
تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

http://rs.ksu.edu.sa/ العدد 1380 - الأحد 29 ربيع الأول 1442هـ املوافق 15 نوفمرب 2020م 12 �صفحة

09باحثة ماجستير توصي بتخصيص مقررات إضافية لطلبة الجامعة المتفوقين

افتتاح مركز عناية بحيوانات التجارب 
في كلية الصيدلة

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 

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

ال��ث��اث��اء امل��ا���ض��ي، مركز  ال��ع��م��ر، 

بكلية  التجارب  بحيوانات  العناية 

ال�ضيدلة، بح�ضور عدد من عمداء 

الكليات. وقدم عميد كلية ال�ضيدلة 

رئي�س اللجنة الإ�ضرافية على املركز 

خ��ال  ال�ضم�ضان  اأو�����س  ال��دك��ت��ور 

الفتتاح نبذة عن املركز وما يحتويه 

من وحدات ومعامل وغرف متطورة 

ل��رع��اي��ة  ع��امل��ي��ة  م��وا���ض��ف��ات  ذات 

خم�ض�ضة  وغ����رف  احل���ي���وان���ات، 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة وم��ع��ام��ل 

واجل��زي��ئ��ي��ة،  ال�ضلوكية  ال��ت��ج��ارب 

جت��ه��ي��زات  اأح�����دث  اإىل  اإ����ض���اف���ة 

التعقيم.

ي��وف��ر  امل���رك���ز  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

اأع�ضاء  لبحوث  التجارب  حيوانات 

الدرا�ضات  وط��اب  التدري�س  هيئة 

والدرا�ضات  البحثية  واملراكز  العليا 

ما قبل ال�ضريرية باجلامعة.

بعد ذلك جتول معاليه ومرافقوه 

يف امل���رك���ز ل��ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى اأب����رز 

جتهيزاته، مقدماً �ضكره لعميد كلية 

ال�ضيدلة واأع�ضاء اللجنة الإ�ضرافية 

الذي  امل�ضروع  هذا  على  والقائمني 

دع��م  يف   - اهلل  ب����اإذن   - �ضي�ضهم 

باجلامعة  العلمي  البحث  عملية 

العناية  مركز  اأن  يذكر  وخارجها. 

ال��ت��ج��ارب ق��د ح�ضل  ب��ح��ي��وان��ات 

الأمريكية  اجلمعية  ع�ضوية  على 

التي   ،»AALAS« احليوان  لعلوم 

للتدريب  م��ت��ع��ددة  من�ضات  ت��ق��دم 

يف  والفنية  العلمية  وال�ضت�ضارات 

التجارب  ح��ي��وان��ات  رع��اي��ة  جم��ال 

وم��راج��ع��ة ب��روت��وك��ولت ال��ت��ج��ارب 

املوؤ�ض�ضية  والع��ت��م��ادات  العلمية 

يتيح  مم���ا   »AAALAC« م��ث��ل 

قيا�ضية  باختبارات  اإج��راء  للمركز 

الرقابية  الهيئات  ا�ضرتاطات  وفق 

الأدوي��ة  وماأمونية  فاعلية  لفح�س 

والأغذية ومنتجات التجميل.

البدء في تقييم األداء الوظيفي 
لعام 2020م

كتب: عبدالعزيز ال�ضتيل 

اأ�ضدرت عمادة املوارد الب�ضرية باجلامعة موؤخراً تعميماً جلميع العمادات 

والكليات والإدارات باجلامعة مت�ضمناً البدء يف تنفيذ اإجراءات تقييم الأداء 

الوظيفي لعام 2020م.

اجلامعة  قياديي  جميع  باجلامعة  الب�ضرية  امل��وارد  عمادة  عميد  ودع��ا 

الوظيفي  الأداء  تقييم  يتعلق مبن�ضوبيهم حيال  اإدخال جميع ما  بالبدء يف 

الإداري��ة  للوظائف  والرتقية  بالتظلم  اخلا�ضة  التفا�ضيل  على  والط��اع 

من  الإج��راءات  بتنفيذ  اللتزام  على  موؤكداً  والتعليمي،  ال�ضحي  وللكادر 

https://dfpa.ksu.edu. خال الدخول على موقع العمادة الإلكرتوين

sa/node/1662 وتعبئة ميثاق وتقييم الأداء واعتماده اإلكرتونياً من قبل 
الرئي�س املبا�ضر واملوظف ومعتمد التقييم؛  م�ضدداً على التاأكد من �ضحة 

بعمله«  يقوم  من  اأو  الإدارة  »مدير  امل�ضادق  قبل  من  واعتمادها  البيانات 

اأن  اإىل  م�ضرياً  بالعمادة؛  الب�ضرية  امل��وارد  تطوير  ق�ضم  قبل  من  واعتماده 

اأو ماحظه التوا�ضل مع ق�ضم تطوير املوارد الب�ضرية  من لديه ا�ضتف�ضاراً 

DFPAPM@KSU.EDU.SA :بالعمادة على الربيد الإلكرتوين

شارك في فعالية 
»مشي في الممر« غدًا

دع�����ت وح������دة ال���ع���اق���ات 

الريا�ضة  علوم  بكلية  املجتمعية 

والن�ضاط البدين جميع من�ضوبي 

فعالية  يف  للم�ضاركة  اجلامعة 

»م�ضي يف املمر اجلامعي املوؤدي 

تنظمها  التي  الرئي�ضي،  للبهو 

غداً الثنني 16 نوفمرب 2020م 

 12:00  -  11:30 ال�����ض��اع��ة 

اليوم  مبنا�ضبة  وذل���ك  ظ��ه��راً، 

العاملي لل�ضكري.

عرب  الفعالية  يف  للت�ضجيل 

الرابط التايل:

h t t p s : / / d o c s .

google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfy-Kw2Z
ud5kf762xcglU68rtaa
qALEHhHx_3nvym4
w5Q9_ww/viewform

#تحدي_العافية
فعالية رياضية افتراضية للتوعية 

بسرطان الثدي
افرتا�ضية  ريا�ضية  فعالية   ”KSU Movement“ مبادرة  اأطلقت 

للتوعية ب�ضرطان الثدي حتت و�ضم #حتدي_العافية بالتزامن مع احلملة 

هذه  وتعد  #العفو_والعافية،   2020 الثدي  ب�ضرطان  للتوعية  الوطنية 

الفعالية الن�ضخة الثانية من »حتدي الأمل« لعام 2019م.

 KSU« واأو�ضحت الدكتورة مزنة املرزوقي، موؤ�ض�س املبادرة، اأن مبادرة

Movement« تفخر وت�ضعد بدعم احلملة الوطنية للتوعية ب�ضرطان الثدي 
٢٠٢٠ #العفو_والعافية ك�ضريك ريا�ضي للحملة، م�ضرية اإىل اأن التحدي 

يهدف لرفع وعي املجتمع بدور ممار�ضة الريا�ضة كنمط للحياة يف تعزيز 

ال�ضحة والوقاية من الأمرا�س خا�ضًة اخلبيثة، وتكثيف اجلهود يف الك�ضف 

املبكر ل�ضرطان الثدي، وذلك مب�ضاركة اأفراد املجتمع بامل�ضوؤولية الجتماعية 

ودعم دورهم لاإ�ضهام يف التوعوية من خال تربعهم بخطواتهم املقطوعة 

 »MoveSpring« تطبيق  يف  خطواتهم  ت�ضجيل  خ��ال  م��ن  بالتحدي 

وحتويلها اإىل قيمة خدمات لدعم امل�ضتفيدات من جمعية زهرة..

التفا�صيل �صـ 8
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نظمه ق�سم اللغة العربية واآدابها و�سهد 8 جل�سات على مدى يومني

�سمن مقرر »تنظيم املوؤمترات واملنا�سبات« وباإ�رشاف د. اأريج الدبيخي

مشاركات محلية ودولية في مؤتمر »المنجز العربي 
في الدراسات األجنبية«

مناقشة وضع »طلبة العالقات بين الدراسة والتطبيق«

الثالث  ال���دويل  امل���ؤمت��ر  اختتم 

»امل��ن��ج��ز ال��ع��رب��ي ال��ل��غ���ي والأدب���ي 

يف ال���درا����س���ات الأج��ن��ب��ي��ة« ال��ذي 

واآدابها  العربية  اللغة  ق�سم  نظمه 

امللك  جائزة  مع  بالتعاون  باجلامعة 

املا�سي  الأ���س��ب���ع  اأعماله  في�سل، 

خالل الفرتة 24 - 26 ربيع الأول 

1442ه� امل�افق 10 - 12 ن�فمرب 
مل���ؤمت��رات  ام��ت��داد  وه����  2020م، 
الندوة  هي:  �سابقة  علمية  ون��دوات 

يف  املنهج  »ق�سايا  الأوىل  الدولية 

التي  والأدب��ي��ة«  اللغ�ية  الدرا�سات 

 /3  /24-21 ال��ف��رتة  يف  ع��ق��دت 

الثانية  الدولية  وال��ن��دوة  1431ه�، 
»ق��راءة ال��رتاث الأدب��ي واللغ�ي يف 

الدرا�سات احلديثة« التي عقدت يف 

الفرتة 25 27-/ 4/ 1435ه�.

وع��ن��ي امل����ؤمت���ر ال����ذي ���س��ه��د 8 

وحظي  ي�مني  م��دى  على  جل�سات 

قيِّمة،  ودول��ي��ة  حملية  مب�ساركات 

بتتبع املنجز العربي الأدبي واللغ�ي 

وت�سليط  الأجنبية،  الدرا�سات  يف 

تراثنا  ب��ه  حظي  م��ا  على  ال�����س���ء 

ب�ستى  غربية  درا�سات  من  العربي 

والنظر  وت�جهاته،  واأن�اعه  حق�له 

يف م��ق��دار ال��ت��اأث��ر احل��ا���س��ل بني 

الثقافات املتعددة والثقافة العربية؛ 

معرفية  تالقح  نقاط  لإيجاد  �سعًيا 

وا�ستكناه  ال��ب��اح��ث��ني  ب��ني  ج��دي��دة 

الأمن�����اط والأن�����س��اق امل��م��ت��دة بني 

وال��درا���س��ات  العربية  ال��درا���س��ات 

الأجنبية، واإمعان النظر يف ال��سائج 

امل�����س��رتك��ة ع��ل��ى اخ��ت��الف ال��زم��ان 

واملكان.

جل�سات اليوم الأول

 3 للم�ؤمتر  الأول  ال��ي���م  �سهد 

الأوىل  اجلل�سة  يف  ومت  جل�سات، 

عمل  واأوراق  درا���س��ات  ع��دة  ط��رح 

مل�سروع  »قراءة جديدة  درا�سة  منها 

اأب�����ي ال���ع���الء امل���ع���ري ال�����س��ع��ري« 

ل���ل���دك���ت����رة الأم���ري���ك���ي���ة ����س����زان 

�ستيتكيفيت�ش، وورقة للدكت�ر ح�سن 

البنا ح�ل ق�سيدة الربدة يف الدر�ش 

ال�ست�سراقي، وورقة للدكت�ر را�سد 

ال��ر���س���د ع��ن م��ك��ان��ة ال�����س��اع��ر يف 

نظر  وج��ه��ة  م��ن  اجلاهلي  الع�سر 

عبدالقادر  الدكت�ر  وق��دم  �سرقية، 

احل�ّس�ن ورقة بعن�ان »امل�ست�سرق�ن 

العربي  ال�سعر  تلقي  واإ�سكاليات 

ب�رقة  اجلل�سة  واختتمت  القدمي« 

ل��ل��دك��ت���رة ه��ن��د امل��ط��ري ب��ع��ن���ان 

���س���زان  »ا���س��ت��دراك على درا���س��ة 

�ستيتكيفي�ش«.

ب�رقة  الثانية  اجلل�سة  انطلقت 

ج�نثان  الأم��ري��ك��ي  ل��ل��ربوف��ي�����س���ر 

اأوي���ن���ز ب��ع��ن���ان »ال�����رتاث ال��ل��غ���ي 

وورقة  غربي«،  منظ�ر  من  العربي 

للدكت�ر عبداهلل بن �سهاب، بعن�ان 

الأجانب«،  عند  النح�ي  »امل�سطلح 

تاله د. حممد خان ح�ل »الأمن�ذج 

ال��ن��ح���ي ال��ع��رب��ي يف ال��درا���س��ات 

الدكت�ر  ثم  املعا�سرة«،  الفرن�سية 

حممد التاقي ح�ل »جه�د الل�ساين 

وورق��ة  ب��ه��ا���ش«،  ج����رج  الفرن�سي 

بعن�ان  ال���ح��ي��دي  حممد  للباحث 

»كتاب �سيب�يه يف الدرا�سات الغربية 

اجلل�سة  يف  و���س��ارك  امل��ع��ا���س��رة«، 

م�سبال،  ال��دك��ت���ر حم��م��د  ال��ث��ال��ث��ة 

والدكت�رة ب�سمة عرو�ش، والأ�ستاذة 

وال��دك��ت���رة  مي�سية،  ب��ن��ت  رف��ي��ق��ة 

م�سالتي  والدكت�ر  امليمان،  �سل�ى 

عبدالب�سر.

جل�سات اليوم الثاين

الثاين  ال��ي���م  جل�سات  انطلقت 

برابع جل�سات امل�ؤمتر ب�رقة للباحثة 

اليابانية اأكيك� �س�مي، تلتها د. اأمل 

الذاتية  »ال�����س��رة  ب���رق��ة  التميمي 

العربية يف الدرا�سات الأجنبية«، ثم 

وورق��ة  معاذ،  طاهر  لالأ�ستاذ  ورق��ة 

للدكت�رة منال العي�سى ح�ل »جه�د 

ميكيل  اأندريه  الفرن�سي  امل�ست�سرق 

يف درا�سة الأدب العربي«، واختتمت 

اجلل�سة ب�رقة للدكت�رة نادية هناوي 

عند  العربي  الأدب  »درا���س��ة  ح���ل 

الباحثة البلغارية بيان ريحان�فا«.

د.  ق��دم  اخلام�سة  اجلل�سة  يف 

»ر�سائل  بعن�ان  بحثاً  عمارة  اإ�سالم 

يف  ال��ع��رب��ي  الأدب  ح����ل  ع��ل��م��ي��ة 

اأول�داغ«، وحتدثت الدكت�رة  جامعة 

العربي  »املنجز  عن  لبدة  اأب�  حنان 

والدكت�ر  بروكلمان«،  عند  النح�ي 

اإجن��ازات  عن  احلميد  عبدالعزيز 

امل�ست�سرقني يف ن�سر الرتاث اللغ�ي 

ب�رقة  اجلل�سة  واختتمت  ودرا�سته، 

»قراءة  ح�ل  فّجال  ي��سف  للدكت�ر 

روم��ان من خالل  اأن���دري  يف منهج 

كتابه النح� العربي«.

بحثا  ال�ساد�سة  اجلل�سة  وناق�ست 

وورق���ة  ال��ط��ال��ب،  ح�سن  ل��ل��دك��ت���ر 

ولالأ�ستاذة  البليهد،  حمد  للدكت�ر 

الأ�ستاذ  وت��ن��اول  ال��ع��دواين،  �سمية 

النبي  ����س����رة  ال�����س��ي��ع��ري  ع����ادل 

حم��م��د ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م 

يف ك��ت��اب امل�����س��ت�����س��رق ال���روم���اين 

وتطرق  ج��ي���رج��ي���«،  »ك�ن�ستان�ش 

اإىل  اخلرا�سّي  عبدالعزيز  الدكت�ر 

الأ�س�ش القرائّية يف كتاب »ال��سف 

الكال�سيكّي«،  ال��ع��رب��ّي  ال�ّسعر  يف 

تقدمي  من  الأخ���رة  ال���رق��ة  وكانت 

اجلل�سة  و�سهدت  العرابي.  م�ست�رة 

عن  حتدثت  اأبحاث،  �ستة  ال�سابعة 

واللغ�ية  النح�ية  املقاربات  تفاوت 

فيها  و���س��ارك  م��ع��ريف،  منظ�ر  م��ن 

الدكت�ر  بلبع،  عيد  الدكت�ر  من  كل 

عائ�سة  الدكت�رة  التهايل،  الب�سر 

نا�سر  د.  ك��ي��ان،  ال��دك��ت���ر  ه����زاع، 

ويف  اللتيني،  يحيى  د.  ال��ر���س��ي��د، 

حتدث  واخلتامية  الثامنة  اجلل�سة 

والأ�ستاذ  زوادة،  ب�  حبيب  الدكت�ر 

حممد  وال��دك��ت���ر  ت��رو���ش،  ح�سني 

و�سيم خان،  والدكت�ر حممد  منّ�ر، 

وختمت  ال�سمايل،  ن�سال  والدكت�ر 

اأعمال امل�ؤمتر ب�رقة للدكت�ر حممد 

ظافر احلازمي بعن�ان »م�سطلحات 

يف  العربية  امل��ادي��ة  الثقافة  اأدوات 

اأعمال الربوفي�س�ر اآجي��ش«.

رمي   – احل��رب��ي  �سهد  م��ت��اب��ع��ة: 

القحطاين

»تنظيم  م��ق��رر  ط��ال��ب��ات  نظمت 

باإ�سراف  واملنا�سبات«  امل���ؤمت��رات 

الدكت�رة اأريج الدبيخي ندوة علمية 

»زووم«  م��ن�����س��ة  ع���رب  اف��رتا���س��ي��ة 

ما  العامة  العالقات  »طلبة  بعن�ان 

مب�ساركة  والتطبيق«  الدرا�سة  بني 

التدري�ش  هيئة  ع�س�ات  من  نخبة 

ب��ق�����س��م الإع�������الم وم��ت��خ�����س�����س��ني 

العامة،  العالقات  ومتخ�س�سات يف 

منهن د. نان�سي عبدالعزيز، د. هدى 

د.  ن�ف احلزامي،  د.  �سعيدان،  بن 

متا�سر  اأ.  ال��ع��ب��دال��ك��رمي،  �سفية 

الغريبي،  م�ساعل  اأ.  القحطاين، 

منذر  اأ.  من:  مداخالت  جانب  اإىل 

جمعية  اإدارة  رئي�ش جمل�ش  الطيب 

ت��رك��ي  اأ.  الت�ا�سل امل�ؤ�س�سي، 

الت�سال  ع��ن  امل�����س���ؤول  الطعيمي 

امل�ؤ�س�سي ب�سركة »معادن«..

املهارات و املقررات

الندوة  نان�سي  ال��دك��ت���رة  ب���داأت 

املقررات  فعالية  م��دى  عن  مبح�ر 

والطالبات  الطالب  لتهيئة  احلالية 

اجلانب  اأهمية  على  م�سددة  مهنياً 

املهارى والتطبيقي. وقالت: »درا�سة 

بالتلقني«.  ل  بالتطبيق  الإع����الم 

وا�ستعر�ست اأهم املهام التي يتطلبها 

خلريجي  بالن�سبة  ال��ع��م��ل  ���س���ق 

م�ست�سهدة  ال���ع���ام���ة،  ال���ع���الق���ات 

ب���اإجن���ازات ط��ال��ب��ات ال��ت��دري��ب يف 

يف  الرائدة  امل�ؤ�س�سات  من  العديد 

الهئية  املالية،  وزارة  ومنها  اململكة، 

العامة  الهيئة  لالإح�ساء،  العامة 

م�سددة  ال�طني،  والرتاث  لل�سياحة 

على تنمية العديد من املهارات �س�اء 

املتعلقة  اأو تلك  العامة  يف املقررات 

بالتخ�س�ش.

ديزين لند وثورة يف عامل العالم

من جانبها ناق�ست الدكت�رة هدى 

العالقات  بني  الفارق  �سعيدان  بن 

اإىل  واأ���س��ارت  والت�س�يق،  ال��ع��ام��ة 

الديناميكية  التخ�س�سات  اأنهما من 

واملتغرة واأنهما مكمالن لبع�سهما، 

على  ي��رك��ز  الأول  اأن  اإىل  م�سرة 

يرتبط  ح��ني  يف  الإداري،  اجل��ان��ب 

ال��ث��اين ب��اجل��ان��ب ال��ف��ن��ي، م��ا يعني 

والعالقات  املنتج  ه�  الت�س�يق  اأن 

بتجربة  م�ست�سهدة  اجلمه�ر،  هي 

ما  بح�سب  اأمن�ذجا،  لند«  »ديزين 

اآندر�س�ن م�ؤلف كتاب  ذكره  ك�رت 

اأحدثته  عما   »Fantasy Land«

فيما  فقط  لي�ش  ج��ذري  تغير  من 

ي��خ�����ش ال��رتف��ي��ه، واإمن����ا يف ع��امل 

الت�س�يق باأكمله، م�سيفة اأن »ديزين 

املنتجات  ت��ق��دم  اأ���س��ب��ح��ت  لن����د« 

والرتفيه  وامل��ط��اع��م  ال�ستهالكية 

جميع  يف  ب��ك��رة  مت�فرة  وجن��ده��ا 

ال�سركات  اأ�سبحت  بحيث  الأماكن 

معها،  ل��ت��ت��ع��اق��د  ت��ت���ج��ه  ال��ع��امل��ي��ة 

اإذا  عما  طرحها  نهاية  يف  مت�سائلة 

كانت ديزين �ست�سل اإىل ما و�سلت 

له الي�م يف حال ل� اأنها قدمت املنتج 

وجتاهلت اجلمه�ر!

جدلية العالقة 

وع����ن ج��دل��ي��ة الرت����ب����اط بني 

علق  والت�س�يق،  العامة  العالقات 

اأ. منذر الطيب رئي�ش جمل�ش اإدارة 

وا�سفاً  الت�ا�سل امل�ؤ�س�سي؛  جمعية 

على  و�سدد  اأزيل«  »ج��دل  باأنه  اإي��اه 

العامة  العالقات  علم  دور  اأهمية 

الت�س�يق  علم  ولي�ش  العل�م  كل  يف 

اأن الأول ت�ا�سل  اإىل  فقط، م�سراً 

ال��راأي  يف  بالتاأثر  معني  م�ؤ�س�سي 

العام، والثاين علم وفن ي�سرح اأهمية 

عن  النظر  بغ�ش  لت�س�يقه  املنتج 

اإىل  ن�عه، خمتتماً حديثه بالإ�سارة 

واملمار�سات  املمار�سني  اإملام  اأهمية 

يك�ن  اأن  و�سرورة  ال�سناعة،  بهذه 

بطبيعة  كافية  ومعرفة  وعي  لديهم 

دورهم.

تكامل حممود

ت��رك��ي  ل��الأ���س��ت��اذ  م��داخ��ل��ة  ويف 

الت�سال  ع��ن  امل�����س���ؤول  الطعيمي 

انطلق  »م��ع��ادن«  ب�سركة  امل�ؤ�س�سي 

ف��ي��ه��ا م���ن واق����ع جت��رب��ت��ه احل��ي��ة؛ 

املحم�د  التكامل  طبيعة  م�ستعر�ًسا 

والت�س�يق.  العامة  العالقات  ب��ني 

مكان  يف  ت�سب  »اأهدافهما  وق��ال: 

ه��ي لب  تعترب  وال��ب��ي��ان��ات  واح���د، 

ما  ومتى  القطاعين�  عند  امل��س�ع 

ت�حدت البيانات ت�حد القطاعان«. 

يف  املهتمني  جلميع  ن�سيحة  وق��دم 

كل  على  الط��الع  باأهمية  املجالني 

بالت�سال  يتعلق  فيما  امل�ستجدات 

الرقمي والت�سال امل�ؤ�س�سي.

