافة املجاالت، واملراحل الدرا�سية، 

م�سارات  تطوير  باأّن م�سروع  منوهاً 

املرحلة الثانوية م�سروع رائد، وباتت 

�سورته �سبه مكتملة، و�سيكون له اأثر 

التعليم  ملمو�ض يف ردم الفجوة بني 

واحتياجات �سوق العمل.

مفتوح  ح���وار  ج��رى  ذل��ك  عقب 

التعليم  ومن�سوبي  التعليم  وزير  بني 

معاليه على  اأج��اب  يف ج��دة، حيث 

ومقرتحات  وا�ستف�سارات  ت�ساوؤالت 

احل�سور.

وكان وزير التعليم قد افتتح بيت 

الطالب مبحافظة جدة، كما ا�ستمع 

لعر�ض مدير عام التعليم مبحافظة 

اأرقام  حول  امل�سعودي  د.�سعد  جّدة 

جّدة،  مبحافظة  التعليم  واإجن��ازات 

وبرنامج  خ��دم��ات��ي،  ب��رن��ام��ج  وع��ن 

احللول والبدائل الحتياج تعليم جّدة 

من امل�ساريع التعليمية.

اأكد معايل وزير التعليم د. حمد 

اإىل  ت�سعى  ال���وزارة  اأن  ال�سيخ  اآل 

هياكلها  لتطوير  اجل��ام��ع��ات  دع��م 

بغر�ض التحّول نحو نظام اجلامعات 

اجل���دي���د، وم����واءم����ة خم��رج��ات��ه��ا 

املحلي  العمل  �سوق  متطلبات  م��ع 

وال��ع��امل��ي، وت��ن��وي��ع ب��راجم��ه��ا وف��ق 

وال���ث���ورة  ال�21  ال���ق���رن  م���ه���ارات 

ال�سناعية الرابعة.

جاء ذلك خالل زيارته ملقر جامعة 

اطلع  امللك عبدالعزيز بجدة، حيث 

درا�سة  توطني  لربنامج  على عر�ض 

ملبتعثي  االإجنليزية  اللغة  برنامج 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج 

مركز  وتفقد  اخل��ارج��ي،  لالبتعاث 

ورعى  الطبية،  للبحوث  فهد  امللك 

امللك  جامعة  ب��ني  اتفاقية  توقيع 

عبدالعزيز واإدارة التعليم مبحافظة 

جدة، واطلع على املعر�ض امل�ساحب. 

ونوه معاليه يف بداية اللقاء املفتوح 

مع من�سوبي جامعة امللك عبدالعزيز 

بالدعم ال�سخي واالهتمام املتوا�سل 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  مقام  من 

اهلل-  -حفظهما  العهد  ويل  و�سمو 

بالتعليم العام واجلامعي، وحر�سهما 

على ا�ستمرار العملية التعليمية رغم 

الظروف اال�ستثنائية جلائحة كورونا. 

واأكد اآل ال�سيخ اأن التعليم يف العامل 

يواجه حتديات كبرية خالل جائحة 

ك��ورون��ا، وو���س��ل��ت يف ذروت��ه��ا عند 

واإغ��الق  ح�سورياً،  الدرا�سة  تعليق 

املوؤ�س�سات التعليمية، ولكن قيادة هذا 

الوطن العظيم حولت تلك التحديات 

اإىل فر�ض؛ لبناء منوذج �سعودي فريد 

عن  والتعليم  االإلكرتوين  التعليم  يف 

يكونوا  اأن  يف  اجلميع  ومّكنت  بعد، 

�سركاء يف حتقيق هذا النجاح الذي 

�سهدت به املنظمات عاملية. وك�سف 

معاليه عن اأنه مت االنتهاء من امل�سودة 

كليات  تطوير  خطط  م��ن  االأول��ي��ة 

وربط  تطبيقية،  كليات  اإىل  املجتمع 

القطاع  مب�ستهدفات  خمرجاتها 

هذه  من  االأك��رب  امل�ستفيد  اخلا�ض، 

الكليات.

ت��و���س��ع  اأه���م���ي���ة  اإىل  واأ������س�����ار 

تقدمي  يف  اجلامعية  م�ست�سفياتنا 

اخل���دم�������ات ال��ط��ب��ي�����ة وامل��خ��ربي�����ة 

تكون  واأن  ملر�ساها،  املتخ�س�س�ة 

املتخ�س�س�ة  الطبي�ة  خ��دم�����ات��ه��ا 

بالكوادر  وتُعزز  عالية،  ج��ودة  ذات 

الوطن�ية املتمكنة؛ الأنها �ستكون من 

يف  للجامعات  الذاتية  امل��وارد  اأه��م 

ظل نظام اجلامعات اجلديد.

رئي�ض  م��ع��ايل  اأث��ن��ى  جانبه  م��ن 

الدكتور  عبدالعزيز  امللك  جامعة 

عبدالرحمن اليوبي يف كلمته خالل 

اللقاء على اجلهود التي يبذلها وزير 

اجلامعة  حتقيق  �سبيل  يف  التعليم 

الأهدافها وبراجمها. 

اإثر ذلك د�ّسن معايل وزير التعليم 

من مبادرات اجلامعة ومنها:  عدداً 

نحو  للتحّول  الهيكلة  خطة  تطوير 

نظام اجلامعات ال�سعودية، وانطالق 

وجامعة  اجل��ام��ع��ة  مب��رك��ز  ال��ع��م��ل 

اأك�����س��ف��ورد ل��ل��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي، 

وت��د���س��ني دب��ل��وم��ات ال��ت��ع��ل��ي��م عن 

بكلية  االحرتافية  وامل��وؤه��الت  ّبعد، 

وبرنامج  التطبيقية،  ال��درا���س��ات 

ال��ت��م��وي��ل امل��وؤ���س�����س��ي ل��الأب��ح��اث، 

وت��ق��ري��ر ع��ن اجل��ه��ود يف م��واءم��ة 

العمل،  �سوق  مع  التعليم  خمرجات 

ووحدة االبتكار يف تقنيات م�ساعدة 

االإجن����اب، وب��رن��ام��ج »م��راق��ب��ات��ي«، 

املدر�سية،  ال�سحة  تعزيز  وبرنامج 

اأعمال  لتنظيم  االإر���س��ادي  والدليل 

الق�سم العلمي.

ويف نهاية اللقاء مت تكرمي الكليات 

ال���ف���ائ���زة ب��ج��ائ��زة م��ع��ايل رئ��ي�����ض 

اجلامعة للتمّيز يف االأداء اجلامعي.



عمليات جراحة العظام والمفاصل
تاأليف: جمموعة ا�شت�شاريني

ترجمة: د. طريف حممد الأخر�س

ي���ع���د ه�����ذا ال���ك���ت���اب 

ع��م��ل��ي��ات  يف  م���ر����ش���ًدا 

�شواء  ال��ع��ظ��ام،  ج��راح��ة 

ل��ل��دار���ش��ني وامل��ت��درب��ني 

امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  اأو 

واملمار�شني.

وقد ت�شمن كل ف�شل 

ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل��راح��ي��ة 

وامل�شاعفات املحتملة 

لكل عملية مع طريقة 

اأخ���ذ امل��واف��ق��ة على 

املري�س  من  العملية 

وموانع ا�شتعمال كل 

عملية.

كل  ن��ه��اي��ة  ويف 

ف�������ش���ل اح����ت����وى 

لالختبارات  ��دم  تُ��قَّ اأ�شئلة  ع��دة  الكتاب 

الزمالة  لختبارات  التقدم  ي��ودون  الذين  للمتدربني  ال�شفهية 

الربيطانية يف جراحة العظام.

قام بتاأليف هذا الكتاب جمموعة من ال�شت�شاريني يف جراحة 

 Timothy هم:  بريطانيا،  يف  �شتامنور  جامعة  من  العظام 

Briggs، Jonathan Miles، William Aston
رجائي  حممد  ط��ري��ف  ال��دك��ت��ور  للعربية  برتجمته  وق���ام 

الأخر�س، لي�شهل على الناطقني بالعربية ال�شتفادة منه ويكون 

اأن ي�شاهم يف نقل العلوم من لغاتها الأم اإىل  اأراد  مرجعا ملن 

اللغة العربية.

تل الزاير
آثار من ثاج شرق المملكة العربية 

السعودية
تاأليف: نذير بن خالد الزاير

�شنة الطبع: ١٤٤١ه� /٢٠٢٠م 

اأول  الكتاب  ه��ذا  يعد 

ك��ت��اب ���ش��ع��ودي وع��رب��ي 

ق�شة  ل��ت��ن��اول  ي���وؤّل���ف 

اك��ت�����ش��اف اأح�����د اأه���م 

التي  الأث���ري���ة  امل��واق��ع 

1419ه�  �شنة  وقعت 

»ث�������اج«  ه����ج����رة  يف 

الواقعة �شرقي اململكة 

ال�شعودية،  العربية 

وم���ع���رف���ة ن��ت��ائ��ج��ه 

ت��ط��ور  واأث����ره����ا يف 

الأع���م���ال الأث���ري���ة 

»ن���وع���اً وك���ّم���اً« يف 

هجرة ثاج باملنطقة 

ال�شرقية.

وق��د اأط��ل��ق على امل��وق��ع بعد 

الأ�شتاذ   - حينذاك   - املعارف  وزير  معايل  ك�شفه مبوافقة 

الدكتور حممد بن اأحمد الر�شيد رحمه اهلل، ا�شم »تل الزاير« 

وم��دي��رالآث��ار  الأث��ري��ة  البعثة  فريق  لرئي�س  وتكرمياً  تخليداً 

واملتاحف باملنطقة ال�شرقية اآنذاك وليد الزاير رحمه اهلل.

يعد هذا الكتاب حماولة جديدة لتوثيق الكت�شافات الأثرية 

�شرق اململكة العربية ال�شعودية؛ وذلك يرجع خللو كتب الآثار 

والتاريخ والرتاجم من كتاب يجمع بني هذه احلقول، ويحمل 

نف�س هذا ال�شم، والأهداف التي مت و�شعها للكتاب. 

ولقد احتوى الكتاب ما يلي:

- كلمة تقدمي لالأ�شتاذ الدكتور �شعد بن عبدالعزيز الرا�شد، 

وكيل وزارة الرتبية والتعليم لالآثار واملتاحف ال�شابق.

- توطئة.

ونبذة  ال�شرقية،  املنطقة  اآث��ار  عن  عامة  نبذة  مقدمة:   -

خا�شة عن هجرة ثاج الأثرية.

الزاير الأثري يف  الق�شم الأول: تاريخ اكت�شاف موقع تل   -

ثاج.

وقائد  الأثرية  البعثة  رئي�س فريق  ترجمة  الثاين:  الق�شم   -

الكت�شاف.

العتماد  مت  التي  واملراجع  امل�شادر  بقائمة  الكتاب  وذّي��ل 

عليها يف تاأليف الكتاب.
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اأن  اإىل  علمية  درا���ش��ة  تو�شلت 

الكتئاب عند الآباء وكذلك الأمهات 

اأن  من  بالرغم  الأط��ف��ال،  على  يوؤثر 

الأمهات هن غالبا حمور الرتكيز عند 

معاجلة الكتئاب لدى املراهقني.

اأجرتها  التي  ال��درا���ش��ة،  وبحثت 

لندن،  كوليدج  يونفر�شيتي  جامعة 

بريطانيا  يف  عائلة  األ��ف   14 حالة 

كال  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  واأي���رل���ن���دا، 

الوالدين لديه دور يف حماية الأبناء 

املراهقني من الإ�شابة بالكتئاب.

على طلب  الآب��اء  الباحثون  وحث 

امل�����ش��اع��دة ع��ن��د ظ��ه��ور اأع���را����س 

ا�شت�شارة  الكتئاب، وذلك من خالل 

اأطبائهم. وتقول الطبيبة جيما لوي�س، 

ب�شبب  اإن��ه  الدرا�شة،  على  امل�شرفة 

مع  اأط��ول  وقتا  يق�شني  الأمهات  اأن 

الأطفال، فغالبا ما يُلقى عليهن اللوم 

لدى  نف�شية  م�شاكل  اأي  ظهور  عند 

الدرا�شة  اأن  اأو�شحت  لكنها  الأبناء، 

الآباء  نُ�شرك  »اأن  يجب  اأنه  اأظهرت 

اأكرث يف ال�شورة«.

مل  اأب��ا  كنت  »اإذا  لوي�س  واأ�شافت 

خا�شتك،  الكتئاب  من  للعالج  ت�شع 

فرمبا ينعك�س ذلك �شلبا على ابنك«.

الآباء  من  ُطلب  الدرا�شة،  وخالل 

والأم��ه��ات والأط��ف��ال، يف �شن �شبع 

وت�شع �شنوات وما بني 13 و14 عاما، 

ملئ ا�شتبيانات عن م�شاعرهم.

الأع��را���س  ع��ن  الأط��ف��ال  و�ُشئل 

على  الآب��اء  اأج��اب  فيما  العاطفية، 

اأ���ش��ئ��ل��ة ع���ن م�����ش��اع��ره��م، وال��ت��ي 

ل��الك��ت��ئ��اب.  م��ق��ي��ا���س  وف���ق  قي�شت 

رابطا  ه��ن��اك  اأن  النتائج  واأث��ب��ت��ت 

الآب��اء  عند  الكتئاب  اأع��را���س  بني 

الأب��ن��اء يف  عند  م�شابهة  واأع��را���س 

�شن املراهقة. وكان الرابط مت�شاويا 

الأمهات  اكتئاب  اأث��ر  مع  درجته  يف 

على اأبنائهن.

من  العديد  اإن  الباحثون  وق���ال 

ومنها  النف�شية،  ال�شحة  م�شاكل 

الكتئاب، تبداأ يف �شن 13 عاما.

اأن اكتئاب الأمهات  ومن املعروف 

يزيد احتمال اإ�شابة الأبناء، اإل اأن اأثر 

اكتئاب الآباء مل يكن معروفا من قبل.  

اأعرا�س  جتعل  اأن  ميكن  املنزل،  يف 

الكتئاب الآباء والأمهات اأكرث عر�شة 

لالإرهاق، واأكرث غ�شبا وميال للدخول 

وتو�شلت  اأبنائهم.  مع  م�شادات  يف 

الدرا�شة اإىل اأن الآباء مثل الأمهات، 

مع  التعامل  يف  ينخرطوا  اأن  يجب 

م�شكلة اكتئاب الأبناء املراهقني، يف 

اأي مرحلة مبكرة من العمر.

اأهمية  على  الدرا�شة  اأك��دت  كما 

عالج الكتئاب عند كال الوالدين.

وتقول جو هاردي، مدير خدمات 

»ي��ان��غ��م��اي��ن��دز«  منظمة  يف  الآب�����اء 

الآب���اء  اإن  بريطانيا،  يف  اخل��ري��ة 

غالبا ما يرغبون يف اإخفاء م�شاكلهم 

النف�شية لكي ل يثقلوا على اأبنائهم.

لكنها اأ�شارت اإىل اأن من الأف�شل 

»اأن يكونوا اأمناء ومنفتحني، ويعطون 

اأطفالهم الفر�شة لتوجيه اأ�شئلة«.

اأن  نتذكر  اأن  املهم  »من  واأ�شافت 

من  متنعك  ل  بالكتئاب  اإ�شابتك 

وعائلتك  اأنت  عظيما.  اأبا  تكون  اأن 

ميكنكم ال�شتمرار يف دعم اأطفالكم، 

وت��وف��ر ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة واحل���ب لهم، 

وم�شاعدتهم على فعل ما يحبون«.

قــــــــــــــــرأت لك..

طالت  كلما  باأنه  العتقاد  يبدو 

التي  النوم  �شاعات  قلت  اأعمارنا 

ما،  ن��وع��اً  �شحيحاً  اإل��ي��ه��ا،  نحتاج 

لكن رمبا تكون هناك اأ�شباب اأخرى 

تدفعنا لال�شتيقاظ من النوم مبكرا 

غر تلك املتعلقة بالتقدم يف ال�شن.

من ال�شائع لكبار ال�شن اأن يقولوا 

ال��ن��وم.  م�شكلة  م��ن  ي��ع��ان��ون  اإن��ه��م 

اأن  اإىل  الإح�شاءات  بع�س  وت�شر 

ن�شف كبار ال�شن يذكرون معاناتهم 

ا�شطرابات  من  اآخ��ر  اأو  �شكل  من 

اأو  ال��رب��ع  ال��ن��وم، وي��ق��ول م��ا ن�شبته 

الثلث منهم اإنهم يعانون من الأرق.

مي�شيغان  بجامعة  باحثون  ط��ور 

يدعى  ال��ذك��ي��ة  للهواتف  ب��رن��اجم��اً 

»اإينرتين« لي�شاعد النا�س يف �شبط 

يتعر�شون  ال��ذي  ال�شياء  م�شتوى 

اليوم  من  اأوق��ات خمتلفة  له خالل 

ا�شطراب  على  التغلب  اأم��ل  على 

ودعمت  الطويلة.  اجلوية  الرحالت 

البيانات اجلديدة، التي مت احل�شول 

عليها من هذا التطبيق، الدور املوؤثر 

على  البيولوجية  ال�شاعة  لإي��ق��اع 

الإخالل بالنوم لدى امل�شنني.

