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البدء في تقييم األداء الوظيفي
لعام 2020م

كتب :عبدالعزيز ال�شتيل
�أ�صدرت عمادة املوارد الب�شرية باجلامعة م�ؤخراً تعميماً جلميع العمادات
والكليات والإدارات باجلامعة مت�ضمناً البدء يف تنفيذ �إجراءات تقييم الأداء
الوظيفي لعام 2020م.
ودع��ا عميد عمادة امل��وارد الب�شرية باجلامعة جميع قياديي اجلامعة
بالبدء يف �إدخال جميع ما يتعلق مبن�سوبيهم حيال تقييم الأداء الوظيفي
واالط�لاع على التفا�صيل اخلا�صة بالتظلم والرتقية للوظائف الإداري��ة
وللكادر ال�صحي والتعليمي ،م�ؤكداً على االلتزام بتنفيذ الإج��راءات من
خالل الدخول على موقع العمادة الإلكرتوين https://dfpa.ksu.edu.
 sa/node/1662وتعبئة ميثاق وتقييم الأداء واعتماده �إلكرتونياً من قبل
الرئي�س املبا�شر واملوظف ومعتمد التقييم؛ م�شدداً على الت�أكد من �صحة
البيانات واعتمادها من قبل امل�صادق «مدير الإدارة �أو من يقوم بعمله»
واعتماده من قبل ق�سم تطوير امل��وارد الب�شرية بالعمادة؛ م�شرياً �إىل �أن
من لديه ا�ستف�ساراً �أو مالحظه التوا�صل مع ق�سم تطوير املوارد الب�شرية
بالعمادة على الربيد الإلكرتوينDFPAPM@KSU.EDU.SA :

/http://rs.ksu.edu.sa

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

افتتاح مركز عناية بحيوانات التجارب
في كلية الصيدلة
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
ال��ع��م��ر ،ال��ث�لاث��اء امل��ا���ض��ي ،مركز
العناية بحيوانات التجارب بكلية
ال�صيدلة ،بح�ضور عدد من عمداء
الكليات .وقدم عميد كلية ال�صيدلة
رئي�س اللجنة الإ�شرافية على املركز
ال��دك��ت��ور �أو�����س ال�شم�سان خ�لال
االفتتاح نبذة عن املركز وما يحتويه
من وحدات ومعامل وغرف متطورة
ذات م��وا���ص��ف��ات ع��امل��ي��ة ل��رع��اي��ة
احل���ي���وان���ات ،وغ����رف خم�ص�صة
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة وم��ع��ام��ل
ال��ت��ج��ارب ال�سلوكية واجل��زي��ئ��ي��ة،
�إ����ض���اف���ة �إىل �أح�����دث جت��ه��ي��زات
التعقيم.
و�أ����ش���ار �إىل �أن امل���رك���ز ي��وف��ر
حيوانات التجارب لبحوث �أع�ضاء
هيئة التدري�س وط�لاب الدرا�سات
العليا واملراكز البحثية والدرا�سات
ما قبل ال�سريرية باجلامعة.
بعد ذلك جتول معاليه ومرافقوه
يف امل���رك���ز ل��ل��ت��ع � ّرف ع��ل��ى �أب����رز
جتهيزاته ،مقدماً �شكره لعميد كلية

ال�صيدلة و�أع�ضاء اللجنة الإ�شرافية
والقائمني على هذا امل�شروع الذي
�سي�سهم  -ب�����إذن اهلل  -يف دع��م
عملية البحث العلمي باجلامعة
وخارجها .يذكر �أن مركز العناية
ب��ح��ي��وان��ات ال��ت��ج��ارب ق��د ح�صل

على ع�ضوية اجلمعية الأمريكية
لعلوم احليوان « ،»AALASالتي
ت��ق��دم من�صات م��ت��ع��ددة للتدريب
واال�ست�شارات العلمية والفنية يف
جم��ال رع��اي��ة ح��ي��وان��ات التجارب
وم��راج��ع��ة ب��روت��وك��والت ال��ت��ج��ارب

باحثة ماجستير توصي بتخصيص مقررات إضافية لطلبة الجامعة المتفوقين

العلمية واالع��ت��م��ادات امل�ؤ�س�سية
م��ث��ل « »AAALACمم���ا يتيح
للمركز �إج��راء باختبارات قيا�سية
وفق ا�شرتاطات الهيئات الرقابية
لفح�ص فاعلية وم�أمونية الأدوي��ة
والأغذية ومنتجات التجميل.
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شارك في فعالية
«مشي في الممر» غدًا

#تحدي_العافية

فعالية رياضية افتراضية للتوعية
بسرطان الثدي
�أطلقت مبادرة “ ”KSU Movementفعالية ريا�ضية افرتا�ضية
للتوعية ب�سرطان الثدي حتت و�سم #حتدي_العافية بالتزامن مع احلملة
الوطنية للتوعية ب�سرطان الثدي # 2020العفو_والعافية ،وتعد هذه
الفعالية الن�سخة الثانية من «حتدي الأمل» لعام 2019م.
و�أو�ضحت الدكتورة مزنة املرزوقي ،م�ؤ�س�س املبادرة� ،أن مبادرة «KSU
 »Movementتفخر وت�سعد بدعم احلملة الوطنية للتوعية ب�سرطان الثدي
# ٢٠٢٠العفو_والعافية ك�شريك ريا�ضي للحملة ،م�شرية �إىل �أن التحدي
يهدف لرفع وعي املجتمع بدور ممار�سة الريا�ضة كنمط للحياة يف تعزيز
ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض خا�ص ًة اخلبيثة ،وتكثيف اجلهود يف الك�شف
املبكر ل�سرطان الثدي ،وذلك مب�شاركة �أفراد املجتمع بامل�س�ؤولية االجتماعية
ودعم دورهم للإ�سهام يف التوعوية من خالل تربعهم بخطواتهم املقطوعة
بالتحدي م��ن خ�لال ت�سجيل خطواتهم يف تطبيق «»MoveSpring
وحتويلها �إىل قيمة خدمات لدعم امل�ستفيدات من جمعية زهرة..
التفا�صيل �صـ 8

دع�����ت وح������دة ال���ع�ل�اق���ات
املجتمعية بكلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين جميع من�سوبي
اجلامعة للم�شاركة يف فعالية
«م�شي يف املمر اجلامعي امل�ؤدي
للبهو الرئي�سي ،التي تنظمها
غداً االثنني  16نوفمرب 2020م
ال�����س��اع��ة 12:00 - 11:30
ظ��ه��راً ،وذل���ك مبنا�سبة اليوم
العاملي لل�سكري.
للت�سجيل يف الفعالية عرب
الرابط التايل:
https://docs.
google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfy-Kw2Z
ud5kf762xcglU68rtaa
qALEHhHx_3nvym4
w5Q9_ww/viewform
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نظمه ق�سم اللغة العربية و�آدابها و�شهد  8جل�سات على مدى يومني

مشاركات محلية ودولية في مؤتمر «المنجز العربي
في الدراسات األجنبية»
اختتم امل ��ؤمت��ر ال���دويل الثالث
«امل��ن��ج��ز ال��ع��رب��ي ال��ل��غ��وي والأدب���ي
يف ال���درا����س���ات الأج��ن��ب��ي��ة» ال��ذي
نظمه ق�سم اللغة العربية و�آدابها
باجلامعة بالتعاون مع جائزة امللك
في�صل� ،أعماله الأ���س��ب��وع املا�ضي
خالل الفرتة  26 - 24ربيع الأول
1442هـ املوافق  12 - 10نوفمرب
2020م ،وه���و ام��ت��داد مل ��ؤمت��رات
ون��دوات علمية �سابقة هي :الندوة
الدولية الأوىل «ق�ضايا املنهج يف
الدرا�سات اللغوية والأدب��ي��ة» التي
ع��ق��دت يف ال��ف�ترة /3 /24-21
1431هـ ،وال��ن��دوة الدولية الثانية
«ق��راءة ال�تراث الأدب��ي واللغوي يف
الدرا�سات احلديثة» التي عقدت يف
الفرتة 1435 /4 /-27 25هـ.
وع��ن��ي امل����ؤمت���ر ال����ذي ���ش��ه��د 8
جل�سات على م��دى يومني وحظي
مب�شاركات حملية ودول��ي��ة ق ِّيمة،
بتتبع املنجز العربي الأدبي واللغوي
يف الدرا�سات الأجنبية ،وت�سليط
ال�����ض��وء على م��ا حظي ب��ه تراثنا
العربي من درا�سات غربية ب�شتى
حقوله و�أنواعه وتوجهاته ،والنظر
يف م��ق��دار ال��ت ��أث�ير احل��ا���ص��ل بني
الثقافات املتعددة والثقافة العربية؛
�سع ًيا لإيجاد نقاط تالقح معرفية
ج��دي��دة ب�ين ال��ب��اح��ث�ين وا�ستكناه

د .ال�ضبيب

د .اخلرا�شي

د .البليهد

د .فجال

الأمن�����اط والأن�����س��اق امل��م��ت��دة بني
ال��درا���س��ات العربية وال��درا���س��ات
الأجنبية ،و�إمعان النظر يف الو�شائج
امل�����ش�ترك��ة ع��ل��ى اخ��ت�لاف ال��زم��ان
واملكان.
جل�سات اليوم الأول
�شهد ال��ي��وم الأول للم�ؤمتر 3
جل�سات ،ومت يف اجلل�سة الأوىل
ط��رح ع��دة درا���س��ات و�أوراق عمل
منها درا�سة «قراءة جديدة مل�شروع
�أب�����ي ال���ع�ل�اء امل���ع���ري ال�����ش��ع��ري»
ل���ل���دك���ت���ورة الأم���ري���ك���ي���ة ����س���وزان
�ستيتكيفيت�ش ،وورقة للدكتور ح�سن
البنا حول ق�صيدة الربدة يف الدر�س
اال�ست�شراقي ،وورقة للدكتور را�شد
ال��ر���ش��ود ع��ن م��ك��ان��ة ال�����ش��اع��ر يف
الع�صر اجلاهلي م��ن وج��ه��ة نظر

�شرقية ،وق��دم الدكتور عبدالقادر
احل�سون ورقة بعنوان «امل�ست�شرقون
ّ
و�إ�شكاليات تلقي ال�شعر العربي
القدمي» واختتمت اجلل�سة بورقة
ل��ل��دك��ت��ورة ه��ن��د امل��ط�يري ب��ع��ن��وان
«ا���س��ت��دراك على درا���س��ة ���س��وزان
�ستيتكيفي�ش».
انطلقت اجلل�سة الثانية بورقة
ل��ل�بروف��ي�����س��ور الأم��ري��ك��ي جونثان
�أوي���ن���ز ب��ع��ن��وان «ال��ت��راث ال��ل��غ��وي
العربي من منظور غربي» ،وورقة
للدكتور عبداهلل بن �شهاب ،بعنوان
«امل�صطلح النحوي عند الأجانب»،
تاله د .حممد خان حول «الأمنوذج
ال��ن��ح��وي ال��ع��رب��ي يف ال��درا���س��ات
الفرن�سية املعا�صرة» ،ثم الدكتور
حممد التاقي حول «جهود الل�ساين

الفرن�سي ج���ورج ب��ه��ا���س» ،وورق��ة
للباحث حممد ال��وح��ي��دي بعنوان
«كتاب �سيبويه يف الدرا�سات الغربية
امل��ع��ا���ص��رة» ،و���ش��ارك يف اجلل�سة
ال��ث��ال��ث��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د م�شبال،
والدكتورة ب�سمة عرو�س ،والأ�ستاذة
رف��ي��ق��ة ب��ن��ت مي�سية ،وال��دك��ت��ورة
�سلوى امليمان ،والدكتور م�سالتي
عبدالب�شري.
جل�سات اليوم الثاين
انطلقت جل�سات ال��ي��وم الثاين
برابع جل�سات امل�ؤمتر بورقة للباحثة
اليابانية �أكيكو �سومي ،تلتها د� .أمل
التميمي ب��ورق��ة «ال�����س�يرة الذاتية
العربية يف الدرا�سات الأجنبية» ،ثم
ورق��ة للأ�ستاذ طاهر معاذ ،وورق��ة
للدكتورة منال العي�سى حول «جهود

امل�ست�شرق الفرن�سي �أندريه ميكيل
يف درا�سة الأدب العربي» ،واختتمت
اجلل�سة بورقة للدكتورة نادية هناوي
ح��ول «درا���س��ة الأدب العربي عند
الباحثة البلغارية بيان ريحانوفا».
يف اجلل�سة اخلام�سة ق��دم د.
�إ�سالم عمارة بحثاً بعنوان «ر�سائل
ع��ل��م��ي��ة ح���ول الأدب ال��ع��رب��ي يف
جامعة �أولوداغ» ،وحتدثت الدكتورة
حنان �أبو لبدة عن «املنجز العربي
النحوي عند بروكلمان» ،والدكتور
عبدالعزيز احلميد عن �إجن��ازات
امل�ست�شرقني يف ن�شر الرتاث اللغوي
ودرا�سته ،واختتمت اجلل�سة بورقة
فجال حول «قراءة
للدكتور يو�سف ّ
يف منهج �أن���دري روم��ان من خالل
كتابه النحو العربي».

اختتام زيارة المراجعين
لقسم الدراسات اإلسالمية
اختتم فريق املراجعني من قبل
امل��رك��ز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي الزيارة االفرتا�ضية «عن
بعد» لق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية الرتبية ،وذل��ك خ�لال الفرتة
من 1443/3/25--22هـ املوافق
 ،2020 /11/11-8وت�ضمن كل
يوم ثالث جل�سات على مدار خم�س
�ساعات.
يف ال��ي��وم الأول مت��ت مناق�شة
املو�ضوعات املتعلقة بر�سالة الكلية
د .العيد
و�أهدافها والتخطيط اال�سرتاتيجي
واختيار القيادات ،وتوزيع امل�س�ؤوليات الأكادميية والإداري���ة،
ونظام �إ�سناد املهام وال�صالحيات� ،إ�ضافة ملناق�شة �إج��راءات
�إع���داد الدرا�سة الذاتية للربنامج ،وقيا�س م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سة وحتليلها.
ويف اليوم الثاين متت مناق�شة تطوير ومراجعة خمرجات تعلم
الربنامج ومناق�شة عينة من الطالب والطالبات حول اجتاهاتهم
الأكادميية وزيارات افرتا�ضية حول املرافق واملعامل الدرا�سية.
ويف اليومني الثالث والرابع من الزيارة متت مناق�شة عدة
حماور ومن �أهمها :مناق�شة �أداء اخلريجني واخلريجات ومناق�شة
ال�����ش��ؤون الأك��ادمي��ي��ة والإر���ش��اد الأك��ادمي��ي ،مناق�شة اخلطط
التطويرية للبحوث العلمية يف الربنامج ومناق�شة �أن�شطة ال�شراكة
املجتمعية� ،إ�ضافة ملناق�شة فر�ص اخل�برة امليدانية ،وتو�سيع
فر�ص الوظائف للطالب والطالبات ،و�أن�شطة وحدة اخلريجني،
وم�ساهمة اخلريجني يف تطوير الربنامج ،والعالقات مع اجلهات
اخلارجية من �أج��ل فر�ص التدريب ،والدعم اخل��ارج��ي ،و�أث��ر
اللجنة اال�ست�شارية على تطوير الربنامج ،واخلدمات املجتمعية
مثل :ور�ش العمل ،والدورات التدريبة ،ورفع الوعي العام.
ويف ختام الزيارة االفرتا�ضية قدم رئي�س فريق املراجعة عر�ضا
موجزا لت�سليط ال�ضوء على اخلطوات امل�ستقبلية للربنامج.
�صرح بذلك الدكتور خالد بن عبداهلل العيد مقرر وحدة
اجل��ودة واالعتماد الأكادميي ومن�سق برنامج البكالوريو�س يف
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ،وقدم �شكره ملعايل رئي�س اجلامعة
لدعمه امل�ستمر للق�سم.

وناق�شت اجلل�سة ال�ساد�سة بحثا
ل��ل��دك��ت��ور ح�سن ال��ط��ال��ب ،وورق���ة
للدكتور حمد البليهد ،وللأ�ستاذة
�سمية ال��ع��دواين ،وت��ن��اول الأ�ستاذ
ع����ادل ال�����ص��ي��ع��ري ����ص���ورة النبي
حم��م��د ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م
يف ك��ت��اب امل�����س��ت�����ش��رق ال���روم���اين
«كون�ستان�س ج��ي��ورج��ي��و» ،وتطرق
اخلرا�شي �إىل
الدكتور عبدالعزيز
ّ
الأ�س�س القرائ ّية يف كتاب «الو�صف
يف ّ
الكال�سيكي»،
�ي
ّ
ال�شعر ال��ع��رب� ّ
وكانت ال��ورق��ة الأخ�ي�رة من تقدمي
م�ستورة العرابي .و�شهدت اجلل�سة
ال�سابعة �ستة �أبحاث ،حتدثت عن
تفاوت املقاربات النحوية واللغوية
م��ن منظور م��ع��ريف ،و���ش��ارك فيها
كل من الدكتور عيد بلبع ،الدكتور
الب�شري التهايل ،الدكتورة عائ�شة
ه����زاع ،ال��دك��ت��ور ك��ي��ان ،د .نا�صر
ال��ر���ش��ي��د ،د .يحيى اللتيني ،ويف
اجلل�سة الثامنة واخلتامية حتدث
الدكتور حبيب بو زوادة ،والأ�ستاذ
ح�سني ت��رو���ش ،وال��دك��ت��ور حممد
من ّور ،والدكتور حممد و�سيم خان،
والدكتور ن�ضال ال�شمايل ،وختمت
�أعمال امل�ؤمتر بورقة للدكتور حممد
ظافر احلازمي بعنوان «م�صطلحات
�أدوات الثقافة امل��ادي��ة العربية يف
�أعمال الربوفي�سور �آجيو�س».

�ضمن مقرر «تنظيم امل�ؤمترات واملنا�سبات» وب�إ�رشاف د� .أريج الدبيخي

مناقشة وضع «طلبة العالقات بين الدراسة والتطبيق»

م��ت��اب��ع��ة� :شهد احل��رب��ي – رمي
القحطاين
نظمت ط��ال��ب��ات م��ق��رر «تنظيم
امل ��ؤمت��رات واملنا�سبات» ب�إ�شراف
الدكتورة �أريج الدبيخي ندوة علمية
اف�ترا���ض��ي��ة ع�ب�ر م��ن�����ص��ة «زووم»
بعنوان «طلبة العالقات العامة ما
بني الدرا�سة والتطبيق» مب�شاركة
نخبة من ع�ضوات هيئة التدري�س
ب��ق�����س��م الإع���ل���ام وم��ت��خ�����ص�����ص�ين
ومتخ�ص�صات يف العالقات العامة،
منهن د .نان�سي عبدالعزيز ،د .هدى
بن �سعيدان ،د .نوف احلزامي ،د.
�صفية ال��ع��ب��دال��ك��رمي� ،أ .متا�ضر
القحطاين� ،أ .م�شاعل الغريبي،
�إىل جانب مداخالت من� :أ .منذر
الطيب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
التوا�صل امل�ؤ�س�سي� ،أ .ت��رك��ي
الطعيمي امل�����س ��ؤول ع��ن االت�صال
امل�ؤ�س�سي ب�شركة «معادن»..
املهارات و املقررات
ب���د�أت ال��دك��ت��ورة نان�سي الندوة
مبحور عن م��دى فعالية املقررات
احلالية لتهيئة الطالب والطالبات
مهنياً م�شددة على �أهمية اجلانب
املهارى والتطبيقي .وقالت« :درا�سة
الإع��ل�ام بالتطبيق ال بالتلقني».
وا�ستعر�ضت �أهم املهام التي يتطلبها
���س��وق ال��ع��م��ل بالن�سبة خلريجي
ال���ع�ل�اق���ات ال���ع���ام���ة ،م�ست�شهدة
ب����إجن���ازات ط��ال��ب��ات ال��ت��دري��ب يف
العديد من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف
اململكة ،ومنها وزارة املالية ،الهئية
العامة للإح�صاء ،الهيئة العامة
لل�سياحة والرتاث الوطني ،م�شددة
على تنمية العديد من املهارات �سواء

يف املقررات العامة �أو تلك املتعلقة
بالتخ�ص�ص.
ديزين الند وثورة يف عامل االعالم
من جانبها ناق�شت الدكتورة هدى
بن �سعيدان الفارق بني العالقات
ال��ع��ام��ة والت�سويق ،و�أ���ش��ارت �إىل
�أنهما من التخ�ص�صات الديناميكية
واملتغرية و�أنهما مكمالن لبع�ضهما،
م�شرية �إىل �أن الأول ي��رك��ز على
اجل��ان��ب الإداري ،يف ح�ين يرتبط
ال��ث��اين ب��اجل��ان��ب ال��ف��ن��ي ،م��ا يعني
�أن الت�سويق هو املنتج والعالقات
هي اجلمهور ،م�ست�شهدة بتجربة
«ديزين الند» �أمنوذجا ،بح�سب ما
ذكره كورت �آندر�سون م�ؤلف كتاب
« »Fantasy Landعما �أحدثته
من تغيري ج��ذري لي�س فقط فيما
ي��خ�����ص ال�ترف��ي��ه ،و�إمن����ا يف ع��امل
الت�سويق ب�أكمله ،م�ضيفة �أن «ديزين
الن����د» �أ���ص��ب��ح��ت ت��ق��دم املنتجات
اال�ستهالكية وامل��ط��اع��م والرتفيه
وجن��ده��ا متوفرة ب��ك�ثرة يف جميع
الأماكن بحيث �أ�صبحت ال�شركات
ال��ع��امل��ي��ة ت��ت��وج��ه ل��ت��ت��ع��اق��د معها،
مت�سائلة يف نهاية طرحها عما �إذا
كانت ديزين �ست�صل �إىل ما و�صلت
له اليوم يف حال لو �أنها قدمت املنتج
وجتاهلت اجلمهور!
جدلية العالقة
وع����ن ج��دل��ي��ة االرت����ب����اط بني
العالقات العامة والت�سويق ،علق
�أ .منذر الطيب رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية التوا�صل امل�ؤ�س�سي؛ وا�صفاً
�إي��اه ب�أنه «ج��دل �أزيل» و�شدد على
�أهمية دور علم العالقات العامة
يف كل العلوم ولي�س علم الت�سويق
فقط ،م�شرياً �إىل �أن الأول توا�صل

