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 )Covid-19( 06قصص نجاح ملهمة لواقع أفضل مع
براءة اختراع في 
»طب األسنان«

م��ن:  امل��ك��ون  ال��ف��ري��ق   ح�صل 

طبيب الأ�صنان اأحمد بن اإبراهيم 

الزهراين خريج كلية طب الأ�صنان 

�صعود،  والدكتوة  امللك  بجامعة 

اأ�صماء بنت عبدالرحمن العكر�ش 

بق�صم طب  امل�����ص��ارك  الأ���ص��ت��اذ 

الفم وعلوم الت�صخي�ش،  والدكتور 

امل�صاعد  الأ�صتاذ  ال�صاوي  طارق 

بق�صم الهند�صة الكهربائية بكلية 

الهند�صة بجامعة امللك �صعود على 

 Infrared « براءة اخرتاع بعنوان

 Alignment Guide for
X-ray Machine«  من 
»امل��ك��ت��ب الأم���ري���ك���ي ل����راءات 

الإخرتاع«.

التفا�صيل �صـ 2 

برنامج الصم
تحت المجهر

بداأ العام الدرا�صي 1442ه� 

التحديات  من  بالكثري  حمّماًل 

هيئة  وع�صو  اجلامعي  للطالب 

تلقي  همه  ف���الأول  التدري�ش، 

العلم  ونهل  ب�صال�صة  املعلومة 

همه  وال��ث��اين  ال�صابق،  يف  كما 

اإي�صال املعلومة والتاأكد من فهم 

جهودهما  وبني  الطلبة،  جميع 

لكم،  التجربة  لنقل  نحن  جئنا 

فالتعلم الإلكرتوين اأو التعلم عن 

بعد به الكثري من املزايا وبع�ش 

العيوب للطالب ال�صامع، فكيف 

يكون الو�صع مع الطالب الأ�صم 

يدّر�صهم  ومن  ال�صمع  و�صعيف 

ويقوم بالرتجمة الإ�صارية لهم!

التفا�صيل �صـ 8 

لتعزيز التعاون يف املجاالت العلمية والبحثية

مذكرة تفاهم بين »اإلسكان« و »الجامعة«
وجامعة  الإ�صكان،  وزارة  وقعت 

امللك �صعود، الأحد املا�صي، مذكرة 

تفاهم لتعزيز التعاون بني اجلانبني 

فيما يتعلق بتطوير ال�صراكة لإعداد 

درا�صات بحثية وا�صت�صارية يف املجال 

برامج  ودعم  والهند�صي،  الإ�صكاين 

وعمل  والبحوث،  العليا  الدرا�صات 

الدرا�صات القت�صادية والجتماعية 

املجتمعي،  الوعي  لرفع  وال��ن��دوات 

وتنظيم ور�ش العمل لتبادل اخلرات 

وا�صتعرا�ش التجارب الدولية.

ب��ح�����ص��ور  امل����ذّك����رة  ت��وق��ي��ع  مت 

ال�صوؤون  وزير  الإ�صكان  وزير  معايل 

الأ�صتاذ  املُكلّف  والقروية  البلدية 

ماجد بن عبداهلل احلقيل، ومعايل 

بن  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�ش 

نائب  ومعايل  الُعَمر،  عبدالرحمن 

املهند�ش عبداهلل بن  الإ�صكان  وزير 

حممد البدير، يف مقر اجلامعة.

ومب��وج��ب امل��ذك��رة امل��وق��ع��ة بني 

�صعود  امللك  تقوم جامعة  اجلانبني، 

ودرا�صات  اإمكانيات  من  لديها  مبا 

علمية بالتعاون مع وزارة الإ�صكان يف 

و�صع اإطار لتعزيز التعاون والتكامل 

وتوحيد اجلهود بني اجلهتني لتفعيل 

روؤية  اأه��داف  لتحقيق  اإ�صهاماتهما 

برفع  يتعلق  فيما   2030 اململكة 

ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي وال���ت���ع���اون يف 

امل�صرتكة  البحوث  واإج��راء  امل�صاريع 

للن�صر  ال��ب��اح��ث��ني  ج��ه��ود  وحت��ف��ي��ز 

البحثية،  الدرا�صات  واإعداد  العلمي 

املبتكرة  البحثية  الأف���ك���ار  ودع���م 

لتوفري برامج عملية مميزة.