التهيئة ل�سوق العمل

ال��دك��ت���رة  ط��رح��ت  جهتها،  م��ن 

ن����ف احل���زام���ي روؤي�����ة اأك��ادمي��ي��ة 

اجلهة  اختيار  معاير  يخ�ش  فيما 

م�ستهلة  امليداين،  للتدريب  املالئمة 

دائًما  عليها  يتكرر  بت�ساوؤل  حديثها 

م��ن ِق��ب��ل ال��ط��ال��ب��ات م��ف��اده »كيف 

للتدريب؟«  املنا�سبة  اجلهة  اأخ��ت��ار 

مهماً  جزءاً  باعتباره  دوره  م��سحة 

العمل،  ل�س�ق  الطالب  تهيئة  م��ن 

مق�سمة ن�سائحها اإىل ما قبل واأثناء 

التدريب.

ما قبل التدريب

وفيما يخ�ش فرتة ما قبل التدريب 

���س��ددت د. احل���زام���ي ع��ل��ى ع��دة 

ن�سائح اأهمها تغذية ال�سرة الذاتية 

اإجن���ازات  ملف  بعمل  طالبة  لكل 

اإل��ك��رتوين  اأو  »ب���رت��ف���ل��ي���« ورق���ي 

وال�سهادات  الأع��م��ال  ك��ل  يت�سمن 

التي ح�سلت عليها قبل التخرج، مع 

ال�ستمرار يف تط�يره ط�ال �سن�ات 

على  ح�ساب  عمل  م��ع  ال��درا���س��ة، 

لينكدان ملتابعة كل فر�ش الت�ظيف، 

الر�سمية،  اجلهات  مع  والت�ا�سل 

بعناوين  قائمة  جتهيز  اإىل  اإ�سافة 

ت�ستهدفها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز 

الطالبة.

د.  اأو����س���ت  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 

على  بالرتكيز  الطالبات  احلزامي 

الطريقة  ومعرفة  املقابلة،  مهارات 

ال�سحيحة لعر�ش املهارات مبنطقية 

عدد  زاد  كلما  اأنه  من�هة  وواقعية، 

الطالبة  التي تقدم عليها  ال�سركات 

م��سية  ال���ق���ب����ل،  ف��ر���ش  زادت 

لديهن  تك�ن  اأن  ب�سرورة  الطالبات 

خلفية عن طبيعة كل جهة، والتقدمي 

املبكر لها مع الرتكيز على الربامج 

لال�سم  اللتفات  وع��دم  واحلمالت 

فقط.

اأثناء التدريب

الق�سم  اإىل  ذل���ك  ب��ع��د  انتقلت 

الثاين وه� الن�سائح اأثناء التدريب، 

حر�ش  وج���ب  على  ���س��ددت  حيث 

والتفرغ  الن�سباط،  على  كل طالبة 

التام، وتقبل الت�جيه من امل�سرفني، 

وال���س��ت��ف��ادة م��ن م�����ارد ال��ت��دري��ب 

وور�ش  بالدورات  باللتحاق  املتاحة 

بق�لها:  حديثها  واختتمت  العمل. 

»فرتة التدريب فرتة بناء لذاتك، ل 

جهزي  بل  باملطل�ب،  فقط  تكتفي 

نف�سك ل�س�ق العمل«.

د. فجال د. البليهد د. اخلرا�سي د. ال�سبيب

اختتام زيارة المراجعين 
لقسم الدراسات اإلسالمية

قبل  من  املراجعني  فريق  اختتم 

والعتماد  للتق�مي  ال�طني  امل��رك��ز 

»عن  الفرتا�سية  الزيارة  الأكادميي 

الإ�سالمية  الدرا�سات  لق�سم  بعد« 

الفرتة  خ��الل  وذل��ك  الرتبية،  بكلية 

امل�افق  22--1443/3/25ه�  من 

كل  وت�سمن   ،2020  /11/11-8
ي�م ثالث جل�سات على مدار خم�ش 

�ساعات.

مناق�سة  مت��ت  الأول  ال��ي���م  يف 

الكلية  بر�سالة  املتعلقة  امل��س�عات 

ال�سرتاتيجي  والتخطيط  واأهدافها 

والإداري���ة،  الأكادميية  امل�س�ؤوليات  وت�زيع  القيادات،  واختيار 

اإج��راءات  ملناق�سة  اإ�سافة  وال�سالحيات،  املهام  اإ�سناد  ونظام 

الأداء  م�ؤ�سرات  وقيا�ش  للربنامج،  الذاتية  الدرا�سة  اإع���داد 

الرئي�سة وحتليلها.

ويف الي�م الثاين متت مناق�سة تط�ير ومراجعة خمرجات تعلم 

الربنامج ومناق�سة عينة من الطالب والطالبات ح�ل اجتاهاتهم 

الأكادميية وزيارات افرتا�سية ح�ل املرافق واملعامل الدرا�سية. 

عدة  مناق�سة  متت  الزيارة  من  والرابع  الثالث  الي�مني  ويف 

حماور ومن اأهمها: مناق�سة اأداء اخلريجني واخلريجات ومناق�سة 

مناق�سة اخلطط  الأك��ادمي��ي،  والإر���س��اد  الأك��ادمي��ي��ة  ال�����س���ؤون 

التط�يرية للبح�ث العلمية يف الربنامج ومناق�سة اأن�سطة ال�سراكة 

وت��سيع  امليدانية،  اخل��ربة  فر�ش  ملناق�سة  اإ�سافة  املجتمعية، 

فر�ش ال�ظائف للطالب والطالبات، واأن�سطة وحدة اخلريجني، 

وم�ساهمة اخلريجني يف تط�ير الربنامج، والعالقات مع اجلهات 

واأث��ر  اخل��ارج��ي،  والدعم  التدريب،  فر�ش  اأج��ل  من  اخلارجية 

اللجنة ال�ست�سارية على تط�ير الربنامج، واخلدمات املجتمعية 

مثل: ور�ش العمل، والدورات التدريبة، ورفع ال�عي العام.

ويف ختام الزيارة الفرتا�سية قدم رئي�ش فريق املراجعة عر�سا 

م�جزا لت�سليط ال�س�ء على اخلط�ات امل�ستقبلية للربنامج.

وحدة  مقرر  العيد  عبداهلل  بن  خالد  الدكت�ر  بذلك  �سرح 

يف  البكال�ري��ش  برنامج  ومن�سق  الأكادميي  والعتماد  اجل���دة 

الإ�سالمية، وقدم �سكره ملعايل رئي�ش اجلامعة  الدرا�سات  ق�سم 

لدعمه امل�ستمر للق�سم.

د. العيد
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معالي رئيس الجامعة يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد 
البحوث والدراسات

اال�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  برئا�سة 

اإدارة  جمل�س  عقد  العمر،  ب��دران  الدكتور 

والدرا�سات  للبحوث  عبداهلل  امللك  معهد 

اال�ست�سارية اجتماعه االأول للعام 1442ه� 

2020-م. 
جمل�س  رئي�س  نائب  املعهد  عميد  وعرب 

االإدارة، الدكتور عبداهلل الثابت يف م�ستهل 

بتويل  املعهد  اأ���س��رة  اع��ت��زاز  ع��ن  اجلل�سة 

معايل رئي�س اجلامعة رئا�سة جمل�س اإدارته، 

وذلك اإثر التعديل االأخري يف الئحة املعهد، 

اإليها  تتجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��والت  ي��واك��ب  مب��ا 

اجلديد،  اجلامعات  نظام  اجلامعة يف ظل 

اجلامعات  قائمة  راأ����س  على  واختيارها 

الثالث التي �سيبداأ تطبيق النظام اجلديد 

الكبرية  االإمكانات  يعك�س  ما  وهو  عليها، 

املتقدم  وامل�ستوى  اجلامعة  متتلكها  التي 

اأكرث  ب�سكل  لتعمل  واجلاهزية  الن�سج  من 

يف  ف��اع��ل��ة  م�ساهمة  وحت��ق��ق  ا�ستقاللية 

متطلبات ت�سغيلها ذاتياً.

وقد افتتح معايل رئي�س املجل�س اجلل�سة 

املعهد  لعميد  اجل��زي��ل  ال�����س��ك��ر  ب��ت��ق��دمي 

عمله،  ف��رة  خ��الل  ج��ه��وده  على  ال�سابق 

املجل�س  اأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  وكذلك 

املو�سوعات  املجل�س  وا�ستعر�س  ال�سابقني، 

امل��درج��ة يف ج��دول االأع��م��ال، وب��نينّ عميد 

اأن  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  املعهد 

اجل��دي��د  الت�سكيل  ب��ع��د  يُ��ع��ق��د  االج��ت��م��اع 

وبان�سمام  العام،  هذا  دورت��ه  يف  للمجل�س 

علمية  تخ�س�سات  ميثلون  ج��دد  اأع�ساء 

متنوعة وقطاعات االأعمال املختلفة.

مناق�سة  االج��ت��م��اع  يف  مت  واأ����س���اف: 

التقارير والبيانات اخلا�سة باأعمال املعهد، 

ومت التاأكيد على تعزيز اأعمال املعهد، ومبا 

وي�سمن  و�سركائها،  اجلامعة  م�سالح  يلبي 

م�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف ت��ع��زي��ز اخل��دم��ات 

الوطنية  للموؤ�س�سات  املقدمة  اال�ست�سارية 

امل��دن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة. وج����دد ال��دك��ت��ور 

ملعايل  وت��ق��دي��ره  �سكره  ال��ث��اب��ت  ع��ب��داهلل 

موافقة  ج���اءت  وق���ال:  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س 

معايل الدكتور بدران العمر املتوجة بقرار 

جمل�س  رئ��ا���س��ة  لتوليه  اجل��ام��ع��ة  جمل�س 

جمل�س  رغبة  مع  متما�سياً  املعهد  اإدارة 

اجلامعات  نظام  تفعيل  يف  املعهد  واإدارة 

قرار  جناح  يف  املجل�س  وحر�س  اجلديد، 

ا�ستقالل اجلامعات، ومبا يتوافق مع »روؤية 

الأع�����س��اء  ال�سكر  ع��ن  ع��رب  ك��م��ا   »2030
والأع�����س��اء  اجل��دي��دة،  دورت���ه  يف  املجل�س 

للجميع جهودهم  ر  وقدنّ ال�سابقني،  املجل�س 

اأعمال املعهد. وحر�سهم يف تعزيز 

امللك  م��ع��ه��د  اإدارة  جم��ل�����س  اأن  ي��ذك��ر 

اال�ست�سارية،  والدرا�سات  للبحوث  عبداهلل 

اجلامعة  وكيل  من:  كاًل  ع�سويته  يف  ي�سم 

اجلامعة  وكيل  ال�سلمان،  عبداهلل  الدكتور 

الدكتور  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�سوؤون 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ي��د  ال��ن��م��ي،  حم��م��د 

التعامالت  عميد  الوابل،  حممد  الدكتور 

وكيل  ال�سالح،  عمر  الدكتور  االإلكرونية 

خالد  ال��دك��ت��ور  واملتابعة  للتنفيذ  املعهد 

االأع��م��ال  لتطوير  امل��ع��ه��د  وك��ي��ل  ال��غ��ن��ي��م، 

امتثال  الدكتورة  ال�سمري،  م�سعل  الدكتور 

الدكتور  االأعمال،  اإدارة  كلية  من  الثمريي 

احلقوق  كلية  م��ن  التويجري  عبدالعزيز 

العيبان،  خالد  الدكتور  ال�سيا�سية،  والعلوم 

االأ�ستاذة دميه اليحيى، ومدير عام االإدارة 

القانونية االأ�ستاذ عثمان الق�سري.

برعاية عميد كلية الآداب

انطالق فعالية »اليوم العالمي لنظم 
المعلومات الجغرافية« األربعاء

العاملي  »ال��ي��وم  فعالية  تنطلق 

 2020 اجلغرافية  املعلومات  لنظم 

 »GISday2020« االف��را���س��ي« 

 19-18 واخلمي�س  االأرب��ع��اء  يومي 

كلية  عميد  رع��اي��ة  حت��ت  نوفمرب، 

بن  نايف  الدكتور  اال�ستاذ  االآداب 

ثنيان اآل �سعود.

نُظم  وح��دة  الفعالية  ه��ذه  تنظم 

واال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات 

ع����ن ب���ع���د ب��ق�����س��م اجل���غ���راف���ي���ا 

اجلغرافية  اجلمعية  م��ع  بالتعاون 

باأهمية  منهما  اإمي��ان��اً  ال�سعودية، 

 Geospatial« دور التقنية املكانية

احل���ي���اة  يف   »Technology
احل�سرية للمدن احلديثة.

يعد اليوم العاملي لنظم املعلومات 

من حدث  ج��زءاً   2020 اجلغرافية 

اجلهات  م��ن  العديد  تقدمه  دويل 

العاملية،  اجلامعات  يف  االأكادميية 

املعلومات  نُظم  وح��دة  اأع��دت  وق��د 

بعد  واال�ست�سعارعن  اجل��غ��راف��ي��ة 

ب��ق�����س��م اجل��غ��راف��ي��ا ال��ع��دي��د من 

الفعاليات من حما�سرات اأكادميية، 

طالبية  وم�سابقات  تقنية،  وور���س 

لتحقيق الهدف وبناء ج�سور التعاون 

امل��ع��ريف ب��ني االأق�����س��ام وال��وح��دات 

االأكادميية بني اجلامعات واجلهات 

بنظم  املهتمة  واخلا�سة  احلكومية 

ي�سهم  كما  اجلغرافية.  املعلومات 

اللقاء يف تقدمي كل ما هو جديد يف 

هذا العلم وتطبيقاته. 

نا�سر  ال��دك��ت��ور  ح��ث  جانبه  م��ن 

رئي�س ق�سم اجلغرافيا جميع  الزير 

ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات وامل��ه��ت��م��ني 

ل��ل��م�����س��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل م���ع ه��ذه 

واال�ستفادة  االأك��ادمي��ي��ة،  الفاعلية 

منها يف عر�س اإبداعاتهم من خالل 

امل�سابقات التي �سممت من اأجلهم، 

مع  ل��ل��ت��وا���س��ل  مهمة  ن��اف��ذة  ف��ه��ي 

اجلهات التوظيفية داخل الوطن.

ق�سم  وك��ي��ل��ة  اأك������دت  ب���دوره���ا 

اأن  اخليل  اأبا  اأ�سماء  د.  اجلغرافيا 

امل�ساركة بهذا اليوم تعترب ا�ستثماراً 

جيداً مينح الطلبة الفر�سة والدافع 

ك��ل ج��دي��د يف هذا  ل��الط��الع على 

حتديد  يف  ي�ساعدهم  مما  املجال 

م�ستقبلهم املهني.

رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة 

الدو�سري  علي  الدكتور  ال�سعودية 

اجلمعية حتر�س  اأن  جهته  من  اأكد 

هذه  يف  وامل�ساهمة  التواجد  على 

�سامية  اأه��داف  لها من  ملا  الفعالية 

وعلق  ال��وط��ن.  م�سلحة  يف  ت�سب 

د. مفرح  التح�سريية  اللجنة  رئي�س 

الفعالية  ه��ذه  اإن  بالقول  ال��ق��رادي 

العلمية  ال��ل��ق��اءات  اأه���م  م��ن  ت��ع��د 

املكانية  العلوم  يف  للمتخ�س�سني 

من  والتي  التخ�س�سات،  مبختلف 

باأهمية  يتم تعريف املجتمع  خاللها 

علم نظم املعلومات اجلغرافية الذي 

يعد العلم الذي يدر�س املكان.

النحا�س  فاتن  الدكتورة  وذك��رت 

م�ساركة  عن  العلمية  اللجنة  رئي�سة 

خمتلف  م��ن  املتحدثني  م��ن  نخبة 

وت�����س��م  ال���ع���الق���ة،  ذات  اجل���ه���ات 

املهمة  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 

يف ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 

وج��ود  وع��ن  بعد،  واال�ست�سعارعن 

جديد  تتناوالن  علميتني  ور�ستني 

التقنية، وم�سابقات علمية  جماالت 

اخل��رائ��ط��ي��ة  ال��ق�����س��ة  ت�سميم  يف 

لطالب  م��ت��اح��ة  العلمي  وامل��ل�����س��ق 

وط��ال��ب��ات م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

والدرا�سات العليا.

االأعالمية  اللجنة  رئي�س  واأعلن 

الدكتور اأحمد املطريي عن م�ساركة 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

وامل��ن��ظ��م��ات وال�����س��رك��ات يف ه��ذا 

املحفل وعن وجود معر�س افرا�سي 

تعر�س  �سوف  الفعالية  لهذه  �سمم 

فيه جميع اجلهات امل�ساركة يف هذه 

الفعالية منتوجاتها. 

ونوه مدير وحدة نظم املعلومات 

بق�سم  واال���س��ت�����س��ع��ار  اجل��غ��راف��ي��ة 

املطلق  فهد  ال��دك��ت��ور  اجل��غ��راف��ي��ا 

بحر�س الوحدة على مواكبة اأهداف 

برنامج  يف   2030 اململكة  روؤي���ة 

اإىل  يهدف  الذي  الرقمي؛  التحول 

الرقمية،  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  ن�سر 

واإب������راز ت��ك��ام��ل ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

اال�سطناعي  الذكاء  مع  اجلغرافية 

يف معاجلة الق�سايا البيئية، وتعزيز 

التقنية  امل���ج���االت  يف  ال�����س��راك��ة 

املوؤ�س�سات  ب��ني  احلديثة  املكانية 

احل��ك��وم��ي��ة وال�����س��رك��ات وال��ق��ط��اع 

املعرفة  جماالت  وعر�س  اخلا�س، 

احلديثة  التكنولوجية  والتقنية 

وال���ت���ج���ارب ال���دول���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة 

الرائدة يف جماالت نظم املعلومات 

حما�سرات  خ��الل  من  اجلغرافية 

وور�س عمل ومعر�س م�ساحب.

هذه  اإن  بالقول  ت�سريحه  وختم 

بعد  ع��ن  للجميع  متاحة  الفعالية 

وميكن الت�سجيل واالن�سمام لها من 

خالل املوقع االإلكروين للوحدة.

مجلس كلية العلوم يستقبل عميد البحث العلمي

ا�ستقبل جمل�س كلية العلوم يف م�ستهل اأعمال جل�سته العا�سرة يوم االثنني 

16 ربيع االأول 1442ه� الدكتور حممد الوابل عميد البحث العلمي، يرافقه 
الدكتور بدر القحطاين والدكتور حممد اخلريف وكالء العمادة.

املتعلقة  امل�ستجدات  اجلل�سة  خ��الل  العلمي  البحث  عميد  ا�ستعر�س 

االأن�سطة  حول  املجل�س  اأع�ساء  ا�ستف�سارات  على  واأجاب  العلمي  بالبحث 

البحثية ودور عمادة البحث العلمي وما تقدمه من خدمات الأع�ساء هيئه 

التدري�س.

التطوير والجودة تشارك في ورشة »تصنيف 
التعليم العالي«

�ساركت عمادة التطوير واجلودة ممثلة يف عميدها املكلف الدكتور مبارك 

بن هادي القحطاين يف ور�سة العمل الثالثة للت�سنيف ال�سعودي ملوؤ�س�سات 

الوطني  املركز  اأقامها  التي  التجريبي«  »االإط��الق  املحلية  العايل  التعليم 

للتقومي واالعتماد االأكادميي يوم الثالثاء 17 ربيع االأول 1442ه� برعاية 

معايل رئي�س هيئة تقومي التعليم والتدريب.

عقدت الور�سة بح�سور القيادات اجلامعية يف موؤ�س�سات التعليم العايل 

وم�سوؤويل الت�سنيف وذلك بهدف و�سع وبلورة ت�سنيف �سعودي ملوؤ�س�سات 

التعليم العايل املحلية، وا�ستعرا�س م�سفوفة وبطاقات موؤ�سراته، ومناق�سة 

وجودتها،  البيانات  واإدارة  الت�سنيف  عملية  يف  وامل�سوؤوليات  االأدوار 

وا�ستعرا�س البوابة االإلكرونية املخ�س�سة الإدخال بيانات الت�سنيف.

حلقة »النظرية الحديثة والتقليدية« غدًا
ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر« 

النقا�س  �سل�سلة حلقات  املائة �سمن  بعد  والت�سعني  النقا�س احلادية  حلقة 

التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان »النظرية احلديثة والتقليدية يف حتليل 

القيا�س  اأ�ستاذ  الغامدي،  عبداهلل  الدكتور  وتقدمي  اإع��داد  من  البيانات« 

االآخر  ربيع   1 االثنني  غد  يوم  وذل��ك  الربية،  كلية   - امل�ساعد  والتقومي 

1442ه�/ 16 نوفمرب 2020م يف متام ال�ساعة 7:30م، وذلك عن طريق 
قاعات الزوم االفرا�سية.
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اأطلق »ر�ؤية اجلامعة ال�شعودية احلديثة« جلامعة جدة .. د. اآل ال�شيخ:

التقى من�شوبي جامعة اأم القرى �تابع جهود معهد اأبحاث احلج �العمرة

بحثية  مراكز  لتأسيس  يدعو  التعليم  وزير 
الجامعات بين  مشتركة 

الشراكات  وتفعيل  واالبتكار  البحث  تعزيز 
للجامعات وطنية  أولوية 

دعوة للتكامل بين الجامعات 
وحوكمة مجالس األقسام والكليات

دعا معايل وزير التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�شيخ لتعزيز العمل 

اململكة  روؤية  التكاملي بني اجلامعات، مبا ي�شمن حتقيق م�شتهدفات 

2030، ويعزز من كفاءة الإنفاق، من خالل تبني من�شات تقنية موحدة 
يف القبول، والختبارات، ومقررات الإعداد العام، وغريها من املبادرات 

والربامج امل�شرتكة.

ونوه خالل لقائه مبن�شوبي جامعة الطائف، موؤخراً، بالدعم ال�شخي 

ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مقام  من  املتوا�شل  والهتمام 

اإمياناً  وذلك  واجلامعي،  العام  بالتعليم  الأمني -حفظهما اهلل-  عهده 

م�شتقبل  ل�شناعة  ا�شتثمار  اأهم  هو  الإن�شان  ال�شتثمار يف  باأن  منهما 

الوطن.

واأكد د. اآل ال�شيخ اأن روؤية اململكة 2030 ت�شتهدف وجود اأكرث من 

العاملية  الت�شنيفات  يف  جامعة   »200« اأف�شل  �شمن  �شعودية  جامعة 

والربامج  اخلطط  مراجعة  ي�شتدعي  هذا  اأن  اإىل  لفتاً  للجامعات، 

والتخ�ش�شات لتكون متوائمة مع املعايري العاملية.

التعليم  وزارة  للجامعات معتمدة من  اأداء  موؤ�شرات  اإن هناك  وقال 

تندرج يف اإطار حتقيق روؤية اململكة 2030، وينبغي مراجعتها دورياً من 

اإىل  لها،  املحدد  الزمني  املخطط  وا�شتكمالها ح�شب  قبل اجلامعات، 

جانب التاأكيد على اأهمية حت�شني قرارات جمال�س اجلامعات باللوائح 

والقواعد التنظيمية. 