الربنامج  ذلك  م�شتخدمو  و�ُشِئل 

وكانوا  العادية  نومهم  اأمن���اط  ع��ن 

تلك  بياناتهم  ب��اإ���ش��راك  خم��ري��ن 

اآلف  خم�شة  واف��ق  الباحثني.  م��ع 

العامل  ب��ق��اع  خمتلف  م��ن  �شخ�س 

مركزة  فكرة  اأعطى  ما  ذل��ك،  على 

اأنا�س  عن طبائع النوم العاملية لدى 

وك��ان هناك  الأع��م��ار.  من خمتلف 

منهم،  ال�شباب  بني  متنوع،  تفاوت 

ممن ي�شتيقظون باكراً اأو من حمبي 

ال�شهر، لكن جمموعة العمر الأكرب 

اأكرثهم  وك��ان  جتان�شاً،  اأك��رث  كانت 

ي�شتيقظ باكراً، ويذهب اإىل فرا�شه 

يف وقت مبكر ن�شبياً.

واأظهرت هذه الدرا�شة اأن الرجال 

كانوا  اأعمارهم  من  الأربعينيات  يف 

على ما يبدو اأقل نوماً، وهو اأمر غر 

اعتيادي، لكن اأ�شارت الدرا�شة اأي�شا 

اإىل اأن النا�س الأكرب عمراً ينامون يف 

اأوقات حمددة، مما ي�شر اإىل وجود 

النا�س  لدى  الوقت  من  اأ�شيق  مدى 

الذين جتاوزوا �شن التقاعد ميكنهم 

فيه.  وال�شتمرار  للنوم  اخللود  فيه 

احلا�شلة  التغيرات  ف��اإن  وب��ذل��ك، 

اإيقاع ال�شاعة البيولوجية متنع  على 

امل�شنني من النوم وتبقيهم متيقظني، 

نوم  اإىل  حاجتهم  ف��اإن  لذلك،  وتبعاً 

اأقل هي لي�شت اإل خرافة، وبب�شاطة، 

الوقت  ه��وؤلء مت�شعا من  لدى  لي�س 

للنوم اإل قليال.

هي  النهار  غفوة  تكون  ل  ورمب��ا 

النوم  م��ن  احل��رم��ان  ع��ن  امل�شوؤولة 

ل��ي��اًل. وب���دلً م��ن ذل��ك، ف��اإن نق�س 

يت�شبب  قد  ما  هو  الليل  يف  النوم 

النهار،  اأثناء  بالنعا�س  ال�شعور  يف 

مما يوؤدي اإىل احلاجة اإىل غفوة اأو 

قيلولة لتعوي�س النوم املفقود.

اأو  ما  ن�س  عندما حت��اول حفظ 

بذلت  كلما  اأن��ك  تعتقد  ا�شتيعابه، 

انطبعت  اأك�����رب،  ذه��ن��ي��ا  جم���ه���ودا 

لكن  اأك���رث؛  ذاك��رت��ك  يف  املعلومات 

م��ا حتتاجه حلفظ  ك��ل  يكون  رمب��ا 

اأن  ه��و  قلب  ظهر  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات 

بفرتة  وت�شتمتع  الإ���ش��اءة  تخف�س 

ت���رتاوح ب��ني 10 - 15  ا���ش��رتخ��اء 

على  قدرتك  اأن  و�شتالحظ  دقيقة، 

ا�شرتجاع املعلومات بعد ال�شرتخاء 

اأف�شل مبراحل منها يف حالة ق�شاء 

نف�س الفرتة يف الرتكيز والتكرار.

ه���ذا م��ا اأث��ب��ت��ت��ه درا����ش���ة رائ���دة 

�شال  اأجراها كل من �شرغيو ديال 

ك��وان  ونيل�شون  اإدن�����ربة،  بجامعة 

م��ن ج��ام��ع��ة م��ي�����ش��وري، واه��ت��م��ت 

ف��رتات  ت��اأث��ر  م���دى  با�شتك�شاف 

اكت�شاب  بني  الفا�شلة  ال�شرنخاء 

املعلومات اجلديدة وحفظ القدمية 

ع��ل��ى ذاك�����رة الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن 

مثل  ال��دم��اغ،  لإ���ش��اب��ات  تعر�شوا 

ال�شكتة الدماغية.

الدرا�شة  يف  امل�شاركون  ح�شل 

على قائمة من 15 كلمة، ثم خا�شوا 

ويف  دق���ائ���ق،  ع�شر  ب��ع��د  اخ��ت��ب��ارا 

امل�شاركون  ان�شغل  التجارب،  بع�س 

ويف  الإدراك��ي��ة،  الختبارات  ببع�س 

جتارب اأخرى ُطلب منهم ال�شتلقاء 

يتجنبوا  اأن  على  مظلمة  غرفة  يف 

تاأثر  ف��اق  وق��د  للنوم،  ال�شت�شالم 

ال�شرتخاء  من  الق�شرة  الفرتات 

كل  اأخرى  اأن�شطة  يف  النخراط  اأو 

الكلمات  عدد  زاد  حيث  التوقعات، 

التي تذكرها امل�شاركون بن�شبة ثالثة 

 49 اإىل  املئة  يف   14 من  اأ�شعاف، 

يف املئة.

كما ُطلب من امل�شاركني ال�شتماع 

الأ�شئلة  عن  والإج��اب��ة  ق�ش�س  اإىل 

امل�شاركون  يتذكر  ومل  �شاعة،  بعد 

الذين مل ياأخذوا ق�شطا من الراحة 

اإل �شبعة يف املئة فقط من الأحداث، 

بينما تذكر الباقون 79 يف املئة من 

الأحداث، بزيادة قدرها 11 �شعفا 

يف عدد املعلومات التي تذكروها.

مزايا  اأي�شا  الباحثون  ولح���ظ 

واإن  الأ���ش��ح��اء،  حالة  يف  م�شابهة 

كانت اأقل و�شوحا، اإذ زادت القدرة 

فرتة  بعد  املعلومات  ا�شرتجاع  على 

 10 بني  ت��رتاوح  بن�شبة  ال�شرتخاء 

بل  التجربة،  هذه  املئة يف  يف  و30 

املعلومات  ا���ش��رتج��اع  ا���ش��ت��ط��اع��وا 

تعلمها،  من  اأ�شبوع  بعد  وامل��ه��ارات 

الكبار  تفيد  امليزة  ه��ذه  اأن  ويبدو 

وال�شغار على حد �شواء.

المراهقون يتأثرون باكتئاب »األب«

عدد ساعات النوم اليومية مرتبط بتقدم العمر

فترات االسترخاء تزيد القدرة على التركيز



ورد يف نظام اجلامعات اجلديد ع�شرة جمال�س 

على �شبيل احل�شر هي: جمل�س �ش�ؤون اجلامعات، 

املجل�س  اجلامعة،  جمل�س  اجلامعة،  اأمناء  جمل�س 

الق�شم،  املعهد، جمل�س  اأو  الكلية  العلمي، جمل�س 

جمل�س ا�شت�شاري دويل، جمل�س ا�شت�شاري لأع�شاء 

هيئة التدري�س، جمل�س ا�شت�شاري للطالب، جمل�س 

النظارة لأوقاف اجلامعة؛ فكيف يتم اتخاذ القرارات 

اأو الت��شيات يف هذه املجال�س؟

بع�س هذه املجال�س ع�ش�يتها لها مدد حمددة 

مثل جمل�س الأمناء، واملجل�س ال�شت�شاري الدويل، اأو 

املحلي، وبع�شها الع�ش�ية فيها م�شتمرة مثل جمل�س 

اجلامعة، وجمل�س الكلية، وجمل�س الق�شم. وبع�س 

هذه املجال�س حدد النظام ق�اعد جل�شاتها، وبع�شها 

مثل املجال�س ال�شت�شارية الثالثة لها ق�اعد خا�شة بها 

�شت�شدر لحقاً. وحتقق هذه املجال�س اأهدافها عن 

طريق الجتماعات التي تعقدها.

وهناك اأم�ر �شكلية يجب مراعاتها يف بع�س هذه 

املجال�س، قد ل تنطبق على البع�س الآخ��ر؛ فمثال 

يجب اأن ي�شدر قرار من جهة الخت�شا�س بتعيني 

بع�س اأع�شاء املجل�س، مثال جمل�س �ش�ؤون اجلامعات؛ 

ن�شت املادة ال�شاد�شة من النظام على اأع�شاء املجل�س، 

بع�شهم حتدد بال�شفة مثل وزير التعليم، ونائب وزير 

وزير  ونائب  والبتكار،  والبحث  للجامعات  التعليم 

املالية، ونائب وزير اخلدمة املدنية ... الخ، غري اأن 

الفقرتني »8، 9«، ر�شحتا اأي�شا خم�شة من روؤ�شاء 

الأهلية،  اجلامعات  روؤ�شاء  من  اأحدهم  اجلامعات 

واثنني من ذوي اخلربة والخت�شا�س، فالقرار ال�شكلي 

هنا اأن ير�شح وزير التعليم الأع�شاء ال�ارد ذكرهم يف 

الفقرتني »8، 9«، وي�شدر تعيينهم باأمر من رئي�س 

جمل�س ال�زراء ملدة ثالث �شن�ات، ولهذا ل ي�شتطيع 

عدد  ا�شتكمال  قبل  اجتماعاته  يف  البدء  املجل�س 

الأع�شاء الذين ن�س عليهم النظام.

جمل�س الق�شم على �شبيل املثال ل يلزم �شدور قرار 

مبن يح�شر املجل�س، لأن من تنطبق عليه �شفة ع�ش� 

هيئة تدري�س يف الق�شم يحق له نظاماً ح�ش�ر جل�شات 

املجل�س �ش�اءً كرث عدد الأع�شاء اأو قل.

بالإ�شافة اإىل الع�ش�ية هناك مدة املجل�س، بع�س 

الذين مت  لها مدة حم��ددة مثل الأع�شاء  املجال�س 

تعيينهم باأمر �شام يف جمل�س �ش�ؤون اجلامعات على 

�شبيل املثال، مدة عملهم يف املجل�س ثالث �شن�ات 

قابلة للتجديد ملرة واحدة، فاإذا انتهت الثالث �شن�ات 

الأوىل يجب اأن ي�شدر اأمر �شاِم جديد بالتمديد لهم.

ونف�س احلكم بالن�شبة ملجل�س الأمناء، مدته ثالث 

�شن�ات، ويجدد لأع�شاء املجل�س ملرة واح��دة باأمر 

�شامي، والتعيني يعني الإذن للع�ش� مبمار�شة مهام 

املجل�س املعني فيه، والعمل منذ قرار التعيني على 

حتقيق اأهداف ذلك املجل�س، وبع�س املجال�س؛ مثل 

جمل�س اجلامعة لي�س لالأع�شاء مدد حمددة حل�ش�ر 

املجل�س، مادام اأنه ل زال نائباً لرئي�س اجلامعة اأو 

عميداً فاإنه يحق له ح�ش�ر جل�شات املجل�س.

وجميع املجال�س حدد النظام متى جتتمع، ونظر 

الأع�شاء،  و�شخ�شيات  اأعمال  اأهمية  اإىل  النظام 

كذلك اإىل مدى ارتباط اأعمالهم بالعمل الأكادميي، 

وكذلك اإىل مهام املجل�س املناطة به، فمجل�س �ش�ؤون 

اجلامعات مثال يُعترب �شلطة تنظيمية للجامعات؛ 

الت�اجد  يتطلب  ل  ا�شرتاتيجي  التنظيمي  والعمل 

با�شتمرار، حيث ي�شع املجل�س ال�شرتاتيجية، وعلى 

الأع�شاء  اأغلب  ولأن   - ول��ذا  تنفيذها،  اجلامعات 

و�شع  النظام  قرر   - مهمة  خارجية  اأعمال  لديهم 

حد اأدنى لجتماعاته خالل العام، 

مرة كل اأربعة اأ�شهر على الأقل، اأي 

ث��الث م��رات يف ال�شنة، وه��ي اأقل 

بينما  املجال�س.  لجتماعات  م��دة 

الأمناء مرة كل  اجتماعات جمل�س 

ثالثة اأ�شهر على الأقل، اأما املجال�س 

التي متار�س  الأخ���رى يف اجلامعة 

العمل الأكادميي، واملايل، والتنظيمي 

با�شتمرار فتجتمع مرة كل �شهر على 

الأقل.

اأدن���ى لالجتماعات  و���ش��ع ح��د 

يفهم منه اأنه يجب اأن جتتمع هذه 

املجال�س ول� مرة يف ال�شهر، ول مينع 

اأن جتتمع اأكرث من مرة؛ مرتني اأو 

ثالث اأو اأربع يف ال�شهر اعتماداً على حجم وكرثة 

راأيت  العملي  ال�اقع  ويف  بها،  تناط  التي  الأعمال 

جمال�س اأق�شام وكليات حددت م�اعيد جل�شاتها يف 

ي�م معني من الأ�شب�ع، اأو كل اأ�شب�عني ط�ال العام 

ت�جه يف  دع���ة  تعد هناك  وبالتايل مل  اجلامعي، 

كل مرة لالأع�شاء حل�ش�ر الجتماع لأنه مت التفاق 

م�شبقاً على ذلك. 

ال��دع���ة اإىل الج��ت��م��اع؛ لب��د م��ن ال��دع���ة اإىل 

الجتماع، وت�حدت تقريباً م�اد النظام بخ�ش��س من 

له احلق يف الدع�ة اإىل الجتماع، اإذ يف كل املجال�س - 

بال ا�شتثناء - للرئي�س احلق يف الدع�ة اإىل الجتماع، 

فه� من ي�جه الدع�ة، وبالتايل يرتبط بهذا الت�جيه 

– افرتا�شاَ- جدول الأعمال.
واملجل�س  اجل��ام��ع��ات،  ���ش���ؤون  يف جمل�س  لكن 

العلمي، يج�ز لنائب الرئي�س اأن ي�جه الدع�ة حل�ش�ر 

الجتماع، ومنح نائب الرئي�س هذا احلق لأن النظام 

افرت�س اأن رئي�س املجل�س – ال�زير- قد يك�ن م�شغ�ل 

باأم�ر اأخرى فال ي�شتطيع ح�ش�ر الجتماع، وكذلك 

نف�س الأمر بالن�شبة للمجل�س العلمي، قد ل يتمكن 

رئي�شه من ح�ش�ر املجل�س، وحتى ل تتعطل اأعمال 

املجل�شني ُف��َس نائب الرئي�س بالقيام بدور الرئي�س 

بالدع�ة اإىل اجتماعات املجل�س. وتعني الدع�ة اإىل 

الجتماع اإبالغ الأع�شاء مب�عد الجتماع للح�ش�ر، 

ليكتمل الن�شاب القان�ين، ولينفذ املجل�س بع�س املهام 

املناطة به، وحتى ل يحتج اأحد الأع�شاء بعدم املعرفة 

مب�عد الجتماع، والدع�ة اإيذاناً باحل�ش�ر، ومل يرد 

يف النظام اأي جزاء ملن مل يح�شر الجتماعات.

فيها  ح��ددت  التي  املجال�س  عن  النظر  وبغ�س 

الع�ش�ية بال�شفات مثل جمل�س �ش�ؤون اجلامعات اأو 

جمل�س اجلامعة، لكن جمال�س الأق�شام مثال تخاطب 

كل ع�ش� هيئة تدري�س م�شجل يف الق�شم باحل�ش�ر، 

فاإذا تغيب الع�ش� عن ح�ش�ر الجتماعات، اأو اأغلبها 

فهي قرينة لعدم جديته اأو اهتمامه بجل�شات املجل�س، 

لكن ل ي�جد جزاء يفر�س على من يتغيب، اأما يف 

املجال�س املحددة بال�شفة مثال جمل�س اجلامعة فاإن 

من واجبات ع�ش� املجل�س، العمداء مثال، ح�ش�ر 

جل�شات املجل�س، والغياب الكثري عن اجلل�شات يجب 

اأن يك�ن مربراً لأن احل�ش�ر التزام يفر�شه من�شب 

الع�ش�.

الدع�ة  تت�شمن  اأي ق�اعد  النظام  يت�شمن  ومل 

لالجتماع، وجرى العرف يف اجلامعة، ويف الجتماعات 

العامة اأن تك�ن الدع�ة مكت�بة، اإما بخطاب ر�شمي، 

اأو عن طريق الربيد الإلكرتوين، اأو كما ه� حا�شل 

جمم�عات  اأو  الن�شية  الر�شائل  طريق  عن  حاليا 

ال�ات�س اأب. وتت�شمن الدع�ة حتديد مكان وزمان 

انعقاد الجتماع، اإل اإذا جرى العرف 

بني الأع�شاء على عقد الجتماع يف 

مكان معني، مثال قاعة اجتماعات 

املجل�س العلمي، لجتماعات املجل�س 

العلمي، اأو قاعة اجتماعات جمل�س 

اجل��ام��ع��ة ع��ن��د ال���دع����ة حل�ش�ر 

جل�شة جمل�س اجلامعة. ويفرت�س 

اأن تت�شمن الدع�ة لالجتماع جدول 

الأعمال  وج��دول  اجلل�شة،  اأعمال 

�شتناق�س  التي  بامل�ا�شيع  بيان  ه� 

يف الجتماع، ومع الأ�شف كان من 

ال�شكاوى الكثرية التي كانت تردنا يف 

الإدارة القان�نية اأن جدول الأعمال ل 

ير�شل لالأع�شاء، ومل يكن يعرف عنه 

الع�ش� اإل اأثناء انعقاد اجلل�شة، وما من �شك اأن هذا 

تق�شري من روؤ�شاء املجال�س، وبخ�س حلق الأع�شاء يف 

معرفة م�ا�شيع الجتماع قبل مدة كافية من انعقاده، 

ويلزم اأن يك�ن عدد امل�ا�شيع منا�شباً ملدة الجتماع 

حتى يتمكن املجل�س من مناق�شتها، ول ي�شطر لتاأجيل 

بع�شها، اأو ق�شاء وقت اأط�ل ملناق�شتها.

