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تدشين «كرسي stc
للذكاء االصطناعي»

د�شن معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يف مقر
اجلامعة الثالثاء املا�ضي «كر�سي  stcللذكاء اال�صطناعي» الذي يهدف �إىل
تعزيز االبتكار واحللول الرقمية والتوطني يف تطبيقات الذكاء اال�صطناعي
يف عدة جماالت علمية واقت�صادية مثل« :الطب ،وال�صناعة ،والتجارة،
والزراعة» ،وذلك بح�ضور الرئي�س التنفيذي ملجموعة « »stcاملهند�س نا�صر
النا�صر.
و�أو�ضح معاليه �أنه مت االتفاق مع « »stcلدعم كر�سي �أبحاث الذكاء
اال�صطناعي؛ ليحقق اال�ستثمار الأمثل لإمكانات وطاقات الطرفني ،وي�سهم
يف حتقيق �أهدافهما امل�ستقبلية ،مبا يلبي طموح اجلامعة يف بناء منوذج
تعاون مع القطاع اخلا�ص ي�ساعد يف تنمية امل��وارد وتعزيز اال�ستقاللية،
وتبادل املعرفة ،وحتقيق االبتكار عن طريق ت�شجيع البحث العلمي يف
املجاالت املتخ�ص�صة كافة.
من جهته �أف��اد املهند�س النا�صر �أن تد�شني الكر�سي �سيرثي الن�شاط
البحثي يف جمال الذكاء اال�صطناعي ،ويعد دليال على التزام �شركة «»stc
بتبني مبادرات ت�سهم يف توفري حلول م�ستدمية الأثر للمجتمع واالقت�صاد
والبيئة ،مبينًا �أن الكر�سي �سيدعم جهود توطني الذكاء اال�صطناعي و�ستوفر
نتائج البحث معلومات وحلوال مفيدة يف جمال التطبيقات التي �ست�ستفيد
منها «.»stc
بدوره عدّ وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي رئي�س اللجنة
العليا لكرا�سي البحث الدكتور خالد احلميزي الكر�سي حا�ضنة لالبتكار
والبحث العلمي والتطوير يف جمال الذكاء اال�صطناعي مما ي�سهم يف
�إثراء الدرا�سات البحثية والتطبيقية �إ�ضافة �إىل الإ�سهام يف توفري حلول
م�ستدمية الأثر للمجتمع املعريف والتوطني.
فيما �أبان امل�شرف العام على الكر�سي الدكتور �أحمد ال�سند �أن التعاون
بني اجلامعة و�شركة « »stcلتطوير م�شاريع خا�صة بتحليل البيانات و�إنرتنت
الأ�شياء و�أنظمة دعم القرار والروبوتات يدل على امل�ستوى االح�ترايف
جلامعة امللك �سعود لاللتزام بتنفيذ هذه امل�شاريع بجودة عالية.

افتتاح «معرض شارك»
بالمدينة الطبية

افتتح معايل رئي�س اجلامعة الدكتور ب��دران بن عبدالرحمن العمر،
الأربعاء املا�ضي« ،معر�ض �شارك» يف بهو البالزا مب�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية ،والذي يهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على
الربامج وامل�شاريع التي حتقق كفاءة الت�شغيل وتقلل الهدر.
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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

لتعزيز التعاون يف املجاالت العلمية والبحثية

مذكرة تفاهم بين «اإلسكان» و «الجامعة»
وقعت وزارة الإ�سكان ،وجامعة
امللك �سعود ،الأحد املا�ضي ،مذكرة
تفاهم لتعزيز التعاون بني اجلانبني
فيما يتعلق بتطوير ال�شراكة لإعداد
درا�سات بحثية وا�ست�شارية يف املجال
الإ�سكاين والهند�سي ،ودعم برامج
الدرا�سات العليا والبحوث ،وعمل
الدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية
وال��ن��دوات لرفع الوعي املجتمعي،
وتنظيم ور�ش العمل لتبادل اخلربات
وا�ستعرا�ض التجارب الدولية.
مت ت��وق��ي��ع امل����ذ ّك����رة ب��ح�����ض��ور
معايل وزير الإ�سكان وزير ال�ش�ؤون
البلدية والقروية املُكلّف الأ�ستاذ
ماجد بن عبداهلل احلقيل ،ومعايل
رئي�س اجلامعة الدكتور ب��دران بن
عبدالرحمن ال ُع َمر ،ومعايل نائب
وزير الإ�سكان املهند�س عبداهلل بن
حممد البدير ،يف مقر اجلامعة.
ومب��وج��ب امل��ذك��رة امل��وق��ع��ة بني
اجلانبني ،تقوم جامعة امللك �سعود
مبا لديها من �إمكانيات ودرا�سات

علمية بالتعاون مع وزارة الإ�سكان يف
و�ضع �إطار لتعزيز التعاون والتكامل
وتوحيد اجلهود بني اجلهتني لتفعيل
�إ�سهاماتهما لتحقيق �أه��داف ر�ؤية

اململكة  2030فيما يتعلق برفع
ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي وال���ت���ع���اون يف
امل�شاريع و�إج��راء البحوث امل�شرتكة
وحت��ف��ي��ز ج��ه��ود ال��ب��اح��ث�ين للن�شر

قصص نجاح ملهمة لواقع أفضل مع ()Covid-19

العلمي و�إعداد الدرا�سات البحثية،
ودع���م الأف���ك���ار البحثية املبتكرة
لتوفري برامج عملية مميزة.
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براءة اختراع في
«طب األسنان»

ح�صل ال��ف��ري��ق امل��ك��ون م��ن:
طبيب الأ�سنان �أحمد بن �إبراهيم
الزهراين خريج كلية طب الأ�سنان
بجامعة امللك �سعود ،والدكتوة
�أ�سماء بنت عبدالرحمن العكر�ش
الأ���س��ت��اذ امل�����ش��ارك بق�سم طب
الفم وعلوم الت�شخي�ص،والدكتور
طارق ال�شاوي الأ�ستاذ امل�ساعد
بق�سم الهند�سة الكهربائية بكلية
الهند�سة بجامعة امللك �سعود على
براءة اخرتاع بعنوان «Infrared
Alignment Guide for
 »X-ray Machineمن
«امل��ك��ت��ب الأم���ري���ك���ي ل��ب�راءات
الإخرتاع».
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برنامج الصم
تحت المجهر

بد�أ العام الدرا�سي 1442هـ
حم ّم ً
ال بالكثري من التحديات
للطالب اجلامعي وع�ضو هيئة
التدري�س ،ف���الأول همه تلقي
املعلومة ب�سال�سة ونهل العلم
كما يف ال�سابق ،وال��ث��اين همه
�إي�صال املعلومة والت�أكد من فهم
جميع الطلبة ،وبني جهودهما
جئنا نحن لنقل التجربة لكم،
فالتعلم الإلكرتوين �أو التعلم عن
بعد به الكثري من املزايا وبع�ض
العيوب للطالب ال�سامع ،فكيف
يكون الو�ضع مع الطالب الأ�صم
و�ضعيف ال�سمع ومن يد ّر�سهم
ويقوم بالرتجمة الإ�شارية لهم!
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مجلس الجامعة يعقد اجتماعه
الرابع عن بعد
تر�أ�س معايل رئي�س اجلامعة ،نائب
رئي�س جمل�س اجلامعة ،الدكتور بدران
بن عبدالرحمن العمر ،راب��ع جل�سات
جمل�س اجلامعة لهذا العام 1442هـ
وال��ت��ي ُع��ق��دت ع��ن ب��ع��د با�ستخدام
برنامج « »ZOOMالإلكرتوين �صباح
يوم الثالثاء 1442/04/16هـ بح�ضور
الأم�ين العام ملجل�س �ش�ؤون اجلامعات
الدكتور حممد بن عبدالعزيز ال�صالح،
ووك��ل�اء اجل��ام��ع��ة وع���م���داء الكليات
والعمادات امل�ساندة واملعاهد.
افتتح معاليه اجلل�سة بحمد اهلل
رحب معاليه ب�أع�ضاء
والثناء عليه ،ثم ّ
املجل�س احل�ضور.
م���ن ج��ه��ت��ه� ،أ َّك������ َد ال��دك��ت��ور خ��ال��د
احلميزي ،وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي� ،أم�ين جمل�س
اجلامعة� ،أن اجلل�سة الرابعة ملجل�س
اجلامعة لهذا العام احتوت ع��دداً من
القرارات اخلا�صة بع�ضويات جمال�س
الكليات واال�ستعانة باخلدمات.
ويف اخلتام ،قدم معايل رئي�س اجلامعة �شكره لأع�ضاء املجل�س
املوقر مثنياً على جهودهم املتوا�صلة يف االرتقاء بجودة خمرجات
اجلامعة.

براءة اختراع لفريق علمي
بـ«طب األسنان»

ح�صل الفريق املكون م��ن :طبيب الأ�سنان �أحمد بن �إبراهيم
الزهراين خريج كلية طب الأ�سنان بجامعة امللك �سعود ،والدكتوة
�أ�سماء بنت عبدالرحمن العكر�ش الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم طب الفم
وعلوم الت�شخي�ص ،والدكتور طارق ال�شاوي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم
الهند�سة الكهربائية بكلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود على براءة
اخرتاع بعنوان «Infrared Alignment Guide for X-ray
»Machineمن «املكتب الأمريكي لرباءات الإخرتاع».
وبهذه املنا�سبة تلقى الفريق العلمي التهنئة من عمادة ومن�سوبي
كلية طب الأ�سنان ،وعمادة الكلية� ،إذ ت�شيد بالفريق العلمي ،ف�إنها
تقدم لهم تهنئتها ومباركتها� ،سائلة اهلل لهم مزيداً من التوفيق،
والإجنازات العلمية الراقية.

محاضرة حول خطر االستخدام
الخاطئ للمسكنات

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني م�ؤخراً ،حما�ضرة عن
بُعد بعنوان «خطر اال�ستخدام اخلاطئ للم�سكنات» قدمها الدكتور
�ساري ال�صانع ،وقد بد�أ املحا�ضرة باحلديث عن الأدوية وذكر نبذة
عنها وطريقة عملها يف اجل�سم والطريقة ال�صحيحة ال�ستخدامها،
ثم تلى ذلك احلديث عن خطر اال�ستخدام اخلاطئ للأدوية ،و�إ�ساءة
ا�ستخدامها ،وت�أثريها على ج�سم الإن�سان ،ثم حتدث عن امل�سكنات
ب�أنواعها وكيفية ا�ستخدامها والأعرا�ض امل�صاحبة لبع�ض امل�سكنات
وخطورتها يف حالة عدم االلتزام باخلطة العالجية ،وختم املحا�ضرة
بفتح باب اال�ستف�سارات والرد على �أ�سئلة احل�ضور.
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د .السلمان :ميزانية  2021استمرار
لمسيرة النماء واالزدهار والعطاء
رف���ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ل��م��ان ال�����س��ل��م��ان،
ال��ت��ه��ن��ئ��ة مل���ق���ام خ�����ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن
عبدالعزيز �آل ���س��ع��ود ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر ال��دف��اع – حفظهما اهلل –
مبنا�سبة �صدور امليزانية العامة
للدولة 1442 – 1441هـ.
وق����ال ال��دك��ت��ور ال�����س��ل��م��ان� ،إن
اململكة العربية ال�سعودية تنعم
وهلل احلمد بف�ضل اهلل ثم بف�ضل
القيادة الر�شيدة لهذا الوطن مبزيد
من االزده��ار والرخاء واال�ستقرار
املتوا�صل يف كل املجاالت ،عالوة
على جعل �صحة و�سالمة املواطن
وامل���ق���ي���م ع��ل��ى ر�أ�������س االه��ت��م��ام
واحل��ر���ص ،وك��ل ه��ذا ك��ان وا�ضحاً
وجل ّياً يف ظ��ل �أزم���ة ك��ورون��ا التي
حلقت بال�ضرر اجل�سيم على ُج ّل
دول العامل وخرجت منها اململكة
وهلل احلمد باقت�صاد مرن ومتني.
وذك���ر ال�����س��ل��م��ان� ،أن م��ن �أه��م

الركائز لدى حكومتنا
ال����ر�����ش����ي����دة ت��ع��زي��ز
اال�ستقرار االقت�صادي
واال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة
ودع��������م امل�������ش���اري���ع
التنموية ،ومع الأزم��ة
ال��� َّراه���ن���ة مت ت��ع��زي��ز
ق�����������درات ال���ق���ط���اع
ال�صحي ودعم القطاع
اخل��ا���ص ب�شكل غري
م�������س���ب���وق ،ل���ت���ف���ادي
التَبِعات ال�صحية واالقت�صادية على
هذه الأر�ض الغالية.
وكل هذا كان له �أثر وا�ضح على
املنظومة االقت�صادية ،وعلى �صحة
و�سالمة املواطن واملقيم ،و�أكد على
ذلك خادم احلرمني ال�شريفني يف
كلمته التي �ألقاها بهذه املنا�سبة،
حيث قال« :قد �صدرت توجيهاتنا
ب��أن تعطي هذه امليزانية الأولوية
حلماية �صحة املواطنني واملقيمني
و���س�لام��ت��ه��م ،وم��وا���ص��ل��ة اجل��ه��ود
للحد من �آث��ار هذه اجلائحة على
اقت�صادنا ،وا�ستمرار العمل على
حتفيز النمو االقت�صادي ،وتطوير

اخل�����دم�����ات ،ودع����م
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص،
وامل����ح����اف����ظ����ة ع��ل��ى
وظ���ائ���ف امل��واط��ن�ين
فيه».
ون���وه د .ال�سلمان
بكلمة �سمو ويل العهد
الذي �أكد كذلك على
امل�ضي ق��دم�اً لتقليل
�آث����ار ه���ذه اجل��ائ��ح��ة
حتى زوال��ه��ا مب�شيئة
اهلل ،حيث ق��ال�« :ستتم موا�صلة
اتخاذ كل ما من �ش�أنه تعزيز النمو
االقت�صادي امل�ستدام ،كما �أن من
�أول��وي��ات امليزانية موا�صلة العمل
م��ن �أج���ل حتجيم �آث���ار اجلائحة،
وحت�سني التعامل معها».
و�أكد ال�سلمان �أن قطاع التعليم
يحظى بعناية ورع��اي��ة كرمية من
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ،ح��ي��ث بلغت
املُ��خ�����ص�����ص��ات امل��ع��ت��م��دة للقطاع
التعليمي �أكرب و�أعلى خم�ص�ص يف
هذه امليزانية حيث بلغ  186مليار
ريال ومبا يعادل  19%من امليزانية
املعتمدة ،وهذا الدعم ال�سخي بكل

ت�أكيد �سينعك�س على ح�سن �سري
عجلة التعليم ب��خ��ط��وات ُمتزنة
وحم���� ُ�س��وب��ة تنه�ض ب��ه��ذا القطاع
احليوي والهام.
و�أ����ض���اف وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة :كل
م��ا ن���راه يعد م ��ؤ���ش��راً على متانة
االق��ت�����ص��اد ال�����س��ع��ودي ،وح��ك��م��ة
القيادةالر�شيدة التي ت�سعى جاهدة
ال�ستقراره وازدهاره وحماية الوطن
واملواطن ،ونحمد اهلل �أن حبا لهذا
الوطن قيادة عظيمة الهمة تقود
النه�ضة والتنمية بكل عزم و�إ�صرار
وعلى طريق وا�ضح نحو القمة يف
مخُ تلف املجاالت.
واخ��ت��ت��م د .ال�����س��ل��م��ان ق��ائ� ً
لا:
�أ�س�أل اهلل �أن يوفق خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
– يحفظهم اهلل  -خلدمة الدين
وال��وط��ن ،كما ن�س�أل اهلل لوطننا
الغايل مزيداً من التنمية والتقدم
واالزده���ار ،و�أن ي��دمي علينا نعمة
اال�ستقرار والرخاء يف ظل قيادتنا
الر�شيدة و�أن ي�سددهم وي��ب��ارك
يف كل جهد يقومون به وكل عمل
ي�سعون له.

برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

المجلس العلمي يعقد اجتماعه التاسع للعام الحالي

عقد املجل�س العلمي اجتماعه
ال��ت��ا���س��ع ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي احل��ايل
1442هـ ،ي����وم االث���ن�ي�ن /5 /6
1442هـ «ع���ن ب��ع��د» با�ستخدام
ت��ط��ب��ي��ق «ZOOM Cloud
 »Meetingsالإلكرتوين ،برئا�سة
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا
والبحث العلمي الدكتور خالد بن
�إبراهيم احلميزي.
وق�����د ن���اق�������ش امل��ج��ل�����س خ�ل�ال
االجتماع واحداً و�سبعني مو�ضوعاً
من املو�ضوعات اخلا�صة بالرتقية
والتعيني وغ�يره��ا مم��ا يخت�ص به

املجل�س العلمي.
�صرح بذلك الدكتور عبداللطيف
بن �أحمد �آل غيهب� ،أمني املجل�س
العلمي ،و�أ���ش��ار �إىل �أن املجل�س
اتخذ ق��رارات برتقية ثالثة ع�شر
م��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وهم
كالتايل:
 د .ثامر بن عبداهلل بن نا�صربن تريكي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك،
بق�سم اجلراحة بكلية الطب.
 د .حممد مهدي ح�سن� ،إىلرتبة �أ�ستاذ م�شارك ،بق�سم نظم
امل��ع��ل��وم��ات بكلية ع��ل��وم احلا�سب

وامل��ع��ل��وم��ات ،م��ع �إ���ش��ادة املحكمني
بامل�ستوى املتميز لإنتاجه العلمي.
 د� .سامي ب��ن عبدالعزيز بن�سليمان الن�صار� ،إىل رتبة �أ�ستاذ،
بق�سم اجلراحة بكلية الطب.
 د .عمر بن عبداهلل بن حممدبن عبيد� ،إىل رتبة �أ�ستاذ ،بق�سم
اجلراحة بكلية الطب.
 د .حممد بن عبدالرحمن بنحممد اخلريف� ،إىل رتبة �أ�ستاذ،
بق�سم ال��ع��ل��وم الإ���ش��ع��اع��ي��ة بكلية
العلوم الطبية التطبيقية ،مع �إ�شادة
املحكمني بامل�ستوى املتميز لإنتاجه

العلمي.
 د .ثبيت ب��ن �سفر ب��ن �سعيدال�شهراين� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم
الإنتاج النباتي بكلية علوم الأغذية
والزراعة.
 د .خور�شيد �أور جنزيب� ،إىلرتبة �أ�ستاذ م�شارك ،مبركز التميز
لأمن املعلومات.
 د .حممد عو�ض عبداجلوادالرتتوري� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك،
بق�سم مهارات تطوير الذات بعمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
 د� .سهل رفاع �سهيل العتيبي،�إىل رتبة �أ�ستاذ ،بق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية بكلية الرتبية.
 د .اجلوهرة عبدالعزيز حمدال�سعدون� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك،
بق�سم الآثار بكلية ال�سياحة والآثار.
 د .ح�������ص���ة ع���ب���دال���ع���زي���زع��ب��دال��رح��م��ن امل���ب���ارك� ،إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك ،بق�سم اجلغرافيا
بكلية الآداب.
 د��� .س��ع��اد ع���ب���داهلل حممدامل�شعل� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك،
بق�سم الت�سويق بكلية �إدارة الأعمال.
 د .تهاين عبدالعزيز عبداهللامل�شعل� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك،
بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بكلية
الرتبية.

