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�ساهمت يف حتقيق اململكة للمركز الأول عربيًا و 17عامليًا

الريا�س - وا�س:

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ���س��ارك��ت 

بن�سبة %25 من ن�سر الأبحاث على 

يف  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  م�ستوى 

مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد من 

علمًيا حول  بحًثا   131 ن�سر  خالل 

امل�ساهمني  اأبرز  لت�سبح  الفريو�س، 

يف حتقيق اململكة العربية ال�سعودية 

ع�سر  وال�سابع  عربًيا  الأول  للمركز 

العلمي  البحثي  الإن��ت��اج  يف  عاملياً 

املتعلق باجلائحة.

اجلامعة  رئي�س  معايل  واأو���س��ح 

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

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  اأن  ال��ع��م��ر 

كورونا  انت�سار  بداية  منذ  ا�ستعدت 

ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال���ع���امل مب���راك���زه���ا  يف 

هيئة  واأع�ساء  الباحثني  من  ونخبة 

تخ�سي�س  يف  للم�ساركة  التدري�س 

يف  اأ�سهمت  ودرا���س��ات  عمل  ور���س 

 COVID  19 جلائحة   الت�سدي 

وكيفية �سبل الوقاية منه والعالج.

للقيادة  التهنئة  معاليه  وق���دم 

ال��ر���س��ي��دة ب��و���س��ول امل��م��ل��ك��ة اإىل 

العامل  م�ستوى  على  متقدم  ترتيب 

اأب��ح��اث  ن�سر  يف  ع��رب��ي��اً  والأوىل 

امللك  ج��ام��ع��ة  اأن  مبيًنا  ك��ورون��ا، 

املرتبة  ب��ت�����س��دره��ا  تفخر  ���س��ع��ود 

اجل��ام��ع��ات  م�ستوى  ع��ل��ى  الأوىل 

اإىل  ال�سعودية بر�سيد بحثي و�سل 

131 بحثاً.

الجامعة تقدم 131 بحثًا علميًا حول كورونا
فوز 120 طالبًا و 80 طالبة بجائزة 

عميد شؤون الطالب

أوقاف الجامعة تشارك في فعاليات 
اللقاء التنسيقي 12

كتب: فهد الفليج 

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

ال��دك��ت��ور ب���دران ال��ع��م��ر، ك��رم وكيل 

اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ن��م��ي، ال��ط��الب 

الدرا�سي  للعام  املتفوقني  والطالبات 

نظمته  حفل  يف  1441/1440ه� 
الأربعاء  يوم  الطالب  �سوؤون  عمادة 

24/ 4/ 1442ه� عرب من�سة زووم 
»عن بعد«، حيث بداأ احلفل باآيات من 

�سوؤون  عميد  واألقى  احلكيم،  الذكر 

الطالب د. فهد القريني كلمته التي 

اجلامعة  بوكيل  بالرتحيب  ا�ستهلها 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور 

حممد النمي، ووكيلة اجلامعة ل�سوؤون 

ووكالء  الكليات،  وعمداء  الطالبات، 

عمادة �سوؤون الطالب.

التفا�سيل �س� 3

�سارك اأم��ني اأوق��اف جامعة امللك 

�سعود الدكتور خالد الظافر يوم الأربعاء 

»الأوق����اف  ب��ن��دوة  1442/4/17ه� 
اجلامعات  نظام  ظ��ل  يف  اجلامعية 

امللك �سعود  اجلديد جتربة جامعتي 

وامللك عبدالعزيز« املقامة يف جامعة 

امللك خالد هذا العام وبرعاية كرمية 

من معايل رئي�س جامعة امللك خالد 

الدكتور فالح ال�سلمي. و�سهدت الندوة 

ح�سور رئي�س جامعة الطائف الدكتور 

يو�سف بن عبده ع�سريي، وم�سوؤويل 

وعدد  ال�سعودية،  اجلامعات  اأوق��اف 

من اأع�ساء جمل�س النظارة ومن وكالء 

اجلامعة ومن�سوبيها. 

اأوقاف  عام  اأمني  افتتح  ذلك  بعد 

ال��دك��ت��ور عمر  امل��ل��ك خ��ال��د  جامعة 

بالرتحيب  الندوة  اأعمال  م�سيط  اآل 

حيث  ب��ه��م،  وال��ت��ع��ري��ف  ب�سيوفها 

ا�ستهل املدير التنفيذي للوقف العلمي 

الدكتور  عبدالعزيز  امللك  بجامعة 

عن  باحلديث  ال��ن��دوة  كوثر  ع�سام 

تقوية  و�سبل  اجلامعة  وق��ف  جتربة 

اأمني  تناول  ا�ستثماراته. كما  وتعزيز 

ع���ام اأوق�����اف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود 

الظافر خالل حديثه  الدكتور خالد 

يف ندوة اخل��ربات العاملية يف جمال 

مقومات  واأب���رز  اجلامعية  الأوق���اف 

متتلكه  مبا  م�سيًدا  الناجح،  الوقف 

املنطقة اجلنوبية من عنا�سر �سياحية 

امللك  جامعة  لأوق���اف  تتيح  وبيئية 

لفًتا  جيدة،  ا�ستثمارية  اآفاقا  خالد 

خالل  �سعود  امللك  جامعة  اأن  اإىل 

جتربتها يف جم��الت الوقف حققت 

ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة يف جم����الت ت��اأج��ري 

مبانيها وا�ستثماراتها متا�سيا مع اأبرز 

التجارب العاملية، كما اأكد على اأهمية 

تركيز اجلامعات على نقاط قوتها يف 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�س والتوا�سل 

الفعال معهم. واختتمت الندوة بالرد 

من  ع��دد  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على 

احل�سور ومن اأبرزها �سبل تفعيل دور 

طالب اجلامعات وجمتمعاتها يف دعم 

اأوقاف جامعاتهم.

فتح بوابة التقديم للترقيات 
للمرتبة العاشرة فما دون

كتب: مو�سى حدادي

دعت عمادة املوارد الب�سرية باجلامعة جميع موظفي وموظفات اجلامعة 

امل�ستحقني وامل�ستحقات للرتقية للمرتبة العا�سرة فما دون، للبدء يف ا�ستقبال 

للعمادة  التقدمي للرتقيات عرب املوقع الإلكرتوين  طلباتهم عن طريق بوابة 

املوارد  وتطوير  لإدارة  الرقمية  واملن�سة   //http://dfpa.ksu.edu.sa
 https://masar.sa/Portal/Account/Login »م�سار«  الب�سرية 

خالل الفرتة من 26/ 4 حتى 23/ 5/ 1442ه� املوافق 2020/12/11م حتى 

2021/1/7م، وذلك ل�ستكمال اإجراءات اإعداد حم�سر الرتقيات. جاء ذلك 
يف تعميم اأ�سدرته العمادة موؤخراً اإىل كافة قطاعات اجلامعة مو�سحًة فيه 

كيفية ا�ستقبال طلبات املتقدمني واملتقدمات امل�ستحقني وامل�ستحقات للرتقية 

والتي ا�ستملت على: الدخول على املن�سة الرقمية لإدارة وتطوير املوارد الب�سرية 

»م�سار« ل�ستكمال البيانات املطلوبة، والدخول على نظام الرتقيات الإلكرتوين 

للموافقة على الإق��رار وطلب حجز موعد لالختبار، ثم الدخول على نظام 

املبادرات الإلكرتوين ملن لدية مبادرة م�سجله وفق �سروط وزارة املوارد الب�سرية، 

موؤكدةً ملن مل يتحقق دخوله اإىل املن�سات الإلكرتونية ومن مل يجد ا�سمه/ها 

التوا�سل عرب الربيد الإلكرتوين لوحدة الرتقيات خالل املدة املحددة:

 al-tarqiat@ksu.edu.sa :للموظفني 

al-tarqiat-female@ksu.edu :واملوظفات

تخريج الدفعة األولى من 
ماجستير التعليم الطبي

 

التعليم  ماج�ستري  من  الأوىل  الدفعة  بتخريج  الطب  كلية  احتفلت 

الطبي.

فودة  علي  بن  خالد  اأ.د  الطب  كلية  عميد  األقى  املنا�سبة  وبهذه 

كلمة هناأ فيها اخلريجني الذين كانوا مثالً يُحتذى به يف ا�سرارهم 

برامج  من  ع��دد  لطرح  الكلية  خطة  ف��ودة  د.  وك�سف   ومثابرتهم، 

املعلوماتية  تخ�س�سات  يف  القادمة  الفرتة  خالل  العليا  الدرا�سات 

احتياجات  تلبي  والتي  الطبي،  والتعليم  العامة  وال�سحة  ال�سحية 

كما  اململكة،  يف  البحثي  الإن��ت��اج  واإث���راء  والتطوير  التنمية  برامج 

�ستكون اأحد روافد ال�ستدامة املالية للجامعة.

من جهتها اأو�سحت رئي�سة ق�سم التعليم الطبي اأ.د منى �سليمان اأن 

الربنامج قد مت ت�سميمه وفق معايري عاملية؛ لي�سمل جميع جمالت 

الطبي. التعليم 

اجلدير ذكره اأن عدد خريجي الدفعة الأوىل من حملة ماج�ستري 

خريجاً،   15 بلغ  �سعود  امللك  جامعة  الطب يف  بكلية  الطبي  التعليم 

13 منهم من اأع�ساء هيئة التدري�س �سواء يف كلية الطب اأو يف كليات 
�سحية اأخرى وا�ست�ساريون، بالإ�سافة اىل معيدتني من ق�سم التعليم 

التعليم  اإ�سافة مهمة لتطوير  الطبي بكلية الطب. والذين �سي�سكلون 

الطبي لكافة التخ�س�سات ال�سحية.
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بدء تنفيذ برنامج
إعداد ممارسي الجودة

الإداري  الكادر  تطوير  واجلودة على  التطوير  حر�ًصا من عمادة 

لدورهم وم�صاركتهم يف دعم وتنفيذ  ا�صتثماراً  بالأق�صام الأكادميية 

اإدارة اجلودة  وتاأ�صي�س نظم  الأكادميي،  بالعتماد  املتعلقة  الأعمال 

تطوير  عمادة  مع  بالتعاون  العمادة  قدمت  الأكادميية؛  بالأق�صام 

بجودة  الرت��ب��اط  ذات  التدريبية  ال���دورات  من  امل��ه��ارات جمموعة 

التعليم والعتماد الأكادميي ونظم اإدارة اجلودة.

تناولت الدورات العديد من العمليات والإجراءات والتقارير التي 

ميكن اإعدادها وتقدميها لتقييم جودة الربامج واإعداد كافة الوثائق 

لالعتماد  للتقدم  بها  ال�صتعانة  ميكن  التي  واملعلومات  وامل�صادر 

الأكادميي.

ع�صرة  اإحدى  على  اجلودة  ملمار�صي  التدريبي  الربنامج  وا�صتمل 

ال��دورات  اأقيمت  وقد  زووم،  برنامج  عرب  افرتا�صية  تدريبية  دورة 

اخلم�س الأوىل من الربنامج على 3 مراحل، وت�صمنت املو�صوعات 

اإدارة  اإدارة اجلودة ال�صاملة يف التعليم اجلامعي، بناء نظام  الآتية: 

الرباجمي  العتماد  معايري  تقدمي،  الأكادميية  بالأق�صام  اجل��ودة 

ال�صرتاتيجية،  اخلطة  ومتابعة  وتنفيذ  اإع��داد  مهارات  امل��ط��ورة، 

وموؤ�صرات الأداء الرئي�صية واملقارنات املرجعية.  

رسالة دكتوراه تناقش استعداد 
المستشفيات للكوارث في كبرى المدن

اأجازت جلنة مناق�صة ر�صالة الدكتوراه للطالب ماجد بن حممد 

ال�صامل من ق�صم الإدارة العامة ر�صالته العلمية بعنوان »تقييم مدى 

ا�صتعداد امل�صت�صفيات للكوارث يف كربى مدن اململكة«.

اإدارة  كلية  عميد  الغامن  �صعد  الدكتور  من  اللجنة  تكونت  وقد 

والدكتور  العيبان  خالد  والدكتور  الر�صالة،  على  وامل�صرف  الأعمال 

عبدالرحمن ال�صمري بق�صم الإدارة العامة، والدكتور وادي العنزي 

من ق�صم الإدارة ال�صحية، واملناق�س اخلارجي الدكتور عمر ال�صرقي 

امللك  بجامعة  والإدارة  القت�صاد  بكلية  ال�صحية  الإدارة  اأ�صتاذ 

عبدالعزيز.

اللجنة  باأع�صاء  الغامن  �صعد  الدكتور  رح��ب  اجلل�صة  بداية  يف 

عر�س  بتقدمي  الطالب  ب��داأ  حيث  اجلل�صة،  برنامج  م�صتعر�صاً 

خمت�صر لر�صالته اأمام اللجنة جميباً عن اأ�صئلتهم وا�صتف�صاراتهم ثم 

اأغلقت اجلل�صة لتبداأ املداولة بني اأع�صاء اللجنة ومناق�صة ما ورد يف 

الر�صالة، ليتم بعد ذلك اإعالن نتيجة مناق�صتها حيث اأجازت الر�صالة 

وح�صل الطالب على درجة الدكتوراه يف الإدارة العامة من كلية اإدارة 

الأعمال بجامعة امللك �صعود، وقدم اأع�صاء اللجنة تربيكهم وتهنئتهم 

للدكتور ماجد بن حممد ال�صامل �صائلني اهلل العلي القدير له التوفيق 

والنجاح الدائم.

من جهته قدم الدكتور �صعد الغامن امل�صرف على الر�صالة �صكره 

اجلزيل لأع�صاء اللجنة والدكتور عمر زيان ال�صرقي على ح�صورهم 

وم�صاركتهم متمنياً لهم التوفيق وال�صداد.

»علوم الرياضة« تدرس قبول ذوي 
اإلعاقة ببرامج الدراسات العليا

ق���ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���ص��ة 

بن  �صليمان  الدكتور  البدين  والن�صاط 

العاملي  اليوم  »مبنا�صبة  اجللعود:  عمر 

لالإعاقة، حر�صنا على اإدراج احتياجات 

اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا م��ن اأ���ص��ح��اب الهمم 

بجميع مقرراتنا ولدينا خرباء يف جمال 

جتربتنا  ولق��ت  الباراملبية،  الريا�صات 

ال�صمعية  الإع��اق��ة  ط��الب  بع�س  بقبول 

جناحاً ملحوظاً واأبهرونا بقدراتهم«.

الفر�صة  اإت��اح��ة  ن��در���س  واأ����ص���اف: 

لقبول الطالب ذوي الإعاقات ال�صمعية 

واحلركية القابلني للتعلم يف براجمنا للدرا�صات العليا خ�صو�صاً يف 

التخ�ص�صات ذات الطابع الإداري والإ�صرايف«.

كلية علوم الحاسب تنظم مؤتمرا
دوليا عن الذكاء االصطناعي

اجتماع التطوير والجودة مع المركز الوطني للتقويم

.. واجتماع لمراجعة نظام إدارة الجودة بالجامعة

دورة في »نظام مهام الجديد«

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���ص��ب 

م��ن  ال�����ف�����رتة  يف  وامل����ع����ل����وم����ات 

2020م  ن���وف���م���رب   26  -  24
ل��ل��ذك��اء  الأّول  ال����دويل  »امل���وؤمت���ر 

امل�صاندة  والتقنيات  ال�صطناعي 

 1st International احلديثة«  

 Conference on Artificial
 Intelligence & Modern
 Assistive Technology
(ICAIMAT’2020) http://

نظرا  بعد  ع��ن   icaimat.tech
لظروف جائحة كوفيد- 19.

اململكة  روؤية  من  انطالقا  وذلك 

2030 وتبني الدولة ل�صعار »الذكاء 
ال���ص��ط��ن��اع��ي خل���ري ال��ب�����ص��ري��ة« 

امللك  جامعة  روؤي��ة  مع  وان�صجاماً 

والعلمي يف  الوطني  ودورها  �صعود 

هذا املجال.

ت��ق��دم ل��ل��م��وؤمت��ر اأك����ر م��ن 32 

وموؤ�ص�صات  ج��ام��ع��ات  م��ن  ب��اح��ث��ا 

بحثية حملية وعاملية باأوراق علمية 

يف جم���ال ال��ذك��اء الأ���ص��ط��ن��اع��ي، 

يف  الآيل  احل��ا���ص��ب  وت��ط��ب��ي��ق��ات 

امل�صاندة احلديثة  التقنيات  �صناعة 

الأن�����ص��ان��ي��ة يف ظل  ل��ل��م��ج��ت��م��ات 

ال��ظ��روف  الأزم����ات اجل��دي��دة مثل 

جائحة  فر�صتها  التى  الأجتماعية 

كورونا –كوفيد 19.

علمية  ورق��ة   30 قبول  مت  وق��د 

خالل  من  علمي  حتكيم  اآلية  وفق 

املوؤمترات  لإدارة   »EDAS« نظام 

ال��ع��ل��م��ي��ة، ح��ي��ث اأب����دى اأك����ر من  

150 ب��اح��ث��اً ع��امل��ي��اً رغ��ب��ت��ه��م يف 
العلمي  ال��ت��ح��ك��ي��م  يف  امل�����ص��ارك��ة 

للموؤمتر  املقدمة  العلمية  ل��الأوراق 

و�صملت   »ICAIMAT’2020«

امل�صاركة: اململكة العربية ال�صعودية 

املتحدة  ال��ولي��ات   ،60% بن�صبة 

ودول   ،30% بن�صبة  الأم��ري��ك��ي��ة 

اأخرى بن�صبة 10%.

علوم  كلية  عميد  املوؤمتر  افتتح 

املوؤمتر  رئي�س  واملعلومات  احلا�صب 

بكلمة  وه��ف،  بن  �صلمان  الدكتور 

وج���ي���زة رح���ب ف��ي��ه��ا ب��امل�����ص��ارك��ني 

واحل�صور، وبني اخلطوط العري�صة 

البحث  جم��ال  يف  اململكة  ل��روؤي��ة 

ال�صطناعي  والذكاء  عاّمة  العلمي 

ت�صعى  اململكة  اإن  وق��ال  ��ة.  خ��ا���صّ

يحت�صن  عامليا  ملتقى  ت�صبح  لأن 

ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي وي�����ص��خ��ر 

مل�صلحة  واإمكاناته  وتقنياته  قدراته 

الب�صرية مما يحقق لها بف�صل اهلل 

وما  احلكيمة  قيادتها  بف�صل  ث��م 

مكانة  ثاقبة،  روؤية  من  لها  ر�صموه 

الرقمنة  جم��ال  يف  وحملية  عاملية 

من  وميكنها  الرقمي  والقت�صاد 

امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  العاملية  ال��ق��ي��ادة 

الوحي  مهبط  لكونها  فبالإ�صافة 

ونور الهدى الذي مالأ الأر�س حمبة 

علمية  م��ن��ارة  �صت�صبح  و���ص��الم��ا، 

عاملية ت�صع بنورها يف جميع اأقطار 

الأر�س.

على  اأبحاثهم  امل�صاركون  وقّدم 

افرتا�صي  اأيام يف حميط   3 مدى 

املجال  ع��ط��ي 
ُ
اأ حيث  ب��ع��د«  »ع��ن 

من  واحلا�صرين  امل�صاركني  جلميع 

واملعلومات  احلا�صب  علوم  كلية 

ويف  الأب��ح��اث.  ومناق�صة  لتقدمي 

ن��ه��اي��ة امل��وؤمت��ر اأ���ص��رف ال��دك��ت��ور 

رئي�س  نائب  �صّمودة  �صعيد  ر�صيد 

امل���وؤمت���رع���ل���ى احل���ف���ل اخل��ت��ام��ي 

و����ص���ك���ر ج��م��ي��ع امل�������ص���ارك���ني يف 

اللقاء  يكون  اأن  متمنيا  امل��وؤمت��ر، 

القادمة  ال�صنة  للموؤمتر  ال��ث��اين 

عاملية  و�صحية  مناخية  يف ظروف 

للب�صرية.  اأف�صل 

التطوير  ع��م��ادة  ع��م��ي��د  ع��ق��د 

واجلودة الدكتور مبارك القحطاين 

الوطني  امل��رك��ز  مب��ق��ر  اج��ت��م��اع��اً 

مع  الأك��ادمي��ي  والعتماد  للتقومي 

الدكتور  للمركز  التنفيذي  املدير 

�صهيل باجمال.

عدد  ملناق�صة  الجتماع  ه��دف 

مقدمتها  ويف  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 

الأكادميية  الع��ت��م��ادات  مناق�صة 

كما  باجلامعة،  الربامج  من  لعدد 

اأوج��ه  مناق�صة  الج��ت��م��اع  ت�صمن 

التعاون امل�صرتكة بني جامعة امللك 

للتقومي  ال��وط��ن��ي  وامل��رك��ز  �صعود 

ي�صمن  مبا  الأك��ادمي��ي  والعتماد 

حتقيق الأهداف امل�صرتكة. 

الداخلية  املراجعة  جلنة  عقدت 

لنظام اإدارة اجلودة باجلامعة برئا�صة 

عميد  القحطاين  م��ب��ارك  الدكتور 

ورئي�س  واجل����ودة،  التطوير  ع��م��ادة 

عرب  اف��رتا���ص��ي��اً  اج��ت��م��اع��اً  اللجنة 

ح�صره   »ZOOM« زووم  برنامج 

الجتماع  ه��دف  اللجنة.  اأع�����ص��اء 

ملناق�صة اإجراء تعديل لنظام املراجعة 

اجل���ودة  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال��داخ��ل��ي��ة 

املحدثة  املعايري  ح�صب  باجلامعة 

والعتماد  للتقومي  الوطني  للمركز 

التقييم  معايري  وح�صب  الأك��ادمي��ي، 

اجلديدة التي يتم ا�صتخدامها �صمن 

وكذلك  الأكادميية،  الربامج  تقييم 

اآل��ي��ة م��راج��ع��ة ك��ف��اي��ات امل��راج��ع��ني 

للقيام  تاأهيلهم  واإع���ادة  املعتمدين، 

بدور املراجعة الداخلية.