وتطرق د. اآل ال�شيخ اإىل اأهمية حوكمة امل�شاركات اخلارجية لأع�شاء 

اأو احل�شور عن  الفعلي  �شواء يف م�شاركات احل�شور  التدري�س،  هيئة 

بُعد، وتقييم مردود هذه امل�شاركات على تطوير برامج اجلامعة، ونواجت 

التعلّم داعياً اجلامعات اإىل تطبيق الأمن ال�شيرباين حلماية اأنظمتها 

التقنية من اأي حماولت اخرتاق من اأي جهة، ومن اأي مكان.

ونوه اإىل اأن جامعة الطائف تقع يف واحدة من اأهم املدن ال�شياحية 

والزراعية يف اململكة، وينبغي اأن ت�شتفيد اجلامعة من هذا املوقع يف 

عليها  �شتقوم  التي  الذاتية  مواردها  وتنمية  وهويتها  براجمها  دعم 

ميزانيتها م�شتقباًل ب�شكل كبري عند تطبيقها نظام اجلامعات اجلديد.

جامعة  ومن�شوبي  التعليم  وزي��ر  بني  مفتوح  ح��وار  جرى  ذلك  عقب 

الطائف؛ اأجاب فيه معاليه عن ت�شاوؤلتهم وا�شتف�شاراتهم ومقرتحاتهم.

د. السديري يفتتح ملتقى التكامل 
المعرفي لتحفيز االبتكار

د.  والبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  افتتح 

حممد ال�شديري »ملتقى التكامل املعريف«، يوم الثنني 2 نوفمرب 2020 

مب�شاركة اأكرث من 50 متحدثاً واأكرث من 140 م�شاركة علمية، والذي 

يهدف لتحقيق جملة من املكت�شبات ملواجهة جائحة كورونا من خالل 

�شل�شلة من الندوات وامل�شاركات العلمية املتخ�ش�شة، ومب�شاركة نخب 

الباحثني من خمتلف دول العامل وجامعات عريقة ل�شت�شراف امل�شتقبل 

والحتياجات يف كافة املجالت بعد جائحة فريو�س كورونا ولتعزيز دور 

الوطنية  القطاعات  الوطني مع  التكامل  والبحث والبتكار يف  التعليم 

الأخرى يف جمالت التوعية ومواجهة الأزمات الوبائية. 

يف بداية كلمته التي األقاها نيابة عن وزير التعليم يف حفل الفتتاح 

خادم  بقيادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تبذله  مبا  ال�شديري  د.  ن��ّوه 

ويل  �شمو  من  ومتابعة  وتوجيهات  اهلل-  -حفظه  ال�شريفني  احلرمني 

العهد الأمري حممد بن �شلمان -حفظه اهلل- وبذلها الغايل والنفي�س 

واملقيمني،  املواطنني  و�شالمة  �شحة  لأج��ل  كورونا  جائحة  بدء  منذ 

العامل،  بها  اأ�شاد  التي  والإج���راءات  القرارات  من  �شل�شلة  واتخاذها 

وتكاتفت جميع القطاعات الوطنية مع الأجهزة املعنية لتطبيقها واحلد 

من اآثارها على كافة الأ�شعدة.

بتقارير  امللتقى  ه��ذا  »يخرج  اأن  اإىل  تطلعه  ال�شديري  د.  واأب��دى 

اأثر  ذات  وتو�شيات  الوطنية  احتياجاتنا  تلبي  ومبادرات  ا�شت�شرافية 

واأن  الدولة -حفظها اهلل-  الوطنية وجهود  لتكامل قطاعاتنا  ملمو�س 

تكون خمرجات هذا امللتقى -بعون اهلل- نواة لأعمال م�شتقبلية، نتطلع 

نقل  ومكاتب  اجلامعات،  البحثية يف  مراكزنا  تطوير  اإىل  من خاللها 

تكاملية  �شراكات  وبناء  وت�شريعات،  نظم  من  بها  يلحق  وما  التقنية، 

والقت�شادي  التنموي  الدور  ويعزز  الوطنية،  حاجاتنا  فعاًل  يلبي  مبا 

جلامعاتنا«.

بن  نا�شر  د.  والبتكار  للبحث  التعليم  وزارة  وكيل  وجه  جانبه  من 

حممد العقيلي ال�شكر للباحثني يف اجلامعات على دورهم الفاعل خالل 

هذه اجلائحة وا�شتمرارهم يف دفع عجلة البحث والبتكار رغم �شعوبة 

التي  املتميزة  العلمية  الأبحاث  من  باأكرث من ٨٠٪  وم�شاهمتهم  ذلك، 

ارتقت برتتيب اململكة يف الن�شر العلمي على م�شتوى العامل.

اأك��د معايل وزي��ر التعليم د. حمد 

بن حممد اآل ال�شيخ على وجود فر�س 

للتعاون والعمل امل�شرتك بني اجلامعات 

واأهمية ا�شتثمارها، من خالل تنفيذ 

من  ال�شتفادة  اأو  تعليمية،  ب��رام��ج 

من  اأو  واملن�شات،  واللوائح  الأنظمة 

م�شرتكة  بحثية  مراكز  اإن�شاء  خالل 

متخ�ش�شة  واأوع��ي��ة  اجلامعات،  بني 

ونوه خالل  وغريها.  العلمي،  للن�شر 

القرى  اأم  جامعة  مبن�شوبي  لقائه 

املتوا�شل  والهتمام  ال�شخي  بالدعم 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  مقام  من 

اهلل-  -حفظهما  العهد  ويل  و�شمو 

بالتعليم العام واجلامعي، وحر�شهما 

على ا�شتمرار العملية التعليمية رغم 

الظروف ال�شتثنائية جلائحة كورونا، 

اأمري  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  موجهاً 

منطقة مكة املكرمة، و�شمو نائبه على 

ما يوليانه للتعليم يف املنطقة من عناية 

واهتمام.

كل  اإن  ال�����ش��ي��خ  اآل  د.  وق�����ال 

ج��ام��ع��ة ل��دي��ه��ا مم��ك��ن��ات خ��ا���ش��ة 

هذه  ت��ك��ون  اأن  املنا�شب  وم��ن  ب��ه��ا، 

على  للجامعة  حم��ّف��زة  امل��م��ك��ن��ات 

اخلطط  ور�شم  هيكلتها  بناء  اإع��ادة 

واإع���ادة  مل�شتقبلها،  الإ�شرتاتيجية 

التي  والتخ�ش�شات  الربامج  ترتيب 

م�شرياً   ،2030 اململكة  روؤي��ة  تدعم 

اإىل اأن جامعة اأم القرى تتميز اأي�شاً 

الأر���س،  بقاع  اأق��د���س  يف  بوجودها 

مما ي�شاعدها يف ال�شتفادة من ذلك 

فر�شها يف  وزي��ادة  مواردها،  لزيادة 

الربامج ال�شرعية.

اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  معاليه  واأ����ش���ار 

التحتية  بنيتها  اجلامعات  ت�شتكمل 

احلوكمة،  تنظيم  واإع����ادة  ب��ك��ف��اءة، 

واإيجاد  الذاتية،  امل��وارد  وا�شتدامة 

اإي���رادات  ل��زي��ادة  ا�شتثمارية  فر�س 

اجل��ام��ع��ات، وع��ق��د ال�����ش��راك��ات مع 

موؤ�ش�شات املجتمع.

ت��ق��وم  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ش���ار 

من  ب��راجم��ه��ا،  بتجويد  اجل��ام��ع��ات 

خالل تطبيق اختبار نهاية الربنامج 

للعام الأكادميي؛ ليكون اأداة من اأدوات 

القيا�س ال�شمولية التي تك�شف مدى 

جناح اجلامعات يف حتقيق خمرجات 

وبراجمها،  اأدائ��ه��ا  وت��ق��ومي  التعلّم 

موؤكداً اأن الوزارة قد اأطلقت م�شروع 

الهوية البحثية يف اجلامعات، الذي 

من  كل جامعة  م�شاعدة  اإىل  يهدف 

و�شع  على  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات 

خا�شة  بحثية  وهوية  اإ�شرتاتيجية 

بها، بحيث تكون مبنية على تناف�شية 

اجلامعة، موؤكداً اأن واجب اجلامعات 

اإعداد الطالب والطالبات للمناف�شة 

ينعك�س  مبا  العاملية،  امل�شابقات  يف 

اإيجابياً على �شورة اململكة ومكانتها 

الدولية. وعلى �شعيد مت�شل، وقف 

معايل وزير التعليم على امل�شروعات 

التي  العلمية  وال��درا���ش��ات  البحثية 

يف  ممثَّلًة  القرى  اأم  جامعة  تنفذها 

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  معهد 

لأب��ح��اث احل���ج وال��ع��م��رة وال��زي��ارة 

بح�شور  ال�شريف،  امل��ك��ي  ب��احل��رم 

رئي�س اجلامعة د. معدي اآل مذهب 

قا�شي.  با�شم  د.  املعهد  وعميد 

وم��راف��ق��وه  التعليم  وزي���ر  وا�شتمع 

واأب��رز  اأه��م  ع��ن  ل  مف�َشّ �شرح  اإىل 

م�شروع  ذلك  ومن  امل�شروعات؛  تلك 

قيا�س ر�شا احلجاج واملعتمرين عن 

م�شتوى اخلدمات املقدمة يف احلج 

والعمرة؛ وحتديًدا يف مو�شم العمرة 

وحتليل  ر�شد  وم�شروع  ال�شتثنائي، 

التي  املقرتحات  وتقدمي  التحديات 

ت�شهم يف جتويد اخلطط الت�شغيلية 

خالل  وال�����ش��الة  بالعمرة  اخلا�شة 

هذه املرحلة ال�شتثنائية، اإىل جانب 

امل��رئ��ّي،  والتوثيق  الر�شد  م�شروع 

وم�شروع احتياجات املراأة يف منظومة 

احلج والعمرة.

�شدد معايل وزير التعليم د. حمد 

اآل ال�شيخ على اأهمية الن�شر العلمي 

البحث  واإث���راء  للجامعات،  ال��دويل 

امل��ج��الت  يف  والب��ت��ك��ار  والتطوير 

الإ�شرتاتيجية ذات الأولوية الوطنية، 

لل�شراكات  للتوجه  اجلامعات  داعياً 

الفاعلة يف القطاعات امل�شتفيدة من 

البحث والتطوير والبتكار، مبا يعزز 

من القت�شاد املعريف الوطني وزيادة 

اأثره الإيجابي يف املجتمع.

روؤية  اإط��الق  رعايته  وقال خالل 

اأن  جامعة  كل  »على  ج��دة:  جامعة 

ت�شاأل عن م�شتقبلها خالل ال�شنوات 

مواكبة  على  قدرتها  ومدى  املقبلة، 

وحتقيقها  العمل،  �شوق  م�شتجدات 

ع��ل��ى اأر�������س ال�����واق�����ع«، م�����ش��رياً 

مبراجعة  اأولً  ي��ب��داأ  ه��ذا  اأن  اإىل 

اجلامعة،  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 

ومتطلبات�ها  قدرات�ها  يف  والنظر 

على  والرتكيز  وامل�شتقبلية،  الآنية 

وا�شتثمار  امل��ل��ح��ة،  التخ�ش�شات 

بني  والدمج  الهيكلة  تغيري  فر�شة 

بناء  واإع��ادة  والتخ�ش�شات،  الفروع 

اإ�شافة  للتخ�ش�شات،  �شاملة  هيكلة 

ج��دي��دة  ن��وع��ي��ة  تخ�ش�شات  اإىل 

و�شوق  الوطني،  بالحتياج  ترتبط 

مثل  امل�شتقبلية،  والتوجهات  العمل، 

وال��روب��وت��ات،  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 

وهند�شة حتلية  ال�شيرباين،  والأمن 

املياه وغريها.

واأكد على جهود جامعة جدة يف 

اأثر  ذات  تعليمية  »جامعة  تكون  اأن 

اأننا يف الوزارة  اجتماعي«، مو�شحاً 

التوجه  ه��ذا  يف  ي��ده��ا  على  ن�شد 

املجتمع،  خلدمة  روؤيتها  من  النابع 

العتبار  يف  اأخذنا  اإذا  وخ�شو�شاً 

بحجمها  ج���دة  م��دي��ن��ة  مت��ث��ل��ه  م���ا 

الكبري، وارتفاع عدد �شكانها، وتعدد 

قطاعاتها احلكومية واخلا�شة.

وقدم معاليه ال�شكر لكل اجلهود 

امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ة ج��دة، 

عليها  ال��ق��ائ��م��ني  ح��ر���س  م��ث��م��ن��اً 

م�شتقلة  هوية  لها  تكون  اأن  على 

الوقت  يف  ونتطلع  �شخ�شيتها،  يف 

اإىل  اجلامعة  يف  الزمالء  من  ذات��ه 

لتحقيق  م��ن اجل��ه��ود  امل��زي��د  ب��ذل 

عن  م��ت��ف��ردة  تخ�ش�شية  خ��ي��ارات 

خمرجات  وف��ق  اجل��ام��ع��ات؛  بقية 

عالية اجلودة؛ تعّظم ال�شتفادة من 

خلدمة  اجلامعة  وتهيئ  املمكنات، 

التعليم بال�شورة املثلى، م�شرياً اىل 

اأهمية الهتمام بالطالب الذين من 

تعدهم  لكي  ال���وزارة  تعمل  اأجلهم 

الوطن  عن  يذودون  �شاحلني  اأبناء 

وح�شارته  ورم����وزه  ت��اري��خ��ه  وع��ن 

ال�شاملة. وتنميته 
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اجلديد  العدد  �صدر 

م�����ن جم����ل����ة ج���ام���ع���ة 

امل��ل��ك ���ص��ع��ود »ال��ع��ل��وم 

الإدارية« املجلد الثامن 

وال��ع�����ص��رون، وامل��ك��ون 

م���ن ع���ددي���ن، وال��ت��ي 

اإدارة  كلية  ت�صدرها 

وهي جملة  الأعمال، 

ف�����ص��ل��ي��ة حم��ك��م��ة، 

وت����ع����د م�����ن اأه�����م 

العلمية  امل���ج���ات 

ال��ت��ي ح���ازت على 

ث��ق��ة ال��ع��دي��د من 

ال��ب��اح��ث��ن، حم��ل��ي��اً 

وتهدف  املن�صورة،  الأبحاث  ارتقاء  نتيجة  ودولياً، 

املجلة اإىل تنمية واإثراء ومناق�صة الأفكار والنظريات احلديثة 

يف املجالت املختلفة للعلوم الإدارية. 

العدد الأول

يف العدد الأول من املجلد الثامن والع�صرين، طرحت خم�صة 

اأبحاث؛ منها اأربعة اأبحاث يف الق�صم العربي وبحث واحد يف 

ق�صم اللغة الإجنليزية.

الأخاقي  البعد  اأث��ر  عن  بحث  العربية:  الأبحاث  وت�صمل 

ابتهال  لاأ�صتاذة  للمروؤو�صن،  الوظيفي  الر�صا  على  للقيادة 

ال�صحة  ع��ن  ودرا���ص��ة  ال��ي��ام��ي،  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  ال�صليمان 

اأع�صاء  نظر  وجهة  م��ن  �صعود  امللك  جامعة  يف  التنظيمية 

هيئة التدري�س واملوظفن العاملن فيها، للدكتورة غزيل �صعد 

العي�صى.

�صم�س  عن  جامعة  من  بركات  حممد  الدكتور  ق��دم  كما 

منوذجاً مقرتحاً للتميز املوؤ�ص�صي يف امل�صت�صفيات، واأخرياً بحث 

عن النية الريادية لدى طلبة اجلامعات احلكومية يف الأردن، 

للدكتور فوؤاد جنيب ال�صيخ والدكتورة حنن تي�صري اأبو ال�صعر 

من جامعة الريموك الأردنية.

بحثاً  الرا�صد  الدكتورة عبري  الإجنليزي قدمت  الق�صم  ويف 

�صنوات  اخلم�س  ذوي  الأط��ف��ال  اأم��ه��ات  حياة  نوعية  بعنوان 

والأ�صغر: الأمهات العامات مقارنة بالأمهات غري العامات 

يف مدينة الريا�س.

العدد الثاين

عربية،  درا�صات  خم�س  على  �صمل  فقد  الثاين  العدد  اأم��ا 

فقد قدم الدكتور حممود ال�صنطي والأ�صتاذ اإبراهيم اأبو عودة 

من جامعة الإ�صراء بفل�صطن بحثاً عن الدور الو�صيط جلودة 

احلياة الوظيفية يف العاقة بن القيادة ال�صرتاتيجية والأداء 

املوؤ�ص�صي بجهاز ال�صرطة الفل�صطينية.

حتليل  ع��ن  درا���ص��ة  ال�صهراين  �صعيد  ال��دك��ت��ور  ق��دم  كما 

املو�صوعات البحثية املتعلقة باملغرتبن للعمل من تلقاء اأنف�صهم 

خال املدة من 1997م اإىل 2018م، ودرا�صة اأعدها الدكتور 

موؤيد الف�صل من جامعة موؤتة الأردنية عن العاقة بن التحفظ 

امللكية  �صوء  يف  ال�صتثمارية  ال��ق��رارات  وك��ف��اءة  املحا�صبي 

الإدارية: درا�صة ميدانية يف البيئة الأردنية.

كما قدم الدكتور ب�صام الب�صام من جامعة امللك �صعود اإطاراً 

مقرتحاً لتبني احلوكمة يف القطاع العام، واأخرياً درا�صة للدكتور 

اأحمد ع�صيمي عن دور جلنة املراجعة بال�صركات امل�صاهمة يف 

اململكة  حالة  املالية:  الأزم��ات  من  احلد  النا�صئة يف  الأ�صواق 

العربية ال�صعودية.

هيئة التحرير

الإداري��ة«  »العلوم  �صعود  امللك  جامعة  حترير  هيئة  يراأ�س 

التدري�س  الدكتور حممد اجلراح، ع�صو هيئة  الأ�صتاذ  �صعادة 

الدكتور  من  ومكونة  الأع��م��ال،  اإدارة  بكلية  القت�صاد  بق�صم 

والدكتور  النع�صاين،  املح�صن  عبد  والدكتور  املحيميد،  اأحمد 

العواد،  فوؤاد  والدكتور  يحيى اجلرب،  والدكتور  حممد عثمان، 

التحرير، كما توجد  والأ�صتاذ وليد عبدالقيوم، �صكرتري هيئة 

هيئة ا�صت�صارية عاملية بها اأ�صاتذة من جامعات عاملية.

قواعد الن�شر

الن�صر  قواعد  على  الطاع  والأكادميين  للباحثن  وميكن 

الإلكرتوين  املوقع  طريق  عن  املجلة  من  ال�صابقة  والأع���داد 
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اجلميع يبحث عن ال�صعادة، لكن 

عملماء  تو�صل  عليها؟  يح�صل  متى 

الن�صبة  اأن  اإىل  اأمريكيون  وباحثون 

الأكرب من الب�صر ي�صعرون بال�صعادة 

التامة يف فرتتن زمنيتن خمتلفتن 

عمر  بحدود  الأوىل  اأعمارهم؛  من 

عمر  ب��ح��دود  وال��ث��ان��ي��ة  الع�صرين، 

ال�صتن.

ع���ن معهد  ����ص���درت  ال���درا����ص���ة 

ال��ق��وم��ي  وامل��ك��ت��ب  “دارمتونث” 
القت�صادية،  للبحوث  الأم��ري��ك��ي 

اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء خ��ال��ه��ا  وت��و���ص��ل 

الإن�صان يبداأ مبواجهة اأكرب م�صاكل 

 48 اأو   47 ب�صن  حياته  وجودية يف 

ت�صل  ال�صعادة  اأن  ح��ن  يف  ع��ام��ا، 

واأن  وال�60،  ال�20  عمر  يف  قمتها 

ل  لاإن�صان  بالن�صبة  ال�صعادة  اأم��ر 

»ذك��را  ك��ان  اإن  جن�صه  على  يتوقف 

وو�صعه  تعليمه  وم�صتوى  اأنثى«  اأو 

التي  وال��ب��اد  وعائلته  الجتماعي 

يعي�س فيها.

يكمن  ال�صبب  فاإن  للعلماء  ووفقا 

الكيميائية  البيولوجية  العمليات  يف 

ون�صبة  الإن�صان  ج�صم  يف  اجلارية 

الهرمونات فيه.

ال�صتنتاج ال�صابق ذكره تو�صل اإليه 

نف�صية  اأزم��ات  درا�صة  بعد  العلماء 

يواجهها الإن�صان يف 132 دولة، مبا 

فيها الدول املتطورة والنامية.

اأو�صحت  املتطورة،  البلدان  ويف 

نتائج الدرا�صة اأن الب�صر يبداأون يف 

ب�صن  العميق”  “الياأ�س  من  املعاناة 

47 عاما، اأما البلدان النامية فتبداأ 
تلك الأزمة فيها لدى الإن�صان ب�صن 

48 عاما و�صهرين،  واأ�صارت اإىل اأن 
رو�صيا  يف  قليا  تختلف  “لأو�صاع 
وال�صن واملك�صيك حيث تبداأ الأزمة 

ب�صن 43 عاما.

الأمريكيون  العلماء  اأج��رى  كما 

ل��ل��راأي بهدف  اأي�����ص��ا ا���ص��ت��ط��اع��ا 

حتديد “م�صتوى ال�صعادة” بدءا من 

ال�صعادة التامة حن ير�صى الإن�صان 

الر�صى  بعدم  وانتهاء  �صيء  كل  عن 

الكامل بحياته، مبينة نتائج الدرا�صة 

اأن ن�صبة ال�صعادة لدى الإن�صان تبلغ 

ذروتها يف �صن 18–20 عاما وب�صن 

الأدنى  بينما احلد  70- عاما،   60
 48–47 ���ص��ن  يف  ي��ك��ون  لل�صعادة 

اأن  ال�صتطاع   اأظ��ه��ر  كما  ع��ام��ا. 

الياأ�س يبداأ بال�صتياء على الإن�صان 

موؤ�صرات  تنخف�س  ح��ن  تدريجيا 

 20 م��دى  على  احلياة  عن  الر�صى 

بقدر  املوؤ�صرات  تلك  تقل  ثم  عاما، 

تبداأ  ثم  50 عاما،  اقرتابه من �صن 

يف الرتفاع جمددا بدءا من �صن 60 

 70 �صن  ببلوغه  ذروتها  وتبلغ  عاما 

عاما.

بعد  فاإنه  الباحثن،  بح�صب  لكن 

حتليل نتائج م�صح ملا يقرب من 15 

الأعمار،  خمتلف  من  �صخ�س  األ��ف 

 65 ال�  �صن  بعد  تعود  ال�صعادة  فاإن 

اإىل  وت�صل  النا�س  من  الكثري  عند 

ووجد   ،70 ال���  �صن  بحلول  ذروتها 

فرتة  ترتبط  ما  غالًبا  اأن��ه  العلماء 

منت�صف العمر بنق�س فر�س العمل 

اأو عدم الر�صا عن الو�صع املايل.

قــــــــــــــــرأت لك..

���ص��رورة  حديثة،  درا���ص��ة  اأك���دت 

الإلتزام ب�صرامة بقواعد واإجراءات 

يوؤثر  ال���ذي  الج��ت��م��اع��ي،  التباعد 

خف�س  يف  املتوقع  من  اأك��رب  ب�صكل 

معدلت انت�صار وباء فريو�س كورونا 

امل�صتجد.

نيوز  »م��ي��دي��ك��ال  مل��وق��ع  ووف��ق��ا 

التجمعات  ح�صر  ف���اإن  ت�����وداي«، 

اأقل  اأو  اأ�صخا�س   10 يف  الب�صرية 

تف�صي  كبح  يف  مفيدا  ي��ك��ون  رمب��ا 

ال��وب��اء ال��ذي اأ���ص��اب اأك��ر م��ن 50 

مليون �صخ�س يف العامل حتى الآن.