التفا�صيل �صـ 3  

stc تدشين »كرسي
للذكاء االصطناعي«

د�صن معايل رئي�ش اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يف مقر 

اجلامعة الثالثاء املا�صي »كر�صي stc للذكاء ال�صطناعي« الذي يهدف اإىل 

تعزيز البتكار واحللول الرقمية والتوطني يف تطبيقات الذكاء ال�صطناعي 

والتجارة،  وال�صناعة،  »الطب،  مثل:  واقت�صادية  علمية  جمالت  عدة  يف 

والزراعة«، وذلك بح�صور الرئي�ش التنفيذي ملجموعة »stc« املهند�ش نا�صر 

النا�صر.

الذكاء  اأبحاث  كر�صي  لدعم   »stc« مع  التفاق  مت  اأنه  معاليه  واأو�صح 

ال�صطناعي؛ ليحقق ال�صتثمار الأمثل لإمكانات وطاقات الطرفني، وي�صهم 

بناء منوذج  يلبي طموح اجلامعة يف  امل�صتقبلية، مبا  اأهدافهما  يف حتقيق 

ال�صتقاللية،  وتعزيز  امل��وارد  تنمية  يف  ي�صاعد  اخلا�ش  القطاع  مع  تعاون 

يف  العلمي  البحث  ت�صجيع  طريق  عن  البتكار  وحتقيق  املعرفة،  وتبادل 

املجالت املتخ�ص�صة كافة.

الن�صاط  �صيرثي  الكر�صي  تد�صني  اأن  النا�صر  املهند�ش  اأف��اد  جهته  من 

 »stc« البحثي يف جمال الذكاء ال�صطناعي، ويعد دليال على التزام �صركة

بتبني مبادرات ت�صهم يف توفري حلول م�صتدمية الأثر للمجتمع والقت�صاد 

والبيئة، مبيًنا اأن الكر�صي �صيدعم جهود توطني الذكاء ال�صطناعي و�صتوفر 

نتائج البحث معلومات وحلول مفيدة يف جمال التطبيقات التي �صت�صتفيد 

.»stc« منها

بدوره عّد وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي رئي�ش اللجنة 

لالبتكار  الكر�صي حا�صنة  الدكتور خالد احلميزي  البحث  لكرا�صي  العليا 

يف  ي�صهم  مما  ال�صطناعي  الذكاء  جمال  يف  والتطوير  العلمي  والبحث 

الإ�صهام يف توفري حلول  اإىل  اإ�صافة  البحثية والتطبيقية  الدرا�صات  اإثراء 

م�صتدمية الأثر للمجتمع املعريف والتوطني.

فيما اأبان امل�صرف العام على الكر�صي الدكتور اأحمد ال�صند اأن التعاون 

بني اجلامعة و�صركة »stc« لتطوير م�صاريع خا�صة بتحليل البيانات واإنرتنت 

الح��رتايف  امل�صتوى  على  يدل  والروبوتات  القرار  دعم  واأنظمة  الأ�صياء 

جلامعة امللك �صعود لاللتزام بتنفيذ هذه امل�صاريع بجودة عالية.

افتتاح »معرض شارك«
بالمدينة الطبية

العمر،  عبدالرحمن  بن  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�ش  معايل  افتتح 

امللك خالد  البالزا مب�صت�صفى  بهو  �صارك« يف  »معر�ش  املا�صي،  الأربعاء 

اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية، والذي يهدف اإىل ت�صليط ال�صوء على 

الرامج وامل�صاريع التي حتقق كفاءة الت�صغيل وتقلل الهدر.

التفا�صيل �صـ 3 
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مجلس الجامعة يعقد اجتماعه 
الرابع عن بعد

نائب  اجلامعة،  رئي�س  معايل  تراأ�س 

بدران  الدكتور  رئي�س جمل�س اجلامعة، 

جل�سات  راب��ع  العمر،  عبدالرحمن  بن 

1442ه�  العام  لهذا  اجلامعة  جمل�س 

با�ستخدام  ب��ع��د  ع��ن  ُع��ق��دت  وال��ت��ي 

�سباح  الإلكرتوين   »ZOOM« برنامج 

يوم الثالثاء 1442/04/16ه� بح�سور 

اجلامعات  �سوؤون  ملجل�س  العام  الأم��ن 

الدكتور حممد بن عبدالعزيز ال�سالح، 

الكليات  وع���م���داء  اجل��ام��ع��ة  ووك����الء 

والعمادات امل�ساندة واملعاهد.

اهلل  بحمد  اجلل�سة  معاليه  افتتح 

باأع�ساء  معاليه  رّحب  ثم  عليه،  والثناء 

املجل�س احل�سور.

������َد ال��دك��ت��ور خ��ال��د  م���ن ج��ه��ت��ه، اأكَّ

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  احلميزي، 

جمل�س  اأم��ن  العلمي،  والبحث  العليا 

ملجل�س  الرابعة  اجلل�سة  اأن  اجلامعة، 

من  ع��دداً  احتوت  العام  لهذا  اجلامعة 

جمال�س  بع�سويات  اخلا�سة  القرارات 

الكليات وال�ستعانة باخلدمات.