م�ؤ�س�سي معني بالت�أثري يف ال��ر�أي
العام ،والثاين علم وفن ي�شرح �أهمية
املنتج لت�سويقه بغ�ض النظر عن
نوعه ،خمتتماً حديثه بالإ�شارة �إىل
�أهمية �إملام املمار�سني واملمار�سات
بهذه ال�صناعة ،و�ضرورة �أن يكون
لديهم وعي ومعرفة كافية بطبيعة
دورهم.
تكامل حممود
ويف م��داخ��ل��ة ل�ل�أ���س��ت��اذ ت��رك��ي
الطعيمي امل�����س ��ؤول ع��ن االت�صال
امل�ؤ�س�سي ب�شركة «م��ع��ادن» انطلق
ف��ي��ه��ا م���ن واق����ع جت��رب��ت��ه احل��ي��ة؛
ً
م�ستعر�ضا طبيعة التكامل املحمود
ب�ين العالقات العامة والت�سويق.
وق��ال�« :أهدافهما ت�صب يف مكان
واح���د ،وال��ب��ي��ان��ات تعترب ه��ي لب
املو�ضوع عند القطاعينو ومتى ما
توحدت البيانات توحد القطاعان».
وق��دم ن�صيحة جلميع املهتمني يف
املجالني ب�أهمية االط�لاع على كل
امل�ستجدات فيما يتعلق باالت�صال
الرقمي واالت�صال امل�ؤ�س�سي.
التهيئة ل�سوق العمل
م��ن جهتها ،ط��رح��ت ال��دك��ت��ورة
ن���وف احل���زام���ي ر�ؤي�����ة �أك��ادمي��ي��ة
فيما يخ�ص معايري اختيار اجلهة
املالئمة للتدريب امليداين ،م�ستهلة
حديثها بت�سا�ؤل يتكرر عليها دائ ًما
م��ن قِ ��ب��ل ال��ط��ال��ب��ات م��ف��اده «كيف
�أخ��ت��ار اجلهة املنا�سبة للتدريب؟»
مو�ضحة دوره باعتباره جزءاً مهماً
م��ن تهيئة الطالب ل�سوق العمل،
مق�سمة ن�صائحها �إىل ما قبل و�أثناء
التدريب.
ما قبل التدريب
وفيما يخ�ص فرتة ما قبل التدريب

���ش��ددت د .احل���زام���ي ع��ل��ى ع��دة
ن�صائح �أهمها تغذية ال�سرية الذاتية
لكل طالبة بعمل ملف �إجن���ازات
«ب��ورت��ف��ول��ي��و» ورق���ي �أو �إل��ك�تروين
يت�ضمن ك��ل الأع��م��ال وال�شهادات
التي ح�صلت عليها قبل التخرج ،مع
اال�ستمرار يف تطويره طوال �سنوات
ال��درا���س��ة ،م��ع عمل ح�ساب على
لينكدان ملتابعة كل فر�ص التوظيف،
والتوا�صل مع اجلهات الر�سمية،
�إ�ضافة �إىل جتهيز قائمة بعناوين
م��راك��ز ال��ت��دري��ب ال��ت��ي ت�ستهدفها
الطالبة.
ويف ذات ال�����س��ي��اق �أو����ص���ت د.
احلزامي الطالبات بالرتكيز على
مهارات املقابلة ،ومعرفة الطريقة
ال�صحيحة لعر�ض املهارات مبنطقية
وواقعية ،منوهة �أنه كلما زاد عدد
ال�شركات التي تقدم عليها الطالبة
زادت ف��ر���ص ال���ق���ب���ول ،مو�صية
الطالبات ب�ضرورة �أن تكون لديهن
خلفية عن طبيعة كل جهة ،والتقدمي
املبكر لها مع الرتكيز على الربامج
واحلمالت وع��دم االلتفات لال�سم
فقط.
�أثناء التدريب
انتقلت ب��ع��د ذل���ك �إىل الق�سم
الثاين وهو الن�صائح �أثناء التدريب،
حيث ���ش��ددت على وج��وب حر�ص
كل طالبة على االن�ضباط ،والتفرغ
التام ،وتقبل التوجيه من امل�شرفني،
واال���س��ت��ف��ادة م��ن م����وارد ال��ت��دري��ب
املتاحة بااللتحاق بالدورات وور�ش
العمل .واختتمت حديثها بقولها:
«فرتة التدريب فرتة بناء لذاتك ،ال
تكتفي فقط باملطلوب ،بل جهزي
نف�سك ل�سوق العمل».
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معالي رئيس الجامعة يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد
البحوث والدراسات

برئا�سة معايل رئي�س اجلامعة اال�ستاذ
الدكتور ب��دران العمر ،عقد جمل�س �إدارة
معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية اجتماعه الأول للعام 1442هـ
-2020م.
وعرب عميد املعهد نائب رئي�س جمل�س
الإدارة ،الدكتور عبداهلل الثابت يف م�ستهل
اجلل�سة ع��ن اع��ت��زاز �أ���س��رة املعهد بتويل
معايل رئي�س اجلامعة رئا�سة جمل�س �إدارته,
وذلك �إثر التعديل الأخري يف الئحة املعهد,
مب��ا ي��واك��ب ال��ت��ح��والت ال��ت��ي تتجه �إليها
اجلامعة يف ظل نظام اجلامعات اجلديد،
واختيارها على ر�أ����س قائمة اجلامعات

الثالث التي �سيبد�أ تطبيق النظام اجلديد
عليها ،وهو ما يعك�س الإمكانات الكبرية
التي متتلكها اجلامعة وامل�ستوى املتقدم
من الن�ضج واجلاهزية لتعمل ب�شكل �أكرث
ا�ستقاللية وحت��ق��ق م�ساهمة ف��اع��ل��ة يف
متطلبات ت�شغيلها ذاتياً.
وقد افتتح معايل رئي�س املجل�س اجلل�سة
ب��ت��ق��دمي ال�����ش��ك��ر اجل��زي��ل لعميد املعهد
ال�سابق على ج��ه��وده خ�لال ف�ترة عمله،
وكذلك �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء املجل�س
ال�سابقني ،وا�ستعر�ض املجل�س املو�ضوعات
وب�ّي� عميد
امل��درج��ة يف ج��دول الأع��م��ال ،نّ
املعهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س الإدارة� ،أن

االج��ت��م��اع يُ��ع��ق��د ب��ع��د الت�شكيل اجل��دي��د
للمجل�س يف دورت��ه هذا العام ،وبان�ضمام
�أع�ضاء ج��دد ميثلون تخ�ص�صات علمية
متنوعة وقطاعات الأعمال املختلفة.
و�أ����ض���اف :مت يف االج��ت��م��اع مناق�شة
التقارير والبيانات اخلا�صة ب�أعمال املعهد،
ومت الت�أكيد على تعزيز �أعمال املعهد ،ومبا
يلبي م�صالح اجلامعة و�شركائها ،وي�ضمن
م�����ش��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف ت��ع��زي��ز اخل��دم��ات
اال�ست�شارية املقدمة للم�ؤ�س�سات الوطنية
امل��دن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة .وج����دد ال��دك��ت��ور
ع��ب��داهلل ال��ث��اب��ت �شكره وت��ق��دي��ره ملعايل
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ،وق���ال :ج���اءت موافقة

برعاية عميد كلية الآداب

معايل الدكتور بدران العمر املتوجة بقرار
جمل�س اجل��ام��ع��ة لتوليه رئ��ا���س��ة جمل�س
�إدارة املعهد متما�شياً مع رغبة جمل�س
و�إدارة املعهد يف تفعيل نظام اجلامعات
اجلديد ،وحر�ص املجل�س يف جناح قرار
ا�ستقالل اجلامعات ،ومبا يتوافق مع «ر�ؤية
 »2030ك��م��ا ع�بر ع��ن ال�شكر لأع�����ض��اء
املجل�س يف دورت���ه اجل��دي��دة ،ولأع�����ض��اء
املجل�س ال�سابقني ،وق ّدر للجميع جهودهم
وحر�صهم يف تعزيز �أعمال املعهد.
ي��ذك��ر �أن جم��ل�����س �إدارة م��ع��ه��د امللك
عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية،
ي�ضم يف ع�ضويته ك ً
ال من :وكيل اجلامعة
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الدكتور عبداهلل ال�سلمان ،وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة الدكتور
حم��م��د ال��ن��م��ي ،ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث العلمي
الدكتور حممد الوابل ،عميد التعامالت
الإلكرتونية الدكتور عمر ال�صالح ،وكيل
املعهد للتنفيذ واملتابعة ال��دك��ت��ور خالد
ال��غ��ن��ي��م ،وك��ي��ل امل��ع��ه��د لتطوير الأع��م��ال
الدكتور م�شعل ال�شمري ،الدكتورة امتثال
الثمريي من كلية �إدارة الأعمال ،الدكتور
عبدالعزيز التويجري م��ن كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية ،الدكتور خالد العيبان،
الأ�ستاذة دميه اليحيى ،ومدير عام الإدارة
القانونية الأ�ستاذ عثمان الق�صري.

مجلس كلية العلوم يستقبل عميد البحث العلمي

انطالق فعالية «اليوم العالمي لنظم
المعلومات الجغرافية» األربعاء
تنطلق فعالية «ال��ي��وم العاملي
لنظم املعلومات اجلغرافية 2020
االف�ترا���ض��ي» «»GISday2020
يومي الأرب��ع��اء واخلمي�س 19-18
نوفمرب ،حت��ت رع��اي��ة عميد كلية
الآداب اال�ستاذ الدكتور نايف بن
ثنيان �آل �سعود.
تنظم ه��ذه الفعالية وح��دة نُظم
املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار
ع����ن ب���ع���د ب��ق�����س��م اجل���غ���راف���ي���ا
بالتعاون م��ع اجلمعية اجلغرافية
ال�سعودية� ،إمي��ان �اً منهما ب�أهمية
دور التقنية املكانية «Geospatial
 »Technologyيف احل���ي���اة
احل�صرية للمدن احلديثة.
يعد اليوم العاملي لنظم املعلومات
اجلغرافية  2020ج��زءاً من حدث
دويل تقدمه العديد م��ن اجلهات
الأكادميية يف اجلامعات العاملية،
وق��د �أع��دت وح��دة نُظم املعلومات
اجل��غ��راف��ي��ة واال�ست�شعارعن بعد
ب��ق�����س��م اجل��غ��راف��ي��ا ال��ع��دي��د من
الفعاليات من حما�ضرات �أكادميية،
وور���ش تقنية ،وم�سابقات طالبية
لتحقيق الهدف وبناء ج�سور التعاون
امل��ع��ريف ب�ين الأق�����س��ام وال��وح��دات
الأكادميية بني اجلامعات واجلهات
احلكومية واخلا�صة املهتمة بنظم
املعلومات اجلغرافية .كما ي�سهم
اللقاء يف تقدمي كل ما هو جديد يف
هذا العلم وتطبيقاته.
م��ن جانبه ح��ث ال��دك��ت��ور نا�صر
الزير رئي�س ق�سم اجلغرافيا جميع

ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات وامل��ه��ت��م�ين
ل��ل��م�����ش��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل م���ع ه��ذه
الفاعلية الأك��ادمي��ي��ة ،واال�ستفادة
منها يف عر�ض �إبداعاتهم من خالل
امل�سابقات التي �صممت من �أجلهم،
ف��ه��ي ن��اف��ذة مهمة ل��ل��ت��وا���ص��ل مع
اجلهات التوظيفية داخل الوطن.
ب���دوره���ا �أك������دت وك��ي��ل��ة ق�سم
اجلغرافيا د� .أ�سماء �أبا اخليل �أن
امل�شاركة بهذا اليوم تعترب ا�ستثماراً
جيداً مينح الطلبة الفر�صة والدافع
ل�لاط�لاع على ك��ل ج��دي��د يف هذا
املجال مما ي�ساعدهم يف حتديد
م�ستقبلهم املهني.
رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة
ال�سعودية الدكتور علي الدو�سري
�أكد من جهته �أن اجلمعية حتر�ص
على التواجد وامل�ساهمة يف هذه
الفعالية ملا لها من �أه��داف �سامية
ت�صب يف م�صلحة ال��وط��ن .وعلق
رئي�س اللجنة التح�ضريية د .مفرح
ال��ق��رادي بالقول �إن ه��ذه الفعالية

ت��ع��د م��ن �أه���م ال��ل��ق��اءات العلمية
للمتخ�ص�صني يف العلوم املكانية
مبختلف التخ�ص�صات ،والتي من
خاللها يتم تعريف املجتمع ب�أهمية
علم نظم املعلومات اجلغرافية الذي
يعد العلم الذي يدر�س املكان.
وذك��رت الدكتورة فاتن النحا�س
رئي�سة اللجنة العلمية عن م�شاركة
نخبة م��ن املتحدثني م��ن خمتلف
اجل���ه���ات ذات ال���ع�ل�اق���ة ،وت�����ض��م
ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���ض��رات املهمة
يف ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة
واال�ست�شعارعن بعد ،وع��ن وج��ود
ور�شتني علميتني تتناوالن جديد
جماالت التقنية ،وم�سابقات علمية
يف ت�صميم ال��ق�����ص��ة اخل��رائ��ط��ي��ة
وامل��ل�����ص��ق العلمي م��ت��اح��ة لطالب
وط��ال��ب��ات م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س
والدرا�سات العليا.
و�أعلن رئي�س اللجنة الأعالمية
الدكتور �أحمد املطريي عن م�شاركة
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احلكومية
وامل��ن��ظ��م��ات وال�����ش��رك��ات يف ه��ذا
املحفل وعن وجود معر�ض افرتا�ضي
�صمم لهذه الفعالية �سوف تعر�ض

فيه جميع اجلهات امل�شاركة يف هذه
الفعالية منتوجاتها.
ونوه مدير وحدة نظم املعلومات
اجل��غ��راف��ي��ة واال���س��ت�����ش��ع��ار بق�سم
اجل��غ��راف��ي��ا ال��دك��ت��ور فهد املطلق
بحر�ص الوحدة على مواكبة �أهداف
ر�ؤي���ة اململكة  2030يف برنامج
التحول الرقمي؛ الذي يهدف �إىل
ن�شر ال��وع��ي وامل��ع��رف��ة الرقمية،
و�إب������راز ت��ك��ام��ل ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات
اجلغرافية مع الذكاء اال�صطناعي
يف معاجلة الق�ضايا البيئية ،وتعزيز
ال�����ش��راك��ة يف امل���ج���االت التقنية
املكانية احلديثة ب�ين امل�ؤ�س�سات
احل��ك��وم��ي��ة وال�����ش��رك��ات وال��ق��ط��اع
اخلا�ص ،وعر�ض جماالت املعرفة
والتقنية التكنولوجية احلديثة
وال���ت���ج���ارب ال���دول���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة
الرائدة يف جماالت نظم املعلومات
اجلغرافية من خ�لال حما�ضرات
وور�ش عمل ومعر�ض م�صاحب.
وختم ت�صريحه بالقول �إن هذه
الفعالية متاحة للجميع ع��ن بعد
وميكن الت�سجيل واالن�ضمام لها من
خالل املوقع الإلكرتوين للوحدة.

ا�ستقبل جمل�س كلية العلوم يف م�ستهل �أعمال جل�سته العا�شرة يوم االثنني
 16ربيع الأول 1442هـ الدكتور حممد الوابل عميد البحث العلمي ،يرافقه
الدكتور بدر القحطاين والدكتور حممد اخلريف وكالء العمادة.
ا�ستعر�ض عميد البحث العلمي خ�لال اجلل�سة امل�ستجدات املتعلقة
بالبحث العلمي و�أجاب على ا�ستف�سارات �أع�ضاء املجل�س حول الأن�شطة
البحثية ودور عمادة البحث العلمي وما تقدمه من خدمات لأع�ضاء هيئه
التدري�س.

التطوير والجودة تشارك في ورشة «تصنيف
التعليم العالي»

�شاركت عمادة التطوير واجلودة ممثلة يف عميدها املكلف الدكتور مبارك
بن هادي القحطاين يف ور�شة العمل الثالثة للت�صنيف ال�سعودي مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل املحلية «الإط�لاق التجريبي» التي �أقامها املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي يوم الثالثاء  17ربيع الأول 1442هـ برعاية
معايل رئي�س هيئة تقومي التعليم والتدريب.
عقدت الور�شة بح�ضور القيادات اجلامعية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وم�س�ؤويل الت�صنيف وذلك بهدف و�ضع وبلورة ت�صنيف �سعودي مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل املحلية ،وا�ستعرا�ض م�صفوفة وبطاقات م�ؤ�شراته ،ومناق�شة
الأدوار وامل�س�ؤوليات يف عملية الت�صنيف و�إدارة البيانات وجودتها،
وا�ستعرا�ض البوابة الإلكرتونية املخ�ص�صة لإدخال بيانات الت�صنيف.

حلقة «النظرية الحديثة والتقليدية» غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر»
حلقة النقا�ش احلادية والت�سعني بعد املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش
التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان «النظرية احلديثة والتقليدية يف حتليل
البيانات» من �إع��داد وتقدمي الدكتور عبداهلل الغامدي� ،أ�ستاذ القيا�س
والتقومي امل�ساعد  -كلية الرتبية ،وذل��ك يوم غد االثنني  1ربيع الآخر
1442هـ 16 /نوفمرب 2020م يف متام ال�ساعة 7:30م ،وذلك عن طريق
قاعات الزوم االفرتا�ضية.
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التعليم

دعوة للتكامل بين الجامعات
وحوكمة مجالس األقسام والكليات
دعا معايل وزير التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ لتعزيز العمل
التكاملي بني اجلامعات ،مبا ي�ضمن حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 ،2030ويعزز من كفاءة الإنفاق ،من خالل تبني من�صات تقنية موحدة
يف القبول ،واالختبارات ،ومقررات الإعداد العام ،وغريها من املبادرات
والربامج امل�شرتكة.
ونوه خالل لقائه مبن�سوبي جامعة الطائف ،م�ؤخراً ،بالدعم ال�سخي
واالهتمام املتوا�صل من مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني -حفظهما اهلل -بالتعليم العام واجلامعي ،وذلك �إمياناً
منهما ب�أن اال�ستثمار يف الإن�سان هو �أهم ا�ستثمار ل�صناعة م�ستقبل
الوطن.
و�أكد د� .آل ال�شيخ �أن ر�ؤية اململكة  2030ت�ستهدف وجود �أكرث من
جامعة �سعودية �ضمن �أف�ضل « »200جامعة يف الت�صنيفات العاملية
للجامعات ،الفتاً �إىل �أن هذا ي�ستدعي مراجعة اخلطط والربامج
والتخ�ص�صات لتكون متوائمة مع املعايري العاملية.
وقال �إن هناك م�ؤ�شرات �أداء للجامعات معتمدة من وزارة التعليم
تندرج يف �إطار حتقيق ر�ؤية اململكة  ،2030وينبغي مراجعتها دورياً من
قبل اجلامعات ،وا�ستكمالها ح�سب املخطط الزمني املحدد لها� ،إىل
جانب الت�أكيد على �أهمية حت�صني قرارات جمال�س اجلامعات باللوائح
والقواعد التنظيمية.
وتطرق د� .آل ال�شيخ �إىل �أهمية حوكمة امل�شاركات اخلارجية لأع�ضاء
هيئة التدري�س� ،سواء يف م�شاركات احل�ضور الفعلي �أو احل�ضور عن
بُعد ،وتقييم مردود هذه امل�شاركات على تطوير برامج اجلامعة ،ونواجت
التعلّم داعياً اجلامعات �إىل تطبيق الأمن ال�سيرباين حلماية �أنظمتها
التقنية من �أي حماوالت اخرتاق من �أي جهة ،ومن �أي مكان.
ونوه �إىل �أن جامعة الطائف تقع يف واحدة من �أهم املدن ال�سياحية
والزراعية يف اململكة ،وينبغي �أن ت�ستفيد اجلامعة من هذا املوقع يف
دعم براجمها وهويتها وتنمية مواردها الذاتية التي �ستقوم عليها
ميزانيتها م�ستقب ً
ال ب�شكل كبري عند تطبيقها نظام اجلامعات اجلديد.
عقب ذلك جرى ح��وار مفتوح بني وزي��ر التعليم ومن�سوبي جامعة
الطائف؛ �أجاب فيه معاليه عن ت�سا�ؤالتهم وا�ستف�ساراتهم ومقرتحاتهم.