للوقوف على �سري االختبارات النهائية احل�ضورية

جولة تفقدية لعميد كلية علوم الرياضة
انطالقاً من حر�صه على �سالمة
�أبنائه الطالب وبناته الطالبات ،قام
عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين بجامعة امللك �سعود الدكتور
�سليمان اجللعود ،بجولة تفقدية
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ���س�ير االخ��ت��ب��ارات
النهائية احل�ضورية ،وال��ت��أك��د من
تطبيق كافة الإج��راءات االحرتازية
والتعليمات الوقائية.
ومتنى الدكتور اجللعود للجميع
التوفيق والنجاح.
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أخبار

بح�ضور احلقيل والعمر..

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجامعة و«اإلسكان»

وقعت اجلامعة ووزارة الإ�سكان،
الأحد املا�ضي ،مذكرة تفاهم لتعزيز
التعاون بني اجلانبني فيما يتعلق
بتطوير ال�شراكة لإع��داد درا�سات
ب��ح��ث��ي��ة وا���س��ت�����ش��اري��ة يف امل��ج��ال
الإ�سكاين والهند�سي ،ودعم برامج
الدرا�سات العليا والبحوث ،وعمل
الدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية
وال��ن��دوات لرفع ال��وع��ي املجمعي،
وتنظيم ور�ش العمل لتبادل اخلربات
وا���س��ت��ع��را���ض ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة،
حتقيقاً ل��ر�ؤي��ة اململكة 2030يف
ال��ت��ع��اون ل��دع��م الأ���س��ر ال�سعودية
لتملك امل��ن��ازل املنا�سبة لهم وفق

احتياجاتهم وقدراتهم.
ح�ضر حفل التوقيع معايل وزير
الإ���س��ك��ان وزي���ر ال�����ش ��ؤون البلدية
والقروية املُكلّف الأ�ستاذ ماجد بن
ع��ب��داهلل احل��ق��ي��ل ،وم��ع��ايل رئي�س
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر ،ومعايل نائب
وزير الإ�سكان املهند�س عبداهلل بن
حممد البدير.
ومب��وج��ب امل��ذك��رة امل��وق��ع��ة بني
اجلانبني ،تقوم جامعة امللك �سعود
مبا لديها من �إمكانيات ودرا�سات
علمية بالتعاون مع وزارة الإ�سكان
يف و���ض��ع �إط���ار لتعزيز ال��ت��ع��اون

وال��ت��ك��ام��ل وت��وح��ي��د اجل��ه��ود بني
اجل��ه��ت�ين ل��ت��ف��ع��ي��ل �إ���س��ه��ام��ات��ه��م��ا
لتحقيق �أه�����داف ر�ؤي����ة اململكة
 2030فيما يتعلق ب��رف��ع الوعي
املجتمعي وال��ت��ع��اون يف امل�شاريع
و�إجراء البحوث امل�شرتكة وحتفيز
ج��ه��ود ال��ب��اح��ث�ين للن�شر العلمي
و�إعداد الدرا�سات البحثية ،ودعم
الأف��ك��ار البحثية املبتكرة لتوفري
برامج عملية مميزة.
وقد �أك��د معايل وزي��ر الإ�سكان
الأ�ستاذ ماجد بن عبداهلل احلقيل،
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ملا
تت�ضمنه من بنود تُ�سهم يف حتقيق

ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة  2030ب��ت��وط��ي��د
ال�شراكة بني ال��وزارة واجلامعات
ال�����س��ع��ودي��ة ،مل��ا ل��دى ال����وزارة من
خربات وا�سعة ت�شريعية وميدانية
يف امل��ج��ال الإ���س��ك��اين والعمراين
وملا متتلكه اجلامعة من �إمكانيات
ودرا�سات وبحوث علمية يف املجال
الإ�سكاين ،مما يحقق املنفعة بني
اجلهتني لتحقيق �أه��داف برنامج
«الإ����س���ك���ان»� -أح���د ب��رام��ج ر�ؤي���ة
اململكة  2030-لتعزيز اجل��ودة
ال��ن��وع��ي��ة يف امل�����ش��اري��ع ال�سكنية
ورف��ع ك��ف��اءة املطورين العقاريني
م��ن خ�لال ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات

كتب :م�ساعد الغنيم
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبدالرحمن
العمر ،الأربعاء املا�ضي« ،معر�ض
�شارك» يف بهو البالزا مب�ست�شفى
امل��ل��ك خ��ال��د اجل��ام��ع��ي ب��امل��دي��ن��ة
الطبية اجلامعية ،وال���ذي يهدف
�إىل ت�سليط ال�ضوء على الربامج
وامل�������ش���اري���ع ال���ت���ي حت��ق��ق ك��ف��اءة
الت�شغيل وتقلل الهدر.
و�أو���ض��ح امل��دي��ر ال��ع��ام التنفيذي
للمدينة الطبية اجلامعية الدكتور
�أحمد بن �صالح هر�سي يف كلمة له

�أن املدينة الطبية تلبي احتياجات
املجتمع يف جمال الرعاية ال�صحية،
حيث �أ�صبحت م��ن خ�لال برامج
ال��ت��دري��ب الطبي والبحث العلمي
ُمنتجة للكوادر ال�صحية امل�ؤهلة.
و�أف��اد �أن «معر�ض �شارك» ي�ؤكد
ع���زم امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة
على حتقيق �أه���داف اجلامعة يف
الو�صول �إىل الريادة العاملية ا�ستناداً
لتو�صيات املجل�س التنفيذي للمدينة
الطبية اجلامعية للم�ضي قدماً يف
طريق التميز من خالل و�ضع خطة
�إ�سرتاتيجية مكملة مل��ا قبلها مع

مراجعة وتقييم املبادرات وحتديث
برامج وم�شاريع تلك اخلطة �إىل
ع��ام 2022م .و�أ���ض��اف �أن هذه
املراجعة تهدف �إىل تعزيز القيمة
التناف�سية للمدينة الطبية وا�ستثمار
مواردها بال�شكل الأمثل مع �إيجاد
م�����ص��ادر مت��وي��ل��ي��ة م��ت��ع��ددة حتقق
ال��ك��ف��اءة الت�شغيلية وتقلل الهدر،
وتدعم كفاءة الأداء املايل والإداري،
وتدعم م�ستوى اجلاهزية يف حتقيق
كفاءة الإنفاق ب�شكل ذاتي وم�ستدام.
وب� نّّي� �أن «معر�ض �شارك» يقدم
ع��ر���ض �اً مل�����ش��اري��ع امل��دي��ن��ة الطبية

اجلامعية ال�سابقة وامل�ستقبلية من
خالل تبادل اخلربات والتجارب بني
الأق�سام والإدارات والوحدات لتكون
متوائمة م��ع اخل��ط��ط امل�ستقبلية
ل��ل��خ��دم��ات ال�صحية وال��ت��دري��ب��ي��ة
والبحثية وفق ر�ؤية .2030
ح�����ض��ر ح��ف��ل االف���ت���ت���اح وك��ي��ل
اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان،
والرئي�س التنفيذي ملركز حتقيق
كفاءة الإنفاق املهند�س عبدالرزاق
ال���ع���وج���ان ،وع����دد م���ن امل��دي��ري��ن
التنفيذيني يف املركز واملدينة الطبية
اجلامعية.

ح�صل ال��دك��ت��ور حمد الربيثن
والدكتور عبداهلل الع�ضيب وطالب
ال��دك��ت��وراه خ��ال��د �شما م��ن ق�سم

ال��ف��ي��زي��اء وال��ف��ل��ك بكلية العلوم،
ع��ل��ى ب�����راءة اخ��ت��راع م���ن مكتب
براءة االخ�تراع الأمريكي لتطوير

ح�سا�س للك�شف عن الإ�شعاعات
النووية.
وج����اء ه���ذا الإجن�����از اجل��دي��د

لكلية العلوم بالتعاون مع كر�سي
الرتايبولوجيا ومعمل احل�سا�سات
مبعهد امللك عبداهلل لتقنية النانو.

رئيس الجامعة يفتتح «معرض شارك» بالمدينة الطبية

براءة اختراع في الكشف عن اإلشعاعات

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة� ،إ���ض��اف � ًة �إىل رف��ع
الإنتاجية لتوفري منتجات �سكنية
بال�سعر واجل��ودة املنا�سبة ،الفتاً
�إىل �أن االتفاقية �ستُ�سهم ب�شكل
مبا�شر يف تطوير قطاع الت�شييد
والبناء ،لتحقيق �أحد �أهم �أهداف
برنامج الإ�سكان برفع ن�سبة متلك
الأ�سر للم�ساكن �إىل  70%بحلول
عام .2030
من جانبه ،لفت معايل رئي�س
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر
�إىل �أن القطاع العقاري يف اململكة
�أح��د القطاعات ال��واع��دة وميلك
ف��ر���ص �اً ك��ب�يرة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون

البحثي امل�����ش�ترك ب�ين اجلامعة
وال��وزارة لتحفيز جهود الباحثني
وامل��ه��ن��د���س�ين للن�شر ال��ع��ل��م��ي يف
امل��ج��االت ذات ال��ع�لاق��ة ،وتقدمي
اال���س��ت�����ش��ارات العلمية وت��دري��ب
الكوادر الب�شرية و�إقامة الور�ش
واملحا�ضرات وال��ن��دوات العلمية
امل�شرتكة ذات ال�صلة بالر�صد
ا لإ����س���ك���اين وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات
ا لإ����س���ك���ان���ي���ة وغ��ي�ره����ا ���ض��م��ن
جماالت التطوير واجلودة وتقنية
املعلومات والتحليل الإح�صائي
واالقت�صاد القيا�سي وغريها من
املجاالت.

الجامعة تستضيف
اجتماع لجنة القبول الموحد

ا�ست�ضافت جامعة امللك �سعود االجتماع الأول للجنة القبول الإلكرتوين
املوحد للطالب والطالبات يف اجلامعات احلكومية مبنطقة الريا�ض والكلية
التقنية بالريا�ض.
ور�أ�س االجتماع وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور
حممد النمي بح�ضور عمداء القبول والت�سجيل بجامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ،جامعة امللك �سعود ،جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن،
جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية ،جامعة الأمري �سطام بن
عبدالعزيز ،جامعة �شقراء ،جامعة املجمعة ،واملدير العام ل�ش�ؤون املتدربني
بامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
وج��رى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض ج��دول الأعمال ال��ذي ا�شتمل على
عدة مو�ضوعات �أهمها مناق�شة اجلدول الزمني لإج��راءات القبول للعام
اجلامعي القادم  1443هـ ،وت�شكيل اللجان الفرعية العاملة يف البوابة من
�أجل متابعة �إجراءات وعمليات القبول املختلفة ،كما مت �إطالع اللجنة على
التحديثات التي طر�أت على بوابتي القبول الإلكرتوين للطالب والطالبات
ليواكب �آخر التطورات يف جمال ت�صميم �صفحات الويب.
وتع ّد جتربة القبول املوحد يف اجلامعات احلكومية يف منطقة الريا�ض
التي ت�ضم �أي�ضاً الكلية التقنية بالريا�ض -من التجارب الرائدة يف التكاملالتقني والإداري بني اجلامعات والكليات التقنية.
وحتر�ص جلنة القبول املوحد يف منطقة الريا�ض على موا�صلة تطوير
�آليات و�إج��راءات القبول يف اجلامعات والكليات امل�شرتكة فيها للو�صول
لنتائج �أف�ضل يف التوظيف الأمثل للتقنية ،واال�ستفادة الق�صوى من املقاعد
املتاحة و�ضمان عدم الهدر فيها من خالل تفادي تكرار القبول يف اجلامعات
وت�سهيل �إجراءات القبول وتوحيدها لتوفري الوقت واجلهد على الطالب
و�أولياء �أمورهم وتاليف تكرار �إدخ��ال البيانات يف اجلامعات �أو الكليات
التقنية.
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التعليم

السعودية ضمن الدول ذات
التنمية البشرية المرتفعة جدًا
حققت اململكة العربية ال�سعودية الرتتيب الثاين عربياً والأربعني
عاملياً من بني  189دولة و�إقليماً يف قائمة الدول ذات التنمية الب�شرية
املرتفعة جداً ،وفق تقرير التنمية الب�شرية ال�صادر عن برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي لعام 2020م الذي جاء هذا العام بعنوان «احلدود
التالية للتنمية الب�شرية والإن�سانية».
ويعتمد قيا�س م�ؤ�شر التنمية الب�شرية على تقييم التقدم الذي يحدث
على امل��دى الطويل يف ثالثة جوانب �أ�سا�سية للتنمية ،وه��ي :احلياة
ال�صحية الطويلة وتُقا�س بالعمر املتوقع للفرد ،و�إمكانية الو�صول
للمعرفة وتُقا�س ب�سنوات التعليم املتاحة للأطفال يف �سن التعليم املبكر
والكبار من �سن  23ف�أكرث� ،إ�ضافة �إىل م�ستوى املعي�شة الكرمية ويقا�س
بن�صيب الفرد من �إجمايل الدخل القومي.
وبلغ م�ؤ�شر اململكة يف التقرير ال�صادر لعام  2020ال��ذي تناول
مو�ضوع التنمية الب�شرية للجميع « «0,854نقطة.
وبح�سب امل�ؤ�شرات الرئي�سة الأربعة للتقرير ،فقد بلغ ر�صيد اململكة
يف م�ؤ�شر متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة «� »75.1سنة ،وبلغ ر�صيدها
يف م�ؤ�شر �سنوات الدرا�سة املتوقعة «� »16.1سنة ،وبلغ متو�سط �سنوات
الدرا�سة «� »10.2سنة ،وقدّر التقرير ح�صة الفرد من �إجمايل الناجت
القومي بـ «� »47,495ألف دوالر �أمريكي.
يذكر �أن الرنويج جاءت يف املرتبة الأوىل عاملياً ،تليها �إيرلندا ،ثم
�سوي�سرا ،فهوجن كوجن ،ثم �آي�سلندا يف املرتبة اخلام�سة ،بينما حلت
اململكة املتحدة يف املرتبة  ،13والواليات املتحدة يف املرتبة  ،17واليابان
يف املرتبة  ،19وجاءت �أ�سبانيا يف املرتبة  25متقدمة على فرن�سا التي
حلت يف املرتبة  26عاملياً.

تمديد الموافقة للمبتعثين
بالدراسة «عن بعد»

بنا ًء على توجيهات القيادة الر�شيدة -حفظها اهلل� -أ�صدر معايل وزير
التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ قراراً بتمديد املوافقة للمبتعثني
بالدرا�سة عن بُعد يف جميع املراحل الأكادميية حتى نهاية الف�صل الأول
ل�سنة 2021م ،مبا ال يتعار�ض مع نظام الإقامة يف بلد االبتعاث.
وت�ضمن القرار املوافقة على ا�ستمرار ال�صرف على املبتعثني فقط
«بدون املرافقني» املتواجدين باململكة خالل فرتة اجلائحة ،وامل�ستمرين
يف درا�ستهم عن بُعد ،كما ت�ضمن القرار رفع نائب الوزير للجامعات
والبحث واالبتكار للحاالت التي تتطلب ا�ستمرار ال�صرف على املرافقني،
وتفوي�ضه باملوافقة على طلبات الراغبني يف ت�أجيل البعثة ملدة ف�صل
درا�سي واحد خالل فرتة �سريان هذا القرار ،ووفق القواعد املنظمة
للت�أجيل.
و�أ�شار القرار �إىل �أن ذلك ي�أتي يف �ضوء ما اتخذته الوزارة من تدابري
و�إجراءات احرتازية ب�ش�أن فريو�س كورونا يف اململكة ،ويف ظل الظروف
التي مير بها املبتعثون واملبتعثات ومرافقوهم ،مما يتطلب �إج��راءات
ا�ستثنائية للتعامل مع تلك الظروف ،ومعاجلة �أو�ضاع املبتعثني واملبتعثات
ومرافقيهم.
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وزير التعليم يرعى حفل جائزة مكتب التربية
للتفوق الدراسي

�أ ّك����د م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م د.
ح��م��د ب���ن حم��م��د �آل ال�����ش��ي��خ �أن
التعليم العام ي�شغل مكانة بارزة يف
اهتمام جميع ال���دول ب�شكل ع��ام،
ب�شكل خا�ص ،وذلك
ودول اخلليج
ٍ
�إدرا ًك��ا منها لدوره املحوري يف بناء
التنمية ال�شاملة ،الأمر الذي يقود
امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل حت ّمل
م�س�ؤولياتها ،وال�سعي �إىل رفع جودة
التعليم وحت�سني خمرجاته.
وقال معايل د� .آل ال�شيخ يف كلمة
�ألقاها خالل رعايته احلفل ال�سنوي
جلائزة مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج للتفوق ال��درا���س��ي لطلبة
التعليم العام يف دورتها الثالثة ع�شرة
«ع��ن بُ��ع��د»�« :إنّ التفوق الدرا�سي
ي��ظ � ّل ع��ن��وان �اً مل��خ��رج��ات العملية
التعليمية ،وم�ؤ�شراً حقيقياً لن�ضج
العملية الرتبوية وجودة �أدائها».