من  ع���دداً  الج��ت��م��اع  ا�صتعر�س 

البنود منها: ت�صميم منوذج امتحان 

دورات  حل�صور  للمر�صحني  مبدئي 

املراجعة الداخلية، وو�صع خطة عمل 

للجنة باملو�صوعات التي يجب العمل 

اأع�صاء  التوا�صل بني  واآليات  عليها، 

اللجنة.

كتب: فهد الفليج 

الطالب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 

م��وظ��ف��ي  جل��م��ي��ع  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 

»نظام  بعنوان  العمادة  وموظفات 

الإلكرتوين«  والتوقيع  مهام اجلديد 

وذلك على مدار يومني -23 24/ 4 

/1442ه� من ال�صاعة العا�صرة حتى 

ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهراً، قدمها 

الأ�صتاذ عبداهلل ال�صاحلي من اإدارة 

اإ�صكان الطالب.

ت��ع��ري��ف  اإىل  ال�������دورة  ه���دف���ت 

امل��وظ��ف��ني وامل��وظ��ف��ات ع��ل��ى نظام 

لت�صهيل  اجلامعة  يف  املهام  متابعة 

التي  الإداري��ة  املهام  واإجن��از  العمل 

ت��خ�����س امل���ع���ام���الت يف اجل��ام��ع��ة 

الرقمية  امل��ع��ام��الت  اإىل  وال��ت��ح��ول 

امل��ع��ام��الت  جميع  م��ن  وال��ت��خ��ل�����س 

الورقية يف العمادة.

اإلكرتوين  نظام  هو  مهام  ونظام 

ومتابعة  تنظيم  اأج���ل  م��ن  م��ط��ور 

امل���ه���ام امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

وي�صهل  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا  م�صتخدمو 

النظام الإ�صراف على املهام واتخاذ 

املهمات  على  املختلفة  الإج���راءات 

امل�صندة، وهذا بدوره ي�صهل النتقال 

التعامل  اإىل  ال��ورق��ي  ال��ع��م��ل  م��ن 

املختلفة  املهام  لإجن��از  الإل��ك��رتوين 

للجهة امل�صتخدمة لهذا النظام.



تغطية: فهد الفليج 

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

وكيل  ك��رم  العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

النمي،  حممد  الدكتور  والأكادميية 

للعام  املتفوقني  والطالبات  الطالب 

1441/1440ه� يف حفل  الدرا�شي 

يوم  الطالب  ���ش��وؤون  عمادة  نظمته 

عرب  1442ه�   /4  /24 الأرب���ع���اء 

بداأ  حيث  بعد«،  »ع��ن  زووم  من�شة 

احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  ب��اآي��ات  احلفل 

ال��ط��الب د.  ���ش��وؤون  واأل��ق��ى عميد 

ا�شتهلها  التي  كلمته  القريني  فهد 

لل�شوؤون  اجلامعة  بوكيل  بالرتحيب 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

ال��ن��م��ي، ووك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����ش��وؤون 

ووكالء  الكليات،  وعمداء  الطالبات، 

عمادة �شوؤون الطالب.

اهتمام القيادة

وقال: ي�شرين يف بداية هذا اللقاء 

اجلامعة  بوكيل  اأرح���ب  اأن  امل��ب��ارك 

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

وبناتي  ال��ط��الب  اأب��ن��ائ��ي  ع��ن  نيابًة 

ت�شريفه  على  واأ���ش��ك��ره  الطالبات، 

ورع��اي��ت��ه ن��ي��اب��ًة ع��ن م��ع��ايل رئي�س 

للعام  العميد  جائزة  اجلامعة حلفل 

الدرا�شي1440-1441 ه� مما يدل 

على اهتمام قيادة اجلامعة بالحتفاء 

بالتفوق وتكرمي املتفوقني من الطالب 

والطالبات.

حتفيز ومكافاأة

واأ����ش���اف: اأي��ه��ا احل��ف��ل ال��ك��رمي، 

من  نخبة  واملتفوقات  املتفوقني  اإن 

طالب وطالبات هذه اجلامعة حتتاج 

اجتهادهم،  على  واملكافاأة  للتحفيز 

اإب��راز  ومتفوقة  متفوق  كل  ومن حق 

ق��دوة  ليكون  ب��ه  والح��ت��ف��اء  تفوقه 

اأم����ر ي�شرف  اأن����ه  ل��زم��الئ��ه، ك��م��ا 

املتفوق  الكم  اأن ت�شم هذا  اجلامعة 

من الطالب والطالبات.

200 طالب وطالبة
ملبادرة  كان  لقد  قائاًل:  وا�شتطرد 

وطالباتها  طالبها  بتكرمي  اجلامعة 

نفو�س  يف  طيب  انعكا�س  املتفوقني 

واأ�شبح  اأم��وره��م،  واأول��ي��اء  الطلبة 

هناك اهتمام بهذه اجلائزة ومتابعة 

لها وحر�س عليها؛ مما يعني اأن هذا 

التكرمي بداأ يوؤتي ثماره املرجوة منه 

التميز  التحفيز على مزيد من  وهو 

والتفوق. واأكد اأن العمادة تكرم اليوم 

ممن  طالبة  و»80«  طالباً   »120«

يف  ال��درا���ش��ي  التفوق  على  ح�شلوا 

1441ه�،   -  1440 اجلامعي  العام 

ومنذ ب��داي��ة منح ه��ذه اجل��ائ��زة يف 

1430/1429ه�،  اجلامعي  ال��ع��ام 

الذين  والطالبات  الطالب  عدد  بلغ 

مت تكرميهم حتى الآن ما يزيد عن 

»2087« طالباً وطالبة.

معايري االختيار

اجلامعة  اأن  القريني  د.  واأو���ش��ح 

تدعم التفوق الأكادميي باعتباره حافزاً 

مهماً، وقد و�شعت لأجل ذلك معايري 

دقيقة لختيار الفائزين، وهم خم�شة 

طالب وخم�س طالبات من كل كلية من 

احلائزين على اأعلى الدرجات.

م�ستقبل زاهر

ويف ختام كلمته قال د. القريني: 

اإل  الكلمة  هذه  ختام  يف  ي�شعني  ل 

لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  اأ�شكر  اأن 

لهذا  ت�شريفة  والأكادميية  التعليمة 

ال��ذي  الكبري  ال��دع��م  وعلى  احلفل 

جتده العمادة مما مكن العمادة من 

القيام بواجباتها جتاه رعاية الطالب 

والطالبات وتقدمي اأف�شل اخلدمات 

والطالبات  الطالب  اأهنئ  كما  لهم، 

ال��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ذه اجل��ائ��زة واأول��ي��اء 

ال�شتمرار  للجميع  متمنياً  اأمورهم، 

امل�شتقبل  حتقيق  حتى  التفوق  يف 

لالإخوة  وال�شكر  اهلل،  ب��اإذن  الباهر 

لتعاونهم  الكليات  ع��م��داء  ال��زم��الء 

تكرمي طالبهم،  بح�شور  واهتمامهم 

على  ال��ط��الب  �شندوق  اأ�شكر  كما 

اإ�شهاماته يف دعم هذه اجلائزة مالياً.

نخبة الطالب والطالبات

تال ذل��ك تقدمي عر�س مرئي عن 

والطلبات  للطالب  العميد  ج��ائ��زة 

وكيل  األقى  بعدها  درا�شياً،  املتفوقني 

اجلامعة لل�شوؤون التعلمية والأكادميية 

ا�شتهلها  كلمة  النمي  الدكتور حممد 

نيابة عن  والطالبات  الطالب  بتهنئة 

معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران 

العمر، وقال: اأ�شالة عن نف�شي اأرحب 

بكم جميعا يف هذا اليوم املبارك من 

اأيام اجلامعة وهي حتتفي بتكرمي نخبة 

من اأبنائنا وبناتنا احلا�شلني على اأعلى 

اأنا  وك��م  ال��درج��ات يف تخ�ش�شاتهم، 

�شعيد باأن اأكون و�شط اأبنائي الطالب 

والطالبات مل�شاركتهم يف حفل التكرمي.

ثروة ب�سرية

واأ�شاف: نحمد اهلل �شبحانه وتعاىل 

علينا  من  اأن  املباركة  البالد  يف هذه 

خ��ادم  بقيادة  والأم����ان  الأم���ن  بنعمة 

احلرمني ال�شريفني - يحفظه اهلل - 

و�شمو ويل عهده الأمني، هذه القيادة 

عينيها  ن�شب  و�شعت  التي  الر�شيدة 

تنمية الوطن واملواطن من خالل التعليم، 

فكان التو�شع يف اإن�شاء اجلامعات ودعم 

التعليم اجلامعي، والهدف من كل ذلك 

هو الرتكيز عل ال��روة الب�شرية التي 

تعترب الروة احلقيقة للوطن.

نفتخر بهم

ال��ط��الب  ت���ك���رمي  اأن  واأو�����ش����ح 

تفتخر  ال��ذي  املتفوقني  والطالبات 

برامج  اأح��د  من  يعد  اجلامعة  بهم 

التعلمية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ت��ح��ف��ي��ز 

فالتفوق الأكادميي موؤ�شر على جودة 

عدد  زاد  وكلما  اجلامعة  خمرجات 

الطالب والطالبات املكرمني دل ذلك 

براجمها،  يف  اجلامعة  جن��اح  على 

كما دل اأي�شا على اأن اجلامعة ترفد 

يف  ت�شاهم  متميزة  بنخبة  املجتمع 

بناء الوطن ويكون لها دور فاعل يف 

م�شرية منائه وتقدمه.

الفائز احلقيقي

وختم د. النمي بالقول: اإن هدفنا 

هو اأن يكون طالب اجلامعة مفخرة 

للوطن نعتز به ونفاخر به اجلامعات 

الأخرى مب�شيئة اهلل وتوفيقه، واإنني 

املكرمني  والطالبات  الطالب  اأهنئ 

واأب��ارك  اأمورهم  واأولياء  اليوم  بهذا 

للجميع اجلوائز التي ح�شلوا عليها، 

هو  النهاية  يف  احلقيقي  وال��ف��ائ��ز 

الوطن ثم هذه اجلامعة العريقة، التي 

الرقي  اأن توا�شل �شريها يف  نتمنى 

الأ���ش��ع��دة،  خمتلف  على  والتميز 

واأمتنى  اأخ��رى  مرة  اأحييكم  وختاما 

لكم التوفيق وال�شداد.

عر�ض مرئي

باأ�شماء  مرئي  عر�س  مت  بعدها 

الطالب والطالبات املتفوقني درا�شياً 

الآداب،  كلية  وهي  الكليات  وعر�س 

والآثار،  ال�شياحة  كلية  الرتبية،  كلية 

علوم  كلية  العربية،  اللغويات  معهد 

كلية  ال��ب��دين،  والن�شاط  الريا�شة 

احلقوق  كلية  وال��رتج��م��ة،  ال��ل��غ��ات 

الهند�شة،  كلية  ال�شيا�شية،  والعلوم 

احلا�شب  ع��ل��وم  كلية  ال��ع��ل��وم،  كلية 

واملعلومات، كلية العمارة والتخطيط، 

املجتمع،  كلية  الأع��م��ال،  اإدارة  كلية 

وخدمة  التطبيقية  الدرا�شات  كلية 

بن  �شلطان  الأم���ري  كلية  املجتمع، 

عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، 

الأ���ش��ن��ان،  ط��ب  كلية  ال��ط��ب،  كلية 

الطبية  العلوم  كلية  ال�شيدلة،  كلية 

اإدارة  التمري�س،  كلية  التطبيقية، 

الهند�شة  كلية  التطبيقية،  العمال 

احلا�شب  ع��ل��وم  كلية  التطبيقية، 

التطبيقي، وكلية علوم والزراعة.
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بلغ عددهم »120« طالبًا و»80« طالبة

د. النمي يكرم الفائزين بجائزة عميد شؤون الطالب

د. القريني: منذ انطالق الجائزة عام 1429/1430 تم تكريم 2087 طالبًا وطالبة حتى اآلن
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يف اجتماع تن�ضيقي ُعقد يف مدر�ضة البث الف�ضائي

�ضدد على حتقيق اأعلى معايري الكفاءة واحلوكمة

وزير التعليم ورئيس هيئة التقويم يؤكدان 
أهمية تطوير العملية التعليمية

وزير التعليم يترأس االجتماع الثالث لمجلس 
شؤون الجامعات

صدور الموافقة على تسمية مجلس أمناء 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

�ضدرت �ملو�فقة �ل�ضامية �لكرمية على ت�ضمية �أع�ضاء جمل�س �أمناء 

جامعة �لإمام عبد�لرحمن بن في�ضل ملدة ثالث �ضنو�ت.

و�ضم �ملجل�س كاًل من: د. نبيل بن حممد �لعامودي رئي�ضاً، د. �أحمد 

�ملانع  �إبر�هيم  بن  عبد�لعزيز  د.  للرئي�س،  نائباً  �ل�ضعيبي  عبد�هلل  بن 

بن  د. عبد�هلل  �لعبد�لقادر ع�ضو�ً،  بن عبد�لعزير  د. عبد�هلل  ع�ضو�ً، 

ن�ضاأت عبد�جلو�د  بن  د. �ضهل  رئي�س �جلامعة ع�ضو�ً،  �لربي�س  حممد 

ع�ضو�ً، �لأ�ضتاذ ع�ضام بن عبد�لقادر �ملهيدب ع�ضو�ً، �لأ�ضتاذة �لعنود 

بنت توفيق �لرماح ع�ضو�ً، د. عادل بن �إبر�هيم �لعفالق ع�ضو�ً، د. نهاد 

بنت عبد�هلل �لعمري ع�ضو�ً، د. غازي بن عبد�لرحمن �لعتيبي ع�ضو�ً.

في�ضل؛  بن  عبد�لرحمن  �لإم��ام  جامعة  �أمناء  ت�ضكيل جمل�س  وياأتي 

�أمناء  �أع�ضاء جمل�س  ت�ضمية  �لكرمية على  �ملو�فقة  بعد �ضدور  �لثاين 

جامعة �مللك عبد�لعزير.

ويُعد نظام �جلامعات �جلديد نقلة نوعية يف م�ضرية �لتعليم �جلامعي، 

ويف�ضح �ملجال للجامعات نحو مزيد من �ل�ضتقاللية �ملن�ضبطة، وتطوير 

جمالتها �لعلمية و�لبحثية يف ظل ما تعي�ضه �ململكة من �ضباق مميز يف 

كافة �ملجالت نحو م�ضتقبل م�ضرق لهذ� �لوطن يف ظل دعم و�هتمام 

�لقيادة �لر�ضيدة �أيدها �هلل.

الوزارة تمنح تراخيص »مدارس أهلية« 
لجمعية »ذوي اإلعاقة«

تز�مًنا مع �ليوم �لعاملي لذوي �لإعاقة، �أ�ضدرت وز�رة �لتعليم ممثلًة 

بوكالة �لرب�مج �لتعليمية ووكالة �لتعليم �لعام �لأهلي، تر�خي�س �ملد�ر�س 

�لتعليمية لفئة �لرتبية �خلا�ضة »�لتوحد - �لإعاقة �لفكرية - �لإعاقة 

�جل�ضمية  �لإعاقة   – �لإعاقات  تعدد   – �ل�ضمعية  �لإعاقة   – �لب�ضرية 

فرط   - �لتعلّم  �ضعوبات   – و�لكالم  �للغة  ��ضطر�بات   – و�ل�ضحية 

�حلركة وت�ضتت �لنتباه« جلمعية �لأطفال ذوي �لإعاقة كمد�ر�س �أهلية، 

�لوز�رة  وكيل  �لتعليم، بح�ضور  وز�رة  �لرت�خي�س مبقر  ت�ضليم  حيث مت 

للرب�مج �لتعليمية د. مها �ل�ضليمان، و�ملدير �لتنفيذي جلمعية �لأطفال 

ذوي �لإعاقة د. �أحمد بن عبد�لعزيز �لتميمي.

وتهدف �لرت�خي�س �إىل �ل�ضتفادة من ر�ضيد خرب�ت جمعية �لأطفال 

متخ�ض�ضة  تعليمية  خدمات  لتقدمي  تعليمهم؛  جمال  يف  �لإعاقة  ذوي 

مر�كز  من  عدد  يف  �لإعاقة  ذوي  من  و�خلا�س  �لعام  �لتعليم  لطالب 

�جلمعية يف خمتلف مناطق �ململكة.

و�أو�ضحت د. �ل�ضليمان خالل ت�ضليم �لرت�خي�س �أن هذه �ل�ضر�كة تاأتي 

بدعم من �ل�ضتثمار وقطاع �لتعليم �لأهلي و�ضركة TBC لال�ضتفادة من 

��ضتثمار  �أن  �إىل  �لإعاقة، م�ضريًة  �لأطفال ذوي  من جمعية  11 مركز�ً 
هذه �لعالقة �ضيوفر للعائدين من �لبتعاث مكاناً منا�ضباً وخربًة يف هذ� 

�ملجال.

من جانبه ذكر د. �لتميمي �أن هذ� �لتعاون و�ل�ضر�كة مع وز�رة �لتعليم 

يُعد�ن خيار�ً �إ�ضرت�تيجياً مل�ضلحة �لأطفال ذوي �لإعاقة، وذلك بتوظيف 

11 مركز�ً ل�ضاحلهم باحل�ضول على تر�خي�س �ملد�ر�س �لأهلية، موؤكد�ً 
على دور �جلمعية غري �لربحية، و�أهمية تقدمي �خلدمات �ملميزة، مبا 

ينعك�س �إيجاباً على م�ضتقبلهم.

افتتح ور�ضة »كفاءة الت�ضغيل يف التعليم اجلامعي«

د. السديري: التعليم عن بعد خيار 
إستراتيجي للمستقبل

نيابة عن معايل وزير �لتعليم؛ �فتتح معايل نائب وزير �لتعليم للجامعات 

و�لبحث و�لبتكار د.حممد �ل�ضديري فعاليات ور�ضة �لعمل �لفرت��ضية 

�لت�ضغيلية يف  �لتي نظمتها جامعة �مللك في�ضل بعنو�ن »قيا�س �لكفاءة 

�لتعليم �جلامعي يف ظل جائحة كورونا و�ضبل تعزيزها«، بح�ضور عدد 

من روؤ�ضاء �جلامعات، ومب�ضاركة عدد من �لباحثني و�ملخت�ضني.

ونقل د. �ل�ضديري يف بد�ية �للقاء �ضكر وتقدير معايل وزير �لتعليم 

مناق�ضة  يف  �أهميتها  موؤكد�ً  فيها،  و�مل�ضاركني  �لور�ضة  على  للقائمني 

�إىل  �لتحّول  عن  �لناجتة  �لت�ضغيلية  �لكفاءة  لتحقيق  �لد�عمة  �لعو�مل 

�أكادميية،  تنظيمات  �أو  تقنية  عو�مل  كانت  �ضو�ء  �لإل��ك��رتوين،  �لتعلّم 

موؤكد�ً �أن �لتعليم عن بُعد مل يُعد تعليم طو�رئ �أو مرتبطاً بهذه �جلائحة، 

و�إمنا هو خيار �إ�ضرت�تيجي ل ميكن لنا �لتخلي عنه م�ضتقباًل.

�لدولة  �لتي حازت على �هتمام  �لتعليم من �لقطاعات  �أن  �إىل  �ضار 

-رعاها �هلل- يف �لتعامل مع �جلائحة، فكان قر�ر وز�رة �لتعليم قبول 

�لتحدي وتعزيز �لو�ضيلة �لوحيدة �لتي حتقق ��ضتمر�رية �لتعليم وتفادي 

�لأ�ضر�ر �ل�ضحية �لناجمة عن �لعدوى، فجمعت بني �لتباعد �لجتماعي 

و�ضمان جودة �لعملية �لتعليمية، من خالل �لتعليم عن بُعد، فتم ��ضتنفار 

�لفنية و�ملادية مببا�ضرة وعمل دوؤوب ملعايل وزير  بالإمكانيات  �جلميع 

�لتعليم د.حمد بن حممد �آل �ل�ضيخ وفريق عمله يف �لوز�رة.

وختم د. �ل�ضديري بالإ�ضارة �إىل �أمله يف �أن ي�ضل �لباحثون يف �لور�ضة 

و�ضع  ثم  ومن  �لفجو�ت،  ومعرفة  �لت�ضغيل  كفاءة  �آليات  لرفع  حللول 

حلول لها، مثل ��ضتعمال منط �لتدري�س �ملدمج Hybrid، وتبني �أحدث 

�لتقنيات يف �لتعليم �لإلكرتوين، و�ضولً �إىل تعزيز قدر�ت �أع�ضاء هيئة 

�لتدري�س يف طرق تقدمي �ملحتوى �لتعليمي و�أ�ضاليب �لتقدمي عن طريق 

�جلهد  تعك�س  لتو�ضيات  �لو�ضول  وكذلك  �لإلكرتوين،  �لتعليم  من�ضات 

�ملبذول من �لوز�رة و�جلامعات و�ملوؤ�ض�ضة �لعامة للتدريب �لتقني و�ملهني 

لرفع �لكفاءة �لت�ضغيلية يف �لتعليم �جلامعي.

بن  حمد  د.  �لتعليم  وزير  �لتقى 

جمل�س  رئي�س  �ل�ضيخ،  �آل  حممد 

�إد�رة هيئة تقومي �لتعليم و�لتدريب 

�لعي�ضى؛  حم��م��د  ب��ن  �أح��م��د  د. 

و�لتن�ضيق  �لتكامل  جو�نب  لتعزيز 

مبا  �ل��ت��ق��ومي،  وهيئة  �ل���وز�رة  ب��ني 

�لإ�ضرت�تيجية  �لأه����د�ف  يحقق 

للمملكة وفق روؤية ٢٠٣٠.