د .السديري يفتتح ملتقى التكامل
المعرفي لتحفيز االبتكار

العدد  - 1380الأحد  29ربيع الأول 1442هـ املوافق  15نوفمرب 2020م

التقى من�سوبي جامعة �أم القرى وتابع جهود معهد �أبحاث احلج والعمرة

وزير التعليم يدعو لتأسيس مراكز بحثية
مشتركة بين الجامعات

�أك��د معايل وزي��ر التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ على وجود فر�ص
للتعاون والعمل امل�شرتك بني اجلامعات
و�أهمية ا�ستثمارها ،من خالل تنفيذ
ب��رام��ج تعليمية� ،أو اال�ستفادة من
الأنظمة واللوائح واملن�صات� ،أو من
خالل �إن�شاء مراكز بحثية م�شرتكة
بني اجلامعات ،و�أوع��ي��ة متخ�ص�صة
للن�شر العلمي ،وغريها .ونوه خالل
لقائه مبن�سوبي جامعة �أم القرى
بالدعم ال�سخي واالهتمام املتوا�صل
من مقام خ��ادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل العهد -حفظهما اهلل-
بالتعليم العام واجلامعي ،وحر�صهما
على ا�ستمرار العملية التعليمية رغم
الظروف اال�ستثنائية جلائحة كورونا،
موجهاً ال�شكر والتقدير ل�سمو �أمري
منطقة مكة املكرمة ،و�سمو نائبه على
ما يوليانه للتعليم يف املنطقة من عناية
واهتمام.

وق�����ال د� .آل ال�����ش��ي��خ �إن كل
ج��ام��ع��ة ل��دي��ه��ا مم��ك��ن��ات خ��ا���ص��ة
ب��ه��ا ،وم��ن املنا�سب �أن ت��ك��ون هذه
امل��م��ك��ن��ات حم � ّف��زة للجامعة على
�إع��ادة بناء هيكلتها ور�سم اخلطط
الإ�سرتاتيجية مل�ستقبلها ،و�إع���ادة
ترتيب الربامج والتخ�ص�صات التي
تدعم ر�ؤي��ة اململكة  ،2030م�شرياً
�إىل �أن جامعة �أم القرى تتميز �أي�ضاً
بوجودها يف �أق��د���س بقاع الأر���ض،
مما ي�ساعدها يف اال�ستفادة من ذلك
لزيادة مواردها ،وزي��ادة فر�صها يف
الربامج ال�شرعية.
و�أ����ش���ار معاليه �إىل �أه��م��ي��ة �أن
ت�ستكمل اجلامعات بنيتها التحتية
ب��ك��ف��اءة ،و�إع����ادة تنظيم احلوكمة،
وا�ستدامة امل��وارد الذاتية ،و�إيجاد
فر�ص ا�ستثمارية ل��زي��ادة �إي���رادات
اجل��ام��ع��ات ،وع��ق��د ال�����ش��راك��ات مع
م�ؤ�س�سات املجتمع.

و�أ����ش���ار �إىل �أه��م��ي��ة �أن ت��ق��وم
اجل��ام��ع��ات بتجويد ب��راجم��ه��ا ،من
خالل تطبيق اختبار نهاية الربنامج
للعام الأكادميي؛ ليكون �أداة من �أدوات
القيا�س ال�شمولية التي تك�شف مدى
جناح اجلامعات يف حتقيق خمرجات
التعلّم وت��ق��ومي �أدائ��ه��ا وبراجمها،
م�ؤكداً �أن الوزارة قد �أطلقت م�شروع
الهوية البحثية يف اجلامعات ،الذي
يهدف �إىل م�ساعدة كل جامعة من
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية على و�ضع
�إ�سرتاتيجية وهوية بحثية خا�صة
بها ،بحيث تكون مبنية على تناف�سية
اجلامعة ،م�ؤكداً �أن واجب اجلامعات
�إعداد الطالب والطالبات للمناف�سة
يف امل�سابقات العاملية ،مبا ينعك�س
�إيجابياً على �صورة اململكة ومكانتها
الدولية .وعلى �صعيد مت�صل ،وقف
معايل وزير التعليم على امل�شروعات
البحثية وال��درا���س��ات العلمية التي

تنفذها جامعة �أم القرى مم ّثَل ًة يف
معهد خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
لأب��ح��اث احل���ج وال��ع��م��رة وال��زي��ارة
ب��احل��رم امل��ك��ي ال�شريف ،بح�ضور
رئي�س اجلامعة د .معدي �آل مذهب
وعميد املعهد د .با�سم قا�ضي.
وا�ستمع وزي���ر التعليم وم��راف��ق��وه
مف�صل ع��ن �أه��م و�أب��رز
�إىل �شرح
َّ
تلك امل�شروعات؛ ومن ذلك م�شروع
قيا�س ر�ضا احلجاج واملعتمرين عن
م�ستوى اخلدمات املقدمة يف احلج
والعمرة؛ وحتديدًا يف مو�سم العمرة
اال�ستثنائي ،وم�شروع ر�صد وحتليل
التحديات وتقدمي املقرتحات التي
ت�سهم يف جتويد اخلطط الت�شغيلية
اخلا�صة بالعمرة وال�����ص�لاة خالل
هذه املرحلة اال�ستثنائية� ،إىل جانب
م�شروع الر�صد والتوثيق امل��رئ� ّ�ي،
وم�شروع احتياجات املر�أة يف منظومة
احلج والعمرة.

�أطلق «ر�ؤية اجلامعة ال�سعودية احلديثة» جلامعة جدة  ..د� .آل ال�شيخ:

افتتح معايل نائب وزي��ر التعليم للجامعات والبحث واالبتكار د.
حممد ال�سديري «ملتقى التكامل املعريف» ،يوم االثنني  2نوفمرب 2020
مب�شاركة �أكرث من  50متحدثاً و�أكرث من  140م�شاركة علمية ،والذي
يهدف لتحقيق جملة من املكت�سبات ملواجهة جائحة كورونا من خالل
�سل�سلة من الندوات وامل�شاركات العلمية املتخ�ص�صة ،ومب�شاركة نخب
الباحثني من خمتلف دول العامل وجامعات عريقة ال�ست�شراف امل�ستقبل
واالحتياجات يف كافة املجاالت بعد جائحة فريو�س كورونا ولتعزيز دور
التعليم والبحث واالبتكار يف التكامل الوطني مع القطاعات الوطنية
الأخرى يف جماالت التوعية ومواجهة الأزمات الوبائية.
يف بداية كلمته التي �ألقاها نيابة عن وزير التعليم يف حفل االفتتاح
ن� ّوه د .ال�سديري مبا تبذله اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني -حفظه اهلل -وتوجيهات ومتابعة من �سمو ويل
العهد الأمري حممد بن �سلمان -حفظه اهلل -وبذلها الغايل والنفي�س
منذ بدء جائحة كورونا لأج��ل �صحة و�سالمة املواطنني واملقيمني،
واتخاذها �سل�سلة من القرارات والإج���راءات التي �أ�شاد بها العامل،
وتكاتفت جميع القطاعات الوطنية مع الأجهزة املعنية لتطبيقها واحلد
من �آثارها على كافة الأ�صعدة.
و�أب��دى د .ال�سديري تطلعه �إىل �أن «يخرج ه��ذا امللتقى بتقارير
ا�ست�شرافية ومبادرات تلبي احتياجاتنا الوطنية وتو�صيات ذات �أثر
ملمو�س لتكامل قطاعاتنا الوطنية وجهود الدولة -حفظها اهلل -و�أن
تكون خمرجات هذا امللتقى -بعون اهلل -نواة لأعمال م�ستقبلية ،نتطلع
من خاللها �إىل تطوير مراكزنا البحثية يف اجلامعات ،ومكاتب نقل
التقنية ،وما يلحق بها من نظم وت�شريعات ،وبناء �شراكات تكاملية
مبا يلبي فع ً
ال حاجاتنا الوطنية ،ويعزز الدور التنموي واالقت�صادي
جلامعاتنا».
من جانبه وجه وكيل وزارة التعليم للبحث واالبتكار د .نا�صر بن
حممد العقيلي ال�شكر للباحثني يف اجلامعات على دورهم الفاعل خالل
هذه اجلائحة وا�ستمرارهم يف دفع عجلة البحث واالبتكار رغم �صعوبة
ذلك ،وم�ساهمتهم ب�أكرث من  ٪٨٠من الأبحاث العلمية املتميزة التي
ارتقت برتتيب اململكة يف الن�شر العلمي على م�ستوى العامل.

تعزيز البحث واالبتكار وتفعيل الشراكات
أولوية وطنية للجامعات

�شدد معايل وزير التعليم د .حمد
�آل ال�شيخ على �أهمية الن�شر العلمي
ال��دويل للجامعات ،و�إث���راء البحث
والتطوير واالب��ت��ك��ار يف امل��ج��االت
الإ�سرتاتيجية ذات الأولوية الوطنية،
داعياً اجلامعات للتوجه لل�شراكات
الفاعلة يف القطاعات امل�ستفيدة من
البحث والتطوير واالبتكار ،مبا يعزز
من االقت�صاد املعريف الوطني وزيادة
�أثره الإيجابي يف املجتمع.
وقال خالل رعايته �إط�لاق ر�ؤية
جامعة ج��دة« :على كل جامعة �أن
ت�س�أل عن م�ستقبلها خالل ال�سنوات
املقبلة ،ومدى قدرتها على مواكبة

م�ستجدات �سوق العمل ،وحتقيقها
ع��ل��ى �أر�������ض ال�����واق�����ع» ،م�����ش�يراً
�إىل �أن ه��ذا ي��ب��د�أ �أوالً مبراجعة
ال�برام��ج ال��ت��ي تقدمها اجلامعة،
والنظر يف قدراتـها ومتطلباتـها
الآنية وامل�ستقبلية ،والرتكيز على
التخ�ص�صات امل��ل��ح��ة ،وا�ستثمار
فر�صة تغيري الهيكلة والدمج بني
الفروع والتخ�ص�صات ،و�إع��ادة بناء
هيكلة �شاملة للتخ�ص�صات� ،إ�ضافة
�إىل تخ�ص�صات ن��وع��ي��ة ج��دي��دة
ترتبط باالحتياج الوطني ،و�سوق
العمل ،والتوجهات امل�ستقبلية ،مثل
ال��ذك��اء اال�صطناعي وال��روب��وت��ات،

والأمن ال�سيرباين ،وهند�سة حتلية
املياه وغريها.
و�أكد على جهود جامعة جدة يف
�أن تكون «جامعة تعليمية ذات �أثر
اجتماعي» ،مو�ضحاً �أننا يف الوزارة
ن�شد على ي��ده��ا يف ه��ذا التوجه
النابع من ر�ؤيتها خلدمة املجتمع،
وخ�صو�صاً �إذا �أخذنا يف االعتبار
م���ا مت��ث��ل��ه م��دي��ن��ة ج���دة بحجمها
الكبري ،وارتفاع عدد �سكانها ،وتعدد
قطاعاتها احلكومية واخلا�صة.
وقدم معاليه ال�شكر لكل اجلهود
امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ة ج��دة،
م��ث��م��ن�اً ح��ر���ص ال��ق��ائ��م�ين عليها

على �أن تكون لها هوية م�ستقلة
يف �شخ�صيتها ،ونتطلع يف الوقت
ذات��ه من الزمالء يف اجلامعة �إىل
ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لتحقيق
خ��ي��ارات تخ�ص�صية م��ت��ف��ردة عن
بقية اجل��ام��ع��ات؛ وف��ق خمرجات
عالية اجلودة؛ ّ
تعظم اال�ستفادة من
املمكنات ،وتهيئ اجلامعة خلدمة
التعليم بال�صورة املثلى ،م�شرياً اىل
�أهمية االهتمام بالطالب الذين من
�أجلهم تعمل ال���وزارة لكي تعدهم
�أبناء �صاحلني يذودون عن الوطن
وع��ن ت��اري��خ��ه ورم����وزه وح�ضارته
وتنميته ال�شاملة.

العدد  - 1380الأحد  29ربيع الأول 1442هـ املوافق  15نوفمرب 2020م

السعادة التامة تتحقق في فترتين زمنيتين من عمرك
اجلميع يبحث عن ال�سعادة ،لكن
متى يح�صل عليها؟ تو�صل عملماء
وباحثون �أمريكيون �إىل �أن الن�سبة
الأكرب من الب�شر ي�شعرون بال�سعادة
التامة يف فرتتني زمنيتني خمتلفتني
من �أعمارهم؛ الأوىل بحدود عمر
الع�شرين ،وال��ث��ان��ي��ة ب��ح��دود عمر
ال�ستني.
ال���درا����س���ة ����ص���درت ع���ن معهد
“دارمتونث” وامل��ك��ت��ب ال��ق��وم��ي
الأم��ري��ك��ي للبحوث االقت�صادية،
وت��و���ص��ل ال��ع��ل��م��اء خ�لال��ه��ا �إىل �أن
الإن�سان يبد�أ مبواجهة �أكرب م�شاكل
وجودية يف حياته ب�سن � 47أو 48
ع��ام��ا ،يف ح�ين �أن ال�سعادة ت�صل
قمتها يف عمر الـ 20والـ ،60و�أن
�أم��ر ال�سعادة بالن�سبة للإن�سان ال
يتوقف على جن�سه �إن ك��ان «ذك��را
�أو �أنثى» وم�ستوى تعليمه وو�ضعه
االجتماعي وعائلته وال��ب�لاد التي
يعي�ش فيها.
ووفقا للعلماء ف�إن ال�سبب يكمن
يف العمليات البيولوجية الكيميائية
اجلارية يف ج�سم الإن�سان ون�سبة
الهرمونات فيه.
اال�ستنتاج ال�سابق ذكره تو�صل �إليه
العلماء بعد درا�سة �أزم��ات نف�سية
يواجهها الإن�سان يف  132دولة ،مبا
فيها الدول املتطورة والنامية.
ويف البلدان املتطورة� ،أو�ضحت

نتائج الدرا�سة �أن الب�شر يبد�أون يف
املعاناة من “الي�أ�س العميق” ب�سن
 47عاما� ،أما البلدان النامية فتبد�أ
تلك الأزمة فيها لدى الإن�سان ب�سن
 48عاما و�شهرين ،و�أ�شارت �إىل �أن
“لأو�ضاع تختلف قليال يف رو�سيا
وال�صني واملك�سيك حيث تبد�أ الأزمة
ب�سن  43عاما.
كما �أج��رى العلماء الأمريكيون
�أي�����ض��ا ا���س��ت��ط�لاع��ا ل��ل��ر�أي بهدف
حتديد “م�ستوى ال�سعادة” بدءا من
ال�سعادة التامة حني ير�ضى الإن�سان
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عن كل �شيء وانتهاء بعدم الر�ضى
الكامل بحياته ،مبينة نتائج الدرا�سة
�أن ن�سبة ال�سعادة لدى الإن�سان تبلغ
ذروتها يف �سن  20–18عاما وب�سن
 -70 60عاما ،بينما احلد الأدنى
لل�سعادة ي��ك��ون يف ���س��ن 48–47
ع��ام��ا .كما �أظ��ه��ر اال�ستطالع �أن
الي�أ�س يبد�أ باال�ستيالء على الإن�سان
تدريجيا ح�ين تنخف�ض م�ؤ�شرات
الر�ضى عن احلياة على م��دى 20
عاما ،ثم تقل تلك امل�ؤ�شرات بقدر
اقرتابه من �سن  50عاما ،ثم تبد�أ

يف االرتفاع جمددا بدءا من �سن 60
عاما وتبلغ ذروتها ببلوغه �سن 70
عاما.
لكن بح�سب الباحثني ،ف�إنه بعد
حتليل نتائج م�سح ملا يقرب من 15
�أل��ف �شخ�ص من خمتلف الأعمار،
ف�إن ال�سعادة تعود بعد �سن الـ 65
عند الكثري من النا�س وت�صل �إىل
ذروتها بحلول �سن ال��ـ  ،70ووجد
العلماء �أن��ه غال ًبا ما ترتبط فرتة
منت�صف العمر بنق�ص فر�ص العمل
�أو عدم الر�ضا عن الو�ضع املايل.

ضرورة االلتزام بإجراءات التباعد االجتماعي بصرامة

�أك���دت درا���س��ة حديثة��� ،ض��رورة
الإلتزام ب�صرامة بقواعد و�إجراءات
التباعد االج��ت��م��اع��ي ،ال���ذي ي�ؤثر
ب�شكل �أك�بر من املتوقع يف خف�ض
معدالت انت�شار وباء فريو�س كورونا
امل�ستجد.
ووف��ق��ا مل��وق��ع «م��ي��دي��ك��ال نيوز
ت�����وداي» ،ف����إن ح�صر التجمعات
الب�شرية يف � 10أ�شخا�ص �أو �أقل
رمب��ا ي��ك��ون مفيدا يف كبح تف�شي
ال��وب��اء ال��ذي �أ���ص��اب �أك�ثر م��ن 50
مليون �شخ�ص يف العامل حتى الآن.
وق�����ض��ى ال��ب��اح��ث��ون ع���دة �أ�شهر
م��ن �أج���ل ف��ه��م طبيعة ال��ف�يرو���س،
يف م�سعى �إىل �إيجاد طريقة مثلى
لتطويقه.
ور�����ص����د ب���اح���ث���ون م����ن م��ع��ه��د
ما�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا بقيا�س
كيفية انت�شار الفريو�س يف التجمعات
الب�شرية الكربى ،و�أظهرت النتائج
�أن ه��ذه التجمعات تفاقم انت�شار

الفريو�س ال��ذي ح�صد �أرواح �أكرث
من مليون و� 260ألف �شخ�ص.
ووج��د الباحثون� ،أن��ه يف بع�ض
احل������االت ،ي��ن��ت��ق��ل ال��ف�يرو���س من
�شخ�ص م�صاب �إىل �شخ�ص �سليم،
ثم متر العدوى �إىل �شخ�ص ثالث.

و�أو�ضحت الدرا�سة �أن العدوى
قد تنتقل �إىل ع�شرات الأ�شخا�ص
الآخرين ،خالل فرتة زمنية ق�صرية،
وه���و م��ا يعني �أن تخفيف قيود
التباعد االجتماعي ب�شكل �أكرب ما
يزال �سابقا لأوانه.

يف مقاطعة �سكاجيت التابعة
ل���والي���ة وا����ش���ن���ط���ن ،م���ث�ل�ا ،ت��اب��ع
الباحثون حالة � 53شخ�صا �أ�صيبوا
بـفريو�س كورونا امل�ستجد ،فوجدوا
�أن��ه��م التقطوا ال��ع��دوى ع��ن طريق
ال�شخ�ص نف�سه .ويف ن�شاط ح�ضره
� 61شخ�صا ،على م��دى �ساعتني
ون�����ص��ف ال�����س��اع��ة ،مت ت�شخي�ص
الإ�صابة بفريو�س كورونا لدى 33
�شخ�صا ،بينما كان الآخرون «حاالت
م�شتبهة» .وجرى االعتماد على �آلية
التباعد االجتماعي لأج��ل تقليل
انت�شار امل��ر���ض ،منذ مطلع العام
اجل��اري ،لكن هذا الإج��راء �أحدث
�شلال يف االقت�صاد العاملي.
وب���ادرت �أغ��ل��ب دول ال��ع��امل �إىل
تخفيف التباعد االجتماعي من
�أجل �إعادة حتريك عجلة االقت�صاد،
و�سمحت بعودة املوا�صالت العامة
ومت فتح املطاعم ،لكن مع االقت�صار
على طاقة ا�ستيعابية �أقل.