و�أ�ضاف �أن تطوير قدرات الطلبة
الإبداعية وم�ساعدتهم على حتقيق
التفوق العلمي والدرا�سي �أحد �أهم
حم � ّك��ات جن���اح ال��ن��ظ��ام ال�ترب��وي،
وحتقيق اجلدوى املطلوبة والت�أكيد
اجللي على �سخاء الدعم احلكومي
وتوجيهه �إىل الوجهة الأمثل.
و�أ�شار معاليه �إىل �أهمية تكرمي
املتفوقني لعدة اعتبارات� ،أهمها،
�أن التكرمي قيمة �أخالقية و�إن�سانية
واج��ت��م��اع��ي��ة ،ومم��ار���س��ة منطقية
وح�ضارية ،فمن اجتهد و�أجاد خليق
ب��أن يُقدّ ر ،و�أن يبثّ فيه احلما�س
لال�ستمرار يف دائرة اجلد واالجتهاد
والتف ّوق ،وهو �أمر �ضروري لنه�ضة
املجتمعات وتقدّمها.
و�أ ّكد الوزير �آل ال�شيخ �أنّ رعاية
اخلا�ص جلوائز
م�ؤ�س�سات القطاع
ّ
التميز والإب�����داع ،ومنها «ج��ائ��زة

ال��ت��ف� ّوق ال��درا���س��ي لطلبة التعليم
العام» املخ�ص�صة لتكرمي وحتفيز
الطلبة املتفوقني درا�س ًيا؛ خري دليل
على �أن ال���دول الأع�����ض��اء مبكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج لديها
م�ؤ�س�سات رائدة ال ت ّدخر جهدًا يف
�سبيل خدمة املجتمعات اخلليجية
ٍ
ٍ
بوجه خا�ص.
بوجه عام ،والتعليم
وق���دّ م معاليه التهنئة للطالب
وال���ط���ال���ب���ات مل���ا ب���ذل���وه م���ن جد
وم��ث��اب��رة يف م��ي��ادي��ن ال��ع��ل��م ،وق��دم
التحية وال�شكر ل�شركة املراعي
بقيادة �صاحب ال�سمو الأمري نايف
ب��ن �سلطان ب��ن حممد ب��ن �سعود
الكبري رئي�س جمل�س �إدارة املراعي،
وال�شكر ل�سعادة الأ���س��ت��اذ في�صل
بن م��رزوق الفهادي نائب الرئي�س
التنفيذي لل�شركة ،ولكل من �أ�سهم
يف �إخ��راج هذه الن�سخة من جائزة

التفوق الدرا�سي لطلبة التعليم العام
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي».
يُ��ذك��ر �أن اجل��ائ��زة ت��ه��دف �إىل
حتقيق توجيهات ور�ؤى �أ�صحاب
املعايل وزراء الرتبية والتعليم يف
ال��دول الأع�ضاء باملكتب يف جمال
ال��ع��ن��اي��ة ب��امل��وه��وب�ين وامل��ت��ف��وق�ين
واملبدعني من الطالب والطالبات،
ك��م��ا ت�����س��ع��ى �إىل ت��ع��زي��ز ال��ت��ف � ّوق
والإب�����داع ل��دى طلبة دول جمل�س
ال��ت��ع��اون ،وف��ت��ح �أب����واب املناف�سة،
وتنمية قدراتهم ومواهبهم ،و�إتاحة
الفر�صة لهم لاللتقاء والتوا�صل فيما
بينهم ،مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية للمكتب ،التي تُعنى
باالهتمام بالنا�شئة ،واال�ستثمار يف
جت�سد اجلائزة اهتمام
الإن�سان .كما ّ
القطاع اخلا�ص بالتعليم ،والإ�سهام
يف �صناعة �إن�سان الغد اخلليجي.

رعى توقيع  3اتفاقيات جلامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل

د .آل الشيخ :نعمل مع الجامعات على
إطالق مشاريع معززة لالقتصاد

بالتزامن مع اليوم العاملي للغة العربية
واجلوائز ن�صف مليون ريال

الوزارة تطلق «مسابقة األمير
عبدالله الفيصل للشعر العربي»
�أعلنت وزارة التعليم عن �إطالق «م�سابقة الأمري عبداهلل الفي�صل
لل�شعر العربي للطالب»؛ تزامناً مع اليوم العاملي للغة العربية ،الذي
ي�صادف  18دي�سمرب من كل عام.
ً
ّ
وكان معايل وزير التعليم قد ت�سلم خطابا من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل بن عبدالعزيز م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني
�أمري منطقة مكة املكرمة ،رئي�س جمل�س �أمناء �أكادميية ال�شعر العربي؛
ت�ضمن تقدمي �سموه جوائز للموهوبني من �أبنائه طالب وطالبات املرحلة
الثانوية واجلامعات يف جمال ال�شعر العربي الف�صيح ،وذلك بقيمة 500
�ألف ريال حتت برنامج «م�سابقة الأمري عبداهلل الفي�صل لل�شعر العربي
لطلبة املرحلة الثانوية واجلامعات» ،و�إ�شراف �أكادميية ال�شعر العربي.
وقدم الوزير �آل ال�شيخ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل على مبادرته وت�شجيعه لأبنائه وبناته الطلبة يف جماالت
ال�شعر والأدب واللغة ،مثمناً دعمه للمواهب ال�شعرية ،وحتفيزهم
للم�شاركة يف امل�سابقة ،موجهاً معاليه ب�أهمية الإعداد للم�سابقة وحتقيق
�أهدافها وم�ستوى تنفيذها يف مو�سمها الأول.
وحدّ دت وزارة التعليم �آلية ا�ستقبال طلبات امل�شاركات لطلبة الثانوية
من خالل �إدارات التعليم يف كل منطقة ،بينما ت�ستقبل �أكادميية ال�شعر
العربي ن�صو�ص امل�شاركني من اجلامعات على موقعها الإلكرتوين،
كما حددت ال��وزارة الأول من فرباير  2021موعداً �أخ�يراً ال�ستقبال
امل�شاركات ،فيما تبد�أ �أعمال الفرز والتحكيم يف ذات اليوم وت�ستمر حتى
الأول من مار�س  ،2021على �أن يتم ت�سليم النتائج و�أف�ضل  20م�شاركة
يف اخلام�س من ال�شهر ذاته ،وتعلن النتائج بتاريخ  21منه تزامناً مع
اليوم العاملي لل�شعر.

�شهد م��ع��ايل وزي���ر التعليم د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ مبكتبه
مبقر وزارة التعليم بالريا�ض توقيع
ثالث اتفاقيات تعاون بني جامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل ،وكل
من �شركة �أرامكو ال�سعودية لإن�شاء
كر�سي �أرامكو للأمن ال�سيرباين،
وجمموعة رواب��ي القاب�ضة للطب
التجديدي والطب الدقيق لإن�شاء
كر�سي رواب��ي القاب�ضة ،و�شركة
تطوير املنتجات البحثية لتطوير
ت��ق��ن��ي��ة ال��ن�����س��ي��ج ال��ط��ب��ي امل�����ض��اد
للميكروبات ،والتي مت اكت�شافها
وت�سجيل براءة اخرتاعها مبعامل
وخمتربات اجلامعة.
و�أك����د م��ع��ال��ي��ه �أن ت��وق��ي��ع ه��ذه
االتفاقيات ي�أتي يف �إط��ار حتقيق
م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة 2030
تزامناً مع انطالق النظام اجلديد
ل��ل��ج��ام��ع��ات ،وال�����ذي ي���ع���زز من
ا�ستقالليتها املن�ضبطة ،وي�سهم
يف تعزيز م�صادر الدخل ،وتفعيل
ال�شراكات ،وحتقيق التمايز بني

اجلامعات ع�بر �إط�ل�اق امل�شاريع
امل���ع���ززة ل�لاق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي يف
املجاالت العلمية والبحثية.
و�أو�����ض����ح �أن وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م
ت�سعى من خالل نظام اجلامعات
اجل��دي��د وجم��ال�����س الأم���ن���اء �إىل
دع��م م�ؤ�س�سي لتلك اجلامعات،
وتوجيه م�شاريعها امل�ستقبلية نحو
احل��اج��ات الوطنية التي يتطلبها
�سوق العمل ،داعياً بقية اجلامعات
�إىل التمايز فيما بينها ،و�إيجاد
�إ�سرتاتيجيات بحثية وت�شاركية
مع اجلهات الأخ��رى .من جهته
�أعرب معايل رئي�س جامعة الإمام
عبدالرحمن بن في�صل ،د .عبداهلل
ال��رب��ي�����ش ع��ن ب��ال��غ ���ش��ك��ره ملعايل
وزير التعليم لرعايته حفل توقيع
هذه االتفاقيات ،التي ت�سعى لها
اجلامعة يف خلق فر�ص للتعاون
ال��وث��ي��ق م��ع ال��ق��ط��اع��ات الأخ���رى
املختلفة نحو تعزيز ودعم اجلوانب
العلمية والبحثية والطبية ،م�ؤكداً
�أن اجلامعة م�ستمرة يف االهتمام

ب���ت���ط���وي���ر اخل����ط����ط وال��ب�رام����ج
الدرا�سية ودعمها؛ لرفع الكفاءة
والنوعية العلمية والتعليمية يف
ت��ل��ك امل���ج���االت ،وذل����ك ب����إع���داد
ال��ك��ف��اءة العلمية املتخ�ص�صة يف
جماالت املعرفة ،مبا ي�سد حاجات
املجتمع والإ���س��ه��ام وامل�شاركة يف
حمل �شعلة التنمية يف اململكة.
ح�ضر مرا�سم توقيع االتفاقيات

كل من معايل نائب وزي��ر التعليم
للجامعات والبحث واالبتكار د.
حممد ال�سديري ،ومعايل رئي�س
ج��ام��ع��ة الإم����ام ع��ب��دال��رح��م��ن بن
ف��ي�����ص��ل د .ع���ب���داهلل ال��رب��ي�����ش،
وم���ع���ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س �أم���ن���اء
اجل��ام��ع��ة د .ن��ب��ي��ل ال���ع���ام���ودي،
وم��ع��ايل نائب الرئي�س د� .أحمد
ال�شعيبي ،و�أع�ضاء املجل�س.
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دراسات

«النباتيون» معرضون لكسور العظم أكثر من غيرهم قــــــــــــــــرأت لك..

���ص��درت ع��ن جامعة �أك�سفورد
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م���رك���ز �أوروب�������ي
متخ�ص�ص يف ال�سرطان والتغذية،
درا���س��ة حديثة ا�ستغرق �إع��داده��ا
قرابة العقدين ،وخل�صت �إىل �أن
«النباتيني» معر�ضون �أك�ثر لك�سر
العظام مقارنة ب�آكلي اللحوم.
وقد تعر�ضت هذه الدرا�سة النتقاد
«نخبة» من م�شاهري النباتيني الذين
يفرون �إىل ه��ذا النظام الغذائي،
�أمال يف احل�صول على حياة �صحية،
بعيدا عن اللحوم ،التي يعتقدون
�أنها تلحق ال�ضرر بهم ،لذلك بدت
الدرا�سة مفاجئة لهم.
وكان من بني م�شاهري النباتيني
املنتقدين ل��ه��ذه ال��درا���س��ة ،طبيب
العالج الطبيعي ،ماثيو ناغرا ،الذي

ن�شر خال�صة الدرا�سة على ح�سابه
بـ«�إن�ستغرام» ،وكتب عليها «�أخبار
مزيفة» .وقال �إن الدرا�سة خرجت
�إىل اجل��م��ه��ور حت��ت ع��ن��وان مثري،
بعيد عن الواقع.
و�أ�ضاف �أنه تلقى عددا هائال من
الر�سائل منذ �صبيحة ن�شر نتائج
الدرا�سة ت�س�أله عن حيقيتها ،وقال
�إن �أول انتقاد ي�سجل على الدرا�سة
يت�صل بكمية الكال�سيوم التي كان
يتناولها النباتيون� ،إذ �إن املعلومات
والإح�صاءات التي اعتمدت عليها
ال��درا���س��ة ب��ه��ذا اخل�صو�ص ق��د ال
تكون �صحيحة ودقيقة بكل الأحوال.
وح�سب الدرا�سة ،ف�إن النباتيني
ي���ت���ن���اول���ون  591م��ل��ل��ي��غ��رام من
الكال�سيوم يوميا ،وهي �أق��ل بكثري

م��ن الكمية الغذائية املو�صى بها
لهم ،والتي تبلغ  700ملليغرام ،ويف
املقابل ،كانت جمموعة �آكلي اللحوم
ت�ستهلك �أكرث من 1000ملليغرام من
الكال�سيوم يومياً .وتابعت الدرا�سة
� 55أل��ف �شخ�ص خ�لال  18عاما،
ووثقت ما يقرب من � 4آالف ك�سر
يف ع��ظ��ام امل�����ش��ارك�ين ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن النباتيني يف املجمل
معر�ضون لك�سر العظم �أك�ثر من
غريهم بن�سبة تزيد عن  43يف املئة.
وك�����ان االخ���ت�ل�اف ال��ك��ب�ير بني
ال��ن��ب��ات��ي�ين و�آك���ل���ي ال��ل��ح��وم يتعلق
بك�سر ال��ورك� ،إذ وج��دت الدرا�سة
�أن النباتيني �أكرث عر�ضة للإ�صابة
بهذا الك�سر ب�أكرث من  2.3مرة ،من
�أولئك الذين يتناولون اللحوم.

وعندما قام الباحثون يف الدرا�سة
بطلب �إدخ��ال تعديالت على كمية
الكال�سيوم وال�بروت�ين املتناولة من
قبل النباتيني ،انخف�ض حجم خطر
الإ���ص��اب��ة ب��ك�����س��ور ال��ع��ظ��م ،وه��ذا
دون �أخ���ذ «ال��ع��وام��ل امل��رب��ك��ة» يف
ح�ساب �إجمايل اخلطر على الرغم
م��ن ت��أث�يره��ا ال��ك��ب�ير ،ومنهاالعمر
والتدخني وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم.
ور�أى «ناغرا» �أن امل�أخذ الثاين هو
�أن الباحثني يف الدرا�سة �أخرجوا
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ت��ن��اول��ون �أك�ث�ر من
 525ملليغرام من الكال�سيوم خارج
دارة اخلطر ،مع عدم الأخ��ذ بعني
االعتبار العوامل الأخرى .و�أ�ضاف
�أن التباين يف الكميات املتناولة من
الكال�سيوم بني املجموعة امل�شاركة
يف ال��درا���س��ة ،يجعلها دل��ي�لا غري
قاطع يف الأمر.
وحتدث عن �أن ن�صف امل�شاركني
يف الدرا�سة من النباتيني مل يتناولوا
مكمالت غذائية ،علما �أنهم يعمدون
�إىل تناول مكمالت مثل فيتامني «بي
.»12
و�إىل جانب الدكتور ناغرا ،انتقد
كثريون من املغردين على «تويرت»
ال��درا���س��ة يف دوري���ة «ب��ي �أم �سي»
الطبية ،ومنهم م��غ��رد يطلق على
نف�سه «تيب�س»� ،إذ قال �إنه يعرت�ض
على نتائج ال��درا���س��ة ،م ��ؤك��دا �أن
النباتي نظام غذائي �صحي متاما.
وقالت املغردة رو�شانا �ستافيل،
وه����ي ج���راح���ة ت��ت��ن��ق��ل ب�ي�ن ل��ن��دن
ووا�شنطن �إنها م�صدومة من نتائج
الدرا�سة ،فكيف يكون هناك خطر
مع اتباع النظام الغذائي النباتي.

حتى «رائحة الليمون» مفيدة صحيًا

يثني خرباء ال�صحة على منافع
ال��ل��ي��م��ون م��ن��ذ ف�ت�رة ط��وي��ل��ة ،لكن
درا�سة بريطانية حديثة ،ك�شفت �أن
رائحة هذه الثمرة متنحنا �شعورا
فريدا جتاه �أج�سامنا ،على نحو مل
نكن نتوقعه من قبل� ،أي �أنها حتدث
«مفعوال نف�سيا �إيجابيا» �أي�ضاً.
وبح�سب �صحيفة «دي��ل��ي ميل»
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ف����إن رائ��ح��ة فاكهة
الليمون جتعلنا ن�شعر ب�أج�سامنا،
على نحو �أف�ضل ،فنح�سن ب�أننا �أخف
وزن��ا� ،أو �أك�ثر ر�شاقة ،وه��ذا الأمر
ال يعني �أن رائحة الليمون حتدث
تغيريا فعليا يف وزن اجل�سم ،و�إمنا
ت�ؤثر فقط على �شعورنا بـ«كتلتنا» �أو
ج�سمنا� .أجريت الدرا�سة يف جامعة
«�سا�سك�س» الربيطانية ،و�أ�شرفت
عليها ال��ب��اح��ث��ة ج��ي��ادا ب��ري��ان��زا،
وه���دف���ت ل��ر���ص��د ���ش��ع��ور ال��ن��ا���س
ب�أج�سامهم ،عندما ي�شتمون روائح
خمتلفة ،وك��ان م��ن �ضمن التنائج
الأخ����رى ل��ه��ذه ال��درا���س��ة م��ث� ً
لا �أن
ال�شخ�ص الذي ي�شتم رائحة الفانيال
ي�شعر ب�أنه ج�سمه �صار �أثقل.
وت���ق���ول ج���ي���ادا ب���ري���ان���زا ،وه��ي

الباحثة امل�شرفة على هذه الدرا�سة،
«لقد ك�شفت هذه الدرا�سة �أن حا�سة
ال�شم قد ت�ؤثر على ال�صورة القائمة
يف ذهننا ح��ول ج�سمنا ،كما قد
ت�ؤثر �أي�ضا على �إح�سا�سنا و�شعورنا
جتاهه» .و�أ�ضافت �أنه يف حال كانت
ثمة �إمكانية لإح��داث هذا الت�أثري
من خ�لال التكنولوجيا ،ف ��إن ذلك
�سي�ساعد ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ع�لاج��ات

ج��دي��دة مل��ن ي��ع��ان��ون ا���ض��ط��راب��ات
ب�سبب �أفكارهم وت�صوراتهم حول
�أج�سامهم ،وهذا الأمر قد ي�ساعد
�أي�ضا على عملية تطوير مالب�س
متفاعلة تكنولوجيا من �أجل زيادة
ثقة النا�س يف �أنف�سهم� ،أو حت�سني
نظرتهم جتاه اجل�سم ،عندما تكون
�سلبية.
ويعد الليمون ثمرة غنية بالعنا�صر

الغذائية ،نظرا �إىل ما حتتوي عليه
من فيتامينات مثل فيتامني «�سي»،
�إىل ج��ان��ب البوتا�سيوم وعنا�صر
تفيد �صحة اجللد والكلى و�إم��داد
اجل�سم بال�سوائل ،لكن ا�ستهالك
الليمون يحتاج �إىل االعتدال ،لأن
الإكثار من هذه الثمرة قد ي�ؤدي �إىل
ا�ضطرابات غري متوقعة مثل تهيج
اجللد وحرقة املعدة.