يحدد  م��ن  ه���  اجلل�شة  رئي�س  اأن  الغالب  ويف 

امل�ا�شيع التي �شيناق�شها املجل�س، وقد ي�شتعني باأمانة 

املجل�س اإن كان له اأمانة، وجرت العادة يف اجلامعة 

اأمني املجل�س العلمي،  اأو  اأن ي�جه مدير اجلامعة، 

اأو عميد الكلية، اأو رئي�س الق�شم مقرر اجلل�شة اأو 

ال�شكرتارية اأو مدير املكتب باإ�شافة امل�ا�شيع املقرتحة 

اإىل جدول اأعمال اجلل�شة، وقد ت��شع امل�ا�شيع يف 

اجلدول ح�شب اأهميتها اأو اأول�ية و�ش�لها، لكن ل 

مينع من اأن يناق�س املجل�س تلك امل�ا�شيع بالرتتيب، 

ملناق�شته،  اجل��دول  يف  متاأخراً  م��ش�عاً  يختار  اأو 

ولرئي�س اجلل�شة تقدير ال�قت الذي يُ�شرف ملناق�شة 

م�ا�شيع اجل��دول، وقد ح�شرت اأك��رث من جمل�س 

ا�شطر الرئي�س اإىل اللج�ء للت�ش�يت لإنهاء املناق�شات 

الط�يلة التي اأخذت وقتاً ط�يال من مدة الجتماع.

وج��رت العادة اأن يت�شمن ج��دول الأع��م��ال بند 

التي طراأت  الأعمال  اأي  اأعمال«،  ي�شتجد من  »ما 

بعد اعتماد م�ا�شيع اجلل�شة، ومل يكن هناك وقت 

لإ�شافتها للجدول، وتناق�س هذه امل�ا�شيع بعد اأن 

ينتهي املجل�س من مناق�شة كل امل�ا�شيع املدرجة على 

جدول الأعمال، ويفرت�س األ تك�ن من �شمن هذا 

البند امل�ا�شيع املهمة التي حتتاج اإىل معرفة م�شبقة، 

الإدارة  من  تعميم  �شدر  وق��د  ملناق�شتها،  وق��ت  اأو 

القان�نية يف اجلامعة األ يت�شمن بند »ما ي�شتجد 

اأع�شاء  تعيني  مثل  الهامة  امل�ا�شيع  اأع��م��ال«  من 

هيئة التدري�س، اأو م�ا�شيع ترقية الأع�شاء، اأو قب�ل 

املعيدين اأو املحا�شرين... الخ.

وقد تك�ن الدع�ة لالجتماع يف الأم�ر الطارئة، اأو 

عند احلاجة، اأو عند طلب بع�س الأع�شاء ذلك، وقد 

ن�شت بع�س م�اد الجتماعات على اأن »للرئي�س اأن 

يدع� املجل�س لالجتماع اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك، اأو 

اإذا قدم ثلث اأع�شائه على الأقل طلباً مكت�باً بذلك«. 

والرئي�س ه� من يقدر �شرورة الجتماع، لذا يدع� له، 

اأما طلب بع�س الأع�شاء فيجب اأن يك�ن مكت�باً من 

ثلث الأع�شاء على الأقل، واأن يقدم للرئي�س.

ويفهم من هذا اأنه يجب على الرئي�س عقد اجلل�شة 

عندما يقدم له طلب ثلث الأع�شاء... يتبع.

كلية احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية

ق�شم القان�ن العام

alhudaithy@yahoo.com

ي��ع��د ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي وال��ع��اط��ف��ي ب��ني بني 

العامة  ال�شحة  على  للحفاظ  ال�����ش��روري��ات  م��ن  اآدم 

كذلك  وه�  النف�شية  ال�شحة  وتعزيز  املناعة  واكت�شاب 

الجتماعي  بالتباعد  ويُق�شد  الدينية،  ال�شروريات  من 

بني  تقريبا  م��رت   2 منا�شبة  م�شافة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

الأ�شخا�س للم�شاعدة على منع انت�شار الأمرا�س املعدية 

ب�شفة عامة والفريو�شات ب�شفة خا�شة، ويف ظل جائحة 

ملنع  ال�شروريات  م��ن  اجل�شدي  التباعد  يعد  ك���رون��ا 

النت�شار الإ�شابة بهذا ال�باء.

الجتماعي  ال��ت���ا���ش��ل  مي��ك��ن  ال��راه��ن��ة  ال��ف��رتة  يف 

اجل�شدي  التباعد  على  احلفاظ  مع  ولكن  الب�شر  بني 

يف  احل��دي��ث��ة  التقنية  ل��شائل  الأم��ث��ل  وب��ال���ش��ت��خ��دام 

املبا�شر يف جميع  للت�ا�شل  الت�ا�شل الفرتا�شي بديال 

من  النت�شار  �شهل  ك�رونا  فريو�س  اإن  حيث  املجالت، 

الأ�شياء  ومل�س  وامل�شافحة  والعط�س  ال�شعال  خ��الل 

امل�شرتكة، لذا ل بد من احلفاظ على التباعد اجل�شدي، 

اأي  فجائحة ك�رونا قد تك�ن مبثابة »ال�باء ال�شامت«، 

قد ل تظهر اأعرا�س ك�رونا على بع�س الأ�شخا�س، بينما 

ميكنهم نقل الفريو�س اإىل الآخرين. 

الك�نية  ال�شنن  اأعظم  من  الأ�شياء  بني  التباعد  يعد 

الك�ن،  ق��درة اهلل وعظمته يف خلق ه��ذا  وم��ن ودلئ��ل 

حيث اإن �شري الك�اكب الدقيق يف اأفالكها مرتبط بتباعد 

واحرتام امل�شافات بينها، فمثال اإذا اقرتبت ال�شم�س من 

الأر�س مياًل واحداً فقط احرتقت الأر�س، واإذا ابتعدت 

ال�شم�س عن الأر�س مياًل لتجمد كل �شيء على الأر�س.

اأن نرتك م�شافات منا�شبة بني  اأي�شا علمتنا الكتابة 

الكلمات لكي يفهم القارئ ما نكتبه، وكذلك علمنا قان�ن 

اأمامنا  املرور اأن نرتك م�شافة بيننا وبني ال�شيارة التي 

حتى ل ن�شطدم بها.

واحلديث عن التباعد اجل�شدي يف ظل جائحة ك�رونا 

ا�شتدعى للذاكرة ق�شة ذكرها بع�س الفال�شفة تق�ل: اإن 

جمم�عة من القنافذ اقرتبت من بع�شها يف اإحدى ليايل 

ال�شتاء املتجمدة طلباً للدفء، وهرباً من اجل� اجلليدي 

�شديد الربودة، لكنها لحظت اأنها كلما اقرتبت من بع�شها 

اأكرث، كلما �شعرت ب�خز الأ�ش�اك التي حتيط باأج�شادها 

مما ي�شبب لها املزيد من الأمل، واأنها كلما ابتعدت عن 

بع�شها البع�س �شعرت بالربودة جتمد اأطرافها، وبحاجتها 

للدفء يف اأح�شان اأ�شدقائها، وقد بقيت املجم�عة على 

اأن  اىل  التباعد  الق��رتاب وهجري  اأمل  بني  احل��ال  هذه 

ت��شلت اإىل امل�شافة املنا�شبة التي تقي اأفرادها من برودة 

اجل� وت�شمن لهم اأقل درجة من اأمل وخز الأ�ش�اك.

الجتماعي  التباعد  ���ش��رورة  على  يربهن  ه��ذا  كل 

الفرتة  يف  العامة  ال�شحة  على  للمحافظة  واجل�شدي 

بيننا  املنا�شبة  امل�شافة  ترك  من  لبد  وعليه  الراهنة، 

وبني الآخرين، اأ�شحاء ومر�شى، لل�قاية من هذا ال�باء 

قد  ك�رونا  فريو�س  من  ال�شفاء  بعد  اأي�شا  ال�شامت، 

ي�شتمر ال�شخ�س يف نقل العدوى لالأخرين لبع�س ال�قت.

من  �شروريا  لي�س  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام 

املعدية،  بالأمرا�س  الإ�شابة  ملنع  فقط  �شحي  جانب 

الجتماعية؛  العالقات  على  للحفاظ  �شروريا  يعد  بل 

فلكل اإن�شان عي�به واأ�ش�اكه اخلا�شة التي قد ل تظهر 

م�شافة  على  نك�ن  عندما  اإل  وخزها  ب��اآلم  ن�شعر  ول 

غري منا�شبة منها. فالبع�س يعتقد اأنه كلما ازداد قرباً 

ممن يحبهم فاإن هذا �شي�شعرهم بال�شعادة، وهذا لي�س 

�شحيحاً على الدوام، فحتى الهتمام الزائد قد يفقد 

معناه وحميميته ويتح�ل اإىل نف�ر وكراهية، فلكل اإن�شان 

خ�ش��شيته ويجب اأن يحرتمها الآخرون ب�شبط امل�شافة 

مع الآخرين حتى واإن كان�ا اأقرب الأقربني.

تقرتب  ل  جمياًل  عينيك  يف  اجلميل  يبقى  ولكي 

على  فحافظ  بعيد،  م��ن  اأج��م��ل  فالبع�س  ك��ث��رياً،  منه 

ال�شحة  تك�ن  وبذلك  وبينه،  بينك  املنا�شبة  امل�شافة 

على  ق��درة  واأك��رث  اأف�شل  الإن�شانية  والعالقات  العامة 

فن  اإتقان  اإن�شان  كل  على  يجب  لذا  والزده��ار.  النم� 

الإن�شان  يحمي  ولكي  الب�شر،  بنى  بني  امل�شافات  اإدارة 

بالإجراءات  الأخ��ذ  عليه  ك�رونا  وباء  من  وذوي��ه  نف�شه 

بالتباعد  واللتزام  العامة  ال�شحة  وق�اعد  الحرتازية 

الجتماعي واجل�شدي وجعل ذلك منطا للحياة، وبهذا 

يقل انت�شار الأمرا�س املعدية مثل جائحة ك�رونا وغريها 

على  امل�شت�شفيات  وي�شاعد  الأخ��رى  الفريو�شات  من 

رعاية  من  الطبي  الفريق  ويتمكن  املر�شى  ا�شتيعاب 

املر�شى وحتقيق ال�شفاء باإذن اهلل.

هذا اأهم الدرو�س امل�شتفادة من جائحة ك�رونا، حيث 

الدقيقة  الكائنات  من  وغريها  الفريو�شات  م�جات  اإن 

املمر�شة لن تنتهي، ن�شاأل اهلل ال�شالمة والعافية.

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم هري�شه

كلية ال�شيدلة
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همم أكاديمية
همم أكاديمية

الحتياجات التعليمة لذوي الإعاقة احلركية

اأو  الظروف  من  وا�شع  مدى  اإىل  احلركية  الإعاقة  م�شطلح  ي�شري 

الأو�شاع التي قد حتد من احلركة واحلي�ية لدى الفرد ف�ي ممار�شته 

وظيفًة واحدة اأو اأكرث من وظائف احلياة الرئي�شية »كامل�شي، واجلل��س، 

الرعاية  اإىل  بالإ�شافة  والعمل،  والتعلم  والتنف�س،  والتحدث،  وال�ق�ف، 

الذاتية وغريها«.

اأداء  الق�ة، وال�شرعة، والتحمل، والإبداع ف�ي  اأنها ت�شعف لديه  كما 

الإعاقات  معظم  متثل  التالية  واحلالت  الرئي�شية،  احلياتية  ال�ظائف 

الدماغية،  وال�شكتة  الدماغي،  وال�شلل  وال�شلل،  البرت،  مثل  البدنية 

وال�شم�ر الع�شلي، والتهاب املفا�شل، واإ�شابات احلبل ال�ش�كي.

من  ال�شفلي  باجلزء  اإع��اق��ات  بني  ما  احلركية  الإع��اق��ات  وتتفاوت 

اجل�شم مما ي�شتلزم ال�شتعانة بالع�شا اأو امل�شاية اأو املقعد املتحرك، وبني 

اإعاقات اجلزء العل�ي من اجل�شم والتي ت�ؤدي اإىل ال�شتخدام املحدود 

اأو عدم ا�شتخدام الأطراف العل�ية، وقد تك�ن الإعاقات احلركية دائمة 

بالعتبار  ياأخذوا  اأن  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  على  ويت�جب  م�ؤقتة.   اأو 

وقدرتهم  و�شرعتهم،  الطالب،  ق�ة  على  ت�ؤثر  قد  احلركية  الإعاقة  اأن 

على التحمل، والتن�شيق، واملهارات اليدوية، والتحكم يف الأطراف، ولكن 

بن�شبة متفاوتة وباأ�شكال خمتلفة.

وقد ي�اجه الطلبة �شع�بات من اأمثلتها على �شبيل املثال ل احل�شر: 

�شع�بة  البدين،  التحمل  على  القدرة  �شع�بة  املزمن،  الأمل  اأو  الإجهاد 

ط�يلة،  زمنية  لفرتة  اجلل��س  اأو  الأ�شياء  رفع  اأو  ال�ق�ف  اأو  امل�شي  يف 

ال��ش�ل  �شع�بة  احل�ش�ر،  اأو  املحا�شرة  وقت  عن  التاأخر  الت�شلق،  اأو 

يف  �شع�بة  اإىل  بالإ�شافة  واملختربات،  الدرا�شة  قاعات  اإىل  والنتقال 

احلا�ش�ب،  واأجهزة  والأق��الم،  ال�شفحات،  مثل  امل���اد  بع�س  ا�شتخدام 

وال�شرعة،  والت�ازن  والتن�شيق  الع�شالت  والتحكم يف  املخترب،  ومعدات 

والب�شري،  ال�شمعي  الفهم  يف  و�شع�بة  اليدوية،  الرباعة  يف  و�شعف 

و�شع�بة يف الذاكرة.

وتتفاوت امل�شاعدات الالزمة للطالب ذوي الإعاقات احلركية بدرجة 

كبرية تبعا للفرد والن�شاط الدرا�شي، ومن اأمثلة امل�شاعدات املعتادة التي 

قاعات  اإىل  ال��ش�ل  �شه�لة  باإعاقة حركية:  امل�شاب  الطالب  يحتاجها 

الدرا�شة واملعامل والرحالت امليدانية، وتخ�شي�س ممرات وا�شعة ومناطق 

غري مزدحمة للعمل، وطاولت مائلة ميكن التحكم بارتفاعها، ومعدات 

املالحظات  تدوين  اأجهزة  ت�فري  اىل  بالإ�شافة  اإليها.  ال��ش�ل  ي�شهل 

ومعدات الكتابة وم�شاعدين باملخترب، وامل�شاعدة عند ممار�شة الأن�شطة 

بديلة،  اختبارات  وترتيب  اأو  و/  الختبارات  زمن  ومتديد  اجلماعية، 

وت�فري  الكمبي�تر،  مثل  امل�شاعدة  التكن�ل�جية  ال��شائل  وا�شتخدام 

اإىل  ال��ش�ل  و�شه�لة  اإلكرتونية،  ب�شيغة  الدرا�شية  املناهج  م��ش�عات 

الف�ش�ل الدرا�شية، املخترب و / اأو مكان الجتماع، وت�فري مكان خا�س 

للجل��س، وكر�شي، وطاولة تراعي اإعاقته احلركية، ومنح وقت اإ�شايف يف 

المتحانات وال�اجبات داخل الف�شل وال�اجبات اخلارجية التي تتطلب 

الكتابة وا�شعة النطاق، بالإ�شافة اإىل ت�فري م�اقف �شيارات قريبة ميكن 

اأن ي�شتمع للطالب وي�شركه  اإليها. وعلى ع�ش� هيئة التدري�س  ال��ش�ل 

يف عملية البحث عن حل للم�شكالت التي ي�اجهها يف املنهج الدرا�شي، 

وعليه اإدراك اأن م�شاألة التاأخر عن امل�اعيد يف بع�س الأحيان اأو التغيب 

يف  للجل��س  منا�شب  مكان  تخ�شي�س  وعليه  حتميا.  اأم��را  يك�ن  رمبا 

القاعة، وعدم و�شعهم يف املدخل اأو املمر اجلانبي اأو يف م�ؤخرة القاعة، 

والتخطيط امل�شبق للمهام خارج احلرم اجلامعي والعمل امليداين حيث 

اإنها قد ت�شكل �شع�بة يف ال��ش�ل اإليها بالن�شبة للطالب.

اإخ��الء اجلامعة يف حالت  الأهمية مبكان الط��الع على خطة  ومن 

الط�ارئ والتاأكد من اأنها تتفق مع ظروف الطلبة ذوي الإعاقة احلركية.