يف درا�سة حديثة ،ق��دم العلماء
فهما �أك�ثر اكتماال للدور احليوي
ال���ذي يلعبه ال��ن��وم يف �صحة املخ
وت��و���ص��ل��وا �إىل حت���ول م��ف��اج��ئ يف
وظيفة النوم يحدث يف �سن 2.4
ع��ام تقريبا عندما يتغري هدفه
الأ�سا�سي من بناء املخ �إىل ال�صيانة
والإ�صالح.
وقال باحثون �إنهم �أجروا حتليال
�إح�صائيا لبيانات من �أكرث من 60
درا�سة تتعلق بالنوم ،ودر�سوا فرتة

النوم ومدة مرحلة نوم حركة العني
ال�سريعة وحجم املخ وحجم اجل�سم،
وابتكروا منوذجا ح�سابيا لكيفية
تغري النوم �أثناء النمو.
هناك بالأ�سا�س نوعان من النوم،
وكل منهما مرتبط مبوجات حمددة
ون�شاط ع�صبي يف املخ ،وتعد مرحلة
حركة العني ال�سريعة ،التي تتحرك
ف��ي��ه��ا ال��ع�ين ب�����س��رع��ة م���ن ج��ان��ب
�إىل �آخ���ر خلف اجل��ف��ون املغلقة،
مبثابة نوم عميق مع �أحالم مفعمة

باحليوية ،وتكون مرحلة النوم بدون
حركة العني ال�سريعة بال �أحالم �إىل
حد كبري.
و�أظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج �أن���ه يف �سن
 2.4ع��ام تقريبا ،تتغري الوظيفة
الأ���س��ا���س��ي��ة للنوم م��ن ب��ن��اء وقطع
الو�صالت �أثناء مرحلة النوم العميق
�إىل الإ�صالح الع�صبي خالل مرحلة
نوم حركة العني ال�سريعة ومرحلة
النوم بدون حركة العني ال�سريعة.
وق��ال ف��ان �سافادج �أ�ستاذ علم

البيئة وعلم الأحياء التطوري والطب
احل�سابي يف جامعة كاليفورنيا يف
لو�س اجنلي�س ،وهو �أحد كبار معدي
البحث املن�شور يف دوري��ة «�ساين�س
�أدفان�سيز�« :شعرنا بالذهول لأن
هذا التحول يحدث وك�أن هناك زرا،
�إنه قاطع ب�شدة».
وترتاجع فرتة نوم حركة العني
ال�سريعة مع تقدم العمر ،ويق�ضي
الأط��ف��ال حديثو ال����والدة ،الذين
ميكنهم ال��ن��وم ح���وايل � 16ساعة
ي��وم��ي��ا ،ن��ح��و  50ب��امل��ئ��ة م��ن وق��ت
نومهم يف مرحلة نوم حركة العني
ال�سريعة ،لكن انخفا�ضا وا�ضحا
يحدث عند �سن  2.4عام تقريبا،
وتنخف�ض ه��ذه الن�سبة �إىل نحو
 25باملئة بحلول �سن العا�شرة و�إىل
ما بني ح��وايل  10و 15باملئة يف
�سن  50عاما .وقال فان �سافادج
«النوم من متطلبات مملكة احليوان
ب�أ�سرها يف كل مكان تقريبا مثل
الأك���ل والتنف�س ،وه��و رك��ي��زة من
ركائز �صحة الإن�سان».

دراسة حديثة تكشف دور النوم في «صيانة» المخ

�صدر العدد اجلديد
م�����ن جم����ل����ة ج���ام���ع���ة
امل��ل��ك ���س��ع��ود «ال��ع��ل��وم
الإدارية» املجلد الثامن
وال��ع�����ش��رون ،وامل��ك��ون
م���ن ع���ددي���ن ،وال��ت��ي
ت�صدرها كلية �إدارة
الأعمال ،وهي جملة
ف�����ص��ل��ي��ة حم��ك��م��ة،
وت����ع����د م�����ن �أه�����م
امل���ج�ل�ات العلمية
ال��ت��ي ح���ازت على
ث��ق��ة ال��ع��دي��د من
ال��ب��اح��ث�ين ،حم��ل��ي�اً
ودولياً ،نتيجة ارتقاء الأبحاث املن�شورة ،وتهدف
املجلة �إىل تنمية و�إثراء ومناق�شة الأفكار والنظريات احلديثة
يف املجاالت املختلفة للعلوم الإدارية.
العدد الأول
يف العدد الأول من املجلد الثامن والع�شرين ،طرحت خم�سة
�أبحاث؛ منها �أربعة �أبحاث يف الق�سم العربي وبحث واحد يف
ق�سم اللغة الإجنليزية.
وت�شمل الأبحاث العربية :بحث عن �أث��ر البعد الأخالقي
للقيادة على الر�ضا الوظيفي للمر�ؤو�سني ،للأ�ستاذة ابتهال
ال�سليمان وال��دك��ت��ور �أح��م��د ال��ي��ام��ي ،ودرا���س��ة ع��ن ال�صحة
التنظيمية يف جامعة امللك �سعود م��ن وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني العاملني فيها ،للدكتورة غزيل �سعد
العي�سى.
كما ق��دم الدكتور حممد بركات من جامعة عني �شم�س
منوذجاً مقرتحاً للتميز امل�ؤ�س�سي يف امل�ست�شفيات ،و�أخرياً بحث
عن النية الريادية لدى طلبة اجلامعات احلكومية يف الأردن،
للدكتور ف�ؤاد جنيب ال�شيخ والدكتورة حنني تي�سري �أبو ال�شعر
من جامعة الريموك الأردنية.
ويف الق�سم الإجنليزي قدمت الدكتورة عبري الرا�شد بحثاً
بعنوان نوعية حياة �أم��ه��ات الأط��ف��ال ذوي اخلم�س �سنوات
والأ�صغر :الأمهات العامالت مقارنة بالأمهات غري العامالت
يف مدينة الريا�ض.
العدد الثاين
�أم��ا العدد الثاين فقد �شمل على خم�س درا�سات عربية،
فقد قدم الدكتور حممود ال�شنطي والأ�ستاذ �إبراهيم �أبو عودة
من جامعة الإ�سراء بفل�سطني بحثاً عن الدور الو�سيط جلودة
احلياة الوظيفية يف العالقة بني القيادة اال�سرتاتيجية والأداء
امل�ؤ�س�سي بجهاز ال�شرطة الفل�سطينية.
كما ق��دم ال��دك��ت��ور �سعيد ال�شهراين درا���س��ة ع��ن حتليل
املو�ضوعات البحثية املتعلقة باملغرتبني للعمل من تلقاء �أنف�سهم
خالل املدة من 1997م �إىل 2018م ،ودرا�سة �أعدها الدكتور
م�ؤيد الف�ضل من جامعة م�ؤتة الأردنية عن العالقة بني التحفظ
املحا�سبي وك��ف��اءة ال��ق��رارات اال�ستثمارية يف �ضوء امللكية
الإدارية :درا�سة ميدانية يف البيئة الأردنية.
كما قدم الدكتور ب�سام الب�سام من جامعة امللك �سعود �إطاراً
مقرتحاً لتبني احلوكمة يف القطاع العام ،و�أخرياً درا�سة للدكتور
�أحمد ع�صيمي عن دور جلنة املراجعة بال�شركات امل�ساهمة يف
الأ�سواق النا�شئة يف احلد من الأزم��ات املالية :حالة اململكة
العربية ال�سعودية.
هيئة التحرير
ير�أ�س هيئة حترير جامعة امللك �سعود «العلوم الإداري��ة»
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد اجلراح ،ع�ضو هيئة التدري�س
بق�سم االقت�صاد بكلية �إدارة الأع��م��ال ،ومكونة من الدكتور
�أحمد املحيميد ،والدكتور عبد املح�سن النع�ساين ،والدكتور
حممد عثمان ،والدكتور يحيى اجلرب ،والدكتور ف�ؤاد العواد،
والأ�ستاذ وليد عبدالقيوم� ،سكرتري هيئة التحرير ،كما توجد
هيئة ا�ست�شارية عاملية بها �أ�ساتذة من جامعات عاملية.
قواعد الن�شر
وميكن للباحثني والأكادمييني االطالع على قواعد الن�شر
والأع���داد ال�سابقة من املجلة عن طريق املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص مبجلة جامعة امللك �سعود (العلوم الإدارية)https:// :
cba.ksu.edu.sa/ar/journal
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االحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة ال�سمعية
الإعاقة ال�سمعية م�صطلح عام تندرج حتته جميع الفئات التي حتتاج
�إىل برامج وخدمات خا�صة ب�سبب وجود نق�ص فـي القدرات ال�سمعية،
والت�صنيفات الرئي�سية لهذه الفئات هي:
 الأ�صم :وهو ال�شخ�ص الذي يعاين من فقدان �سمعي بن�سبة « 70دي�سبل»فما فوق ،وي�سبب له �إعاقة فـي ا�ستقبال �أو �إر�سال الكالم با�ستخدام �أو بدون
ا�ستخدام املعينات ال�سمعية.
 �ضعيف ال�سمع :وهو الذي يعاين من فقدان �سمعي يرتاوح بني «– 35 69دي�سبل» ،وال ي�سبب له �إعاقة فـي ا�ستقبال �أو �إر�سال الكالم با�ستخدام �أو
بدون ا�ستخدام املعينات ال�سمعية.
ويتوجب على �أع�ضاء هيئة التدري�س �أن ي�أخذوا باالعتبار �أن درجة الإعاقة
ال�سمعية لدى الطالب ترتاوح ما بني ب�سيطة �إىل فقدان �سمع تام ،و�أنهم
يعانون من �صعوبة يف التوا�صل اللفظي والتفاعل ،و�صعوبة �أثناء االت�صال
ال�سمعي والقراءة والكتابة ،و�صعوبة يف فهم التعليمات والأ�صوات التمييزية،
وعدم و�ضوح الكالم ،وم�شاكل يف التوازن  /التنا�سق احلركي ،ويف الت�صور
والإدراك ،وامليل نحو �أخذ الأ�شياء بطرق ملمو�سة.
يحتاج الطالب ال�صم و�ضعاف ال�سمع �إىل �أجهزة متنوعة ،مثل �أجهزة تعزيز
وتقوية ال�سمع ،زراعة القوقعة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام بع�ض اال�سرتاتيجيات
والأ�ساليب مثل لغة ال�شفاه لتعزيز قدرات ال�سمع والتوا�صل.
ويتوقع �أن توفر مراكز الطالب ذوي الإعاقة بع�ض اخلدمات والتكييفات
منها� :أجهزة تعزيز ال�سمع ،مرتجمو لغة الإ�شارة  /ترجمة �شفهية� ،شرح
تو�ضيحي با�ستخدام ال�صور �أو الفيديوهات ،امل�ساعدة يف تدوين املالحظات،
اجللو�س يف الأمام بالقرب من املتكلم لقراءة ال�شفاه ،ومواجهة املتحدث وجها
لوجه �أثناء املحا�ضرة.
كما يحتاج الطالب ذوو الإعاقة ال�سمعية �إىل ملحق مكتوب للتعليمات
ال�شفهية والواجبات واملهام التعليمية ،بالإ�ضافة اىل متديد وقت االختبار
و�إعطاء وقت �إ�ضايف ،والو�صول �إىل معالج الن�صو�ص ،وا�ستخدام مرتجم
لتعليمات املحا�ضرة واالختبارات ،وا�ستخدام الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو
معالج الن�صو�ص لإجراء مناق�شات مع ع�ضو هيئة التدري�س.
وعلى ع�ضو هيئة التدري�س �أن يكون طبيعياً �أثناء التعامل مع مرتجم لغة
الإ�شارة ،و�أن ي�سمح للطالب باجللو�س يف �أقرب مكان لر�ؤيته �أو ر�ؤية املرتجم
وال�سبورة �أو ال�شا�شة معاً يف نف�س الوقت ،وعليه �أن يدرك �أن املرتجم يت�أخراً
قلي ً
ال يف نقل املعارف واملعلومات.
ً
ومن املهم �أي�ضا �إعطاء الطالب الوقت الكايف للفهم ،والعمل على توفري
ن�سخ من اخلطة الدرا�سية ،والعرو�ض التقدميية ،وعلى ع�ضو هيئة التدري�س
توفري جميع الو�سائل ال�سمعية الب�صرية مثل الأف�لام ،وم�شغل الأقرا�ص
املدجمة والفيديو ،مع و�سائل عر�ض �إي�ضاحية ومرتجمة ،و�أن يتذكر �أن
الطالب الذي يعاين من فقدان ال�سمع ال ميكنه االنتباه �إىل �أكرث من م�صدر
توا�صل يف نف�س الوقت ،و�أن يتحدث وي�ستمع مبا�شرة للطالب ،ولي�س ملرتجم
لغة الإ�شارة �أو جهاز اال�ستماع ،وعليه �أن يلقي املحا�ضرة من مقدمة الغرفة
الدرا�سية ،و�أن ال يحجب الفم والوجه عند الكالم ،و�أن ال يتحدث �أثناء الكتابة
على ال�سبورة ،ويعيد ويكرر �صياغة الأ�سئلة والتعليقات قبل الإجابة ،و�أن ال
يغايل يف �سرعة النطق فهذا يعيق الطالب من متابعة حركة ال�شفاه.
برنامج الو�صول ال�شامل

السكن في الفضاء
ذات يوم و�أنا �أت�صفح �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي� ،صادفت �صورة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز� ،أول رائد
ف�ضاء عربي م�سلم؛ حينها امتطيت �صهوة اخليال لربهة.
ماذا لو �أن �أحداً ا�ستقر هناك؟ ماذا لو كانت الكواكب �صاحلة للإقامة
الب�شرية؟ وتوافد النا�س �إليها رغبة يف الأمان وهرباً من احلروب وطمعاً
يف ال�سالم �أو حتى مزيداً من البذخ والرفاهية؟!
�أعتقد حينها لن ي�أتي يوم ت�ضيق به عليك الأر���ض مبا رحبت ،ففي
الف�ضاء مت�سع ومالذ.و�أعتقد �أن انعدام اجلاذبية لن يكون عائقاً للعي�ش يف
الف�ضاء ،بل �ستجد الراحة يف قلبك؛ �سيكون خالياً من كل هم وحزن وحتى
الكراهية والأحقاد وال�ضغينة ،كل هذه الأ�شياء ال مكان لها فال ميكنها
اال�ستقرار يف القلب النعدام اجلاذبية� .ست�سري �أي�ضاً بكل خفة كمختال
فخور ،وحتى امليزان لن ي�صيبك بالإحباط ف�سيبدو وزنك �أقل بكثري مما
هو عليه يف الأر�ض ،مهما �أكلت ومتعت معدتك ولن ت�ضطر حينها لإ�ضاعة
�ساعات من وقتك يف النادي ،فاليوم يف بع�ض الكواكب ق�صري جداً يقارب
ن�صف يوم �أر�ضي �أو يزيد قلي ً
ال .وباملنا�سبة هذه �أي�ضاً ميزة �إيجابية مما
يعني انق�ضاء ال�شهر ب�شكل �أ�سرع فلن ت�أخذ �إجازة يف نهاية ال�شهر ،ولن
تكون حبي�ساً يف املنزل يف �آخر كل �شهر نتيجة انتهاء الراتب ،فالراتب
حينها �سيكفي �إىل نهاية ال�شهر وقد يزيد لالدخار و�إ�شباع نزوات النف�س.
�أعتقد �أي�ضاً �أن العي�ش يف الف�ضاء �سيجعلك مب�أمن من القلق النف�سي
الناجت عن اخلوف من عدوى فايرو�س «كورونا» فالفريو�سات هناك ال
ت�ستقر على �أي �سطح بل تتطاير مع ال��رذاذ يف اجلو ،ول�شدة احلرارة
�ستموت �سريعاً.
و�أخرياً بالرغم من ا�ستحالة ال�سكن على الكواكب والعي�ش يف الف�ضاء
�إال �أن لدى علماء الف�ضاء �شيء من الأمل يف ذلك وكثري منهم يرى وجود
حياة �أخرى هناك ،و�أنا �أرى �أن ال ب�أ�س من �أحالم خفيفة ممزوجة بطيف
من الأمل.
عبدالعزيز حممد البابطني -طالب يف ق�سم الإعالم
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ا�ستعر�ضنا يف املقال ال�سابق الأمور ال�شكلية
التي يجب �أن تتوافر يف جمال�س اجلامعة حتى
تكون اجتماعاتها �صحيحة ،وال��ق��واع��د التي
حتكم الدعوة �إىل اجتماعات املجال�س ،ويف هذا
اجلزء نكمل القواعد العامة املتعلقة باجتماعات
جمال�س اجلامعة.
من يحق له ح�ضور اجلل�سة:
ن�صت املادة الثامنة من النظام على �أن يعقد
جمل�س �ش�ؤون اجلامعات اجتماعاته ،وال ي�صح
انعقاد االجتماع �إال �إذا ح�ضره ثلثا الأع�ضاء على
الأقل ،فن�ص على ح�ضور الأع�ضاء فقط ،ونف�س
الن�ص ورد يف جميع املواد اخلا�صة باملجال�س؛
فال يحق ح�ضور اجلل�سة �إال للأع�ضاء ،فمن هم
الأع�ضاء؟
يق�صد النظام بح�ضور الأع�ضاء �أي الأ�شخا�ص
الذين ن�ص النظام على ع�ضويتهم؛ الأ�شخا�ص
الذين لهم حق الت�صويت ،ولذا ال يعد نظامياً
و�سمح له
ح�ضور �أي �شخ�ص غري ع�ضو للجل�سةُ ،
بالت�صويت .و�أ�شرنا قبل ذلك �إىل �صفات �أع�ضاء
جمل�س �ش�ؤون اجلامعات على �سبيل املثال.
لكن ال��واق��ع العملي يفر�ض �أم����وراً ينبغي
�أخذها يف االعتبار؛ فمثال ا�ستُحدث يف �أغلب
كليات اجلامعة منا�صب جديدة مثل من�صب
م�ساعدة الوكيل ،ومن�صب وكيلة رئي�س الق�سم،
فهل حت�ضران اجتماعات جمل�س الكلية وجمل�س
الق�سم ،وت�صوتان ،رغم عدم الن�ص على هذين
املن�صبني من �ضمن �أع�ضاء املجل�س؟
يف نف�س ال�سياق قد توافق اجلامعة على ندب
ع�ضو هيئة تدري�س من جامعة �أخرى للعمل يف
جامعتنا ملدة حمددة� ،أو قبول �إعارته جلامعتنا،
ولديه عبء تدري�سي كامل فهل يحق له ح�ضور
جل�سات جمال�س الأق�سام؟!
ن��رى �أن���ه ال يحق مل��ن مل يكن م��ن من�سوبي
اجلامعة ع�ضو هيئة تدري�س �أن يح�ضر مثل هذه
االجتماعات حتى لو كان لديه عبء تدري�سي
كامل ،ول��ه ح�ضوره الفاعل يف الق�سم ،كذلك
ال ي��ج��وز ح�ضور املتعاونني م��ع الق�سم ،وهم
الأ�شخا�ص الذين ي�ستعان بهم وفق �إج��راءات
�إدارية حمددة لتدري�س بع�ض املواد.
كذلك نرى �أن ع�ضو هيئة التدري�س املندوب
�أو املعار �أو امل�ست�شار املتفرغ عن طريق معهد
امللك عبداهلل� ،أو املتفرغ تفرغاً علمياً ال يحق له
ح�ضور اجتماعات الق�سم طوال مدة �إعارته� ،إال
�إذا ا�شرتط الق�سم يف قرار املوافقة على �إعارته
�أن يح�ضر املجال�س.
�أي�ضاً ال يجوز ح�ضور االجتماع بالوكالة� ،أو
الإنابة ،فال يحق لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س
�أن يوكل �شخ�صاً حل�ضور اجلل�سة عنه ،حتى لو
�أعطاه وكالة ر�سمية ،كذلك ال يجوز �أن ينوب
�أحد الأع�ضاء احلا�ضرين عن الع�ضو املتغيب
بدعوى �أن��ه فو�ضه باحلديث والت�صويت نيابة
عنه.
ن�صت امل��ادة الثالثة واخلم�سون من النظام
ع��ل��ى �أن���ه ي��ج��وز ح�����ض��ور اج��ت��م��اع��ات �أي من
املجال�س املن�صو�ص عليها يف النظام بناء على
طلب رئي�س املجل�س �أو �أح���د الأع�����ض��اء بعد
م��واف��ق��ة رئي�س املجل�س ،ليفيدهم مب��ا لديه
من معلومات و�إي�ضاحات ،على �أن يكون حق
الت�صويت خا�صا ب�أع�ضاء املجل�س فقط .وهذا
يعني �أن���ه للرئي�س احل���ق يف دع���وة م��ن ي��راه
حل�ضور اجلل�سة لال�ستفادة منه يف �أحد �أو بع�ض
موا�ضيع اجلل�سة ،ورغ��م �أن��ه قد يناق�ش ذلك
املو�ضوع ويبدي وجهة نظره �إال �أنه ال يحق له
الت�صويت .وجرى العمل على �أن يرتك االجتماع
مبجرد ما ينتهي املو�ضوع الذي مت ال�سماح له
باحل�ضور ملناق�شته.
ويفرت�ض �أن يجتمع الأع�ضاء ب�أ�شخا�صهم
وج��ه �اً ل��وج��ه يف م��ك��ان وزم����ان حم��ددي��ن� ،إال
�أن��ه ميكن اال�ستعا�ضة ع��ن ح�ضور الأع�ضاء
ب�أ�شخا�صهم �أن يكون عن طريق الهاتف� ،أو
الربامج احلديثة مثل برنامج البالك بورد� ،أو
زووم .وكل املجال�س تقريباً جل�أت لهذه البدائل
�أثناء �أزمة كورونا نظراً لتعذر اجتماع الأع�ضاء
ب�أ�شخا�صهم ،ويف كل الأح��وال يوجه الأع�ضاء
خماطبتهم يف اجلل�سة للرئي�س ،بقولهم معايل
الوزير �أو معايل الرئي�س �أو �سعادة العميد ..الخ.