ك�شفت درا���س��ة حديثة وف��ري��دة
م��ن نوعها� ،أن الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون �أج��ه��زة «�آي��ف��ون» �أكرث
عر�ضة لأن ت�سرق هواتفهم الذكية،
م��ق��ارن��ة مب��ن ي�ستخدمون �أج��ه��زة
«�أندرويد» املناف�سة.
واع��ت��م��دت ال��درا���س��ة جمموعة
���ش��رك��ات ت ��أم�ين ب��ري��ط��ان��ي��ة ،على
بيانات الأ�شخا�ص الذين ا�شرتكوا
يف ت�أمني للح�صول على تعوي�ض يف
حال تعر�ضت هواتفهم لأي حادث

�أو تلف.
و�أظهرت البيانات� ،أن م�ستخدمي
«�أن���دروي���د» �شكلوا  16باملئة من
العمالء الذين ا�شرتكوا يف ت�أمني
�إح��دى ال�شركات ،مقابل  10باملئة
فقط مل�ستخدمي �أجهزة «�أبل».
و�شملت البيانات فرتة � 18شهرا
امتدت حتى يونيو  ،2020من خالل
ما ر�صدته �شركة الت�أمني «�إن�شورن�س
تو غو» الربيطانية.
و�أوردت ال��درا���س��ة �أن هواتف

«�آي���ف���ون» �أك�ث�ر ع��ر���ض��ة لل�سرقة
وال����ف����ق����دان م���ق���ارن���ة ب����أج���ه���زة
«�أندرويد».
وب��ح�����س��ب امل�������ص���در ،ف������إن 12
باملئة من الطلبات التي تقدم بها
م�ستخدمو «�آي���ف���ون» �إىل �شركة
الت�أمني كانت ب�سبب ال�سرقة ،مقابل
 5باملئة يف حالة «�أندرويد».
كما ك��ان��ت  4باملئة م��ن طلبات
التعوي�ض �إىل �شركة الت�أمني �سببها
العطل التقني من قبل م�ستخدمي

«�آي��ف��ون» ،بينما ناهزت الن�سبة 2
باملئة فقط يف حالة «�أندرويد».
ل��ك��ن ه��وات��ف «�آي���ف���ون» تفوقت
ب�شكل كبري على «�أن���دروي���د» ،من
ناحية التعر�ض لل�ضرر الطارئ �أو
املفاجئ.
ومتت الإ�شارة �إىل العطل الطارئ
يف  66ب��امل��ئ��ة م��ن ال��ط��ل��ب��ات التي
قدمها م�ستخدمو «�آي��ف��ون» ،بينما
و�صلت الن�سبة �إىل  80باملئة يف
بالغات م�ستخدمي «�أندرويد».
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تعلم الكبار ربط النظرية
والممارسات
ت�أليفSharan B. Merriam, Laura L. :
Bierema
ت���رج���م���ة .v :م��و���س��ى ���س��ل��ي��م��ان ال��ف��ي��ف��يv. ,
ufvhgnplk fk ufvhgubdb hgaudfd
النا�شر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر
يقدم كتاب «تعلّم
الكبار :ربط النظرية
وال���ت���ط���ب���ي���ق» مل��ح��ة
ع���ام���ة ع����ن ت��ع��ل��ي��م
ال��ك��ب��ار يف الع�صر
احلايل والتي ت�ؤثر
ع���ل���ى امل��ت��ع��ل��م�ين
ال��ك��ب��ار ك��ال��ع��ومل��ة،
وجمتمع املعرفة،
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،
وال������ت������غ���ي��رات
ال��دمي��وغ��راف��ي��ة
و�أهم التوجهات
وال��ف��ل�����س��ف��ات
ال��رئ��ي�����س��ة يف
تعلّم الكبار.
ويتطرق الكتاب �إىل �أهم
ثالث نظريات ،ثم يدر�س نظريات �أكرث حداثة لتعلّم
الكبار مثل الأندراغوجيا والتي يق�صد بها «الطرق
واال�سرتاتيجيات التي تهتم بتعلّم الكبار» والتعلم
التحويلي .كما يتطرق الكتاب �إىل كيفية ارتباط
جتارب احلياة والتعلم على نحو متكامل وتقومان
مبراجعة دور التحفيز والتعلم.
وي�شمل الكتاب بع�ض الأعمال احلديثة املهمة يف
علم الأع�صاب والتعلم ،حيث ي�ستك�شف الوظائف
الإدراك��ي��ة يف الدماغ كالذاكرة ،والذكاء ،والتطور
امل��ع��ريف ،واحل��ك��م��ة ،وي��ت��ط��رق �إىل م���دى انت�شار
التكنولوجيا ،و�أهميتها كم�صدر من م�صادر التعلم
يف الع�صر الراهن.

فهم وتدريس الفهم القرائي

هواتف «آيفون» األكثر عرضة للسرقة!

ت�����أل����ي����فJane :
Oakhill, Kate
Cain, Carsten
Elbro
ت�����رج�����م�����ة :د.
ع����ب����داهلل حم��م��د
ال�سر ّيع
ال��ن��ا���ش��ر :دار
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك
�سعود للن�شر
�إنَّ ال��ه��دف
ال���ن���ه���ائ���ي م��ن
ال���ق���راءة لي�س
يف ع���م���ل���ي���ة
قراءة الكلمات ،ولكن
يف فهم ما نقر�أ.
من هنا تربز قيمة هذا الكتاب� ،أو الدليل ،يف
كونه خال�صة لتجارب علمية خلرباء حقل معريف
مي�س مو�ضوعه كل ف��رد؛ فهو نتاج لنقا�ش علمي
�شارك فيه م�ؤلفوه بعرِ �ض العمليات واملهارات التي
يتك َّون عن طريقها الفهمُ ،م ِّ
غطيا نقا�شا ا�ستمر
لع�شرات ال�سنني ،و ُم��ق � ِّدم��ا معامله يف تو�صيات
عملية.
فالكتاب ال��ذي ب�ين �أيدينا ال��ي��وم �إذن تلخي�ص
ملعامل ذاك النقا�ش ،كما هو دليل �إر�شادي للمعلِّم،
معلم ال��ق��راءة ومهاراتها ،ومعلِّم امل��واد الدرا�سية
الأخرى م ًعا ،بل ولكل َم ْن يقوم بالعملية التعليمية؛
لكونه كتابا ي�ستعرِ �ض مفهوم الفهم القرائي ،وكيف َّية
ت�ش ُّكله ،وال��ع��وام��ل امل ��ؤ ِّث��رة فيه التي تع ُّد معرفة
يحتاجها املعلِّم ع��ام� ًة؛ ليتبينَّ على �سبيل املثال
�صالح َّية ما يتبنَّاه من �إجراءات و�أ�ساليب تدري�سية
ولتقييم فاعل َّيتها.
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

hgahtani@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

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

ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

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

مدير الإدارة

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

شكرا «كوفيد »19
يقدم عليك �أو قريباً ي�س�أل عنك،
�أتوجه �إليك بال�شكر «كوفيد
�أو ح��ت��ى خ��وف��ك م��ن �أن تقبل
 ،»19رغم كل ما �سببته لنا من
�أوالدك �أو �أن تلم�سهم خوفا من
�آالم و�أوج���اع ومفارقة �أح��ب��اب،
�شيء ال تراه بالعني املجردة.
رغ��م ك��ل الأح����داث ال��ت��ي غريت
ثانياً� ،أ�شكرك «كوفيد »19
جم��ري��ات حياتنا ب�أكملها ،رغم
ع��ل��ى ه���ذه ال��ط��ف��رة يف التعلم
الآالم ال��ت��ي �شعرنا ب��ه��ا ،ورغ��م
«ع��ن بعد» والإب��داع��ات الرائعة
تغري �أمن��اط حياتنا ،امل�صافحة،
والهائلة يف التطبيقات اجلديدة
العناق ،االبت�سامة ،اختفت من
واملبتكرة والتي اخترُ عت لت�سد
ع��ل��ى وج��وه��ن��ا خ��ل��ف الكمامة،
ثغرة التعليم احل�ضوري للأ�ساتذة
ومل تعد تعابري الوجه وا�ضحة،
وال����ط��ل�اب ،وع�����دد ال��ف�����ص��ول
واختفى وقل ال�صرب عند الكثري
م���ن���ا ،والزم���ن���ا ب��ي��وت��ن��ا ،وق��ل��ت د .هشام عبدالغفار االفرتا�ضية التي مت �إن�شا�ؤها
لي�ستفيد منها �أبنا�ؤنا الطالب،
زياراتنا واجتماعاتنا ،لكن رغم
بل كم الإبداعات غري امل�سبوقة
كل هذا �أ�شكرك.
�أوال ،لأن��ك عرفتنا قيمة نعم مل نكن ن�شعر يف ا�ستخدام �أدوات التعليم عن بعد بحد ذاته،
بها ،وكنا نزاولها ونتمتع بها ليل نهار دون �شكر وكان مفهوم البع�ض عنها ب�أنها جمرد رفاهية
املُنعم على ما �أعطانا من هبات كانت كاملاء وال حاجة فعلية لها.
ثالثا� ،أ�شكرك «كوفيد  »19لأن��ك عرفتنا
ي�سري يف الأودي��ة فتُعجب كل كائن حي وتثمر
عالقات �إيجابية وود و�سالم و�سكينة و�صحة قيمة الوقت و�أهميته بل واخت�صاره يف عمليات
التعليم والتعلم ،حتى �إنه ميكننا الآن تبني منحى
نف�سية.
م��ن ه��ذه النعم ن��زول��ك م��ن منزلك دون �أي ت�سريع التعلم لطالبنا امل��وه��وب�ين والفائقني
قيود ودون خ��وف م��ن ع��دو ال ت��راه ،وعودتك واملبدعني ومن يحاكيهم لينتهوا من درا�ستهم
�إليه دون قيود ،ت�أكل وت�شرب دون قيود �سوى اجلامعية بل ودرا�ساتهم العليا واحل�صول على
غ�سل معتاد ونظافة معتادة م�ألوفة غري مبالغ الدكتوراه وهم بحد اخلم�سة ع�شر عاماً.
راب��ع�اً� ،أ�شكرك «كوفيد  »19يف �أن جعلتنا
فيها ،نعمة �أن تقابل من حتب ومن لك بهم �صلة
رحم و�أ�صدقاء ،فتعانق وت�صافح وتبت�سم بقلبك ندرك �أن التنمية املهنية كان ميكن �أن تقدم يف
وعقلك وجوارحك وتعانقهم دون خوف من �أي �أوق��ات خمتلفة لي�ستفيد منها العاملون يف �أي
�شيء �أو من مر�ض �أو ع��دوى .نعمة التحرك جمال «عن بعد» ودون امل�سا�س مبواعيد دوامهم
ب�سالم بني طيات الأماكن واحلدائق وامل��والت وعملهم وي�ستفيد منها �أكرب عدد من املوظفني
والأ�سواق دون خوف من �شيء ،نعمة الذهاب والعاملني دون تعطيل لأعمالهم ووظائفهم.
���ش��ك��راً «ك��وف��ي��د  »19يف �أن عرفتنا قيمة
لعملك وه��و نعمة يف حد ذات��ه ،فتبذل وتقدم
وتعطي وجتتهد فيه دون ح��ذر من �أي �شيء� ،أوطاننا الغالية املتمثلة يف وطننا الثاين الغايل
و�صدق اهلل عز وجل يف كتابه }و�إن تعدوا نعمة علينا اململكة العربية ال�سعودية ،وخوف قيادتها
الر�شيدة على ح��ي��اة و���س�لام��ة �شعبها وحياة
اهلل ال حت�صوها{.
نعمة �أن تنام يف بيتك �آمناً ال تخ�شى �ضيفاً و�صحة كل �إن�سان يعي�ش على �أر�ضها لنقدم لها

ال�شكر والتحية والتقدير على ما فعلته وتفعله
من �أجلنا ،و�إدارتها االحرتافية لل�سيطرة على
اجلائحة وحتجيمها� .شكراً «كوفيد  »19على
�إدراك��ن��ا لقدر جامعاتنا و�أواله���ا جامعة امللك
�سعود يف خوفها الدائم وحر�صها على طالبها
و�أ�ساتذتها وموظفيها وحياتهم و�صحتهم قبل �أي
�شيء ،وت�سخري كل �إمكاناتها يف تعليم طالبها
عن بعد.
�شكراً «كوفيد  »19يف �أن عرفتنا قيمة وقدر
مالقاتنا لأبنائنا ال��ط�لاب وجها لوجه �أثناء
الدرا�سة ،ومدى �شوق الأ�ستاذ لتدري�س طالبه
ح�ضورياً و�أنها نعمة من اهلل و�صحة وعافية
قبل �أي �شيء ،و�أن وج��ود الأ�ستاذ بني طالبه
وتوجيههم وتعليمهم مبا�شرة هو نعمة يف حد
ذاته� .شكراً «كوفيد  »19لعودة التفكري يف قدر
العلم والعلماء والباحثني واملبتكرين واملبدعني
واملوهوبني علمياً ،و�أنهم من �أهم الفئات التي
يجب �أن نوليها اهتمامنا وتعليمنا ورعايتنا
لهم ،وحث �أبنائنا وطالبنا الكت�شاف �أنف�سهم
وقدراتهم وميولهم و�إبداعاتهم لين�ضموا لركب
هذه الفئات فهم طوق النجاة ،حني ي�صبح العلم
هو احلل الأول والأخري لنوائب قد ال تكون �ضمن
ا�ستنتاجاتنا امل�ستقبلية� ،أو حلاجات يفر�ضها
علينا التقدم العلمي والتكنولوجي م�ستقب ً
ال،
و�أنهم �أهم بكثري من �أ�شياء �أخرى ا�ستولت على
تفكرينا وحياتنا و�أ�ساليب معي�شتنا.
نعم «ك��وف��ي��د  »19ل��ك الف�ضل يف ك��ل هذا
وهناك الكثري مما مل يت�سع املجال لذكره ،رغم
�أين �أت�شوق ل��ر�ؤي��اك ترحل عنا ك��زائ��ر ثقيل،
ويكفي ما �أخذناه من ِعرب.
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات
امل�ساعد
من�سق اجلودة  -ق�سم العلوم الأ�سا�سية
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

نظرة على «مستقبل الوظائف  »2020في المملكة
مت ت�أ�سي�س «املنتدى االقت�صادي العاملي» على
يد �أ�ستاذ الأع��م��ال «كالو�س �شواب ،»1971
وهو منظمة م�ستقله غري ربحية تهتم بتطوير
العامل عن طريق ت�شجيع الأعمال وال�سيا�سات
والنواحي العلمية وكل القادة من �أجل ت�شكيل
العاملية و�أي�ضا الأجندات الإقليمية وال�صناعية.
ويجتمع املنتدى مرة واحدة كل �سنة يف منتجع
«دافو�س» ال�شتوي الواقع يف املنطقة ال�شرقية
من جبال الألب ملناق�شة معظم الق�ضايا امللحة
التي تواجه العامل مع رواد التكنولوجيا� ،شركاء
النمو العاملي� ،شركاء ال�صناعة.
وق��د �صدر ع��ن املنتدى يف �أك��ت��وب��ر 2020
كتاب «م�ستقبل الوظائف  ،»2020و�أو���ض��ح
حتت عنوان «التكيف مع التطور التقني» �أن
«ال�سنتني املا�ضيتني �شهدت ت��ط��وراً وا�ضحاً
و�سريعاً يف التكيف م��ع تطور التقنية» و�أن

«ه��ن��اك ت��ط��وراً ك��ب�يراً يف ال��روب��وت��ات وال��ذك��اء
اال�صطناعي يف القطاعات احلكومية واخلا�صة
وعرب امل�صانع» ،و�أو�ضح �أهمية املهارات التقنية
للباحثني عن عمل والعاملني ،ومثل لأهم تلك
املهارات بتحليل البيانات وبرجميات الذكاء
اال�صطناعي و�أدوات التقنية الأخرى.
يف ملف الدول وامل�صانع ،حتدث الكتاب عن
اململكة العربية ال�سعودية ،مو�ضحاً �أن �أكرث من
 20مليون يعملون حالياً يف ال�سوق ال�سعودي،
و�أن ن�سبة املهارات الرقمية بني املوظفني يف
ال�سوق ال�سعودي بلغت  73٪يف ال��ف�ترة بني
عامي  ،2020 - 2019وبلغت ن�سبة ال�شباب
املتعلمني واملتدربني غري املوظفني  16٪يف �سنة
.2020
ل���ذل���ك ،دع����ا ال��ك��ت��اب ال�����ش��ب��اب ل��ت��ط��وي��ر
مهاراتهم الرقمية وب�شكل خ��ا���ص يف جمال

حتليل البيانات ،وتطوير م��ه��ارات التوا�صل
وال��ت��ف��اع��ل ،وح��دد ن�سب التكيف م��ع التطور
التقني يف اململكة العربية ال�سعودية بالن�سب
التالية 94٪ :يف حتليل البايانات 86٪ ،يف
ال��ذك��اء اال�صطناعي 64٪ ،يف تقنية الواقع
االفرتا�ضي املعزز.
ب�شكل عام �أو�ضح الكتاب �أهم املهارات التي
يجب �أن تكت�سبها يف �سنة  2020لي�صبح لك
مكان مميز يف ال�سوق ال�سعودي ،و�أح��د �أهم
تلك امل��ه��ارات املهمة ح�سب ال��ك��ت��اب :مهارة
حل امل�شاكل املعقدة ،مهارة القيادة والتث�أير
االج��ت��م��اع��ي ،م���ه���ارات ال��ت��ف��ك�ير التحليلي
واالب��ت��ك��ار .ورك��ز الكتاب على �أهمية تطوير
م��ه��ارات ك��ل م��ن املوظفني وغ�ير املوظفني يف
�سنة .2020
م�سفر ال�شلوي