برنامج ال��ش�ل ال�شامل

أ. د. إبراهيم الحديثي

أحكام جلسات مجالس الجامعة )3-1(

التباعد االجتماعي بين ألم االقتراب وهجر االنفصال



ضبط الدولة وعالقته 
بالترابط األسري

الر�شيدة  دولتنا  حكومة  اإن 

احلزم  �شلمان  وال��دن��ا  بقيادة 

ال��ع��زم  حم��م��د  ع���ه���ده  وويل 

حباها اهلل ورزقها فطنة وقوة 

مع  التعامل  يف  وذك��اء  وحكمة 

اأزمة فايرو�س كورونا ال�شر�س، 

الإج����راءات  ك��ان��ت  فبالفطنة 

ال��وق��ائ��ي��ة ج��اه��زة وب��ال��ق��وة مت 

التنظيمية  الإج���راءات  فر�س 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول 

التعامل  مت  واحلكمة  وبالذكاء 

م���ع ال�����ش��ع��ب ب��ك��ل ���ش��ف��اف��ي��ة 

الفايرو�س  ه��ذا  خ��ط��ورة  ع��ن 

املجتمع  ل��ي��درك  ال��ي��وم��ي��ة  امل�����ش��اب��ن  اإح�����ش��اءات  ن�شر  ومت 

الوباء  هذا  ملواجهة  عاتقه  على  تقع  العظمى  امل�شوؤولية  اأن 

منه. والتخل�س  اخلطري 

وبهذا ال�شبط الجتماعي ب�شكل عام وحظر التجول ب�شكل 

العامة  للم�شلحة  و�شعياً  املر�س  من  الوقاية  اأجل  من  خا�س 

املجتمع  اأ�شر  داخ��ل  الأ���ش��ري  الرتابط  يف  ق��وة  هناك  اأ�شبح 

ال�����ش��ع��ودي ف��ب��داأت م��ظ��اه��ر احل��ب وامل����ودة وال��رح��م��ة وقيم 

الأ�شرة  اأف��راد  بن  بقوة  تظهر  والتوجيه  والإي��ث��ار  الت�شامح 

وظهر الرتابط كالوحدة الواحدة بن اأع�شائها والوقوف جنباً 

اإىل جنب، فتولدت الراحة النف�شية وال�شحية للأبناء والآباء.

حيث مت بناء الثقة بالنف�س والإح�شا�س بامل�شوؤولية لكل فرد 

الثقة  هذه  وامتدت  املواجهة  على  بقدرته  الأ�شرة  اأف��راد  من 

للطماأنينة وبالتايل بالتكاتف والتعاون مع املجتمع وبرزت روح 

اأزمة  ملواجهة  واملجتمع  واجلماعة  الفرد  من  الوطني  النتماء 

هذا الوباء اخلطري.

هذا  نتاج  �شيظهر  قريب  عما  ورحمته  وقوته  اهلل  وبحول 

واجنلء  الغمة  بك�شف هذه  والفرح  وال�شعادة  بال�شتب�شار  كله 

بلد  جميع  وع��ن  عنا  ال���داء  ه��ذا  وزوال  ال��ب��لء  ه��ذا  ورف��ع 

اأمركم  فو�شوا  اهلل  واإىل  وا�شتب�شروا  امل�شلمن، فاأب�شروا 

وتوكلوا.

ويفيِ اخلتام ويف ظل مواجهة اأزمة هذا الفايرو�س لدي اأربع 

القلب: بطاقات �شكر من 

الأوىل: حلكومتنا الر�شيدة جلهودها ال�شخمة واجلبارة يف 

التعريف فاملعرف ل يعرف. املواجهة والغنية عن 

الغايل  وب��ذل��ت  ا�شتب�شلت  التي  ال�شحة  ل���وزارة  الثانية: 

الوباء. والنفي�س يف �شبيل مواجهة هذا 

التقنية  اأمكانيات  كل  �شخرت  التي  التعليم  الثالثة: لوزارة 

التعليمية يف ظل هذه الظروف. العملية  ا�شتمرار  يف �شبيل 

�شخرت  التي  قطاعاته  بكافة  الع�شكري  لل�شلك  الرابعة: 

جميع الكوادر والإمكانات لل�شبط يف �شبيل التخل�س من هذا 

الداء.

كل  من  ووطننا  وقيادتنا  و�شحتنا  واأماننا  اأمننا  اهلل  حفظ 

ومكروه. �شوء 

والنف�شية الرتبوية  للعلوم  ال�شعودية  اجلمعية  ع�شو 

17 7الرأي

ت�شدر عن ق�شم الإعلم 

بكلية الآداب جامعة امللك �شعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

حت��ي��ط ب��الأ���ش��ت��اذ اجل��ام��ع��ي ه��ال��ة ك��ب��رية، 

لي�س  والتقدير  الح��رتام  من  الكثري  يحوطها 

ال�شغري  جمتمعه  يف  بل  فح�شب،  طلبه  بن 

كذلك  الهالة  يحوط هذه  ولكن  كذلك،  والكبري 

عمل  بطبيعة  واجل��ه��ل  ال��غ��م��و���س  م��ن  ���ش��يء 

فهم  الطلبة،  من  كثري  لدى  اجلامعي  الأ�شتاذ 

يف  اأو  الدر�س/املعمل  قاعة  يف  اإل  يعرفونه  ل 

وهم  املحددة،  املكتبية  ال�شاعات  �شمن  مكتبه 

اأعماله  طبيعة  ول  تفا�شيل  ليعلمون  بالتايل 

نبن  املقال  هذا  يف  ولعنا  الأخ��رى،  الأكادميية 

�شيء  لتو�شيح  اجلامعي  الأ�شتاذ  عمل  طبيعة 

ممن  املتميزين  ولت�شجيع  الغمو�س،  ذلك  من 

يرغبون يف دخول غمار احلياة الأكادميية يوماً 

ننطلق. فدعونا  ما، 

اأربعة  اإىل  اجلامعي  الأ�شتاذ  عمل  ينق�شم 

العلمي،  والبحث  التدري�س،  هي:  رئي�شية  مهام 

املجتمعية. الإداري، واخلدمة  والعمل 

من  الأك��ر  اجل��زء  فهو  التدري�س  جانب  اأم��ا 

الطلب  يعرفه  ال��ذي  اجلامعي  الأ�شتاذ  عمل 

من  يبداأ  والذي  مبا�شر،  ب�شكل  معه  ويتعاملون 

�شها الأ�شتاذ، ثم  ت�شميم منهج املادة التي �شيدرِّ

اأو  نظرية  حما�شرات  ب�شكل  للطلب  تقدميها 

عملية داخل قاعات الدر�س اأو يف املعامل، ومن 

عن  ومناق�شاتهم  الطلب  اأ�شئلة  ا�شتقبال  ثم 

املادة العلمية املقدمة �شواًء يف داخل القاعة اأو 

املكتبية. �شاعاته  �شمن  خارجها 

كذلك يقوم الأ�شتاذ بالإ�شراف على امل�شاريع 

واأخرياً  والدكتوراه،  املاج�شتري  لطلبة  البحثية 

لتقييم  املنا�شبة  والختبارات  التقييمات  عمل 

ثم  املقدمة،  العلمية  للمادة  الطلبة  ا�شتيعاب 

لعل هذا  ال��ن��ت��ائ��ج.  واإع���لن  ال��درج��ات  ر���ش��د 

وا�شح  الأك��ادمي��ي  الأ�شتاذ  حياة  من  اجلانب 

الطلب  ما ليعرفه  ولكن  الطلب،  اأغلب  لدى 

هو اأكرث من ذلك بكثري.

الأ���ش��ت��اذ  م��ه��ام  م��ن  ال��ث��اين  للق�شم  ننتقل 

ك��ل بح�شب  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  اجل��ام��ع��ي وه��و 

والتاأليف  العلمي  البحث  وي�شتنفد  تخ�ش�شه، 

اأ�شبوعه  من  كبرياً  وقتاً  اجلامعي  الأ�شتاذ  من 

يف  معمله  اأو  مكتبه  داخل  �شواًء 

اجلامعة اأو يف بيته، حيث يجري 

العملية،  اأو  ال��ن��ظ��ري��ة  اأب��ح��اث��ه 

الإح�شائية،  البيانات  وي��راج��ع 

العلمي،  اإنتاجه  م�شودات  ويكتب 

العلمية  املجلت  مع  يتوا�شل  ثم 

تقدمي  وك��ذل��ك  الن�شر،  بغر�س 

املحلية  امل���وؤمت���رات  يف  اأب��ح��اث��ه 

والدولية.

ي���ع���رف  ل  اجل�����ان�����ب  ه������ذا 

ال��ع��ادة،  يف  ال��ط��لب  تفا�شيله 

البكالوريو�س،  مرحلة  خا�شة يف 

ب�شورة  لهم  يت�شح  قد  كان  واإن 

�شيقابلون  لأنهم  العليا  درا�شاتهم  خلل  اأكر 

وقتها الأ�شتاذ الباحث اأكرث من الأ�شتاذ املُعلم.

اأدوات  من  مهمة  اأداة  العلمي  البحث  ويعتر 

حيث  علمياً؛  وتقدمه  اجلامعي  الأ�شتاذ  تطور 

على  كبري  ب�شكل  الأك��ادمي��ي��ة  ترقيته  تعتمد 

والتاأليف  العلمي  البحث  اإن  العلمي.  اإنتاجه 

للأ�شتاذ  �شرورية  مهارات  امل�شتمر  والتعليم 

ال�����ش��غ��ف، وحت��ت��اج لكثري  ي��ق��وده��ا  اجل��ام��ع��ي، 

م��ن اجَل��لَ��د وال�����ش��ر، وه��ذا ج��ان��ب مهم لبد 

ال�شلك  يف  بالنخراط  يفكر  من  كل  يدركه  اأن 

م�شتقبًل. الأكادميي 

اأما الق�شم الثالث من عمل الأ�شتاذ اجلامعي 

من  اأ�شتاذ  يخلو  يكاد  فل  الإدارية،  املهام  فهو 

اإداري ما، �شواًء كان على م�شتوى  تغطية عمل 

اجلامعة؛  م�شتوى  على  اأو  كليته  اأو  ق�شمه 

اأو  للق�شم،  رئي�س  نائب  اأو  رئي�شاً  يكون  فقد 

اأح��د  على  العاملة  اللجان  اإح���دى  يف  ع�شوا 

م�شرفاً على  يكون  اأو  اآنفاً،  املذكورة  امل�شتويات 

الن�شاط الطلبي الل�شفي، بل قد ميتد عمله 

اأحياناً خارج نطاق اجلامعة يف تقدمي  الإداري 

ال�شت�شارات للموؤ�ش�شات احلكومية اأو الأهلية.

من  �شيئاً  الإداري����ة  الأع��م��ال  ت�شتنزف  ق��د 

املتعلق  ال��وق��ت  ذل��ك  خا�شة  الأ���ش��ت��اذ،  وق��ت 

ل�شقل  منه  لب��د  اأم��ر  ولكنه  البحثي،  بالعمل 

اإذ  اجلامعي،  للأ�شتاذ  الإداري  العمل  مهارات 

اأن  م��ن  اجلامعة  لأ���ش��ت��اذ  ب��د  ل 

الإدارة  مهارات  من  �شيئاً  يتقن 

يحبها،  مل  ول��و  حتى  وال��ق��ي��ادة 

اأي��اً  عمله  من  اأ�شيل  ج��زء  فهي 

درجته. كانت 

اخلدمة  وهو  رابع  ق�شم  يبقى 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ف��م��ن امل��ت��وق��ع من 

يف  ي�شاهم  اأن  اجلامعي  الأ�شتاذ 

تطوير جمتمعه �شواًء ب�شكل غري 

تعليم وتخريج  مبا�شر عن طريق 

املجتمع  �شتقود  التي  الكفاءات 

عن  مبا�شر  وب�شكل  ما،  يوٍم  يف 

على  تعمل  التي  اأبحاثه  طريق 

بالإ�شافة  هذا  املحلي،  املجتمع  م�شاكل  علج 

التي  وامل��ب��ادرات  وال��ن��دوات  املحا�شرات  اإىل 

مبادرات  �شمن  اأو  مع طلبه  للمجتمع  يقدمها 

تواجه  التي  امل�شكلت  وحل  ملناق�شة  اجلامعة 

امل��ج��ت��م��ع، ف��اجل��ام��ع��ة وم��ن�����ش��وب��وه��ا ج���زء من 

يعلمه  ل  وم��ا  ف��ي��ه،  وي��وؤث��ر  ب��ه  يتاأثر  املجتمع 

معتراً  وزناً  يحمل  املجتمعي  العمل  اأن  الكثري 

اأداء الأ�شتاذ اجلامعي. يف تقييم 

به  يقوم  م��ا  لبع�س  بانورامية  ���ش��ورة  ه��ذه 

عزيزي   – ت��راه��ا  ق��د ل  الأ���ش��ت��اذ اجل��ام��ع��ي، 

قد  هناك،  دوماً  ولكنها  يومياً،  كلها   - الطالب 

يراها  ملن  هادئة  حياًة  الأكادميية  احلياة  تبدو 

ملن  ن�شطة  �شاخبة  حياة  ولكنها  اخل��ارج،  من 

يحركها  عندما  خا�شة  الداخل،  من  ميار�شها 

ويحدوهم  الن�شاط،  يدفعهم  جم��دون  ط��لب 

الأمل يف م�شتقبل عامر لهم ولوطنهم املعطاء.

�شاعدك  ق��د  امل��ق��ال  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى 

عمل  طبيعة  ف��ه��م  يف   - ال��ط��ال��ب  ع��زي��زي   -

اأحد  لتكون  لك  حمفزاً  يكون  واأن  اأ���ش��ت��اذك، 

مثل  ولكن  ما،  يوماً  الأكادميي  ال�شلك  اأع�شاء 

ه��ذا ال��ق��رار ي��ح��ت��اج م��ن��ك اإىل ج��د واج��ت��ه��اد 

من  فراغك  مبجرد  الآن،  من  يبداأ  وتخطيط 

قراءة هذه ال�شطور، اإن مل يكن قد بداأ بالفعل، 

بالتوفيق. لك  متنياتي 

اأ�شتاذ طب الأطفال - كلية الطب

اإذا  ما  لي�س  ل�شجاعتك  احلقيقي  »املقيا�س 

تقف  اأن  قررت  اإذا  بل  هدفك،  قد حققت  كنت 

على قدميك ب�شرف النظر عن عدد املرات التي 

ف�شلت بها«. اقتبا�س ل�»اأوبرا وينفري«.

وقد  وت��ت��ع��رث،  �شت�شقط  لهدفك  رحلتك  يف 

ت�شطر لتغيري الهدف بعد اأمور قد انك�شفت لك، 

لكن املهم والأهم هو عدم ال�شت�شلم، وال�شتمرار 

حتى الو�شول اإىل ما ت�شبو اإليه نف�شك، فهذا هو 

املقيا�س احلقيقي لل�شجاعة والنجاح.

قد يظن البع�س اأن النجاح والتميز ياأتي على 

جيداً  ومتعنت  ق���راأت  اإن  لكن  ذه��ب،  م��ن  طبق 

من  والكثري  الكثري  �شرتى  الناجحن  �شرية  يف 

ال�شعوبات التي واجهوها لكنهم متا�شكوا وعلموا 

التخطيط  وذلك عر  يواجهونها  كيف  تعلموا  اأو 

ال�شليم ومعرفة نقاط ال�شعف ومن ثم تطويرها.

النجاح،  من  جزء  الف�شل  اأن  يعلم  قد  البع�س 

ال�شتعجال،  وهي  األ  عظيمة  اآف��ة  يف  يقع  لكنه 

�شيندم  ي�شتعجل  وم��ن  النجاح،  ي�شتعجل  ف��رتاه 

بالهم  وحمملة  ثقيلة  �شتكون  رحلته  لأن  كثرياً 

والنتظار.

ل ننكر اأن الإن�شان بطبعه عجول، لكن يجب اأن 

يتاأنى لكي ي�شتمتع بطريقه للنجاح، فاملتعة تكمن 

اأي�شاً برحلة الو�شول للهدف، فلماذا ال�شتعجال 

والقلق اإذاً! 

ولنتذكر قول ال�شاعر:

 ل تعجلَنّ لأمر اأنت طالبُه

فقلَّما يدرُك املطلوَب ذو الَعجليِ   

ه ّ م�شيٌب يف مقا�شديِ
فذو التَّاأينيِ

لليِ وذو التَّعجليِ ل يخلو عن الَزّ

ختاماً لتُكن عجولً ول باأ�س يف اأن تف�شل! ول 

عيب يف اأن تخطئ! نحن ُولدنا لنتعلم ولن نكتفي 

من العلم اأبداً.

رغد احلربي

ما اليعرفه الطالب عن األستاذ الجامعي

الفشل جزء من النجاح

أ. د. أحمد الصرخي

د. ناصر بن مطلب



امل�ؤ�س�سي  التم�يل  برنامج  يعترب 

للبحث واالبتكار والذي تتبنى مت�يله 

ي�سعى  وزارة التعليم، برناجماً هاماً 

والتط�ير  البح�ث  خارطة  لتط�ير 

ال�سع�دية  اجلامعات  يف  واالبتكار 

اأول�ياتها  تط�ير  يف  ي�ساعدها  مبا 

خللال  البحثية  وا�سرتاتيجياتها 

ال�سن�ات الثاث القادمة.