اأ�صهر  ع���دة  ال��ب��اح��ث��ون  وق�����ص��ى 

ال��ف��ريو���س،  ف��ه��م طبيعة  اأج���ل  م��ن 

مثلى  طريقة  اإيجاد  اإىل  م�صعى  يف 

لتطويقه.

ور�����ص����د ب���اح���ث���ون م����ن م��ع��ه��د 

بقيا�س  للتكنولوجيا  ما�صا�صو�صت�س 

كيفية انت�صار الفريو�س يف التجمعات 

النتائج  واأظهرت  الكربى،  الب�صرية 

انت�صار  تفاقم  التجمعات  ه��ذه  اأن 

اأكر  اأرواح  ح�صد  ال��ذي  الفريو�س 

من مليون و260 األف �صخ�س.

بع�س  يف  اأن��ه  الباحثون،  ووج��د 

احل������الت، ي��ن��ت��ق��ل ال��ف��ريو���س من 

�صليم،  �صخ�س  اإىل  م�صاب  �صخ�س 

ثم متر العدوى اإىل �صخ�س ثالث.

العدوى  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت 

الأ�صخا�س  ع�صرات  اإىل  تنتقل  قد 

الآخرين، خال فرتة زمنية ق�صرية، 

قيود  تخفيف  اأن  يعني  م��ا  وه���و 

ما  اأكرب  ب�صكل  الجتماعي  التباعد 

يزال �صابقا لأوانه.

التابعة  �صكاجيت  مقاطعة  يف 

ل���ولي���ة وا����ص���ن���ط���ن، م���ث���ا، ت��اب��ع 

الباحثون حالة 53 �صخ�صا اأ�صيبوا 

فوجدوا  امل�صتجد،  كورونا  ب�فريو�س 

طريق  ع��ن  ال��ع��دوى  التقطوا  اأن��ه��م 

ال�صخ�س نف�صه. ويف ن�صاط ح�صره 

�صاعتن  م��دى  على  �صخ�صا،   61
ت�صخي�س  مت  ال�����ص��اع��ة،  ون�����ص��ف 

 33 لدى  كورونا  بفريو�س  الإ�صابة 

�صخ�صا، بينما كان الآخرون »حالت 

م�صتبهة«. وجرى العتماد على اآلية 

تقليل  لأج��ل  الجتماعي  التباعد 

العام  مطلع  منذ  امل��ر���س،  انت�صار 

اأحدث  اجل��اري، لكن هذا الإج��راء 

�صلا يف القت�صاد العاملي.

اأغ��ل��ب دول ال��ع��امل اإىل  وب���ادرت 

من  الجتماعي  التباعد  تخفيف 

اأجل اإعادة حتريك عجلة القت�صاد، 

العامة  املوا�صات  بعودة  و�صمحت 

ومت فتح املطاعم، لكن مع القت�صار 

على طاقة ا�صتيعابية اأقل.

العلماء  ق��دم  حديثة،  درا�صة  يف 

احليوي  للدور  اكتمال  اأك��ر  فهما 

املخ  �صحة  يف  ال��ن��وم  يلعبه  ال���ذي 

وت��و���ص��ل��وا اإىل حت���ول م��ف��اج��ئ يف 

 2.4 �صن  يف  يحدث  النوم  وظيفة 

هدفه  يتغري  عندما  تقريبا  ع��ام 

الأ�صا�صي من بناء املخ اإىل ال�صيانة 

والإ�صاح.

وقال باحثون اإنهم اأجروا حتليا 

 60 اأكر من  لبيانات من  اإح�صائيا 

فرتة  ودر�صوا  بالنوم،  تتعلق  درا�صة 

النوم ومدة مرحلة نوم حركة العن 

ال�صريعة وحجم املخ وحجم اجل�صم، 

لكيفية  ح�صابيا  منوذجا  وابتكروا 

تغري النوم اأثناء النمو.

هناك بالأ�صا�س نوعان من النوم، 

وكل منهما مرتبط مبوجات حمددة 

ون�صاط ع�صبي يف املخ، وتعد مرحلة 

حركة العن ال�صريعة، التي تتحرك 

ف��ي��ه��ا ال��ع��ن ب�����ص��رع��ة م���ن ج��ان��ب 

املغلقة،  اجل��ف��ون  خلف  اآخ���ر  اإىل 

اأحام مفعمة  مبثابة نوم عميق مع 

باحليوية، وتكون مرحلة النوم بدون 

حركة العن ال�صريعة با اأحام اإىل 

حد كبري.

اأن���ه يف �صن  واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج 

الوظيفة  تتغري  تقريبا،  ع��ام   2.4
وقطع  ب��ن��اء  م��ن  للنوم  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

الو�صات اأثناء مرحلة النوم العميق 

اإىل الإ�صاح الع�صبي خال مرحلة 

ومرحلة  ال�صريعة  العن  حركة  نوم 

النوم بدون حركة العن ال�صريعة.

علم  اأ�صتاذ  �صافادج  ف��ان  وق��ال 

البيئة وعلم الأحياء التطوري والطب 

يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  احل�صابي 

لو�س اجنلي�س، وهو اأحد كبار معدي 

»�صاين�س  دوري��ة  يف  املن�صور  البحث 

لأن  بالذهول  »�صعرنا  اأدفان�صيز: 

هذا التحول يحدث وكاأن هناك زرا، 

اإنه قاطع ب�صدة«.

العن  حركة  نوم  فرتة  وترتاجع 

ويق�صي  العمر،  تقدم  مع  ال�صريعة 

الذين  ال����ولدة،  حديثو  الأط��ف��ال 

�صاعة   16 ح���وايل  ال��ن��وم  ميكنهم 

ي��وم��ي��ا، ن��ح��و 50 ب��امل��ئ��ة م��ن وق��ت 

العن  حركة  نوم  مرحلة  يف  نومهم 

وا�صحا  انخفا�صا  لكن  ال�صريعة، 

تقريبا،  عام   2.4 �صن  عند  يحدث 

نحو  اإىل  الن�صبة  ه��ذه  وتنخف�س 

25 باملئة بحلول �صن العا�صرة واإىل 
يف  باملئة  و15   10 ح��وايل  بن  ما 

�صافادج  فان  وقال  عاما.   50 �صن 

»النوم من متطلبات مملكة احليوان 

مثل  تقريبا  مكان  كل  يف  باأ�صرها 

من  رك��ي��زة  وه��و  والتنف�س،  الأك���ل 

ركائز �صحة الإن�صان«.

السعادة التامة تتحقق في فترتين زمنيتين من عمرك

ات التباعد االجتماعي بصرامة ضرورة االلتزام بإجراء

دراسة حديثة تكشف دور النوم في »صيانة« المخ



ال�شكلية  الأمور  ال�شابق  املقال  ا�شتعر�شنا يف 

اأن تتوافر يف جمال�س اجلامعة حتى  التي يجب 

التي  وال��ق��واع��د  �شحيحة،  اجتماعاتها  تكون 

حتكم الدعوة اإىل اجتماعات املجال�س، ويف هذا 

اجلزء نكمل القواعد العامة املتعلقة باجتماعات 

جمال�س اجلامعة.

من يحق له ح�شور اجلل�شة:

ن�شت املادة الثامنة من النظام على اأن يعقد 

ي�شح  ول  اجتماعاته،  اجلامعات  �شوؤون  جمل�س 

انعقاد الجتماع اإل اإذا ح�شره ثلثا الأع�شاء على 

الأقل، فن�س على ح�شور الأع�شاء فقط، ونف�س 

باملجال�س؛  اخلا�شة  املواد  جميع  يف  ورد  الن�س 

فل يحق ح�شور اجلل�شة اإل للأع�شاء، فمن هم 

الأع�شاء؟

يق�شد النظام بح�شور الأع�شاء اأي الأ�شخا�س 

الأ�شخا�س  ع�شويتهم؛  على  النظام  ن�س  الذين 

نظامياً  يعد  ل  ولذا  الت�شويت،  حق  لهم  الذين 

ح�شور اأي �شخ�س غري ع�شو للجل�شة، و�ُشمح له 

بالت�شويت. واأ�شرنا قبل ذلك اإىل �شفات اأع�شاء 

جمل�س �شوؤون اجلامعات على �شبيل املثال.

ينبغي  اأم����وراً  يفر�س  العملي  ال��واق��ع  لكن 

اأغلب  يف  ا�شتُحدث  فمثل  العتبار؛  يف  اأخذها 

من�شب  مثل  جديدة  منا�شب  اجلامعة  كليات 

الق�شم،  رئي�س  وكيلة  ومن�شب  الوكيل،  م�شاعدة 

فهل حت�شران اجتماعات جمل�س الكلية وجمل�س 

على هذين  الن�س  رغم عدم  وت�شوتان،  الق�شم، 

املن�شبني من �شمن اأع�شاء املجل�س؟

يف نف�س ال�شياق قد توافق اجلامعة على ندب 

للعمل يف  اأخرى  ع�شو هيئة تدري�س من جامعة 

جامعتنا ملدة حمددة، اأو قبول اإعارته جلامعتنا، 

ولديه عبء تدري�شي كامل فهل يحق له ح�شور 

جل�شات جمال�س الأق�شام؟!

من�شوبي  م��ن  يكن  مل  مل��ن  يحق  ل  اأن���ه  ن��رى 

اجلامعة ع�شو هيئة تدري�س اأن يح�شر مثل هذه 

تدري�شي  عبء  لديه  كان  لو  حتى  الجتماعات 

كذلك  الق�شم،  يف  الفاعل  ح�شوره  ول��ه  كامل، 

وهم  الق�شم،  م��ع  املتعاونني  ح�شور  ي��ج��وز  ل 

اإج��راءات  وفق  بهم  ي�شتعان  الذين  الأ�شخا�س 

اإدارية حمددة لتدري�س بع�س املواد.

املندوب  التدري�س  هيئة  ع�شو  اأن  نرى  كذلك 

معهد  طريق  عن  املتفرغ  امل�شت�شار  اأو  املعار  اأو 

امللك عبداهلل، اأو املتفرغ تفرغاً علمياً ل يحق له 

ح�شور اجتماعات الق�شم طوال مدة اإعارته، اإل 

اإذا ا�شرتط الق�شم يف قرار املوافقة على اإعارته 

اأن يح�شر املجال�س.

اأو  بالوكالة،  الجتماع  ح�شور  يجوز  ل  اأي�شاً 

الإنابة، فل يحق لأي ع�شو من اأع�شاء املجل�س 

اأن يوكل �شخ�شاً حل�شور اجلل�شة عنه، حتى لو 

ينوب  اأن  يجوز  ل  كذلك  ر�شمية،  وكالة  اأعطاه 

املتغيب  الع�شو  عن  احلا�شرين  الأع�شاء  اأحد 

نيابة  والت�شويت  باحلديث  فو�شه  اأن��ه  بدعوى 

عنه.

النظام  من  واخلم�شون  الثالثة  امل��ادة  ن�شت 

اأن���ه ي��ج��وز ح�����ش��ور اج��ت��م��اع��ات اأي من  ع��ل��ى 

على  بناء  النظام  يف  عليها  املن�شو�س  املجال�س 

بعد  الأع�����ش��اء  اأح���د  اأو  املجل�س  رئي�س  طلب 

لديه  مب��ا  ليفيدهم  املجل�س،  رئي�س  م��واف��ق��ة 

حق  يكون  اأن  على  واإي�شاحات،  معلومات  من 

وهذا  فقط.  املجل�س  باأع�شاء  خا�شا  الت�شويت 

ي��راه  م��ن  دع���وة  يف  احل���ق  للرئي�س  اأن���ه  يعني 

حل�شور اجلل�شة لل�شتفادة منه يف اأحد اأو بع�س 

ذلك  يناق�س  قد  اأن��ه  ورغ��م  اجلل�شة،  موا�شيع 

له  يحق  ل  اأنه  اإل  نظره  وجهة  ويبدي  املو�شوع 

الت�شويت. وجرى العمل على اأن يرتك الجتماع 

له  ال�شماح  مت  الذي  املو�شوع  ينتهي  ما  مبجرد 

ملناق�شته. باحل�شور 

باأ�شخا�شهم  الأع�شاء  يجتمع  اأن  ويفرت�س 

وج��ه��اً ل��وج��ه يف م��ك��ان وزم����ان حم��ددي��ن، اإل 

الأع�شاء  ح�شور  ع��ن  ال�شتعا�شة  ميكن  اأن��ه 

اأو  الهاتف،  طريق  عن  يكون  اأن  باأ�شخا�شهم 

اأو  بورد،  البلك  برنامج  مثل  احلديثة  الربامج 

البدائل  لهذه  تقريباً جلاأت  املجال�س  زووم. وكل 

لتعذر اجتماع الأع�شاء  اأزمة كورونا نظراً  اأثناء 

الأع�شاء  يوجه  الأح��وال  كل  ويف  باأ�شخا�شهم، 

معايل  بقولهم  للرئي�س،  اجلل�شة  يف  خماطبتهم 

الوزير اأو معايل الرئي�س اأو �شعادة العميد.. الخ.

وق����د ت���ط���راأ ب��ع�����س الأم�����ور 

لعقد  املجل�س  في�شطر  العاجلة، 

اأن  اأي  بالتمرير،  عاجل  اجتماع 

بالأع�شاء  اجلل�شة  رئي�س  يت�شل 

وم��دى  امل��و���ش��وع،  ع��ن  ويبلغهم 

اأه��م��ي��ت��ه، وا���ش��ت��ع��ج��ال��ه، واأن����ه 

يعقد  اأن  ي�شتطيع  ل  ا�شتثناًء 

ل��ذا  امل���وق���ف،  ل�����ش��رورة  جل�شة 

راأيهم  اإبداء  الأع�شاء  من  يطلب 

عليه  والت�شويت  امل��و���ش��وع،  يف 

بالتمرير.

حم�شر  اأخ��ذ  يعني  والتمرير 

ل��ك��ل ع�����ش��و يف مقر  الج��ت��م��اع 

اأو حتى املنزل ليبدي  اأو الكلية،  عمله، الوزارة، 

وي�����ش��وت عليه،  امل��ط��روح،  امل��و���ش��وع  راأي���ه يف 

الأ�شل،  من  ا�شتثناء  يعترب  بالتمرير  والجتماع 

احلاجة  عند  اإل  اليه  اللجوء  يتم  ال  ويجب 

الق�شوى.

على  بالتمرير  املح�شر  يعر�س  اأن  وي��ج��ب 

يُكتفى  ول  عددهم،  كرث  لو  حتى  الأع�شاء،  كل 

اجلميع  ي�شارك  واإمن��ا  الأع�شاء،  ثلثي  بن�شبة 

عيوب  ومن  املح�شر،  وقائع  يف  راأيهم  اإبداء  يف 

املح�شر بالتمرير اأنه ل يعطي املو�شوع املطروح 

ولهذا  والبحث،  والتمحي�س  النقا�س  من  حقه 

اأي  اأنه يف حالة اعرتا�س  تقرر القواعد العامة 

يجب عر�س  فاإنه  بالتمرير  املح�شر  على  ع�شو 

املو�شوع يف اجتماع عادي. 

ن�شت  حيث  بالإ�شارة؛  جديرة  نقطة  وهناك 

على  النظام  م��ن  واخلم�شون  اخلام�شة  امل��ادة 

املن�شو�س  املجال�س  من  اأي  لع�شو  يجوز  ل  اأنه 

يف  املجل�س  مناق�شة  ح�شور  النظام  يف  عليها 

قرابة  به  لهم  مبن  اأو  به،  املتعلقة  املو�شوعات 

اإىل الدرجة الثانية؛ اإذ يجب على الع�شو الذي 

اجلل�شة  اأعمال  جدول  يف  يخ�شه  مو�شوع  ورد 

اأن يغادر اجلل�شة اأثناء مناق�شة هذا املو�شوع.

رئي�س  ان��ح��راج  �شاهدتها  التي  الأم��ور  وم��ن 

له  ال���ذي  الع�شو  م��ن  يطلب  اأن  م��ن  اجلل�شة 

بقية  ي��اأخ��ذ  ب��اخل��روج حتى  م��ط��روح  م��و���ش��وع 

ب�شفافية  راأي��ه��م  ط��رح  يف  حريتهم  الأع�����ش��اء 

بع�س  اأن  الطريف  وم��ن  مو�شوعه،  بخ�شو�س 

اإىل  ي��ل��ج��اأون  للحرج  رف��ع��اً  اجلل�شات  روؤ���ش��اء 

الت�شويت ال�شري عند اتخاذ القرار عند تواجد 

ذلك الع�شو يف اجلل�شة.

الن�شاب القانوين للجتماع:

لجتماعات  امل��ح��ددة  امل����واد  جميع  ن�شت 

اإل  املجل�س  انعقاد  ي�شح  »ل  اأنه  على  املجال�س 

الأقل«.  على  اأع�شائه  ثلثا  الجتماع  ح�شر  اإذا 

وا�شرتاط الثلثني ن�س عام يف الأنظمة املختلفة 

ل�شحة  القانوين  الن�شاب  ح��ددت  اململكة  يف 

الجتماعات، حيث ن�شت على هذه الن�شبة مواد 

واملواد  ال�شورى،  الوزراء، وجمل�س  نظام جمل�س 

التي حتكم اجتماعات هيئة كبار العلماء، ونظام 

الق�شاء... الخ.

والثلثان هما احلد الأدنى الذي يجب تواجده 

من الأع�شاء ليكون الجتماع �شحيحاً، والن�شاب 

القانوين هو ال�شرط النظامي ل�شحة الجتماع، 

لإل��زام  النظام  كفلها  التي  ال�شمانات  واأح���د 

التداول يف  وليكون  الجتماع،  الأع�شاء ح�شور 

املوا�شيع املطروحة نوق�س من اأغلبية الأع�شاء، 

الجتماع  معينة مبجريات  فئة  تتحكم  ل  وحتى 

الجتماع  عقد  يجوز  ول  معينة،  وجهة  فتوجهه 

ال��ق��رارات  كل  وتكون  الن�شاب،  يكتمل  مل  اإذا 

املتخذة غري نظامية.

اجلل�شة  رئي�س  واجبات  اأهم  من  فاإن  ولهذا 

بدء  وع��دم  الن�شاب،  اكتمال  م��دى  يف  النظر 

يح�شب  اأن  وعليه  يكتمل،  اأن  بعد  اإل  الجتماع 

عدد الأع�شاء احلا�شرين، وهل اكتمل الن�شاب، 

غ��ريه،  اأو  ب��ذل��ك،  اجلل�شة  م��ق��رر  ي��ف��و���س  اأو 

جهاز جمال�س  مثل   - الأجهزة  اأ�شبحت  وحالياً 

اآليا،  النظام  حت�شب   - اجلامعة  يف  امل�شتخدم 

بعد اأن يثبت كل ع�شو ح�شوره اآليا.

كامل  بن�شاب  �شحيحاً  الجتماع  ينعقد  وقد 

فاإذا  النقا�س،  اأثناء  الأع�شاء  بع�س  يخرج  ثم 

الرئي�س  فعلى  القانوين  الن�شاب  ن�شبة  تاأثرت 

حيث  طريفاً  موقفاً  واأذك���ر  الجتماع،  اإي��ق��اف 

بعد  الأع�����ش��اء  بع�س  وخ���رج  الج��ت��م��اع  ع��ق��د 

مناق�شة عدة موا�شيع، ومل يتاأثر 

الن�شاب القانوين، لكنهم ده�شوا 

اجلل�شة  رئ��ي�����س  اأث��ب��ت  ع��ن��دم��ا 

الدكتور  خ��رج  وق��د  خ��روج��ه��م، 

والدكتور  ف��لن  والدكتور  ف��لن 

ال�شاعة  الجتماع عند  فلن من 

املوا�شيع  يناق�شوا  ومل  الواحدة، 

الأم���ر  ���ش��ب��ع��ة،  اإىل  ث��لث��ة  م���ن 

كان  لكنه  ب�شدة،  اأغ�شبهم  الذي 

الجتماع  حل�شور  للجميع  در�شاً 

بكامله.

الن�شاب  بني  نفرق  اأن  وينبغي 

ال���ق���ان���وين »ث��ل��ث��ي الأع�������ش���اء« 

اأخذ  هو  والت�شويت  الت�شويت،  عند  والأغلبية 

راأي الأع�شاء احلا�شرين الجتماع يف موا�شيع 

»ق��راراً«  تكون  قد  الت�شويت  ونتيجة  الجتماع، 

تو�شيات  عليها  ي��رتت��ب  »تو�شية«  ت��ك��ون  وق��د 

القرار. باتخاذ  الخت�شا�س  له  ملن  ترفع  اأخرى 

ومل ين�س النظام على طرق معينة للت�شويت، اإذ 

اأو  اأو بكتابة ورقة،  اأو برفع اليد،  األياً  قد يكون 

على  خطاأ  اأو  �شح  علمة  بكتابة  اأو  بالوقوف، 

باملناداة  اأو  ورقة يتداولها املجتمعون لكل قرار، 

بتوزيع  ويكون  ال�شري،  بالت�شويت  اأو  بال�شم، 

بنعم  راأيه  لكتابة  اأوراق �شغرية على املجتمعني، 

اأو ل ثم يجمعها رئي�س الجتماع، ويفرزها اأمام 

احل�شور، ويح�شب كم مع التو�شية وكم �شدها. 

باجتماعات  اخلا�شة  الثامنة  املادة  ن�شت  وقد 

جمل�س اجلامعة على اأن »ت�شدر قراراته باأغلبية 

اأ�شوات احلا�شرين على الأقل«، وهذه العبارات 

موجودة يف كل مواد اجتماعات املجال�س، حيث 

فرقت بني الن�شاب القانوين حل�شور الجتماع، 

والت�شويت لعدد احلا�شرين للجتماع؛ فالأغلبية 

تعني »٪50 + 1«، اأي اأن تزيد اأ�شوات املوافقة 

ا�شرتكت  التي  الأ�شوات  الرف�س على ن�شف  اأو 

جميع  ي�شمل  القانوين  فالن�شاب  الت�شويت،  يف 

اجلل�شة،  بح�شور  نظاماً  لهم  امل�شموح  الأع�شاء 

ح�شروا  الذين  الأع�شاء  ت�شمل  الأغلبية  بينما 

الجتماع و�شاركوا فيه.

وقد يكون الت�شويت بالإجماع، اأي اأن ي�شوت 

اإما  واح��د،  جانب  يف  احلا�شرين  الأع�شاء  كل 

الت�شويت  نتيجة  ت��ع��رف  وب��ذل��ك  ل،  اأو  ن��ع��م 

اجماع  هناك  يكون  ل  وقد  وبو�شوح،  مبا�شرة 

اأو اأغلبية يف الجتماع، اإذ قد تتعادل الأ�شوات 

هناك  يكون  اأن  لب��د  ل��ذا  والراف�شة،  املوافقة 

�شوت مرجح، حيث ن�شت املواد على اأنه »وعند 

الت�شاوي يرجح اجلانب الذي �شوت معه رئي�س 

يف  الفي�شل  هو  الجتماع  فرئي�س  الجتماع«. 