وت��خ��ل��ل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي ُع��ق��د يف 

�جتماع  �لف�ضائي  �لبث  مدر�ضة 

�ململكة  نتائج  ملناق�ضة  تن�ضيقي؛ 

�إ�ضافة   »TIMSS« �ختبار�ت  يف 

�ل�ضتديوهات  على  �لط��الع  �إىل 

و�ل�ضتماع  عني،  لقنو�ت  �لتعليمية 

�أب�����رز  ع����ن  م���رئ���ي  ع���ر����س  �إىل 

من�ضة  و�إح�����ض��ائ��ي��ات  م��وؤ���ض��ر�ت 

مدر�ضتي.

و�أكد وزير �لتعليم �أن �للقاء ياأتي 

وهيئة  �لتعليم  وز�رة  من  حر�ضاً 

�لتكامل  تعزيز  على  �لتعليم  تقومي 

�لقيادة  تطلعات  لتحقيق  و�لتعاون؛ 

�لعمل  �لر�ضيدة -حفظها �هلل- يف 

�مل�����ض��رتك ���ض��م��ن ف��ري��ق و�ح����د، 

لتطوير وجتويد  و��ضتمر�ر �جلهود 

وفق  �ململكة؛  يف  �لتعليمية  �لعملية 

�لتناف�ضية  يف  �مل��وؤ���ض��ر�ت  �أع��ل��ى 

�ل��وز�رة  �أن  �إىل  م�ضري�ً  �لدولية، 

يف  تعمالن  �لتعليم  تقومي  وهيئة 

لال�ضتفادة  و�ح��د  تكاملي  �جت��اه 

�ل��دول��ي��ة،  �لخ��ت��ب��ار�ت  نتائج  م��ن 

و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق يف جم���الت م��ت��ع��ددة 

خمرجات  على  �حل�ضول  ت�ضمن 

للطالب  �ل��ت��ع��لّ��م  ل��ن��و�جت  �أف�����ض��ل 

�مل�ضتمر  و�ل��ت��دري��ب  و�ل��ط��ال��ب��ات، 

و�ملعلمات. للمعلمني 

جمل�س  رئي�س  �أك��د  جانبه  م��ن 

�ل��ت��ع��ل��ي��م  ت���ق���ومي  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 

و�ل���ت���دري���ب؛ �أن����ه خ���الل ج��ائ��ح��ة 

�ضرعة  يف  �ململكة  جنحت  كورونا 

لتقدمي  �ل�ضتعد�د�ت  كافة  توفري 

ما  ي��خ��دم  متميز  بُ��ع��د  ع��ن  تعليم 

هذه  يف  و�ملعلم  �لطالب  يحتاجه 

�لقيادة  وت��وج��ي��ه  ب��دع��م  �مل��رح��ل��ة، 

جل��ودة  �هلل-  –حفظها  �لر�ضيدة 

وك����ف����اءة �ل��ت��ع��ل��ي��م وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه 

�لتعليم. مب�ضتوى  لالرتقاء 

�لتعليم  �أن  �لعي�ضى  د.  و�أو�ضح 

ع���ن بُ��ع��د و�ل��ت��ع��ل��ي��م �لإل���ك���رتوين 

كورونا  جائحة  بعد  حتى  �ضي�ضتمر 

ر�ف��د�ً  ميثل  لأن��ه  مدر�ضة،  كل  يف 

منظومة  ودعم  �لتعليم  رو�فد  من 

�ليوم  �ضاهدنا  ول��ذل��ك  �لتعليم، 

و��ضتوديوهات  متميزة  �إم��ك��ان��ات 

على م�ضتوى عاٍل، وتفاين من�ضوبي 

�ل��ت��ع��ل��ي��م م���ن م��ع��ل��م��ني وم��ع��ل��م��ات 

هذه  لدعم  وم�ضرفات  وم�ضرفني 

كبري  ب��ج��ه��د  �لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة 

جميعاً. لهم  و�ضكر�ً 

وق�����ّدم م��ع��ايل وزي����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م 

وتقديره  �ضكره  �للقاء  نهاية  يف 

هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ملعايل 

�مل�ضت�ضار  و�لتدريب  �لتعليم  تقومي 

�أحمد �لعي�ضى،  بالديو�ن �مللكي د. 

�لتعليم  تقومي  هيئة  رئي�س  ومعايل 

و�ملدير  د. ح�ضام زمان،  و�لتدريب 

للقيا�س  �لوطني  للمركز  �لتنفيذي 

و�مل��دي��ر  �ل��ق��اط��ع��ي،  ع��ب��د�هلل  د. 

للتقومي  �لوطني  للمركز  �لتنفيذي 

د. حم��م��د  �مل���در����ض���ي  و�ل��ت��م��ي��ز 

�ل��غ��ام��دي، و�مل�����ض��رف �ل��ع��ام على 

و�لبيانات  للبحوث  �لعامة  �لإد�رة 

�جلابري. د.نياف 

رئي�س  �لتعليم  وزير  معايل  �فتتح 

جمل�س �ضوؤون �جلامعات د. حمد بن 

�لجتماع  �أعمال  �ل�ضيخ،  �آل  حممد 

�جلامعات؛  ���ض��وؤون  ملجل�س  �لثالث 

بتوجيه �ل�ضكر ملقام خادم �حلرمني 

�لأمني  عهده  ويل  و�ضمو  �ل�ضريفني 

يلقاه  م��ا  ع��ل��ى  �هلل-  -ح��ف��ظ��ه��م��ا 

�لتعليم �جلامعي يف �ململكة من دعم 

�ضخي وم�ضتمر.

وق������ال م��ع��ال��ي��ه خ�����الل ك��ل��م��ت��ه 

لأ�ضحاب  وجهها  �لتي  �لفتتاحية 

�ملجل�س  �أع�ضاء  و�ل�ضعادة  �ملعايل 

»�إن  �مل��رئ��ي:  �لت�����ض��ال  تقنية  ع��رب 

يكت�ضب  باملجل�س  �مل��ن��وط  �ل����دور 

�لدعم،   ذل��ك  ظل  يف  عالية  �أهمية 

هياكل  در����ض��ة  �أهمية  على  م��وؤك��د�ً 

معايري  �أع��ل��ى  لتحقيق  �جل��ام��ع��ات 

�لكفاءة و�حلوكمة«. 

ورفع معاليه �لتهنئة ملجل�س �أمناء 

جامعة �مللك عبد�لعزيز بعد �ملو�فقة 

�أمناء  جمل�س  ك��اأول  �ختيارهم  على 

�جلديد،  �جلامعات  نظام  ظ��ل  يف 

مو�ضحاً دورهم يف حوكمة �جلامعة 

لتحقيق  ور�ضالتها  روؤيتها  و�ضناعة 

�أهد�فها، وخدمة �ملجتمع وفق روؤية 

�ململكة 2030.

�لجتماع  خالل  �ملجل�س  وناق�س 

�جل��ام��ع��ات  ����ض���وؤون  ه��وي��ة جمل�س 

تطوير  خ��ط��ة  وك���ذل���ك  و�أم���ان���ت���ه، 

من  �ضتُقر  �ل��ت��ي  �ل��ل��و�ئ��ح  و�إع����د�د 

جم��ل�����س ����ض���وؤون �جل��ام��ع��ات، كما 

����ض��ت��ع��ر���س �ل���در�����ض���ة �ل�����ض��ام��ل��ة 

�جلامعات  يف  �لتنظيمية  للهياكل 

�ضي�ضتمر تطبيق نظام جمل�س  �لتي 

عليها،  و�جلامعات  �لعايل  �لتعليم 

�ملالية  �ملكافاآت  لإق��ر�ر  بالإ�ضافة 

ل��ل��ق��ي��اد�ت و�أع�����ض��اء �مل��ج��ال�����س يف 

�جل���ام���ع���ات، وت�����ض��م��ن �ل��ن��ق��ا���س 

باخت�ضا�ضات  �ملتعلقة  �ملو�ضوعات 

جمل�س �لتعليم �لعايل.

ويف نهاية �لجتماع خرج �ملجل�س 

و�ل��ق��ر�ر�ت،  �لتو�ضيات  م��ن  بعدد 

��ضت�ضاري  جم��ل�����س  �إن�����ض��اء  م��ن��ه��ا 

بنت  ن���ورة  �لأم����رية  بجامعة  دويل 

باملو�فقة  و�لتو�ضية  عبد�لرحمن، 

ع��ل��ى م�����ض��روع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بني 

�إن�ضياد  ومعهد  نورة  �لأمرية  جامعة 

بدولة �لإمار�ت، و�لتو�ضية باملو�فقة 

ع��ل��ى م�����ض��روع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بني 

جامعة �لأمرية نورة وجامعة طوكيو 

على  باملو�فقة  و�لتو�ضية  باليابان، 

تفاهم بني �جلامعة  م�ضروع مذكرة 

�لإ���ض��الم��ي��ة و�مل��ع��ه��د �لإ���ض��الم��ي 

مب��و���ض��ك��و، و�ل��ت��و���ض��ي��ة ب��امل��و�ف��ق��ة 

بني  تفاهم  مذكرتي  م�ضروع  على 

�إمار�تيتني،  وجامعتني  بي�ضة  جامعة 

م�ضروع  على  باملو�فقة  و�لتو�ضية 

�لإم��ام  جامعة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة 

حممد بن �ضعود و�جلامعة �ل�ضلفية 

على  باملو�فقة  و�لتو�ضية  بالهند، 

تفاهم بني �جلامعة  م�ضروع مذكرة 

�لإ�ضالمية وجامعة �مللك في�ضل يف 

جمهورية ت�ضاد، و�لتو�ضية باملو�فقة 

بني  ت��ع��اون  �تفاقية  م�����ض��روع  على 

�جلامعة �لإ�ضالمية ومنظمة �لتعاون 

على  �ملجل�س  �طلع  كما  �لإ�ضالمي، 

عدد من �لتقارير �ل�ضنوية لعدد من 

�جلامعات يف �ململكة.
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اأحمد  د.  عثم�ن،  ربيع  ع���دل  د.  اأ.  ال��ف��راج،  �سليم�ن 

حمدي النج�ر

الن��سر: دار ج�معة امللك �سعود للن�سر

»جمع  كت�ب  يندرج 

وحت���ل���ي���ل امل���ل���وث����ت 

البيئية،  الكيمي�ئية 

ال���دل���ي���ل ال���ك����م���ل« 

الإ�����س����دار ال��ث���ين، 

���س��م��ن ف��ئ��ة ال��ع��ل��وم 

ومتيز  التطبيقية، 

�سل�سلة  ب��ت��ق��دمي 

م���ن الإج��������راءات 

ال������دق������ي������ق������ة، 

وال����ت����ق����ن����ي�����ت 

الأ�����س����������س����ي����ة، 

على  وال��ت���أك��ي��د 

ال����ق���������س�����ي����� 

التي  امل��ع��م��ل��ي��ة 

تواجه الب�حثني 

حتليل  يف  ال��ع���م��ل��ني 

امللوث�ت.

وقدم موؤلف هذا الكت�ب فل�سفة ملعنى العينة وعمره� 

ابتداًء  التحليل،  مل�سروع  التخطيط  على  واأك��د  وموته�، 

والكيمي�ئية  الفيزي�ئية  ب���خل��وا���ص  امل��ع��رف��ة  بتعزيز 

للملوث�ت البيئية، مم� يتيح للب�حث فهَم �سلوك امللوث�ت 

يف البيئة لإعداد خطط جمع العين�ت، واإجراء التح�ليل 

وتقني�ت جمع البي�ن�ت املوجهة نحو اأهداف امل�سروع.

الق�س�ي�  على  الرتكيز  الكت�ب  ف�سول  خ��ال  ومت 

املرتبطة ب�لهدف الرئي�ص، من خال ا�ستبع�د التو�سي�ت 

اإ�س�فة  �سلة،  ذات  لي�ست  اأو  للتطبيق،  الق�بلة  غ��ر 

فهو  لذا  ع�ملًي�،  املقبولة  واملع�ير  املم�ر�س�ت  لتلخي�ص 

ميثل مرجع�ً للطاب واملهنيني املم�ر�سني على حد �سواء 

وال�ستف�دة  البيئية،  البي�ن�ت  جمع  مل�س�ئل  اأف�سل  لفهم 

العين�ت والتحليل احل�لية،  من �سنوات مم�ر�س�ت جمع 

وي�سبح اأكرث دراية وكف�ءة يف املهمة قيد التنفيذ.

تغذية المجترات
ت�أليف: اأ. د. �سعيد حممد ب��سم�عيل

الن��سر: دار ج�معة امللك �سعود للن�سر

»تغذية  ك��ت���ب  يعد 

فئة  م���ن  امل���ج���رتات« 

ال����ع����ل����وم ال���ط���ب���ي���ة 

ويهدف  التطبيقية، 

الطاب  اإر�س�د  اإىل 

ت��غ��ذي��ة  م�����واد  اإىل 

امل������������ج������������رّتات، 

وم���رب���ي امل������س��ي��ة 

���م ب���رام���ج  ل���تَ���َف���هُّ

ت��غ��ذي��ة احل��ي��وان 

وم���ت���ط���ل���ب����ت���ه���� 

ط،  ُمَب�سَّ ب�أ�سلوب 

ي�����س���ع��ده��م يف 

ت��ق��ي��ي��م ب��رام��ج 

ال�����ت�����غ�����ذي�����ة 

امل�������س���ت���ع���َم���ل���ة 

لديهم.

وينطلق موؤلف الكت�ب من فكرة اأن تغذية احليوان�ت 

م�س�ريع  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ه��م يف من��و  دور  ل��ه���  امل��ج��رتة 

الإن��ت���ج احل��ي��واين؛ وذل��ك لت��ب���ع ب��رام��ج تغذية جيدة 

التقليدي  القط�ع  احليوانية يف  الرثوة  احتي�ج�ت  ر  توفِّ

م�س�ريع  اأو  والت�سمني،  الرتبية  م�س�ريع  اأو يف  الرعوي، 

الألب�ن.

ويوؤكد الكت�ب يف خمتلف ف�سوله اأن جن�ح اأي م�سروع 

مرتبط ب�لرتكيب القت�س�دي للمكون�ت العلفية التي تَِفي 

بهذه الحتي�ج�ت، وبهدف النهو�ص ب�لرثوة احليوانية يف 

وتعترب  من��سب،  حيواين  اإنت�ج  و�سم�ن  العزيزة،  بادن� 

امل�س�در  اأهم  من  املروية،  اأو  الطبيعية  املراعي  نب�ت�ت 

العلفية للرثوة احليوانية.
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عبداهلل  ال��دك��ت��ور  الب�حث  ن�سر 

هيئة  ع�سو  ال�����س��غ��ّر،  حممد  ب��ن 

ق�سم  الأ�سن�ن،  بكلية طب  التدري�ص 

ورقة  الت�سخي�ص،  وعلوم  الفم  طب 

 Oral« بحثية يف جملة اأمرا�ص الفم

تطوير  ع���ن   »Diseases، Q1
ومع�يرة اأداة �سريرية لقي��ص ح�ج�ت 

املري�ص املعلوم�تية املتعلقة ب�حل�لت 

وحتديدا  ب�لفم،  ال�سرط�نية  قبل 

لك  ذ و  » ي ر لظه� ا لتن�سج  ا خلل  «

ب�لتع�ون بني ج�معتي امللك �سعود، 

.»UCL« وكلية لندن اجل�معية

اأداة  ت��ط��وي��ر  ال���ورق���ة  ودر����س���ت 

خللل  املعلوم�تية  احل�ج�ت  قي��ص 

والتقييم  الفموي  الظه�ري  التن�سج 

خل�����س���ئ�����س��ه��� ال�����س��ي��ك��وم��رتي��ة مع 

جم��م��وع��ة م��ن امل��ر���س��ى ال��ذي��ن مت 

ال���س��ط��راب���ت  ب�هذه  ت�سخي�سهم 

الفموية يف اململكة املتحدة.

الدرا�سة  هذه  يف  الب�حث  واأ�س�ر 

ال��ظ��ه���ري  ال��ت��ن�����س��ج  خ��ل��ل  اأن  اإىل 

يف  ت��غ��را  ميثل   »OED« ال��ف��م��وي 

ب��زي���دة  مقرتنة  الفموية  ال��ظ��ه���رة 

خ���ط���ر الإ�����س�����ب����ة 

ب�������س���رط����ن ال���ف���م، 

ت�سخي�سه�  وي���ت���م 

جم��ه��ري��� ب��ع��د اأخ���ذ 

غ�لًب�  فموية  خزعة 

ب�لقرتان مع تغرات 

الغ�س�ء  يف  �سريرية 

املخ�طي للفم.

وت�����س��م��ل ع��وام��ل 

اخل���ط���ر ال��ت��دخ��ني، 

م�ستق�ت  وا�ستخدام 

ال��ت��ب��غ، وال��ك��ح��ول، 

ب�لإ�س�فة  ال��ت��ن��ب��ول،  ج��وز  وم�سغ 

الورم  للدور املحتمل لأنواع فرو�ص 

اخلطورة  ع�لية  الب�سري  احلليمي 

مثل »HPV-16« و»18«.

»خلل  عاج  اأن  الب�حث  واأو�سح 

مراقبة  يت�سمن  الفموي«  االتن�سج 

طويلة الأمد، وميكن اأن تكون مدى 

اجل��راح��ة،  ب�لإ�س�فة اإىل  احل��ي���ة، 

ونظًرا لطبيعة العاج املزمنة، ت�سبح 

املعلوم�ت ال�سحية املقدمة للمري�ص 

امل��ر���ص،  اإدارة  يف  ج���ن��ًب��� حم��ورًي��� 

ح����ي����ث اأ�������س�������رت 

اأب�����ح������ث ���س���ب��ق��ة 

املعلوم�ت  اأن  اإىل 

غ���ر ال��ك���ف��ي��ة عن 

ال�سحية  ال��ظ��روف 

ت��ث��ر  اأن  مي����ك����ن 

اخلوف من املجهول 

وقد  اليقني،  وع��دم 

اإىل هذا على  يُنظر 

اأن����ه ع���ئ��ق لإج����راء 

ال���ف���ح�������ص امل��ب��ك��ر 

عند  الفم  ل�سرط�ن 

الطبيب ملن عندهم عوامل خطورة.

ب���مل��ق���ب��ل ق��د ت����وؤدي امل��ع��ل��وم���ت 

ال�����س��ح��ي��ة غ���ر ال�������س���روري���ة يف 

معريف  ع��بء  اإىل  احل����لت  بع�ص 

ين�سون  قد  الذين  للمر�سى،  زائ��د 

يرغب  ول  ال�سلة،  ذات  املعلوم�ت 

على  احل�سول  يف  املر�سى  جميع 

ميكن  ق��د  وال��ت��ي  املعلوم�ت  جميع 

اعتب�ره� مثرة للقلق ومزعجة.

وقد خل�ست الدرا�سة اإىل النت�ئج 

الت�لية:

املر�سى  ي��ع���ين  ع����م،  ب�سكل   -

»عدم  من  من��سب  ب�سكل  املطلعون 

يقني« اأقل من املر�سى الأقل دراية.

يح�سن  اأن  ل���اط���اع  مي��ك��ن   -

العاج،  عن  ور�س�ه  املري�ص  جتربة 

وي��ع��زز ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��ع���م��ل مع 

ال�سلبية  اجل�نبية  الآث���ر  اأو  املر�ص 

جل��ودة  الإيج�بية  والنظرة  للعاج 

الرع�ية ال�سحية.

- رغ����م ال���س��ت��خ��دام ال��وا���س��ع 

لاإنرتنت، ميثل املم�ر�سون ال�سحيون 

للمعلوم�ت  موثوقية  الأكرث  امل�سدر 

على  املت�حة  واملعلوم�ت  ال�سحية، 

منخف�سة  تكون  م�  الإنرتنت غ�لب�ً 

فهمه�  اأو  قراءته�  وي�سعب  اجلودة، 

وتفتقر اإىل ق�بلية اتخ�ذ الإجراءات.

- غ�لًب� م� تكون هن�ك فجوة بني 

املري�ص  يحت�جه�  التي  املعلوم�ت 

اأطب�ئهم،  قبل  م��ن  املقدمة  وت��ل��ك 

تقدمي  الفجوة  ه��ذه  �سد  ويتطلب 

م��ع��ل��وم���ت خم�����س�����س��ة ب���ن����ًء على 

الحتي�ج�ت والتف�سيات احلقيقية 

للمري�ص.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  خل�ست 

»الأوىل  �س�بق�ً  التح�سرية  ال�سنة 

اإ���س���ف��ة  مثلت  ح���ل��ي���ً«  امل�����س��رتك��ة 

ج�معة  يف  التعليم  لنظ�م  اإيج�بية 

لتطويره�،  �سعود مع احل�جة  امللك 

علي�  جلنة  الدرا�سة  على  واأ���س��رف 

اأع�س�ء  من  ع�سواً   11 من  مكونة 

وق���م  ب���جل���م��ع��ة،  ال��ت��دري�����ص  هيئة 

يف  التميز  مركز  الدرا�سة  ب���إع��داد 

من  اجل���م��ع��ة  يف  والتعليم  التعلم 

خم�سة  م��ن  تنفيذية  جلنة  خ��ال 

اأع�����س���ء هيئة ت��دري�����ص، وع��دد من 

اأكرث  فيه�  �س�رك  الفرعية  اللج�ن 

من  ت��دري�����ص  هيئة  ع�سو   30 م��ن 

خمتلف كلي�ت اجل�معة.