االختبارات من قياس
المعلومات إلى قياس
المهارات
االخ��ت��ب��ارات النهائية هي
ج����واز ال��ع��ب��ور ال����ذي ي�شهد
للطالب �أن��ه م��ؤه��ل لالنتقال
ملرحلة عليا عما كان عليه من
قبل ،ولذلك فهي �شهادة ب�أن
الطالب قد اكت�سب املهارات
والقدرات امل�ستهدفة لل�صفوف
الأدن��ى ،و�أن��ه �أ�صبح ذا �أهلية
الك��ت�����س��اب م��ه��ارات وق���درات
جديدة تنتظره يف ال�صفوف
العليا.
د .عادل المكينزي
املهارات والقدرات ال تعني
املعلومات فح�سب ،فاملعلومات
لي�ست غاية يف حد ذاتها� ،إمنا هي و�سيلة لتمكني الطالب من
اكت�ساب املهارة �أو القدرة على تطبيق املعلومات يف مناحي
احل��ي��اة املختلفة ،لذلك فمجرد حفظ املعلومات وانتظار
االمتحانات لإفراغها من الر�ؤو�س لن يقدم الطالب ،ولن ي�ؤهله
لأخذ مقعده يف ال�صفوف املتقدمة.
�إن ما نحتاج لأن نعلمه لأوالدنا هو �أن يدركوا �أن الدرا�سة
لي�ست كتاباً ومعلماً وواجبات فقط ،بل الدرا�سة هي فر�صتهم
الكبرية لتنمية مهاراتهم ،ولأن ي�صبحوا قادرين على االعتماد
على �أنف�سهم ،وتقدمي �أنف�سهم لي�أخذوا مكانتهم يف املجتمع،
بطريقة بناءة ،ي�سهمون بها يف رقي املجتمع وتطويره.
لقد �صبت ر�ؤية  2030اهتماماً كبرياً جتاه التعليم� ،سواء
فيما يتعلق باملعلم �أو الطالب �أو غريهما من عنا�صر العملية
التعليمية ،ولقد �أولت الر�ؤية الطلبة عناية خا�صة؛ فجعلتهم
حم��ور العملية التعليمية ،وخففت من الأع��ب��اء املعلوماتية
عليهم ،مقابل زي��ادة حمفزات البيئة التعليمية والأن�شطة
الرتبوية ،التي جتعل الطالب مندجما يف العملية التعليمية،
مبا يك�سبه املهارات احلياتية ،ويجعل من التعليم جزءا مفيدا
له يف حياته ،ي�ؤهله ت�أهيال عاليا ومنا�سبا للعمل يف امل�ستقبل.
لهذا ،ف�إننا ن�ؤكد با�ستمرار على �ضرورة االهتمام بجانب
املهارات والقدرات التي يكت�سبها الطلبة ،وتقييم الطلبة وفقا
لهذه املهارات املكت�سبة ،التي تبنيهم وت�ؤهلهم ط��وال العام
�شيئا ف�شيئا ،وتقليل التقييم ال��ذي يعتمد على املعلومات
وتخزين املعارف ،التي �سرعان ما ين�ساها الطلبة بعد انتهاء
االمتحانات.
�إن املهارات مثل ال�شجرة ،ال ت�أتي دفعة واحدة ،بل تنمو كل
يوم ،ولذلك حتتاج �إىل رعاية م�ستمرة ،وتعهد دائم ،و�سقيها
باملاء با�ستمرار ،وتعري�ضها لل�ضوء والهواء ،وتوفري خمتلف
الظروف لنموها ،وكذلك املهارات بحاجة لتنمية م�ستمرة
ورعاية وتهيئة؛ حتى ت�ؤتي �أكلها ،وي�صبح الطالب �أكرث اهتماما
باحلفاظ عليها وتطويرها؛ حني يجد فائدتها ونفعها له يف
حياته بطريقة مبا�شرة.
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رغم وجود بع�ض العقبات وال�صعوبات

تجربة «برنامج الصم» مع «التعليم عن بعد»
تجربة فريدة تستحق اإلشادة
سارة الشامي :اخترنا برامج تناسب الصم وضعاف
السمع وفعلنا البريد اإللكتروني

رهام القميع :تكييف المادة العلمية وتكثيف
التدريب يزيد فاعلية العملية التعليمية

حتقيق :ر�ؤى بنت فهد ال�سليّم
ب���د�أ ال��ع��ام ال��درا���س��ي 1442هـ
حم��� ّم ً
�ل�ا ب��ال��ك��ث�ير م���ن ال��ت��ح��دي��ات
ل��ل��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي وع�����ض��و هيئة
التدري�س ،فالأول همه تلقي املعلومة
ب�سال�سة ونهل العلم كما يف ال�سابق،
وال���ث���اين ه��م��ه �إي�����ص��ال امل��ع��ل��وم��ة
والت�أكد من فهم جميع الطلبة ،وبني
جهودهما جئنا نحن لنقل التجربة
لكم ،فالتعلم الإلكرتوين �أو التعلم
عن بعد به الكثري من املزايا وبع�ض
ال��ع��ي��وب للطالب ال�سامع ،فكيف
يكون الو�ضع م��ع الطالب الأ�صم
و�ضعيف ال�سمع ومن يد ّر�سهم ويقوم
بالرتجمة الإ�شارية لهم!
اختيار الربامج
برنامج التعليم العايل للطالب
ال�صم و�ضعاف ال�سمع يقدّم جتربة
فريدة هذا العام واجب علينا �إبراز
جهودهم وعر�ض جتارب امل�س�ؤولني
وال���ط�ل�اب ،مل��ع��رف��ة ا���س��ت��ع��دادات
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملرتجمني
وامل�ترج��م��ات لعملية التعليم عن
بعد ،املعلمة بال�سنة الت�أهيلية يف
الربنامج �سارة ال�شامي تتحدث عن
ا�ستعدادها كمعلمة وتقول :عملنا
يف الربنامج على تهيئة كل ال�سبل
التي ت�ساعد على ت�سهيل العملية
التعليمية؛ من خالل اختيار الربامج
التي ت�ستخدم يف تقدمي الدرو�س
والتي تتنا�سب مع ال�صم و�ضعاف
ال�سمع بالإ�ضافة �إىل تفعيل الربيد
الإلكرتوين وجعله و�سيلة للتوا�صل.
تكييف وتكثيف
امل��ع��ل��م��ة ره���ام ال��ق��م��ي��ع و�ضعت
خطة تتنا�سب مع التعليم عن بعد
م��ن خ�لال تكييف امل���ادة العلمية،
بالإ�ضافة �إىل تكثيف التدريبات
التي من �ش�أنها ت�ساعد الطالبة على
فهم امل��ادة العلمية ،و�أي�ضاً �إر�سال
ال�شروحات وملخ�صات الدرو�س عن
طريق الربيد الإلكرتوين.
ويف ذات املحور حتدث املرتجم
ع��ب��داهلل امل�سند ع��ن ا�ستعدادات
مرتجمي لغة الإ���ش��ارة بالربنامج
ع��ن ط��ري��ق التوا�صل م��ع ال�ش�ؤون
الأك����ادمي����ي����ة ل��ت��ن�����س��ي��ق ج�����داول
املرتجمني لرتجمة املحا�ضرات بلغة
الإ���ش��ارة ليكون متزامناً مع جدول
الطالب والتن�سيق مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
بينما ت���رى امل�ترج��م��ة ه��ب��ة بن
طالب �أن جائحة ك��ورون��ا فر�ضت
على املجتمعات ظروفاً ا�ستثنائية
كانت من بينها خلق بيئة تعليمية
�إلكرتونية ،وه��ذا ما دف��ع اجلهات

امل�����س���ؤول��ة وك��ذل��ك الأ���س��ر للعمل
ع��ل��ى ت��وف�ير امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�لازم��ة
ال�ستمرارية عملية التعليم يف هذه
الظروف.
لغة الإ�شارة
وق���د ت��ك��ات��ف��ت م�ترج��م��ات لغة
الإ���ش��ارة لت�سهيل عملية الرتجمة
للطالبات امل�ستفيدات م��ن خالل
ا���س��ت��خ��دام �أن��ظ��م��ة وب��رام��ج تقنية
ع��ال��ي��ة اجل�����ودة ي��ت��م م���ن خاللها
التوا�صل ب�ين الطالبة واملرتجمة
وع�ضو هيئة التدري�س.
املرتجمة نورة الزهراين ا�ستعدت
ل��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة م��ن خ�ل�ال تهيئة
الأجهزة ال�ضرورية كجهاز الالبتوب
واجل���وال ،وحتميل الربامج املتفق
عليها مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
واحلر�ص على توفر �شبكة �إنرتنت
جيدة ومكان هادئ ب�إنارة ممتازة.
�أم���ا امل�ترج��م��ة ن���ورة ال��زه��راين
فتتوا�صل معهم عن طريق الكتابة
بال�شات وكذلك تنبيه ع�ضو هيئة
التدري�س ب�س�ؤال الطالب وتف�سريه
يف ح��ال ك��ان��ت بع�ض اجل��م��ل غري
وا���ض��ح��ة� ،أو ع��ن ط��ري��ق املرا�سلة
مبجموعات «الوات�ساب».
بث مبا�شر
ه���ك���ذا ك���ان���ت ا����س���ت���ع���دادات
امل�س�ؤولني وامل�����س���ؤوالت بالربنامج
�أم��ا الطلبة ف�يرى الطالب �سعود
الب�صي�ص �أنه ا�ستعد لهذه التجربة
باختيار املكان املنا�سب يف املنزل
والبعد عن ال�ضو�ضاء وامل�شتتات
واختيار �أف�ضل �شبكات الإنرتنت،
كما توافقه ال���ر�أي الطالبة هديل
مقبل ب�أن اال�ستعداد للدرا�سة عن
بعد يكون بتهيئة املكان والت�أكد من
�سرعة الإنرتنت.
يعرتينا الف�ضول ملعرفة و�سائل
التوا�صل بني املعلم والطالب الأ�صم
و�ضعيف ال�سمع و�أجابتنا املعلمة
�سارة ال�شامي ب�أن الربيد الإلكرتوين
اجلامعي هو و�سيلة التوا�صل بني
الأ�ستاذ والطالب ،بالإ�ضافة �إىل
البث املبا�شر من خ�لال برامج �أو
قنوات التوا�صل.

ممريات وعيوب
للتعلم عن بعد مميزات وعيوب
تعرفنا عليها من وجهة نظر الطلبة
يف ال�برن��ام��ج؛ حيث ت��رى الطالبة
وج��دان املطريي �أن �أه��م مميزات
التعلم ع��ن ب��ع��د �سهولة ال��رج��وع
للمحا�ضرة امل�سجلة عند الغياب
وب��ال��ت��ايل ال ت��ف��وت ال��ط��ال��ب �أي��ة
معلومة مهمة� ،أما �أحد �أبرز العيوب
فهي االختبارات ال�شفهية لطالبة
�ضعيفة �سمع مثلي لكن تفهم ع�ضو
هيئة التدري�س و�صربه يجعلنا نتغلب
على هذا العائق� .أما الطالبة �شروق
حدادي فتعاين من التعلم عن بعد
لعدم توفر غرفة خا�صة بالدرا�سة
وك��ذل��ك ل�ضعف �شبكة الإن�ترن��ت،
ك��م��ا ت���رى �أن �أف�����ض��ل م��ي��زة هي
احل�ضور ب�أريحية وعدم الت�أخر على
املحا�ضرة ب�سبب ازدحام الطرق.

نورة الزهراني :علينا السعي لكسب المعرفة بكل
الطرق الممكنة دون االكتفاء بالتلقي

توفري مادي
�أم���ا ال��ط��ال��ب �سعود الب�صي�ص
فريى �أن املميزات كثرية فالتعلم عن
بعد يوفر الوقت واجلهد وكذلك
املال للقدرة على توفري الوجبات يف
املنزل وو�سائل النقل ،كما يرى �أن
العائق الوحيد هو عدم وجود برامج
يف اجل��ام��ع��ة تنا�سب احتياجات
ال�����ص��م و���ض��ع��اف ال�����س��م��ع .وت���رى
الطالبة �شهد العتيبي �أن التوفري
امل��ادي �أك�بر ميزة ،فلم تعد حتتاج
م�صروفاً �شهرياً وك��ذل��ك الراتب
ال�شهري لل�سائق.
�أبرز العقبات
ع��ل��ى اجل���ان���ب الآخ������ر ،ت��واج��ه
امل�س�ؤولني وامل�س�ؤوالت يف الربنامج
بع�ض ال��ع��وائ��ق وي��ب��ذل��ون ج��ه��وداً
لتذليلها وت�سهيل العملية التعليمية
حيث ترى املرتجمة هبة بن طالب

�أن ه��ن��اك الكثري م��ن ال�صعوبات
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا يف ب��داي��ة تطبيق
نظام التعليم عن بعد ،منها عدم
وجود دعم فني ملواجهة امل�شكالت
التقنية التي ميكن �أن تعطل الطالبة
امل�ستفيدة عن ح�ضور املحا�ضرات،
وه��ذا م��ا جعلهم م�ضطرين لفتح
ج���ه���ازي���ن وب���رن���اجم�ي�ن خمتلفني
يف نف�س ال��وق��ت لتحقيق الغاية
التعليمية ،وكذلك ا�ضطرار مرتجمة
لغة الإ�شارة الرتداء الكمامة وهذا
بحد ذات��ه يقلل من ج��ودة �إي�صال
املعلومة؛ لأن قراءة ال�شفاه �أمر مهم
لتو�ضيح بع�ض الكلمات.
�أهم عائق
تتفق معها املعلمة �سارة ال�شامي
يف �أن �أهم عائق هو �صعوبة تكييف
البالك بورد وجعله و�سيلة �أ�سا�سية
لتو�صيل املعلومة حيث �أنه ال مي ِّكن
املرتجمة من التوا�صل املبا�شر مع
الطالبات؛ لذلك َّ
مت تفعيل برنامج
�آخ��ر يقوم مقام البالك ب��ورد وهو
«.»Zoom
املرتجم عبداهلل امل�سند �أو�ضح
لنا �أن جهود اجلامعة يف توفري
امل��ن�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة
�س ّهل العملية التعليمية وا�ستطاع
الطالب الأ���ص��م و�ضعيف ال�سمع
اال�ستفادة من هذه املن�صات و�أن
كل هذه اجلهود مل�صلحة الطالب
ول�سالمته ح�سب توجيهات وزارة
ال�صحة.
�أيهما �أف�ضل!
بع�ض الطلبة يجدون �أن التعلم
عن بعد مميزاته �أك�ثر من عيوبه
وبع�ضهم ال��ع��ك�����س ،ل��ك��ن ال�����س���ؤال
الأه����م ه��و ك��ي��ف �أ���ص��ب��ح م�ستوى
الطالب الأكادميي وهل هو �أف�ضل
م���ن ال�����س��اب��ق �أم ال��ع��ك�����س؟ تتفق
املرتجمتان ن��ورة ال��زه��راين وهبة
بن طالب ب�أن الرتجمة الإ�شارية يف
ح�ضور الطالب �أف�ضل بكثري من
الرتجمة عن بعد وت�ساهم الرتجمة
احل�����ض��وري��ة امل��ب��ا���ش��رة وال��ت��وا���ص��ل
الب�صري يف رف��ع م�ستوى الطالب
الأكادميي خ�صو�صاً �أن هناك فروق

فردية بني الطالبات.
ت��واف��ق��ه��م ال����ر�أي املعلمة ره��ام
ال��ق��م��ي��ع ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ف��روق��ات
ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي ت�صعب احل��ك��م عن
م�ستوى الطالب الأف�ضل� .أما املعلمة
�سارة ال�شامي فتقول� :ساهم التعليم
عن بعد يف تطوير م�ستوياتهم ب�شكل
م��ق��ب��ول؛ ل��ك�� َّن��ه يختلف م��ن طالب
لآخر ح�سب القدرات الفردية التي
ميتلكها.
احل�ضورية �أف�ضل
ول����دى ت��وج��ي��ه ن��ف�����س ال�����س���ؤال
ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات مل�سنا �شبه
�إج����م����اع ل��دي��ه��م ب������أن ال���درا����س���ة
احل�����ض��وري��ة ه��ي الأف�����ض��ل ،لعدة
�أ���س��ب��اب ،منها التوا�صل الب�صري
املبا�شر والرتكيز يف املحا�ضرة مع
ع�ضو هيئة التدري�س ملعرفة �أن��ه
ي�ستطيع م�شاهدتي وتنبيهي يف حال
فقدت الرتكيز ،وكذلك التوا�صل
والتفاعل م��ع الأ���س��ات��ذة وال��زم�لاء
و�أقراننا ال�سامعني كما ذكره الطالب
���س��ع��ود ال��ب�����ص��ي�����ص ،وك��ذل��ك ي��رى
ال��ط�لاب �أن ال���دور ال��ذي يقوم به
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملرتجمني
كبري وف ّعال ومتعاونون جداً وال�شرح
وا����ض���ح وم��ف��ه��وم وط����رق �إي�����ص��ال
املعلومة رائعة.
ن�صائح وتوجيهات
فع ً
ال هذه جتربة عميقة وعظيمة
�أثبتت احلر�ص واالجتهاد من الطلبة
والإخال�ص من امل�س�ؤولني وبتعاون
اجلميع ن�صل لنهاية ف�صل درا�سي
ناجح ،وبنهاية ه��ذا الف�صل يوجه
امل�����س���ؤول��ون وامل�����س���ؤوالت ن�صائح
هامة للطلبة فتقول املرتجمة نورة
ال���زه���راين :ال���ش��ك �أن اجل��ائ��ح��ة
�أ�ضرت باجلميع ولكن علينا �أن نبذل
جهداً م�ضاعفاً وال نكتفي مبا نتلقاه
يف املحا�ضرات بل علينا �أن ن�سعى
لك�سب املعرفة بكل الطرق املمكنة
م��ن ب��ح��ث وق����راءة وط���رح �أ�سئلة،
واالعتماد على النف�س بتطويرها
ونيل املزيد من املعارف دون االكتفاء
بالتلقي فقط.
�أما املعلمة �سارة ال�شامي فتن�صح
الطلبة ب مراقبة اهلل �أوالً ثم املتابعة
الدائمة واحلر�ص على احل�ضور لأنه
�أهم و�سيلة ت�ساعد على فهم املادة
العلمية ،و�أن يح ّول جهوده يف عملية
التعلّم لتكون لها الفائدة العظمى يف
بناء امل�ستقبل.
وت��خ��ت��م امل��ع��ل��م��ة ره����ام القميع
ب��ال��ق��ول� :أم��ام��ك��م م�ستقبل ينبغى
املثابرة والعمل بجدية من �أجله،
وت��ذك��روا دائ��م��ا كلمة �سمو ويل
ال��ع��ه��د «ط��م��وح��ك��م ع��ن��ان ال�سماء
وهمتكم مثل جبل طويق».