املادة  من  يفهم  ولهذا  الت�شاوي،  عند  املو�شوع 

ول  ل،  اأو  بنعم  الرئي�س  ي�شوت  اأن  يجب  اأن��ه 

هناك  يكن  مل  ول��و  حتى  الت�شويت،  عن  ميتنع 

ينبغي  ال�شري  الت�شويت  اأنه عند  ترجيح، ونرى 

ملن  يبني  اأن  الأ�شوات  تعادل  عند  الرئي�س  على 

�شوت حتى يكون للرتجيح اعتبار، وحتى تنتهي 

الت�شويت. م�شاألة 

ول��ه��ذا ف����اإن ام��ت��ن��اع ب��ع�����س الأع�����ش��اء عن 

الجتماع  رئي�س  امتناع  عن  يختلف  الت�شويت 

فاإن  كذلك  ترجيحي،  دور  له  الرئي�س  لأن  عنه، 

من ميتنع عن الت�شويت يعترب تخلى عن حقه يف 

الع�شو  ي�شبه  بالتايل  فهو  باختياره،  الت�شويت 

�شلبي،  موقف  وه��و  اجلل�شة،  يح�شر  مل  ال��ذي 

املثال،  �شبيل  ال�شورى على  رف�شه نظام جمل�س 

القرار  على  بالت�شويت  الأع�شاء  جميع  واأل��زم 

باملوافقة اأو عدمها.

يف  احلا�شرين  اآراء  ت��داول  يتم  اجلل�شة  ويف 

املوا�شيع املطروحة، ويكون هناك نقا�س واإبداء 

الت�شويت  يتم  النقا�س  ينتهي  اأن  وبعد  راأي، 

اأو  اإجماع،  هناك  يكن  مل  ف��اإذا  املو�شوع،  على 

ت�����ش��اوي يف الأ����ش���وات، ف���اإن ال��ق��رار ه��و ق��رار 

الأغلبية، ولهذا يجب على الأع�شاء احلا�شرين 

اللتزام براأي الأغلبية، واأل ي�شري اأي ع�شو بعد 

الجتماع اأن له راأي خمالف لأن يف هذا ك�شف 

لأ�شرار الجتماع، واعرتا�س على راأي الأغلبية.

كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية

ق�شم القانون العام

alhudaithy@yahoo.com

السكن في الفضاء
ذات يوم واأنا اأت�شفح اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي، �شادفت �شورة 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبد العزيز، اأول رائد 

ف�شاء عربي م�شلم؛ حينها امتطيت �شهوة اخليال لربهة.

ماذا لو اأن اأحداً ا�شتقر هناك؟ ماذا لو كانت الكواكب �شاحلة للإقامة 

الب�شرية؟ وتوافد النا�س اإليها رغبة يف الأمان وهرباً من احلروب وطمعاً 

يف ال�شلم اأو حتى مزيداً من البذخ والرفاهية؟!

ففي  رحبت،  الأر���س مبا  عليك  به  ت�شيق  يوم  ياأتي  لن  حينها  اأعتقد 

الف�شاء مت�شع وملذ.واأعتقد اأن انعدام اجلاذبية لن يكون عائقاً للعي�س يف 

الف�شاء، بل �شتجد الراحة يف قلبك؛ �شيكون خالياً من كل هم وحزن وحتى 

لها فل ميكنها  الأ�شياء ل مكان  الكراهية والأحقاد وال�شغينة، كل هذه 

بكل خفة كمختال  اأي�شاً  القلب لنعدام اجلاذبية. �شت�شري  ال�شتقرار يف 

فخور، وحتى امليزان لن ي�شيبك بالإحباط ف�شيبدو وزنك اأقل بكثري مما 

هو عليه يف الأر�س، مهما اأكلت ومتعت معدتك ولن ت�شطر حينها لإ�شاعة 

�شاعات من وقتك يف النادي، فاليوم يف بع�س الكواكب ق�شري جداً يقارب 

ن�شف يوم اأر�شي اأو يزيد قليًل. وباملنا�شبة هذه اأي�شاً ميزة اإيجابية مما 

يعني انق�شاء ال�شهر ب�شكل اأ�شرع فلن تاأخذ اإجازة يف نهاية ال�شهر، ولن 

فالراتب  الراتب،  انتهاء  نتيجة  �شهر  كل  اآخر  املنزل يف  يف  تكون حبي�شاً 

حينها �شيكفي اإىل نهاية ال�شهر وقد يزيد للدخار واإ�شباع نزوات النف�س.

اأعتقد اأي�شاً اأن العي�س يف الف�شاء �شيجعلك مباأمن من القلق النف�شي 

ل  هناك  فالفريو�شات  »كورونا«  فايرو�س  عدوى  من  اخلوف  عن  الناجت 

احلرارة  ول�شدة  اجلو،  ال��رذاذ يف  مع  تتطاير  بل  �شطح  اأي  على  ت�شتقر 

�شتموت �شريعاً.

واأخرياً بالرغم من ا�شتحالة ال�شكن على الكواكب والعي�س يف الف�شاء 

اإل اأن لدى علماء الف�شاء �شيء من الأمل يف ذلك وكثري منهم يرى وجود 

حياة اأخرى هناك، واأنا اأرى اأن ل باأ�س من اأحلم خفيفة ممزوجة بطيف 

من الأمل.

عبدالعزيز حممد البابطني -طالب يف ق�شم الإعلم
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همم أكاديمية
همم أكاديمية

الحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة ال�سمعية

الإعاقة ال�شمعية م�شطلح عام تندرج حتته جميع الفئات التي حتتاج 

ال�شمعية،  القدرات  ف�ي  نق�س  ب�شبب وجود  برامج وخدمات خا�شة  اإىل 

والت�شنيفات الرئي�شية لهذه الفئات هي:

- الأ�شم: وهو ال�شخ�س الذي يعاين من فقدان �شمعي بن�شبة »70 دي�شبل« 

فما فوق، وي�شبب له اإعاقة ف�ي ا�شتقبال اأو اإر�شال الكلم با�شتخدام اأو بدون 

ا�شتخدام املعينات ال�شمعية.

- �شعيف ال�شمع: وهو الذي يعاين من فقدان �شمعي يرتاوح بني »35 – 

69 دي�شبل«، ول ي�شبب له اإعاقة ف�ي ا�شتقبال اأو اإر�شال الكلم با�شتخدام اأو 
بدون ا�شتخدام املعينات ال�شمعية.

ويتوجب على اأع�شاء هيئة التدري�س اأن ياأخذوا بالعتبار اأن درجة الإعاقة 

ال�شمعية لدى الطلب ترتاوح ما بني ب�شيطة اإىل فقدان �شمع تام، واأنهم 

يعانون من �شعوبة يف التوا�شل اللفظي والتفاعل، و�شعوبة اأثناء الت�شال 

ال�شمعي والقراءة والكتابة، و�شعوبة يف فهم التعليمات والأ�شوات التمييزية، 

وعدم و�شوح الكلم، وم�شاكل يف التوازن / التنا�شق احلركي، ويف الت�شور 

والإدراك، وامليل نحو اأخذ الأ�شياء بطرق ملمو�شة.

يحتاج الطلب ال�شم و�شعاف ال�شمع اإىل اأجهزة متنوعة، مثل اأجهزة تعزيز 

وتقوية ال�شمع، زراعة القوقعة، بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام بع�س ال�شرتاتيجيات 

والأ�شاليب مثل لغة ال�شفاه لتعزيز قدرات ال�شمع والتوا�شل.

ويتوقع اأن توفر مراكز الطلب ذوي الإعاقة بع�س اخلدمات والتكييفات 

منها: اأجهزة تعزيز ال�شمع، مرتجمو لغة الإ�شارة / ترجمة �شفهية، �شرح 

تو�شيحي با�شتخدام ال�شور اأو الفيديوهات، امل�شاعدة يف تدوين امللحظات، 

اجللو�س يف الأمام بالقرب من املتكلم لقراءة ال�شفاه، ومواجهة املتحدث وجها 

لوجه اأثناء املحا�شرة.

كما يحتاج الطلب ذوو الإعاقة ال�شمعية اإىل ملحق مكتوب للتعليمات 

ال�شفهية والواجبات واملهام التعليمية، بالإ�شافة اىل متديد وقت الختبار 

واإعطاء وقت اإ�شايف، والو�شول اإىل معالج الن�شو�س، وا�شتخدام مرتجم 

لتعليمات املحا�شرة والختبارات، وا�شتخدام الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�س اأو 

معالج الن�شو�س لإجراء مناق�شات مع ع�شو هيئة التدري�س.

وعلى ع�شو هيئة التدري�س اأن يكون طبيعياً اأثناء التعامل مع مرتجم لغة 

الإ�شارة، واأن ي�شمح للطالب باجللو�س يف اأقرب مكان لروؤيته اأو روؤية املرتجم 

وال�شبورة اأو ال�شا�شة معاً يف نف�س الوقت، وعليه اأن يدرك اأن املرتجم يتاأخراً 

قليًل يف نقل املعارف واملعلومات.

ومن املهم اأي�شاً اإعطاء الطالب الوقت الكايف للفهم، والعمل على توفري 

ن�شخ من اخلطة الدرا�شية، والعرو�س التقدميية، وعلى ع�شو هيئة التدري�س 

توفري جميع الو�شائل ال�شمعية الب�شرية مثل الأف��لم، وم�شغل الأقرا�س 

اأن  واأن يتذكر  اإي�شاحية ومرتجمة،  املدجمة والفيديو، مع و�شائل عر�س 

الطالب الذي يعاين من فقدان ال�شمع ل ميكنه النتباه اإىل اأكرث من م�شدر 

توا�شل يف نف�س الوقت، واأن يتحدث وي�شتمع مبا�شرة للطالب، ولي�س ملرتجم 

لغة الإ�شارة اأو جهاز ال�شتماع، وعليه اأن يلقي املحا�شرة من مقدمة الغرفة 

الدرا�شية، واأن ل يحجب الفم والوجه عند الكلم، واأن ل يتحدث اأثناء الكتابة 

على ال�شبورة، ويعيد ويكرر �شياغة الأ�شئلة والتعليقات قبل الإجابة، واأن ل 

يغايل يف �شرعة النطق فهذا يعيق الطالب من متابعة حركة ال�شفاه.

برنامج الو�شول ال�شامل

أ. د. إبراهيم الحديثي
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دور فاعل ومؤثر
للمخطط العمراني

يتفق عموم املفكرين والرواد 

يف املجال العمراين اأن العملية 

عمل  منظومة  ه��ي  التنموية 

ومفتوحة  وم��ت��غ��رة  م�ستمرة 

للو�سول  دائما  تهدف  النهاية، 

دور  ف��اإن  وبالتاأكيد  للأف�سل، 

ط العمراين يعد »فاعًل  املخطِّ

جمتمعه؛  يف  واأ�سيًل«  وموؤثراً 

التنموية  العملية  اأن  باعتبار 

ج��ام��دة،  اآل��ي��ة  عملية  لي�ست 

دائما  تخاطب  متغرة  هي  بل 

للأف�سل. والو�سول  امل�ستقبل 

وان���ط���لق���ا م����ن ال��ط��ف��رة 

ال��ع��م��ران��ي��ة احل���ال���ي���ة ال��ت��ي 

منظومة  ت��دع��م  ك��رى  م�سروعات  وب���روز  اململكة  ت�سهدها 

كرى  اأهمية  يكت�سب  العمراين«  »املخطط  دور  فاإن  العمران، 

االجتماعية  باأبعادها  العمرانية  املنظومة  مع  مهنياً  للتعامل 

والبيئية. واالقت�سادية 

وميكن تو�سيف دور »املخطط العمراين« نحو جمتمعه باأنه 

يف املقام االول »فاعل« يف ت�سخي�ص الو�سع الراهن والتحليل 

ومواجهة  االإيجابيات  تعزيز  اأجل  من  املجتمع  لق�سايا  االأمني 

واملقرتحات.  وتبنِّي احللول  امل�سكلت  ومعاجلة  التحديات 

مبجتمعه  مبا�سر  ب�سكل  العمراين«  »املخطط  عمل  ويرتبط 

واملجتمعية  احل�سارية  اخللفية  مع  واالت�ساق  طموحاته  وتبني 

كفاءة  رفع  اىل  عمله  نطاق  ويت�سع  ت�سويه،  اأو  اغ��رتاب  دون 

على  واحلفاظ  واملجتمعي  العمراين  والتوازن  البيئي  االأداء 

ال  وبالتايل  االأفراد.  معي�سة  م�ستوى  وحت�سني  املحلية  الهوية 

العمرانية  اخلطط  اإع��داد  عند  العمراين  املخطط  دور  يقف 

م�ستوى  رفع  اإىل  ذلك  يتعدى  بل  التنموية،  ال�سيا�سات  ور�سم 

واالإن�سانية. جودة احلياة واالرتقاء باجلوانب اخلدمية 

العمراين  املخطط  دور  تو�سيف  ميكن  �سبق  ملا  وباالإ�سافة 

والفاعل  املحرك  يعد  حيث  التنمية،  منظومة  يف  »موؤثر«  باأنه 

وتاأ�سي�ص  العمران،  الذهنية مل�ستقبل  ال�سورة  االأ�سيل يف ر�سم 

م�سهد ح�سري يرتقي بالذوق العام، وي�سهم اإيجاباً يف توظيف 

الطاقات واملقدرات واملوارد ب�سكل اأكرث كفاءة واإتقان.

العربية  للمملكة  الوطنية  الروؤية  ت�ستهدفه  مما  وانطلقا 

متطورة،  ع�سرية  وطموحات  اأه��داف  من   2030 ال�سعودية 

ي�سبح للمخطط العمراين دور كبر وموؤثر يف ر�سم اخلريطة 

الوطنية  الروؤية  برامج  به حتقيق  ومنوط  للعمران،  امل�ستقبلية 

االزده��ار  ركائز  دعم  يف  بفاعلية  وامل�ساركة   2030 للمملكة 

املجتمعية. والهوية  االأ�سالة  على  واحلفاظ  والتنمية 

ال��ع��م��راين« نحو  ي��رز دائ��م��اً دور »امل��خ��ط��ط  اخل��ل���س��ة: 

جمتمعه يف تعديل امل�سارات وانتقاء اأف�سل اخليارات والتغلب 

م�ستنرة  واع��ي��ة  عمرانية  لتنمية  حتقيقاً  امل��ع��وق��ات،  على 

ال��روؤى  طياتها  يف  وت��اأخ��ذ  بالطموحات  ترتقي  م�ستدامة، 

الع�سرية، وحتافظ على الهوية املحلية، وتنطلق مل�ستقبل زاهر 

باإذن اهلل. ال�سعودية  العربية  للمملكة  وواعد 

اأ�ستاذ التخطيط العمراين واالإقليمي

كلية العمارة والتخطيط

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم االإعلم 

بكلية االآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691
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يف ظ��ل م��ا ي��ت��ع��ر���ص ل��ه ال��ع��امل يف ال��وق��ت 

والتوجه   »Covid-19« جائحة  من  احل��ايل 

وانطلقاً  االإلكرتوين،  والتدريب  التعليم  نحو 

و�سعياً   ،20 الفكر  لقمة  اململكة  رئا�سة  م��ن 

وا�ستدامة،  ازده���اراً  اأك��رث  م�ستقبل  لت�سكيل 

والتدريب  التعليم  اأنظمة  هيكلة  اإعادة  والأهمية 

وتعزيز قدرتها على التكيف، وتعزيز اال�ستجابة 

ب��د م��ن احلديث  ال��ق��ادم��ة، ك��ان وال  ل��لأزم��ات 

االإلكرتوين  والتدريب  التعلم  اأنظمة  اأب��رز  عن 

يلي: كما  ن�ستعر�سها  و�سوف 

:Moodle »نظام »مودل -

هو نظام اإدارة تعلُّم مفتوح امل�سدر، يعني بيئة 

ال�سيئية،  بالوحدات  ه  املوجَّ الديناميكي  التعلم 

و�سعبية؛  ا�ستخداًما  االأنظمة  اأك��رث  من  ويعد 

ن  متكِّ اإل��ك��رتون��ي��ة،  تعليمية  بيئة  ي��وف��ر  حيث 

االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  م��ع  االت�سال 

على  �سخ�سًيا  ا�ستخداًما  ا�ستخدامه  وميكن 

التعلم  الإدارة  اأدوات  وي��ق��دم  ال��ف��رد،  م�ستوى 

والتدريب االإلكرتوين ت�سمل: منتديات النقا�ص، 

اأدوات  جميع  وكذلك  احليَّة،  النقا�ص  وغ��رف 

االإلكرتونية،   االختبارات  تخ�ص  التي  التقييم 

.SCORM ويتميز بدعمه ملعاير 

:Blackboard »نظام »بلك بورد -

يعد من اأقوى اأنظمة اإدارة التعلم االإلكرتوين 

ب��ورد،  ب��لك  �سركة  من  امل�ستخدمة  التجارية 

االأخ���رى؛  للأنظمة  بالن�سبة  ب��ال��ق��وة  ويتميز 

على  م��وؤ���س�����س��ة   3600 م��ن  اأك���رث  يف  م  وي���ق���دَّ

النظام:  يدعمها  التي  واللغات  العامل،  م�ستوى 

واالإيطالية،  واالإ�سبانية،  والعربية،  االإجنليزية، 

متميزة  تعليمية  خدمات  ويقدم  والفرن�سية، 

اأ�ساتذة  من  التعليمية  العملية  عنا�سر  جلميع 

وميتاز  وغرها،  واإدارة  اأم��ور  واأولياء  وط��لب 

اأن  كما  والتو�سع،  للتطوير  وقابليته  باملرونة 

النظام متوافق مع معاير عاملية لتاأليف املواد، 

 ،SCORM معاير  مثل:  االختبارات،  ولو�سع 

.lmsو

:Edmodo - من�سة 

للمعلمني  توفر  اجتماعية جمانية  من�سة  هي 

وتبادل  والتعاون،  للت�سال  اآمنة  بيئة  والطلب 

اإ�سافة  الرقمية،  وتطبيقاته  التعليمي،  املحتوى 

اإىل الواجبات املنزلية، والدرجات واملناق�سات، 

مليون   47 من  اأك��رث  حالًيا  املن�سة  وي�ستخدم 

املدار�ص  ومديري  والطلب  املعلمني  من  ع�سو 

اأول  لقب  ت�ستحق  بذلك  وهي  االأم��ور،  واأولياء 

وتغطي  بالعامل،  اجتماعي  تعلم  �سبكة  واأك��ر 

190 دولة بلغات خمتلفة منها العربية.
اآمنة  ط��رًق��ا  يوفر  اأن��ه   Edmodo ويتميز 

املحتوى،  وم�ساركة  والتوا�سل  للت�سال  و�سهلة 

وحتديد  االختبارات،  وتوزيع  االأفكار،  وتبادل 

امل���ه���ام، واإ����س���ع���ارات امل���در����س���ة، وم�����س��اه��دة 

الطلب،  مل�ستوى  والكيفية  الكمية  التقديرات 

واأولياء  والزملء  الطلب  مع  التوا�سل  واإدارة 

االأمور.

:MOOCs »نظام »موك -

 Massive Open Online« هي اخت�سار

االإل��ك��رتون��ي��ة  امل���ق���ررات  وت��ع��ن��ي   »Courses
وا�سعة االنت�سار، وتُعرف باأنها: دورة تهدف اإىل 

والو�سول  والتفاعلية  امل�ساركة  من  وا�سع  نطاق 

اإىل  باالإ�سافة  االإن��رتن��ت،  �سبكة  عر  املفتوح 

التقليدية. الدرا�سية  املواد 

وتوفر MOOCs اأندية امل�ستخدم التفاعلية 

للطلب  امل��ج��ت��م��ع  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  ال��ت��ي 

واالأ�ساتذة واملعيدين، وتقوم على اأ�سا�ص و�سائل 

التعلم  على  الرتكيز  م��ع  التفاعلية،  االإع���لم 

لذلك  ونتيجة  االأق��ران،  تعلم  من  بداًل  الفردي 

اأودا�سيتي  مثل:  ال�سركات،  من  العديد  ظهرت 

Coursera، واإيديك�ص   Udacity، وكور�سرا 
Edx.

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

:Teams
والتوا�سل  للتعاون  من�سة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و 

لل�سركات والفرق املهنية واملوؤ�س�سات، وي�ستطيع 

على  متعددة  ف��رق  ب��ني  التبديل  م�ستخدموه 

حيث  وقنواتها،  اأع�سائها  منها  ولكل  التطبيق، 

 ،Slack »�سلك«  لرنامج  جيداً  بديًل  يعتر  

امل��ي��زات  م��ن  جم��م��وع��ة  اأي�����س��اً  يت�سمن  لكنه 

وبرامج  تطبيقات  مع  توافقه  بف�سل  االإ�سافية 

االأخرى.  Microsoft »مايكرو�سوفت« 

ومن اأهم مميزاته القنوات الن�سية »درد�سة« 

اإليها  االن�سمام  الفريق  الأع�ساء  ميكن  التي 

واملتابعة، اإ�سافة جلدولة االجتماعات واملكاملات 

ر�سائل  والفيديو،  ال�سوت  ومكاملات  اجلماعية، 

اأثناء  ال�سا�سة  وم�ساركة  حمدودة،  غر  درد�سة 

امل�ستندات يف  والتعاون يف  املكاملات، وامل�ساركة 

الفعلي. الوقت 

:Classedu - من�سة 

ب��رن��ام��ج  ع��ر  ت��زام��ن��ي��ة  تعليم  من�سة  ه��ي 

 Zoom برنامج  �سهد  وق��د   ،ZOOM زووم 

النظر،  منقطع  اإقباال  املتزامنة،  للجتماعات 

ل�سهولة  نظرا   ،»Covid-19« جلائحة  نتيجة 

ا�ستخدامه، والذي دفع خمتلف املوؤ�س�سات ومن 

جلعله  واجلامعات  كاملدار�ص  التعليمية  بينها 

ا�ستخدام  وتتيح  الت�سغيل  �سهلة  اعتمادية  بيئة 

ب�سعر  املدفوعة  الباقات  اإىل  باالإ�سافة  جماين 

الإن�ساء  تزامنية  تعليم  بيئة  يتيح  حيث  رم��زي، 

ف�سول قائمة على زووم.

د. اأماين بنت اأحمد البابطني

االأمل  وخيبة  االأه��داف  حتقيق  عدم  ي��وؤدي 

اأم����ور احل���ي���اة اىل  وال��ف�����س��ل واالإخ���ف���اق يف 

التي  ال�سلبية  االإحباط، الذي يعد من امل�ساعر 

كيمياء  تغير  ذلك  عن  وينتج  االإن�سان،  ت�سيب 

ال��ت��وازن  اخ��ت��لل  فيحدث  الع�سبي،  اجل��ه��از 

بالتوتر  و���س��ع��ور  الع�سبية،  امل��و���س��لت  ب��ني 

وفقدان  والياأ�ص  واالنطواء  واللمباالة  والقلق 

ع�سوية  باأمرا�ص  االإن�سان  ي�ساب  وقد  االأمل، 

من  وغرها  وال�سرابني  القلب  اأم��را���ص  مثل 

االأمرا�ص.