اآلف  خم�سة  م��ن  اأك���رث  ���س���رك 

ط����ل���ب وط����ل���ب���ة ���س��م��ن ع��ي��ن���ت 

تقومي  نت�ئج  وخل�ست  ال��درا���س��ة، 

التح�سرية  ال�سنة  اأن  اإىل  ال�سي�ق 

مع  ت��ت��واف��ق  �سعود  امل��ل��ك  بج�معة 

ع���دد م��ن امل��م���ر���س���ت ال��ع���مل��ي��ة يف 

ال�سنة  م���دة  م��ن��ه���:  ع���دة حم�����ور، 

اإدارت���ه����،  واأ���س��ل��وب  التح�سرية، 

وطريقة تنظيم خطته� الدرا�سية من 

حيث تركيزه� على مه�رات الت�س�ل 

وامله�رات احلي�تية ومه�رات التفكر 

والتقنية وبع�ص املقررات الأك�دميية 

الت�أ�سي�سية.

برن�مج  اأن  النت�ئج  اأظهرت  كم� 

امللك  بج�معة  التح�سرية  ال�سنة 

���س��ع��ود ي��خ��ت��ل��ف ع���ن امل��م���ر���س���ت 

اختي�ر  طريقة  حيث  م��ن  الع�ملية 

وتعيينهم،  التدري�ص  هيئة  اأع�س�ء 

من  منه�  يعفى  اخ��ت��ب���رات  ووج���ود 

تنطبق عليه الكف�ءة اللغوية.

مدخات  اأن  النت�ئج  واأظ��ه��رت 

»معدل  الطلبة  من  ال�سحي  امل�س�ر 

التح�سيلي،  الخ��ت��ب���ر  ال��ث���ن��وي��ة، 

الأع��ل��ى،  ك���ن��ت  ال��ق��درات«  اختب�ر 

اأم�  العلمي،  امل�س�ر  مدخات  يليه� 

فك�نت  الإن�س�ين  امل�س�ر  مدخات 

الأقل.

ب��ستمرار  ال��درا���س��ة  واأو����س���ت 

ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ري��ة يف 

اجل�معة مل� تبني من اأثره� الإيج�بي 

عدة  من  الأك�دميي  الطلبة  اأداء  يف 

القبول  وا�ستمرار  و�سواهد،  ط��رق 

التح�سرية حيث  ال�سنة  املوحد يف 

ك�ن له اأثر اأف�سل من القبول املب��سر 

يف  الطلبة  اأداء  حت�سن  حيث  م��ن 

معدل  وكذلك  التح�سرية  ال�سنة 

التح�سرية،  م�بعد  الأوىل  ال�سنة 

وال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى زي�������دة ال��ع��ن���ي��ة 

مبدخات اجل�معة »مع�ير القبول« 

وخ��سة درج�ت الختب�ر التح�سيلي 

للم�س�رين العلمي وال�سحي.

وال��ت��ل��ف��ي��ق يف  ال��غ�����ص  اأن  رغ���م 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ح���ول ال��ع���مل م� 

اأنه  اإل  ن���دراً،  بل  ن�سبي�ً  قليًا  زال 

ال�سنوات  يف  ملحوظ  ب�سكٍل  ازداد 

املجات  يف  وخ�سو�س�ً  الأخ����رة 

يف   peer-reviewed املحكمة 

علوم  جم���لت  ويف  الطبي  امل��ج���ل 

احلي�ة، والدافع لذلك هو احل�سول 

امل�دي، هذا  الدعم  اأو  ال�سهرة  على 

اأ�س�تذة  اأعده�  درا�سة  ك�سفته  م� 

اأين�ست�ين  األ��ربت  كلية  يف  وب�حثون 

اأن  ووج����دت  ن��ي��وي��ورك  يف  للطب 

ب�سبب  �سحبه�  مت  ال��ت��ي  الأب��ح���ث 

ال�سك  اأو  العلمي  والحتي�ل  الغ�ص 

يف ذل���ك ق��ف��زت م��ن اأق���ل م��ن 10 

ح�لت لكل مليون بحث من�سور ع�م 

مليون  لكل  ح�لة   96 اإىل  1976م 

بحث ع�م 2007.

اأن 2047 ورقة  وجدت الدرا�سة 

ع��دة  ب��ني  م��ن  �سحبه�  مت  علمية 

التي  العلمية  الأوراق  م��ن  مايني 

والدوري�ت  املجات  يف  ن�سره�  مت 

العلمية املحكمة، وال�سبب الرئي�سي 

هو اخلداع والتزييف يف %43 من 

احل����لت، وم��ن الأ���س��ب���ب الأخ��رى 

العلمية  ال�����س��رق��ة  ه���و  ل��ل�����س��ح��ب 

.plagiarism
مثبتة  من���ذج  ال��درا���س��ة  واأوردت 

وال�سرقة  والتلفيق  التزييف  م��ن 

�سنة  الأرب����ع����ني  خ����ال  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ق�م  التي  احل�لة  اأ�سهره�  امل��سية؛ 

هندريك  ي�ن  »�س�بق�ً«  الدكتور  به� 

�سون وهو اأمل�ين ح�سل ع�م 1997 

على درجة الدكتوراه يف الفيزي�ء من 

يف  بعده�  وعمل  كون�ست�نز،  ج�معة 

املتحدة  ب�لولي�ت  بل  �سركة  مع�مل 

يف جم�ل اأ�سب�ه املو�سات حيث مت 

ا�ستبدال اأ�سب�ه املو�سات التقليدية 

مبواد بلورية ع�سوية.

اإنت�جه  اأ�سبح   2001 ع���م  ويف 

ا�سمه  اإن  حيث  جداً  غزيراً  العلمي 

كموؤلف ك�ن يظهر على بحث علمي 

وب�لتحديد  اأي���م  ثم�نية  كل  من�سور 

���س��ه��رة مثل  ع��ل��م��ي��ة  يف جم���ات 

 ،Science Nature وجملة  جملة 

وح�سل على ج�ئزتني �سهرتني هم� 

فيربب�نك   - كلوجن   - اأوت���و  ج���ئ��زة 

براون�سفيج  وج���ئ��زة  الفيزي�ء،  يف 

ع�م 2001، كم� ح�سل على ج�ئزة 

 ،2002 ع���م  �س�ب  خم��رتع  اأف�سل 

وجميع هذه اجلوائز مت �سحبه� منه 

فيم� بعد.

ل��ق��د اأ���س���ع ه���ذا ال��رج��ل مئ�ت 

الأي�م من العمل با ط�ئل على كثر 

من  كثرة  اأن��ح���ء  يف  الب�حثني  م��ن 

الع�مل الذين ح�ولوا تكرار الأبح�ث 

اإذ  به� ولكن دون ج��دوى،  التي ق�م 

اأن  الع�مل  يف  ب�حث  اأي  ي�ستطع  مل 

اأث���ر  مم���  النت�ئج،  لنف�ص  يتو�سل 

ال�سك يف تلك الأبح�ث، وتبني فيم� 

زائفة  ك�نت  نت�ئجه  جميع  اأن  بعد 

وملفقة، مم� األقى ظالً من ال�سك 

العلمية  امل��ج��ات  م�سداقية  ح��ول 

جميع  وق�مت  اأبح�ثه،  ن�سرت  التي 

املن�سورة  الأبح�ث  ب�سحب  املجات 

له واإلغ�ئه�، ويف ع�م 2004 ق�ست 

حمكمة اأمل�نية ب�إلغ�ء و�سحب درجة 

الدكتوراه التي ح�سل عليه�.

ورقة بحثية حول أهمية التثقيف بالحاالت ما قبل السرطانية

»السنة التحضيرية« إضافة إيجابية لنظام التعليم الجامعي

زيادة انتشار »سوء السلوك البحثي« بنسبة ٪900
ي�شمل ثالثة �أ�شكال »تلفيق« و»تزييف« و»�رسقة«



ت��ع��د ال��ب��ط��ال��ة وال��ت��ف��ك��ك الأ����س���ري وال��ع��زل��ة 

من  وال��ه��روب  القا�سية  والتجارب  الجتماعية 

يف  الوقوع  اأ�سباب  من  املراهقة؛  وف��رة  الواقع 

م�ساكل حياتية كثرية.

تناول  اإىل  البع�ض  يلجاأ  قد  احل��الت  يف هذه 

اأو  املنومات  اأو  كاملن�سطات  الكيميائية  امل���واد 

املهدئات اأو احل�سي�ض اأو الكحوليات اأو املخدرات 

اأو  احلياة  �سغوط  من  للهروب  وذل��ك  امل�سنعة، 

الف�سول اأو للعي�ض يف اخليال اأو لتح�سني الأداء 

الوظيفي اأو لزيادة الركيز والتح�سيل الدرا�سي.

�سعورا حلظيا  يعطي  املواد  تناول هذه  اأن  اإل 

وال�سعادة  واحليوية  الركيز  وزي���ادة  بالن�ساط 

ما  �سرعان  ولكن  اخليال،  يف  والعي�ض  والن�سوة 

يحدث ا�سطراب وظائف اأع�ساء اجل�سم خا�سة 

اجلهاز الع�سبي، وتبداأ اأعرا�ض الإدمان املعروف 

بالإدمان الكيميائي.

ومن  اخلفي«  »بالإدمان  ي�سمى  ما  يوجد  كما 

اأنواع معينة من الأطعمة والأ�سربة  اإدمان  اأمثلته 

والت�سوق  ال��ن��وم  وك���رة  ال�����س��ري��ع��ة  وال��وج��ب��ات 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة وامل��ق��ام��رة والأل��ع��اب 

كما  الجتماعي.  التوا�سل  وو�سائل  الإلكرونية 

يعد اإدمان العمل والنجاح والغلو يف العبادات من 

عن  يقل خطراً  ل  وهذا  اخلفي،  الإدم��ان  اأمثلة 

الإدمان الكيميائي.

وع���م���وم���ا ي��ن��ت��ج ع���ن الإدم��������ان ا���س��ط��راب 

والدوبامني  والإندورفني  الإيبينفرين  هرمونات 

وال�����س��ريوت��ون��ني والأوك�����س��ي��ت��و���س��ني وم��رك��ب��ات 

ال�����ك��ان��اب��ي��ن��وي��دات ال��داخ��ل��ي��ة وح��م�����ض غ��ام��ا - 

الإن�سان  �سعور  تتحكم يف  والتي  اأمينوبيوترييك، 

والن�سوة  والبهجة  وال�سكينة  وال�سعادة  بالن�ساط 

عن  ينتج  كما  احلياة.  على  والإقبال  والإيجابية 

ت��ن��اول ه��ذه امل���واد اخ��ت��ال اإف����راز ال��رولك��ت��ني 

امل�ساد  والهرمون  الكلوية  الق�سرة  وهرمونات 

يوؤدي  مما  اجلن�سية،  والهرمونات  البول  لإدرار 

اإىل ف�سل وظائف املخ والقلب واجلهاز التنف�سي 

والكبد والكلى وفقدان الوعي واملوت.

م�سادر  الطبية  النباتات  وتعد 

مثل  امل���خ���درة  ل��ل��م��واد  طبيعية 

الذي يحتوي على  الهندي  القنب 

م�����ادة   »ت��ي��راي��دروك��ان��اب��ي��ن��ول« 

ي�سعر  بتناولها  ال��ت��ي   »THC«

الإن�سان بالبهجة وال�سرخاء، لذا 

ال�سطرابات  عاج  يف  ت�ستخدم 

النف�سية وال�سرع وكم�سكن لاأمل، 

وقد ي�ساء ا�ستخدام القنب الهندي 

لأعرا�ض غري عاجية، فينتج منه 

والباجن  وامل��اري��ج��وان��ا  احل�سي�ض 

امل���واد ت�سبب  واجل��اجن��ا، وه���ذه 

وال�سطرابات  والهلو�سة  الإدمان 

على  ال�سيطرة  وع���دم  النف�سية 

النف�ض والعي�ض يف اخليال.

الأف��ي��ون  اخل�سا�ض  نبات  م��ن  ي�ستخرج  كما 

تعد  وجميعها  والكودايني  والهريوين  واملورفني 

وتوقف  الإدمان  وت�سبب  خمدرات خطرية جدا، 

التنف�ض وتوؤدي اإىل الوفاة.

على  يحتوي  الفطريات  اأن��واع  بع�ض  اأن  كما 

الهلو�سة  ي�سبب  ال���ذي  ب�سيلو�سيبني  م��رك��ب 

حتتوي  كذلك  الهلع،  ونوبات  والعقلية  الب�سرية 

يعمل  ال��ذي  الكوكايني  على  الكوكا  نبات  اأوراق 

كمن�سط وم�سكن لاأمل وخمدر وي�سبب الدمان.

املاك حتتوي على  اأب��واق  نبات  اأزه��ار  اأي�سا 

مركبات كيميائية ذات اآثار خطرية على الإن�سان 

واملوت  القلب  نب�سات  وتزيد  الهلو�سة  وت�سبب 

على  وعائلته  الداتورة  نبات  يحتوي  كما  البغتة. 

مواد  وهي  والهيو�سيامني،  والهيو�سني  الأتروبني 

وعندما  الوهم،  والعي�ض يف  قوية  هلو�سة  ت�سبب 

وي�ساف  الردقو�ض  مع  ال��دات��ورة  نبات  يخلط 

خمدر  منه  ينتج  الكيميائية  امل���واد  بع�ض  اإل��ي��ه 

»ال���س��روك�����ض« ���س��دي��د اخل��ط��ورة ع��ل��ى �سحة 

الإن�سان.

مركب  القرطوم  �سجرة  اأوراق  حتتوي  اأي�سا 

لأغ��را���ض  ي�ستخدم  ال��ذي   »Mitragynine«

وزي��ادة  الأمل  ت�سكني  مثل  دوائية 

ولكنه  الإ���س��ه��ال  وع��اج  ال�سهية 

من  ينتج  كما  الإدم�����ان.  ي�سبب 

ن���ب���ات ال��ت��ب��غ م�����واد ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

والذي  وغ��ريه  كالنيكوتني  �سامة 

القلب  واأم��را���ض  الإدم���ان  ي�سبب 

وال�سرطان ويهدد حياة املايني.

وقد متكنت الكيمياء من حماكاة 

كيميائية  م��واد  باإنتاج  النباتات 

مثل  النباتية،  للمركبات  م�سابهة 

املن�سط  وم�ستقاته،  الأمفيتامني 

واملثري للم�ساعر والن�سوة وي�سبب 

الإدمان والهلو�سة. كما يوجد مواد 

الرامادول  مثل  اأخ��رى  كيميائية 

والديازوبيام  والكيتان  وامل�سكنات  والكافيني 

حتدث  م��واد  وكلها  والكحول،  والفيتوباريبتال 

خلا كيميائيا يف النواقل الع�سبية. كما اأن حبة 

الفيل الأزرق ويطلق عليها »جزيء الروح« وتتكون 

من »ثنائي مثيل الربتامني« DMT، وهو خمدر 

النباتات  م��ن  العديد  يف  طبيعي  ب�سكل  ي��ف��رز 

واحليوانات، واإدمانه يزيد من القابلية لانتحار 

واملوت الفجائي.

وللوقاية من الإدمان والتخل�ض منه يجب عدم 

تناول املن�سطات اأو املنومات اأو املهدئات وغريها 

طبي  اإ���س��راف  حتت  اإل  الدوائية  العقاقري  من 

دقيق، كما يجب التوعية مبخاطر الإدمان، كذلك 

لدى  والأخ��اق��ي  الديني  ال��وازع  تنمية  من  لبد 

الأفراد واملجتمعات، ولبد من الرابط الأ�سري، 

اأن مواجهة  والبطالة. كما  الفراغ  والق�ساء على 

ت�سويف،  ودون  واإ�سرار  بعزمية  نف�سه  الإن�سان 

والتخل�ض  الوقاية  ميكنه  املخت�سني،  وبا�ست�سارة 

من الإدمان باإذن اهلل.

اأ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

كلية ال�سيدلة

النف�سي  ال���س��ت��ع��داد  اإىل  ال��ط��ال��ب  ي��ح��ت��اج 

لامتحانات حتى يعود للدرا�سة بحيوية ون�ساط 

اأعلى  ويتمكن من حتقيق  مرتفعة  معنوية  وبروح 

الدرجات، ويتم ذلك من خال عدة خطوات من 

اأهمها النوم املبكر وترك ال�سهر.

بدايًة، قم اأخي الطالب باإعداد جدول مذاكرة 

من  ه��دف��ك  وح���دد  ال��درا���س��ي،  ال��ي��وم  لتنظيم 

اإليه،  والو�سول  لتحقيقه  ت�سعى  حتى  الدرا�سة 

اأن وقت الدرا�سة واملراجعة واملذاكرة هو  وتذكر 

وقت ممتع، خ�سو�ساً اإذا قمت بتجهيز امللخ�سات 

جلميع املواد يف وقت مبكر.

هناك العديد من العادات ال�سلبية التي ميار�سها 

على  الدماغ  �سحة  على  بال�سلب  وتاأثر  الطاب 

�سبيل املثال منها: تناول الوجبات ال�سريعة وغري 

جتنبها  عليك  التي  اخلاطئة  ال��ع��ادات  من  ذل��ك 

حتى تتمكن من ال�ستعداد لامتحانات ذهنًيا. 

من  �سريع  ب�سكل  ال��درا���س��ي��ة  الكتب  ت�سفح 

الأم��ور  جميع  عن  ابتعد  ال��ذه��ن،  تن�سيط  اأج��ل 

على  الط���اع  ميكنك  ان��ت��ب��اه��ك،  ت�ستت  ال��ت��ي 

الوجبات  من  قلل  ال�سابقة،  المتحانات  ا�سئلة 

الغذائية ال�سريعة التي توؤثر بال�سلب على �سحة 

العقل، وتناول الفاكهة واخل�سروات بكل اأنواعها 

وجه  وعلى  اأنواعها  مبختلف  املك�سرات  وكذلك 

اللوز، لنها  اخل�سو�ض: البندق، اجلوز، الزبيب، 

تزيد من معدل تركيزك.

الدهون  من  اخل��ايل  ال�سحي  الفطور  تناول 

الفاكهة  م�سروبات  من  واأك��ر  بالألياف،  والغني 

الزجنبيل،  مثل  ال�سحية  وامل�سروبات  الطبيعية 

امل�سروبات  بدًل من  ذلك  النعناع، وغري  القرفة، 

اجلانب  ت�سمل  ن�سائح  ��ا  اأي�����سً ال��غ��ازي��ة.ه��ن��اك 

الك�سل واخلمول من خال  البدين ومنها جتنب 

ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة  اأبرزها  من  طرق  عدة 

الدموية باجل�سم،  الدورة  لتن�سيط  كامل�سي  يومي 

اأو  احلا�سوب  اأم��ام  اجللو�ض  ف��رة  من  والتقليل 

تقلل من  ت�ستعد لامتحانات وحتى  لكي  التلفاز 

اإجهاد عينك. كما ين�سح باأخذ ق�سط من الراحة 

والنوم اجليد الذي ل يقل عن 8 �ساعات.

والآن بعد اأن عرفت كيف ت�ستعد لامتحانات 

عامة  ن�سائح  عدة  هناك  ونف�سًيا  وبدنًيا  ذهنًيا 

اأبرزها اجللو�ض يف مكان هادئ  النجاح  لتحقيق 

�سورة  قراءة  للمذاكرة،  املنا�سب  الوقت  واختيار 

»ي�ض« قبل البدء باملذاكرة، و�سورة »ال�سحى« بعد 

ول  املعلومات،  ت�ساعد على حفظ  لأنها  النتهاء 

بد من و�سع جدول زمني وتق�سيم الوقت على كل 

املواد ب�سكل يومي.

النقاط  ت�سمل  التي  املاحظات  بتدوين  قم 

اإىل  بالإ�سافة  ب���اأول  اأوًل  وال��ه��ام��ة  الأ�سا�سية 

الوقت  من  الكثري  توفر  حتى  ال��در���ض  تلخي�ض 

التطبيق  ذلك  بعد  ياأتي  المتحان،  يوم  واجلهد 

العملي من خال حل الأ�سئلة لكي ي�سهل عليك 

اأن  وتذكر  المتحان،  ياأتي يف  اأن  ما ميكن  توقع 

تكرار املعلومات ب�سكل �سفوي اأو كتابي هو احلل 

الأمثل للتذكر وثبوت املعلومات يف الذهن.

ما  باإجناز  قمت  اإذا  نف�سك  تكافئ  اأن  عليك 

هو مطلوب منك، ول تتجاهل الدور الهام للغذاء 

�سابقا،  الريا�سية كما ذكرناه  ال�سحي وممار�سة 

والأف�سل اأخذ راحة ملدة زمنية تراوح من 10 – 

15 دقيقة بني فرات املذاكرة حتى جتدد الهمة 
والن�ساط.

المتحان وجتنب  قبل  كثرًيا  نف�سك  ت�ستت  ل 

واأخ��رًيا  بال�سلب،  عليك  يوؤثر  قد  الذي  الإره��اق 

كل  تبذل  اأن  بعد  متفائًا  وك��ن  اهلل  على  توكل 

ْجَر 
َ
يُع اأ جهدك، وتذكر قول اهلل تعاىل {اإِنَّا ل نُ�سِ

ْح�َسَن َعَما}.
َ
َمْن اأ

خالد العبدالعزيز

طالب كلية الآداب

اأذهاننا دوًما.. ماهية العاقة بني  اإىل  يتبادر 

نعلم  فنحن  اخلا�سة؟  والربية  املبكرة  الطفولة 

اأن  اإل  بذاته،  م�ستقل  علٌم  منهما  كًا  اأن  جميًعا 

بداأت  الت�ساوؤلت  من  وغريه  ال�سوؤال  هذا  اإجابة 

اأن منتلك اجلراأة  تظهر لنا معاملها حينما قررنا 

ومّنا كقرب  الآخر،  من  قريباً  كًا منهما  وجنعل 

الطفولة  الآن بني  العينني! من هنا، ومن مكاننا 

العاقة  اأن  ن��رى  اخل��ا���س��ة،  وال��رب��ي��ة  امل��ب��ك��رة 

متداخلة بني املجالني، ونرى يف الأفق اأن اأحدهما 

اجلهود،  فتتكامل  الآخ��ر  بيد  ومي�سك  �سيبادر 

التخ�س�سني،  كا  روؤى  وتتحقق  العطاء،  ويثمر 

وذلك لأجل »فئة ذوي �سعوبات التعلم يف الطفولة 

املبكرة«.