وقللللللد د�للللسللللن مللللعللللايل رئلليلل�للس 

بللدران  الدكت�ر  االأ�للسللتللاذ  اجلامعة 

بللن عللبللدالللرحللمللن الللعللمللر بللرنللامللج 

واالبتكار  للبحث  امل�ؤ�س�سي  التم�يل 

عمادة  اأعللدتلله  والللذي  اجلامعة  يف 

اإنتاج  اإىل  وي�سعى  العلمي،  البحث 

املجتمع  خلللدمللة  خللاقللة  اأبلللحلللاث 

االقت�ساد  نقل  عملية  يف  ت�ساهم 

ال�سع�دي نح� اقت�ساديات امل�ستقبل 

امل�ستدامة باعتماد بيئة بحثية فاعلة 

اال�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة  ومنتجة 

وتفعيل  والتقنيات  للم�ارد  االأمثل 

الللتللعللاون الللللدويل، ممللا يللل�ؤدي اإىل 

البحثية  الللقللاعللدة  وتعزيز  ت��سعة 

بجامعة امللك �سع�د وذلك بالرتكيز 

علللللى الللتللقللنلليللات املللتللقللدمللة ذات 

للقطاعات  اال�سرتاتيجية  االأهمية 

اململكة  يف  وال�سناعية  االقت�سادية 

العربية ال�سع�دية.

الربنامج اأهداف 

امل�ؤ�س�سي  التم�يل  برنامج  يهدف 

اإىل  اجلامعة  يف  واالبتكار  للبحث 

حتقيق االأهداف التالية:

االإنلللتلللاج  حللجللم  الللللريللللادة يف   -

املعرفة  فلللروع  يف  ومتلليللزه  البحثي 

ال�سحة،  الرئي�سية:  االإ�سرتاتيجية 

وتقنية  والتعليم،  االإن�سان،  ورفاهية 

النان�.

- تعزيز القدرات والبنية التحتية 

للللللريللادة حملياً  اللللازملللة  املللملليللزة 

ودولياً يف جماالت علمية وهند�سية 

والبرتوكيماويات،  الطاقة  حمللددة: 

واالبلللتلللكلللارات الللرقللملليللة، وامللليللاه 

والغذاء، والبيئة.

- تعزيز وت��سيع نطاق ال�سراكات 

اأبحاث  لبناء  ودولياً  البحثية حملًيا 

عالية اجل�دة والتاأثري.

وي�ستمل برنامج التم�يل امل�ؤ�س�سي 

على  اجلامعة  يف  واالبتكار  للبحث 

 »6« �سمن  بحثياً  اهتماماً   »26«

اأول�يات بحثية خا�سة بجامعة امللك 

�سع�د.

واأن�شطتها البحثية  الأولويات 

اأبلللحلللاث الللطللاقللة الللنللظلليللفللة   -

وامل�ستدامة

ال�سع�دية  العربية  اململكة  تلتزم 

القيمة  من  االأق�سى  احلّد  بتحقيق 

املللتلل�قللعللة لللقللطللاع الللطللاقللة حيث 

الدائري«  الكرب�ن  »اقت�ساد  تتبني 

»CCE« لتحقيق اأهداف اال�ستدامة 

هذا  يف  اإمكانياتها  لتنمية  وت�سعى 

اآلية  تط�ير  عللرب  بللالللذات  املللجللال 

تداول الكرب�ن اخلا�سة بها.

دوؤوب  ب�سكل  اململكة  تعمل  كما 

املن�س��س  املللعللايللري  حتقيق  علللللى 

املتحدة  االأمم  اأهللللداف  يف  عليها 

اإىل  وتتطلع  امللل�للسللتللدامللة  للتنمية 

تقليل  خاله  من  يتم  نظام  تط�ير 

انبعاثات الكرب�ن واإعادة ا�ستخدامه 

يف  ال�ستخدامه  واإزالللتلله  وتللدويللره 

اقت�سادًيا  جمدية  اأخللرى  م�ساريع 

لتعزيز االقت�ساد.

االأول�ية عدة  وتندرج �سمن هذه 

اأن�سطة بحثية كالتايل:

- الريادة بثبات يف جمال اأنظمة 

تخزين الطاقة.

- اإحللللراز الللتللقللدم يف ملل�للسللارات 

كفاءة الطاقة من خال الرقمنة.

يف  اال�ستدامة  اأبللحللاث  تعزيز   -

تدوير املخلفات وحت�يلها اإىل طاقة.

يف  االإبللداعللي  البحث  تط�ير   -

جمال الطاقة ال�سم�سية.

تللطلل�يللر  الللبللحللث يف  - حتللفلليللز 

الطاقة الن�وية ال�سلمية.

لعمليات  جللديللدة  حمللفللزات   -

برتوكيميائية لدعم الطاقة النظيفة.

ال�سحية وج�دة  العل�م  اأبحاث   -

احلياة

ذات  البحثية  االأوللل�يللة  هذه  تعد 

برنامج  مللع  وتللتلل�اءم  ملحة  اأهمية 

اململكة  ال�سحية يف  الرعاية  تط�ير 

عليه  املن�س��س  ال�سع�دية  العربية 

يف روؤية 2030، وتهدف اإىل حت�سني 

وت�سجيع  ال�سحية،  الرعاية  خدمة 

�سحي،  حلليللاة  منللط  اإىل  الللتللحلل�ل 

االإجللللراءات  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سحية،  التهديدات  اإزاء  ال�قائية 

املجتمع  مللن  كللجللزء  واجللبللنللا  وملللن 

الدويل اال�ستجابة للهم�م والق�سايا 

التغريات  مثل:  الللدوللليللة،  البحثية 

االإن�سان،  �سحة  والبيئية،  املناخية 

الدم�ية  واالأوعلليللة  القلب  اأمللرا�للس 

واالأيلل�للس، عللللل�م املللخ واالأعلل�للسللاب، 

الللللزراعللللة، الللتللنللقللل واملللل�اجلللهلللات 

امل�ارد  ا�ستخدام  وتقليل  الثقافية، 

التعاون  من  االنتقال  مع  الطبيعية، 

والتنفيذ  الت�سنيع  اإىل  الروتيني 

الت�ساركي.

وتللنللدرج عللن هللذه االأوللل�يللة عدة 

اأن�سطة بحثية كالتايل:

خربة  بيت  اجلامعة  تك�ن  اأن   -

يف جمال االأمرا�س املعدية النا�سئة 

ت�ساهم يف  التي  الع�امل  لت�سخي�س 

ن�ساأتها.

لفهم  خللللاق  بللحللثللي  نلل�للسللاط   -

االأمرا�س املزمنة ب�سكل اأعمق.

مل�اجهة حتديات  الدعم  زيادة   -

ال�سحة النف�سية

واالبتكار  البحث  يف   التقدم   -

بيئة  اأجللل  من  التقنية  والتطبيقات 

وتقليل  التل�ث  وتقليل  اأنظف  ه�اء 

املخاطر ال�سحية.

- االبتكارات الرقمية

لي�سبح  الرقمي  العامل  منا  لقد 

رقماً �سعباً ال ميكن اال�ستغناء عنه  

ومل�اكبة  املجتمعات،  عجلة  ل�سري 

البحث  اأول�ية  الت�سارع �سرتكز  هذا 

رئي�سية  اأربللعللة جمللاالت  على  هللذه 

امل�ست�ى  علللللى  والللتللطلل�يللر  للبحث 

املحلي والعاملي:

يف  الرقمية  الث�رة  اأثللر  تعزيز   -

تقدمي رعاية �سحية عالية اجل�دة.

التقنيات  ا�للسللتللخللدام  تللبللنللي   -

الرقمية الإدارة احل�س�د.

- زيادة زخم ا�ستخدام التقنية يف 

الت��سعات احل�سرية اجلديدة لدعم 

الت�سنيع.

- تطبيق مفاهيم تاأثري الروب�تات 

على الث�رة ال�سناعية الرابعة.

- الغذاء واملاء والبيئة

تلللللبللي ا�للسللرتاتلليللجلليللة اجلللامللعللة 

االحتياجات االقت�سادية واملجتمعية 

من  املحلية  واالإمنائية  وال�سناعية 

يف  البحث  اإنتاجية  تعزيز  خللال 

والطاقة  والللغللذاء  امللليللاه  قطاعات 

روؤية  عليها  ن�ست  وطنية  كم�سلحة 

الللربامللج  تت�سمن  حلليللث   ،2030
اال�سرتاتيجية:  بهذه  ال�سلة  ذات 

برنامج  ال�طنية؛  ال�سناعية  التنمية 

قطاع  وتنمية  الل�ج�ستي  العمل 

البيئية؛  اال�ستدامة  لتحقيق  الطاقة 

الرتبة  ملللل�ارد  الفعال  اال�ستخدام 

�سمان  الللغللذائللي؛  االأملللن  لتحقيق 

املياه  مللل�ارد  امل�ستدام  اال�ستخدام 

وتاأهيل  ال�سحي؛  ال�سرف  وملليللاه 

املدن االإقت�سادية.

وميللكللن حتلل�للسللني االأملللللن املللائللي 

امل�ست�ى  على  والللطللاقللة  الللغللذائللي 

املتكاملة  االإدارة  خال  من  العاملي 

واحللللل�كللللمللللة عللللرب اللللقلللطلللاعلللات 

االنتقال  دعم  وكذلك  والنطاقات، 

بهدف  االأخلل�للسللر  االقللتلل�للسللاد  اإىل 

للم�ارد  كفاءة  االأكللر  اال�ستخدام 

وزيادة اأكرب يف تنا�سق ال�سيا�سات.

عطفاً على ذلك تعكف اجلامعة، 

الللدويل  البيئي  النظام  مللن  كجزء 

اتفاقيات  للبح�ث، على زيادة عدد 

الللللدويل وحتللقلليللق قيمة  الللتللعللاون 

البحث  اإىل  التقنية  بنقل  م�سافة 

والتط�ير يف هذا املجال.

االأول�ية عدة  وتندرج �سمن هذه 

اأن�سطة بحثية كالتايل:

املتقدمة  االجتلللاهلللات  تللبللنللي   -

اجلديدة يف حتلية املياه.

جتاه  للتهديدات  حل�ل  اإيجاد   -

املللدن  تلل�اجلله  التي  والبيئة  املللل�ارد 

الكربى يف امل�ستقبل.

- تعزيز البحث والتقنية واالبتكار 

املياه  جللل�دة  امل�ؤمتتة  االأنظمة  يف 

وت�زيعها بكفاءة.

- االأمن الغذائي واملائي.

- الكرب�ن ذو القيمة امل�سافة من 

النفايات النا�سئة اجلديدة.

* حت�يل املخلفات اإىل م�اد ذات 

قيمة.

- البرتوكيماويات 

ال�سع�دية  العربية  اململكة  تعتمد 

يف تنميتها على �سناعاتها البرتولية 

ب�سكل  وت�سعى  والبرتوكيميائية 

حللثلليللث لللا�للسللتللفللادة الللعللظللمللى من 

الطبيعي  واللللغلللاز  اللللبلللرتول  نللل�اجت 

الإنتاج البرتوكيميائيات ذات القيمة 

امللك  جامعة  ومتيزت  االقت�سادية، 

�سابك  �سركة  مللع  بعاقتها  �سع�د 

والتي اأثمرت عن اإن�ساء مركز �سابك 

للب�ليمرات.

�ستعمل  التي  املجاالت  اأهم  ومن 

هذه املبادرة عليها: ت�سنيع حفازات 

الب�ليمرات،  �سناعة  يف  جللديللدة 

ال�ستخا�س  ب�ليمرية  اأغ�سية  اإنتاج 

املعادن من املياه، تطبيقات املنتجات 

البرتوكيميائية يف الدهانات.

بحثية  اأن�سطة  وتندرج عنها عدة 

كالتايل:

- ا�للسللتللخللدام املللللل�اد الللنللانلل�يللة 

والتخل�س  املياه  لتنقية  الب�ليمرية 

من املل�ثات وامل�اد امل�سعة.

- تط�ير الب�ليمرات الذكية.

ذات  با�ستيكية  ملل�اد  ت�سنيع   -

قيمة للبيئة والتطبيقات ال�سناعية.

- تعليم العل�م والتقنية والهند�سة 

والريا�سيات

ت�سعى اململكة اإىل تط�ير املهارات 

الطاب  جلميع  واالأ�سا�سية  العامة 

متطلبات  ملل�اجللهللة  مللن  لتمكينهم 

احللليللاة احلللديللثللة، بللاالإ�للسللافللة اإىل 

مهنة  لللكللل  املتخ�س�سة  امللللهلللارات 

تغطي جميع املجاالت املهنية جليل 

اللل�للسللبللاب، وقلللد اأكللللدت علللللى هللذا 

التح�ل  وخطة   2030 اململكة  روؤية 

الرئي�سي  الهدف  ويكمن  ال�طني. 

عاملة جاهزة حلل  قلل�ة  اإعللداد  يف 

خال  من  احلقيقي  العامل  م�ساكل 

والت�سميم  العملي  التعلم  اأن�سطة 

يف  التعليم  ي�ساهم  حيث  االإبداعي، 

االعتماد على  االقت�ساد من  انتقال 

م�سدر واحد للدخل اإىل اآخر يعتمد 

على العقليات ذات املهارات العالية 

والللطللاقللات الللبلل�للسللريللة االإبللداعلليللة 

واملنتجة.

الللرتكلليللز  وراء  ملللن  والللللهللللدف 

والهند�سة  والتقنية  الللعللللل�م  على 

واللللريلللا�لللسللليلللات هلللل� الللل�لللسلللرورة 

�سمان  على  القائمة  االقت�سادية 

احلالية  العاملة  الللقلل�ى  ا�ستعداد 

وامللل�للسللتللقللبللللليللة القلللتللل�لللسلللاد قللائللم 

والهند�سة  والتقنية  الللعللللل�م  على 

والريا�سيات يف امل�ستقبل من خال 

امل�ؤ�س�سات  بللني  الللعللاقللات  تعزيز 

وامل�ؤ�س�سات  وال�سناعة  التعليمية 

املجتمعية.

وقد تعاونت فرق بحثية الأع�ساء 

هيئة تدري�س من تخ�س�سات متعددة 

 »DBER« م�سروعات  من  يف عدد 

وخلللللقللت   »STEM«بل املللتللعلللللقللة 

للا جللديللدة الإ�للسللراك الطاب  فللر�للسً

يف  االأ�سيلة  البحثية  التجارب  يف 

والهند�سة  والتقنية  العل�م  جمللال 

والريا�سيات.

االأول�ية عدة  وتندرج �سمن هذه 

اأن�سطة بحثية كالتايل:

اململكة  يف   »STEM« تعليم   -

العربية ال�سع�دية.

- اإجراء درا�سات وا�سعة النطاق 

يف تعليم العل�م والريا�سيات.
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»CCE« تلتزم المملكة بتحقيق أفضل قيمة لقطاع الطاقة وتتبني اقتصاد الكربون الدائري

يسعى البرنامج لتحقيق الريادة في حجم اإلنتاج البحثي وتميزه في الفروع الرئيسية

تسعى الجامعة لتمكين الطالب من 
مواجهة متطلبات الحياة الحديثة

تعمل المملكة على تعظيم 
االستفادة من نواتج البترول والغاز

برنامج التم�يل امل�ؤ�س�سي للبحث واالبتكار

26 اهتمامًا بحثيًا ضمن 6 أولويات بحثية 
خاصة بالجامعة

�شعود  امللك  جامعة  يف  املوؤ�ش�شي  التمويل  مبادرات 

من  تنفيذ جمم�عة  على  باالإ�سراف  العلمي  البحث  عمادة  �ستق�م 

التم�يل  برنامج  �سمن  ا�سرتاتيجي  ت�جه  كل  تخدم  التي  املللبللادرات 

امل�ؤ�س�سي للبحث واالبتكار، واالإعان عنها ت�الياً، وهي كالتايل:

• املبادرة االأوىل: البح�ث الدولية عالية اجل�دة
• املبادرة الثانية: البح�ث امل�جهة عالية اجل�دة

• املبادرة الثالثة: دعم الت�سغيل الب�سري
• املبادرة الرابعة: دعم البنية التحتية

• املبادرة اخلام�سة: الدعم الت�سغيلي الفني للبحث العلمي
• املبادرة ال�ساد�سة: امل�ؤمترات وور�س العمل البحثية

• املبادرة ال�سابعة: املجم�عات البحثية امل�جهة 
• املبادرة الثامنة: دعم املراكز البحثية املتخ�س�سة 

• املبادرة التا�سعة: دعم تاأليف كتاب بحثي
• املبادرة العا�سرة: م�ساندة وخدمة الباحثني

• املبادرة احلادية ع�سرة: الزيارات العلمية
• املبادرة الثانية ع�سرة: التفرغ العلمي بجامعة امللك �سع�د

لابتكارات  والللتللطلل�يللر  البحث  دعللم  علل�للسللرة:  الثالثة  املللبللادرة   •
واالخرتاعات اململ�كة للجامعة

• املبادرة الرابعة ع�سرة: دعم امل�ساريع واالأبحاث االبتكارية لطاب 
مرحلة البكال�ري��س
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د. الدغيشم: فرصة رائعة للطالب إلبراز أفكارهم العمرانية ومهاراتهم اإلبداعية

د. اللهيم: تستحق الثناء  لما صاحبها من تنظيم وإعداد وإشراك للمبدعين والمتميزين

آل طالب: رؤية الفريق في المشروع قامت على تقديم صورة طبيعية بإطار ثقافي وتفاعلي

كتب: علي عجالن

كرم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري 

بق�سر  مكتبه  يف  الريا�ض  منطقة 

1442/3/3هــ  الثالثاء  يوم  احلكم 

وبح�سور  2020/10/20م  املوافق 

بن  في�سل  الأمـــري  ال�سمو  �ساحب 

منطقة  اأمــن  عياف  بن  عبدالعزيز 

م�سابقة  يف  الــفــائــزيــن  ــا�ــض؛  ــري ال

تطوير موقع جبل »اأبو خمروق«.