مناق�شة عدة موا�ضيع ،ومل يت�أثر
وق����د ت���ط���ر�أ ب��ع�����ض الأم�����ور
الن�صاب القانوين ،لكنهم ده�شوا
العاجلة ،في�ضطر املجل�س لعقد
ع��ن��دم��ا �أث��ب��ت رئ��ي�����س اجلل�سة
اجتماع عاجل بالتمرير� ،أي �أن
خ��روج��ه��م ،وق��د خ��رج الدكتور
يت�صل رئي�س اجلل�سة بالأع�ضاء
ف�لان والدكتور ف�لان والدكتور
ويبلغهم ع��ن امل��و���ض��وع ،وم��دى
فالن من االجتماع عند ال�ساعة
�أه��م��ي��ت��ه ،وا���س��ت��ع��ج��ال��ه ،و�أن����ه
الواحدة ،ومل يناق�شوا املوا�ضيع
ا�ستثنا ًء ال ي�ستطيع �أن يعقد
م���ن ث�لاث��ة �إىل ���س��ب��ع��ة ،الأم���ر
جل�سة ل�����ض��رورة امل���وق���ف ،ل��ذا
الذي �أغ�ضبهم ب�شدة ،لكنه كان
يطلب من الأع�ضاء �إبداء ر�أيهم
در�ساً للجميع حل�ضور االجتماع
يف امل��و���ض��وع ،والت�صويت عليه
أ .د .إبراهيم الحديثي بكامله.
بالتمرير.
وينبغي �أن نفرق بني الن�صاب
والتمرير يعني �أخ��ذ حم�ضر
ال���ق���ان���وين «ث��ل��ث��ي الأع�������ض���اء»
االج��ت��م��اع ل��ك��ل ع�����ض��و يف مقر
عمله ،الوزارة� ،أو الكلية� ،أو حتى املنزل ليبدي والأغلبية عند الت�صويت ،والت�صويت هو �أخذ
ر�أي���ه يف امل��و���ض��وع امل��ط��روح ،وي�����ص��وت عليه ،ر�أي الأع�ضاء احلا�ضرين االجتماع يف موا�ضيع
واالجتماع بالتمرير يعترب ا�ستثناء من الأ�صل ،االجتماع ،ونتيجة الت�صويت قد تكون «ق��راراً»
ويجب اال يتم اللجوء اليه �إال عند احلاجة وق��د ت��ك��ون «تو�صية» ي�ترت��ب عليها تو�صيات
�أخرى ترفع ملن له االخت�صا�ص باتخاذ القرار.
الق�صوى.
وي��ج��ب �أن يعر�ض املح�ضر بالتمرير على ومل ين�ص النظام على طرق معينة للت�صويت� ،إذ
كل الأع�ضاء ،حتى لو كرث عددهم ،وال يُكتفى قد يكون �ألياً �أو برفع اليد� ،أو بكتابة ورقة� ،أو
بن�سبة ثلثي الأع�ضاء ،و�إمن��ا ي�شارك اجلميع بالوقوف� ،أو بكتابة عالمة �صح �أو خط�أ على
يف �إبداء ر�أيهم يف وقائع املح�ضر ،ومن عيوب ورقة يتداولها املجتمعون لكل قرار� ،أو باملناداة
املح�ضر بالتمرير �أنه ال يعطي املو�ضوع املطروح باال�سم� ،أو بالت�صويت ال�سري ،ويكون بتوزيع
حقه من النقا�ش والتمحي�ص والبحث ،ولهذا �أوراق �صغرية على املجتمعني ،لكتابة ر�أيه بنعم
تقرر القواعد العامة �أنه يف حالة اعرتا�ض �أي �أو ال ثم يجمعها رئي�س االجتماع ،ويفرزها �أمام
ع�ضو على املح�ضر بالتمرير ف�إنه يجب عر�ض احل�ضور ،ويح�سب كم مع التو�صية وكم �ضدها.
وقد ن�صت املادة الثامنة اخلا�صة باجتماعات
املو�ضوع يف اجتماع عادي.
وهناك نقطة جديرة بالإ�شارة؛ حيث ن�صت جمل�س اجلامعة على �أن «ت�صدر قراراته ب�أغلبية
امل��ادة اخلام�سة واخلم�سون م��ن النظام على �أ�صوات احلا�ضرين على الأقل» ،وهذه العبارات
�أنه ال يجوز لع�ضو �أي من املجال�س املن�صو�ص موجودة يف كل مواد اجتماعات املجال�س ،حيث
عليها يف النظام ح�ضور مناق�شة املجل�س يف فرقت بني الن�صاب القانوين حل�ضور االجتماع،
املو�ضوعات املتعلقة به� ،أو مبن لهم به قرابة والت�صويت لعدد احلا�ضرين لالجتماع؛ فالأغلبية
�إىل الدرجة الثانية؛ �إذ يجب على الع�ضو الذي تعني «� ،»1 + 50٪أي �أن تزيد �أ�صوات املوافقة
ورد مو�ضوع يخ�صه يف جدول �أعمال اجلل�سة �أو الرف�ض على ن�صف الأ�صوات التي ا�شرتكت
يف الت�صويت ،فالن�صاب القانوين ي�شمل جميع
�أن يغادر اجلل�سة �أثناء مناق�شة هذا املو�ضوع.
وم��ن الأم��ور التي �شاهدتها ان��ح��راج رئي�س الأع�ضاء امل�سموح لهم نظاماً بح�ضور اجلل�سة،
اجلل�سة م��ن �أن يطلب م��ن الع�ضو ال���ذي له بينما الأغلبية ت�شمل الأع�ضاء الذين ح�ضروا
م��و���ض��وع م��ط��روح ب��اخل��روج حتى ي ��أخ��ذ بقية االجتماع و�شاركوا فيه.
وقد يكون الت�صويت بالإجماع� ،أي �أن ي�صوت
الأع�����ض��اء حريتهم يف ط��رح ر�أي��ه��م ب�شفافية
بخ�صو�ص مو�ضوعه ،وم��ن الطريف �أن بع�ض كل الأع�ضاء احلا�ضرين يف جانب واح��د� ،إما
ر�ؤ���س��اء اجلل�سات رف��ع �اً للحرج ي��ل��ج��أون �إىل ن��ع��م �أو ال ،وب��ذل��ك ت��ع��رف نتيجة الت�صويت
الت�صويت ال�سري عند اتخاذ القرار عند تواجد مبا�شرة وبو�ضوح ،وقد ال يكون هناك اجماع
�أو �أغلبية يف االجتماع� ،إذ قد تتعادل الأ�صوات
ذلك الع�ضو يف اجلل�سة.
املوافقة والراف�ضة ،ل��ذا الب��د �أن يكون هناك
الن�صاب القانوين لالجتماع:
ن�صت جميع امل����واد امل��ح��ددة الجتماعات �صوت مرجح ،حيث ن�صت املواد على �أنه «وعند
املجال�س على �أنه «ال ي�صح انعقاد املجل�س �إال الت�ساوي يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س
�إذا ح�ضر االجتماع ثلثا �أع�ضائه على الأقل» .االجتماع» .فرئي�س االجتماع هو الفي�صل يف
وا�شرتاط الثلثني ن�ص عام يف الأنظمة املختلفة املو�ضوع عند الت�ساوي ،ولهذا يفهم من املادة
يف اململكة ح��ددت الن�صاب القانوين ل�صحة �أن��ه يجب �أن ي�صوت الرئي�س بنعم �أو ال ،وال
االجتماعات ،حيث ن�صت على هذه الن�سبة مواد ميتنع عن الت�صويت ،حتى ول��و مل يكن هناك
نظام جمل�س الوزراء ،وجمل�س ال�شورى ،واملواد ترجيح ،ونرى �أنه عند الت�صويت ال�سري ينبغي
التي حتكم اجتماعات هيئة كبار العلماء ،ونظام على الرئي�س عند تعادل الأ�صوات �أن يبني ملن
�صوت حتى يكون للرتجيح اعتبار ،وحتى تنتهي
الق�ضاء ...الخ.
والثلثان هما احلد الأدنى الذي يجب تواجده م�س�ألة الت�صويت.
ول��ه��ذا ف�����إن ام��ت��ن��اع ب��ع�����ض الأع�����ض��اء عن
من الأع�ضاء ليكون االجتماع �صحيحاً ،والن�صاب
القانوين هو ال�شرط النظامي ل�صحة االجتماع ،الت�صويت يختلف عن امتناع رئي�س االجتماع
و�أح���د ال�ضمانات التي كفلها النظام لإل��زام عنه ،لأن الرئي�س له دور ترجيحي ،كذلك ف�إن
الأع�ضاء ح�ضور االجتماع ،وليكون التداول يف من ميتنع عن الت�صويت يعترب تخلى عن حقه يف
املوا�ضيع املطروحة نوق�ش من �أغلبية الأع�ضاء ،الت�صويت باختياره ،فهو بالتايل ي�شبه الع�ضو
وحتى ال تتحكم فئة معينة مبجريات االجتماع ال��ذي مل يح�ضر اجلل�سة ،وه��و موقف �سلبي،
فتوجهه وجهة معينة ،وال يجوز عقد االجتماع رف�ضه نظام جمل�س ال�شورى على �سبيل املثال،
�إذا مل يكتمل الن�صاب ،وتكون كل ال��ق��رارات و�أل��زم جميع الأع�ضاء بالت�صويت على القرار
باملوافقة �أو عدمها.
املتخذة غري نظامية.
ويف اجلل�سة يتم ت��داول �آراء احلا�ضرين يف
ولهذا ف�إن من �أهم واجبات رئي�س اجلل�سة
النظر يف م��دى اكتمال الن�صاب ،وع��دم بدء املوا�ضيع املطروحة ،ويكون هناك نقا�ش و�إبداء
االجتماع �إال بعد �أن يكتمل ،وعليه �أن يح�سب ر�أي ،وبعد �أن ينتهي النقا�ش يتم الت�صويت
عدد الأع�ضاء احلا�ضرين ،وهل اكتمل الن�صاب ،على املو�ضوع ،ف ��إذا مل يكن هناك �إجماع� ،أو
�أو ي��ف��و���ض م��ق��رر اجلل�سة ب��ذل��ك� ،أو غ�يره ،ت�����س��اوي يف الأ����ص���وات ،ف����إن ال��ق��رار ه��و ق��رار
وحالياً �أ�صبحت الأجهزة  -مثل جهاز جمال�س الأغلبية ،ولهذا يجب على الأع�ضاء احلا�ضرين
امل�ستخدم يف اجلامعة  -حت�سب النظام �آليا ،االلتزام بر�أي الأغلبية ،و�أال ي�شري �أي ع�ضو بعد
االجتماع �أن له ر�أي خمالف لأن يف هذا ك�شف
بعد �أن يثبت كل ع�ضو ح�ضوره �آليا.
وقد ينعقد االجتماع �صحيحاً بن�صاب كامل لأ�سرار االجتماع ،واعرتا�ض على ر�أي الأغلبية.
ثم يخرج بع�ض الأع�ضاء �أثناء النقا�ش ،ف�إذا
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
ت�أثرت ن�سبة الن�صاب القانوين فعلى الرئي�س
ق�سم القانون العام
�إي��ق��اف االجتماع ،و�أذك���ر موقفاً طريفاً حيث
alhudaithy@yahoo.com
ع��ق��د االج��ت��م��اع وخ���رج بع�ض الأع�����ض��اء بعد
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

hgahtani@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

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

ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

نماذج إلدارة التعلم والتدريب اإللكتروني
يف ظ��ل م��ا ي��ت��ع��ر���ض ل��ه ال��ع��امل يف ال��وق��ت
احل��ايل من جائحة « »Covid-19والتوجه
نحو التعليم والتدريب الإلكرتوين ،وانطالقاً
م��ن رئا�سة اململكة لقمة الفكر  ،20و�سعياً
لت�شكيل م�ستقبل �أك�ثر ازده���اراً وا�ستدامة،
ولأهمية �إعادة هيكلة �أنظمة التعليم والتدريب
وتعزيز قدرتها على التكيف ،وتعزيز اال�ستجابة
ل�ل�أزم��ات ال��ق��ادم��ة ،ك��ان وال ب��د م��ن احلديث
عن �أب��رز �أنظمة التعلم والتدريب الإلكرتوين
و�سوف ن�ستعر�ضها كما يلي:
 نظام «مودل» :Moodleهو نظام �إدارة تعلُّم مفتوح امل�صدر ،يعني بيئة
املوجه بالوحدات ال�شيئية،
التعلم الديناميكي
َّ
ويعد من �أك�ثر الأنظمة ا�ستخدا ًما و�شعبية؛
حيث ي��وف��ر بيئة تعليمية �إل��ك�ترون��ي��ة ،مت ِّكن
االت�صال م��ع �شبكات التوا�صل االجتماعي،
وميكن ا�ستخدامه ا�ستخدا ًما �شخ�ص ًيا على
م�ستوى ال��ف��رد ،وي��ق��دم �أدوات لإدارة التعلم
والتدريب الإلكرتوين ت�شمل :منتديات النقا�ش،
وغ��رف النقا�ش احل َّية ،وكذلك جميع �أدوات
التقييم التي تخ�ص االختبارات الإلكرتونية،
ويتميز بدعمه ملعايري .SCORM
 نظام «بالك بورد» :Blackboardيعد من �أقوى �أنظمة �إدارة التعلم الإلكرتوين
التجارية امل�ستخدمة من �شركة ب�لاك ب��ورد،
ويتميز ب��ال��ق��وة بالن�سبة للأنظمة الأخ���رى؛
وي���ق���دَّ م يف �أك�ث�ر م��ن  3600م��ؤ���س�����س��ة على
م�ستوى العامل ،واللغات التي يدعمها النظام:
الإجنليزية ،والعربية ،والإ�سبانية ،والإيطالية،
والفرن�سية ،ويقدم خدمات تعليمية متميزة
جلميع عنا�صر العملية التعليمية من �أ�ساتذة
وط�لاب و�أولياء �أم��ور و�إدارة وغريها ،وميتاز

باملرونة وقابليته للتطوير والتو�سع ،كما �أن
النظام متوافق مع معايري عاملية لت�أليف املواد،
ولو�ضع االختبارات ،مثل :معايري ،SCORM
و.lms
 من�صة :Edmodoهي من�صة اجتماعية جمانية توفر للمعلمني
والطالب بيئة �آمنة لالت�صال والتعاون ،وتبادل
املحتوى التعليمي ،وتطبيقاته الرقمية� ،إ�ضافة
�إىل الواجبات املنزلية ،والدرجات واملناق�شات،
وي�ستخدم املن�صة حال ًيا �أك�ثر من  47مليون
ع�ضو من املعلمني والطالب ومديري املدار�س
و�أولياء الأم��ور ،وهي بذلك ت�ستحق لقب �أول
و�أك�بر �شبكة تعلم اجتماعي بالعامل ،وتغطي
 190دولة بلغات خمتلفة منها العربية.
ويتميز � Edmodoأن��ه يوفر ط��ر ًق��ا �آمنة
و�سهلة لالت�صال والتوا�صل وم�شاركة املحتوى،
وتبادل الأفكار ،وتوزيع االختبارات ،وحتديد
امل���ه���ام ،و�إ����ش���ع���ارات امل���در����س���ة ،وم�����ش��اه��دة
التقديرات الكمية والكيفية مل�ستوى الطالب،
و�إدارة التوا�صل مع الطالب والزمالء و�أولياء
الأمور.
 نظام «موك» :MOOCsهي اخت�صار «Massive Open Online
 »Coursesوت��ع��ن��ي امل���ق���ررات الإل��ك�ترون��ي��ة
وا�سعة االنت�شار ،وتُعرف ب�أنها :دورة تهدف �إىل
نطاق وا�سع من امل�شاركة والتفاعلية والو�صول
املفتوح عرب �شبكة الإن�ترن��ت ،بالإ�ضافة �إىل
املواد الدرا�سية التقليدية.
وتوفر � MOOCsأندية امل�ستخدم التفاعلية
ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع للطالب
والأ�ساتذة واملعيدين ،وتقوم على �أ�سا�س و�سائل
الإع�ل�ام التفاعلية ،م��ع الرتكيز على التعلم
الفردي بدلاً من تعلم الأق��ران ،ونتيجة لذلك

ظهرت العديد من ال�شركات ،مثل� :أودا�سيتي
 ،Udacityوكور�سريا  ،Courseraو�إيديك�س
Edx.
 «م��اي��ك��رو���س��وف��ت ت��ي��م��ز» Microsoft:Teams
ه��و ع��ب��ارة ع��ن من�صة للتعاون والتوا�صل
لل�شركات والفرق املهنية وامل�ؤ�س�سات ،وي�ستطيع
م�ستخدموه التبديل ب�ين ف��رق متعددة على
التطبيق ،ولكل منها �أع�ضائها وقنواتها ،حيث
يعترب بدي ً
ال جيداً لربنامج «�سالك» ،Slack
لكنه يت�ضمن �أي�����ض �اً جم��م��وع��ة م��ن امل��ي��زات
الإ�ضافية بف�ضل توافقه مع تطبيقات وبرامج
«مايكرو�سوفت»  Microsoftالأخرى.
ومن �أهم مميزاته القنوات الن�صية «درد�شة»
التي ميكن لأع�ضاء الفريق االن�ضمام �إليها
واملتابعة� ،إ�ضافة جلدولة االجتماعات واملكاملات
اجلماعية ،ومكاملات ال�صوت والفيديو ،ر�سائل
درد�شة غري حمدودة ،وم�شاركة ال�شا�شة �أثناء
املكاملات ،وامل�شاركة والتعاون يف امل�ستندات يف
الوقت الفعلي.
 من�صة :Classeduه��ي من�صة تعليم ت��زام��ن��ي��ة ع�بر ب��رن��ام��ج
زووم  ،ZOOMوق��د �شهد برنامج Zoom
لالجتماعات املتزامنة� ،إقباال منقطع النظري،
نتيجة جلائحة « ،»Covid-19نظرا ل�سهولة
ا�ستخدامه ،والذي دفع خمتلف امل�ؤ�س�سات ومن
بينها التعليمية كاملدار�س واجلامعات جلعله
بيئة اعتمادية �سهلة الت�شغيل وتتيح ا�ستخدام
جماين بالإ�ضافة �إىل الباقات املدفوعة ب�سعر
رم��زي ،حيث يتيح بيئة تعليم تزامنية لإن�شاء
ف�صول قائمة على زووم.
د� .أماين بنت �أحمد البابطني

كيمياء اإلحباط ومتالزمة القلب المنكسر
ي ��ؤدي عدم حتقيق ا لأه��داف وخيبة ا لأمل
وال��ف�����ش��ل والإخ���ف���اق يف �أم����ور احل���ي���اة اىل
ا لإحباط ،الذي يعد من امل�شاعر ال�سلبية التي
ت�صيب الإن�سان ،وينتج عن ذلك تغيري كيمياء
اجل��ه��از الع�صبي ،فيحدث اخ��ت�لال ال��ت��وازن
ب�ين امل��و���ص�لات الع�صبية ،و���ش��ع��ور بالتوتر
والقلق والالمباالة واالنطواء والي�أ�س وفقدان
ا لأمل ،وقد ي�صاب الإن�سان ب�أمرا�ض ع�ضوية
مثل �أم��را���ض القلب وال�شرابني وغريها من
ا لأمرا�ض.
وقد �أ�شارت عدة درا�سات �إىل  75%من
�أ�سباب الإ�صابة بالأمرا�ض روحية ونف�سية
و ٪١٥اجتماعية و ٪١٠ع�ضوية .كما ينتج
عن الإحباط الك�سل وقلة احلركة وهما من
امل�سببات الأ�سا�سية لل�سمنة ومتالزمة الأي�ض
وارت��ف��اع الكولي�سرتول يف ال��دم ال��ذي ميثل
عامال للخطورة على حياة االن�سان.
ول���ك���ي ي��ت��م��ت��ع ا لإن�������س���ان ب��ح��ي��اة �صحية

�سليمة خ��ال��ي��ة م��ن الأم��را���ض عليه مراقبة
عقله وقلبه بتجنب الإحباط وك�سر اخلاطر
و�أمرا�ض النف�س مثل احل�سد والكره والغ�ضب
والرنج�سية والتعنت والتهور واحلزن والك�سل
والكرب وغريها من الأم��را���ض النف�سية التي
متر�ض العقل والقلب.
ق���ال ر���س��ول اهلل ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و�سلم
«�أال �إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح
اجل�سد كله و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله �أال
وهي القلب» .وقال «ال حتا�سدوا وال تناج�شوا
وال تباغ�ضوا وال تدابروا وال يبع بع�ضكم على
بيع بع�ض وكونوا عباد اهلل �إخوا ًنا».
كما يجب البعد ع��ن اللهو وك�ثرة الكالم
وك��ث�رة امل���ن���ام وال��غ�����ض��ب وال��ق��ل��ق واخل���وف
واحل���زن وع��دم الت�سامح ،حيث �إن ال��ه��دوء
وج�ب�ر اخل���واط���ر واط��م��ئ��ن��ان ال��ق��ل��ب يحفز
اجل���ه���از ال��ع�����ص��ب��ي لإف�����راز «ا لأن����دروف��ي�ن»
املهدئ الطبيعي ال��ذي يحدث �أث��را �إيجابيا

على القلب ،ويحفز ق��وى ال�شفاء الداخلية
«ال��ع�لاج ال��ذات��ي» ال���ذي يعمل عليه الطب
احلديث لتحقيق ال�شفاء من ا لأمرا�ض ،كما
�أن���ه ي��ع��زز ق��وى ال�����ش��ف��اء ال��داخ��ل��ي��ة وين�شط
اجلهاز املناعي للوقاية من ا لأمرا�ض املعدية
مثل كورونا وغريها من امليكروبات.
ويعد منط احلياة ال�صحي وتناول الغذاء
ال�صحي املتوازن و�شرب املياه واتباع قواعد
ال�صحة العامة وعلو الهمة واملحافظة على
ال�����ص��ل��وات وا لأذك�����ار وال���دع���اء واال���س��ت��غ��ف��ار
وال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة واالب��ت�����س��ام؛ م��ن م��وان��ع
ا لإح��ب��اط وم��ع��ززات ق��وى ال�شفاء الداخلي
وم��ن��ع الإ���ص��اب��ة مب��ت�لازم��ة ال��ق��ل��ب املنك�سر
وغريها من الأمرا�ض ب�إذن اهلل.
�أ .د .جمال الدين �إبراهيم هري�سه
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
كلية ال�صيدلة