شهد العتيبي :التوفير المادي أكبر ميزة فقد
تمكنت من توفير المصروف وراتب السائق
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�شهدت تفاعال ملحوظ ًا على تويرت

طالبات اإلعالم يطلقن حمالت توعوية ويستعرضن ثقافات عالمية
د .العبدالكريم :التركيز على الجانب العملي يهيئ الطالبات مهنيًا ويرفع مستوى الثقة لديهن

���ض��م��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ق�سم
الإع�لام التي تهتم بربط اجلانب
التطبيقي بالدرا�سة النظرية من
�أج���ل �إع����داد خ��ري��ج��ات م ��ؤه�لات
مهنياً يف ���س��وق ال��ع��م��ل� ،أطلقت
ط��ال��ب��ات االت�����ص��ال اال�سرتاتيجي
حت��ت �إ����ش���راف ال��دك��ت��ورة �صفية
ال��ع��ب��دال��ك��رمي الأ���س��ت��اذ امل�ساعد
ب��ق�����س��م الإع���ل���ام ،جم��م��وع��ة من
احل��م�لات الإع�لام��ي��ة والإع�لان��ي��ة
املرتبطة بق�ضايا وطنية وجمتمعية
خمتلفة ،وال��ت��ي ���ش��ه��دت تفاع ً
ال
ملحوظاً من قبل م�ستخدمي من�صة
توتري ملا يفوق ال�شهرين ،وذلك يف
�إطار مقرر يحمل اال�سم نف�سه.
«بالوعي نحيا»
تنوعت جهود الطالبات ما بني
ت�صميم وتنفيذ �شعارات ،مل�صقات
�إر����ش���ادي���ة ،وه��ا���ش��ت��اق��ات متعلقة
مب��و���ض��وع ه���ذه احل��م�لات ،ومنها
حملة حتت �شعار «بالوعي نحيا»
ا�ستهدفت تعريف وتوعية اجلمهور
ب�شكل عام ،وطالبات اجلامعة ب�شكل
خا�ص بالفروق بني فايرو�س «كورونا
امل�ستجد» وف��اي��رو���س «الإن��ف��ل��ون��زا
املو�سمية» ال��ت��ي ع���ادة م��ا ترتبط
بقرب ف�صل ال�شتاء ،ملا يحدث من
خلط بني �أع��را���ض الإ�صابة بهما،
وحملة طالبية �أخرى اهتمت بالبيئة
اخل�ضراء ،وركزت الطالبات خاللها
على �أهمية التو�سع يف امل�ساحات
اخل�ضراء واملحافظة على الغطاء
ال��ن��ب��ات��ي يف اململكة ال���ذي يعاين
م��ن ال�شح يف عملية االخ�����ض��رار،
مب��ا يتكامل م��ع االهتمام الوطني
احلايل الذي ي�سعى لتحويل مدينة
«الريا�ض» عا�صمة اململكة العربية
ال�سعودية �إىل «الريا�ض اخل�ضراء».

«اجللوتني يوذين»
ويف �إط���ار �آخ���ر ،ت��ن��اول��ت حملة
طالبية �أخرى مو�ضوع ال�شائعات وما
تلحقه من �أ�ضرار كبرية على الأفراد
واملجتمعات ،بينما اهتمت حملة
�أخرى بحقوق امل�ستهلك التي يجهلها
الكثريون مو�ضحة �أهم تلك احلقوق
وكيفية احل�صول عليها ،يف حني
نوهت الطالبات يف جمموعة �أخرى
عن �أبرز �أعرا�ض ٍ مر�ض ال�سيلياك
يف حملة توعوية من �أجل رفع الوعي
ال�صحي ب��ه ،و�أ�سباب الإ�صابة به
وطرق عالجه والوقاية منه ،خا�صة
مع جهل الكثريين به ،كما اتخذت
الطالبات يف حملة �أخ���رى �شعار
«اجللوتني ي��وذي��ن» من �أج��ل جذب
االنتباه لأبرز م�سببات املر�ض .كما
تنوعت احلمالت التوعوية التثقيفية
التي �أعدتها الطالبات بني الكثري
من املو�ضوعات التي �شغلت جمتمع
ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ب�شكل خا�ص
واملجتمع وامل��ر�أه ب�شكل عام؛ حيث
اهتمت �إح��دى احلمالت الطالبية
بتوعية املر�أة احلامل وتثقيفها حول
احل��م��ل ورع��اي��ة الطفل والتغذية
والنظافة العامة وال�شخ�صية.
 #لغتنا_ هويتنا
وفيما يتعلق بحملة اللغة العربية،
فقد ا�ستهدفت املحافظة واالعتزاز
بالهوية ال�سعودية من خ�لال ن�شر
ها�شتاق #لغتنا_ هويتنا ،من �أجل
ت�شجيع ال�شباب على ممار�ستها
ب�شكلها ال�سليم وتوظيفها يف �أمور
حياتهم اليومية ،با�ستخدام �أحدث
الطرق التكنولوجية املتطورة بن�شر
اللغة وتعليمها حلفظها من ال�ضياع
احلا�صل لأ�سباب عديدة ،منها :عدم
�إدراك اجلمهور امل�ستهدف ب�أهميتها
ومكانتها ،ول�ضعف اجلانب اللغوي

لدى البع�ض.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن ال��ط��ال��ب��ات
قمن بجهود ا�ستك�شافية متعمقة
ق��ب��ل و�أث���ن���اء �إط��ل��اق احل��م�لات،
للتعرف على �أبرز و�سائل التوا�صل
االجتماعي امل�ستخدمة يف اململكة
لال�ستفادة من ذلك يف ت�صميمها.
�إىل اليابان
ويف مقرر االت�صال بني الثقافات،

طافت الطالبات يف رح�لات حول
وج��ه��ات متعددة يف ال��ع��امل ،حيث
�أعدت كل جمموعة طالبية عر�ضا
�شيقا حول ثقافة عاملية معينة ،ففي
اليابان ،قامت الطالبات با�ستعرا�ض
الكثري من املو�ضوعات االت�صالية
الثقافية املرتبطة بهذا البلد كالفنون
والآداب وال��ث��ق��اف��ة ،وذل���ك بتناول
معلومات ح��ول الإتيكيت الياباين

الذي ينظم قانون �آداب ال�سلوك يف
اليابان ،وبع�ض الآداب التي يهتم
اليابانيون بها مثل عدم التنقل �أثناء
تناول الطعام ،وع��دم رفع ال�صوت
�أثناء التحدث بالهاتف ،وعدم ارتداء
الأحذية باملنزل ،وكيفية �أكل الطعام
من خالل الأع��واد التي ت�شتهر بها
الثقافة اليابانية ،م�شريين �إىل �أن
هناك �أن��واع��ا عديدة من الأع��واد
ال��ت��ي ت�ستخدم يف ت��ن��اول الطعام
«ها�شي» كعيدان الأزواج ،وعيدان
االحتفاالت ،والعيدان امل�ستخدمة
يف طقو�س ال�شاي لوجبة «كاي�سيكي»
اخلفيفة وغريها ،كما �شمل العر�ض
ال��زي التقليدي الياباين واملالب�س
احلديثة للمجتمع الياباين ،وكذلك
الأع��ي��اد اليابانية التي يحتفل بها
املجتمع هناك والتي تبلغ  16عيدا
متفرقة على مدار العام.
من اليابان للمك�سيك
وم��ن ال��ي��اب��ان انتقلت جمموعة
طالبية �أخرى �إىل الواليات املتحدة
املك�سيكية ال�ستعرا�ض كل ما يتعلق
ب��ه��ذا ال��ب��ل��د؛ ب���دءاً م��ن البحث يف
�سبب ت�سميته بهذا اال�سم ،مرورا
بالن�شيد الوطني ،ثم رحلة تاريخية
ح��ول املك�سيك ولغتها الر�سمية
«الإ���س��ب��ان��ي��ة» فتعريف باقت�صاد
املك�سيك وعملتها والديانات التي
يعتنقها ال�����س��ك��ان وق��ي��م ال�شعب
املك�سيكي وعاداته وتقاليده و�أعياده
ال�سنوية ،ثم تناولت الرحلة الثقافية
للطالبات حديثا حول الفن املك�سيكي
واملواقع ال�سياحية املك�سيكية وثقافة
تناول الأطعمة هناك.
نيجرييا
ومن املك�سيك �إىل نيجرييا حيث
مت الرتكيز على �سبب ت�سمية البلد
بهذا اال���س��م و�أن���ه م ��أخ��وذ م��ن نهر

النيجر ال��ذي مي��ر بالبالد ،ث��م مت
احلديث عن الديانات والأعراق يف
ال��دول��ة و�أو���ض��ح العر�ض �أن هناك
�أرب��ع��ة �أع���راق رئي�سية يف نيجرييا
تتمثل يف التيف ،النوبي ،الهو�سا
والفوالن ،والكانوري وعند احلديث
عن الأع��راق حتدثت الطالبات عن
العادات والتقاليد واالحتفاالت ثم
ال�ش�أن الثقايف وال�تراث النيجريي
وال��ل��غ��ات امل�ستخدمة يف نيجرييا
فالأكالت ال�شعبية املعروفة ولبا�س
الن�ساء وال��رج��ال هناك وم��ا تعنيه
رب��ط��ة ال��ر�أ���س ل��ل��م��ر�أة يف الثقافة
النيجريية.
ك��م��ا مت ال��ت��ط��رق لأب����رز امل��واق��ع
ال�����س��ي��اح��ي��ة ح��ي��ث ت�����ض��م نيجرييا
الكثري من الغابات املطرية والأنهار
وال���������ش��ل�االت وامل����ع����امل الأث����ري����ة
والتاريخية ،وحتدثت الطالبات يف
عر�ضهن ال�شيق عن تكوين الأ�سرة
النيجريية وال��ل��غ��ات امل�ستخدمة
وال��ت��ي تزيد ع��ن  520لغة ولهجة
ت��ت��ب��ع ج��م��ي��ع��ه��ا ل��ل��غ��ات �أف��ري��ق��ي��ة
و�آ�سيوية ولغات نيلية �صحرواية،
�إال �أن اللغة الر�سمية يف البالد هي
اللغة الإجنليزية ورمبا يعود �سبب
ذلك �إىل �أثر اال�ستعمار الربيطاين
لنيجرييا.
تهيئة مهنية
و�أخ�ي�راً� ،أثنت الدكتورة �صفية
العبدالكرمي على الطالبات وا�صفة
جهودهن باملتميزة ،م�ؤكدة على �أن
الرتكيز يف تدري�س م��واد الإع�لام
على اجلانب العملي ي�ساهم ب�شكل
ك��ب�ير يف �إزال�����ة م�����ش��اع��ر اخل��وف
وال��ره��ب��ة م���ن ال���دخ���ول يف ���س��وق
العمل الإعالمي� ،إ�ضافة �إىل تهيئة
الطالبات مهنياً ،ورفع م�ستوى الثقة
لديهن.

الطلبة والتطوع بين المبادرة والتمكين
ا�ستطالع :حممد باكرمان
يعترب ال��ت��ط��وع �أ���س��ا���س العطاء
لبناء املجتمعات وبث روح التنمية
وحتمل امل�س�ؤولية وامل��ب��ادرة ،وعلى
هذا الأ�سا�س �أولت حكومة اململكة
العربية ال�سعودية ب��ق��ي��ادة خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني و���س��م��و ويل
عهده الأمني ،اهتماماً بالغاً للتطوع
حتقيقاً لأهداف ر�ؤية اململكة 2030
من خالل �إن�شاء من�صات وجمعيات
وم��ب��ادرات تخدم املجتمع وحتقق
الأثر.
يف ه�����ذا ال��ت��ح��ق��ي��ق ي��ت��ح��دث
جمموعة م��ن طلبة اجل��ام��ع��ة عن
م�شاركتهم يف الفر�ص التطوعية
التي تقدمها اجلامعة لهم وكيفية
اال�ستفادة منها..
فر�صة ذهبية
مهند بن �سبعان من ق�سم الإعالم
امل�ستوى اخلام�س ،التحق بربنامج
ال�شراكة الطالبية وحت��دي��داً عرب
فريق التنظيم كمتطوع يف معر�ض
�أ�سبوع املهنة واخلريج ،ومنها ابتد�أ
رحلة الأل��ف ميل؛ فيوما بعد يوم

ابن سبعان :األعمال التطوعية فرصة لالندماج في
المجتمع وتطوير القدرات والمهارات
و�شهراً بعد �شهر ،خا�ض العديد من
التجارب و�صوالً �إىل قيادة «الفريق
املحبب �إىل قلبه» كما و�صفه دوماً،
بالإ�ضافة �إىل العديد من الأن�شطة
الطالبية ،كتجربة ن��ادي الإع�لام
حالياً ،ب���دءاً م��ن ع�ضو العالقات
العامة وحتى قيادة فريق الإع�لام
واالت�صال.
و�أ�ضاف :على �صعيد �آخر �شاركت
يف مبادرة كرنفال التربع بالدم كع�ضو
يف �إدارة الفعاليات ،وخ�ضت جتربة
ت�أ�سي�س مبادرة جديدة ،بال�شراكة مع
�أحد الأ�صدقاء ،من خالل بودكا�ست
«�إ�سهام» والذي مت تد�شينه من قبل
معايل رئي�س اجلامعة وجار العمل
عليه.
ويعتقد بن �سبعان �أن الأعمال
التطوعية يف وقتنا احل���ايل تعد
فر�صة ذهبية للطلبة ،لالندماج
ب�شكل �أك�بر يف املجتمع ،وتطوير
ذوات��ه��م وق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف
ن��واح ع��دة ،وخ��و���ض جتربة العمل

مؤمن :أضافت لي الكثير على المستوى الشخصي
والمهني والتعامل مع الناس

خالد با�سنبل
�سعود م�ؤمن
مهند بن �سبعان
امل�ؤ�س�ساتي قبل االنخراط يف �سوق الثقة ،وال ي�سعنا �إال �شكرها والوفاء
العمل .ونفى بن �سبعان ما ي�شاع لها دوماً.
جزء من �شغفي
ح��ول ح�صول الطلبة املتطوعني
من جانبه �شارك خالد في�صل
على درج��ات �إ�ضافية يف موادهم
الدرا�سية مقابل العمل التطوعي ،با�سنبل من كلية ال�سياحة والآث��ار
م�ؤكداً �أن هذا املفهوم خاطئ وق ّل ق�سم الإدارة ال�سياحية امل�ستوى
ما ي�شاع حالياً ،بعد االندماج الكبري الثامن م�ؤ�س�س ورئي�س مبادرة طويق
لت�أهيل القيادات ،وعدد ع�ضوياته
من الطلبة يف الأعمال التطوعية.
وختم حديثه قائ ً
ال :الف�ضل هلل التطوعية على النحو التايل :ع�ضو
�أوالً ث��م جلامعتي ،التي �أ�سهمت بالعديد من االندية الطالبية ،ع�ضو
ب��إ���ش��راك ال��ط�لاب والطالبات يف فريق الفعاليات مب��ب��ادرة كرنفال
خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ،و�إم�����داد ج�سور ال��ت�برع ب���ال���دم ،ع�ضو العالقات

العامة مببادرة كفة احلقوقية ،رئي�س
املركز التطوعي بربنامج ال�شراكة
ال��ط�لاب��ي��ة ،رئ��ي�����س امل��رك��ز املهني
بربنامج ال�شراكة الطالبية ،رئي�س
املركز التدريبي بربنامج ال�شراكة
الطالبية ،قائد م�شاريع بنادي ر�ؤية
 ،2030ورئي�س «م��ب��ادرة القيادة
الآمنة» والتي ت�أجل تد�شينها �إىل
الف�صل القادم ب�سبب اجلائحة ،علماً
�أن الفكرة حمفوظة حت��ت مظلة
وكالة الأن�شطة وال�شراكة الطالبية.
و�أ�ضاف با�سنبل� :أعمل يف املجال
التطوعي منذ عام  2009و�أ�صبح
جزءاً �أ�سا�سياً من حياتي و�شغفي،
فتجربة العمل التطوعي فريدة من
نوعها وكانت جتربة رائعة جدًا وهلل
احلمد ،و�شخ�صياً �أن�سب الف�ضل
بعد اهلل ل�سعادة الدكتور حممد بن
علي ال�صالح الأب الروحي لطلبة
اجلامعة.
و�أو�ضح �أن تفاعل اجلامعة عال
جدًا ودائ ًما هي من تدعم الأندية

والأن�شطة والربامج الطالبية ،ولكن
هناك بع�ض املعوقات التي نواجهها
وتتمثل يف الإج������راءات الإداري����ة
املعقدة والتي قد ت�سبب �إلغاء �إقامة
احلدث والفعالية.
املبادرة � ً
أوال
�أم�����ا ���س��ع��د م����ؤم���ن تخ�ص�ص
العالقات العامة امل�ستوى ال�سابع،
ف��ذك��ر �أن ال��ت��ط��وع ي��ع��د م��ن �أه��م
الأم����ور ال��ت��ي تك�سب ال��ف��رد خربه
كافية وخ�صو�صاً املتخ�ص�ص يف
جمال الإع�لام ،وال يكفي �أن تقدم
اجلامعة �أو �أي م�ؤ�س�سة جماالت
وفر�ص للتطوع ،بل على الطالب �أن
يكون مبادراً �أوالً ،ويبحث بنف�سه عن
فر�ص التطوع وي�شارك بها ،مع العلم
�أن ن�سبة  ٪٥٠من �أعمايل التطوعية
كان خلفها اجلامعة �أو �أحد �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعة.
وختم حديثه قائ ً
ال :على امل�ستوى
ال�شخ�صي حظيت بفر�ص عديدة
من الأعمال التطوعية وعملت بها
و�أ�ضافت يل الكثري على امل�ستوى
ال�شخ�صي وامل��ه��ن��ي والتعامل مع
النا�س ومقابلة اجلمهور واملرونة يف
التعامل.
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منحت �إدارة ال��غ��ذاء وال����دواء
ترخي�صا لت�سويق عالج
الأمريكية
ً
ج��دي��د ل����زرع ال���رب���اط ال�صليبي
لا ناجحاً
الأم��ام��ي ،ق��د يكون ب��دي� ً
لعالج متزق الرباط ال�صليبي.