ل نخفيكم اأنه من ال�سعب علينا حتديد هذه 

الفئة يف مرحلة مبكرة، ملا يظهر عليهم من �سمات 

تتداخل مع حالت اأخرى، اإل اأننا نود اأن نعر عن 

امتنانا وعظيم �سكرنا ملن �سعى من اأجلهم، وقدم 

لنا عدًدا من املوؤ�سرات النمائية التي تعد مبثابة 

النجوم ليهتدي بها املربون يف ال�سري نحو وقاية 

الطفل من ال�سعوبات الأكادميية التي من املمكن 

اأن تن�ساأ لديه يف املراحل املتقدمة.

تظهر  قد  التي  النمائية  املوؤ�سرات  تلك  من 

يف  وتتمثل  النتباه،  عملية  ا�سطرابات  عليهم 

الإن�سات،  على  القدرة  �سعف  الت�ستت،  �سهولة 

التململ  الأن�سطة،  ا�ستكمال  �سعوبة  ال���ردد، 

الإدراك  عمليتي  يف  وا���س��ط��راب��ات  ال�����س��ري��ع، 

الأ�سكال  متييز  ك�سعوبة  وال�سمعي،  الب�سري 

اأثناء  ال�سطر  على  الثبات  �سعوبة  الب�سرية، 

القريبة  الأ�سوات  بني  التمييز  �سعوبة  الكتابة، 

والبعيدة »عبدالقوي، ٢٠١١«.

التذكر  عملية  يف  ا�سطرابات  اإىل  بالإ�سافة 

البيئة،  يف  الأ���س��ي��اء  م�سميات  ت��ذك��ر  ك�سعوبة 

لديهم  تظهر  كما  التعليمات،  اتباع  يف  �سعوبة 

ا�سطرابات يف التفكري وحل امل�سكات وتتمثل يف 

�سعوبة ت�سنيف الأ�سياء واملقارنة بينها، قلة طرح 

التفكري  مهارات  ا�ستخدام  يف  �سعوبة  الأ�سئلة، 

»احلديدي  الب�سيطة  ال��ق��رارات  كاتخاذ  العليا 

اأخرًيا، معكم وبكم، �سرنقى  واخلطيب، ٢٠١٨«. 

الوقاية  خ��دم��ات  م��ن  اجل���ودة  ع��ايل  مب�ستوى 

والتدخل املبكر لهذه الفئة، وذلك بالعمل امل�ستمر 

وبالتعاون  املجالني،  ب��ني  العاقة  توطيد  على 

التعلم  �سعوبات  يف  الأخ�سائيني  بني  والتكامل 

طفل  كل  ل�سالح  املبكرة،  الطفولة  يف  واملربني 

تكون  اأن  اأم��ًا  التعلم،  �سعوبات  خلطر  معر�ض 

هذه التطلعات واقًعا تقّر به تلك العينان.

اأ�سيل حممد ال�سلفان

كلية الربية جامعة الإمام عبدالرحمن بن 

في�سل 

كفاءة اإلنفاق.. لماذا اآلن!
تُويل العديد من املوؤ�س�سات 

كفاءة  لعمليات  بالغة  اأهمية 

ال�سراتيجيات  وبناء  الإنفاق، 

�سعياً  جناحها؛  ت�سمن  التي 

خا�سة  ف��وائ��ده��ا؛  ل�ستثمار 

ترتبط  الإن���ف���اق  ك��ف��اءة  واأن 

�سريان  يعد  ال��ذي  بالقت�ساد 

احلياة لأية موؤ�س�سة تبحث عن 

ال�ستدامة، ولعلي خال املقالة 

ال�سوء  بع�ض  األ��ق��ي  احلالية 

على اأ�سباب هذا الهتمام.

تداعيات  فر�ست  ب��داي��ة؛ 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د 

»ك���������وف���������ي���������د19-« ع���ل���ى 

القت�ساديات العاملية نف�سها، ور�سمت هذه اجلائحة على م�سهد 

القت�ساد العاملي عامات قد يكون من ال�سعب حموها خال 

ال�سنوات القليلة القادمة، وهو ما �ساعف من جهود املوؤ�س�سات 

واأمًا يف  لتحقيق ال�ستدامة  الإنفاق؛ �سعياً  يف عمليات كفاءة 

الرتقاء وحتقيق الطموحات امل�ستقبلية، ولعل هذا الأمر ميكن 

اأن ن�سعه حتت بند التوجهات العاملية.

اأهمية  لها  الإنفاق  ال�سعودية فكفاءة  العربية  اململكة  اأما يف 

تلعب هذه  القادمة، حيث  �سنوات  الع�سرة  الآن وخال  خا�سة 

منوذجاً  ت�سبح  اأن  من  اململكة  متكني  يف  مهماً  دوراً  الكفاءة 

اأجل  من  املالية  وال�ستدامة  الإنفاق  كفاءة  يف  ورائ��داً  ناجحاً 

م�ستهدفات  اأحد  الإنفاق  كفاءة  وتعد  مزدهر،  اقت�ساد  حتقيق 

روؤية اململكة 2030، وركيزة اأ�سا�سية من ركائز حتقيق برنامج 

فاعلية  تعزيز  اإىل  يهدف  الذي  الرنامج  وهو  امل��ايل،  التوازن 

عمليات  وت�سهم  احلكومي،  الإنفاق  وكفاءة  امل��ايل،  التخطيط 

كفاءة الإنفاق يف حتقيق املوؤ�س�سات لأهدافها؛ لذا حتر�ض هذه 

املوؤ�س�سات على اأن ت�سع كفاءة الإنفاق �سمن خطتها التطويرية.

وتعني كفاءة الإنفاق ا�ستخدام جميع املوارد الب�سرية، واملالية، 

والت�سغيلية بكفاءة؛ لذا فهي تدعم عمليات الن�سباط الإداري 

واملايل، باملوؤ�س�سات احلكومية؛ مما يعزز فر�ض هذه املوؤ�س�سات 

يف ال�ستدامة ويزيد من قدراتها على التقدم واملناف�سة، اإ�سافة 

اإىل ت�سجع البتكار؛ حيث تقي�ض كفاءة الإنفاق قيام املوؤ�س�سات 

بتنفيذ املهام املنوطة بها باأف�سل التكاليف املمكنة.

ولكن هذا ل يعني اأن كفاءة الإنفاق ت�ستلزم بال�سرورة تقليل 

الإنفاق، بل تعني ا�ستخدام موارد املوؤ�س�سة بكفاءة لتحقيق اأق�سى 

ا�ستفادة ممكنة، كما تعني كفاءة الإنفاق الرتقاء بامل�سروعات 

التي  على نوعية اخلدمات  اإيجابياً  يوؤثر  للدولة؛ مما  التنموية 

تقدم للمواطنني وحتقيق جودة احلياة من خال تنفيذ اأف�سل 

مل�سلحة  ال�ستدامة  ودعم  جودتها،  و�سمان  امل�سروعات  لكافة 

الأجيال القادمة.

وتعمل الدولة - وفقها اهلل - على دعم وتعزيز عمليات كفاءة 

الأجهزة  مب�ساعدة  الإنفاق  كفاءة  مركز  يقوم  حيث  النفاق؛ 

امليزانية  الإنفاق املخ�س�ض يف  احلكومية على اللتزام ب�سقف 

مما ينتج عنه رفع م�ستوى هذه الأجهزة يف حتقيق كفاءة الإنفاق 

»ذاتياً«، وتوجيه الإنفاق لدعم الأهداف التنموية.

وتاأكيداً على اأهمية ذلك وا�ستثماراً لفوائده؛ ذكر ويل العهد 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز: 

الأداء  يف  العامل  دول  اأف�سل  من  نكون  اأن  اأمامكم  نلتزم  »اأننا 

الإنفاق  برفع كفاءة  الوطن، و�سنلتزم  الفّعال خلدمة  احلكومي 

العام وحتقيق الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد واحلد من الهدر«.

الإنفاق  كفاءة  ا�سراتيجيات  جناح  على  احلر�ض  فاإن  لذا، 

للتقدم  فر�سه  ويعزز  الوطن  يدعم  وطني  وواج��ب  ولء  دليل 

والزدهار، وهو الأمر الذي يجب اأن يكون را�سخاً يف الأذهان؛ 

حيث اإن حتقيقه لي�ض منوطاً فقط مبوؤ�س�سات الدولة؛ بل بكل 

من يحيا فيها، وي�ستظل ب�سمائها، وهو اأمر يتطلب العمل وفق 

حمورين هما:

كفاءة  لتحقيق  الداعمة  ال�سراتيجيات  وتنفيذ  بناء  الأول: 

الإنفاق.

الثاين: تعزيز دور الفرد يف جناح ا�سراتيجيات حتقيق كفاءة 

الإنفاق.

كفاءة  ثقافة  وتر�سيخ  ن�سر  اأهمية  اإىل  الثاين  املحور  وي�سري 

لها،  املعني احلقيقي  والك�سف عن  املوؤ�س�سات،  الإنفاق بجميع 

فبناء  يف جناحها؛  الأفراد  ومب�سوؤولية  مبكت�سباتها،  والتعريف 

هو  تنفيذها  اإن  بل  جناحها،  ي�سمن  ل  فقط  ال�سراتيجيات 

ما  وهو  ال�سراتيجيات،  هذه  جودة  لختبار  احلقيقي  املحك 

يتطلب تهيئة بيئة التنفيذ، ومن اأهم ركائز هذه التهيئة هي تقليل 

»مقاومة التغيري« التي عادة ما ت�ساحب تنفيذ ال�سراتيجيات 

لعب  باأهمية  وقناعتهم  املن�سوبني،  بوعي  والرتقاء  اجلديدة، 

ا�ستثماراً  الإنفاق،  كفاءة  ا�سراتيجيات  جناح  يف  وا�سح  دور 

ملكت�سباتها على م�ستوى الوطن والأفراد.

عمادة التطوير واجلودة
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د. جمال الدين هريسه
د. طه عمر

تناول المنشطات طريق للهالك

أهمية االستعداد لالمتحانات نفسيًا وذهنيًا

كقرب العينين!



ملتقى التكامل المعرفي
ال ت����زال امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وراء  ي��وم��ا  ت��ره��ن  ال�سعودية 

املعريف،  بال�سبق  اأحقيتها  اآخر 

وا�سطالعها  الدولية،  وريادتها 

مبكانتها يف االقت�ساد املعريف.

ف��ف��ي ال���وق���ت ال����ذي ت��ق��ود 

الع�سرين،  ق��م��ة  اململكة  ف��ي��ه 

اأت����ى  ع��ق��د م��ل��ت��ق��ى ال��ت��ك��ام��ل 

كورونا  جائحة  ملواجهة  املعريف 

وهو  نوفمر،  �سهر  مدار  على 

وزارة  نظمته  ال���ذي  امللتقى 

ال��ت��ع��ل��ي��م ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 

ليمثل حلقة يف  الوزير،  معايل 

الوباء  الكبرية يف مواجهة  واالإ�سهامات  االإجنازات  �سل�سلة من 

عامليا.

القرار  و�سناع  اخل��راء  من  لفيف  امللتقى  ه��ذا  يف  التقى 

اأكرث  17 جامعة �سعودية. وحتدث فيه  واالأكادمييني مب�ساركة 

من 50 متحدثاً و40 باحثا، قدموا 140 م�ساركة علمية، عر 

ا�ست�سرفوا  غريهم؛  مع  ال�سعوديني  للباحثني  م�سرتكة  من�سة 

بجائحة  ال�سلة  ذات  املجاالت  يف  واخلرات  االأفكار  وتبادلوا 

كورونا، وبالنظر يف امل�ساركات امل�ساهمة يف امللتقى يتبني الدور 

الوزارة  بذلتها  التي  الكبرية  امل�سنية  للمملكة، واجلهود  الرائد 

الإجناح هذا امللتقى.

اإن وزارة التعليم تثبت جناحها يوما بعد اآخر، فقد ا�ستجابت 

مبختلف  اال�ستجابة  تلك  وظ��ه��رت  االأزم���ة،  ملواجهة  مبكرا 

امل�ستويات، بدءا بالبحث العلمي وامل�ساركات املتميزة للمملكة، 

فقد ن�سرت اململكة 345 ورقة علمية يف دوريات علمية عاملية، 

الباحثني  عدد  اإىل  قيا�سا  والعا�سر  عاملياً،   19 املركز  حمتلة 

يف اململكة.

�سخرت  اجلامعات  م�ست�سفيات  اإن  بل  بذلك،  تكتف  ومل 

ملواجهة  طاقتها  وا�ستنفرت  املا�سية  الفرتة  ط��وال  جهودها 

تقنيا  مبتكرة  حلول  عن  والبحث  املر�سى،  ومعاجلة  االأزم��ة، 

وطبيا، عدا عن متكن الوزارة من التغلب على عوائق التعليم، 

التعليمية،  العلمية  اأه��داف  يحقق  مبا  بعد،  عن  وا�ستمراره 

ويحافظ على �سحة الطلبة والعاملني يف قطاع التعليم.

وال  متميزة،  ب�سمة  يعد  املعريف  التكامل  ملتقى  هو  وه��ا 

متعددة،  جم��االت  ت�سعة  يف  بالتكامل  ج��اء  امللتقى  اأن  �سيما 

والتداعيات  والوبائيات،  والطب،  والتقنية،  االقت�ساد،  ت�سمل 

االجتماعية والنف�سية، والتعليم، واالإر�ساد، واالبتكار، واالإعالم.

التعليم،  جم��ال  يف  مناق�ستها  متت  مهمة  عناوين  وهناك 

والتعليم  املبا�سر  التعليم  من  كل  م�ستقبل  ا�ست�سراف  منها: 

جائحة  بعد  والتعليم  التعلم  احتياجات  وا�ست�سراف  بعد،  عن 

بتوظيف م�ستحدثات  واملعلمات  املعلمني  كورونا، ورفع كفايات 

التعامل  وكيفية  اجلائحة،  بعد  ملا  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 

خالل  بعد  عن  التعلم  عن  الناجتة  االأكادميية  ال�سغوط  مع 

جائحة كورونا، وهذا عدا عن عناوين بارزة ومهمة يف خمتلف 

املجاالت.

اإن طموح الوزارة طموح كبري من خالل هذا امللتقى، والنظر 

وم��ب��ادرات،  بتو�سيات  وتوجت  يحققها،  التي  االأه���داف  اإىل 

فامللتقى يعد حمطة واإ�سافة مهمة يف م�سرية االأداء املتميز يف 

التعامل مع املتغريات عر اخلرات املتخ�س�سة، وهو ما ترنو 

له قيادتنا الغالية.

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم االإعالم 

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

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

حت���ر����ص ج��م��ع��ي��ة امل��ك��ت��ب��ات 

تطوير  على  ال�سعودية  واملعلومات 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا ل��ب��ل��وغ روؤي��ت��ه��ا 

ال���داع���م���ة ل��ل��رق��ي امل���ع���ريف يف 

ذلك  حتقيق  �سبيل  ويف  املجتمع، 

عدد  تنفيذ  على  اجلمعية  تعمل 

من اخلطط واالأن�سطة والفعاليات 

العمل  ور�سة  بينها  من  ك��ان  التي 

التي قّدمتها اجلمعية خالل االأيام 

القليلة املا�سية بعنوان »التعامل مع 

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة ال�سمعية 

املعلومات«  وم��راك��ز  املكتبات  يف 

باخلدمات  االرتقاء  بهدف  وذل��ك 

ال�سمعية،  االإعاقة  لذوي  املقدمة 

احتياجات هذه  تتنا�سب مع  بيئة خدمّية  وتوفري 

الفئة من اأبناء الوطن؛ حيث جاء ذلك تزامًنا مع 

اليوم العاملي لالإعاقة.

من  ك��ٌل  فيها  حت��دث  التي  الور�سة  وت�سّمنت 

االأ�ستاذ حممد الهالل، واالأ�ستاذ خلوف ال�سهري، 

ذوي  االأ�سخا�ص  مع  التعامل  فن  هما:  حمورين 

االإعاقة ال�سمعية، ولغة االإ�سارة يف جمال املكتبات 

املكتبات  جمعية  وت�سعى  امل��ع��ل��وم��ات،  وم��راك��ز 

واملعلومات ال�سعودية اإىل م�ساعدة 

تقدمي  على  املكتبات  يف  العاملني 

اأن تدعم ذوي  خدمات من �ساأنها 

جتاوز  على  وت�ساعدهم  االإع��اق��ة 

ب�سهولة  ي�سعروا  واأن  ال��ع��وائ��ق، 

يف  املتخ�س�سني  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 

لزيارتهم  وت�سجيعهم  املكتبات، 

امل��ك��ت��ب��ات وم����راك����ز امل��ع��ل��وم��ات 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات التي 

تُقدمها، كما اأن هذه الور�سة جاءت 

هذه  احتياجات  �ص  تلمُّ على  بناًء 

االإعاقة،  ذوي  من  العزيزة  الفئة 

اخلدمات  تقدمي  عن  وامل�سوؤولني 

لهم يف املكتبات ومراكز املعلومات.

كما جاءت هذه لور�سة تنفيذاً خلطة اجلمعية 

ر�سمتها  وا�سحة  طريق  خارطة  وفق  تعمل  التي 

يف  املتمثلة  روؤيتها  لبلوغ  اال�سرتاتيجية  خطتها 

الّريادة والتمّيز املعلوماتي مبا يُ�سهم يف اقت�ساد 

يف  املتمثلة  ر�سالتها  حتقيق  طريق  عن  املعرفة، 

يُ�سهم  مبا  واملعرفة  املعلومات  يف  التمّيز  حتقيق 

يف حتقيق روؤية اململكة 2030، من خالل ابتكار 

معلوماتية  بيئة  يف  باال�ستدامة  تت�سف  ب��رام��ج 

ومعرفية فّعالة ومنتجة، ون�سر الوعي املعلوماتي يف 

املجتمع، وتطوير البنية التحتّية والتقنية الداعمة، 

وعقد �سراكات حملية واإقليمية وعاملية متخ�س�سة 

خم�سة  حتقيق  على  اجلمعية  وتعمل  وف��اع��ل��ة. 

اململكة 2030  لروؤية  ا�سرتاتيجية داعمة  اأهداف 

اال�ستدامة  ي�سمن  موؤ�س�سي  عمل  تاأطري  وه��ي: 

وتعزيز   ،2030 اململكة  روؤي���ة  وحتقيق  وال���والء 

النظام االإداري والكيانات املعلوماتية واملعرفية يف 

روؤية  حتقيق  يف  تُ�سهم  التي  املختلفة  القطاعات 

اململكة واجلمعية، وبناء ُج�سور التوا�سل مع املجتمع 

اإمكانية الو�سول للمعلومات ون�سر الوعي  لتعزيز 

املعلوماتي يف املجتمع، وبناء �سراكات بني اجلمعية 

وجهات من القطاع العام واخلا�ص واجلهات غري 

الربحية، وتعزيز البُنية التحتّية واأنظمة وتقنيات 

املعلومات يف املكتبات وم�سادر املعلومات باململكة. 

من  العديد  واهتمام  برعاية  اجلمعية  وحتظى 

مدير  م��ع��ايل  مقدمتهم  ويف  اجل��ام��ع��ة  ق��ي��ادات 

وكيل  و�سعادة  العمر،  ب���دران  الدكتور  اجلامعة 

اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور 

خالد احلميزي، وهو ما يدفع اجلمعية ملزيد من 

العمل والعطاء دعماً للمجتمع وم�ساهمة يف رقيه.

رئي�ص جمعية املكتبات واملعلومات ال�سعودية

»اق��راأ« هو امل�سعل الذي اأ�ساء به جريل قلب 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وهي النقطة العميقة 

ال�سامخ، وهي  بنيان ح�سارتنا  يرتكز عليها  التي 

روح  وبعثنا  العامل  بها  اأحيينا  اأب��واب علوم  مفتاح 

الرقي فيه بعد ع�سور من التيه وال�سياع والظلمة.

»اق��راأ« هي احلق الذي ال يحتاج لن�ص نظامي 

يقرره ل�ساحبه، وهي الكلمة التي جتوب القارات 

اأو حمطات  عبور  لتاأ�سرية  احلاجة  دون  وال��دول 

لالنتقال. 

العقول  عليه  تقتات  ال��ذي  الغذاء  هي  »اق���راأ« 

الكفيف، هي  ين�سده  ال��ذي  احل��ق  واالأرواح.ه����ي 

االأمل الذي يرقبه مع �سروق ال�سم�ص.

بعد  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  تنبهت 

املوؤلف وحتميه  التي تنظم حق  اإقرار االتفاقيات 

اإتاحته  اأو  امل�سنف  ن�سخ  حق  باأن  القا�سية  وهي 

ت����ك����ون ل�������س���اح���ب ح��ق 

التاأليف ومينع على الغري 

ب�ساحب  ي�سر  عمل  كل 

ن�سخ  م����ن  احل�����ق  ه�����ذا 

وفق  للتعامل  ا�ستقرار  وبعد   ، ن�سر  اأو  اأو حتوير 

اأعاقت  هذه االتفاقيات واالأنظمة ظهرت م�سكلة 

الكفيف عن قراءة الكتب، واختنق باأنظمة حماية 

حقوق املوؤلف؛ ب�سبب اأنه ال ي�ستطيع قراءة الكتب 

يف  توفرت  اإذا  اإال  حتى  االإلكرتونية  وال  الورقية 

�سيغ حمددة تتالءم مع تقنياته امل�ساعدة.