دور فاعل ومؤثر
للمخطط العمراني
يتفق عموم املفكرين والرواد
يف املجال العمراين �أن العملية
التنموية ه��ي منظومة عمل
م�ستمرة وم��ت��غ�يرة ومفتوحة
النهاية ،تهدف دائما للو�صول
للأف�ضل ،وبالت�أكيد ف��إن دور
ِّ
املخطط العمراين يعد «فاع ً
ال
ً
ً
وم�ؤثرا و�أ�صيال» يف جمتمعه؛
باعتبار �أن العملية التنموية
لي�ست عملية �آل��ي��ة ج��ام��دة،
بل هي متغرية تخاطب دائما
أ .د .أسامة خليل
امل�ستقبل والو�صول للأف�ضل.
وان���ط�ل�اق���ا م����ن ال��ط��ف��رة
ال��ع��م��ران��ي��ة احل���ال���ي���ة ال��ت��ي
ت�شهدها اململكة وب���روز م�شروعات ك�برى ت��دع��م منظومة
العمران ،ف�إن دور «املخطط العمراين» يكت�سب �أهمية كربى
للتعامل مهنياً مع املنظومة العمرانية ب�أبعادها االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية.
وميكن تو�صيف دور «املخطط العمراين» نحو جمتمعه ب�أنه
يف املقام االول «فاعل» يف ت�شخي�ص الو�ضع الراهن والتحليل
الأمني لق�ضايا املجتمع من �أجل تعزيز الإيجابيات ومواجهة
التحديات ومعاجلة امل�شكالت وتب ِّني احللول واملقرتحات.
ويرتبط عمل «املخطط العمراين» ب�شكل مبا�شر مبجتمعه
وتبني طموحاته واالت�ساق مع اخللفية احل�ضارية واملجتمعية
دون اغ�تراب �أو ت�شويه ،ويت�سع نطاق عمله اىل رفع كفاءة
الأداء البيئي والتوازن العمراين واملجتمعي واحلفاظ على
الهوية املحلية وحت�سني م�ستوى معي�شة الأفراد .وبالتايل ال
يقف دور املخطط العمراين عند �إع��داد اخلطط العمرانية
ور�سم ال�سيا�سات التنموية ،بل يتعدى ذلك �إىل رفع م�ستوى
جودة احلياة واالرتقاء باجلوانب اخلدمية والإن�سانية.
وبالإ�ضافة ملا �سبق ميكن تو�صيف دور املخطط العمراين
ب�أنه «م�ؤثر» يف منظومة التنمية ،حيث يعد املحرك والفاعل
الأ�صيل يف ر�سم ال�صورة الذهنية مل�ستقبل العمران ،وت�أ�سي�س
م�شهد ح�ضري يرتقي بالذوق العام ،وي�سهم �إيجاباً يف توظيف
الطاقات واملقدرات واملوارد ب�شكل �أكرث كفاءة و�إتقان.
وانطالقا مما ت�ستهدفه الر�ؤية الوطنية للمملكة العربية
ال�سعودية  2030من �أه��داف وطموحات ع�صرية متطورة،
ي�صبح للمخطط العمراين دور كبري وم�ؤثر يف ر�سم اخلريطة
امل�ستقبلية للعمران ،ومنوط به حتقيق برامج الر�ؤية الوطنية
للمملكة  2030وامل�شاركة بفاعلية يف دعم ركائز االزده��ار
والتنمية واحلفاظ على الأ�صالة والهوية املجتمعية.
اخل�لا���ص��ة :ي�برز دائ��م �اً دور «امل��خ��ط��ط ال��ع��م��راين» نحو
جمتمعه يف تعديل امل�سارات وانتقاء �أف�ضل اخليارات والتغلب
على امل��ع��وق��ات ،حتقيقاً لتنمية عمرانية واع��ي��ة م�ستنرية
م�ستدامة ،ترتقي بالطموحات وت ��أخ��ذ يف طياتها ال��ر�ؤى
الع�صرية ،وحتافظ على الهوية املحلية ،وتنطلق مل�ستقبل زاهر
وواعد للمملكة العربية ال�سعودية ب�إذن اهلل.
�أ�ستاذ التخطيط العمراين والإقليمي
كلية العمارة والتخطيط
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�أول عامل �سعودي وخليجي يفوز بهذه اجلائزة

د .الركيان يحصد جائزة «كومستيك» لعام 2020

ح���ق���ق ال����دك����ت����ور ���س��ل��م��ان ب��ن
عبدالعزيز بن حماد الركيان ،الأ�ستاذ
بق�سم الكيمياء احليوية ،كلية العلوم،
جامعة امللك �سعود ،جائزة اللجنة
الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي
التابعة ملنظمة التعاون الإ�سالمي
«كوم�ستيك» العاملية بتاريخ /٩ /٢٤
٢٠٢٠م ،وذل��ك ك ��أول عامل �سعودي
يحققها على م�ستوى اململكة واخلليج
العربي منذ ت�أ�سي�س اجلائزة.
وقد تلقى الدكتور الركيان بهذه
املنا�سبة تهنئة معايل رئي�س اجلامعة،
وكذلك تهاين وتربيكات عميد كلية
العلوم ورئي�س و�أع�ضاء ق�سم الكيمياء
احليوية.
وت�شرف على جائزة «الكوم�ستيك»
اللجنة ال��وزاري��ة ال��دائ��م��ة للتعاون
العلمي والتكنولوجي ملنظمة التعاون
الإ�سالمي ،وتكمن �أهميتها يف �أنها
ت�أ�س�ست من قبل القمة الإ�سالمية
الثالثة ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي التي
عقدت يف مكة امل��ك��رم��ة ،يف يناير
1981م ورئي�س باك�ستان هو رئي�س
الكوم�ستيك .وتتمثل املهمة الأ�سا�سية
للكوم�ستيك يف تعزيز التعاون بني
الدول الألع�ضاء يف منظمة التعاون

الإ���س�لام��ي يف جم��ال
ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا
« »T&Sوت���ع���زي���ز
ق���درات���ه���ا م���ن خ�لال
التدريب يف املجاالت
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ،وال��ق��ي��ام
ب�أعمال املتابعة وتنفيذ
ق������������رارات م��ن��ظ��م��ة
ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي،
و����ص���ي���اغ���ةال�ب�رام���ج
وت���ق���دمي امل��ق�ترح��ات
امل�صممة لزيادة قدرة
ال���دول الإ�سالمية يف
ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا
« »T&Sوال����ه����دف
النهائي هو بناء وتغذية
ثقافة علمية بالإ�ضافة
�إىل ا�ستخدام العلوم
والتكنولوجيا كم�ساهم
رئي�سي يف التنمية االجتماعية
واالقت�صادية والت�صنيع ال�سريع.
تعمل الكوم�ستيك يف تعاون وثيق مع
خمتلف اللجان الدائمة والأجهزة
الأخرى يف منظمة التعاون ا�إل�ساملي
وال�������دول الأع�������ض���اء يف منظمة
امل���ؤمت��ر الإ���س�لام��ي وم�ؤ�س�ساتها

العلمية والتكنولوجية الرئي�سية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل بع�ض املنظمات
الدولية ،ومنها الأكادميية العاملية
ل��ل��ع��ل��وم « ،»TWASوامل��ن��ظ��م��ة
الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة
« ،»ISESCOو�أك��ادمي��ي��ة العامل
الإ�سالمي للعلوم « ،»IASوالبنك
الإ�سالمي للتنمية « ،»IDBومرفق

البيئة العاملية « ،»GEFوبرنامج
الأمم املتحدة للبيئة ،وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ،وامل�ؤ�س�سة الدولية
للعلوم �ستوكهومل  ،IFSواملكتب
الإقليمي ل�شرق املتو�سط ملنظمة
ال�صحة العاملية )منظمة ال�صحة
العاملية -املكتب الإقليمي ل�شرق
امل��ت��و���س��ط( ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك
يجري �إع��داد بروتوكوالت للتعاون
مع جمل�س «لينداو» و« »IIASAيف
االحتاد الأوروبي.

 �أ .د� .سلمان بن عبدالعزيز بن حماد الركيان. م�ؤ�س�س معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو و�أول عميد له. ��س�ج��ل  5ب � ��راءات اخ �ت��راع يف م�ك�ت��ب ب � ��راءات االخ �ت��راع االم��ري �ك��يوالأوروبي.
 ن�شر �أكرث من  200بحث من�شور يف جمالت عاملية حمكمة. ح�صل على �إعارة من اجلامعة ل�شركة الدوائية لري�أ�س فريق علميلإنتاج الهرمونات العالجية بوا�سطة التقنية احليوية.
 حا�صل على جائزة الكوم�ستيك العاملية. حا�صل على درع التميز البحثي من كلية العلوم يف جامعة امللك �سعود.� -أ�ستاذ زائر يف جامعة ليدز الربيطانية ملدة خم�س �سنوات.

فعالية ريا�ضية تهدف للتوعية ب�رسطان الثدي

مبادرة «»KSA Movement
تطلق «تحدي العافية»
الفعالية استهدفت كافة أفراد المجتمع من ذكور وإناث وتمت خالل الفترة  12-26أكتوبر 2020

د .المرزوقي :نسعى لرفع وعي المجتمع بدور
الرياضة في تعزيز الصحة والوقاية من األمراض
�أط����ل����ق����ت م������ب������ادرة “KSU
« ،”Movementحتدي العافية»
دعماً وتفاع ً
ال مع احلملة الوطنية
للتوعية ب�سرطان ال��ث��دي 2020
#العفو_والعافية ،وهو حتد جديد
مت �إطالقة يف �شهر �أكتوبر ٢٠٢٠م،
ويعد الن�سخة الثانية من «حتدي
الأم��ل» لعام 2019م ،والتي تعترب
احلملة الريا�ضية التوعوية اخلريية
االفرتا�ضية الأوىل على م�ستوى
اململكة.
�شريك ريا�ضي
الدكتورة مزنة املرزوقي ،م�ؤ�س�س

امل����ب����ادرة� ،أو���ض��ح��ت �أن م��ب��ادرة
« »KSU Movementتفخر
وت�����س��ع��د ب��دع��م احل��م��ل��ة الوطنية
للتوعية ب�سرطان ال��ث��دي ٢٠٢٠
#العفو_والعافية ك�شريك ريا�ضي
للحملة و�إطالق #حتدي_العافيه
ال��ري��ا���ض��ي االف�ترا���ض��ي اخل�يري
ب��ال��ت��ع��اون م��ع االحت����اد ال�سعودي
للريا�ضة للجميع واالحتاد ال�سعودي
للريا�ضات الإلكرتونية والذهنية يف
مبادرة «حترك والعب».
و�أكدت د .املرزوقي �أن التحدي
ي��ه��دف اىل رف���ع وع���ي املجتمع

ب���دور مم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة كنمط
للحياة يف تعزيز ال�صحة والوقاية
م��ن الأم���را����ض خ��ا���ص � ًة اخلبيثة،
وت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود يف ال��ك�����ش��ف
امل��ب��ك��ر ل�����س��رط��ان ال���ث���دي ،وذل��ك
مب�شاركة �أفراد املجتمع بامل�س�ؤولية
االجتماعية ودعم دورهم للإ�سهام
يف ال��ت��وع��وي��ة م��ن خ�ل�ال تربعهم
بخطواتهم املقطوعة بالتحدي من
خالل ت�سجيل خطواتهم يف تطبيق
« »MoveSpringوحتويلها �إىل
قيمة خدمات لدعم امل�ستفيدات
من جمعية زهرة.

أ .الخميس :اإلقبال فاق التوقعات وجمعنا
 66,119,789خطوة وتبرعات بقيمة مليون ريال
�إقبال فاق التوقعات
من جانبها �أو�ضحت الأ�ستاذة
رمي اخل��م��ي�����س��� ،ش��ري��ك م�ؤ�س�س
املبادرة� ،أن احلملة ا�ستهدفت كافة
�أف����راد املجتمع م��ن ذك���ور و�إن���اث
بجميع امل��راح��ل العمرية وكانت
م���دة ال��ت��ح��دي  26-12اك��ت��وب��ر
2020م  .فكانت احلملة تهدف
اىل  20م��ل��ي��ون خ��ط��وة = 100

�ألف ريال تربعات ،لكن ما تو�صل
حت��دي العافية ل��ه ف��اق التوقعات
ب�شكل كبري فو�صل التحدي اىل
 66,119,789خ��ط��وة وو���ص��ل��ت
التربعات �إىل  1,000,000مليون
ريال.
و�أك��دت كل من الدكتورة مزنة
املرزوقي والأ�ستاذة رمي اخلمي�س
�أن مبادرة KSU Movement

ممتنة ل��دع��م االحت���اد ال�سعودي
ل��ل��ري��ا���ض��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ،وم���ب���ادرة
حت��رك وال��ع��ب ،وج��م��ع��ي��ة زه��رة،
على جهودهم يف حتقيق �أهداف
ه��ذه احل��م��ل��ة ،وال�شكر مو�صول
جلميع امل�شاركني ،ورعاة احلملة،
والفريق التطوعي ال��ذي��ن بذلوا
جهود اً مميزة يف تنظيم و�إجن��اح
احلملة.
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طالبية

�شددت على �أهمية تدريبهم على مهارات التعلم املوجه ذاتي ًا
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باحثة ماجستير توصي بتخصيص مقررات إضافية لطلبة
الجامعة المتفوقين

قدم لي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين الدعم والمساندة وزودني بكل ما أحتاجه
حوار :وفاء عبدالهادي العجمي
الطالبة املتفوقة ندى بنت عمر
امل��ق��و���ش��ي ،تخ�ص�ص ع��ل��م نف�س
ت��رب��وي� ،سلطت ال�����ض��وء يف ه��ذا
احلوار على �أبرز حماور ر�سالتها
لدرجة املاج�ستري بعنوان «مهارات
ال��ت��ع��ل��م امل��وج��ة ذات��� ًي���ا وعالقتها
بفاعلية ال���ذات الأك��ادمي��ي��ة لدى
ال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ات درا���س � ًي��ا
بجامعة امللك �سعود» والهدف منها
والنتائج املتوقعة م��ن الر�سالة،
و�أ���ش��ارت �إىل �أن م�شكلة البحث
�أ�سا�ساً تكمن يف �أن فئة املتفوقني
درا�سياً ال حتظى بالقدر الكايف
م���ن ال���دع���م وااله���ت���م���ام وه��ن��اك
ُم�شكالت يف طرق التعليم؛ والكثري
من طرق الدرا�سة ال تُنا�سب هذه
ال��ف��ئ��ة م��ن ح��ي��ث تنمية م��ه��ارات
التحليل وغريها..
 من وجهة نظرك كيف ميكنح��ل ه��ذه امل�شكلة دون الإ���ض��رار
بالفئات الأخ��رى ،وهل يجب فتح
مراكز ُمتخ�ص�صة تُعنى باملتفوقني
درا�سياً؟
ميكن القول �إن تتبع التجارب
املماثلة وجتريبها وتقييم فاعليتها
�إح���دى ال��ط��رق املنا�سبة ملعاجلة
امل�������ش���ك�ل�ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،ف��ع��ل��ى
ال�صعيد امل��ح��ل��ي ق��د ي��ك��ون تتبع
ودرا���س��ة �سيا�سة ب��رام��ج املوهبة
يف التعليم ال��ع��ام� ،إح���دى الطرق
ُخ�ص�ص مواد
العملية اجليدة؛ �إذ ت َّ

وح�ص�ص �إ�ضافية �إثرائية للطلبة
امل��ن��ت��م�ين �إىل ب��رن��ام��ج امل��وه��ب��ة،
وب��ن��اء على م��ا �سبق ميكن القول
�أن تخ�صي�ص م��ق��ررات �إ�ضافية
اختيارية لطلبة اجلامعة املتفوقني
درا���س��ي�اً ق��د يعود نفعه على فئة
املتفوقني ب�شكل خا�ص وامل�ؤ�س�سات
التعليمية ب�شكل ع��ام ،كذلك من
اجل��ي��د �أن تنهج اجل��ام��ع��ات نهج
جامعة امللك �سعود يف تخ�ص�صيها
ل�برن��ام��ج يُ��ع��ن��ى ب��رع��اي��ة الطلبة
امل��ت��ف��وق�ين درا����س���ي���اً؛ وت��ق��دم من
خالله حمتوى معرفياً يتنا�سب مع
مهارات وقدرات هذه الفئة.
 هل بالإمكان �إك�ساب الطلبةم��ه��ارات التعلم امل��وج��ه ذات� ًي��ا عن
طريق املناهج وامل��ق��ررات �أم �إنها
مهارة �شخ�صية؟
ب���ن���ا ًء ع��ل��ى ال��ت��راث ال��ن��ظ��ري،
ونتائج الدرا�سات التي ت�شري �إىل
�إمكانية �إك�سابها؛ ف�إنه ميكن القول
�إن تعليم ه��ذه امل��ه��ارات ميكن �أن
ي��ح��دث ب��ط��رق م��ت��ع��ددة؛ �إم���ا عن
طريق ا�ستحداث مقررات تتمحور
ح���ول ه���ذه امل���ه���ارات� ،أو جعلها
من املو�ضوعات التي تطرح �أثناء
درا�سة بع�ض املواد؛ �إذ ّبينت عدد
م��ن نتائج ال��درا���س��ات التجريبية
فاعلية �إك�����س��اب املعلمني للطلبة
هذه املهارات ،كما �أ�شارت بع�ض
حت�سن الطالب
ال��درا���س��ات �إىل
ّ
يف بع�ض امل��ه��ارات بعد تدريبهم
على مهارات التعلم املوجه ذاتياً،

و�أو�����ص����ت ب ��أه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية.
 هل من املمكن للفرد �أن يُن ّميم��ه��ارات التعلم امل��وج��ه ف��ي��ه عن
طريق الكتب وغريها ،وهل يوجد
اخ��ت��ب��ارات تقي�س م���دى ام��ت�لاك
ال��ف��رد ل��ه��ذه امل��ه��ارات� ،إذا ُوج��د
اختبار كيف يتم احل�صول عليه؟
ال ����ش���ك �أن االط���ل���اع ع��ل��ى
ال���درا����س���ات امل��خ��ت�����ص��ة يف ه��ذا
امل���ج���ال ق���د ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على
الطالب والطالبة �إذ ت��ورد بع�ض
املراجع ا�سرتاتيجيات لتنمية هذه
املهارات� ،أما بالن�سبة �إىل قيا�سها؛
نعم ،توجد مقايي�س متعددة تقي�س
مهارات التعلم املوجه ذاتياً ،وميكن
احل�����ص��ول عليها يف ح���ال كونها
من�شورة يف بحوث علمية� ،أو من
خالل التوا�صل مع م�صممي هذه
املقايي�س وطلبها منهم للأغرا�ض
البحثية.
 هل من املُمكن �أن نعزو ف�شلبع�ض الأفراد يف عملية التعلم �إىل
اعتقاداتهم اخلاطئة حيال العملية
التعليمية �أو حيال �أنف�سهم؟
ا���س��ت��ن��اداً �إىل الأدب النظري
املعني ب��اع��ت��ق��ادات الأف���راد حول
قدراتهم ،ف��إن اعتقادات الطالب
ع��ن نف�سه وق��درات��ه متثل جانباً
مهماً يف �سلوكه ونتائج �سلوكه� ،إذ
ي�شار �إىل �أن اعتقادات الطالب
عن نف�سه وجهده ت�ؤثر على �سلوك
املثابرة ،وتعامله مع ال�صعوبات،
ومقاومته للف�شل؛ وعليه �إذا كانت

اع���ت���ق���ادات ال��ط��ال��ب
ع��ن نف�سه منخف�ضة،
فقد ت�سبب �صعوبات
يف مواجهة امل�شكالت
التعليمية.
 ما تقييمك ملهارةالعالقات ال�شخ�صية
م���ع الآخ�����ري�����ن ،وه��ل
ت����ؤي���دي���ن م��ق��ول��ة �أن
الطلبة املتفوقني غالباً
ي��ج��دون ق�����ض��اء وق��ت
م��ع الآخ��ري��ن �إ���ض��اع��ة
للوقت ،وه��ل لربنامج
ال���ط���ل���ب���ة امل���وه���وب�ي�ن
وامل���ت���ف���وق�ي�ن دور يف
ت��وف�ير م��ك��ان ُمنا�سب
م��ت��ن��وع��ة
ودورات
ل���ق�������ض���اء وق������ت م��ع
الآخرين؟
ك�������ان م�����ن ���ض��م��ن
الأب��ع��اد التي �ضمنتها
يف الإح�صائية «مهارة
العالقات ال�شخ�صية
مع الآخرين» ،و�أظهرت �إح�صائياً
ن��ت��ائ��ج م��رت��ف��ع��ة ،وه�����ذا عك�س
املتعارف عليه حيث �إن املتعارف
عليه �أن الطلبة املتفوقون غالباً
يجدون ق�ضاء وق��ت مع الآخرين
�إ�ضاعة للوقت ،لكن ح�سب نتائج
ال���درا����س���ة مي��ك��ن ال���ق���ول �إن ما
يقدمه برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني من ثراء معريف و�أن�شطة
�إث��رائ��ي��ة ،وم��ا يتيحه م��ن فر�ص
ل��ت��ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين الطالبات

املتفوقات درا�سياً ،وما يعدّ ه من
ل��ق��اءات مع اخل�براء واملخت�صني،
تتنا�سب مع اهتماماتهم؛ وبالتايل
تتوفر لهم بيئة داع��م��ة ومالئمة
الحتياجاتهم.
 م���ا دور ب���رن���ام���ج ال��ط��ل��ب��ةاملوهوبني واملتفوقني يف خدمتك
بر�سالة املاج�ستري؟
ي��ع��د جم��ت��م��ع ال��ب��ح��ث م��ن �أه��م
رك��ائ��ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،ون��ظ��راً
ل��ك��ون ه���دف ر���س��ال��ت��ي ال��ت��ع��رف
على مهارات التعلم املوجه ذات ًيا

وفاعلية ال���ذات الأك��ادمي��ي��ة لدى
الطالبات املتفوقات درا�س ًيا ،فقد
قدم يل الربنامج الدعم وامل�ساندة
لإمت���ام �إج�����راءات التطبيق على
العينة ،وزودوين بكل ما �أحتاجه
م��ن م��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات ووث��ائ��ق
ت��خ�����ص ط�ل�اب ال�ب�رن���ام���ج؛ فلهم
ج��زي��ل ال�����ش��ك��ر وواف����ر ال��ع��رف��ان،
و���ش��ك��ر خ��ا���ص ل�ل�أ���س��ت��اذة ���س��ارة
ال�سويداء بوحدة العالقات العامة
والإعالم ،برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني.