من   75% اإىل  درا�سات  عدة  اأ�سارت  وقد 

ونف�سية  روحية  باالأمرا�ص  االإ�سابة  اأ�سباب 

ينتج  كما  ع�سوية.  و١٠٪  اجتماعية  و١٥٪ 

من  وهما  احلركة  وقلة  الك�سل  االإحباط  عن 

االأي�ص  ومتلزمة  لل�سمنة  االأ�سا�سية  امل�سببات 

ميثل  ال��ذي  ال��دم  يف  الكولي�سرتول  وارت��ف��اع 

االن�سان. حياة  على  للخطورة  عامل 

�سحية  ب��ح��ي��اة  ن�������س���ان  االإ ي��ت��م��ت��ع  ول���ك���ي 

مراقبة  عليه  االأم��را���ص  م��ن  خ��ال��ي��ة  �سليمة 

اخلاطر  وك�سر  االإحباط  بتجنب  وقلبه  عقله 

والغ�سب  والكره  احل�سد  مثل  النف�ص  واأمرا�ص 

والك�سل  واحلزن  والتهور  والتعنت  والرنج�سية 

التي  النف�سية  االأم��را���ص  من  وغرها  والكر 

والقلب. العقل  متر�ص 

و�سلم  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل  ر���س��ول  ق���ال 

�سلح  �سلحت  اإذا  م�سغة  اجل�سد  يف  اإن  »اأال 

اأال  كله  اجل�سد  ف�سد  ف�سدت  واإذا  كله  اجل�سد 

وهي القلب«. وقال »ال حتا�سدوا وال تناج�سوا 

وال تباغ�سوا وال تدابروا وال يبع بع�سكم على 

اإخواًنا«. اهلل  وكونوا عباد  بع�ص  بيع 

الكلم  وك��رثة  اللهو  ع��ن  البعد  يجب  كما 

وك����رثة امل���ن���ام وال��غ�����س��ب وال��ق��ل��ق واخل���وف 

ال��ه��دوء  اإن  حيث  الت�سامح،  وع��دم  واحل���زن 

يحفز  ال��ق��ل��ب  واط��م��ئ��ن��ان  اخل���واط���ر  وج���ر 

ن����دروف����ني«  ف�����راز »االأ اجل���ه���از ال��ع�����س��ب��ي الإ

اإيجابيا  ث��را  اأ يحدث  ال��ذي  الطبيعي  املهدئ 

الداخلية  ال�سفاء  ق��وى  ويحفز  القلب،  على 

الطب  عليه  يعمل  ال���ذي  ال��ذات��ي«  »ال��ع��لج 

كما  االأمرا�ص،  من  ال�سفاء  لتحقيق  احلديث 

وين�سط  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��ف��اء  ق��وى  ي��ع��زز  ن���ه  اأ

املعدية  االأمرا�ص  من  للوقاية  املناعي  اجلهاز 

امليكروبات. من  وغرها  كورونا  مثل 

الغذاء  وتناول  ال�سحي  احلياة  منط  ويعد 

قواعد  واتباع  املياه  و�سرب  املتوازن  ال�سحي 

على  واملحافظة  الهمة  وعلو  العامة  ال�سحة 

ال�����س��ل��وات واالأذك�����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 

الداخلي  ال�سفاء  ق��وى  وم��ع��ززات   االإح��ب��اط 

املنك�سر  ال��ق��ل��ب  مب��ت��لزم��ة  االإ���س��اب��ة  وم��ن��ع 

باإذن اهلل. وغرها من االأمرا�ص 

اإبراهيم هري�سه الدين  د. جمال  اأ. 

الدوائي والتوجيه  احليوية  الكيمياء  اأ�ستاذ 

ال�سيدلة كلية 

نماذج إلدارة التعلم والتدريب اإللكتروني

كيمياء اإلحباط ومتالزمة القلب المنكسر

أ. د. أسامة  خليل



 KSU“ م������ب������ادرة  �أط����ل����ق����ت 

�لعافية«  »حتدي   ،”Movement
�لوطنية  �حلملة  مع  وتفاعاًل  دعماً 

 2020 �ل��ث��دي  ب�سرطان  للتوعية 

#�لعفو_و�لعافية، وهو حتد جديد 
مت �إطالقة يف �سهر �أكتوبر ٢٠٢٠م، 

»حتدي  من  �لثانية  �لن�سخة  ويعد 

تعترب  و�لتي  2019م،  لعام  �لأم��ل« 

�حلملة �لريا�سية �لتوعوية �خلريية 

م�ستوى  على  �لأوىل  �لفرت��سية 

�ململكة.

ريا�ضي �ضريك 

�لدكتورة مزنة �ملرزوقي، موؤ�س�س 

م��ب��ادرة  �أن  �أو���س��ح��ت  �مل����ب����ادرة، 

تفخر   »KSU Movement«
�لوطنية  �حل��م��ل��ة  ب��دع��م  وت�����س��ع��د 

 ٢٠٢٠ �ل��ث��دي  ب�سرطان  للتوعية 

#�لعفو_و�لعافية ك�سريك ريا�سي 
و�إطالق  #حتدي_�لعافيه   للحملة 

�ل��ري��ا���س��ي �لف��رت����س��ي �خل��ريي 

�ل�سعودي  �لحت����اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

للريا�سة للجميع و�لحتاد �ل�سعودي 

للريا�سات �لإلكرتونية و�لذهنية يف 

مبادرة »حترك و�لعب«.

�لتحدي  �أن  �ملرزوقي  د.  و�أكدت 

�ملجتمع  وع���ي  رف���ع  �ىل  ي��ه��دف 

�ل��ري��ا���س��ة كنمط  ب���دور مم��ار���س��ة 

و�لوقاية  �ل�سحة  تعزيز  يف  للحياة 

�خلبيثة،  خ��ا���س��ًة  �لأم���ر�����س  م��ن 

�ل��ك�����س��ف  وت��ك��ث��ي��ف �جل���ه���ود يف 

�مل��ب��ك��ر ل�����س��رط��ان �ل���ث���دي، وذل��ك 

بامل�سوؤولية  �ملجتمع  �أفر�د  مب�ساركة 

لالإ�سهام  دورهم  ودعم  �لجتماعية 

تربعهم  خ���الل  م��ن  �ل��ت��وع��وي��ة  يف 

من  بالتحدي  �ملقطوعة  بخطو�تهم 

ت�سجيل خطو�تهم يف تطبيق  خالل 

�إىل  وحتويلها   »MoveSpring«

�مل�ستفيد�ت  لدعم  خدمات  قيمة 

من جمعية زهرة.

التوقعات فاق  اإقبال 

�لأ�ستاذة  �أو�سحت  جانبها  من 

موؤ�س�س  ���س��ري��ك  �خل��م��ي�����س،  رمي 

�ملبادرة، �أن �حلملة ��ستهدفت كافة 

و�إن���اث  ذك���ور  م��ن  �ملجتمع  �أف����ر�د 

وكانت  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل  بجميع 

�ك��ت��وب��ر   26-12 �ل��ت��ح��دي  م���دة 

تهدف  �حلملة  فكانت   . 2020م 
 100  = خ��ط��وة  م��ل��ي��ون   20 �ىل 

تو�سل  ما  لكن  تربعات،  ريال  �ألف 

�لتوقعات  ف��اق  ل��ه  �لعافية  حت��دي 

�ىل  �لتحدي  فو�سل  كبري  ب�سكل 

وو���س��ل��ت  خ��ط��وة   66،119،789
مليون   1،000،000 �إىل  �لتربعات 

ريال.

مزنة  �لدكتورة  من  كل  و�أك��دت 

�خلمي�س  رمي  و�لأ�ستاذة  �ملرزوقي 

 KSU Movement مبادرة  �أن 

�ل�سعودي  �لحت���اد  ل��دع��م  ممتنة 

ل��ل��ري��ا���س��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، وم���ب���ادرة 

حت��رك و�ل��ع��ب، وج��م��ع��ي��ة زه��رة، 

�أهد�ف  حتقيق  يف  جهودهم  على 

مو�سول  و�ل�سكر  �حل��م��ل��ة،  ه��ذه 

�حلملة،  ورعاة  �مل�ساركني،  جلميع 

بذلو�  �ل��ذي��ن  �لتطوعي  و�لفريق 

و�إجن��اح  تنظيم  يف  مميزة  جهود�ً 

�حلملة.

ح���ق���ق �ل����دك����ت����ور ���س��ل��م��ان ب��ن 

عبد�لعزيز بن حماد �لركيان، �لأ�ستاذ 

بق�سم �لكيمياء �حليوية، كلية �لعلوم، 

�للجنة  جائزة  �سعود،  �مللك  جامعة 

�لد�ئمة للتعاون �لعلمي و�لتكنولوجي 

�لإ�سالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لتابعة 

»كوم�ستيك« �لعاملية بتاريخ ٢٤/ ٩/ 

�سعودي  عامل  ك��اأول  وذل��ك  ٢٠٢٠م، 

يحققها على م�ستوى �ململكة و�خلليج 

�لعربي منذ تاأ�سي�س �جلائزة.

بهذه  �لركيان  �لدكتور  تلقى  وقد 

�ملنا�سبة تهنئة معايل رئي�س �جلامعة، 

كلية  وكذلك تهاين وتربيكات عميد 

�لعلوم ورئي�س و�أع�ساء ق�سم �لكيمياء 

�حليوية.

وت�سرف على جائزة »�لكوم�ستيك« 

للتعاون  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��وز�ري��ة  �للجنة 

�لعلمي و�لتكنولوجي ملنظمة �لتعاون 

�أنها  يف  �أهميتها  وتكمن  �لإ�سالمي، 

�لإ�سالمية  �لقمة  قبل  من  تاأ�س�ست 

�لثالثة ملنظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي �لتي 

يناير  يف  �مل��ك��رم��ة،  مكة  يف  عقدت 

رئي�س  هو  باك�ستان  ورئي�س  1981م 
�لكوم�ستيك. وتتمثل �ملهمة �لأ�سا�سية 

بني  �لتعاون  تعزيز  يف  للكوم�ستيك 

�لتعاون  منظمة  �لألع�ساء يف  �لدول 

�لإ���س��الم��ي يف جم��ال 

و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم 

وت���ع���زي���ز   »T&S«

ق���در�ت���ه���ا م���ن خ��الل 

�ملجالت  يف  �لتدريب 

�ل��ن��ا���س��ئ��ة، و�ل��ق��ي��ام 

باأعمال �ملتابعة وتنفيذ 

ق������������ر�ر�ت م��ن��ظ��م��ة 

�ل��ت��ع��اون �لإ���س��الم��ي، 

و����س���ي���اغ���ة�ل���رب�م���ج 

وت���ق���دمي �مل��ق��رتح��ات 

قدرة  لزيادة  �مل�سممة 

يف  �لإ�سالمية  �ل���دول 

و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم 

و�ل����ه����دف   »T&S«

�لنهائي هو بناء وتغذية 

ثقافة علمية بالإ�سافة 

�لعلوم  ��ستخد�م  �إىل 

كم�ساهم  و�لتكنولوجيا 

�لجتماعية  �لتنمية  يف  رئي�سي 

�ل�سريع.  و�لت�سنيع  و�لقت�سادية 

تعمل �لكوم�ستيك يف تعاون وثيق مع 

و�لأجهزة  �لد�ئمة  �للجان  خمتلف 

�لأخرى يف منظمة �لتعاون ��إل�ساملي 

منظمة  يف  �لأع�������س���اء  و�ل�������دول 

وموؤ�س�ساتها  �لإ���س��الم��ي  �مل��وؤمت��ر 

�لرئي�سية،  و�لتكنولوجية  �لعلمية 

�ملنظمات  بع�س  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�لعاملية  �لأكادميية  ومنها  �لدولية، 

و�مل��ن��ظ��م��ة   ،»TWAS« ل��ل��ع��ل��وم 

و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �لإ�سالمية 

�لعامل  و�أك��ادمي��ي��ة   ،»ISESCO«

و�لبنك   ،»IAS« للعلوم  �لإ�سالمي 

ومرفق   ،»IDB« للتنمية  �لإ�سالمي 

وبرنامج   ،»GEF« �لعاملية  �لبيئة 

�لأمم �ملتحدة للبيئة، وبرنامج �لأمم 

�ملتحدة �لإمنائي، و�ملوؤ�س�سة �لدولية 

و�ملكتب   ،IFS �ستوكهومل  للعلوم 

ملنظمة  �ملتو�سط  ل�سرق  �لإقليمي 

�ل�سحة  (منظمة  �لعاملية  �ل�سحة 

ل�سرق  �لإقليمي  -�ملكتب  �لعاملية 

ذل��ك  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��ت��و���س��ط)، 

للتعاون  بروتوكولت  �إع��د�د  يجري 

مع جمل�س »ليند�و« و»IIASA« يف 

�لحتاد �لأوروبي.

تقرير36  العدد 1380 - الأحد 29 ربيع الأول 1442هـ املوافق 15 نوفمرب 2020م8

د. المرزوقي: نسعى لرفع وعي المجتمع بدور 
أ. الخميس: اإلقبال فاق التوقعات وجمعنا الرياضة في تعزيز الصحة والوقاية من األمراض

66,119,789 خطوة وتبرعات بقيمة مليون ريال

الفعالية استهدفت كافة أفراد المجتمع من ذكور وإناث وتمت خالل الفترة 26-12 أكتوبر 2020

فعالية ريا�ضية تهدف للتوعية ب�رسطان الثدي

اأول عامل �ضعودي وخليجي يفوز بهذه اجلائزة

 »KSA Movement« مبادرة
تطلق »تحدي العافية«

د. الركيان يحصد جائزة »كومستيك« لعام 2020

- اأ. د. �ضلمان بن عبدالعزيز بن حماد الركيان.

- موؤ�ض�س معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو واأول عميد له.

- ���ض��ج��ل 5 ب������راءات اخ�����راع يف م��ك��ت��ب ب������راءات االخ������راع االم��ري��ك��ي 

واالأوروبي.

- ن�ضر اأكرث من 200 بحث من�ضور يف جمالت عاملية حمكمة.

- ح�ضل على اإعارة من اجلامعة ل�ضركة الدوائية لرياأ�س فريق علمي 

الإنتاج الهرمونات العالجية بوا�ضطة التقنية احليوية.

- حا�ضل على جائزة الكوم�ضتيك العاملية.

- حا�ضل على درع التميز البحثي من كلية العلوم يف جامعة امللك �ضعود.

- اأ�ضتاذ زائر يف جامعة ليدز الربيطانية ملدة خم�س �ضنوات.
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قدم لي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين الدعم والمساندة وزودني بكل ما أحتاجه

اعتقادات الطالب عن نفسه وقدراته تمثل جانبًا مهمًا في سلوكه ونتائج تحصيله

حوار: وفاء عبدالهادي العجمي

عمر  بنت  ندى  املتفوقة  الطالبة 

نف�س  ع��ل��م  تخ�ص�س  امل��ق��و���ص��ي، 

ه��ذا  يف  ال�����ص��وء  �صلطت  ت��رب��وي، 

ر�صالتها  حماور  اأبرز  على  احلوار 

»مهارات  بعنوان  املاج�صتري  لدرجة 

وعالقتها  ذات���ًي���ا  امل��وج��ة  ال��ت��ع��ل��م 

لدى  الأك��ادمي��ي��ة  ال���ذات  بفاعلية 

ال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ات درا���ص��ًي��ا 

بجامعة امللك �صعود« والهدف منها 

الر�صالة،  م��ن  املتوقعة  والنتائج 

البحث  م�صكلة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

املتفوقني  فئة  اأن  يف  تكمن  اأ�صا�صاً 

الكايف  بالقدر  حتظى  ل  درا�صياً 

م���ن ال���دع���م واله���ت���م���ام وه��ن��اك 

ُم�صكالت يف طرق التعليم؛ والكثري 

هذه  تُنا�صب  ل  الدرا�صة  طرق  من 

م��ه��ارات  تنمية  ح��ي��ث  م��ن  ال��ف��ئ��ة 

وغريها.. التحليل 

ميكن  كيف  نظرك  وجهة  من   -

الإ���ص��رار  دون  امل�صكلة  ه��ذه  ح��ل 

فتح  يجب  وهل  الأخ��رى،  بالفئات 

باملتفوقني  تُعنى  ُمتخ�ص�صة  مراكز 

درا�صياً؟

التجارب  تتبع  اإن  القول  ميكن 

فاعليتها  وتقييم  وجتريبها  املماثلة 

ملعاجلة  املنا�صبة  ال��ط��رق  اإح���دى 

امل�������ص���ك���الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ف��ع��ل��ى 

تتبع  ي��ك��ون  ق��د  امل��ح��ل��ي  ال�صعيد 

املوهبة  ب��رام��ج  �صيا�صة  ودرا���ص��ة 

الطرق  اإح���دى  ال��ع��ام،  التعليم  يف 

مواد  �س  تُخ�صَّ اإذ  اجليدة؛  العملية 

للطلبة  اإثرائية  اإ�صافية  وح�ص�س 

امل��وه��ب��ة،  ب��رن��ام��ج  اإىل  امل��ن��ت��م��ني 

القول  ميكن  �صبق  م��ا  على  وب��ن��اء 

اإ�صافية  م��ق��ررات  تخ�صي�س  اأن 

املتفوقني  اجلامعة  لطلبة  اختيارية 

فئة  على  نفعه  يعود  ق��د  درا���ص��ي��اً 

املتفوقني ب�صكل خا�س واملوؤ�ص�صات 

من  كذلك  ع��ام،  ب�صكل  التعليمية 

نهج  اجل��ام��ع��ات  تنهج  اأن  اجل��ي��د 

تخ�ص�صيها  يف  �صعود  امللك  جامعة 

الطلبة  ب��رع��اي��ة  يُ��ع��ن��ى  ل��رن��ام��ج 

امل��ت��ف��وق��ني درا����ص���ي���اً؛ وت��ق��دم من 

مع  يتنا�صب  معرفياً  خالله حمتوى 

مهارات وقدرات هذه الفئة.

الطلبة  اإك�صاب  بالإمكان  هل   -

عن  ذات��ًي��ا  امل��وج��ه  التعلم  م��ه��ارات 

اإنها  اأم  وامل��ق��ررات  املناهج  طريق 

�صخ�صية؟ مهارة 

ب���ن���اًء ع��ل��ى ال�����راث ال��ن��ظ��ري، 

اإىل  ت�صري  التي  الدرا�صات  ونتائج 

اإمكانية اإك�صابها؛ فاإنه ميكن القول 

اأن  ميكن  امل��ه��ارات  ه��ذه  تعليم  اإن 

ي��ح��دث ب��ط��رق م��ت��ع��ددة؛ اإم���ا عن 

تتمحور  مقررات  ا�صتحداث  طريق 

جعلها  اأو  امل���ه���ارات،  ه���ذه  ح���ول 

اأثناء  تطرح  التي  املو�صوعات  من 

عدد  ّبينت  اإذ  املواد؛  بع�س  درا�صة 

التجريبية  ال��درا���ص��ات  نتائج  م��ن 

للطلبة  املعلمني  اإك�����ص��اب  فاعلية 

بع�س  اأ�صارت  كما  املهارات،  هذه 

الطالب  حت�ّصن  اإىل  ال��درا���ص��ات 

تدريبهم  بعد  امل��ه��ارات  بع�س  يف 

ذاتياً،  املوجه  التعلم  مهارات  على 

واأو�����ص����ت ب��اأه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف 

التعليمية. املوؤ�ص�صات 

- هل من املمكن للفرد اأن يُنّمي 

عن  ف��ي��ه  امل��وج��ه  التعلم  م��ه��ارات 

يوجد  وهل  وغريها،  الكتب  طريق 

ام��ت��الك  م���دى  تقي�س  اخ��ت��ب��ارات 

ُوج��د  اإذا  امل��ه��ارات،  ل��ه��ذه  ال��ف��رد 

يتم احل�صول عليه؟ اختبار كيف 

ع��ل��ى  الط�������الع  اأن  ����ص���ك  ل 

امل��خ��ت�����ص��ة يف ه��ذا  ال���درا����ص���ات 

ب��ال��ن��ف��ع على  ت���ع���ود  امل���ج���ال ق���د 

بع�س  ت��ورد  اإذ  والطالبة  الطالب 

هذه  لتنمية  ا�صراتيجيات  املراجع 

املهارات، اأما بالن�صبة اإىل قيا�صها؛ 

تقي�س  متعددة  مقايي�س  توجد  نعم، 

مهارات التعلم املوجه ذاتياً، وميكن 

كونها  ح���ال  يف  عليها  احل�����ص��ول 

من  اأو  علمية،  بحوث  يف  من�صورة 

هذه  م�صممي  مع  التوا�صل  خالل 

لالأغرا�س  منهم  وطلبها  املقايي�س 

البحثية.

ف�صل  نعزو  اأن  املُمكن  - هل من 

بع�س الأفراد يف عملية التعلم اإىل 

العملية  حيال  اخلاطئة  اعتقاداتهم 

اأنف�صهم؟ حيال  اأو  التعليمية 

النظري  الأدب  اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً 

حول  الأف���راد  ب��اع��ت��ق��ادات  املعني 

الطالب  اعتقادات  ف��اإن  قدراتهم، 

جانباً  متثل  وق��درات��ه  نف�صه  ع��ن 

اإذ  �صلوكه،  ونتائج  �صلوكه  يف  مهماً 

الطالب  اعتقادات  اأن  اإىل  ي�صار 

عن نف�صه وجهده توؤثر على �صلوك 

ال�صعوبات،  مع  وتعامله  املثابرة، 

كانت  اإذا  وعليه  للف�صل؛  ومقاومته 

اع���ت���ق���ادات ال��ط��ال��ب 

منخف�صة،  نف�صه  ع��ن 

�صعوبات  ت�صبب  فقد 

امل�صكالت  مواجهة  يف 

لتعليمية. ا

ملهارة  تقييمك  ما   -

ال�صخ�صية  العالقات 

م���ع الآخ�����ري�����ن، وه��ل 

اأن  م��ق��ول��ة  ت���وؤي���دي���ن 

غالباً  املتفوقني  الطلبة 

ي��ج��دون ق�����ص��اء وق��ت 

م��ع الآخ��ري��ن اإ���ص��اع��ة 

لرنامج  وه��ل  للوقت، 

ال���ط���ل���ب���ة امل���وه���وب���ني 

يف  دور  وامل���ت���ف���وق���ني 

ُمنا�صب  م��ك��ان  ت��وف��ري 

م��ت��ن��وع��ة  ودورات 

ل���ق�������ص���اء وق������ت م��ع 

الآخرين؟

ك�������ان م�����ن ���ص��م��ن 

�صمنتها  التي  الأب��ع��اد 

»مهارة  الإح�صائية  يف 

ال�صخ�صية  العالقات 

اإح�صائياً  واأظهرت  الآخرين«،  مع 

عك�س  وه�����ذا  م��رت��ف��ع��ة،  ن��ت��ائ��ج 

املتعارف  اإن  حيث  عليه  املتعارف 

غالباً  املتفوقون  الطلبة  اأن  عليه 

الآخرين  مع  وق��ت  ق�صاء  يجدون 

نتائج  ح�صب  لكن  للوقت،  اإ�صاعة 

ما  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن  ال���درا����ص���ة 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  يقدمه 

واملوهوبني من ثراء معريف واأن�صطة 

فر�س  م��ن  يتيحه  وم��ا  اإث��رائ��ي��ة، 

الطالبات  ب��ني  اخل���رات  ل��ت��ب��ادل 

من  يعّده  وما  درا�صياً،  املتفوقات 

واملخت�صني،  اخل��راء  مع  ل��ق��اءات 

وبالتايل  اهتماماتهم؛  مع  تتنا�صب 

ومالئمة  داع��م��ة  بيئة  لهم  تتوفر 

لحتياجاتهم.