جاء احلل متمثاًل يف »معاهدة مراك�ص 2013م« 

للم�سنفات  الب�سرية  االإعاقة  ذوي  نفاذ  لتي�سري 

امل�ساعدة  تقنياتهم  مع  تتوافق  مي�سرة  اأن�ساق  يف 

ويح�سلون على هذه الكتب عر جهة معتمدة يف 

الدولة يكون لها حق قانوين يف الو�سول للم�سنفات 

اأن�ساق مي�سرة عر  للفئة امل�ستهدفة يف  واإتاحتها 

ولقد  امل��وؤل��ف.  حق  بها  حتمي  ومعايري  �سوابط 

ان�سمت اململكة العربية ال�سعودية لهذه املعاهدة، 

وهي التي مل تدع جماالً لتمكني ذوي االإعاقة اإال 

و�سلكته، ومبوجب هذه االتفاقية فاإنا ناأمل ونرجو 

من الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية، وهيئة رعاية 

اأعظم  جهوًدا  تبذل  اأن  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�ص 

وبتنفيذها  املعاهدة،  لتنفيذ هذه  اأ�سرع  وم�ساعي 

�سنحمي امل�سنفات من الن�سخ غري امل�سروع، وكذلك 

�سنوفر جهوداً، اهلل اأعلم ب�سعوبتها وم�سقتها على 

ذوي االإعاقة الب�سرية ليتمكنوا كاأقرانهم من قراءة 

الكتب التي يحبون يف الوقت الذي يريدون.

لهم:  واأق��ول  بحب  اأهم�ص  اأي�ًسا  الن�سر  ول��دور 

اأتيحوا م�سنفاتكم اإلكرتونًيا ب�سيغ مالئمة لتقنيات 

املكفوفني مثل »اأيبوب« يف املن�سات املعروفة مثل 

ب�سورة  وي��ق��راأه��ا  الكفيف  و�سي�سرتيها  »ك��ن��دل« 

نظامية بعيًدا عن دهاليز الن�سخ غري امل�سروع الذي 

تدركون متاًما م�ساره وم�ساوئه عليكم وعلى الفكر 

واالقت�ساد.

حنان اأحمديني 

ماج�ستري حقوق

والقدرة على  واالإدراك  بالعقل  االإن�سان  يتمّيز 

التطور وال��ت��اأق��ل��م، وق��د ج��اء االإ���س��الم ور���س��ول 

عليه  اهلل  �سلى  ع��ب��داهلل  ب��ن  االإ���س��الم، حممد 

و�سلم، ليحثوا على اإعمال العقل والعلم، وما ميّيز 

العقدين االأخريين ت�سارع منتوجات العلم الب�سري 

وتنامي التقدم التقني واالإلكرتوين الهائل والذي 

اأن��ت��ج لنا ب���دوره م��ا يُ��ع��رف ب��� »م��واق��ع التوا�سل 

االجتماعي«.

واأ�سرار  لها فوائد  املواقع وهل  فما هي هذه 

وما اآثارها االجتماعية واالإن�سانية والعلمية على 

اجلن�ص الب�سري!

فوائد  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع  اأن  �سك  ال 

لها  وكذلك  لها،  ح�سر  ال  واإيجابيات  عظيمة 

ثَْرْت 
َ
�سلبيات قد تكون كارثية باملعنى العام، فقد اأ

ورفع  املعرفة  بزيادة  الب�سري  العقل  املواقع  هذه 

الوعي، و�ساهمت معنوياً بتوا�سل اآين اأو غري اآين 

بني النا�ص ال حتدها م�سافة ولي�ست بحاجة لزمن 

طويل كي ت�سل الأي مكان.

وبالتايل ال يخفى دورها االجتماعي االإيجابي 

بني الب�سر، ولي�ص اأَدلُّ على ذلك من اأثرها البالغ 

هذه االأيام حتديداً وما نعي�سه من »جائحة وباء 

كورونا« وما فر�سه على الب�سرية جمعاء من عزل 

وحجر ملئات املاليني من الب�سر.

قد  العزل  ه��ذا  اأّن  لو  كيف  نت�سور  اأن  لنا  و 

مواقع  »تقنية  التقنية  ه��ذه  لدينا  ولي�ست  َتّ 

اجتماعياً  �سيئاً  حالنا  �سيكون  ك��م  التوا�سل« 

اأي�ساً؛ فكم  لعدم القدرة على التوا�سل، ومعرفياً 

معرفة  اأ�سافت  معلومات  امل��واق��ع  ه��ذه  تناقلت 

كنا  اإن�سان، وبدرجات متفاوتة، وهل  لكل  وخرة 

لنتابع حت�سيلنا الدرا�سي والعلمي االآن لوال مواقع 

التوا�سل االجتماعي!

وكذلك من الناحية االإن�سانية والعاطفية، عند 

توا�سلنا مع اأقاربنا واأ�سدقائنا اأينما كانوا يف هذه 

اجلديد  ال�سر�ص  العدو  فر�سها  التي  الظروف 

بال  هي  اإذاً،  كورونا«!  »فريو�ص  الب�سري  للجن�ص 

�سك ذات اإيجابيات عظيمة، وكغريها من االأمور 

�سيء ا�ستخدامها.
ُ
لها �سلبيات هائلة اإن اأ

مظفر حممود اخل�سر

كلية الطب

خارطة طريق جمعية المكتبات والمعلومات

الوحي يبدأ باألمل

مواقع التواصل االجتماعي بين اإليجابيات والسلبيات

د. عادل المكينزي

د. إبراهيم متنمبك



الدكتور عبدالعزيز  الأ�ستاذ  األقى 

حمافظة  يف  حم��ا���س��رة  لعبون  ب��ن 

اجلمعية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ط��ائ��ف 

»علوم  بعنوان  ال�سعودية  اجلغرافية 

الأر����ض ال���راث ال��غ��ارق وامل��دف��ون« 

1442ه�  الآخ���ر  رب��ي��ع   15 ب��ت��اري��خ 

�سلط  2020م،  نوفمرب   30 املوافق 

ال�سوء خاللها على جيولوجية اململكة 

ب�سكل خا�ض و�سبه اجلزيرة العربية 

من  الطبيعية  وثرواتها  ع��ام،  ب�سكل 

معادن ونفط وغاز، وكذلك ما تزخر 

مهد  كونها  ح�سارية  معامل  من  به 

الإ�سالم ومنطلق احل�سارات.

وح�ساري تاريخي  عمق 

لعبون  ابن  الربوفي�سور  ركز  كما 

ال�����س��وء ع��ل��ى ال��ع��م��ق ال��ت��اري��خ��ي 

واحل�ساري لإن�سان جزيرة العرب من 

خالل املخزون الرثي جلبال اململكة 

ما  وك��ذل��ك  ال�سخرية  الر�سوم  م��ن 

من  لعبون«  اب��ن  »جبل  عليه  احتوى 

ذلك  بعد  متنوعة،  حجرية  من�ساآت 

ا�ستعر�ض معلومات حول مركز »اإنقاذ 

ال���راث ال��غ��ارق« ون��اق�����ض مقرحه 

باإن�ساء مركز لإنقاذ الراث املدفون 

كل  اأن  وذك���ر  ال��رم��ال،  كثبان  حت��ت 

فقرة من العناوين اأعاله حتتاج اإىل 

حما�سرة بذاتها.

متميزة جيولوجية 

اأن  لعبون  ابن  الربوفي�سور  وذك��ر 

للمملكة جيولوجية متميزة، وثروات 

�سياحية  وم��ع��امل  متنوعة،  طبيعية 

العمل  ب��داي��ات  وا�ستعر�ض  اأّخ����اذة، 

اجليولوجي ومنها ما ذكره حول قيام 

امل�ست�سرق والرحالة ت�سارلز مونتاجو 

داوت���ي ال���ذي ج��اب و���س��ط و�سمال 

وفل�سطني  ال��ع��رب  ج��زي��رة  غ��رب��ي 

نوفمرب  م��ن  ال��ف��رة  خ��الل  و�سيناء 

ودر���ض   1878 اأغ�سط�ض   –  1875
ور�سمه  وجيولوجيتها،  املنطقة  اآث��ار 

لأول خريطة جيولوجية لها.

فتية بالطة 

جزيرة  جيولوجية  ت��اري��خ  وت��اب��ع 

واأنها  حولها  مبا  وعالقاتها  العرب 

فتية  »�سفيحة«  بالطة  �سمن  تقع 

املكّونة  البنائية  ال��ب��الط��ات  �سمن 

من  تتكون  والتي  الأر�سية  للق�سرة 

�سورة  وعر�ض  البالطات،  من  عدد 

اأقمار �سناعية تظهر حدود البالطة 

العربية: اأخدود البحر الأحمر وخليج 

عدن »منطقة تباعد« جبال زاجرو�ض 

خليج  ت�سادم«  »منطقة  وط��ورو���ض 

العرب  امليت وبحر  البحر   – العقبة 

زح��زح��ة  »منطقة  حت��ول��ي��ة  ���س��دوع 

جانبية«.

جوندوانا قارة 

العربية  البالطة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

انف�سلت عن البالطة الأفريقية منذ 

ماليني ال�سنني وتتحرك بعيًدا عنها 

مبعدل 1،5 – 2 �سم �سنوًيا، وت�سطدم 

بالبالطة الإيرانية والركية، وتتحرك 

بزحزحة جانبية على امتداد �سدوع 

خليج العقبة – البحر امليت و�سدوع 

بحر العرب النزلقية.

اأن قارات الن�سف اجلنوبي  وذكر 

ملت�سقة  ك��ان��ت  الأر���س��ي��ة  ل��ل��ك��رة 

واحدة عظيمة  قارة  مكونة  ببع�سها 

القارة  تعرف بقارة جوندوانا، وهذه 

وكونت  تباعدت  كتل  اإىل  جت���زاأت 

قارات اليوم.

ال�سخور طبقات 

وح�����ول ال���ع���الق���ة ب���ني امل��م��ل��ك��ة 

جزيرة  اأن  ذك��ر  العربية  وال��ب��الط��ة 

العرب حتتل معظم م�ساحة البالطة 

معظم  حتتل  اململكة  واأن  العربية، 

م�ساحة جزيرة العرب.

اأن  لعبون  ابن  الربوفي�سور  و�سرح 

طبقات ال�سخور هي كاأوراق الكتاب 

يف كل ورقة معلومات و�سجالت، واأن 

�سجل  ه��ي  الأر����ض  �سخور  طبقات 

عظيم لتاريخ الأر�ض فهي حتتوي على 

اأحافري لأحياء كانت موجودة وتركت 

اأثرها لتدل على اأعمارها وبيئاآتها.

جيولوجية اأقاليم   4
اأن  لعبون  اب��ن  الربوفي�سور  وب��نّي 

جيولوجية  ق�سموا  اجليولوجيني 

اململكة اإىل اأربعة اأقاليم جيولوجية: 

الدرع العربي، والرف العربي، والبحر 

الأحمر، واحلرات، واأنه اأ�ساف اإليها 

الرمال  كثبان  اأقليم  هما:  اأقليمني 

با�ستعر�ض  وق���ام  ال�سباخ،  واأق��ل��ي��م 

املالمح الرئي�سية لكل اإقليم.

معدنية ثروات 

لعبون  ابن  الربوفي�سور  ا�ستعر�ض 

بدايات البحث عن الرثوات املعدنية، 

وذكر اأن هناك حوايل 1000 منجم 

وال��رح��ال��ة  امل�ست�سرق  واأن  ق���دمي، 

»ريت�سارد بريتون« جاب �سمال غربي 

املدينة  اإىل  وت�سلل  العرب،  جزيرة 

 ،1853 �سنة  املكرمة  ومكة  النبوية 

اإىل مدين وال�ساحل بحًثا عن  وعاد 

وذل��ك  املنطقة  يف  ال��ذه��ب  مناجم 

خالل الفرة من مار�ض اإىل دي�سمرب 

خريطة  ب���اإع���داد  وق����ام  1877م، 
الأوىل  هي  رمبا  القدمية،  باملناجم 

من نوعها.

كما تطرق الربوفي�سور ابن لعبون 

اإىل دور الرثي وال�سيا�سي الأمريكي 

ت�سارلز روبرت كرين وهو املتعاطف 

م��ع ال��ع��رب وق�����س��اي��اه��م وخ��ا���س��ة 

الق�سية الفل�سطينية، واأقام م�ساريع 

تنموية يف اليمن، و�سعى ملقابلة امللك 

عبدالعزيز، وعندما قابله يف �سباط 

1931م عر�ض عليه م�ساريع للبحث 
بّر  املياه واملعادن، وبعد �سهرين  عن 

بوعده عندما اأوفد مهند�ض التعدين 

كارل تويت�سل للقيام بتلك املهمة.

اب���ن لعبون  ال��ربوف��ي�����س��ور  وذك���ر 

والتنقيب  ال�ستك�ساف  عمليات  اأن 

وجود  اأثبتت  قد  اململكة  املعدين يف 

اأكرث من 5076 موقًعا  ملعادن فلزية 

ولفلزية.

نفطية ثروات 

حم��اولت  وبواكري  النفط  وح��ول 

اكت�سافه ذكر الربوفي�سور ابن لعبون 

كانت  وال��غ��از  النفط  ر�سوحات  اأن 

من  ع��دد  يف  ال�سطح  على  ظ��اه��رة 

املواقع يف جزيرة العرب وما جاورها 

والبحر  ال��ع��رب  بحر  �سواحل  على 

والبحر  العربي  واخلليج  الأح��م��ر 

امليت وغريها ويف الق�سيم يف قلب 

جزيرة العرب.

ويف مفاجاآة ذكر الربوفي�سور ابن 

عن  للتنقيب  امتياز  اأول  اأن  لعبون 

وال�سرق  ال��ع��رب  ج��زي��رة  يف  النفط 

العربي كان قد ُمنح اإىل اأحد رجال 

يف  عا�سم  يو�سف  وا�سمه  املنطقة 

جزر فر�سان �سنة 1910م.

عن  للتنقيب  اتفاقية  اأول  واأن 

النفط يف اأقليم الأح�ساء مت عقدها 

قبل توحيد اململكة، بني �سلطنة جند 

والعامة  ال�سرقية  والنقابة  وتوابعها 

ممثلة يف امليجور الربيطاين فرانك 

1341ه�  رم�����س��ان   20 يف  ه��ومل��ز 

كل  1923م، حملت  مايو   6 املوافق 

ال�سلطان  توقيع  اأ�سفلها  يف  �سفحة 

امليجور  وتوقيع  وختمه،  عبدالعزيز 

هوملز وختم �سركته، وكان هوملز قد 

ح�سل على اأوائل امتيازات النفط يف 

اخلليج العربي وجزيرة العرب.

وطنية نفط  �سركة  اأول 

بعد منح هوملز امتياز التنقيب عن 

النفط، اأن�ساأ امللك عبدالعزيز رحمه 

اهلل اأول �سركة نفط وطنية م�ساهمة 

30 حمرم 1342ه�، وذلك بعد ف�سل 
هوملز يف التنقيب عن النفط وُف�سخ 

فاحتة اخلري  وكانت  المتياز،  عقد 

بعد ع�سر �سنوات من منح المتياز 

الأول للميجور هوملز وف�سله، مت منح 

»�سوكال  ل�سركة  اأخرى  المتياز مرة 

التفاقية  وّق���ع  وق��د  الأم��ري��ك��ي��ة«، 

ممثاًل  �سليمان  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

هاملتون  للويد  واملحامي  للمملكة 

ممثاًل ل�سركة �ستاندرد اأويل كومباين 

اأوف كاليفورنيا »�سوكال« يف جدة يف  

29 مايو 1933م، وبعد ثالثة اأ�سهر 
با�سرت �سوكال عمليات ال�ستك�ساف 

اإىل  اجليولوجيني  طالئع  فاأر�سلت 

اململكة ملبا�سرة تلك العمليات.

جيولوجية جدراية 

لعبون  ابن  الربوفي�سور  اأعّد  وقد 

�سجل  هي  �ساملة  »بو�سر«  جدارية 

يف  والغاز  النفط  جليولوجية  كامل 

اململكة، حتتوي على: التتابع الطبقي 

العمر    - ال�سخرية  ال��وح��دات   -

اجليولوجي - اخل�سائ�ض ال�سخرية 

والغاز  للنفط  امل��وّل��دة  الطبقات   -

والغاز  للنفط  اخلازنة  الطبقات   -

والغاز  للنفط  احلاب�سة  الطبقات   -

وغري  ومناطقها،  احلقول  اأ�سماء   -

ذلك كثري.

وغاًزا نفًطا  الأر�ض  بقاع  اأغنى 

ول��ف��ت ال��ربوف��ي�����س��ور اب���ن لعبون 

املح�سورة  املنطقة  اأن  اإىل  النتباه 

بني �سدوع: وادي الرمة – الأجردي 

املجمعة  �سدوع  ونظام  الباطن،   –
»�سدوع و�سط جزيرة العرب«، ووادي 

اأغنى  حتت�سن  ال�سهباء،   – ن�ساح 

بقاع الأر�ض نفًطا وغاًزا، وفيها اأكرب 

حقول النفط والغاز يف العامل: 

الغوار:  الياب�سة:  على  حقل  اأكرب 

امل��م��ل��ك��ة، ث����اين اأك�����رب ح��ق��ل على 

الياب�سة: برقان: الكويت، اأكرب حقل 

اململكة  ال�سفانية-اخلفجي:  مغمور: 

- املق�سومة املغمورة، اأكرب حقل غاز: 

احلقول  وع�سرات  قطر،  ال�سمال: 

واملغمورة،  الياب�سة  على  العمالقة 

من  املنطقة  ه���ذه  وي��ق��ّدر خم���زون 

بليون  باأكرث من 440  والغاز  النفط 

برميا.

يولع«! اللي  »املا  ي�ستعل  ماء 

كما فاجاأنا الربوفي�سور ابن لعبون 

فاجاأنا  ف��ر���س��ان،  يف  النفط  ح��ول 

الق�سيم،  يف  الغاز  حول  مبعلومات 

اهلل  رحمه  الغ�سّية  �سالح  اأن  وذكر 

وه���و م����زارع لح���ظ رائ��ح��ة غريبة 

ت�ساحب مياه بئر مزرعته يف الهدّية 

قّرب  وعندما  ب��ري��دة،  مدينة  �سرق 

منها جذوة نار ا�ستعلت ناًرا، فاأطلقوا 

يولع«،  اللي  »املا  الظاهرة  تلك  على 

ك��ان��ت منت�سرة يف  ال��ظ��اه��رة  وه���ذه 

مدينة  �سرق  و�سمال  �سرق  امل���زارع 

بريدة بالق�سيم.

ق�سيمية تقنية 

لعبون  اب��ن  الربوفي�سور  وت��ط��رق 

عن  ال��غ��از  ف�سل  تقنية  ���س��رح  اإىل 

�سرفة  ق�سيمية  تقنية  واأنها  امل��اء، 

بادر �سالح  الهدّية«، فقد  »�سنع يف 

الغ�سّية بت�سميم وتنفيذ �سبكة لف�سل 

الغاز عن املاء لال�ستفادة منه، وقام 

اأو�سلها  الأنابيب  من  �سبكة  بتمديد 

وا�ستغل  وبيته،  مزرعته  مرافق  اإىل 

الغاز يف الإنارة والطبخ وغري ذلك، 

وحماكاة لنريان اآبار النفط امل�ستعلة 

»وقت ذاك« يف املنطقة ال�سرقية مّد 

انبوًبا م�ستعاًل فوق املكان.

تلك  مثل  بركيب  الغ�سية  وق��ام 

الهدّية،  م��زارع  ال�سبكة يف عدد من 

كما قام الأمري فهد الفي�سل الفرحان 

بركيب �سبكة اأكرث تطوًرا يف مزرعته 

بالبطني يف الق�سيم.

�سياحية معامل 

يف  عملها  التجوية  عوامل  تعمل 

ال�سخور وت�ساعدها طبيعة ال�سخور 

بديعة  رائعة  ت�سكيالت  تكوين  على 

ا�ستعر�ض  وق  الإن�سان،  انتباه  تلفت 

الربوفي�سور ابن لعبون يف حما�سرته 

ومنها:  ذلك  على  الأمثلة  من  ع��دداً 

كتلة �سخر جرانيتية عظيمة تنت�سب 

»اأب��ا احل��ريان« يف منطقة  يف وادي 

حائل ت�سبه ال�سخ�ض، واأ�سماها اأهل 

املنطقة »اأبو الهول«، وكذلك تنت�سب 

اأحجار  من  ومكونة  مفتوحة  اأقوا�ض 

ال��رم��ل غ��ري بعيد ع��ن ب��ل��دة ع��ردة، 

وتعرف با�سم »اخلرب«، واأخرًيا جبل 

طويق الذي اأطلق عليه الربوفي�سور 

ابن لعبون ا�سم »طويق الهّمة«، حاّفة 

متتد مل�سافة حوايل 1200 كيلومر، 

الفقري جلزيرة  العمود  وهو مبثابة 

جريية  �سخور  م��ن  يتكون  ال��ع��رب، 

مكونة من �سعاب مرجانية.

اخلتام

ويف اخل��ت��ام ذك���ر ال��ربوف��ي�����س��ور 

اأكرث  قبل  اأن��ه  لعبون  بن  عبدالعزيز 

م���ن ع�����س��ري��ن ع���اًم���ا، ع��ن��دم��ا ك��ان 

التي  اأر����ض  ن�سرة  لتحرير  رئي�ًسا 

لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  ت�سدرها 

الأر�ض، طالب بكتابة تاريخ التعدين 

متاحف  باإن�ساء  وطالب  اململكة  يف 

ابن  الربوفي�سور  وتوجه  للمناجم، 

احل��ا���س��ري��ن  ج��م��ه��ور  اإىل  ل��ع��ب��ون 

�سماع  ي�سعدين  بقوله:  واحلا�سرات 

راأيكم، تعقيبكم، ا�ستدراككم، الإجابة 

على اأ�سئلتكم وتلبية طلباتكم العلمية، 

وق�����ّدم ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر جلميع 

اجل��غ��راف��ي��ة  وللجمعية  احل�����س��ور 

وترتيبها  دعوتها  لكرمي  ال�سعودية 

لهذه املحا�سرة.