صحة
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عالج جديد لـ «الرباط الصليبي»

وبح�سب امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين لـ
« ،»FDAف��ال��ع�لاج اجل��دي��د ،هو
غر�سة لإ���ص�لاح ال��رب��اط ال�صليبي
الأم��ام��ي ،على عك�س �إع��ادة البناء
التقليدية.

 5عوامل تزيد خطر اإلصابة
بالسكتة القلبية!
تعترب ال�سكتة القلبية املفاجئة �سببا �شائعا للوفاة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ودول �أخرى حول العامل ،وفيها يتوقف القلب ب�شكل مفاجئ نتيجة
م�شكلة يف النظام الكهربائي له .وك�شف تقرير ملوقع «كليفالند كلينيك»� ،أن
هذه امل�شكلة تقتل تقريبا  %95من امل�صابني بها ،ومع ذلك ،ميكن جناتهم
�إذا تلقوا امل�ساعدة ال�سريعة .ويقول طبيب القلب برو�س ويلكوف ،وهو خبري
يف ا�ضطرابات نظم القلب� ،إن «نحو  %5فقط من �أولئك الذين يعانون من
ال�سكتة القلبية املفاجئة يبقون على قيد احلياة لفرتة كافية للو�صول �إىل
امل�ست�شفى �أحياء ثم اخلروج من امل�ست�شفى» .و�أ�ضاف «رمبا كانوا مبفردهم �أو
مع �شخ�ص ال يعرف الإنعا�ش القلبي الرئوي� ،أو مل يت�صلوا بالطوارئ� ،أو مل
يتمكن فريق الطوارئ من الو�صول �إىل هناك يف غ�ضون  10دقائق مطلوبة
ملنع املوت الدماغي» .ويف ال�سكتة القلبية املفاجئة ،يعمل القلب عادة بطريقة
م�شو�شة وغري منظمة ،وتتوقف الدورة الدموية ،وال ي�صل الدم �إىل الرئتني �أو
الدماغ ،ثم يفقد النا�س الوعي فج�أة ،وال ي�ستجيبون ،ويتوقفون عن التنف�س
وال ينب�ضون .وي�ؤكد الدكتور ويلكوف �أنه «ال �أحد ي�ستطيع حتمل هذا لأكرث
من �أربع �أو خم�س ثوان دون فقدان الوعي».
وهناك � 5أمور �أو عوامل تزيد خطر الإ�صابة بال�سكتة القلبية وهي كالتايل:
 التندب :ميكن �أن تُعزى م�شكالت اختالل النظم الكهربائية للقلب يفكثري من الأحيان �إىل ع�ضلة القلب املتندبة ،حيث يت�سبب يف ت�شو�ش وتفتت
الإ�شارات الكهربائية للقلب� ،أما الأ�سباب الأكرث �شيوعا للتندب فهي مر�ض
ال�شريان التاجي واعتالل ع�ضلة القلب ،كما ت�ؤثر النوبات القلبية على ع�ضلة
القلب ،مما يت�سبب يف موت الأن�سجة وتندب ،وميكن �أي�ضا للعدوى الفريو�سية
والوراثة �أو �أمرا�ض املناعة الذاتية وال�سمية الكيميائية �أن تتلف ع�ضلة القلب
وتندبها.
 انخفا�ض �أداء اجلزء املقذوف� :إذا كان ال�شخ�ص يعاين من ق�صور يفالقلب مع جزء مقذوف «اجلزء املقذوف للبطني الأي�سر» يعمل بكفاءة بن�سبة
� 35%أو �أقل ،فلن يتمكن القلب من �ضخ الدم الكايف مع كل نب�ضة ،وهذا
يعطل نظم القلب ويزيد من خطر املوت القلبي املفاجئ ،ويعترب و�ضع مزيل
الرجفان القلبي القابل للزرع ،ميكنه �إنقاذ ال�شخ�ص من نوبات نظم القلب
ال�سريعة وغري املنتظمة ،ويطيل احلياة ويتيح له العودة �إىل احلياة الطبيعية.
 الوراثة� :إذا تويف قريب من الدرجة الأوىل � -أحد الوالدين �أو الأ�شقاء يف �سن �صغرية لأ�سباب غري معروفة ،ف�إن خطر املوت املبكر واملفاجئيكون �أعلى �أي�ضا «غالبا ما تكون ال�سكتة القلبية املفاجئة هي ال�سبب يف هذه
احلاالت».
 التدخني :يزيد التدخني ب�شكل كبري من خماطر الإ�صابة بالنوباتالقلبية واملوت القلبي املفاجئ .ويقول الدكتور ويلكوف« :عندما ن�ضع �أجهزة
مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة يف �أج�سام املدخنني ،جند
�أنهم بحاجة �إىل مزيد من ال�صدمات من الأجهزة ،مما يعني �أنهم يواجهون
املزيد من الأحداث القلبية».
 ق�صور القلب :يقول خبري ا�ضطرابات نظم القلب�« :إذا كنت تعاين من�أعرا�ض ق�صور القلب ،مثل �ضيق يف التنف�س وعدم حتمل التمارين الريا�ضية،
مع �أو بدون انخفا�ض اجلزء املقذوف ،ف�أنت بحاجة �إىل دواء» .الأدوية مثل
مثبطات الإنزمي املحول للأجنيوتن�سني وحا�صرات امل�ستقبل «بيتا»� ،ستمنع
القلب من العمل بجهد كبري ،وحت�سن وظيفته وتقلل من خطر الإ�صابة بتوقف
القلب املفاجئ.

وال تتطلب طريقة العالج اجلديدة
ا�ستخدام الأوت��ار لإ�صالح الرباط
ال�صليبي ،وهو البديل الوحيد املتاح
حال ًيا لإعادة بناء الرباط ال�صليبي
�أو عالج متزقه.

ومتزق الرباط ال�صليبي الأمامي
هو من بني �إ�صابات الركبة الأكرث
�شيوعا يف العامل ،ولكن ل�سنوات،
ً
اقت�صر ال��ع�لاج ع��ل��ى �إع����ادة بناء
الرباط ال�صليبي الأم��ام��ي ،والذي

ميكن �أن يكون جائ ًرا للغاية ويتطلب
ع���اد ًة ا�ستخدام وت��ر �أو مزيج من
الأوت���ار والعظام من �أج��زاء �أخ��رى
من اجل�سم� ،أو مت احل�صول عليها
من بنك الأن�سجة ،ال�ستكمال �إعادة

العالج.
ب���دوره ،ق��ال الطبيب الأم�يرك��ي
راك��ي��ل بيت ،مدير مركز الأج��ه��زة
وال�����ص��ح��ة الإ���ش��ع��اع��ي��ة يف مكتب
�أج���ه���زة ت���ق���ومي ال���ع���ظ���ام« :ي��وف��ر
الرتخي�ص خ��ي��ارات ج��دي��دة ملئات
الآالف من الأ�شخا�ص املت�ضررين
من متزق الرباط ال�صليبي الأمامي
يف الواليات املتحدة كل عام».
وي�����س��اع��د ال���رب���اط ال�صليبي
الأم���ام���ي ،وه���و ع��ب��ارة ع��ن رب��اط
ميتد من مقدمة الركبة �إىل م�ؤخرة
ال��رك��ب��ة ،يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ثبات
الركبة.
وغر�سة  BEARهي غر�سة قابلة
لالمت�صا�ص  -مبعنى �أن اجل�سم
ميت�صها  -م�صنوعة من الكوالجني
البقري ويتم ت�أمينها عرب خياطة
ل�سد الفجوة بني الأط��راف املمزقة
م��ن ال���رب���اط ال�صليبي الأم��ام��ي
للمري�ض.
ويتم حقن دم املري�ض يف الغر�سة
�أثناء �إجراء الزرع اجلراحي بق�صد
تكوين جلطة حممية باجلهاز والتي
مت��ك��ن اجل�����س��م م��ن ال�����ش��ف��اء ،ويف
غ�ضون ثمانية �أ�سابيع تقري ًبا من
الإج���راء اجلراحي ل��زرع ،BEAR
يتم امت�صا�صه وا�ستبداله ب�أن�سجة
اجل�سم.

«الماء بالليمون» يضاعف خطر تساقط األسنان

قال مركز �سيدين لطب الأ�سنان
يف �أ�سرتاليا �إن الأط��ب��اء كثريا ما
يواجهون �س�ؤاال ب�ش�أن ما �إذا كان
املاء الدافئ بالليمون ي�ضر ب�صحة
الأ�سنان.
وكان جواب الأطباء �إنه ي�ستح�سن
جتنب هذا النوع من ال�سوائل ،على

اعتبار �أن للم�شروبات احلم�ضية
�ضررا كبريا على الأ�سنان.
وق���ال امل�����ص��در �إن «الأح��م��ا���ض
املوجودة يف احلم�ضيات من �ش�أنها
�أن ت�سبب ال�ضرر لطبقة املينا يف
الأ�سنان ،معر�ضة �إياها للت�ساقط».
و�أ�ضاف« :هذه الأحما�ض تكون

م��ن امل��ع��روف �أن ال��دم��اغ يتكون
ب�شكل �أ���س��ا���س م��ن م��ادت�ين ،امل��ادة
البي�ضاء وامل���ادة ال��رم��ادي��ة ،وهما
املكونتني للجهاز الع�صبي املركزي،
ف��م��اذا ت��ع��رف امل����ادة البي�ضاء يف
ال���دم���اغ ،و�أه��م��ي��ت��ه��ا ودوره�����ا يف
«التوا�صل الع�صبي»!
املادة بالبي�ضاء عبارة عن ن�سيج
يغطي الأجزاء العميقة من الدماغ،
ويتكون من �ألياف ت�سمى املحاور
الع�صبية ،وه���ي ال��ت��ي ت��رب��ط بني
اخلاليا الع�صبية ،وهي عبارة عن
نظام وا�سع ومت�شابك من الو�صالت
الع�صبية التي تربط كل الف�صو�ص
الأربعة للدماغ معا.
وت�شكل امل���ادة البي�ضاء ح��وايل

ن�صف ال��دم��اغ ،بينما ت�شكل امل��ادة
الرمادية «ن�سيج موجود على �سطح
الدماغ» الن�صف الآخر.
وتكمن �أه��م��ي��ة امل���ادة البي�ضاء
يف ال���دم���اغ يف ت�����س��ري��ع ال��ن��واق��ل
الع�صبية بني اخل�لاي��ا ،مما ميكن
خاليا الدماغ من �إر�سال الر�سائل
وا�ستقبالها ب�سرعة كبرية جدا.
ويتحقق هذا التوا�صل من خالل
مادة «امليالني» الذهنية ،التي تغطي
املادة البي�ضاء.
والبي�ضاء ت�ضمن حدوث التو�صيل
الع�صبي ال�سريع يف ال��دم��اغ ،مما
ي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف ك��ف��اءة
م��ع��اجل��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��ن��م��وذج��ي��ة
للإدراك الطبيعي.

�سريعة امل��ف��ع��ول يف ح���ال وج��دت
نف�سها يف بيئة داف��ئ��ة م��ث��ل امل��اء
ال���داف���ئ» وك��ان��ت درا����س���ة �سابقة
�أجرتها كلية «كينغز ل��ن��دن» لطب
الأ�سنان وجدت �أن تناول كوب من
املاء الدافئ والليمون مرتني يوميا
ي�ضاعف خطر ت�ساقط الأ�سنان

بحوايل  11مرة.
ي�شار �إىل �أن ن�سبة ك��ب�يرة من
الأ�شخا�ص جل�أت يف الآونة الأخرية
�إىل خ��ي��ار ���ش��رب امل����اء ال��داف��ئ
وال��ل��ي��م��ون بعد اال���س��ت��ي��ق��اظ ،بدال
م��ن ال��ق��ه��وة ،خ��وف��ا م��ن �أ���ض��راره��ا
ال�صحية.

ماذا تعرف عن «المادة البيضاء» في الدماغ!

تقنية
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سامسونغ تنفي شائعات وقف إنتاج «غاالكسي نوت»
ذكرت تقارير �صحفية ،نقال عن م�س�ؤول يف �شركة
«�سام�سونغ»� ،إن العمالق الكوري اجلنوبي ي�ستعد لطرح
�سل�سلة من هواتف «غاالك�سي نوت» ،خالل العام املقبل،
وهو ما ينفي «عمليا» �شائعات مت تداولها ب�ش�أن توقف
حمتمل لهذه الأجهزة.
وبح�سب موقع «ذا ف�يرج» ،ف��إن �شركة «�سام�سونغ»
تتجه �إىل تزويد هواتف «غاالك�سي نوت» املقبلة ب�أف�ضل
املزايا التي تلقى �إعجاب وارتياح امل�ستخدمني ،بح�سب
م�س�ؤول يف �سام�سونغ مل يك�شف عن ا�سمه.
و�أورد امل�س�ؤول �أن ال�شركة �ستوا�صل التزامها بتقدمي
�أف�ضل جتربة ا�ستخدام ،كما �أنها م�ستمرة يف الإ�صغاء
�إىل الزبائن و�أخذ ر�أيهم يف احل�سبان من �أجل التطوير.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية ،كالم امل�س�ؤول
يف �سام�سونغ ،دون �أن ت�شري �إىل ا�سمه وال �إىل الوظيفة
التي ي�شغلها على وجه التحديد.
وت�أتي هذه التقارير يف وقت حقق هاتف «نوت 20
�إل�ترا» �إعجابا و�سط امل�ستخدمني ،رغ��م �سعره الذي
و�صفه البع�ض بالباهظ.
�أم��ا هاتفا «غاالك�سي زي» و«فولد  »2ف�أظهرا �أن
الهواتف القابلة للطي رمبا ت�سجل جناحا كبريا فتنتقل
�إىل �صدارة الهواتف التي تنتجها «�سام�سونغ».

شركة ناشئة تطور «درون»
ضخمة يمكنها إطالق قمر صناعي

�أع���ل���ن���ت ���ش��رك��ة «»Aevum
الف�ضائية الأمريكية النا�شئة ،عن
تطوير �أول طائرة �ضخمة يف العامل
من دون طيار «درون» ميكنها �إطالق
ق��م��ر ���ص��ن��اع��ي ،ح��ي��ث ق��ال��ت �إن��ه��ا
�ستكون ق���ادرة على حمل حمولة
جديدة كل  180دقيقة.
ون��ق��ل��ت �صحيفة «دي��ل��ي ميل»
الربيطانية ،عن ال�شركة قولها �إن
الطائرة من دون طيار ال�ضخمة،
ال���ت���ي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا  80ق���د ًم���ا،

وال��ت��ي ت�سمى « »Ravn Xتتمتع
باال�ستقاللية الكاملة ،وميكن �إعادة
ا�ستخدامها بن�سبة ،70٪وميكنها
الإقالع والهبوط على مدارج ي�صل
طولها �إىل ميل ،مو�ضحة �أنها تعيد
ت�صور الو�صول �إىل الف�ضاء متا ًما،
من خالل الرتكيز على اال�ستقاللية
واخلدمات اللوج�ستية الأف�ضل.
وميكن للطائرة من دون طيار �أن
تقلع من �أي م��درج ،للو�صول �إىل
��ال ،حيث تن�شر مرحلة
ارت��ف��اع ع� ٍ

ثانية تتمثل يف ال��ق��درة على �أخ��ذ
حمولة �صغرية بقية الطريق �إىل
الف�ضاء.
وق��ال��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة� ،إن��ه��ا بعد
�إطالقها �صاروخ املرحلة الثانية يف
مدار �أر�ضي منخف�ض ،تعود الطائرة
م���ن دون ط��ي��ار م���رة �أخ�����رى �إىل
مدرجها الأ�صلي ،وتهبط ثم تقف
يف احلظرية.
ومن املتوقع �أن يكون اال�ستخدام
الأول القوي لطائرة «،»Ravn X

هو مهمة �إط�لاق القمر ال�صناعي
ال�����ص��غ�ير ال��ت��اب��ع ل���ق���وة ال��ف�����ض��اء
الأم�يرك��ي��ة « ،»ASLON-45يف
ع���ام  ،2021ح��ي��ث ت�����س��م��ح ه��ذه
التقنية ب�إر�سال الأقمار ال�صناعية
�إىل املدار من دون طيار� ،أو من�صة
�إط�لاق �أو �صاروخ �ضخم ،وه��و ما
تقول ال�شركة �إن��ه ي�سهم يف �إبعاد
اخلطر عن حياة الإن�سان.
امل�صدرalqabas :

شريط مغناطيسي للتخزين بسعة  580تيرابايت!