اعتقادات الطالب عن نفسه وقدراته تمثل جانبًا مهمًا في سلوكه ونتائج تحصيله
مام سامب :أسعى لتطبيق نظرية «تذويب المعرفة»
حوار  -عبداهلل حياتو

اال�سم :مام �سامب جوب
اجلن�سية ال�سنغالية
الكلية ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
امل�ستوى الأول امل�سار الإن�ساين
احلالة االجتماعية� :أعزب

تعلم اللغة العربية و�أتقنها يف
بلده ال�سنغال ،والتحق بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود لإك���م���ال درا���س��ت��ه
وحتقيق طموحه ،ي�ؤمن بنظرية
«ت��ذوي��ب امل��ع��رف��ة» واملتمثلة يف
ام���ت�ل�اك امل���ه���ارة ال��ن��اجت��ة عن
التعلم والتطبيق والإتقان ،مبعنى
�أن الدرا�سة ال تكون نظرية �أو
�سطحية فقط بل ت�صبح ج��زءاً
من �شخ�صية الفرد..
 يف البداية حدثنا عن ق�صةان �� �ض �م��ام��ك �إىل ج��ام �ع��ة امل�ل��ك
�سعود؟
ك���ن���ت �أدر���������س ال���ع���رب���ي���ة يف
ال�����س��ن��غ��ال ح��ت��ى ح�����ص��ل��ت على
ال�شهادة الثانوية يف �سنة ٢٠١٨
وبعد ذلك التحقت بجامعة «�شيخ
�أنتا جوب» بدكار والتي تعد �أكرب
جامعة يف غرب �أفريقيا ،وقدمت
طالباً لاللتحاق بجامعة امللك
�سعود ومت قبويل وهلل احلمد.

 وم � � ��ا ذا ك� �ن ��ت ت � �ع� ��رف ع��ناجلامعة قبل قدومك؟
ك��م��ا تعلم االن�����س��ان ق��ب��ل �أن
ي���دخ���ل يف �أم�����ر م���ا ي��ج��ب �أن
ي��ع��رف الأ���س��ا���س��ي��ات ،و�أن���ا قبل
قدومي هنا توا�صلت مع زمالئي
امل��وج��ودي��ن يف اجل��ام��ع��ة ،وكثري
منهم ك��ان��وا معي يف ال�سنغال
يف نف�س املدر�سة ،وكذلك �أي�ضا
امل��در���س��ون يف املعهد ال��ذي كنا
فيه يف بلدنا �أكرثهم تخرجوا يف
اجلامعات ال�سعودية ومنهم من
تخرجوا يف هذه اجلامعة ،لهذا
كان لدي �أفكار ومعلومات كثرية
عن اجلامعة.
 وكيف وج��دت اجلامعة بعدقدومك؟
ال�أزال �أحمل ذك��رى �أول يوم
و�أول ليلة ق�ضيتها يف اجلامعة،
كنت �أ�شعر ببع�ض القلق باعتبار
�أنها �أول ليلة ق�ضيتها يف الغربة،
لكن بعد �أن تكيفت ر�أي��ت �أنها
بيئة علمية و�أكادميية متطورة،
وتتوفر فيها كل الإمكانيات لبناء

م�ستقبل علمي ،وق��د التحقت
بداي ًة مبعهد اللغويات العربية
وق�ضيت هناك �سنة و�أنا الآن يف
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
 �أين تعلمت اللغة العربية؟كما قلت �سابقا تعلمت العربية
يف ال�سنغال من االبتدائية �إىل
ال��ث��ان��وي��ة وم���ع ذل���ك ق�ضيت يف
املعهد ف�صلني درا�سيني وا�ستفدت
فيهما �أكرث مما كنت �أتوقع.
 ح ��دث �ن ��ا ع� ��ن ط �م ��وح ��ك يفامل�ستقبل؟
ط��م��وح��ات��ي وت��ن��ق�����س��م �إىل
ق�����س��م�ين؛ الأول ط��م��وح��ات

ق�صرية املدى مثال بعد الدرا�سة
�أطمح يف خو�ض �ساحة العمل،
وهناك �أي�ضا طموحات طويلة
امل��دى وتتمثل يف �سعيي الدائم
لتطبيق نظرية «تذويب املعرفة»
�أي ي��ك��ون م��ادر���س��ت ج���زءا مني
و�أمتلك املهارة الناجتة عن التعلم
والتطبيق والإتقان.
 ه��ل زرت م��دن��ا �سعودية غريمدينة الريا�ض؟
مل �أزر ب��ع��د ���س��وى احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة
واملدينة املنورة.
 ه� � � ��ل ل � � ��دي � � ��ك �أ� � � �ص� � ��دق� � ��اء�سعوديون؟
نعم حينما دخلت ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة لدي �أ�صدقاء �سعوديني
مع �أن الدرا�سة عن بعد دائما
نتحدث فيما بيننا.
 ماذا عن هواياتك؟لدي هوايات متنوعة �أبرزها
القراءة واملطالعة وممار�سة كرة
القدم.
 -م���اذا ع��ن ا���س��ت��ف��ادت��ك من

اخلدمات التي تقدمها اجلامعة؟
ت��ق��دم ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
خدمات متنوعة متيزها عن بقية
اجلامعات ،حيث توفر اجلامعة
خدمات متعددة وهذه اخلدمات
هي التي تخفف متاعب الدرا�سة
وت�سهل الإم��ك��ان��ي��ات يف جميع
اجلوانب علميا واجتماعيا.
 ح��دث �ن��ا ع��ن ت ��أث�ي�ر ج��ائ�ح��ةكورونا على درا�ستك؟
للأ�سف هذه اجلائحة غريت
كل �شيء ،كنا ندر�س ح�ضوريا
ولكن الآن ندر�س عن بعد� ،أي�ضا
منعتني هذه اجلائحة عن ال�سفر
�إىل بلدي و�أن��ا م�شتاق لعائلتي،
ن�س�أل اهلل ال�سالمة والعافية.
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عار�ض جديد ال يخطر على بال!

كورونا يزيد طنين األذن
ال يزال «عدو الب�شرية» ي�شن هجومه على العامل �أجمع ،و�سط غياب
لقاح �أو عالج فعال �ضد هذا الوباء الذي �أ�صاب املاليني ،تاركاً ع�شرات
الأ�سئلة بال �أجوبة حتى الآن.
ففي وقت ت�ستمر رحلة البحث عن خفايا و�أ�سرار الفريو�س امل�ستجد
التي ال تنتهي� ،أظهرت درا�سة جديدة �أن مر�ض «كوفيد »-19يزيد من
�سوء طنني الأذن ،حيث �أفاد ما يقرب من  40%من امل�صابني بطنني
الأذن �أن كورونا �أدى �إىل تفاقم حالتهم ،و�أك��د بع�ض املر�ضى �أنهم
�أ�صيبوا بطنني الأذن لأول مرة بعد �إ�صابتهم بالفريو�س.
و�أج��رى باحثون من جامعة «�أجنليا رو�سكني» يف اململكة املتحدة
م�سحاً لـ� 3103أ�شخا�ص م�صابني بطنني الأذن من  48دولة ،معظمهم
يف �أوروبا والواليات املتحدة ،و�أظهرت نتائج امل�سح �أن كوفيد� -19أدى
�إىل تفاقم الطنني لدى  40%ممن �شملهم اال�ستطالع ،ومل يالحظ
 54%فرقاً ،وزعم  6%من امل�شاركني �أن العدوى قللت الطنني ،وفق
جملة «.»Frontiers in Public Health
وعلى الرغم من �أن امل�سح كان يهدف �إىل درا�سة الأ�شخا�ص الذين
يعانون من طنني الأذن املوجود م�سبقاً ،فقد حدد الباحثون �أي�ضاً �سبعة
�أ�شخا�ص �أبلغوا عن طنني الأذن بعد الإ�صابة بكورونا.
�إىل ذلك مل يحدد العلماء �سبب طنني الأذن بعد الإ�صابة ،حيث قد
يكون هذا ب�سبب عوامل مثل القلق املتزايد وال�شعور بالوحدة ،ب�سبب
العزلة الذاتية �أو احلجر ال�صحي.
ويف وق��ت �سابق ،ك�شفت فتاة �أمريكية تبلغ من العمر  20عاماً
م�صابة بالفريو�س� ،أنها عانت من �أعرا�ض مل يعلن م�سبقاً �أنها مرتبطة
بالعدوى ،من بينها فقدان ال�سمع.
يذكر �أن كورونا �أ�صاب حتى الآن �أكرث من  50مليون �شخ�ص و�أودى
بحياة �أكرث من مليون حول العامل.

أوكسفورد :طرح «لقاح كورونا» أقرب مما يعتقد

قال املدير امل�س�ؤول عن جتارب
لقاح «�أوك�سفورد» ال�سريرية �ضد
فريو�س كورونا� ،إن��ه ثمة «حظوظا
�ضئيلة» يف �أن يكون ه��ذا اللقاح
جاهزا قبل فرتة �أعياد امليالد.
و �أو���ض��ح ك��ب�ير امل�����ش��رف�ين على
التجارب� ،أن��درو ب��والر� ،أن جلنة
ال��ع��ل��م وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ت��ف��ائ��ل��ة
ب ��أن جت��ارب جامعة �أوك�����س��ف��ورد،
���س��ت��ت��م��ك��ن م����ن ع���ر����ض ن��ت��ائ��ج
متقدمة ،ورمب��ا تك�شف عما �إذا
ك���ان ال��ل��ق��اح ن��اج��ع��ا ،ق��ب��ل نهاية
العام اجلاري.
وحني �سئل عما �إذا كان اللقاح
�سي�صبح جاهزا قبل �أعياد امليالد،
�أجاب ب�أن هذه احلظوظ «�ضئيلة»،
ثم �أ�ضاف «لكنني ال �أعرف».
و�أ�شار �إىل �أن التجارب ال�سريرية
ال��ت��ي جت��ري��ه��ا �أوك�����س��ف��ورد لي�ست
�سوى واحدة من بني جتارب كثرية
ح��ول ال��ع��امل للقاح امل�ضاد ملر�ض
كوفيد ،-19ورمبا يعلن �أحدها عن
النجاح قبل نهاية .2020
لكن هذا امل�س�ؤول �أقر ب�أنه لي�س
ثمة �أي ج��دول زمني وا�ضح ب�ش�أن
املوعد املحتمل لإتاحة اللقاح �أمام
النا�س.
وي�أتي هذا التقييم العلمي فيما
ق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�بري��ط��اين،
بوري�س جون�سون� ،إن لقاح فريو�س

كورونا امل�ستجد قد ي�صبح جاهزا
يف اجلزء الأول من العام املقبل.
ومل يح�صل �أي لقاح �ضد فريو�س
ك���ورون���ا ع��ل��ى م��واف��ق��ة ال�سلطات
ال�صحية يف بريطانيا ،حتى الآن،
ويحتاج مطورو �أي لقاح �إىل مراعاة
���ش��روط ���ص��ارم��ة ب�����ش��أن النجاعة
وال�سالمة.
وبح�سب م��وق��ع «���س��ك��اي ن��ي��وز»
ال�بري��ط��اين ،ف����إن هيئتني اثنتني
�أ�صبحتا يف �سباق الأمتار الأخرية

من تطوير اللقاح ،ورمب��ا تقدمان
طلبات �إىل ال�سلطات لأجل اعتماده،
يف غ�ضون �أ�سابيع.
وي��ج��ري ت��ط��وي��ر ال��ل��ق��اح الأول
م��ن �شركة «ب��ي��ون ت��ي��ك» الأمل��ان��ي��ة
م��ع نظريتها الأم�يرك��ي��ة «ف��اي��زر»،
�أم��ا م�شروع اللقاح الثاين فيتقدم
ب�ين جامعة «�أوك�����س��ف��ورد» و�شركة
«�أ�سرتازينيكا».
يف غ�ضون ذل���ك ،ق��ال��ت رئي�سة
فريق عمل اللقاحات الربيطاين،

كيت بينغهام� ،إنها واثقة ب�أكرث من
 50يف امل��ئ��ة ب����أن ال��ل��ق��اح �سيجري
تطويره بحلول ال�صيف املقبل.
و�أوردت �أن ال��ب��ي��ان��ات املتاحة
تعطي انطباعا �إيجابيا ،ورجحت
ب��ـ«ب��ق��وة» �أن يكون ثمة لقاح يقلل
الإ�صابات والوفيات الناجمة عن
فريو�س كورونا امل�ستجد.
لكن امل�س�ؤولة ال�صحية الربيطانية
نبهت �إىل �أن احتمال ق�ضاء اللقاح
على الفريو�س يبقى «�ضعيفا».

�سجلت يف كندا �أول �إ�صابة بنوع
نادر من فريو�س �إنفلونزا اخلنازير
«�إت�ش � 1إن  »1لدى الب�شر ،وفقا ملا
ذكرته ال�سلطات ال�صحية الكندية.
ووف��ق��ا لل�سلطات ،ف��ق��د ُر���ص��د
الفريو�س يف منت�صف �شهر �أكتوبر
املن�صرم ل��دى مري�ض يف مقاطعة
�ألربتا ،يف غربي البالد ،م�شرية �إىل
�أنه كانت لديه �أعرا�ض الإنفلونزا.
و�أ����ش���ارت ال�سلطات ال�صحية

الكندية �إىل �أن املري�ض ،امل�صاب
بـ�إنفلونزا اخلنازير ا�ستعاد عافيته
�سريعا ،وفقا ملا ذكرته وكالة فران�س
بر�س.
وق��ال��ت ال�����س��ل��ط��ات امل��ع��ن��ي��ة �أن
«فريو�س الإنفلونزا امل�سجل هذا من
النوع «�إيه �إت�ش � 1إن» يعترب نادرا،
�إذ مل ي�سجل �سوى  27حالة فقط
يف جميع �أن��ح��اء العامل منذ العام
 ،2005كما �أن���ه مل ي�سبق �أن مت

ت�سجيل �أي حالة من هذا النوع من
قبل يف كندا».
و�أو���ض��ح��ت امل�����س ��ؤول��ة يف هيئة
ال�صحة ال��ع��ام��ة يف ك��ن��دا ،ترييزا
ت��ام� ،أن ال�شخ�ص امل��ذك��ور �أ�صيب
بنوع نادر من الإنفلونزا لدى الب�شر
«بعدما احتك مع خنازير م�صابة»،
م�ضيفة ،يف تغريدة على ح�سابها
يف موقع تويرت� ،أن هذا الفريو�س
«ال يُعرف عنه انتقاله ب�سهولة بني

الب�شر».
و�أك��دت �سلطات مقاطعة �ألربتا
�أنها تتعامل مع املو�ضوع «على حممل
اجلد» ،غري �أنه «ال �شيء يدفع �إىل
االعتقاد حتى اللحظة ب�أن الفريو�س
تف�شى» ،متحدثة عن «حالة معزولة»
بح�سب فران�س بر�س.
وف��ت��ح��ت ال�����س��ل��ط��ات ال�صحية
حتقيقا لتحديد م�صدر الفريو�س
والت�أكد من عدم تف�شيه.

كندا تسجل أول إصابة بنوع نادر من إنفلونزا الخنازير

تقنية
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حققت ملياري م�ستخدم ن�شط �شهر ًيا

يوتيوب تطلق ميزات جديدة
لتحسين تجربة المشاهدة
�أعلنت من�صة يوتيوب يف الفرتة الأخ�ي�رة �أن �إج��م��ايل عدد
م�ستخدميها و�صل �إىل ملياري م�ستخدم ن�شط �شهر ًيا ،وي�شاهد
الأ�شخا�ص يوم ًيا �أكرث من مليار �ساعة من الفيديو ،كما �أن �أكرث
من  70%من وقت م�شاهدة يوتيوب يكون عرب الأجهزة املحمولة.
وقد �أطلقت من�صة يوتيوب يف نهاية �شهر �أكتوبر حتدي ًثا جديدًا
لتطبيقها للأجهزة املحمولة ي�ضم بع�ض امليزات اجلديدة التي
تهدف �إىل ت�سهيل م�شاهدة مقاطع الفيديو املف�ضلة والتفاعل
معها ،ومنها� :إمي���اءات ج��دي��دة ،وعنا�صر محُ ��د ّث��ة للتحكم يف
امل�شغل ،وميزات �إ�ضافية .وتتوفر جميع امليزات يف تطبيق يوتيوب
مل�ستخدمي نظام  ،iOSو�أندرويد ،و�سيعمل بع�ضها � ً
أي�ضا عند
ا�ستخدام موقع يوتيوب يف مت�صفح �سطح املكتب.
 تطوير ميزة ف�صول الفيديو:تتيح ميزة (ف�صول الفيديو)  Video Chaptersل�صانع
الفيديو تق�سيمه �إىل ف�صول ب�سهولة عن طريق كتابة بع�ض
الفوا�صل الزمنية يف و�صف الفيديو اخلا�ص به ،لت�سهيل التنقل
ب�شكل �أف�ضل يف مقاطع الفيديو من خالل ال�سماح لك باالنتقال
�إىل ق�سم معني من الفيديو مل�شاهدته فقط� ،أو �إعادة م�شاهدة
جزء معني من الفيديو دون ت�شغيله كله.
وقد ُطورت هذه امليزة يف التحديث الأخري من تطبيق يوتيوب
عن طريق ت�ضمني قائمة عر�ض جديدة تُظهر جميع ف�صول
الفيديو بال�صور امل�صغرة ،وميكنك العثور عليها عن طريق النقر
فوق عنوان الف�صل يف امل�شغل ،و�ستظهر لك قائمة كاملة بجميع
الف�صول امل�ضمنة يف الفيديو الذي ت�شاهده ،وكل منها يحتوي
على معاينة م�صغرة ملا �ستجده يف هذا الف�صل ،وهذا من �ش�أنه
�أن يوفر وقتك من خالل الو�صول �إىل اجلزء الذي تهتم به يف
الفيديو ب�سرعة.
 و�صول �أ�سهل �إىل زر الت�سميات التو�ضيحية:يف ال�سابق؛ لت�شغيل الت�سميات التو�ضيحية يف مقاطع الفيديو
التي ت�شاهدها ،كان يجب عليك االنتقال �إىل �إعدادات الفيديو

أبل تطلق تحديثا جديدا لمواجهة ثغرات أمنية «خطيرة»

�أ�صدرت �شركة �أبل حتديثا جديداً
لنظام ت�شغيل الهواتف والأج��ه��زة
الذكية ،ي�شتمل على قائمة كبرية
لإ���ص�لاح ع��دد من امل�شكالت التي
و�صفت ب�أنها «خطرية».
ومن بني �أكرب امل�شكالت الأمنية
التي مت �إ�صالحها يف نظام الت�شغيل
 ،iOS 14.2ثالث ثغرات �أمنية مت
ا�ستغاللها بالفعل من قبل قرا�صنة
الإنرتنت.
تتعلق امل�شكلة الأوىل بال�سماح
للمهاجمني بت�شغيل التعليمات
الربجمية عن بُعد ،وقالت �شركة

�أبل �إنها كانت «على دراية بالتقارير
التي تفيد ب��وج��ود ا�ستغالل لهذه
امل�شكلة».
وامل�شكلة الثانية ترتبط ببع�ض
التطبيقات اخلبيثة التي ميكن من
خاللها الدخول �إىل ذاكرة الهاتف
الذكي ،وذكرت �أبل �أي�ضا �أنها على
دراية بهذا اخللل الفني.
�أم����ا امل�����ش��ك��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة فتتعلق
بال�سماح لبع�ض التطبيقات ال�ضارة
تنفيذ تعليمات برجمية حم��ددة،
و�أ�شارت �أبل �إىل �أنها �أ�صلحت هذه
امل�شكلة يف الإ���ص��دار اجل��دي��د من

.iOS 14.2
ون�صحت �شركة �أبل م�ستخدمي
هواتفها الذكية ،و�أجهزتها اللوحية،
بتحديث �أنظمة الت�شغيل ،خ�صو�صا
يف �أجهزة �آيفون و�آيباد لتجنب �أي
اخرتاقات �أمنية م�ستقبال.
وق��ال �أح��د خ�براء التكنولوجيا
�إن الثغرات التي �أ�صلحتها �أبل يف
حتديثها اجلديد لنظام الت�شغيل ال
ت�شكل خطورة كبرية ،خ�صو�صا �أن
تفعيل ه��ذه الثغرات يحتاج تنزيل
تطبيقات معينة للتحكم يف برجمة
اجلهاز.