ابن لعبون يسلط الضوء على جيولوجية المملكة 
ومعالمها وثرواتها الطبيعية
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يف حما�رضة بعنوان »علوم الأر�ض تراث غارق ومدفون«

للمملكة جيولوجية متميزة وثروات طبيعية ومعالم سياحية أّخاذة وعمق تاريخي وحضاري

أول امتياز للتنقيب عن النفط في جزيرة العرب منح ألحد رجال منطقة فرسان سنة 1910م
الطبوغرافية املتميزة والأقاليم اجليولوجية



 تغطية: هيلة بنت عبدالرحمن

�ضعياً لت�ضليط ال�ضوء على ميادين 

ال��ت��ط��وع وحت��ق��ي��ق اأن��ف��ع الأه����داف 

ال����روؤى يف خ��دم��ة وطننا  واأ���ض��م��ى 

العمل  من منظومة  انطالقاً  املعطاء 

امللك  جامعة  رح���اب  يف  التطوعي 

�ضعود، نظم فريق عمل »مبادرة طويق 

لربنامج  التابعة  القيادات«  لتاأهيل 

ال�����ض��راك��ة ال��ط��الب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

امل�ضوؤولية الجتماعية والعمل  وحدة 

الطالب  ���ض��وؤون  بعمادة  التطوعي 

التابعني جلامعة امللك �ضعود، ملتقى 

افرتا�ضياً بعنوان »القيادة التطوعية« 

وذلك تزامناً مع يوم التطوع ال�ضعودي 

والعاملي املوافق ليوم ال�ضبت 5/ 12/ 

2020م.
�ضيوف امللتقى

ا���ض��ت�����ض��اف امل��ل��ت��ق��ى ع����دداً من 

اجلامعة يف  التطوعية يف  القيادات 

التطوعي  العمل  جم��الت  خمتلف 

�ضمن  اجل���ام���ع���ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 

املجال  وه��ي:  الداخلية،  منظومتها 

والتاأهيلي،  والتعليمي،  ال�ضحي، 

وخدمة  وال��ق��ان��وين،  والجتماعي، 

�ضيوف الرحمن.

فقرات امللتقى

ت�ضمن امللتقى عدداً من الفقرات 

اب���ت���داأت مب��ق��دم��ة ق��دم��ه��ا ط��ال��ب 

العتيبي،  يو�ضف  ف���وزان  الم��ت��ي��از 

امللتقى  اف��ت��ت��اح  ك��ل��م��ة  ذل���ك  وت��ب��ع 

األ��ق��اه��ا ال��ط��ال��ب خ��ال��د ب��ن في�ضل 

با�ضنبل رئي�س »مبادرة طويق لتاأهيل 

ال��ق��ي��ادات« ع��ن دور اجل��ام��ع��ة يف 

تعزيز جهودها وما تبذله من �ضعي 

روؤية  اأه��داف  للم�ضاهمة يف حتقيق 

ثقافة  وتر�ضيخ  ب��ن��اء  نحو   2030
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وت��و���ض��ي��ع نطاق 

جمالت عمله والتطوير يف الأن�ضطة 

والربامج �ضعياً للتجديد.

مهارات القيادة

بعد ذلك مت انطالق اأوىل فقرات 

امللتقى والتي متثلت يف ورقة م�ضاركة 

ق��دم��ه��ا ال��ط��ال��ب خ��ال��د ب��ن في�ضل 

مهارات  عن  فيها  وحت��دث  با�ضنبل 

حيث  التطوعي  العمل  يف  ال��ق��ي��ادة 

تعددت املحاور من مفاهيم يف العمل 

وقيادة  التطوع  وم�ضتويات  التطوعي 

كل م�ضتوى وتعريف القائد التطوعي 

التطوعي  العمل  ق��ي��ادة  وم��ه��ارات 

والأدوار املختلفة للقائد التطوعي.

فريق متما�ضك

ال��ط��ال��ب��ة جن���ود بنت  وق���دم���ت 

ي��و���ض��ف ال��ع��ق��ي��ل رئ��ي�����ض��ة ن���ادي 

الإع���الم���ي���ات يف ورق����ة م�����ض��ارك��ة 

التطوعية  الفرق  قيادة  عن  اأخ��رى 

الأزم������ة،  الف���رتا����ض���ي���ة يف ظ���ل 

فريق  بناء  خ��ط��وات  ع��ن  وحت��دث��ت 

الفريق  اأع�ضاء  و�ضمات  متما�ضك 

وغر�س  ال��ولء  وتعزيز  الفرتا�ضي 

عمل  بيئة  وخ��ل��ق  املنظمة  ث��ق��اف��ة 

ُمنتجة. افرتا�ضية 

حلقة نقا�ش

حلقة  اأي�ضاً  امللتقى  اأجندة  ومن 

الطالب  من  كل  فيها  �ضارك  نقا�س 

جامعة  لفريق  ممثاًل  ن��وري  حممد 

امل���ل���ك ���ض��ع��ود ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

والطالب ح�ضن العريني رئي�س نادي 

من  ح���وار  ب����اإدارة  التطوعي  ح��ي��اة 

حماور  من  وكانت  العتيبي،  ف��وزان 

الذي  املجال  تعريف  النقا�س  حلقة 

وجتربتهم  واإجنازاتهم  فيه  يعملون 

القيادية.

مناذج قيادية

تبع ذلك احلوار الرثي لقاءات مع 

فيها  �ضارك  تطوعية  قيادية  مناذج 

اللهيميد  يو�ضف  الطالب  م��ن  ك��ل 

الجتماعية  امل�ضوؤولية  وحدة  رئي�س 

مو�ضى  والطالب  التطوعي،  والعمل 

امل��و���ض��ى رئ��ي�����س ف��ري��ق اجل���وال���ة، 

رئي�س  الكنعان  عبداهلل  والطالب 

والطالبة  احلقوقية،  كفة  م��ب��ادرة 

بريق  م��ب��ادرة  رئي�ضة  املزهر  ه��دى 

دور  اأه��م��ي��ة  ع��ن  للحديث  ال��ن��ور، 

والتطوير  العمل  ت�ضيري  يف  القائد 

العمل  يف  ب��ه  اأّث���ر  ال���ذي  والتغيري 

التطوعي واملنجزات التي ظفر بها، 

وقبل ختام حديثهم تقدموا بن�ضائح 

موجهة لكل �ضغوف بقيادة الأعمال 

التطوعية.

رواية متطوع

برواية  امللتقى  واختتمت فقرات 

اأمل  الطالبة  بها  �ضاركتنا  متطوع 

التطوعية؛  جتربتها  عن  ال�ضويلم 

ث�����ر وال���دواف���ع  م��ت��ح��دث��ًة ع���ن الأ

التجربة،  ب��خ��و���س  رّغ��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

طويق  م��ب��ادرة  رئي�س  ع��رّب  فيما 

�ضكره  بالغ  عن  القيادات  لتاأهيل 

ال��دك��ت��ور علي  ل�����ض��ع��ادة  وت��ق��دي��ره 

وت�ضجيعه  دع��م��ه  على  الدلبحي 

واحل�ضور  امللتقى  �ضيوف  ولكل 

عليه. والقائمني 
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نظمته مبادرة طويق لتاأهيل القيادات بالتعاون مع برنامج ال�رشاكة الطالبية

ملتقى »القيادي التطوعي« يستضيف عددًا من القيادات 
التطوعية في الجامعة
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منظمة الصحة: تعميم اللقاحات ال يعني انتهاء »كورونا«
تعميم  �أن  م��ن  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة  ح���ّذرت 

كافياً  يكون  لن  »كوفيد19-«  وباء  ملكافحة  �للقاحات 

بحد ذ�ته للق�صاء على �لفريو�س.

بالر�صا ومما و�صفته  �ل�صعور  �ملنظمة من  وحذرت 

ب�»�العتقاد �خلاطئ باأن تو�فر �للقاحات يف وقت قريب 

يعني �نتهاء �الأزمة«.

يف  �لطارئة  �ل�صحية  �حل��االت  برنامج  مدير  وقال 

�ملنظمة مايك ر�يان يف موؤمتر �صحايف عرب �الإنرتنت، 

�إن »�للقاحات ال تعني �صفر حاالت كوفيد19-«. و�أ�صح 

�أن »�للقاح لن  �أنها وحدها »لن تقوم باملهمة«، م�صيفاً 

يتو�فر للجميع يف بد�ية �لعام �ملقبل«.

لقاحاً  ترخ�س  غربية  دول��ة  �أول  بريطانيا،  وكانت 

لال�صتخد�م �لعام، ما ز�د �ل�صغوط على �لدول �الأخرى 

للحاق بها ب�صكل �صريع.

من جهته، قال �ملدير �لعام ملنظمة �ل�صحة �لعاملية 

�ملتعلق  �لتقدم  �إن  غيربيي�صو�س،  �أده��ان��وم  تيدرو�س 

و�الآن  �الأم��ام،  �إىل  دفعة  جميعاً  »يعطينا  باللقاحات 

لكن  �لنفق،  نهاية  يف  �ل�صوء  بروؤية  نبد�أ  �أن  باإمكاننا 

منظمة �ل�صحة �لعاملية قلقة من �العتقاد �ملتنامي باأن 

جائحة كوفيد19- �نتهت«.

�لوقت  يف  �أن��ه  هي  »�حلقيقة  تيدرو�س:  و�أ���ص��اف 

�لر�هن ت�صهد �أماكن عديدة �رتفاعاً �صديد�ً يف �نتقال 

�مل�صت�صفيات  على  هائاًل  �صغطاً  ي�صكل  ما  �لفريو�س، 

ووحد�ت �لعناية �مل�صددة و�لعاملني �ل�صحيني«.

وجتاوز عدد �الإ�صابات بفريو�س كورونا حول �لعامل 

�أكرث  وف��اة  �إىل  �لفريو�س  �أدى  كما  �إ�صابة.  مليون   65
�أو�خر  �ل�صني  1.5 مليون �صخ�س منذ ظهوره يف  من 

�لعام �ملا�صي.

�لقادة  �تخذها  �لتي  »�ل��ق��ر�ر�ت  تيدرو�س:  وق��ال 

�لفريو�س  م�صار  �ل�صو�ء  على  �صتحدد  و�مل��و�ط��ن��ون 

ب�صكل  �لوباء  �صينتهي هذ�  ومتى  �لق�صري  �ملدى  على 

مطلق«.

من جهتها، قالت ماريا فان كريخوف رئي�صة �لفريق 

�لتقني �ملعني بكوفيد19- يف منظمة �ل�صحة �لعاملية، 

�ملوت  �أو  �حلياة  تعني  �أن  ميكن  �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه  »�إن 

بالن�صبة �إلينا، و�حلياة �أو �ملوت لعائالتنا«.

للقاحات  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  مر�جعة  وبح�صب 

 51 �صريرية على  �إج��ر�ء جتارب  يتم حالياً  �ملر�صحة، 

من  �لنهائية  �ملرحلة  �إىل  منهاً   13 و�صل  وقد  لقاحاً، 

�لتجارب على نطاق و��صع.

وي��ج��ري ت��ط��وي��ر 163 ل��ق��اح��اً م��ر���ص��ح��اً �آخ���ر يف 

�ملخترب�ت، حيث من �ملتوقع �أن تخ�صع يف نهاية �ملطاف 

لتجارب �صريرية.

�ل�صحة  ملنظمة  �لعام  �ملدير  �ل�صياق، حّذر  يف هذ� 

�ل��رك��ب يف  ع��ن  �ل��ف��ق��رية  �ل���دول  تخلف  م��ن  �لعاملية 

»�لتد�فع على �للقاحات«، م�صدد�ً على �صرورة م�صاركة 

�للقاحات »كمنافع عامة عاملية«.

وبناء  �ل��وح��دة  على  �ل���دول  جميع  تيدرو�س  وح��ث 

عامل ما بعد �لوباء من خالل �ال�صتثمار يف �للقاحات 

�ل�صحة  على  و�لرتكيز  �لقادم  �لوباء  �صد  و�لتاأهب 

�لعامة �الأ�صا�صية و�لرعاية �ل�صحية �الأولية.

كما قال تيدرو�س �إن »كوفاك�س«، وهو م�صروع عاملي 

�لفريو�صات  لقاحات  ل�صر�ء  م�صطرب  ولكنه  طموح 

�لعامل، يو�جه فجوة بو�قع  �لنا�س يف  وتقدميها الأفقر 

لعام  دوالر  مليار   23.9 �إىل  ويحتاج  دوالر  مليار   4.3
.2021

تحذيرات من استخدام الكمامات المزودة بصمامات

نسيان سداد الفواتير والمديونيات أولى عالمات »الزهايمر«

�أجمع  �لعامل  منذ �جتياح كورونا 

ت�صكل  �لكمامات  باتت  �أ�صهر،  منذ 

جزء�ً ال يتجز�أ من �حلياة �ليومية. 

بارتد�ء  �ل�صحة  �أو�صى خرب�ء  وقد 

تف�صي  ك��ب��ح  الأج�����ل  �ل���ك���م���ام���ات 

درج��ة  ل��ك��ن  �مل�صتجد،  �ل��ف��ريو���س 

�إىل  ك��م��ام��ة  م��ن  تختلف  �ل��وق��اي��ة 

�أخرى.

منظمة  ح�صمت  �جل��دي��د،  ويف 

�جل��دل  م��وؤخ��ر�ً،  �لعاملية،  �ل�صحة 

�مل���ح���ي���ط ب���ال���ك���م���ام���ات �مل������زودة 

ب�����ص��م��ام��ات وم������دى ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا، 

و�ن�صمت �إىل خرب�ء �آخرين �أو�صو� 

�لكمامات،  ه��ذه  ��صتخد�م  ب��ع��دم 

الأنها ت�صمح مبرور �لنف�س وال متنع 

�لعدوى.

�أول  هو  �لتحديث  هذ�  يعد  كما 

منظمة  لتوجيهات  كاملة  مر�جعة 

�ل�صحة �لتابعة لالأمم �ملتحدة ب�صاأن 

�لكمامات منذ �صهور، وهو �الإ�صد�ر 

كورونا  فريو�س  تف�صي  منذ  �لر�بع 

�لتوجيهات  و���ص��درت  �مل�صتجد. 

و�صع  على  رك���زت  �ل��ت��ي  �ل�صابقة 

�الأطفال للكمامات يف �أغ�صط�س.

»��صتخد�م  توجيهات  �إط��ار  ويف 

كوفيد19-«  ���ص��ي��اق  يف  �ل��ك��م��ام��ة 

قالت منظمة �ل�صحة �إن »�صمامات 

غري  بالكمامات  �مل��وج��ودة  �ل��زف��ري 

م�صتحبة الأنها تتجاوز وظيفة تنقية 

هو�ء �لزفري«.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ن�����ص��ح��ت �مل��ر�ك��ز 

�الأم���ريك���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة �الأم���ر�����س 

و�لوقاية منها بالفعل بعدم ��صتخد�م 

�لكمامات �ملزودة ب�صمامات �لزفري.

�لكمامات،  و���ص��ع  ج��ان��ب  و�إىل 

على  �أي�صاً  �ل�صحة  منظمة  �أك��دت 

�صرورة �تباع قو�عد �مل�صافة �الآمنة 

وغ�صل �ليدين.

�أن  حديثة،  طبية  در��صة  ك�صفت 

هناك عدة �أ�صياء، يف حالة ن�صيانها 

�أن  على  ت��دل  فهي  متكرر،  ب�صكل 

�الإ���ص��اب��ة  �أع��ت��اب  ع��ل��ى  �ل�صخ�س 

مبر�س �لزهامير.

وق�����ال�����ت جم���ل���ة »م���ي���دي���ك���ال 

�لتي  �ل��در����ص��ة،  �إن  �إك�����ص��ربي�����س« 

�لطبية  �جلمعية  جم��ل��ة  ن�صرتها 

�أن��ه  ك�صفت  »ج���ام���ا«،  �الأم��ريك��ي��ة 

�أو  �لفو�تري  دف��ع  ن�صيان  حالة  يف 

بالبطاقة  �ملتعلقة  �ملديونيات  �صد�د 

�لقرو�س،  �أق�����ص��اط  �أو  �الئتمانية 

عالمة  ه���ذه  ف���اإن  م��ت��ك��رر،  ب�صكل 

م��ب��ك��رة ع��ل��ى �ح��ت��م��ال��ي��ة �الإ���ص��اب��ة 

مبر�س �لزهامير.

وتو�صلت �لدر��صة، �إىل �أن �أمناط 

بطاقات  م��دف��وع��ات  ت�صديد  ع��دم 

�الئتمان و�لقرو�س، ميكن �أن ت�صري 

�للذين  و�ل��زه��امي��ر،  �خل���رف  �إىل 

عك�صية،  مالية  ب��اأح��د�ث  يت�صالن 

�لت�صخي�س  من  �صنو�ت  قبل  تبد�أ 

�ل�صريري.

وب��ح�����ص��ب �مل��ج��ل��ة، در����س معدو 

وتاريخ  �الئتمان  بيانات  �لدر��صة 

يف  مري�س  �أل��ف   81 لنحو  �ل�صد�د 

م��د�ر  على  ك���ري«،  »م��ي��دي  برنامج 

�مل�صابني  �أن  ووج����دو�  ع��ام��اً،   20
مب��ر���س �ل��زه��امي��ر و�خل���رف كانو� 

�لدفع يف  للتخلف عن  �أكرث عر�صة 

وقت مبكر، قبل ت�صخي�صهم ر�صمياً 

باملر�س قبل نحو 6 �صنو�ت.

وقال �لباحثون، �إن فقد�ن �صد�د 

ب��اأي  مرتبطا  يكن  مل  �مل��دف��وع��ات 

حالة طبية �أخرى، وهو حالة فريدة 

�أ���ص��ارت  ح��ي��ث  ل��ل��خ��رف،  بالن�صبة 

لورين هري�س نيكوال�س، �لباحثة يف 

�خلرف  �أن  �إىل  �لزهامير،  مر�س 

�لتي  �لوحيدة  �لطبية  �حلالة  ك��ان 

لوحظت فيها �أعر��صا مالية مت�صقة، 

تدهور  من  �لطويلة  �لفرتة  وخا�صة 

�لنتائج قبل �لت�صخي�س �ل�صريري.

���ص��د�د  ع����دم  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 

�ملديونيات، �أدى �إىل و�صع �أ�صحاب 

�ئتمانية  درج����ات  يف  �ل��ب��ط��اق��ات 

و�جهه  م��ا  وه��و  �مل��خ��اط��ر،  عالية 

�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ر���ص��ى ق��ب��ل ف��رتة 

قبل  �أع��و�م،   6 و  بني عامني  ت�صل 

باملر�س. ت�صخي�صهم 

الفرق بين منتجات 
»التنظيف« و»التطهير« من 

حيث انتهاء الصالحية
�أ�صدرت �لر�بطة �لفرن�صية مل�صانع منتجات �لتطهري ومنتجات �لنظافة 

�لتنظيف  منتجات  بني  �لفرق  �أو�صحت من خالله  موؤخر�ً،  بياناً  �ل�صناعة 

ومنتجات �لتطهري من حيث �الأهمية وطريقة �ال�صتخد�م و�نتهاء �ل�صالحية.

وقالت مندوبة �لر�بطة »فريجيني دونفري«: يف �لبد�ية، يجب �أن نعلم �أن 

هناك فئتني رئي�صّيتني من منتجات �لتنظيف، وعلينا �لتفريق بني منتجات 

»منتجات  قائلة:  و�أ�صافت  �لتطهري«.  مبنتجات  ي�صمى  وم��ا  �لتنظيف، 

�إ�صفنجة  �أو عن �الأ�صطح، عن طريق  �لتنظيف، تزيل �الأو�صاخ من �الأ�صياء 

�مليكروبات  حتييد  على  فتعمل  �لتطهري  منتجات  �أّم��ا  �ل�صطف.  مياه  �أو 

و�لفريو�صات، وتن�صح �لر�بطة و�الإخ�صائيون، بالتنظيف د�ئًما قبل �لتعقيم 

�أو �لتطهري، �أو ��صتخد�م منتج منّظف ومطّهر يف �آٍن و�حد«.

�أن  »دونفري«  �أو�صحت  عدمه  من  �ل�صالحية  تاريخ  النتهاء  وبالن�صبة 

بتنظيف  �خلا�صة  تلك  �أو  �الأطباق،  غ�صل  �صو�ئل  مثل  �لتنظيف،  منتجات 

زجاج �لنو�فذ، »ال حتمل تو�ريخ �نتهاء لل�صالحّية«. يف �ملقابل، فاإن »منتجات 

�لتطهري، مثل ماء �جلافيل و�ملعّقمات، لها تاريخ �نتهاء �صالحية«، فبمرور 

�لوقت، �صيكون هناك »�نخفا�س يف �ملادة �لفّعالة �لتي ت�صمن �لق�صاء على 

�مليكروبات، و�لفريو�صات، و�لبكترييا«.

مدة  معدل  �أن  �لعلم  مع  فعاليتها،  �ملنتجات  هذه  �صتفقد  �آخ��ر،  مبعنى 

�صالحيتها طويلة �إىل حد ما. ب�صكل عام، وميكن �الحتفاظ بهذه �ملنتجات 

»حو�يل عامني«.

�لرئي�صي  �خلطر  ف��اإن  �ل�صالحية،  منتهي  منتج  ��صتخد�م  ح��ال  ويف 

قام  �أن��ه  يعتقد  »�مل�صتخدم  �أّن  هو  دونفري،  فريجيني  توؤكد  كما  �لوحيد، 

بتطهري �الأ�صياء، �الأ�صطح �أو �ليدين ب�صكل �صحيح وفّعال، ولكن يف �حلقيقة 

�لبكترييا و�مليكروبات ال تز�ل عالقة«.

�أخرًي�، ويف هذه �لفرتة بالذ�ت، مع �نت�صار فريو�س كورونا، من �ل�صروري 

�أكرث من �أي وقت م�صى، �أن ننتبه لتو�ريخ �صالحية �ملطهر�ت ل�صمان نتيجة 

فعالة و�آمنة.