�أعلنت �شركة « »IBMعن �إجناز
كبري حققته بالتعاون م��ع �شركة
ً
�شريطا
«� ،»Fujifilmإذ �صنعتا
جدي ًدا للتخزين املغناطي�سي ب�سعة
 580تريابايت.
وتكمن �أهمية هذا الإجن��از يف
�أن��ه يجب �إج���راء ن�سخ احتياطي
جل��م��ي��ع ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي يخزنها
الأ�شخا�ص وال�شركات يف جميع
�أن���ح���اء ال���ع���امل ع��ل��ى ال�����س��ح��اب��ة
بطريقة م��ا ،ومل��دة طويلة ،كانت
و�سيلة الن�سخ االحتياطي املف�ضلة
ه��ي ال�����ش��ري��ط املغناطي�سي ،وال
ت���زال �شركة « »IBMتعتقد �أن
ال�����ش��ري��ط امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي �سيظل
الأف�ضل لعقود قادمة.
وت���ق���ول ال�����ش��رك��ة الأم��ري��ك��ي��ة:
�إن ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��وح��ي��دة ال���ق���ادرة

ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع ك��م��ي��ة ه��ائ��ل��ة
م����ن ال���ب���ي���ان���ات ه����ي ال�����ش��ري��ط
املغناطي�سي ،مع الإ�شارة �إىل �أن
عمر هذه التقنية جتاوز  60عا ًما.
وب��ه��ذا الإجن�����از ف����إن �شركتي
« »IBMو« »Fujifilmتعلنان
ع��ن حتقيق �سعة تخزينية تبلغ
 317جيجابايت لكل بو�صة مربعة
م��ن ال�����ش��ري��ط املغناطي�سي ،ومت
الو�صول �إىل ال�سعة الهائلة على
من��وذج �أويل ل�شريط مغناطي�سي
من ج�سيمات ال�سرتونتيوم الفريت
الذي طورته �شركة «.»Fujifilm
ومت���ت���از ���س��ع��ة «»Fujifilm
الهائلة البالغة  317جيجابايت
لكل بو�صة مربعة ب�أنها �أكثف بنحو
 27مرة مقارنة بامل�ساحة املتوفرة
يف حم��رك��ات الأ���ش��رط��ة التجارية

امل�صدرskynewsarabia :

غرف دردشة صوتية على «تويتر» قريبًا

بالتعاون بني �رشكتي «IBM» و«Fujifilm»

احلديثة احلالية.
وي�����س��م��ح ال��ت��خ��زي��ن اجل��دي��د
خل��رط��و���ش��ة ���ش��ري��ط��ي��ة واح����دة
ب��ت��خ��زي��ن  580ت�ي�راب���اي���ت م��ن
البيانات .وت�ضع « »IBMال�سعة يف
منظورها ال�صحيح ،م�شرية �إىل �أن
 580تريابايت تعادل 786,977
ً
مكد�سا
م�ضغوطا «»CD
قر�صا
ً
ً
بارتفاع  944مرتًا.
وي�ستخدم ال�شريط املغناطي�سي
من اجليل احلايل جزيئات الفريت
ال��ب��اري��وم ع��ل��ى و���س��ائ��ط تخزين
ال�شريط املغناطي�سي.
�أما « »Fujifilmفقد اخرتعت
يف خم��ت�برات الكيمياء جزيئات
ال�سرتونتيوم الفريت امل�ستخدمة
يف ال�����ش��ري��ط اجل���دي���د ل��ت��وف�ير
خ�صائ�ص فائقة مع تخزين �أعلى

ويف غ�ضون ذلك ،يرتقب �أن تعلن �شركة «�سام�سونغ»
عن هاتفها املرتقب «غاالك�سي �إ���س» ،يف يناير املقبل،
وهو مبكر مقارنة بامل�ألوف يف حمطات �سابقة.
وعند طرح هذا اجلهاز ،يف وقت و�شيك ،يرى اخلرباء
�أن �صورة هاتف «نوت � »21ستت�ضح على الأرجح ،لأن ما
قد يغيب يف يناير ،قد يكون من مزايا هاتف «نوت »21
الذكي الذي ال يزال بعيدا بع�ض ال�شيء.
ومل تت�أثر �شركات التقنية ب�شدة من جراء �أزمة كورونا،
نظرا �إىل زيادة االعتماد على العمل عن بعد من خالل
الإنرتنت ،يف �إطار الإجراءات الوقائية.
لكن �أرق��ام��ا ���ص��ادرة ع��ن �شركة «غ��ارت�نر» ك�شفت،
م�ؤخرا� ،أن مبيعات الهواتف الذكية هبطت بن�سبة 5.7
يف املئة ،خالل الربع الثالث من العام اجلاري ،مقارنة
بالفرتة نف�سها من ال�سنة املا�ضية.
لكن ال�تراج��ع امل�سجل يف ال��رب��ع الثالث م��ن العام
احلايل املو�شك على نهايته� ،أف�ضل بكثري من الهبوط
ال��ذي منيت به خ�لال الربع الثاين من �سنة ،2020
عندما و�صل االنخفا�ض �إىل  20يف املئة مقارنة بالفرتة
نف�سها من ال�سنة املا�ضية.

ك��ث��اف��ة مل�ساحة ال�����ش��ري��ط ذات��ه��ا،
وب���الإ����ض���اف���ة �إىل اجل�����س��ي��م��ات
اجل��دي��دة ،ط��ورت ال�شركة � ً
أي�ضا
تقنيات ج��دي��دة لتحقيق ال��رق��م
ال��ق��ي��ا���س��ي ،وي�شمل ذل���ك :ر�أ�� ً�س��ا
منخف�ض االحتكاك لل�شريط.
و�صنعت �شركة «»Fujifilm
�أي����� ً��ض���ا جم���م���وع���ة ج���دي���دة م��ن
وح����دات ال��ت��ح��ك��م امل������ؤازرة التي
ت�ساعد يف احلفاظ على املو�ضع
الدقيق لر�ؤو�س القراءة والكتابة
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����ش��ري��ط ب��ا���س��ت��خ��دام
م�شغل الر�أ�س ،وم ّكنت هذه الآالت
اجلديدة من حتديد مو�ضع الر�أ�س
بدقة تبلغ  3.2نانومرت ،وهو رقم
قيا�سي عاملي.
امل�صدرaitnews :

بد�أ موقع تويرت باختبار ميزة «امل�ساحات  »Spaces -اخلا�صة بها ،وهي
غرف للدرد�شة ال�صوتية كان قد �أُعلن عنها �أول مرة ال�شهر املا�ضي.
ويف �سل�سلة التغريدات اخلا�صة بالإعالن عن اختبار امليزة ،قال تويرت:
�إن جمموعة �صغرية ج �دًا من امل�ستخدمني �ستُمنح القدرة على �إن�شاء
«امل�ساحات» ،ولكن من الناحية النظرية ميكن لأي �شخ�ص االن�ضمام �إىل
تلك «امل�ساحات» ،ومع ذلك ،ف�إن من �سيُ�سمح لهم بالدخول �إىل �أي «م�ساحة»
معينة يعتمد على امل�ستخدم الذي �أن�ش�أها.
وكان املوقع قد �أعلن يف وقت �سابق �أنه �سيبد�أ قري ًبا باختبار امليزة التي
ت�سمح مل�ستخدمي تويرت بالتجمع يف م�ساحات خا�صة لإج��راء حمادثات
مبا�شرة مع �شخ�ص �آخر� ،أو مع جمموعات من الأ�شخا�ص.
و�أو���ض��ح موقع تويرت وقتئذ كيف �سيكون الأ�شخا�ص الأوائ���ل الذين
�سيُمنحون حق الو�صول �إىل «امل�ساحات» هم من الن�ساء والأ�شخا�ص من
املجتمعات املهم�شة الأخرى ،واملجموعات التي من املرجح �أكرث من غريها
�أن تتعر�ض ل�سوء املعاملة وامل�ضايقة عند حماولة االنخراط يف حمادثات
ب�صورة منتظمة ،واملناق�شات القائمة على التعليقات على املن�صة.
ويبدو �أن الإ�شراف هو حمور تركيز كبري يف ميزة «امل�ساحات»� ،إذ ميكن
لل ُمن�شئني التحكم يف من ميكنه �أو ال ميكنه التحدث يف «امل�ساحة» ،وهناك
ميزات للإبالغ واحلظر ُم�ضمنة يف الإ�صدار الأول.
وت�شمل امليزات الأخرى التي يجري اختبارها ردود الأفعال القائمة على
الرموز التعبريية ،والقدرة على م�شاركة التغريدات يف «امل�ساحة» ،ون�سخة
مبكرة جدًا من الن�سخ ال�صوتي املبا�شر.
ويف الوقت احلايل ،يبدو �أن االن�ضمام �إىل امل�ساحات يعمل فقط من
تطبيق تويرت املحمول� ،إذ �إن حماولة االن�ضمام من الويب تنقل امل�ستخدم
�إىل ر�سالة اخلط�أ« :مل يتم العثور على ال�صفحة» .ومن الغريب �أن يتطلب
االن�ضمام �إىل امل�ساحات تفعيل التكامل مع خدمة البث املبا�شر «بري�سكوب
  »Periscopeالتي �أعلن تويرت حدي ًثا �أنه �سيُغلقها.امل�صدرalarabiya :
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لقاء «قادة األبحاث السريرية»
في «الطبية» غدا
كتب :م�ساعد الغنيم
حت��ت رع��اي��ة امل��دي��رال��ع��ام التنفيذي
للمدينة الطبية اجلامعية الدكتور �أحمد
هر�سي تنظم الإدارة التنفيذية لل�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة يف املدينة الطبية ،ي��وم ٍ
غد
الإثنني ،اللقاء املفتوح الثاين عن بعد مع
الباحثني لربنامج الأبحاث ال�سريرية «قادة
الأب��ح��اث ال�سريرية» مب�شاركة نخبة من
املتحدثني على م�ستوى اململكة من املهتمني
يف جمال الأبحاث والدرا�سات ال�سريرية.
يناق�ش اللقاء ع��دداً من املحاور حول
�أه��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل ب�ين اجل��ه��ات البحثية
والعلمية والرقابية واال�ستثمارية لتعزيز التكامل يف جم��ال الأبحاث
ال�سريرية ودورها يف تعزيز املعرفة واالبتكار لتوطني ال�صناعات الطبية
متا�شيا مع ر�ؤية اململكة  2030يف تعزيز االقت�صاد املعريف.
ويهدف اللقاء اىل حتقيق اجلودة وال�سالمة العالية يف القطاع ال�صحي
وفق املعايري العاملية خللق بيئة ممار�سة طبية مبنية على الرباهني والأدلة
العلمية املثبتة ،ويعد اللقاء فر�صة للمتخ�ص�صني يف جمال اال�ستثمار
ال�صحي ومراكز البحوث والدرا�سات ال�سريرية بالإ�ضافة للجهات الرقابية
والت�شريعية يف املجال ال�صحي.

ندوة للجنة الدراسات العليا بقسم
اللغة اإلنجليزية

عمادة �ش�ؤون املكتبات تعر�ض م�ؤلفات الدكتور جربيل عري�شي ـ رحمه اهلل ـ

منسقة األمم المتحدة في زيارة للجامعة

قامت ال�سيدة ناتايل فو�ستيه،
املن�سقة املقيمة ل�ل��أمم املتحدة
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة

وامل�����س ��ؤول��ة ع��ن الإ����ش���راف على
ت�سهيل وعمل جميع وكاالت الأمم
امل��ت��ح��دة يف اململكة ،ب��زي��ارة �إىل

قام عميد كلية الرتبية الدكتور
ف��ه��د ب���ن ���س��ل��ي��م��ان ال�����ش��اي��ع ي��وم
االث��ن�ين امل��ا���ض��ي ،ب��ج��ول��ة تفقدية
لقاعات االختبارات للت�أكد من �سري
االختبارات والإجراءات االحرتازية
املطبقة فيها ،و�أك��د عميد الكلية
على الطالب �أثناء جولته ب�ضرورة
االل��ت��زام ب���الإج���راءات االح�ترازي��ة
والتباعد االجتماعي عند الدخول
ل��ل��ك��ل��ي��ة وك���ذل���ك داخ�����ل ق��اع��ات
االختبارات.
م��ن جهته �أو���ض��ح وك��ي��ل الكلية
لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور �سعيد
ال�شمراين �أن الكلية تعقد ما يزيد
عن  1200اختبار نهائي لطالب
وطالبات البكالوريو�س والدرا�سات
العليا ،و  300اختبار نهائي ملقررات

ال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة �ضمن �سلة
امل��ق��ررات االختيارية يف اجلامعة،
تُعقد بالتعاون مع الكليات الأخرى.
و�أ������ض�����اف وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة �أن
اال�ستعدادات لالختبارات النهائية

جامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وذل���ك يوم
الأح����د 1442/4/28ه امل��واف��ق
2020/12/13م ،وك������ان يف

جولة تفقدية لعميد التربية

بد�أت مبكرة بتحليل �أعداد الطالب
يف ال��ف�ترة ال���واح���دة وم���دى ق��درة
الكلية وال��ق��اع��ات الدرا�سية على
ا���س��ت��ي��ع��اب الأع������داد م���ع م��راع��اة
الإجراءات االحرتازية وعدم ازدحام

ا�ستقبالها معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبدالرحمن
العمر ،ووك��ي��ل اجلامعة الدكتور
عبداهلل ال�سلمان ،ووكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي ،وامل�شرف
ع��ل��ى �إدارة ال���ت���ع���اون ال����دويل
والتو�أمة العلمية العاملية الدكتور
مـزيد الرتكاوي.
وق��د ناق�ش اجل��ان��ب��ان اجلهود
املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وال���ت���دري���ب
الأكادميي ،وزي��ادة فر�ص التعاون
ب��ي�ن وك��������االت الأمم امل���ت���ح���دة
املتواجدة باململكة وجامعة امللك
�سعود ،كما مت التطرق �إىل عدد
م��ن الق�ضايا التي تهم الطرفني
والأه�����داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة التي
ت�سعى اجلامعة لتحقيقها يف �ضوء
ر�ؤية اململكة .2030

ال��ط�لاب والطالبات عند مداخل
مبنى الكلية.
كما قامت جلان الإر�شاد يف كال
اجلانبني ب��إع��داد تعليمات خا�صة
بالطالب والطالبات �شملت تعليمات
ما قبل احل�ضور للكلية ويف �أثناء
تواجدهم فيها ،كما قامت الكلية
ب�إ�صدار تعميم و�إعالن للإجراءات
املفرت�ض مراعاتها من قبل �أع�ضاء
هيئة التدري�س.
و�أو����ض���ح وك��ي��ل الكلية �أن ه��ذه
اجل��ه��ود �أث��م��رت ب�سال�سة دخ��ول
وخ��روج الطالب والطالبات ملباين
الكلية ،كما ���س��اع��دت ال��ل��ج��ان يف
متابعة �سري االخ��ت��ب��ارات والت�أكد
م��ن م��راع��اة االح��ت�رازات ال��واج��ب
توافرها يف القاعات واملبنى.

نظمت جلنة الدرا�سات العليا يف الأدب يف ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها
بكلية الآداب ندوة عن بعد يومي االثنني والثالثاء  ١٥ 14-دي�سمرب 2021م،
ملناق�شة عدد من بحوث طالبات وطالب الدرا�سات العليا ،ح�ضرها عدد
كبري من الطالبات والطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
غطت �أوراق اليوم الأول فر�ضيات مقارنة ب��الأدب ال�سعودي ،ب ��إدارة
الدكتورة ملى احلربي والدكتورة جنالء الدغيم ،ودارت معظم �أوراق اليوم
الثاين حول طرق معا�صرة لتحليل الأدب ،ب�إدارة الدكتور م�صعب باجابر
والدكتور حممد الغامدي .تناولت �أوراق الندوة على مدى اليومني عدة
موا�ضيع مهمة كهوية املر�أة ال�سعودية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،دراما الإعاقة
النف�سية ،ال�سرية الذاتية ملالكوم �إك�س ،وت�صوير الأمومة كتجربة حا�سمة يف
�أحد ق�ص�ص الكاتبة الأمريكية كيت ت�شوبني.
ا�ستخدم �أغلب طالب وطالبات الدرا�سات العليا يف هذه الندوة نظريات
معروفة يف الأدب الغربي لقراءة العديد من الأعمال الأدبية ال�سعودية
والأجنبية ،ومتيزت الندوة بتقدمي طرق حتليلية جديدة ميكن �أن تغري
على املدى البعيد اجتاهات التحليل الأدبي ،ويعترب هذا النوع من البحوث
�إ�ضافة جيدة للقيمة النقدية ملن�سوبي وخريجي ق�سم اللغة الإجنليزية.

اجتماع لجنة المراجعة الداخلية
إلدارة الجودة

عقدت جلنة املراجعة الداخلية لنظام �إدارة اجلودة باجلامعة اجتماعاً
برئا�سة الدكتور مبارك القحطاين عميد عمادة التطوير واجلودة ،ورئي�س
اللجنة ،وح�ضور �أع�ضاء اللجنة عرب برنامج «.»ZOOM
ناق�ش االجتماع عدداً من البنود منها :مراجعة وحتديث بع�ض كتيبات
�سل�سلة ثقافة التطوير واجلودة التي �أ�صدرتها عمادة التطوير واجلودة،
وتطوير نظام املراجعة الداخلية باجلامعة ،والربنامج التدريبي للمراجعني
الداخليني ،والكفايات الهامة واملطلوبة ملراجعة الربامج الأكادميية ،وكذلك
�شروط تر�شيح �أع�ضاء هيئة التدري�س حل�ضور الربنامج التدريبي لإعداد
املراجعني املعتمدين ،كما ناق�ش االجتماع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة امل�ؤ�س�سية
جلامعة امللك �سعود ،وم�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة بالربامج الأكادميية.

اختيار د .محمد شاميم محاضرًا
متميزًا لدى منظمة «»IEEE

مت اختيار الدكتور حممد �شاميم ح�سني ،الأ���س��ت��اذ بق�سم هند�سة
الربجميات ،كلية علوم احلا�سب واملعلومات ،جامعة امللك �سعود ،كمحا�ضر
متميز يف معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات « ,»IEEEوهو التنظيم
املهني والتقني الأكرب يف العامل لتطوير التكنولوجيا.
الدكتور حممد �شاميم ح�سني هو �أول �أ�ستاذ وباحث يتم اختياره كمحا�ضر
متميز من قبل جمعية االت�صاالت  )IEEE (ComSocمن اململكة العربية
ال�سعودية واملنطقة كلها مل�شاركة معرفته وخرباته مع املجتمع والعامل .يقوم
برنامج «املحا�ضر املتميز  »IEEEباختيار �أع�ضاء كبار وباحثني م�شهورين
وخرباء تكنولوجيني بارزين وعلماء م�شهورين يف جمالهم ،مبا حققوا من
م�ستوى متقدم من الإجن��ازات الفنية واملهنية حتى يتمكنوا من م�شاركة
املعرفة واخلربة والر�ؤى التي اكت�سبوها حول م�ستقبل التكنولوجيا يف جميع
�أنحاء العامل.
تعترب منظمة « »IEEEم�ؤ�س�سة ملهمة للمجتمع العاملي يف ميادين
االبتكار من �أجل غد �أف�ضل من خالل من�شوراتها وم�ؤمتراتها ومعايريها
التكنولوجية و�أن�شطتها املهنية والتعليمية حول التقنيات املغرية للعامل ،من
احلو�سبة و�أنظمة الطاقة امل�ستدامة �إىل الف�ضاء والروبوتات واالت�صاالت
والذكاء اال�صطناعي والرعاية ال�صحية ،الخ ،وهذا يف �أكرث من 160
دولة.