ال��ط��ل��ب��ة  ب���رن���ام���ج  دور  م���ا   -

خدمتك  يف  واملتفوقني  املوهوبني 

املاج�صتري؟ بر�صالة 

ي��ع��د جم��ت��م��ع ال��ب��ح��ث م��ن اأه��م 

رك��ائ��ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ون��ظ��راً 

ل��ك��ون ه���دف ر���ص��ال��ت��ي ال��ت��ع��رف 

ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  على 

لدى  الأك��ادمي��ي��ة  ال���ذات  وفاعلية 

فقد  درا�صًيا،  املتفوقات  الطالبات 

قدم يل الرنامج الدعم وامل�صاندة 

على  التطبيق  اإج�����راءات  لإمت���ام 

اأحتاجه  ما  بكل  وزودوين  العينة، 

م��ن م��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات ووث��ائ��ق 

فلهم  ال���رن���ام���ج؛  ط���الب  ت��خ�����س 

ج��زي��ل ال�����ص��ك��ر وواف����ر ال��ع��رف��ان،  

و���ص��ك��ر خ��ا���س ل��الأ���ص��ت��اذة ���ص��ارة 

العامة  العالقات  بوحدة  ال�صويداء 

والإعالم، برنامج الطلبة املتفوقني 

واملوهوبني.

مام سامب: أسعى لتطبيق نظرية »تذويب المعرفة«
حوار - عبداهلل حياتو

واأتقنها يف  العربية  اللغة  تعلم 

بجامعة  والتحق  ال�صنغال،  بلده 

امل��ل��ك ���ص��ع��ود لإك���م���ال درا���ص��ت��ه 

بنظرية  يوؤمن  طموحه،  وحتقيق 

يف  واملتمثلة  امل��ع��رف��ة«  »ت��ذوي��ب 

ام���ت���الك امل���ه���ارة ال��ن��اجت��ة عن 

التعلم والتطبيق والإتقان، مبعنى 

اأو  نظرية  تكون  ل  الدرا�صة  اأن 

ج��زءاً  ت�صبح  بل  فقط  �صطحية 

من �صخ�صية الفرد..

- يف البداية حدثنا عن ق�صة 

امل��ل��ك  اإىل ج��ام��ع��ة  ان�����ص��م��ام��ك 

�صعود؟

ك���ن���ت اأدر���������س ال���ع���رب���ي���ة يف 

ال�����ص��ن��غ��ال ح��ت��ى ح�����ص��ل��ت على 

 ٢٠١٨ �صنة  يف  الثانوية  ال�صهادة 

وبعد ذلك التحقت بجامعة »�صيخ 

اأنتا جوب« بدكار والتي تعد اأكر 

جامعة يف غرب اأفريقيا، وقدمت 

امللك  بجامعة  لاللتحاق  طالباً 

�صعود ومت قبويل وهلل احلمد. 

ع��ن  ت�����ع�����رف  ك����ن����ت  ذا  وم�������ا   -

اجلامعة قبل قدومك؟

اأن  ق��ب��ل  الن�����ص��ان  تعلم  ك��م��ا 

اأن  ي��ج��ب  م���ا  اأم�����ر  ي���دخ���ل يف 

ي��ع��رف الأ���ص��ا���ص��ي��ات، واأن���ا قبل 

قدومي هنا توا�صلت مع زمالئي 

امل��وج��ودي��ن يف اجل��ام��ع��ة، وكثري 

ال�صنغال  يف  معي  ك��ان��وا  منهم 

اأي�صا  وكذلك  املدر�صة،  نف�س  يف 

كنا  ال��ذي  املعهد  يف  امل��در���ص��ون 

فيه يف بلدنا اأكرثهم تخرجوا يف 

من  ومنهم  ال�صعودية  اجلامعات 

لهذا  اجلامعة،  هذه  يف  تخرجوا 

اأفكار ومعلومات كثرية  كان لدي 

عن اجلامعة.

بعد  - وكيف وج��دت اجلامعة 

قدومك؟

يوم  اأول  ذك��رى  اأحمل  لاأزال 

اجلامعة،  يف  ق�صيتها  ليلة  واأول 

باعتبار  القلق  ببع�س  اأ�صعر  كنت 

اأنها اأول ليلة ق�صيتها يف الغربة، 

اأنها  راأي��ت  تكيفت  اأن  بعد  لكن 

متطورة،  واأكادميية  علمية  بيئة 

وتتوفر فيها كل الإمكانيات لبناء 

التحقت  وق��د  علمي،  م�صتقبل 

العربية  اللغويات  مبعهد  بدايًة 

وق�صيت هناك �صنة واأنا الآن يف 

ال�صنة الأوىل امل�صركة.

- اأين تعلمت اللغة العربية؟

كما قلت �صابقا تعلمت العربية 

اإىل  البتدائية  من  ال�صنغال  يف 

ذل���ك ق�صيت يف  ال��ث��ان��وي��ة وم���ع 

املعهد ف�صلني درا�صيني وا�صتفدت 

فيهما اأكرث مما كنت اأتوقع.

- ح���دث���ن���ا ع����ن ط���م���وح���ك يف 

امل�صتقبل؟

اإىل  وت��ن��ق�����ص��م  ط��م��وح��ات��ي 

ط��م��وح��ات  الأول  ق�����ص��م��ني؛ 

ق�صرية املدى مثال بعد الدرا�صة 

العمل،  �صاحة  خو�س  يف  اأطمح 

طويلة  طموحات  اأي�صا  وهناك 

الدائم  �صعيي  يف  وتتمثل  امل��دى 

املعرفة«  »تذويب  نظرية  لتطبيق 

ي��ك��ون م��ادر���ص��ت ج���زءا مني  اأي 

واأمتلك املهارة الناجتة عن التعلم 

والتطبيق والإتقان.

م��دن��ا �صعودية غري  - ه��ل زرت 

مدينة الريا�ض؟

احل��رم��ني  ���ص��وى  ب��ع��د  اأزر  مل 

ال�����ص��ري��ف��ني يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة 

واملدينة املنورة.

اأ��������ص�������دق�������اء  ل�������دي�������ك  ه��������ل   -

�صعوديون؟

نعم حينما دخلت ال�صنة الأوىل 

امل�صركة لدي اأ�صدقاء �صعوديني 

دائما  بعد  عن  الدرا�صة  اأن  مع 

نتحدث فيما بيننا.

- ماذا عن هواياتك؟

اأبرزها  متنوعة  هوايات  لدي 

كرة  وممار�صة  واملطالعة  القراءة 

القدم.

- م���اذا ع��ن ا���ص��ت��ف��ادت��ك من 

اخلدمات التي تقدمها اجلامعة؟

�صعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ت��ق��دم 

خدمات متنوعة متيزها عن بقية 

اجلامعة  توفر  حيث  اجلامعات، 

خدمات متعددة وهذه اخلدمات 

هي التي تخفف متاعب الدرا�صة 

جميع  يف  الإم��ك��ان��ي��ات  وت�صهل 

اجلوانب علميا واجتماعيا.

- ح��دث��ن��ا ع���ن ت���اأث���ري ج��ائ��ح��ة 

كورونا على درا�صتك؟ 

غريت  اجلائحة  هذه  لالأ�صف 

ح�صوريا  ندر�س  كنا  �صيء،  كل 

ولكن الآن ندر�س عن بعد، اأي�صا 

منعتني هذه اجلائحة عن ال�صفر 

لعائلتي،  م�صتاق  واأن��ا  بلدي  اإىل 

ن�صاأل اهلل ال�صالمة والعافية.

اال�صم: مام �صامب جوب

اجلن�صية ال�صنغالية

الكلية ال�صنة االأوىل امل�صرتكة

امل�صتوى االأول امل�صار االإن�صاين

احلالة االجتماعية: اأعزب

�شددت على اأهمية تدريبهم على مهارات التعلم املوجه ذاتيًا

باحثة ماجستير توصي بتخصيص مقررات إضافية لطلبة 
الجامعة المتفوقين
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كورونا يزيد طنين األذن

أوكسفورد: طرح »لقاح كورونا« أقرب مما يعتقد

كندا تسجل أول إصابة بنوع نادر من إنفلونزا الخنازير

ال يز�ل »عدو �لب�سرية« ي�سن هجومه على �لعامل �أجمع، و�سط غياب 

لقاح �أو عالج فعال �سد هذ� �لوباء �لذي �أ�ساب �ملاليني، تاركاً ع�سر�ت 

�الأ�سئلة بال �أجوبة حتى �الآن.

ففي وقت ت�ستمر رحلة �لبحث عن خفايا و�أ�سر�ر �لفريو�س �مل�ستجد 

�لتي ال تنتهي، �أظهرت در��سة جديدة �أن مر�س »كوفيد19-« يزيد من 

�سوء طنني �الأذن، حيث �أفاد ما يقرب من %40 من �مل�سابني بطنني 

�أنهم  �ملر�سى  بع�س  و�أك��د  حالتهم،  تفاقم  �إىل  �أدى  كورونا  �أن  �الأذن 

�أ�سيبو� بطنني �الأذن الأول مرة بعد �إ�سابتهم بالفريو�س.

�ملتحدة  �ململكة  يف  رو�سكني«  »�أجنليا  جامعة  من  باحثون  و�أج��رى 

م�سحاً ل�3103 �أ�سخا�س م�سابني بطنني �الأذن من 48 دولة، معظمهم 

يف �أوروبا و�لواليات �ملتحدة، و�أظهرت نتائج �مل�سح �أن كوفيد19- �أدى 

%40 ممن �سملهم �ال�ستطالع، ومل يالحظ  �لطنني لدى  تفاقم  �إىل 

%54 فرقاً، وزعم %6 من �مل�ساركني �أن �لعدوى قللت �لطنني، وفق 
.»Frontiers in Public Health« جملة

وعلى �لرغم من �أن �مل�سح كان يهدف �إىل در��سة �الأ�سخا�س �لذين 

يعانون من طنني �الأذن �ملوجود م�سبقاً، فقد حدد �لباحثون �أي�ساً �سبعة 

�أ�سخا�س �أبلغو� عن طنني �الأذن بعد �الإ�سابة بكورونا.

�إىل ذلك مل يحدد �لعلماء �سبب طنني �الأذن بعد �الإ�سابة، حيث قد 

يكون هذ� ب�سبب عو�مل مثل �لقلق �ملتز�يد و�ل�سعور بالوحدة، ب�سبب 

�لعزلة �لذ�تية �أو �حلجر �ل�سحي.

عاماً   20 �لعمر  من  تبلغ  �أمريكية  فتاة  ك�سفت  �سابق،  وق��ت  ويف 

م�سابة بالفريو�س، �أنها عانت من �أعر��س مل يعلن م�سبقاً �أنها مرتبطة 

بالعدوى، من بينها فقد�ن �ل�سمع.

يذكر �أن كورونا �أ�ساب حتى �الآن �أكرث من 50 مليون �سخ�س و�أودى 

بحياة �أكرث من مليون حول �لعامل.

عار�ض جديد ال يخطر على بال!

جتارب  عن  �مل�سوؤول  �ملدير  قال 

�سد  �ل�سريرية  »�أوك�سفورد«  لقاح 

»حظوظا  ثمة  �إن��ه  كورونا،  فريو�س 

�للقاح  ه��ذ�  يكون  �أن  يف  �سئيلة« 

جاهز� قبل فرتة �أعياد �مليالد.

�مل�����س��رف��ني على  ك��ب��ري  و�أو���س��ح 

جلنة  �أن  ب��والر،  �أن��درو  �لتجارب، 

�ل��ع��ل��م و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ت��ف��ائ��ل��ة 

�أوك�����س��ف��ورد،  جامعة  جت��ارب  ب��اأن 

���س��ت��ت��م��ك��ن م����ن ع���ر����س ن��ت��ائ��ج 

�إذ�  عما  تك�سف  ورمب��ا  متقدمة، 

نهاية  ق��ب��ل  ن��اج��ع��ا،  �ل��ل��ق��اح  ك���ان 

�جلاري. �لعام 

�للقاح  كان  �إذ�  عما  �سئل  وحني 

�مليالد،  �أعياد  قبل  �سي�سبح جاهز� 

باأن هذه �حلظوظ »�سئيلة«،  �أجاب 

ثم �أ�ساف »لكنني ال �أعرف«.

و�أ�سار �إىل �أن �لتجارب �ل�سريرية 

لي�ست  �أوك�����س��ف��ورد  �ل��ت��ي جت��ري��ه��ا 

كثرية  بني جتارب  من  و�حدة  �سوى 

ملر�س  �مل�ساد  للقاح  �ل��ع��امل  ح��ول 

كوفيد19-، ورمبا يعلن �أحدها عن 

�لنجاح قبل نهاية 2020.

لي�س  باأنه  �أقر  �مل�سوؤول  لكن هذ� 

ب�ساأن  و��سح  زمني  ج��دول  �أي  ثمة 

�أمام  �للقاح  الإتاحة  �ملحتمل  �ملوعد 

�لنا�س.

فيما  �لعلمي  �لتقييم  هذ�  وياأتي 

ق���ال رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ري��ط��اين، 

فريو�س  لقاح  �إن  جون�سون،  بوري�س 

جاهز�  ي�سبح  قد  �مل�ستجد  كورونا 

يف �جلزء �الأول من �لعام �ملقبل.

ومل يح�سل �أي لقاح �سد فريو�س 

�ل�سلطات  م��و�ف��ق��ة  ع��ل��ى  ك���ورون���ا 

�الآن،  حتى  بريطانيا،  يف  �ل�سحية 

ويحتاج مطورو �أي لقاح �إىل مر�عاة 

�لنجاعة  ب�����س��اأن  ���س��ارم��ة  ���س��روط 

و�ل�سالمة.

ن��ي��وز«  »���س��ك��اي  م��وق��ع  وبح�سب 

�ثنتني  هيئتني  ف���اإن  �ل��ري��ط��اين، 

�الأخرية  �الأمتار  �سباق  يف  �أ�سبحتا 

تقدمان  ورمب��ا  �للقاح،  تطوير  من 

طلبات �إىل �ل�سلطات الأجل �عتماده، 

يف غ�سون �أ�سابيع.

�الأول  �ل��ل��ق��اح  ت��ط��وي��ر  وي��ج��ري 

�الأمل��ان��ي��ة  ت��ي��ك«  »ب��ي��ون  �سركة  م��ن 

»ف��اي��زر«،  �الأم��ريك��ي��ة  نظريتها  م��ع 

فيتقدم  �لثاين  �للقاح  م�سروع  �أم��ا 

و�سركة  »�أوك�����س��ف��ورد«  جامعة  ب��ني 

»�أ�سرت�زينيكا«.

رئي�سة  ق��ال��ت  ذل���ك،  غ�سون  يف 

�لريطاين،  �للقاحات  عمل  فريق 

من  باأكرث  و�ثقة  �إنها  بينغهام،  كيت 

�ل��ل��ق��اح �سيجري  ب���اأن  �مل��ئ��ة  50 يف 
تطويره بحلول �ل�سيف �ملقبل.

�ملتاحة  �ل��ب��ي��ان��ات  �أن  و�أوردت 

ورجحت  �إيجابيا،  �نطباعا  تعطي 

يقلل  لقاح  ثمة  يكون  �أن  ب���»ب��ق��وة« 

عن  �لناجمة  و�لوفيات  �الإ�سابات 

فريو�س كورونا �مل�ستجد.

لكن �مل�سوؤولة �ل�سحية �لريطانية 

�للقاح  �حتمال ق�ساء  �أن  �إىل  نبهت 

على �لفريو�س يبقى »�سعيفا«.

�إ�سابة بنوع  �أول  �سجلت يف كند� 

�خلنازير  �إنفلونز�  فريو�س  من  نادر 

»�إت�س 1 �إن 1« لدى �لب�سر، وفقا ملا 

ذكرته �ل�سلطات �ل�سحية �لكندية.

ُر���س��د  ف��ق��د  لل�سلطات،  ووف��ق��ا 

�أكتوبر  �سهر  منت�سف  يف  �لفريو�س 

مقاطعة  يف  مري�س  ل��دى  �ملن�سرم 

�ألرتا، يف غربي �لبالد، م�سرية �إىل 

�أنه كانت لديه �أعر��س �الإنفلونز�.

�ل�سحية  �ل�سلطات  و�أ����س���ارت 

�مل�ساب  �ملري�س،  �أن  �إىل  �لكندية 

عافيته  ��ستعاد  �خلنازير  ب�اإنفلونز� 

�سريعا، وفقا ملا ذكرته وكالة فر�ن�س 

بر�س.

وق��ال��ت �ل�����س��ل��ط��ات �مل��ع��ن��ي��ة �أن 

»فريو�س �الإنفلونز� �مل�سجل هذ� من 

نادر�،  �إن« يعتر   1 �إت�س  »�إيه  �لنوع 

27 حالة فقط  �سوى  ي�سجل  �إذ مل 

�لعام  منذ  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف 

مت  �أن  ي�سبق  مل  �أن���ه  كما   ،2005

ت�سجيل �أي حالة من هذ� �لنوع من 

قبل يف كند�«.

هيئة  �مل�����س��وؤول��ة يف  و�أو���س��ح��ت 

ترييز�  ك��ن��د�،  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة 

�أ�سيب  �مل��ذك��ور  �ل�سخ�س  �أن  ت��ام، 

بنوع نادر من �الإنفلونز� لدى �لب�سر 

م�سابة«،  خنازير  مع  �حتك  »بعدما 

ح�سابها  على  تغريدة  يف  م�سيفة، 

�لفريو�س  هذ�  �أن  تويرت،  موقع  يف 

بني  ب�سهولة  �نتقاله  عنه  يُعرف  »ال 

�لب�سر«.

�ألرتا  مقاطعة  �سلطات  و�أك��دت 

�أنها تتعامل مع �ملو�سوع »على حممل 

�جلد«، غري �أنه »ال �سيء يدفع �إىل 

�العتقاد حتى �للحظة باأن �لفريو�س 

تف�سى«، متحدثة عن »حالة معزولة« 

بح�سب فر�ن�س بر�س.

�ل�سحية  �ل�����س��ل��ط��ات  وف��ت��ح��ت 

�لفريو�س  م�سدر  لتحديد  حتقيقا 

و�لتاأكد من عدم تف�سيه.



اأ�شدرت �شركة اأبل حتديثا جديداً 

والأج��ه��زة  الهواتف  ت�شغيل  لنظام 

كبرية  قائمة  على  ي�شتمل  الذكية، 

التي  امل�شكالت  من  ع��دد  لإ���ش��الح 

و�شفت باأنها »خطرية«.

الأمنية  امل�شكالت  اأكرب  بني  ومن 

التي مت اإ�شالحها يف نظام الت�شغيل 

iOS 14.2، ثالث ثغرات اأمنية مت 
بالفعل من قبل قرا�شنة  ا�شتغاللها 

الإنرتنت.

بال�شماح  الأوىل  امل�شكلة  تتعلق 

التعليمات  بت�شغيل  للمهاجمني 

�شركة  وقالت  بُعد،  عن  الربجمية 

اأبل اإنها كانت »على دراية بالتقارير 

لهذه  ا�شتغالل  ب��وج��ود  تفيد  التي 

امل�شكلة«.

ببع�ض  ترتبط  الثانية  وامل�شكلة 

من  التي ميكن  اخلبيثة  التطبيقات 

الهاتف  ذاكرة  اإىل  الدخول  خاللها 

اأنها على  اأي�شا  اأبل  الذكي، وذكرت 

دراية بهذا اخللل الفني.

فتتعلق  ال��ث��ال��ث��ة  امل�����ش��ك��ل��ة  اأم����ا 

ال�شارة  التطبيقات  لبع�ض  بال�شماح 

حم��ددة،  برجمية  تعليمات  تنفيذ 

واأ�شارت اأبل اإىل اأنها اأ�شلحت هذه 

من  اجل��دي��د  الإ���ش��دار  يف  امل�شكلة 

.iOS 14.2
م�شتخدمي  اأبل  �شركة  ون�شحت 

هواتفها الذكية، واأجهزتها اللوحية، 

بتحديث اأنظمة الت�شغيل، خ�شو�شا 

اأي  لتجنب  واآيباد  اآيفون  اأجهزة  يف 

اخرتاقات اأمنية م�شتقبال.

التكنولوجيا  خ��رباء  اأح��د  وق��ال 

يف  اأبل  اأ�شلحتها  التي  الثغرات  اإن 

حتديثها اجلديد لنظام الت�شغيل ل 

اأن  خ�شو�شا  كبرية،  خطورة  ت�شكل 

تنزيل  يحتاج  الثغرات  ه��ذه  تفعيل 

برجمة  للتحكم يف  معينة  تطبيقات 

اجلهاز.

اأج��ه��زة  م�شتخدمي  ون�����ش��ح��وا 

بتثبيت  والقيام  ال��ذع��ر،  بعدم  اأب��ل 

التطبيقات عرب متجر تطبيقات اأبل 

التطبيقات  فخ  يف  ال��وق��وع  لتجنب 

اخلبيثة اأو ال�شارة.

���ش��رك��ة  م���ن   iOS 14 وي���اأت���ي 

امليزات  من  مبجموعة  م���زوًدا  اأب��ل 

اجل���دي���دة، مب���ا يف ذل���ك ال��ق��درة 

تطبيق  اأي  كان  اإذا  ما  معرفة  على 

الكامريا  اأو  امليكروفون  ي�شتخدم 

اخلا�شة بك دون علمك.

skynewsarabia :امل�صدر

تُعترب ميزة عمر البطارية الطويل 

التي  الرئي�شية  امليزات  من  واح��دة 

الهواتف  يف  امل�شرتي  عنها  يبحث 

الذكية بعد حجم ال�شا�شة، كما ت�شري 

 Kantar م��وق��ع  اأج��راه��ا  درا���ش��ة 

اأكرث  البطارية الطويل  اأن عمر  اإىل 

اأهمية من الكامريا القوية، ولكن ل 

م�شدر  متثل  الهاتف  بطارية  ت��زال 

على  للم�شتخدمني،  رئي�شي  قلق 

الرغم من تقدمي ال�شركات بطاريات 

ذات �شعات اأكرب.

البطارية؛  �شعة  النظر عن  بغ�ض 

التي  الأ���ش��ب��اب  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 

البطارية  �شحن  نفاد  اإىل  توؤدي  قد 

الأ���ش��ب��اب  ه��ذه  وحت��دي��د  ب�شرعة، 

اأم��ر  عليها  للتغلب  ط��رق  واإي��ج��اد 

�شروري، وي�شاعدك يف اإطالة العمر 

الفرتا�شي جلهازك.

لنفاد  �شائعة  اأ���ش��ب��اب   3 ه��ن��اك 

وكيفية  ب�شرعة  ال��ه��ات��ف  ب��ط��اري��ة 

التغلب عليها:

ال�شا�شة  تُعترب  الهاتف:  - �شا�شة 

ب��ط��اري��ة  ل��ط��اق��ة  م�شتهلك  اأك����رب 

الهواتف  ظهور  مع  خا�شة  الهاتف، 

ال��ذك��ي��ة احل��دي��ث��ة، ال��ت��ي 

�شا�شاتها  اأح��ج��ام  زادت 

وتطورت تقنيات العر�ض 

ب�شكل  ب��ه��ا  اخل���ا����ش���ة 

تقنيات  من  بكثري  اأ�شرع 

البطاريات.

امل�شكلة  ه����ذه  حل���ل 

�شطوع  خل��ف�����ض  مي��ك��ن 

ي�شاعدك  اأن  ال�شا�شة 

ع���ل���ى ت����وف����ري ط���اق���ة 

كبري،  ب�شكل  البطارية 

معدل  تقليل  وك��ذل��ك 

حت���دي���ث ال�����ش��ا���ش��ة، 

القفل  اأوق����ات  وتقليل 

خلفية  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ت��ل��ق��ائ��ي، 

ميكن  الإج���راءات  هذه  كل  �شوداء؛ 

اأن ت�شاعد يف توفري طاقة البطارية 

واإطالة عمرها.