املجل�س  لأع�ساء  �سكره  رئي�س اجلامعة  معايل  قدم  اخلتام،  ويف 

بجودة خمرجات  الرتقاء  املتوا�سلة يف  على جهودهم  مثنياً  املوقر 

اجلامعة.

براءة اختراع لفريق علمي 
»طب األسنان« بـ

اإبراهيم  بن  اأحمد  الأ�سنان  طبيب  م��ن:  املكون  الفريق   ح�سل 

�سعود،  والدكتوة  امللك  بجامعة  الأ�سنان  كلية طب  الزهراين خريج 

اأ�سماء بنت عبدالرحمن العكر�س الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم طب الفم 

وعلوم الت�سخي�س،  والدكتور طارق ال�ساوي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم 

الهند�سة الكهربائية بكلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود على براءة 

 Infrared Alignment Guide for X-ray « اخرتاع بعنوان 

Machine«  من »املكتب الأمريكي لرباءات الإخرتاع«.
وبهذه املنا�سبة تلقى الفريق العلمي التهنئة من عمادة ومن�سوبي 

كلية طب الأ�سنان،  وعمادة الكلية، اإذ ت�سيد بالفريق العلمي، فاإنها 

التوفيق،  من  مزيداً  لهم  اهلل  �سائلة  ومباركتها،  تهنئتها  لهم  تقدم 

والإجنازات العلمية الراقية.

محاضرة حول خطر االستخدام 
الخاطئ للمسكنات

كتبت: �سارة ال�سويداء 

عن  موؤخراً، حما�سرة  واملوهوبن  املتفوقن  الطلبة  برنامج  نظم 

بُعد بعنوان »خطر ال�ستخدام اخلاطئ للم�سكنات« قدمها الدكتور 

�ساري ال�سانع، وقد بداأ املحا�سرة باحلديث عن الأدوية وذكر نبذة 

عنها وطريقة عملها يف اجل�سم والطريقة ال�سحيحة ل�ستخدامها، 

ثم تلى ذلك احلديث عن خطر ال�ستخدام اخلاطئ لالأدوية، واإ�ساءة 

ا�ستخدامها، وتاأثريها على ج�سم الإن�سان، ثم حتدث عن امل�سكنات 

باأنواعها وكيفية ا�ستخدامها والأعرا�س امل�ساحبة لبع�س امل�سكنات 

وخطورتها يف حالة عدم اللتزام باخلطة العالجية، وختم املحا�سرة 

بفتح باب ال�ستف�سارات والرد على اأ�سئلة احل�سور.

د. السلمان: ميزانية 2021 استمرار
لمسيرة النماء واالزدهار والعطاء 

المجلس العلمي يعقد اجتماعه التاسع للعام الحالي 

جولة تفقدية لعميد كلية علوم الرياضة
للوقوف على �ضري االختبارات النهائية احل�ضورية

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��ن 

ال�����س��ري��ف��ن امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن 

و�ساحب  ���س��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز 

بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 

 – اهلل  حفظهما   – ال��دف��اع  وزي��ر 

العامة  امليزانية  �سدور  مبنا�سبة 

للدولة 1441 – 1442ه�.

وق����ال ال��دك��ت��ور ال�����س��ل��م��ان، اإن 

تنعم  ال�سعودية  العربية  اململكة 

بف�سل  ثم  اهلل  بف�سل  احلمد  وهلل 

القيادة الر�سيدة لهذا الوطن مبزيد 

وال�ستقرار  والرخاء  الزده��ار  من 

عالوة  املجالت،  كل  يف  املتوا�سل 

املواطن  و�سالمة  �سحة  جعل  على 

وامل���ق���ي���م ع��ل��ى راأ�������س اله��ت��م��ام 

واحل��ر���س، وك��ل ه��ذا ك��ان وا�سحاً 

التي  ك��ورون��ا  اأزم���ة  ظ��ل  يف  وجلّياً 

ُجّل  على  اجل�سيم  بال�سرر  حلقت 

اململكة  منها  وخرجت  العامل  دول 

وهلل احلمد باقت�ساد مرن ومتن.