قيمة تاريخية

تــقــدمي  اإىل  املــ�ــســابــقــة  هــدفــت 

على  ت�سميمية  وحــلــول  درا�ــســات 

ال�سعيد العمراين واملعماري لتطوير 

ــدعــم اخلــطــة  ــل مبـــا ي ــع اجلــب ــوق م

ال�سرتاتيجية لأمانة منطقة الريا�ض 

ومبا يحافظ على القيمة التاريخية 

له كونه من املعامل القدمية للريا�ض، 

التاريخية  الــكــتــابــات  ت�سري  حيث 

امللك  للموؤ�س�ض  متنزها  ــان  ك اأنـــه 

ثم   - ثــراه  اهلل  - طيب  عبدالعزيز 

مدينة  ل�سكان  عامة  حديقة  اأ�سبح 

الريا�ض. 

حلول م�ستدامة

امل�سابقة  يف  امل�ساركن  من  ُطلب 

احلالية  لالإ�سكاليات  حلول  اقــرتاح 

النقل  بــحــركــة  واملــتــعــلــقــة  بــاملــوقــع 

واملناطق  املــوقــع،  وداخــل  واإىل  من 

الرتفيهية،  والأمـــاكـــن  اخلــ�ــســراء 

ـــات الــعــامــة  وغـــريهـــا مـــن اخلـــدم

معمارية  حلولً  يُقدم  مبا  الــالزمــة 

يف  وي�سهم  م�ستدامة  وعــمــرانــيــة 

تطوير وحت�سن املدينة ويعزز جودة 

احلياة بها.

80 م�ساركة
ــمــ�ــســابــقــة جمــمــوعــة  ــل ـــقـــدم ل ت

مــن املــكــاتــب والــ�ــســركــات واأيــ�ــســا 

وكذلك  العمل،  فرق  من  جمموعة 

ــات  ــات واجلــه ــب ــطــال الـــطـــالب وال

جمموعة  �سمنها  ومن  الأكادميية، 

العمارة  كلية  وطالبات  طالب  من 

�سعود،  امللك  بجامعة  والتخطيط 

من  اأكرث  امل�ساركات  عدد  بلغ  وقد 

م�ساركة.  »80«

فوز 9 ت�ساميم

اأ�سفرت النتائج النهائية للم�سابقة 

�سمو  مكتب  يف  اإعالنها  مت  والــتــي 

عن   – حفظه اهلل   – املنطقة  اأمــري 

بن  من  ت�سميمية،  اأعمال   »9« فوز 

طالب  فريق  ح�سل  م�ساركة،   80
بكلية  البناء  وعــلــوم  العمارة  ق�سم 

املرتبتن  على  والتخطيط  العمارة 

الــطــالب  فــئــة  يف  والــثــالــثــة  الأوىل 

والطالبات واجلهات الأكادميية.

ح�س وطني

�سعادة  حتــدث  ال�سدد  هــذا  ويف 

اهلل  جــار  بــن  عبدالعزيز  الــدكــتــور 

الــدغــيــ�ــســم عــمــيــد كــلــيــة الــعــمــارة 

مثل  طــرح  اإن  بقوله:  والتخطيط 

الهامة  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  هذه 

الهند�سية  وال�سركات  املكاتب  على 

وجه  وعلى  والأفـــراد  العمل  وفــرق 

اخلــ�ــســو�ــض لــلــطــالب والــطــالــبــات 

رائعة  فر�سة  مينحهم  كم�سابقة؛ 

لإبراز اأفكارهم املعمارية والعمرانية 

مبا  الإبداعية  ومهاراتهم  وحلولهم 

خدمة  الوطني  احل�ض  لديهم  يعزز 

لهذا الوطن الكبري.

م�سابقة احرتافية

ال�سمو  ل�ساحب  �ــســكــره  ـــدم  وق

بن  بندر  بــن  في�سل  الأمـــري  امللكي 

الريا�ض،  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز 

بن  في�سل  الأمري  ال�سمو  ول�ساحب 

اأمن املنطقة،  عبدالعزيز بن عياف 

والذي كان اأحد من�سوبي الكلية ومن 

رعايته  على  املتميزين،  خريجيها 

احرتايف  ب�سكل  للم�سابقة  وتنظيمه 

على  بالثناء  حديثه  واختتم  متميز، 

لهم دوام  الطالب امل�ساركن متمنياً 

التوفيق.

فر�سة �سانحة

�سعود  بن  فهد  الدكتور  اأكــد  كما 

ــم، وكـــيـــل الــكــلــيــة لــلــ�ــســوؤون  ــهــي ــل ال

امل�سابقات  هذه  مثل  اأن  الأكادميية، 

تعد فر�سة �سانحة للطالب لتجربة 

اأدوات ومفاهيم جديدة يف الت�سميم، 

وكلما كانت امل�ساركة ثرية ومع عدد 

انعك�ض  كلما  املتناف�سن  مــن  كبري 

لديهم  ــــداع  الإب م�ستوى  على  ــك  ذل

خا�سة مع مناف�سات الأفكار الأخرى، 

الأمري  ل�سمو  اجلزيل  �سكره  مقدما 

في�سل بن عبدالعزيز بن عياف اأمن 

والطالبات  الطالب  ملنحه  املنطقة 

واجلهات الأكادميية الثقة وامل�سوؤولية 

ت�ستحق  التي  امل�سابقة  للمناف�سة يف 

من  �ساحبها  ملــا  والــتــقــديــر  الــثــنــاء 

للمبدعن  واإ�ــســراك  واإعـــداد  تنظيم 

واملتميزين.

3 مراحل و5 مناطق
الطالب فهد احلربي توجه بال�سكر 

عبداهلل  م.  مــن:  املكونة  ملجموعته 

ال�سرثي، م. ماجد القرين، م. نواف 

املطريي، م. �سلطان العتيبي على ما 

حل�سولهم  اأدى  جمهود  من  قدموه 

م�سابقة  يف  الــثــالــث  ــز  ــرك امل عــلــى 

تطوير جبل اأبو خمروق على م�ستوى 

الـــطـــالب واجلـــهـــات الأكـــادميـــيـــة. 

وقال: واجهنا العديد من التحديات 

خالل عملية الت�سميم، ومما �سعب 

الأمــور اأكــرث هي الأو�ــســاع الراهنة 

ال�سحية  الحـــــــرتازات  بــتــ�ــســديــد 

امل�ستجد  كورونا  وباء  تف�سي  نتيجة 

يف  وخــ�ــســو�ــســا   ،COVID-19
البدايات حيث مل نكن قادرين كفريق 

فاعتمدنا  املبا�سر،  الجتماع  على 

الإنرتنت،  التوا�سل عن طريق  على 

وكانت هذه بحد ذاتها مع�سلة، ومل 

امليدانية  الزيارة  على  قادرين  نكن 

منع  قــيــود  خففت  اأن  اإىل  للجبل 

اأع�ساء  جميع  يكن  ومل  الــتــجــول، 

اجلماعي،  للعمل  متفرغن  الفريق 

مع  بالعمل  ملتزماً  البع�ض  فكان 

الآخر  والبع�ض  التدريبية  اجلهات 

احلمد  وهلل  ولــكــن  �سيفا،  يــدر�ــض 

تكللت جهودنا بالظفر باأحد املراكز 

الثالثة الأوىل.

قائمة  الت�سميمية  الفكرة  كانت 

ومكانة  قيمة  على  املحافظة  على 

بدايًة  وجغرافيا،  تاريخيا  اجلبل 

»ط�سم«  مثل  القدمية  باحل�سارات 

ـــ�ـــض« واملــــعــــارك كــمــعــركــة  و»جـــدي

ــبــارزة  ال وال�سخ�سيات  الــيــمــامــة، 

و�سولً  اليمامة؛  وزرقــاء  كالأع�سى 

اإىل امللك عبدالعزيز اآل �سعود الذي 

منه  يــراقــب  مر�سداً  اجلبل  اتخذ 

الريا�ض القدمية، وكان املكان الذي 

يق�سده للراحة وال�ستجمام. 

ــادة  امل وهـــذه  املنطلق  ومــن هــذا 

وروؤية  بحا�سر  ربطها  التاريخية مت 

اململكة مع احلفاظ على قيمة اجلبل 

التاريخية كما هي عليه، حيث �ُسمم 

امل�سروع على ثالثة مراحل وخم�ض 

مناطق اأ�سا�سية:

متثل  وهي  اخل�سراء  املنطقة   -

غربا  ال�سرق  مــن  الــقــوافــل  م�سري 

و�سولً اىل الريا�ض القدمية.

- املــنــطــقــة الــثــقــافــيــة حــيــث مت 

ت�سميمها مبا ي�سابه ت�سميم مدينة 

ينظر  كان  حينما  القدمية  الريا�ض 

لها امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه 

املنطقة  ويتو�سط  اجلبل،  فوق  من 

نقطة  متثل  اأنها  كما  العلم،  �سارية 

و�سول القوافل قدميا.

الـــتـــجـــاريـــة، وهــي  - املــنــطــقــة 

الدين  �ــســالح  �ــســارع  على  املطلة 

التجاري  الع�سب  ومتثل  الأيــوبــي، 

ــمــ�ــســروع، حتــتــوي عــدة  ــل الأهـــــم ل

�سيارات  ومواقف  جممعات جتارية 

وهي  �سيارة،   ١٥٠ من  لأكــرث  ت�سع 

مربوطة مب�سروع �سبكة النقل العام 

امل�ستحدثة، وهي باأ�سكال م�ستوحاة 

من الكثبان الرملية حماكاة لطبيعة 

مدينة الريا�ض. 

وجعلت  الــريــا�ــســيــة،  املنطقة   -

بالقرب من احلي ال�سكني بعيدا عن 

ال�سو�ساء وم�سارات حركة ال�سيارات 

مرتاديها  تــخــدم  بحيث  الــعــالــيــة، 

باأكرب قدر ممكن  وال�سكان املحلين 

ــــان، وحتـــوي عــدة مالعب  مــن الأم

ــاب متارين  ــع األ ريــا�ــســيــة، و�ــســاحــة 

متعدد  دراجـــات  وم�سار  ريا�سية، 

امل�ستويات ومير باأكرث من منطقة.

- منطقة الطفل، تتو�سط املنطقة 

ــراء واملــنــطــقــة الــريــا�ــســيــة  ــس اخلــ�

تعطي  بحيث  الثقافية،  واملنطقة 

ــة  وروؤي لالأطفال  اأكــرب  اأمـــان  ن�سبة 

ــل مـــن قــبــل ذوي  ومــراقــبــة اأفــ�ــس

ال�سالمة  معيار  واأكــدنــا  الأطــفــال، 

اأقل  مبن�سوب  املنطقة  بجعل  هــذا 

وا�سحة  لعب  منطقة  حدود  لو�سع 

لالأطفال.

منطقة  اأمـــانـــة  اأ�ــســكــر  ــامــاً،  خــت

الريا�ض على طرحها هذه امل�سابقة، 

ممـــا جــعــل اأطـــيـــاف املــجــتــمــع من 

معمارية  و�سركات  اأكادميية  جهات 

�سنع  يف  امل�ساركة  على  وهند�سية 

بالنفع  يعود  مبــا  املنطقة،  حا�سر 

وزوارهــــا،  و�سكانها  املــديــنــة  عــلــى 

اأنتجته  ومبــا  وم�ستقبال،  حا�سرا 

هذه امل�سابقة من تنمية روح التعاون 

والأفـــراد  اجلــهــات  لــدى  والتناف�ض 

امل�ساركن، وناأمل من باقي الأمانات 

طرح  والأهلية  احلكومية  واجلهات 

لدينا  يجعل  ما  مماثلة،  م�سابقات 

البيئة التناف�سية ال�ساحلة والطموح 

بالنخراط مبثل هذه  الأفــراد  لدى 

فيها  احل�سن  الأثــر  وتــرك  امل�ساريع 

ويف جمتمعاتهم.

4 مبادئ ت�سميمية
اآل  عبدالعزيز  الطالب  قال  فيما 

جمموعة  املــ�ــســروع  ي�سنع  طــالــب: 

باأ�سلوب  الـــزوار  لــدى  ذهنية  �سور 

وتفاعلي،  وترفيهي  وتعليمي  ثقايف 

وتــعــتــمــد الــفــكــرة الــرئــيــ�ــســيــة على 

اإعادة ترميم وتاأهيل املوقع احلايل، 

و�ــســنــاعــة حمــــاور بــداخــل املــوقــع 

موجهة اإىل عنا�سر مكانية باملنطقة 

لتخلق العديد من التجارب املختلفة 

تقدم  اإنها  حيث  لــلــزوار،  واملتنوعة 

اأمنوذجا للتنزه والرتفيه مع الثقافة 

والتعلم والرجوع اإىل التاريخ القدمي 

من خالل برامج واأن�سطة خمتلفة.

ـــول حلـــاجـــة  ـــس ـــو� ـــل و�ـــســـعـــيـــا ل

للمجتمع  والإتـــاحـــة  امل�ستخدمن 

باإر�سال  امل�ساريع، قمنا  امل�ساركة يف 

على  خــاللــه  مــن  نتعرف  ا�ستبيان 

حـــاجـــات الــنــا�ــض وانــطــبــاعــاتــهــم 

واقـــرتاحـــاتـــهـــم، وقــــد �ـــســـارك يف 

�سخ�ض   1000 من  اأكرث  ال�ستبيان 

للو�سول  و�سعيا  اأعمار خمتلفة،  من 

ــارات  زي بعدة  قمنا  اأف�سل  لنتيجة 

النا�ض  مقابلة  لنا  تتيح  ميدانية 

يف  ت�سرفاتهم  ومالحظة  و�سوؤالهم 

الفريق  اأكــد  وقــد  متنزهات،  عــدة 

التي  الت�سميمية  املبادئ  اأهــم  على 

انطلق من خاللها وهي ال�ستدامة، 

وقد  وال�ستثمار،  التاريخ،  التفاعل، 

من  العديد  خــالل  من  حتقيقها  مت 

والأن�سطة  الت�سميمية  العتبارات 

داخل املوقع.

حققوا املرتبتني الأوىل والثالثة يف فئة »الطالب والطالبات«

أمير الرياض يكرم طالب »العمارة والتخطيط« 
الفائزين بمسابقة جبل »أبو مخروق«

الطالب الفائزين يف م�سابقة »اأبو خمروق«احلربي
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من كورونا قد ال تدوم طويال!

دواء جديد يمنع الشخير أثناء النوم

5 أطعمة لتقوية الذاكرة

لفريو�س  امل�ضادة  الأج�ضام  اأن  درا�ضة  اأظهرت 

كورونا امل�ضتجد تراجعت ب�ضرعة لدى الربيطانيني 

بعد  ال��وق��اي��ة  اأن  اإىل  ي�ضري  مم��ا  ال�ضيف،  خ��ال 

احتمال  من  ويزيد  طويا،  ت��دوم  ل  قد  الإ�ضابة 

انخفا�س املناعة يف املجتمع.

وتتبع العلماء يف »اإمربيال كوليدج لندن« م�ضتويات 

املوجة  بعد  الربيطانيني  ل��دى  امل�ضادة  الأج�����ض��ام 

الأوىل من اإ�ضابات كوفيد19- يف مار�س واأبريل.

امل�ضادة  الأج�ضام  انت�ضار  اأن  الدرا�ضة  ووج��دت 

ال�ضكان قرب  %6 من  الربع، من  انخف�س مبقدار 

نهاية يونيو اإىل %4.4 فقط يف �ضبتمرب. 

ويثري ذلك احتمال انخفا�س مناعة ال�ضكان قبل 

الأخ��رية،  الأ�ضابيع  يف  الإ�ضابات  من  ثانية  موجة 

والتي اأجربت ال�ضلطات على فر�س اإجراءات عزل 

عام وقيود حملية.

كورونا  فريو�س  من  املناعة  اأن  من  الرغم  وعلى 

ت�ضاعدها  وقد  وغام�ضة،  معقدة  م�ضاألة  هي  اإمنا 

اخلايا التائية وكذلك اخلايا البائية التي ميكن اأن 

حتفز الإنتاج ال�ضريع لاأج�ضام امل�ضادة بعد معاودة 

اخلربة  اإن  الباحثون  قال  فقد  للفريو�س،  التعر�س 

الأخ��رى  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض��ات  معرفة  م��ن  املكت�ضبة 

اأ�ضارت اإىل اأن املناعة قد ل تدوم.

الأم��را���س  ق�ضم  رئي�ضة  باركلي،  ويندي  وقالت 

لل�ضحافيني:  لندن«  كوليدج  »اإم��ربي��ال  يف  املعدية 

»ميكننا روؤية الأج�ضام امل�ضادة ونراها ترتاجع ونعلم 

اأن الأج�ضام امل�ضادة مبفردها تقي متاما«.

اأقول  اأن  اأود  الآخ��ر،  اجلانب  »وعلى  واأ�ضافت: 

اإنه يف ظل ما نعرفه عن فريو�ضات كورونا الأخرى 

�ضيبدو الأمر كما لو اأن املناعة ترتاجع بنف�س املعدل 

على  موؤ�ضر  وه��ذا  امل�ضادة،  الأج�ضام  تراجع  مع 

�ضعف املناعة على م�ضتوى ال�ضكان«.