»هواوي« تدمج تقنية »عين اإلنسان« بهاتفها المنتظر

 - ة  م�سيرّ »ط��ائ��رة  ام��ت��اك  يعد 

اأم��ًرا مثًيا للغاية، حيث   »Drone
تتيح لك ت�سجيل الفيديو اأو الت�سوير 

الفوتوغرايف يف اأماكن ال تتمكن من 

تعترب  ولكن  ع��ادة،  اإليها  الو�سول 

املنا�سبة  االحتياطات  اأخ��ذ  م�ساألة 

قبل ا�ستخدامها اأمًرا بالغ االأهمية، 

حيث هناك العديد من االأ�سياء التي 

يجب االنتباه لها.

هنا 5 اأ�سياء مهمة يجب االنتباه 

ل��ه��ا ق��ب��ل ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات 

ة: امل�سيرّ

- ابحث عن اأف�سل طراز ينا�سب 

عملك:

ة  قبل اأن تقرر �سراء طائرة م�سيرّ

ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ال��ب��ح��ث ج���ي���ًدا عن 

الطراز املنا�سب ال�ستخدامك، حيث 

من  االآالف  االآن  ال�سوق  يف  يوجد 

رائعة،  بتجربة  تعدك  التي  ُرز  الطُّ

لذا اإذا كنت ت�سافر كثًيا وتريد اأن 

ب�سهولة،  التحرك  على  ق��ادًرا  تكون 

الوزن  ففكر يف �سراء طراز خفيف 

و�سغي احلجم.

ة التي  كما تعترب الطائرات امل�سيرّ

اخليارات،  اأف�سل  من  طيها  ميكن 

ل���ذا ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ال��ب��ح��ث ج��ي��ًدا 

وا�ستك�ساف املوا�سفات التي تُنا�سب 

اإج���راء  ميكنك  كما  ا���س��ت��خ��دام��ك، 

بك، من خال  التعديات اخلا�سة 

اإزالة املكونات التي ال حتتاج اإليها، 

ت�سيف  التي  احلماية  واقيات  مثل: 

وزًنا غي �سروري.

- عمر البطارية:

يعترب عمر البطارية عامًا مهًما 

جًدا يف جتربة ا�ستخدامك للطائرة 

التي  املهمة  االأ�سياء  ومن  ة،  امل�سيرّ

عند  جيًدا  لها  االنتباه  عليك  يجب 

اختيار الطراز املنا�سب لك، وب�سكل 

ة التي تعمل  عام تعترب الطائرة امل�سيرّ

ببطارية ت�ستمر ما بني 10 اإىل 20 

جًدا  منا�سبة  واحدة  ب�سحنة  دقيقة 

خا�سة عند ا�ستخدامها يف التقاط 

ال�سور وت�سجيل مقاطع الفيديو.

قبل  الطق�س  حالة  من  حتقق   -

الطيان:

املفاجئة  اجلوية  للظروف  ميكن 

للغاية  �سيئة  جتربة  ل��ك  تقدم  اأن 

يف اال���س��ت��خ��دام، ل���ذا ق��ب��ل ال��ب��دء 

ة يف  ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رة امل�����س��يرّ

حالة  من  جيًدا  حتقق  العمل  مهام 

الظروف اجلوية يف منطقتك، وهنا 

التطبيقات  باأحد  اال�ستعانة  ميكنك 

تطبيق  ومنها  ل��ذل��ك،  املخ�س�سة 

الو�سول  لك  يتيح  الذي   »Hover«
التي حتتاجها  املعلومات  اإىل جميع 

موقعك  يف  ال��ط��ائ��رة  ال���س��ت��خ��دام 

احلايل، حيت يُظهر لك حركة النقل 

اجلوية  والظروف  القريبة،  اجلوي 

احلالية واملتوقعة، ويخربك هل من 

احلايل  موقعك  الطيان يف  االآم��ن 

بيانات  اإظهار  اإىل  باالإ�سافة  ال،  اأم 

الطق�س بالتف�سيل، ابتداًء من درجة 

واجتاهها  الرياح  و�سرعة  احل��رارة 

ع �سقوط اأمطار، ويدعم  وانتهاًء بتوقرّ

التي  الطيان«  »�سجلرّ  ميزة  اأي�ًسا 

ب��ي��ان��ات رحلتك  ل��ك ح��ف��ظ  ت��ت��ي��ح 

وتتبعها.

- ثقف نف�سك يف هذا املجال:

ة  م�سيرّ طائرة  اأي  ا�ستخدام  قبل 

واالإمل��ام  جيًدا  القراءة  عليك  يجب 

كيفية  مثل:  االأ�سا�سية،  باملعلومات 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��ت��ح��ل��ي��ق، وم��ع��رف��ة 

الطائرات  ه��ذه  ا�ستخدام  ق��واع��د 

املرخ�سة  واالأم��اك��ن  منطقتك،  يف 

غي  واملوؤ�س�سات  عربها،  للتحليق 

وكيفية  منها،  االق���راب  امل�سموح 

االأ�سخا�س  ح��ول  ب��اأم��ان  ال��ط��يان 

وامل���رك���ب���ات وامل����ج����االت اجل��وي��ة 

احل�����س��ا���س��ة، وب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة لن 

تنتهك القوانني املحلية.

رخ�����س��ة  اإىل  حت����ت����اج  ق����د   -

ة: ال�ستخدام طائرة م�سيرّ

لديك  اأن  التاأكد من  يجب عليك 

تتيح  ال��ت��ي  الر�سمية  ال��وث��ائ��ق  ك��ل 

البلد  يف  ة  م�سيرّ طائرة  ت�سغيل  لك 

بع�س  اإن  حيث  فيه،  توجد  ال��ذي 

ال����دول ل��دي��ه��ا ق��واع��د خ��ا���س��ة قد 

على  احل�سول  ���س��رورة  اإىل  ت�سل 

ترخي�س ر�سمي للطيان ملالكي هذه 

الطائرات.

aitnews :امل�سدر

»زووم«  ���س��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 

امل��ت��خ�����س�����س��ة يف حم��ادث��ات 

واج��ت��م��اع��ات ال��ف��ي��دي��و، عن 

الثالث  الربع  خال  اأرباحها 

قال  حيث  املا�سي،  العام  من 

اإنها  اإن�سايدر«  »بيزن�س  موقع 

�سريت،  وول  توقعات  فاقت 

م�����س��ج��ل��ة اإي�������رادات ق��دره��ا 

بزيادة  دوالر،  مليون   777.2
%367 عن العام ال�سابق.

وب��ح�����س��ب امل����وق����ع، ف���اإن 

اأظهر   – ذلك  مع   – التطبيق 

خال  اأق��ل  اإجمالية  هوام�س 

 68.2% بلغت  االأخي،  الربع 

الثاين  الربع  %72.3 يف  ب�  مقارنة 

ال�سابق.

ون��ق��ل ع��ن امل��دي��رة امل��ال��ي��ة كيلي 

�ستيكيلبيغ، قولها اإن هذا يرجع اإىل 

وجود قاعدة اأعلى من امل�ستخدمني 

املجانيني خال الربع، مبا يف ذلك 

ح�سلت  ال��ت��ي   ،»K-12« م��دار���س 

على و�سول جماين للتطبيق.

واأو�سحت املديرة املالية لل�سركة، 

اأن من بني عوامل الراجع الطفيف 

العايل  اال�ستخدام  ا�ستمرار  اأي�سا 

حيث  ال��ع��ام��ة،  ال�سحابة  خل��دم��ات 

على  اإن��ف��اق��ه��ا  م��ن  ال�سركة  زادت 

ووقعت  ال�سحابية،  اأمازون  خدمات 

اأوراك���ل،  �سركة  مع  جديدة  �سفقة 

ال�ستخدام خدماتها ال�سحابية لدعم 

التدفق الهائل للم�ستخدمني.

اإن  ���س��ت��ي��ك��ي��ل��ب��يغ،  وق����ال����ت 

واخلدمات  املجانيني  امل�ستخدمني 

بالت�ساوي  ي�ساهمان  ال�سحابية، 

االإجمالية  الهوام�س  انخفا�س  يف 

اأن  تتوقع  اأن��ه��ا  مو�سحة  ل��اأرب��اح، 

تظل الهوام�س االإجمالية حول هذا 

القادمة،  القليلة  ل��اأرب��اع  امل�ستوى 

قبل اأن تبداأ يف العودة نحو االأهداف 

طويلة املدى لل�سركة.

alqabas :امل�سدر
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»هواوي« تدمج تقنية »عين اإلنسان« بهاتفها المنتظر
هواوي  �سركة  اأن  اإعامية  تقارير  اأفادت 

ال�سينية تخطط لتوفي »تقنية غي م�سبوقة« 

يف �سل�سلة هواتفها »هواوي بي 50« املنتظرة 

العام املقبل.

وقال موقع »غادجيت 360« اإن املوؤ�س�سة 

اإحداث قفزة يف جمال  العماقة ترغب يف 

العد�سات  »تقنية  باإقحام  وذل��ك  الت�سوير، 

ال�سائلة«.

التي  التقنية،  ه��ذه  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 

ح�����س��ل��ت ال�����س��رك��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ب���راءة 

اخراعها، تهدف اإىل حت�سني �سرعة الركيز 

على ال�سورة ب�سكل كبي.

العد�سات  تقنية  اأن  اإىل  خ��رباء  وي�سي 

ال�سائلة حتقق تركيزا بوؤريا ي�سل اإىل م�ستوى 

املللي ثانية، على غرار عني االإن�سان تقريبا.

ويتوقع متابعون اأن حتتوي هواتف »هواوي 

ال�سائلة،  العد�سات  تقنية  على   »50 ب��ي 

مرجحني اأن يجري دجمها يف وحدة العد�سة 

املقربة.

وح�سلت »هواوي« على براءة اخراع هذه 

من  دي�سمرب   25 يف  اجلديدة  التكنولوجيا 

مرة  الأول  االإع��ان عنها  املا�سي، ومت  العام 

يف اأبريل.

skynewsarabia :امل�سدر

5 عوامل مؤثرة قبل استخدام الطائرات المسيرة

777 مليون دوالر إيرادات »زووم« خالل 3 أشهر 

»تويتر« يقرر إنهاء اختبار ميزة 
الردود المترابطة

اإىل  تهدف  التي  املرابطة،  ال��ردود  ميزة  مدة  منذ  توير  موقع  يخترب 

ت�سهيل قراءة الردود ومتابعتها، ولكنه قال موؤخراً اإنه اأنهى اختبار امليزة بناًء 

على اال�ستجابة التي ح�سل عليها من امل�ستخدمني.

اأجبتم  واأنتم  �ساألنا  »نحن  املا�سي:  قبل  االأ«ب��وع  تغريدة  توير يف  وقال 

باأن هذا ال�سكل من الردود لي�س منا�سباً، الأنه يُ�سِعرّب القراءة، واالن�سمام 

اإىل املحادثات، لذا اأوقفنا هذا التن�سيق للعمل على طرق اأخرى لتح�سني 

املحادثات على توير«.

على  �سعبت  املرابطة  ال���ردود  »اإن  امل��وق��ع:  ق��ال  تالية،  تغريدة  ويف 

امل�ستخدمني قراءة املحادثات، واالن�سمام اإليها، واإن امل�ستخدمني اأرادوا اأن 

يعرفوا بدقة اإىل من يتكلمون«.

واإىل جانب االإعان عن اإنهاء اختبار ميزة الردود املرابطة، اأعلن املوقع 

عن اإنهاء تطبيقه التجريبي امل�سمى twttr، الذي �ُسمم الختبار العديد من 

امليزات، ومن �سمنها ميزة الردود املرابطة.

لكي   twttr تطبيق  اإنهاء  حالًيا  »قررنا  اأخ��رى:  تغريدة  املوقع يف  وقال 

ن جتربة املحادثة على توير«. يت�سنى لنا العمل على اختبارات جديدة حُت�ِسرّ

 twttr اإن م�ستخدمي   :The Verge با�سم توير ملوقع  وقال متحدث 

احلاليني لن يتمكنوا يف الوقت الراهن من ا�ستخدام التطبيق، اإال اأن توير 

ينظر يف اخلطوات املحتملة التالية للتطبيق، وذلك يف ظل تطوير خطط 

م�ستقبلية الختبار منتجات جديدة.

وكان موقع توير قد حتدث اأول مرة عن اختبار ميزة الردود املرابطة 

twttr يف  تطبيق  مع  باختبارها  بداأ  ثم   ،2018 اأغ�سط�س  اآب/  �سهر  يف 

�سهر اآذار/ مار�س 2019، ثم اأ�سافها اإىل تطبيق »اآي اأواإ�س« يف �سهر كانون 

ل طريقة عر�س التغريدات املرابطة لبع�س  الثاين/ يناير املا�سي، ثم عدرّ

م�ستخدمي »اآي اأو اإ�س«، والويب يف �سهر اأيار/ مايو املا�سي، ولكن يبدو اأن 

امليزة اجلديدة مل ترق للكثي من م�ستخدمي توير.

وفيما يتعلق بامليزات التي يدر�س املوقع اإ�سافتها، فقد ك�سف م�سوؤول يف 

توير يف �سهر ت�سرين الثاين/ نوفمرب املا�سي اأنه يدر�س اإمكانية اإ�سافة زر 

عدم االإعجاب، اأو القدرة على الت�سويت ال�سلبي للتغريدات التي ال تعجب 

.Reddit »امل�ستخدمني، وذلك على غرار مواقع �سهية، مثل: »رديت

alarabiya :امل�سدر



الوطني  وامل��رك��ز  اجلامعة  وقعت 

االثنني  �صباح  ال�صناعية  للتنمية 

جمال  يف  ت��ع��اون  اتفاقية  املا�صي، 

يف  للطالب  تدريبية  فر�ص  توفري 

اإىل  باالإ�صافة  ال�صناعي،  القطاع 

تعزيز التعاون بني اجلامعة واملركز.

وق��ع االت��ف��اق��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

ال��ن��م��ي وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ص��وؤون 

التعليمية واالأكادميية واملهند�ص نزار 

احلريري الرئي�ص التنفيذي للمركز.

اجلدير بالذكر اأن املركز مت اإن�صاوؤه 

بعد �صدور قرار جمل�ص الوزراء رقم 

16 وتاريخ 16-1-1442ه� باملوافقة 
ع��ل��ى حت��وي��ل »ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي 

اإىل  ال�صناعية«  التجمعات  لتطوير 

»املركز الوطني للتنمية ال�صناعية«.

كتب: فهد الفليج 

الطالب  ���ص��وؤون  عميد  ا�صتقبل 

االثنني  ي��وم  القريني،  فهد  الدكتور 

املا�صي عميد املوارد الب�صرية الدكتور 

�صلمان  واالأ���ص��ت��اذ  الرجيعي  �صامل 

االأحمري،  يو�صف  واالأ�صتاذ  امل�صند 

وذلك مبكتبه بح�صور وكيل العمادة 

ح�صني  الدكتور  واجل���ودة  للتطوير 

�صوؤون  عمادة  اإدارة  ومدير  احلكمي 

ال�صويلم  اإبراهيم  االأ�صتاذ  الطالب 

واالأ�صتاذة  �صليم  بن  مرام  واالأ�صتاذة 

عبري اليو�صف.

املهام  مناق�صة  اللقاء  خ��الل  ومت 

و�صبل  الب�صرية  ب��امل��وارد  املتعلقة 

الطالب  �صوؤون  عمادة  بني  التعاون 

وعمادة املوارد الب�صرية يف ما يحقق 

االإجن����از وال��ك��ف��اءة وت��ط��وي��ر العمل 

القائم بينهما، ومناق�صة اآلية وتنفيذ 

للموظفني،  الوظيفي  االأداء  تقييم 

اآلية حل امل�صكالت ومواجهة  وو�صع 

ال��ت��ح��دي��ات االإداري������ة ال��ت��ي ت��واج��ه 

املوظفني، اإ�صافة لو�صع خطة ملعاجلة 

بالعمل بني  الق�صايا املرتبطة  بع�ص 

ال�صقني الرجايل والن�صائي.
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لقطة تذكارية حلفل تخرج الدفعة الأوىل ملاج�ستري التعليم الطبي

ملتقى افتراضي بمناسبة اليوم 
العالمي لذوي اإلعاقة

نظمت عمادة تطوير املهارات بالتعاون مع برنامج الو�صول ال�صامل امللتقى 

االفرتا�صي »يوم للجميع«، مبنا�صبة اليوم العاملي لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة 

وذلك يوم اخلمي�ص 3 / 12 / 2020م، مب�صاركة نخبة من املتحدثني يف 

جمال الو�صول ال�صامل.

التعليم  يف  للجميع  ال�صامل  الو�صول  مفهوم  تعميم  اإىل  امللتقى  ويهدف 

�صعود  امللك  بجامعة  ال�صامل  الو�صول  برنامج  خ��رات  من  واال�صتفادة 

مب�صتوى  االرت��ق��اء  يف  ال�صامل  الو�صول  لنجاح  تطبيقي  كمثال  وجتربته 

اخلدمات لذوي االإعاقة.

كما يهدف اإىل فهم ق�صايا ذوي االإعاقة من اأجل �صمان حقوقهم وتعزيز 

املختلفة  االأن�صطة  يف  م�صاركاتهم  خالل  من  وقدراتهم  باأنف�صهم  ثقتهم 

واإزالة  حتديداً  والتنمية  احلياة  جوانب  جميع  يف  كامل  ب�صكل  واإ�صراكهم 

العقبات واحلواجز التي حتول دون اإمكاناتهم.

وناق�ص امللتقى العديد من املحاور املهمة املتعلقة بالو�صول ال�صامل هي: 

الو�صول ال�صامل لذوي االإعاقة يف التعليم العايل، والو�صول ال�صامل كمفهوم 

امل�صاعدة  التقنية  االإعاقة، وخدمات  التعليم للطالب ذوي  عاملي، وتكييف 

للطالب ذوي االإعاقة، والتهيئة الهند�صية للمرافق واخلدمات للطالب ذوي 

االإعاقة.

اأبرزها اآهمية  وقد خل�ص امللتقى اإىل جمموعة من التو�صيات والنتائج 

التعليم واال�صتفادة من خرات  ال�صامل للجميع يف  الو�صول  تعميم مفهوم 

برنامج الو�صول ال�صامل بجامعة امللك �صعود وجتربته خري مثال تطبيقي 

االإعاقة،  ل��ذوي  اخلدمات  مب�صتوى  االرتقاء  يف  ال�صامل  الو�صول  لنجاح 

اإ�صافة لتعميق الثقافة ال�صائدة مل�صاندة ذوي االإعاقة ون�صرها يف املجتمع، 

عن طريق كافة و�صائل االإعالم.

منصة تطوعية 
في مجال السياحة واآلثار

مبنا�صبة اليوم ال�صعودي والعاملي للتطوع 2020، اأطلقت وحدة العالقات 

املجتمعية بكلية ال�صياحة واالآثار من�صة تطوعية للعمل يف جمال ال�صياحة 

واالآثار.

ياأتي ذلك اإمياناً من الكلية باأهمية ن�صر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بني 

اأفراد املجتمع كاأحد مكونات روؤية اململكة 2030 الداعمة الأعمال التطوع 

يف كافة املجاالت.

االآتي:  النحو  على  وهي  للتطوع،  مهمة  6 جماالت  الكلية  حددت  وقد 

امل�صح والتنقيب االأثري، ترميم و�صيانة االآثار، تخطيط وتهيئة مواقع الرتاث 

الثقايف، احلرف وال�صناعات التقليدية، اإدارة الفعاليات وال�صيافة، االإر�صاد 

ال�صياحي.

المجلس العلمي يقرر ترقية 8 
أعضاء هيئة تدريس

وذلك  احل��ايل،  الدرا�صي  للعام  الثامن  اجتماعه  العلمي  املجل�ص  عقد 

 ZOOM تطبيق  با�صتخدام  بعد«  »عن  1442ه�   /4  /22 االثنني  يوم 

Cloud Meetings االإلكرتوين، برئا�صة وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا 
والبحث العلمي الدكتور/ خالد بن اإبراهيم احلميزي، وناق�ص املجل�ص �صبعة 

وخم�صني مو�صوعاً من املو�صوعات اخلا�صة بالرتقية والتعيني وغريها مما 

يخت�ص به املجل�ص العلمي.

املجل�ص  اأم��ني  غيهب،  اآل  اأحمد  بن  عبداللطيف  الدكتور  بذلك  �صرح 

العلمي، واأ�صار اإىل اأن املجل�ص اتخذ قرارات برتقية ثمانية من اأع�صاء هيئة 

التدري�ص، وهم كالتايل:

- د. مها الر�صيد، اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك بق�صم ال�صيدلة االإكلينيكية 

بكلية ال�صيدلة.

اأ�صتاذ م�صارك بق�صم ال�صيدلة االإكلينيكية  اإىل رتبة  - د. وائل من�صي، 

بكلية ال�صيدلة.

- د. علي �صعد، اإىل رتبة اأ�صتاذ بق�صم التكنولوجيا الطبية احليوية بكلية 

العلوم الطبية التطبيقية.

- د. فهد احلارثي، اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك بق�صم الكيمياء بكلية العلوم، 

مع اإ�صادة املحكمني بامل�صتوى املتميز الإنتاجه العلمي.

- د. بيني اأنتوين، اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك بق�صم وقاية النبات بكلية علوم 

االأغذية والزراعة.

ال�صيا�صات  بق�صم  اأ�صتاذ م�صارك  رتبة  اإىل  الدو�صري،  د. عبدالعزيز   -

الرتبوية بكلية الرتبية.

- د. كا�صفان الومالي، اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك بق�صم اللغة االإجنليزية 

واآدابها بكلية االآداب.

االإداري���ة  العلوم  بق�صم  م�صارك  اأ�صتاذ  رتبة  اإىل  �صمرة،  مهند  د.   -

واالإن�صانية بكلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع.

اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية

عميد الموارد البشرية في ضيافة »شؤون الطالب«