- ب��ح��ث ال��ه��ات��ف ع���ن اإ����ش���ارة 

اإذا كنت يف منطقة تواجه  ال�شبكة: 

بال�شبكة،  الت�شال  �شعوبة يف  فيها 

اإ�شايف  بجهد  �شيعمل  هاتفك  ف��اإن 

�شبكة  اأي  ع��ن  للبحث 

قريبة منك يف حماولة 

ات�شال  على  لإب��ق��ائ��ك 

�شاأنه  وه��ذا من  دائ��م، 

نفاد  يف  يُ�����ش��اه��م  اأن 

����ش���ح���ن ال���ب���ط���اري���ة 

ب�شرعة.

امل�شكلة،  هذه  حلل 

ق����م ب��ت��ب��دي��ل م����زود 

اخلدمة، اأو ا�شتخدام 

الطائرة،  و�شع  ميزة 

ومي��ك��ن��ك ا���ش��ت��خ��دام 

)اأج�������ه�������زة ت���ق���وي���ة 

 Network )ال�شبكة

 ،R e p e a t e r s
���ش��رك��ات  ت��ق��دم  اإذ غ��ال��ًب��ا م��ا 

ال�شبكة  لتقوية  اأجهزة   الت�شالت 

ميكنك  ل��ذا  اأف�شل،  اإ���ش��ارة  ملنحك 

�شراء جهاز اإذا مل يكن لديك بديل 

اآخ��ر مل��زود اخل��دم��ة ال��ذي تتعامل 

معه.

بع�ض  ت�شتنزف  التطبيقات:   -

التطبيقات طاقة البطارية اأكرث من 

غريها، خا�شة تطبيقات بث الفيديو 

وباملثل،  ونتفليك�ض،  يوتيوب  مثل: 

التي  التطبيقات  بع�ض  هناك  جند 

في�شبوك  مثل:  اخللفية،  يف  تعمل 

ووات�����ش��اب،  واإن�����ش��ت��ج��رام  م�شنجر 

تقوم  فهي  باإغالقها  اإذا قمت  حتى 

واملوقع  الهاتف  بيانات  با�شتخدام 

واإر���ش��ال الإ���ش��ع��ارات ط��وال الوقت 

مما يُ�شاهم يف نفاد طاقة البطارية 

ب�شرعة.

امل�����ش��ك��ل��ة عليك  لإ����ش���الح ه���ذه 

ب���اإي���ق���اف ع��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف 

التي  التطبيقات  تقييد  اأو  اخللفية، 

طاقة  م��ن  ك��ب��رًيا  ق����دًرا  ت�شتهلك 

التي  التطبيقات  وحذف  البطارية، 

مل ت�شتخدمها منذ فرتة طويلة.

و�شع  تفعيل  عام ميكنك  وب�شكل 

املتوفر  ال��ب��ط��اري��ة«  �شحن  »ت��وف��ري 

و�شع  اأو  اأندرويد  هواتف  بع�ض  يف 

نن�شحك  كما  املنخف�شة،  الطاقة 

ب��ال���ش��ت��خ��دام امل��ع��ت��دل ل��ه��ات��ف��ك 

املحمول.
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حققت ملياري م�شتخدم ن�شط �شهرًيا

يوتيوب تطلق ميزات جديدة 
لتحسين تجربة المشاهدة

عدد  اإج��م��ايل  اأن  الأخ���رية  الفرتة  يف  يوتيوب  من�شة  اأعلنت 

م�شتخدميها و�شل اإىل ملياري م�شتخدم ن�شط �شهرًيا، وي�شاهد 

الأ�شخا�ض يومًيا اأكرث من مليار �شاعة من الفيديو، كما اأن اأكرث 

من %70 من وقت م�شاهدة يوتيوب يكون عرب الأجهزة املحمولة.

وقد اأطلقت من�شة يوتيوب يف نهاية �شهر اأكتوبر حتديًثا جديًدا 

التي  اجلديدة  امليزات  بع�ض  ي�شم  املحمولة  لالأجهزة  لتطبيقها 

والتفاعل  املف�شلة  الفيديو  مقاطع  م�شاهدة  ت�شهيل  اإىل  تهدف 

يف  للتحكم  حُم��دّث��ة  وعنا�شر  ج��دي��دة،  اإمي���اءات  ومنها:  معها، 

امل�شغل، وميزات اإ�شافية. وتتوفر جميع امليزات يف تطبيق يوتيوب 

عند  اأي�ًشا  بع�شها  و�شيعمل  واأندرويد،   ،iOS نظام  مل�شتخدمي 

ا�شتخدام موقع يوتيوب يف مت�شفح �شطح املكتب.

- تطوير ميزة ف�شول الفيديو:

ل�شانع   Video Chapters الفيديو(  )ف�شول  ميزة  تتيح 

بع�ض  كتابة  طريق  عن  ب�شهولة  ف�شول  اإىل  تق�شيمه  الفيديو 

الفوا�شل الزمنية يف و�شف الفيديو اخلا�ض به، لت�شهيل التنقل 

ب�شكل اأف�شل يف مقاطع الفيديو من خالل ال�شماح لك بالنتقال 

م�شاهدة  اإعادة  اأو  مل�شاهدته فقط،  الفيديو  ق�شم معني من  اإىل 

جزء معني من الفيديو دون ت�شغيله كله.

وقد ُطورت هذه امليزة يف التحديث الأخري من تطبيق يوتيوب 

ف�شول  جميع  تُظهر  جديدة  عر�ض  قائمة  ت�شمني  طريق  عن 

الفيديو بال�شور امل�شغرة، وميكنك العثور عليها عن طريق النقر 

فوق عنوان الف�شل يف امل�شغل، و�شتظهر لك قائمة كاملة بجميع 

يحتوي  منها  وكل  ت�شاهده،  الذي  الفيديو  يف  امل�شمنة  الف�شول 

على معاينة م�شغرة ملا �شتجده يف هذا الف�شل، وهذا من �شاأنه 

به يف  تهتم  الذي  اإىل اجلزء  الو�شول  يوفر وقتك من خالل  اأن 

الفيديو ب�شرعة.

- و�شول اأ�شهل اإىل زر الت�شميات التو�شيحية:

يف ال�شابق؛ لت�شغيل الت�شميات التو�شيحية يف مقاطع الفيديو 

اإعدادات الفيديو  التي ت�شاهدها، كان يجب عليك النتقال اإىل 

لت�شغيلها، ولكن الآن؛ يظهر زر ت�شغيل الت�شميات التو�شيحية يف 

�شا�شة الفيديو مبا�شرة، كل ما عليك فعله هو النقر على اأيقونة 

لت�شغيل  الفيديو  �شا�شة  من  اليمنى  العلوية  الزاوية  يف   »CC«

الت�شميات التو�شيحية واإيقافها.

كما نُقل زر الت�شغيل التلقائي للفيديو اإىل �شا�شة الفيديو اأي�ًشا 

بحيث ي�شهل ت�شغيله واإيقافه، ويتوفر حالًيا يف تطبيق يوتيوب يف 

الهواتف الذكية، ولكن يتم اختباره اأي�ًشا يف اإ�شدار �شطح املكتب.

- اإمياءات جديدة مل�شاهدة مقاطع الفيديو:

لت�شغيل مقطع الفيديو يف و�شع ملء ال�شا�شة فيما �شبق كان 

يجب النقر على اأيقونة ملء ال�شا�شة يف الزاوية اليمنى ال�شفلية 

�شريًعا  التمرير  بب�شاطة  ميكنك  الآن  ولكن  الفيديو،  �شا�شة  من 

لالأعلى يف نافذة الفيديو للدخول اإىل و�شع ملء ال�شا�شة، والتمرير 

ال�شريع لالأ�شفل عندما تريد اخلروج من و�شع ملء ال�شا�شة.

- اإجراءات جديدة مقرتحة:

بعد تثبيت حتديث تطبيق يوتيوب الأخري �شتظهر لك اإجراءات 

�شتطالبك  حيث  ت�شاهده،  الذي  الفيديو  مقطع  اأ�شفل  مقرتحة 

هذه الإجراءات بتدوير هاتفك اأو ت�شغيل مقطع الفيديو يف و�شع 

»VR« للح�شول على جتربة م�شاهدة اأف�شل. على �شبيل املثال: 

الأفقي،  الو�شع  يف  اأف�شل  يبدو  ت�شاهده  الذي  الفيديو  كان  اإذا 

وميكنك   ،Rotate »تدوير«  يقول  الفيديو  اأ�شفل  اإجراًء  ف�شرتى 

اأي�ًشا ا�شتبعاد الإجراء الذي ل تريده بال�شغط على زر »X« الذي 

يظهر بجواره.

- ميزة التذكري بوقت النوم:

ميكنك النغما�ض يف م�شاهدة مقاطع فيديو يوتيوب ل�شاعات 

ميزة  يوتيوب  تطبيق  لك  يقدم  الآن  ولكن  ذل��ك،  ت��درك  اأن  دون 

»التذكري بوقت النوم« Bedtime Reminder والتي تتيح لك 

مقاطع  م�شاهدة  عن  للتوقف  حم��ددة  لأوق��ات  تذكريات  تعيني 

الفيديو.
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أبل تطلق تحديثا جديدا لمواجهة ثغرات أمنية »خطيرة«

شاشة الهاتف أكبر مستهلك لطاقة البطارية

جائحة كورونا عززت انتشار منصات البث

مع بداية عام 2020، كان عمالقة و�شائل الإعالم يتناف�شون من 

لوكالة  ووفقاً  الإنرتنت،  عرب  اجلديدة  البث  من�شات  تطوير  اأجل 

�شراء  على  ال���دولرات  مليارات  الإع��الم  و�شائل  اأنفقت  بلومبريغ 

املحتوى لعر�شه عرب من�شات البث.

يخ�ض  فيما  حت��ول  نقطة  ليكون  ك��ورون��ا،  فريو�ض  تف�شي  وج��اء 

حتول  يف  �شاعد  مما  ال�شينما،  دور  اأغلقت  حيث  البث،  من�شات 

بداأت  والتي  املن�شات،  هذه  نحو  العامل  اأنحاء  املاليني يف خمتلف 

ال�شركات  م��ن  ع��دد  اأط��ل��ق  حم��م��وم.  ب�شكل  بينها  فيما  التناف�ض 

الوقت  يف  البث  خدمات  الأمريكي  الأ�شهم  �شوق  يف  قيمة  الأك��رث 

 »+ Disney« املنا�شب متاًما، ومن اأبرز املن�شات التي ظهرت كانت

و»Apple TV +« و»Peacock« و»HBO Max«، لين�شموا يف 

برامي فيديو« و»هولو«.  و»اأم��ازون  »نتفليك�ض«  اإىل كل من  املناف�شة 

العادي �شيدفع مقابل ثالث  اأن العميل  وقد وجدت ال�شتطالعات 

اإىل خم�ض خدمات متدفقة يف وقت واحد »تكلف اخلطط الأ�شا�شية 

عموًما من 5 دولرات اإىل 12 دولًرا يف ال�شهر«، ونظًرا لأن الإلغاء 

اأمر �شهل، فقد يتناوب امل�شرتكون بني اخلدمات، حيث يتم اإ�شافة 

ظهور  اإىل  املال  توفري  يف  امل�شتهلكني  رغبة  واأدت  جديد.  حمتوى 

وقناة   »Pluto TV« مثل  الإع��الن��ات  تدعمها  جمانية  تطبيقات 

»Roku، كما تتناف�ض ال�شناعة اأي�ًشا مع حمتوى الفيديو الذي ين�شئه 

امل�شتخدمون، واملوجود على من�شات مثل »ان�شتغرام« و»تيك توك« 

من�شات  منها  املتدفق  الرتفيه  من  اأخرى  اأن��واع  هناك  و»يوتيوب«. 

 Game«و  ،»PlayStation Now« مثل  ال�شحابية،  الأل��ع��اب 

Pass« من ميكرو�شوفت مل�شتخدمي اإك�ض بوك�ض و»Twitch« املوقع 
الآخرين،  قبل  من  مبا�شرة  بثها  يتم  التي  الألعاب  مل�شاهدة  الرائد 

 »Facebook Gaming « والذي يواجه مناف�شني ، مبا يف ذلك

.»YouTube Gaming«و

وقد امتدت املناف�شة اإىل اأنحاء خمتلفة من العامل، و�شملت بع�ض 

ال�شركات نف�شها، فعدد م�شرتكي نتفليك�ض البالغ 60 مليون م�شرتك 

يف جميع اأنحاء اأوروبا وال�شرق الأو�شط واإفريقيا لي�ض بعيًدا عن 70 

مليون م�شرتك يف الوليات املتحدة وكندا، كما اإنها تنمو اأي�ًشا يف 

اآ�شيا واأمريكا الالتينية.
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»إدارة االعمال« تشارك باجتماع لجان 

العمل بجامعات مجلس التعاون

�شاركت كلية �إد�رة �الأعمال يف �الجتماع �خلام�س ع�شر للجنة �أمناء جلان 

�لعمل �مل�شرتك يف جمال �لتعليم �لعايل بجامعات دول جمل�س �لتعاون لدول 

 28 �ملو�فق  1442هـ  �الأول  ربيع   11 بتاريخ  و�لذي عقد  �لعربية،  �خلليج 

�أكتوبر 2020 من خالل �الت�شال �ملرئي.  

�لدكتور  و�جلــودة  للتطوير  �لكلية  وكيل  عميدها،  عن  نيابة  �لكلية  مثل 

عامر �جلار �هلل، ومت خالل �الجتماع ��شتعر��س �ملو�شوعات �ملدرجة على 

�عتماد  مت  فقد  ذلــك،  حيال  �لالزمة  �لتو�شيات  و�تخاذ  �الأعمال  جــدول 

مناق�شة  متت  كما  �للجان،  الأمانات  �خلم�شية  للخطط  �لزمني  �جلــدول 

ربط �ل�شبكة �خلليجية ل�شمان جودة �لتعليم �لعايل، و�طلع �ملجتمعون على 

حم�شر �الجتماع �ل�شابق عن �لتعليم عن بعد و�لتعليم �الإلكرتوين ومناق�شة 

تفعيل �للجان غري �ملفعلة وتكرمي �أمناء جلان �لعمل �مل�شرتك.

جدير بالذكر �أن كلية �إد�رة �الأعمال بجامعة �مللك �شعود ممثلة بعميدها 

�لتعاون  دول جمل�س  بجامعات  �الأعمال  �إد�رة  كليات  عمد�ء  ترت�أ�س جلنة 

�الأمانة  �الأعمال على جائزة  �إد�رة  كلية  �لعربية، وقد حازت  لدول �خلليج 

الأف�شل �أد�ء لعام 2018م، كما تر�أ�شت �لكلية �الجتماع �ل�شابع لعمد�ء كليات 

�لعلوم �الإد�رية بجامعات دول جمل�س �لتعاون بدول �خلليج �لعربية و�لذي 

�نعقد موؤخر� يف رحاب كلية �إد�رة �الأعمال بجامعة طيبة يف �ملدينة �ملنورة.

وتعمل كلية �إد�رة �الأعمال بجامعة �مللك �شعود على تفعيل روح �لتعاون 

�لتعاون  بجامعات دول جمل�س  �الأعمال  �إد�رة  كليات  �مل�شرتك بني  و�لعمل 

لدول �خلليج �لعربية من �أجل �مل�شاهمة يف �لتطوير وتبادل �خلرب�ت فيما 

مبا  �الأكادميية  و�العتماد�ت  و�الأبحاث  �ملعريف  �لتبادل  خالل  من  بينها، 

جمل�س  دول  تطلعات  وحتقيق  عامة  ب�شورة  �لكليات  هذه  م�شلحة  يخدم 

�لتعاون �خلليجي.

د. الحميزي يفتتح مشروع فهرسة 
المطبوعات الحكومية

 

خالد  �لدكتور  �لعلمي  و�لبحث  �لعليا  للدر��شات  �جلامعة  وكيل  �فتتح 

�حلميزي، �الأحد �ملا�شي ٢٢ ربيع �الول 1442هـ م�شروع فهر�شة �ملطبوعات 

�حلكومية، و�إتاحة �أكرث من »32« �ألف عنو�ن متمثلة بـاأكرث من »42« �ألف 

�لتطور�ت يف جمال  �أحدث  وبتوظيف  للمكتبة  �الآيل  �لفهر�س  ت�شجيلة يف 

�لفهر�شة �الآلية وفق معيار مارك 21. كذلك مت �فتتاح م�شروع ربط �أكرث 

من 8000 ملخ�س من ملخ�شات �لر�شائل �لعلمية �خلا�شة بخريجي جامعة 

�مللك �شعود و�إتاحتها للم�شتفيدين من د�خل وخارج �جلامعة، بحيث ميكن 

للباحث �الطالع على ملخ�س �لر�شالة ب�شيغة �إلكرتونية من خالل �ل�شغط 

على  �لعام  �مل�شرف  بذلك  �شرح  �الآيل.  �لفهر�س  يف  �مللخ�س  �أيقونة  على 

عمادة �شوؤون �ملكتبات �لدكتور من�شور �لز�مل، و�أكد �أن ذلك ياأتي تفعياًل 

لدور �لعمادة �لتي تقوم بجهود تكاملية �شمن قطاعات �جلامعة عرب هذ� 

�مل�شروع وغريه من �الأعمال بهدف تنظيم �الأوعية �ملعلوماتية وتي�شري �شبل 

�لو�شول لها باأ�شرع وقت و�أقل جهد ممكن وتقدمي خدمات �ملعلومات مبا 

يتنا�شب مع �حتياجات �لباحثني.

دورة في »تنفيذ المشاريع« بالمدينة 
الجامعية

عمادة  وحــد�ت  بني  �خلــرب�ت  وتبادل  �ملوظفات  بكفاءة  لالرتقاء  �شعياً 

�لتنفيذي  �ملكتب  قــدم  للطالبات،  �جلامعية  باملدينة  و�جلـــودة  �لتطوير 

�ملكتب  على  �مل�شرف  نائبة  يف  ممثاًل   KSU2030 �ال�شرت�تيجية  للخطة 

�الأ�شتاذة مها �لنافع، وباإ�شر�ف �شعادة وكيلة عمادة �لتطوير و�جلودة باملدينة 

بعنو�ن  1443/3/19هـ  �خلمي�س  يوم  تدريبية  دورة  للطالبات،  �جلامعية 

»تنفيذ �مل�شاريع �لتطويرية«.

�لتطويري،  �مل�شروع  مفهوم  منها:  �ملحاور  من  عــدد�  ــدورة  �ل ت�شمنت 

�لعمليات �الأ�شا�شية لبنائه بجامعة �مللك �شعود، دورة حياة �مل�شروع، كيفية 

�إعد�د وثيقته، �إ�شافة لطرق �إعد�د �ملو�زنة �لتقديرية للم�شاريع �لتطويرية، 

بالطريقة  �مل�شروع  الإغــالق  �ملتبعة  و�الآلية  به،  �خلا�شة  �ل�شرف  و�أوجــه 

�لتي  �الأ�شئلة  على  و�الإجابة  �حلو�ر  باب  بفتح  �لدورة  و�ختتمت  �ل�شليمة، 

طرحتها �مل�شاركات.

�شاركت كلية �ملجتمع يف �الحتفال 

�إد�رة  يف  ثقة  مــركــز  �أقــامــه  �لـــذي 

�لتخ�ش�شية  �لــتــاأهــيــلــيــة  �ملـــر�كـــز 

�لريا�س  مبنطقة  �ل�شجون  مبديرية 

1442/3/19هـ  �خلــمــيــ�ــس  ـــوم  ي

من  م�شتفيد�ً   50 تخريج  مبنا�شبة 

�الآيل،  �حلا�شب  يف  تدريبية  دورة 

و�لتي نفذتها �لكلية برعاية موؤ�ش�شة 

�شليمان �لر�جحي �خلريية وبتعاون 

وخدمة  �لــتــدريــب  مركز  مــع  مثمر 

�ملجتمع بجامعة �مللك �شعود.

�لــدكــتــور �أ�ــشــامــة �لــفــر�ج عميد 

خالل  كلمة  �ألــقــى  �ملجتمع،  كلية 

�لتي  �ل�شر�كة  خاللها  ثمن  �حلفل 

جتــمــع كــلــيــة �ملــجــتــمــع بــاملــديــريــة 

�أثمرت عن  و�لتي  لل�شجون،  �لعامة 

تنفيذ هذه �لدورة و�لتي تعد بد�ية 

و�ملـــبـــادر�ت  �جلــهــود  مــن  ل�شل�شة 

تعمل  �لتي  و�لتطويرية  �لتاأهيلية 

�لتاأهيلية  �ملــر�كــز  و�إد�رة  �لكلية 

حالياً  بلورتها  على  �لتخ�ش�شية 

�شمن �تفاقية �ل�شر�كة.

و�أ�شاف د. �لفر�ج �أن كلية �ملجتمع 

بجامعة �مللك �شعود و�شعت �خلدمة 

ُمنذ  �أولوياتها  �ملجتمعية يف مقدمة 

�إن�شائها، حيث �شكلت حمور�ً رئي�شاً 

مــن حمـــاور روؤيـــة ور�ــشــالــة �لكلية 

بُنيت  �لتي  �ال�شرت�تيجية  و�أهد�فها 

عــلــى ��ــشــرت�تــيــجــيــة جــامــعــة �مللك 

�لكلية  تعتزم  ــذي  �ل �الأمـــر  �شعود؛ 

�لــ�ــشــر�كــات  تفعيل  يف  ��ــشــتــثــمــاره 

جديدة  �تفاقيات  ـــر�م  و�إب �لقائمة 

لل�شر�كة تعود بالنفع على هذ� �لبلد 

�لكرمي.

�شكره  �ملجتمع  كلية  عميد  وقدم 

للمديرية �لعامة لل�شجون، وملوؤ�ش�شة 

وملركز  �خلريية،  �لر�جحي  �شليمان 

�لتدريب وخدمة �ملجتمع يف جامعة 

جلهودهم  كان  �لذين  �شعود،  �مللك 

ودعمهم بالغ �الأثر يف �إجناح �لدورة 

�لتدريبية.

�لــتــدريــبــيــة  �لــــــدورة  �أن  يُـــذكـــر 

�أ�شهر،  ثالثة  مــد�ر  على  ��شتمرت 

�ملــهــار�ت يف  مــن  �لعديد  وتــنــاولــت 

علوم �حلا�شب �الآيل، �شملت �لتعامل 

برنامج  يف  ومقدمة  �حلا�شب  مــع 

�لن�شو�س  ومــعــاجلــة  �لـــويـــنـــدوز، 

وت�شميم �لعرو�س �لتقدميية.

عــقــد عــمــيــد عـــمـــادة �لــتــطــويــر 

مبارك  �لــدكــتــور  �ملكلف  و�جلــــودة 

�ملدينة  مبقر  �جتماعاً  �لقحطاين 

�لطبية باجلامعة مع �لدكتور �أحمد 

لل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملــديــر  باهمام 

�الأكادميية، و�لدكتور طارق �حلو��س 

ــى وحـــــدة �الأبـــحـــاث  �ملــ�ــشــرف عــل

�عتماد  �الجتماع  ناق�س  �ل�شريرية. 

ـــحـــاث �لــ�ــشــريــريــة من  وحــــدة �الأب

�ملنظمة �الأمريكية. 

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

التطوير والجودة تبحث اعتماد األبحاث السريرية