وب��ي��ن��ت ال��درا���ض��ة اأن م��ن ت���اأك���دت اإ���ض��اب��ت��ه��م 

البلمرة  تفاعل  اخ��ت��ب��ار  خ��ال  م��ن  بكوفيد19- 

انخفا�س  ك��ان  امل��ع��ي��اري  »ب��ي.���ض��ي.اآر«  املت�ضل�ضل 

الأج�ضام امل�ضادة لديهم اأقل و�ضوحا مقارنة مع من 

باإ�ضابتهم  يعلموا  ومن مل  اأعرا�س  عليهم  تظهر  مل 

من الأ�ضا�س.

الأج�ضام  م�ضتويات  يف  تغري  اأي  هناك  يكن  ومل 

ال�ضحية  الرعاية  جمال  يف  العاملني  لدى  امل�ضادة 

فيما قد يرجع اإىل تعر�ضهم املتكرر للفريو�س.

وتدعم الدرا�ضة النتائج التي تو�ضلت اإليها م�ضوح 

الغالبية  اأن  وجدت  والتي  �ضابقاً،  اأملانيا  يف  مماثلة 

م�ضادة  اأج�ضام  لديهم  يكن  مل  النا�س  من  العظمى 

واأن  امل��ر���س،  تف�ضي  ب���وؤر  يف  حتى  لكوفيد19-، 

الأج�ضام امل�ضادة قد تتناق�س من اأج�ضام من تكونت 

لديهم.

التي  درا�ضتها،  ك��ول��ي��دج«  »اإم��ربي��ال  واأ���ض��درت 

اختريوا  بالغ  األف   365 �ضمل  م�ضح  اإىل  ا�ضتندت 

ع�ضوائيا، كورقة مبدئية ومل يتم التحقق منها وفق 

اأ�ضلوب مراجعة النظراء.

وقالت باركلي من »اإمربيال كوليدج« اإن التناق�س 

ال�ضريع لاأج�ضام امل�ضادة مل يكن له بال�ضرورة تاأثري 

�ضلبي على فعالية اللقاحات التي متر حاليا مبرحلة 

التجارب ال�ضريرية.

كثريا  اأف�ضل  يكون  قد  اجليد  »اللقاح  واأ�ضافت: 

من املناعة الطبيعية«.

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

»د« يف حتديد مدى  فيتامني  يلعبه  دور  التاأكيد على  الأدل��ة يف  ت�ضتمر 

خطورة الإ�ضابة بفريو�س كورونا، و�ضدة املر�س واأعرا�ضه اأي�ضا.

الدرا�ضات،  اأحدث  من  واحدة  »اإن�ضايدر ليف«، وجدت  موقع  فبح�ضب 

 Clinical Endocrinology & جملة  يف  م��وؤخ��راً  نُ�����ض��رت  وال��ت��ي 

ك��ورون��ا يف  ف��ريو���س  م��ن مر�ضى   ٪  80 م��ن  اأك���ر  اأن   ،  Metabolism
م�ضت�ضفى اإ�ضباين يعانون من نق�س فيتامني »د« الذي تولده اأ�ضعة ال�ضم�س.

يعانون من  الذين  كورونا  اأن حتديد وعاج مر�ضى  اإىل  النتائج  وت�ضري 

نق�س فيتامني »د« وخا�ضة اأولئك املعر�ضني خلطر كبري بالن�ضبة للحالت 

ال�ضديدة من COVID-19 مثل كبار ال�ضن، ميكن اأن ي�ضاعد يف حت�ضني 

النتائج.

يعانون من  امل�ضت�ضفى  املر�ضى يف  اأن ٪82.2 من  الدرا�ضة  كما وجدت 

نق�س  من  يعانون  الأ�ضحاء  من  فقط   47.2٪ بينما  »د«  فيتامني  نق�س 

فيتامني »د«.

ولإجراء الدرا�ضة، قارن الباحثون م�ضتويات فيتامني »د« ل� 216 مري�ًضا 

 Universitario« م�ضت�ضفى  يف   »COVID-19« ب���  امل�ضابني  م��ن 

�ضليًما  �ضخ�ًضا   197 م�ضتويات  م��ع   »Marqués de Valdecilla
مت�ضابهني من حيث العمر واجلن�س.

وبا�ضتثناء مر�ضى فريو�س كورونا الذين كانوا يتناولون مكمات فيتامني 

من  يعانون   »COVID-19« اأن ٪82.2 من مر�ضى  الباحثون  وجد  »د«، 

الأ�ضخا�س يف جمموعة  من  فقط   47.2٪ ب�  مقارنة  »د«،  فيتامني  نق�س 

املقارنة.

وب�ضكل عام، كانت م�ضتويات فيتامني »د« لدى مر�ضى »كوفيد 19-« اأقل 

لدى الن�ضاء. كما وجد معدو الدرا�ضة اأي�ًضا اأن مر�ضى كورونا الذين لديهم 

بارتفاع  لاإ�ضابة  عر�ضة  اأكر  كانوا  »د«  فيتامني  من  منخف�ضة  م�ضتويات 

�ضغط الدم واأمرا�س القلب، وعامات اللتهاب املرتفعة، والإقامة الطويلة 

يف امل�ضت�ضفى.

 Apnimed ���ض��رك��ة  ت��و���ض��ل��ت 

مينع  ج��دي��د  دواء  اإىل  الأم��ريك��ي��ة 

ال�ضخري اأثناء النوم ويخفف اأعرا�س 

النومي  الن�ضدادي  النف�س  انقطاع 

العامل  امل��اي��ني ح��ول  ال��ذي ي�ضيب 

وي�ضاب  ال�ضديد.  ال�ضخري  وي�ضبب 

انقطاع  باأمرا�س  والن�ضاء  ال��رج��ال 

النف�س الن�ضدادي النومي ولكنه اأكر 

�ضيوًعا عند الرجال فوق �ضن 40.

ميل  دي��ل��ي  �ضحيفة  وب��ح�����ض��ب 

الربيطانية، ت�ضري النتائج الأولية من 

حبوب  اأن  اإىل  ال�ضريرية  التجارب 

من  تخفف  قد  الليلية  احلمل  منع 

 74 اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  امل�ضاكل  هذه 

%، فيما ميكن ل��دواء اآخ��ر، ي�ضمى 
يعمل على  الذي  بوتينني«،  »اأوك�ضي 

الع�ضات  جتعل  التي  امل�ضتقبات 

التي تتحكم يف الل�ضان تنقب�س بدلً 

من �ضد احللق والت�ضبب يف ال�ضخري، 

اأن يكون مفيداً يف هذا ال�ضاأن.

 ،Apnimed وا�ضتطاعت �ضركة

كب�ضولة  يف  ال��دواءي��ن  هذين  دم��ج 

واح�����دة وت���ق���وم ح��ال��ي��اً ب���الإع���داد 

ل��ت��ج��ارب ���ض��ري��ري��ة، ف��ي��م��ا اأك���دت 

العاج،  اأن  الربيطانية  ال�ضحيفة 

وا���ض��م��ه »اأوك�����ض��ي��ب��وت��ي��ن��ني«، قد 

قد  حيث  امل��خ��اط��ر،  بع�س  يحمل 

وت�ضنجات  ال��ع��ني  ج��ف��اف  ي�ضبب 

ربط  مت  كما  والنعا�س.  امل��ع��دة  يف 

والأفكار  بالكتئاب  »اأتوموك�ضيتني« 

الأط��ف��ال  بع�س  ل���دى  الن��ت��ح��اري��ة 

ب��ه م��ن ا�ضطراب  ال��ذي��ن ع��وجل��وا 

فرط احلركة ونق�س النتباه.

�ضتانلي،  ن��ي��ل  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 

النوم  جمعية  وع�ضو  ال��ن��وم  خبري 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة: »ه���ذه ن��ت��ائ��ج اأول��ي��ة 

من  احلد  اأن  كما  لاهتمام،  مثرية 

هناك  لكن  للغاية،  واعد  الأعرا�س 

اإىل مزيد من البحث ملعرفة  حاجة 

ما اإذا كان التاأثري م�ضتداًما«.

اإذا كان لديك �ضعوبة يف الرتكيز، 

يف  م�ضاكل  اأو  م�ضّو�ضة،  ذكريات  اأو 

الذاكرة تظهر لديك وتعاين منها بني 

فرتة واأخرى، فاإن ذلك قد يكون يف 

لأمرا�س  اأعرا�ضاً  الأحيان  من  كثري 

ما  فدائًما  تقلق،  ل  ولكن  ع�ضبّية، 

مي��ك��ن اأن ي��ج��د ال��ع��ل��م ح��ل��وًل عرب 

تلعب  اأن  الأطعمة  باإمكان  ال��غ��ذاء. 

دوًرا يف الأداء ال�ضليم للغذاء ومعاجلة 

الأعرا�س الع�ضبية وفًقا ملوقع »�ضي 

اأطعمة  خم�ضة  اأف�ضل  وه��ذه  نيوز«، 

حت�ّضن عمل الذاكرة:

- ال�ضوكول: اأ�ضبح لديكم عذر اآخر 

للذاكرة،  ال�ضوكول، فهو ممتاز  لأكل 

بف�ضل احتوائه على »فيتامينات ب«، 

التي  والثيوبرومني،  الفينول  متعّدد 

حتّفز اجلهاز الع�ضبي.

املقلي  البي�س  �ضواء  البي�س:   -

امل�ضلوق، هو احلليف  اأو  »الأومليت« 

القوي للحفاظ على ذاكرتك. يحتوي 

البي�س على الكولني، فيتامني �ضمن 

لإن��ت��اج  ال�����ض��رورّي��ة  »ب«  جمموعة 

الع�ضبي  ال��ن��اق��ل  ك��ول��ني،  اأ�ضيتيل 

بالذاكرة والذي ل ي�ضتطيع  املرتبط 

الدماغ اإنتاجه.

ال�ضلمون،  الدهنّية  الأ�ضماك   -

الأ�ضماك  وكل  ال�ضردين،  املاكريل، 

وخ�ضو�ًضا  لل�ضّحة  ممتازة  الدهنّية 

احلفاظ على الذاكرة. هذه الأ�ضماك 

لعمل  ال�ضروري   ،3 بالأوميغا  غنية 

ين�ضح  ال�ضليم.  الع�ضبّية  اخل��اي��ا 

مّرتني  الدهنّية  الأ���ض��م��اك  بتناول 

لثاث مّرات يف الأ�ضبوع.

- امل��ك�����ّض��رات: م��ن امل��ع��روف اأّن 

اأي�ًضا  يعرف  ما  اأو  ه���«  »الفيتامني 

التدهور  مينع  اإي«،  ب�»الفيتامني 

املعريف، خا�ّضًة عند كبار ال�ضّن. هذا 

الفيتامني ممكن اأن جنده يف اجلوز، 

اللوز والبندق. ل حاجة لأكل كيلو يف 

اليوم ولكن حفنة �ضغرية يف ال�ضباح 

تكفي لاإ�ضتفادة من الفوائد.

القهوة  ت��ن��اول  مّت  اإن  ال��ق��ه��وة:   -

مفيدة  تكون  اأن  فباإمكانها  باعتدال 

يف  نُ�ضرت  لدرا�ضة  وف��ًق��ا  للج�ضم. 

جملة »نايت�ضر نورو�ضاين�س« لباحثني 

ال��ك��اف��ي��ني يحّفز  اأم��ريك��ّي��ني، ف����اإّن 

ال��ذاك��رة على م��دى ي��وم واح��د على 

الأقل وخا�ضًة الذاكرة الب�ضرّية.

»المناعة الطبيعية«



مايكرو�سوفت  ���س��رك��ة  ك�سفت 

م�ستخدمي  هائل يف عدد  عن منو 

التابعة  الفيديو  م��وؤمت��رات  خدمة 

جائحة  اإب��ان   Teams »تيمز«  لها 

ال���ف���رو����س ال���ت���اج���ي امل�����س��ت��ج��د 

التي   COVID-19 كوفيد19- 

اأجربت النا�س على العمل والدرا�سة 

من املنزل.

التنفيذي لعمالقة  الرئي�س  وقال 

»�ساتيا  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ربجم��ي��ات 

الأرب��اح  عن  حديثه  خ��الل  ناديال« 

ع��ام  م���ن  الأول  ل��ل��رب��ع  امل��ت��وق��ع��ة 

تيمز«  »مايكرو�سوفت  اإن   :2021
115 مليون م�ستخدم ن�سط  جتاوز 

يومًيا، وهذا ميثل زيادة بن�سبة 53 

م�ستخدم  مليون   75 عن  املئة  يف 

ن�سط يومًيا يف �سهر ني�سان/ اأبريل 

مل  �سهًرا،   15 نحو  وقبل  املا�سي، 

التطبيق  م�ستخدمي  ع���دد  ي��ك��ن 

ن�سط  م�ستخدم  مليون   13 يتجاوز 

يومًيا.

يف  زي��ادة  ن�سهد  »اإننا  واأ���س��اف: 

ال�ستخدام والكثافة، حيث يتوا�سل 

وي�سرتكون  ويتعاونون  الأ�سخا�س 

العمل  ع��رب  امل��ح��ت��وى  �سناعة  يف 

م�ستخدمو  واأنتج  والتعلم،  واحلياة 

 30 م��ن  اأك��ر   Microsoft 365
وقت  يف  التعاون  من  دقيقة  مليار 

واحد خالل الربع احلايل«.

تيمز«  »مايكرو�سوفت  اأن  يُذكر 

بحزمة  اخلا�سة  التعاون  اأداة  هي 

مع  تتناف�س  التي   ،»365 »اأوفي�س 

 ،Slack ���س��الك  م��ث��ل:  خ��دم��ات، 

من   Workplace بلي�س  وورك 

وحتى  م��ي��ت،  وج��وج��ل  في�سبوك، 

تخو�س  الواقع،  Zoom. ويف  زوم 

اجتماعات  ح��رب  مايكرو�سوفت 

و�سهد  وزوم،  مع جوجل  افرتا�سية 

 100 نحو  ميت«  »ج��وج��ل  تطبيق 

م��ل��ي��ون م�����س��ارك يف الج��ت��م��اع��ات 

يف ي���وم واح����د، و���س��ه��دت خ��دم��ة 

»مايكرو�سوفت تيمز« اأكر من 200 

الجتماعات،  يف  م�ساركة  مليون 

»زوم«  خ���دم���ة  ���س��ه��دت  ح���ن  يف 

يف  م�سارك  مليون   300 من  اأك��ر 

الج��ت��م��اع��ات يف ي���وم واح����د؛ مع 

على عك�س عدد  اأن��ه  اإىل  الإ���س��ارة 

فاإن  يومًيا،  الن�سطن  امل�ستخدمن 

عدد امل�ساركن يف الجتماع يح�سب 

امل�ستخدم نف�سه اأكر من مرة.

ك��ان��ت   ،2018 ع�����ام  وم����ن����ذ 

تطبيق  ت��ي��م��ز«  »م��اي��ك��رو���س��وف��ت 

الأعمال الأ�سرع منًوا لل�سركة على 

وق��ت طويل  قبل  وذل��ك  الإط���الق، 

النا�َس  الإغالق  عمليات  اإجبار  من 

ويف  بُعد.  عن  والتعلم  العمل  على 

ق��ال  امل��ا���س��ي،  م��اي��و  اأي����ار/  �سهر 

مايكرو�سوفت  ب�����س��رك��ة  م�����س��وؤول 

ملوقع VentureBeat: اإن »تيمز« 

نظام  م��ن  ح��ت��ى  “اأكرب  �سي�سبح 

ويندوز”.

aitnews :امل�صدر

ذكر موقع اأبل اإن�سايدر اأن عمالق 

اجلنوبي  ال��ك��وري  الإل��ك��رتون��ي��ات 

�سركة  حذو  يحذو  قد  »�سام�سونغ« 

ال�ساحن و�سماعات  اإزال��ة  »اأب��ل« يف 

»غالك�سي  هاتف  علبة  من  الراأ�س 

ف��رتة وجيزة  بعد  وذل��ك   ،»21 اإ���س 

التي  اخلطوة  بهذه  ا�ستهزائه  من 

قامت بها ال�سركة الأمركية عندما 

طرحت جهاز اآيفون 12.

ال�سائعات  ف��اإن  للموقع،  ووف��ق��اً 

الكورية  الإع���الم  و�سائل  وت��ق��اري��ر 

اأن  ع����ن  ت���ت���ح���دث  اجل���ن���وب���ي���ة، 

التخلي  يف  تفكر جدياً  »�سام�سونغ« 

عن كل من ال�ساحن و�سماعات الأذن 

من  ب��دءاً  الذكية  هواتفها  علب  من 

»غالك�سي اإ�س 21«، يف حن ي�سر 

حمللون اىل اأنها قد تزيل ال�سماعة 

يف  ال�ساحن  �سيبقى  بينما  فقط، 

الوقت احلايل.

و�ستكون مثل هذه اخلطوة مفيدة 

مماثلة  ب��ط��رق  �سام�سونغ  ل�سركة 

ذلك  ���س��ي��وؤدي  حيث  اأب���ل،  ل�سركة 

الإلكرتونية،  النفايات  تقليل  اإىل 

وهو الأمر الذي من �ساأنه م�ساعدة 

البيئة، ف�ساًل عن خف�س تكلفة املنتج 

ب�سكل عام. وميكن اأن ت�ساعد اإزالة 

العنا�سر يف تقليل التكلفة الإجمالية 

وتعزيز  للم�ستهلكن،  الذكي  للهاتف 

الأرب����اح ع��ن ط��ري��ق احل��ف��اظ على 

تكاليف  خف�س  مع  هو  كما  ال�سعر 

ت�سجيع  اأي�ًسا  ميكن  كما  الإن��ت��اج، 

راأ�س  �سماعات  �سراء  على  العمالء 

منف�سلة، مما يزيد الإيرادات ب�سكل 

فقد  كان هذا �سحيحاً،  واإذا  اأكرب. 