امل�صدرskynewsarabia :

تُعترب ميزة عمر البطارية الطويل
واح��دة من امليزات الرئي�سية التي
يبحث عنها امل�شرتي يف الهواتف
الذكية بعد حجم ال�شا�شة ،كما ت�شري
درا���س��ة �أج��راه��ا م��وق��ع Kantar
�إىل �أن عمر البطارية الطويل �أكرث
�أهمية من الكامريا القوية ،ولكن ال
ت��زال بطارية الهاتف متثل م�صدر
قلق رئي�سي للم�ستخدمني ،على
الرغم من تقدمي ال�شركات بطاريات
ذات �سعات �أكرب.
بغ�ض النظر عن �سعة البطارية؛
ه��ن��اك الكثري م��ن الأ���س��ب��اب التي
قد ت�ؤدي �إىل نفاد �شحن البطارية
ب�سرعة ،وحت��دي��د ه��ذه الأ���س��ب��اب
و�إي��ج��اد ط��رق للتغلب عليها �أم��ر
�ضروري ،وي�ساعدك يف �إطالة العمر
االفرتا�ضي جلهازك.
ه��ن��اك � 3أ���س��ب��اب �شائعة لنفاد
ب��ط��اري��ة ال��ه��ات��ف ب�سرعة وكيفية
التغلب عليها:
 �شا�شة الهاتف :تُعترب ال�شا�شة�أك��ب�ر م�ستهلك ل��ط��اق��ة ب��ط��اري��ة

الهاتف ،خا�صة مع ظهور الهواتف
ال��ذك��ي��ة احل��دي��ث��ة ،ال��ت��ي
زادت �أح��ج��ام �شا�شاتها
وتطورت تقنيات العر�ض
اخل���ا����ص���ة ب��ه��ا ب�شكل
�أ�سرع بكثري من تقنيات
البطاريات.
حل���ل ه����ذه امل�شكلة
مي��ك��ن خل��ف�����ض �سطوع
ال�شا�شة �أن ي�ساعدك
ع���ل���ى ت����وف��ي�ر ط���اق���ة
البطارية ب�شكل كبري،
وك��ذل��ك تقليل معدل
حت���دي���ث ال�����ش��ا���ش��ة،
وتقليل �أوق����ات القفل
ال��ت��ل��ق��ائ��ي ،وا���س��ت��خ��دام خلفية
�سوداء؛ كل هذه الإج���راءات ميكن
�أن ت�ساعد يف توفري طاقة البطارية
و�إطالة عمرها.
 ب��ح��ث ال��ه��ات��ف ع���ن �إ����ش���ارةال�شبكة� :إذا كنت يف منطقة تواجه
فيها �صعوبة يف االت�صال بال�شبكة،
ف��إن هاتفك �سيعمل بجهد �إ�ضايف

للبحث ع��ن �أي �شبكة
قريبة منك يف حماولة
لإب��ق��ائ��ك على ات�صال
دائ��م ،وه��ذا من �ش�أنه
�أن يُ�����س��اه��م يف نفاد
����ش���ح���ن ال���ب���ط���اري���ة
ب�سرعة.
حلل هذه امل�شكلة،
ق����م ب��ت��ب��دي��ل م����زود
اخلدمة� ،أو ا�ستخدام
ميزة و�ضع الطائرة،
ومي��ك��ن��ك ا���س��ت��خ��دام
(�أج�������ه�������زة ت���ق���وي���ة
ال�شبكة) Network
،R e p e a t e r s
�إذ غ��ال � ًب��ا م��ا ت��ق��دم ���ش��رك��ات
االت�صاالت �أجهزة لتقوية ال�شبكة
ملنحك �إ���ش��ارة �أف�ضل ،ل��ذا ميكنك
�شراء جهاز �إذا مل يكن لديك بديل
�آخ��ر مل��زود اخل��دم��ة ال��ذي تتعامل
معه.
 التطبيقات :ت�ستنزف بع�ضالتطبيقات طاقة البطارية �أكرث من

غريها ،خا�صة تطبيقات بث الفيديو
مثل :يوتيوب ونتفليك�س ،وباملثل،
جند هناك بع�ض التطبيقات التي
تعمل يف اخللفية ،مثل :في�سبوك
م�سنجر و�إن�����س��ت��ج��رام ووات�����س��اب،
حتى �إذا قمت ب�إغالقها فهي تقوم
با�ستخدام بيانات الهاتف واملوقع
و�إر���س��ال الإ���ش��ع��ارات ط��وال الوقت
مما يُ�ساهم يف نفاد طاقة البطارية
ب�سرعة.
لإ����ص�ل�اح ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة عليك
ب����إي���ق���اف ع��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف
اخللفية� ،أو تقييد التطبيقات التي
يرا م��ن طاقة
ت�ستهلك ق����د ًرا ك��ب� ً
البطارية ،وحذف التطبيقات التي
مل ت�ستخدمها منذ فرتة طويلة.
وب�شكل عام ميكنك تفعيل و�ضع
«ت��وف�ير �شحن ال��ب��ط��اري��ة» املتوفر
يف بع�ض هواتف �أندرويد �أو و�ضع
الطاقة املنخف�ضة ،كما نن�صحك
ب��اال���س��ت��خ��دام امل��ع��ت��دل ل��ه��ات��ف��ك
املحمول.
امل�صدرaitnews :

ون�����ص��ح��وا م�ستخدمي �أج��ه��زة
�أب��ل بعدم ال��ذع��ر ،والقيام بتثبيت
التطبيقات عرب متجر تطبيقات �أبل
لتجنب ال��وق��وع يف فخ التطبيقات
اخلبيثة �أو ال�ضارة.
وي����أت���ي  iOS 14م���ن ���ش��رك��ة
�أب��ل م���زودًا مبجموعة من امليزات
اجل���دي���دة ،مب���ا يف ذل���ك ال��ق��درة
على معرفة ما �إذا كان �أي تطبيق
ي�ستخدم امليكروفون �أو الكامريا
اخلا�صة بك دون علمك.

شاشة الهاتف أكبر مستهلك لطاقة البطارية

لت�شغيلها ،ولكن الآن؛ يظهر زر ت�شغيل الت�سميات التو�ضيحية يف
�شا�شة الفيديو مبا�شرة ،كل ما عليك فعله هو النقر على �أيقونة
« »CCيف الزاوية العلوية اليمنى من �شا�شة الفيديو لت�شغيل
الت�سميات التو�ضيحية و�إيقافها.
كما نُقل زر الت�شغيل التلقائي للفيديو �إىل �شا�شة الفيديو � ً
أي�ضا
بحيث ي�سهل ت�شغيله و�إيقافه ،ويتوفر حال ًيا يف تطبيق يوتيوب يف
الهواتف الذكية ،ولكن يتم اختباره � ً
أي�ضا يف �إ�صدار �سطح املكتب.
 �إمياءات جديدة مل�شاهدة مقاطع الفيديو:لت�شغيل مقطع الفيديو يف و�ضع ملء ال�شا�شة فيما �سبق كان
يجب النقر على �أيقونة ملء ال�شا�شة يف الزاوية اليمنى ال�سفلية
من �شا�شة الفيديو ،ولكن الآن ميكنك بب�ساطة التمرير �سري ًعا
للأعلى يف نافذة الفيديو للدخول �إىل و�ضع ملء ال�شا�شة ،والتمرير
ال�سريع للأ�سفل عندما تريد اخلروج من و�ضع ملء ال�شا�شة.
 �إجراءات جديدة مقرتحة:بعد تثبيت حتديث تطبيق يوتيوب الأخري �ستظهر لك �إجراءات
مقرتحة �أ�سفل مقطع الفيديو الذي ت�شاهده ،حيث �ستطالبك
هذه الإجراءات بتدوير هاتفك �أو ت�شغيل مقطع الفيديو يف و�ضع
« »VRللح�صول على جتربة م�شاهدة �أف�ضل .على �سبيل املثال:
�إذا كان الفيديو الذي ت�شاهده يبدو �أف�ضل يف الو�ضع الأفقي،
ف�سرتى �إجرا ًء �أ�سفل الفيديو يقول «تدوير»  ،Rotateوميكنك
� ً
أي�ضا ا�ستبعاد الإجراء الذي ال تريده بال�ضغط على زر « »Xالذي
يظهر بجواره.
 ميزة التذكري بوقت النوم:ميكنك االنغما�س يف م�شاهدة مقاطع فيديو يوتيوب ل�ساعات
دون �أن ت��درك ذل��ك ،ولكن الآن يقدم لك تطبيق يوتيوب ميزة
«التذكري بوقت النوم»  Bedtime Reminderوالتي تتيح لك
تعيني تذكريات لأوق��ات حم��ددة للتوقف عن م�شاهدة مقاطع
الفيديو.
امل�صدرalarabiya :

جائحة كورونا عززت انتشار منصات البث

مع بداية عام  ،2020كان عمالقة و�سائل الإعالم يتناف�سون من
�أجل تطوير من�صات البث اجلديدة عرب الإنرتنت ،ووفقاً لوكالة
بلومبريغ �أنفقت و�سائل الإع�لام مليارات ال���دوالرات على �شراء
املحتوى لعر�ضه عرب من�صات البث.
وج��اء تف�شي فريو�س ك��ورون��ا ،ليكون نقطة حت��ول فيما يخ�ص
من�صات البث ،حيث �أغلقت دور ال�سينما ،مما �ساعد يف حتول
املاليني يف خمتلف �أنحاء العامل نحو هذه املن�صات ،والتي بد�أت
التناف�س فيما بينها ب�شكل حم��م��وم� .أط��ل��ق ع��دد م��ن ال�شركات
الأك�ثر قيمة يف �سوق الأ�سهم الأمريكي خدمات البث يف الوقت
املنا�سب متا ًما ،ومن �أبرز املن�صات التي ظهرت كانت «»+ Disney
و« »+ Apple TVو« »Peacockو« ،»HBO Maxلين�ضموا يف
املناف�سة �إىل كل من «نتفليك�س» و«�أم��ازون برامي فيديو» و«هولو».
وقد وجدت اال�ستطالعات �أن العميل العادي �سيدفع مقابل ثالث
�إىل خم�س خدمات متدفقة يف وقت واحد «تكلف اخلطط الأ�سا�سية
عمو ًما من  5دوالرات �إىل  12دوال ًرا يف ال�شهر» ،ونظ ًرا لأن الإلغاء
�أمر �سهل ،فقد يتناوب امل�شرتكون بني اخلدمات ،حيث يتم �إ�ضافة
حمتوى جديد .و�أدت رغبة امل�ستهلكني يف توفري املال �إىل ظهور
تطبيقات جمانية تدعمها الإع�لان��ات مثل « »Pluto TVوقناة
« ،Rokuكما تتناف�س ال�صناعة � ً
أي�ضا مع حمتوى الفيديو الذي ين�شئه
امل�ستخدمون ،واملوجود على من�صات مثل «ان�ستغرام» و«تيك توك»
و«يوتيوب» .هناك �أن��واع �أخرى من الرتفيه املتدفق منها من�صات
الأل��ع��اب ال�سحابية ،مثل « ،»PlayStation Nowو«Game
 »Passمن ميكرو�سوفت مل�ستخدمي �إك�س بوك�س و« »Twitchاملوقع
الرائد مل�شاهدة الألعاب التي يتم بثها مبا�شرة من قبل الآخرين،
والذي يواجه مناف�سني  ،مبا يف ذلك « »Facebook Gaming
و«.»YouTube Gaming
وقد امتدت املناف�سة �إىل �أنحاء خمتلفة من العامل ،و�شملت بع�ض
ال�شركات نف�سها ،فعدد م�شرتكي نتفليك�س البالغ  60مليون م�شرتك
يف جميع �أنحاء �أوروبا وال�شرق الأو�سط و�إفريقيا لي�س بعيدًا عن 70
مليون م�شرتك يف الواليات املتحدة وكندا ،كما �إنها تنمو � ً
أي�ضا يف
�آ�سيا و�أمريكا الالتينية.
امل�صدرalqabas :
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«إدارة االعمال» تشارك باجتماع لجان
العمل بجامعات مجلس التعاون

�شاركت كلية �إدارة الأعمال يف االجتماع اخلام�س ع�شر للجنة �أمناء جلان
العمل امل�شرتك يف جمال التعليم العايل بجامعات دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،والذي عقد بتاريخ  11ربيع الأول 1442هـ املوافق 28
�أكتوبر  2020من خالل االت�صال املرئي.
مثل الكلية نيابة عن عميدها ،وكيل الكلية للتطوير واجل��ودة الدكتور
عامر اجلار اهلل ،ومت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض املو�ضوعات املدرجة على
ج��دول الأعمال واتخاذ التو�صيات الالزمة حيال ذل��ك ،فقد مت اعتماد
اجل��دول الزمني للخطط اخلم�سية لأمانات اللجان ،كما متت مناق�شة
ربط ال�شبكة اخلليجية ل�ضمان جودة التعليم العايل ،واطلع املجتمعون على
حم�ضر االجتماع ال�سابق عن التعليم عن بعد والتعليم الإلكرتوين ومناق�شة
تفعيل اللجان غري املفعلة وتكرمي �أمناء جلان العمل امل�شرتك.
جدير بالذكر �أن كلية �إدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود ممثلة بعميدها
ترت�أ�س جلنة عمداء كليات �إدارة الأعمال بجامعات دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،وقد حازت كلية �إدارة الأعمال على جائزة الأمانة
لأف�ضل �أداء لعام 2018م ،كما تر�أ�ست الكلية االجتماع ال�سابع لعمداء كليات
العلوم الإدارية بجامعات دول جمل�س التعاون بدول اخلليج العربية والذي
انعقد م�ؤخرا يف رحاب كلية �إدارة الأعمال بجامعة طيبة يف املدينة املنورة.
وتعمل كلية �إدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود على تفعيل روح التعاون
والعمل امل�شرتك بني كليات �إدارة الأعمال بجامعات دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية من �أجل امل�ساهمة يف التطوير وتبادل اخلربات فيما
بينها ،من خالل التبادل املعريف والأبحاث واالعتمادات الأكادميية مبا
يخدم م�صلحة هذه الكليات ب�صورة عامة وحتقيق تطلعات دول جمل�س
التعاون اخلليجي.

«المجتمع» تشارك في تخريج مستفيدي «الحاسب» بمركز ثقة

�شاركت كلية املجتمع يف االحتفال
ال���ذي �أق��ام��ه م��رك��ز ثقة يف �إدارة
امل���راك���ز ال��ت���أه��ي��ل��ي��ة التخ�ص�صية
مبديرية ال�سجون مبنطقة الريا�ض
ي���وم اخل��م��ي�����س 1442/3/19هـ
مبنا�سبة تخريج  50م�ستفيداً من
دورة تدريبية يف احلا�سب الآيل،
والتي نفذتها الكلية برعاية م�ؤ�س�سة
�سليمان الراجحي اخلريية وبتعاون
مثمر م��ع مركز ال��ت��دري��ب وخدمة
املجتمع بجامعة امللك �سعود.
ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ال��ف��راج عميد

كلية املجتمع� ،أل��ق��ى كلمة خالل
احلفل ثمن خاللها ال�شراكة التي
جت��م��ع ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��امل��دي��ري��ة
العامة لل�سجون ،والتي �أثمرت عن
تنفيذ هذه الدورة والتي تعد بداية
ل�سل�سة م��ن اجل��ه��ود وامل���ب���ادرات
الت�أهيلية والتطويرية التي تعمل
الكلية و�إدارة امل��راك��ز الت�أهيلية
التخ�ص�صية على بلورتها حالياً
�ضمن اتفاقية ال�شراكة.
و�أ�ضاف د .الفراج �أن كلية املجتمع
بجامعة امللك �سعود و�ضعت اخلدمة

املجتمعية يف مقدمة �أولوياتها ُمنذ
�إن�شائها ،حيث �شكلت حموراً رئي�ساً
م��ن حم���اور ر�ؤي���ة ور���س��ال��ة الكلية
و�أهدافها اال�سرتاتيجية التي بُنيت
ع��ل��ى ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ج��ام��ع��ة امللك
�سعود؛ الأم���ر ال��ذي تعتزم الكلية
ا���س��ت��ث��م��اره يف تفعيل ال�����ش��راك��ات
القائمة و�إب���رام اتفاقيات جديدة
لل�شراكة تعود بالنفع على هذا البلد
الكرمي.
وقدم عميد كلية املجتمع �شكره
للمديرية العامة لل�سجون ،ومل�ؤ�س�سة

�سليمان الراجحي اخلريية ،وملركز
التدريب وخدمة املجتمع يف جامعة
امللك �سعود ،الذين كان جلهودهم
ودعمهم بالغ الأثر يف �إجناح الدورة
التدريبية.
يُ���ذك���ر �أن ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة
ا�ستمرت على م��دار ثالثة �أ�شهر،
وت��ن��اول��ت العديد م��ن امل��ه��ارات يف
علوم احلا�سب الآيل� ،شملت التعامل
م��ع احلا�سب ومقدمة يف برنامج
ال���وي���ن���دوز ،وم��ع��اجل��ة الن�صو�ص
وت�صميم العرو�ض التقدميية.

التطوير والجودة تبحث اعتماد األبحاث السريرية

ع��ق��د ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجل����ودة املكلف ال��دك��ت��ور مبارك
القحطاين اجتماعاً مبقر املدينة
الطبية باجلامعة مع الدكتور �أحمد
باهمام امل��دي��ر التنفيذي لل�ش�ؤون
الأكادميية ،والدكتور طارق احلوا�س
امل�����ش��رف ع��ل��ى وح�����دة الأب���ح���اث
ال�سريرية .ناق�ش االجتماع اعتماد
وح����دة الأب���ح���اث ال�����س��ري��ري��ة من
املنظمة الأمريكية.

د .الحميزي يفتتح مشروع فهرسة
المطبوعات الحكومية

افتتح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احلميزي ،الأحد املا�ضي  ٢٢ربيع االول 1442هـ م�شروع فهر�سة املطبوعات
احلكومية ،و�إتاحة �أكرث من «� »32ألف عنوان متمثلة بـ�أكرث من «� »42ألف
ت�سجيلة يف الفهر�س الآيل للمكتبة وبتوظيف �أحدث التطورات يف جمال
الفهر�سة الآلية وفق معيار مارك  .21كذلك مت افتتاح م�شروع ربط �أكرث
من  8000ملخ�ص من ملخ�صات الر�سائل العلمية اخلا�صة بخريجي جامعة
امللك �سعود و�إتاحتها للم�ستفيدين من داخل وخارج اجلامعة ،بحيث ميكن
للباحث االطالع على ملخ�ص الر�سالة ب�صيغة �إلكرتونية من خالل ال�ضغط
على �أيقونة امللخ�ص يف الفهر�س الآيل� .صرح بذلك امل�شرف العام على
عمادة �ش�ؤون املكتبات الدكتور من�صور الزامل ،و�أكد �أن ذلك ي�أتي تفعي ً
ال
لدور العمادة التي تقوم بجهود تكاملية �ضمن قطاعات اجلامعة عرب هذا
امل�شروع وغريه من الأعمال بهدف تنظيم الأوعية املعلوماتية وتي�سري �سبل
الو�صول لها ب�أ�سرع وقت و�أقل جهد ممكن وتقدمي خدمات املعلومات مبا
يتنا�سب مع احتياجات الباحثني.

دورة في «تنفيذ المشاريع» بالمدينة
الجامعية

�سعياً لالرتقاء بكفاءة املوظفات وتبادل اخل�برات بني وح��دات عمادة
التطوير واجل���ودة باملدينة اجلامعية للطالبات ،ق��دم املكتب التنفيذي
للخطة اال�سرتاتيجية  KSU2030ممث ً
ال يف نائبة امل�شرف على املكتب
الأ�ستاذة مها النافع ،وب�إ�شراف �سعادة وكيلة عمادة التطوير واجلودة باملدينة
اجلامعية للطالبات ،دورة تدريبية يوم اخلمي�س 1443/3/19هـ بعنوان
«تنفيذ امل�شاريع التطويرية».
ت�ضمنت ال��دورة ع��ددا من املحاور منها :مفهوم امل�شروع التطويري،
العمليات الأ�سا�سية لبنائه بجامعة امللك �سعود ،دورة حياة امل�شروع ،كيفية
�إعداد وثيقته� ،إ�ضافة لطرق �إعداد املوازنة التقديرية للم�شاريع التطويرية،
و�أوج��ه ال�صرف اخلا�صة به ،والآلية املتبعة لإغ�لاق امل�شروع بالطريقة
ال�سليمة ،واختتمت الدورة بفتح باب احلوار والإجابة على الأ�سئلة التي
طرحتها امل�شاركات.