ل�سركة  ال��ت��ق��اري��ر حم��رج��ة  ت��ك��ون 

يف  ن�سرت  اأنها  خا�سة  �سام�سونغ، 

اأحد ح�ساباتها يف  وقت �سابق على 

لل�ساحن،  »في�سبوك« �سورة ب�سيطة 

�سيكون  اأن��ه  بالقول  عليها  وعلقت 

موجوداً مع هاتف الغالك�سي، وذلك 

يف �سخرية مما قامت به �سركة اأبل.

alqabas :امل�صدر
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العمل على  »اأب��ل«  �سركة  �سّرعت 

ت��ط��وي��ر حم���رك ب��ح��ث خ��ا���س بها 

ي�سمح ل�سانع »اآيفون« بتقدمي بديل 

عن حمرك »غوغل«، وفق ما اأورده 

تقرير ل�سحيفة »فاينن�سال تاميز«.

اإىل  ا�ستند  الذي  التقرير،  وقال 

م�سدر مل ي�سمه، اإن هناك عالمات 

على تقنيات البحث تظهر يف نظام 

ت�سغيل »اأبل« الأحدث »اأي. اأو. اإ�س. 

وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة و�سط   .»14
مكافحة  هيئات  من  متزايد  تدقيق 

يف  »غوغل«  تقا�سي  التي  الحتكار 

الوليات املتحدة على خلفية هيمنتها 

امل��ط��ل��ق��ة ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ح��ث. 

الأمركية  ال��ع��دل  وزارة  واأ���س��ارت 

اأن  اإىل  يف جزء من دعوى ق�سائية 

حمرك »غوغل« يدفع ل�سركة »اأبل« 

مليارات الدولرات كي يكون حمرك 

ال��ب��ح��ث ال��رئ��ي�����س��ي ع��ل��ى الأج��ه��زة 

العاملة بنظام »اأي. اأو. اأ�س«.

ذكرت  قد  �سابقة  تقارير  وكانت 

باأبحاث  ال��ق��ي��ام  ب���داأت  »اأب����ل«  اأن 

داخلية من اأجل اإن�ساء حمرك بحث 

خا�س بها.

فقد  ت��امي��ز«،  »فاينن�سل  ووف���ق 

وّظ��ف��ت »اأب�����ل« ق��ب��ل ع��ام��ن ج��ون 

»غوغل«  يف  عمل  الذي  جياناندريا 

وال��ذك��اء  ال��ب��ح��ث  لق�سم  ك��رئ��ي�����س 

تهدف  خ��ط��وة  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي، 

ل��ب��ن��اء ق������درات يف ه����ذا امل��ج��ال 

ولتعزيز قدرات امل�ساعد ال�سخ�سي 

»�سري«.

alarabiya :امل�صدر

أنباء عن تطوير »أبل« لمحرك بحث ينافس »غوغل«

»سامسونغ« تخطط إلزالة الشاحن والسماعة من هاتفها

نمو هائل في عدد مستخدمي »تيمز« النشطين يوميا

خرائط غوغل توفر خدمة 
إظهار انتشار »كوفيد« في 

المناطق المقصودة

ماب�س«  »غوغل  املجانية  خرائطها  خدمة  غوغل  �سركة  حدثت 

الأ�سبوع املا�سي، لتقّدم خا�سية تُظهر انت�سار كوفيد19- يف املناطق 

التي يق�سدها امل�ستخدم، وفق ما اأعلن عمالق البحث على الإنرتنت 

يف مدونة نُ�سرت موؤخراً.

اإنه �سيكون با�ستطاعة امل�ستخدم النقر  وقالت ال�سركة العمالقة 

على خيار »كوفيد19-«، الذي يتم الو�سول اإليه عرب ميزة »طبقات« 

الأي��ام  بنتائج  اخلرائط  تعزيز  اأج��ل  من  ال�سا�سة،  زاوي��ة  اأعلى  يف 

التي  املناطق  ن�سمة يف  األف   100 لكل  لالإ�سابات  الأخرة  ال�سبعة 

تتم م�ساهدتها.

الإ�سابات  ع��دد  ك��ان  اإن  معرفة  �سيتيح  موؤ�سرا  هناك  اأن  كما 

بكوفيد19- يف نقطة معينة ي�سجل ازديادا او انخفا�سا، وفق مدير 

منتجات »غوغل ماب�س«، �سوغوي بانرجي.

»معلومات  توفر  الأداة  ه��ذه  من  الهدف  اأن  بانرجي  واأ���س��اف 

اأ�سا�سية ب�ساأن الإ�سابات بكوفيد19- يف منطقة ما، بحيث ميكنك 

اتخاذ قرارات مبنية على معلومات اأكر حول اأين �ستذهب اأو ماذا 

�ستفعل«.

ولفت اإىل اأن البيانات امل�ستخدمة يف »طبقة كوفيد« يف اخلرائط 

تاأتي من م�سادر عدة بينها جامعة جونز هوبكنز و�سحيفة »نيويورك 

بهذا  معلومات  على  حت�سل  التي  »ويكيبيديا«،  ومو�سوعة  تاميز« 

ال�ساأن من املنظمات ال�سحية ووزارات ال�سحة احلكومية.

هذه  اإن  لها،  مقرا  كاليفورنيا  من  تتخذ  التي  ال�سركة،  وقالت 

اخلدمة �ستُطرح هذا الأ�سبوع يف جميع اأنحاء العامل، عرب اإ�سدارات 

من تطبيق اخلرائط خم�س�سة للهواتف املحمولة التي تعمل بنظامي 

اآبل اآي اأو ا�س، واأندرويد التابع لغوغل على ال�سواء.

ميزة  مثل  بكوفيد19-  خا�سة  خدمات  غوغل  قدمت  اأن  و�سبق 

ت�سمح للم�ستخدمن مبعرفة حالة النقل العام، ومتى يرجح اأن ي�سهد 

ازدحاما.

وقال بانرجي »يف حن اأ�سبح التنقل اأكر تعقيدا هذه الأيام، ناأمل 

اأن ت�ساعدك ميزات خرائط غوغل يف الو�سول اإىل حيث حتتاج اأن 

تكون باأمان وفعالية قدر الإمكان«.

skynewsarabia :امل�صدر

فيس بوك تتوسع في مجال 
األلعاب السحابية

تعتزم �سركة في�س بوك اأخذ نهج جديد يف جمال الألعاب، فهي 

لن تناف�س جوجل واأمازون مبا�سرة عرب خدمة األعاب �سحابية مبزايا 

وب��دون  لالألعاب  ال�سحاب  ق��وة  �ستوفر  بل  مدفوعة،  وتكون  قوية 

احلاجة لعتاد خارجي.

تقول ال�سركة اإنها لن تعد امل�ستخدم بدعم جودة 4K ب�سرعة 60 

اإطار يف الثانية لقاء 7 دولرات يف ال�سهر، ولن تدفعك ل�سراء اأي 

قطعة خارجية مثل يد حتكم.

منذ  اأعوام  اإىل ع�سرة  الألعاب  ال�سركة مع �سناعة  تاريخ  ويعود 

مع  جيدة  تقنيات  تعترب  التي   HTML5 وبعدها  الفال�س  األعاب 

الألعاب ال�سغرة والب�سيطة.

الألعاب  اإىل  ال�سحابية  احلو�سبة  ق��وة  تقدمي  ب��وك  في�س  تريد 

ال�سبكة  تطبيق  �سمن  للعبها  للم�ستخدمن  لتوفرها  احلالية 

الجتماعية نف�سه.

بالتاأكيد �ست�ستفيد من �سركة PlayGiga الأ�سبانية املتخ�س�سة 

يف الألعاب ال�سحابية التي ا�ستحوذت عليها العام املا�سي.

مليون   300 من  لأك��ر  اللعب  اإمكانية  ب��وك  في�س  �ستوفر  كما 

م�ستخدم يعتمد على الألعاب يومياً، وبداأت الأ�سبوع املا�سي اخلدمة 

األعابها  اأب��رز  ومن  فقط  اأندرويد  عرب  متاحة  و�ستكون  التجريبية 

.Mobile Legends: Adventure و Asphalt 9
مبدئياً،  املتحدة فقط  الوليات  امليزة يف  باختبار  ال�سركة  بداأت 

مع  م�ساكل  وت��واج��ه  الأن��دروي��د  وتطبيق  الويب  عرب  متاحة  وه��ي 

.iOS تطبيقها على

tech-wd :امل�صدر

بعد �سخريتها من »�أبل«
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انطالق حملة »10 دقائق تنقذ 3 اأرواح« للتربع بالدم يف املدينة الطبية

»جائزة الموظف المثالي«
عبر منصة إلكترونية

كتب: فهد الفليج 

م�سابقة  واجل��ودة  للتطوير  الطالب  �سوؤون  عمادة  عمادة  وكالة  اأطلقت 

»جائزة املوظف املثايل« للعام احلايل 1442ه� بداية من يوم الأحد 8/ 3/ 

1442ه�، وملدة اأ�سبوعني، وذلك يف اإطار �سعي العمادة لن�سر ثقافة اجلودة 
والتميز الإداري بني من�سوبيها وحتفيزهم على الإجناز والإبداع يف العمل 

مبا يحقق اهداف العمادة وفقاً ملعايري اجلودة والتميز.

ومت ت�سنيف اجلائزة اىل اأربع فئات: اأول جائزة املوظف القيادي وي�سرتط 

فيمن يتم تر�سيحه لهذه الفئة اأن تكون وظيفته احلالية مدير اإدارة، م�سرف 

مركز، رئي�س وحدة، اأو من يف حكمهم، مع اإرفاق قرار تكليفه.

الفئة  لهذه  تر�سيحه  يتم  فيمن  وي�سرتط  الإداري،  املوظف  جائزة  ثانيا 

اأن يكون من �سمن �ساغلي الوظائف الإدارية، ثالثا جائزة املوظف الفني، 

وي�سرتط فيمن يتم تر�سيحه لهذه الفئة اأن يكون من �سمن �ساغلي الوظائف 

الفنية، رابعا جائزة املوظف امل�ستخدم، وي�سرتط فيمن يتم تر�سيحه لهذه 

الفئة اأن يكون من �سمن موظفي اخلدمات امل�ساندة.

يتم التقدمي على امل�سابقة عرب املن�سة الإلكرتونية، وميكن لأي موظف 

اأو موظفه يرغب يف التقدم تر�سيح نف�سه عرب املوقع الإلكرتوين للجائزة 

http://10.117.23.205/beta والدخول للموقع من اجلامعة فقط.

»شؤون المكتبات« 
تدعو لتحديث بيانات العضوية

دعت عمادة �سوؤون املكتبات امل�ستفيدين من غري من�سوبي جامعة امللك 

برقم  ربطها  بهدف  املكتبة«  »ع�سوية  بياناتهم  �سرورة حتديث  اإىل  �سعود 

الهوية الوطنية/الإقامة، والبيانات املطلوب حتديثها:

- �سورة من الهوية الوطنية/الإقامة.

- الربيد الإكرتوين.

- رقم اجلوال.

بوحدة  اخلا�س  الإل��ك��رتوين  الربيد  طريق  عن  البيانات  جميع  تر�سل 

lib23@ksu.edu.sa خدمات امل�ستفيدين

واأعطت العمادة للم�ستفيدين مهلة 90 يوماً من تاريخ الإعالن لتحديث 

الغري  الع�سوية  اإلغاء  املكتبات احلق يف  �سوؤون  لعمادة  ذلك  وبعد  بياناتهم 

حمدثة وعدم قبول املطالبة املالية بالتاأمني املدفوع.

وحدة »المسؤولية« تستقبل وفدًا من 
جمعية حفظ النعمة

الطالبية  وال�سراكة  لالأن�سطة  الطالب  �سوؤون  عمادة  وكالة  ا�ستقبلت 

جمعية  من  وف��داً  التطوعي  والعمل  الجتماعية  امل�سوؤولية  بوحدة  ممثلة 

حفظ النعمة مبدينة الريا�س، وذلك يوم الثالثاء 11/ 3/ 1442ه�، وجرى 

خالل الجتماع بحث �سبل التعاون بني الوكالة واجلمعية للعمل على توعية 

وامل�سابقات  والندوات  العمل  ور�س  خالل  من  واملجتمع  اجلامعة  من�سوبي 

التوعوية التي ت�ستهدف من�سوبيها اأثناء املبادرة.

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

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر« 

حلقة النقا�س الت�سعني بعد املائة �سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها 

خالل  من  بعد  عن  التعلم  يف  التفاعلية  »احل�سة  بعنوان  اأ�سبوعياً  املركز 

عجلة البيداغوجيا« من اإعداد وتقدمي الأ�ستاذة مها البقمي معلمة فيزياء 

ومر�سحة دكتوراه الفل�سفة يف تعليم العلوم - كلية الرتبية - جامعة امللك 

2020/11/9م،  املوافق  1442/3/23ه�  الثنني  غد  يوم  وذلك  �سعود، 

الزوم  قاعات  طريق  عن  وذلك  م�ساء  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  متام  يف 

الفرتا�سية.

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  ���س��ارك 

»ملتقى  يف  العمر،  ب��دران  الدكتور 

يوم  اأقيم  وال��ذي  املعريف«،  التكامل 

الثنني املا�سي، برعاية معايل وزير 

التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�سيخ 

التعليم  وزير  نائب  معايل  وافتتحه 

د.  والب��ت��ك��ار  والبحث  للجامعات 

حممد بن اأحمد ال�سديري. 

وق����ال م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة: 

�سعدت بح�سور ملتقى التكامل املعريف 

برعاية وزير التعليم، كحدث اأكادميي 

ا�ستثنائي، يلتقي فيه العلماء واخلرباء 

بغر�س ا�ست�سراف امل�ستقبل والو�سول 

للتكامل املعريف خلدمة الوطن وروؤيته 

امللتقى  هذا  اأن   موؤكداً  وطموحاته، 

املبذولة  اجلهود  على  ال�سوء  ي�سلط 

لدن  من  اجلائحة  ه��ذه  مواجهة  يف 

حكومتنا اأيدها اهلل. وقد �سارك يف 

و140  متحدثاً   50 من  اأكرث  امللتقى 

م�ساركة علمية، والذي يهدف لتحقيق 

جملة من املكت�سبات ملواجهة جائحة 

كورونا من خالل �سل�سلة من الندوات 

املتخ�س�سة،  العلمية  وامل�����س��ارك��ات 

من  الباحثني  م��ن  نخبة  ومب�ساركة 

خمتلف دول العامل وجامعات عريقة 

والحتياجات  امل�ستقبل  ل�ست�سراف 

يف كافة املجالت بعد جائحة فريو�س 

والبحث  التعليم  دور  ولتعزيز  كورونا 

مع  الوطني  التكامل  يف  والب��ت��ك��ار 

ال��ق��ط��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة الأخ�����رى يف 

الأزم��ات  التوعية ومواجهة  جم��الت 

الوبائية. 

ت�سمل  حم��اور،   9 امللتقى  ناق�س 

القت�ساد،  الجتماعية،  التداعيات 

الطب،  الوبائيات،  التعليم،  التقنية، 

الإر�ساد، البتكار، الإعالم.

ُعقد اجتماع عن بعد بني اأطراف 

ال�سراكة، جامعة امللك �سعود، وجامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، ملتابعة 

عملية  يف  وامل�ستجدات  ال��ت��ط��ورات 

مبادرة  �سمن  وال�ستك�ساف  البحث 

اتفاقية  توقيع  بعد  البحثي  التعاون 

الأربعاء  يوم  اجلامعتني  بني  التعاون 

املوافق   1442 لعام  الأول  ربيع   4
21 اأكتوبر 2020. ت�سمن الجتماع 
ل��ل��درا���س��ات  ل��وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  كلمة 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

احلميزي، ونائب رئي�س جامعة امللك 

دون��ال  الدكتور  ل��الأب��ح��اث،  ع��ب��داهلل 

براديل وا�ستمل الجتماع على حتديد 

اخل������ط������وات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

لهذا  ال��ق��ادم��ة 

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 

ن�سرت  املختلفة  الهند�سة  جم��الت 

عالية  بحثية  اأوراق  �ستة  م��ن  اأك��رث 

اأخرى  اأوراق  اىل  بالإ�سافة  اجل��ودة 

بالإ�سافة  واملراجعة  الن�سر  طور  يف 

اىل ب��راءات اخ��رتاع حتت الإع��داد. 

زي��ادة  ح��ول  بنقا�س  الجتماع  اختتم 

خ����رى يف 
ُ
ع��دة جم��م��وع��ات بحثية اأ

ذلك  اإن  حيث  خمتلفة،  تخ�س�سات 

ودعم  تعزيز  نحو  مهمة  خطوةً  يعد 

اجلوانب العلمية واملهنية لهذا التعاون 

بني كال اجلامعتني، بالإ�سافة لتبادل 

ب���دوره  �سيخدم  وال����ذي  اخل����ربات، 

لدور  وتر�سيخا  امل�سرتكة،  الأه��داف 

جامعة امللك �سعود.

رئيس الجامعة يشارك في »ملتقى التكامل المعرفي«

اتفاقية للتعاون البحثي مع جامعة »كاوست«