اأه��م  اأن م��ن  ال�����س��ل��م��ان،  وذك���ر 

حكومتنا  لدى  الركائز 

ال����ر�����س����ي����دة ت��ع��زي��ز 

القت�سادي  ال�ستقرار 

وال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة 

ودع��������م امل�������س���اري���ع 

الأزم��ة  ومع  التنموية، 

ت��ع��زي��ز  مت  اه���ن���ة  ال���َرّ

ق�����������درات ال���ق���ط���اع 

ال�سحي ودعم القطاع 

غري  ب�سكل  اخل��ا���س 

م�������س���ب���وق، ل���ت���ف���ادي 

التَِبعات ال�سحية والقت�سادية على 

هذه الأر�س الغالية.

وكل هذا كان له اأثر وا�سح على 

وعلى �سحة  القت�سادية،  املنظومة 

و�سالمة املواطن واملقيم، واأكد على 

يف  ال�سريفن  احلرمن  خادم  ذلك 

املنا�سبة،  بهذه  األقاها  التي  كلمته 

توجيهاتنا  �سدرت  »قد  قال:  حيث 

الأولوية  امليزانية  هذه  تعطي  ب��اأن 

واملقيمن  املواطنن  �سحة  حلماية 

و���س��الم��ت��ه��م، وم��وا���س��ل��ة اجل��ه��ود 

على  اجلائحة  هذه  اآث��ار  من  للحد 

على  العمل  وا�ستمرار  اقت�سادنا، 

وتطوير  القت�سادي،  النمو  حتفيز 

اخل�����دم�����ات، ودع����م 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 

وامل����ح����اف����ظ����ة ع��ل��ى 

وظ���ائ���ف امل��واط��ن��ن 

فيه«.

ال�سلمان  د.  ون���وه 

بكلمة �سمو ويل العهد 

على  كذلك  اأكد  الذي 

لتقليل  ق��دم��اً  امل�سي 

اآث����ار ه���ذه اجل��ائ��ح��ة 

مب�سيئة  زوال��ه��ا  حتى 

موا�سلة  »�ستتم  ق��ال:  حيث  اهلل، 

اتخاذ كل ما من �ساأنه تعزيز النمو 

من  اأن  كما  امل�ستدام،  القت�سادي 

العمل  موا�سلة  امليزانية  اأول��وي��ات 

اجلائحة،  اآث���ار  حتجيم  اأج���ل  م��ن 

وحت�سن التعامل معها«.

التعليم  قطاع  اأن  ال�سلمان  واأكد 

من  كرمية  ورع��اي��ة  بعناية  يحظى 

بلغت  ح��ي��ث  احل��ك��ي��م��ة،  ال��ق��ي��ادة 

للقطاع  امل��ع��ت��م��دة  املُ��خ�����س�����س��ات 

يف  واأعلى خم�س�س  اأكرب  التعليمي 

186 مليار  هذه امليزانية حيث بلغ 

ريال ومبا يعادل %19 من امليزانية 

املعتمدة، وهذا الدعم ال�سخي بكل 

�سري  ح�سن  على  �سينعك�س  تاأكيد 

ُمتزنة  ب��خ��ط��وات  التعليم  عجلة 

القطاع  ب��ه��ذا  تنه�س  وحم�����ُس��وب��ة 

احليوي والهام.

واأ����س���اف وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة: كل 

متانة  على  م��وؤ���س��راً  يعد  ن���راه  م��ا 

الق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي، وح��ك��م��ة 

القيادة  الر�سيدة التي ت�سعى جاهدة 

ل�ستقراره وازدهاره وحماية الوطن 

واملواطن، ونحمد اهلل اأن حبا لهذا 

تقود  الهمة  عظيمة  قيادة  الوطن 

النه�سة والتنمية بكل عزم واإ�سرار 

يف  القمة  نحو  وا�سح  طريق  وعلى 

خُمتلف املجالت.

ق��ائ��اًل:  ال�����س��ل��م��ان  د.  واخ��ت��ت��م 

اأ�ساأل اهلل اأن يوفق خادم احلرمن 

الأمن  ال�سريفن و�سمو ويل عهده 

الدين  خلدمة   - اهلل  –  يحفظهم 
لوطننا  اهلل  ن�ساأل  كما  وال��وط��ن، 

والتقدم  التنمية  من  مزيداً  الغايل 

نعمة  علينا  ي��دمي  واأن  والزده���ار، 

قيادتنا  والرخاء يف ظل  ال�ستقرار 

وي��ب��ارك  ي�سددهم  واأن  الر�سيدة 

عمل  وكل  به  يقومون  جهد  كل  يف 

ي�سعون له.

اجتماعه  العلمي  املجل�س  عقد 

ال��ت��ا���س��ع ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي احل��ايل 
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برئا�سة  الإلكرتوين،   »Meetings
العليا  ل��ل��درا���س��ات  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

بن  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث 

اإبراهيم احلميزي.

وق�����د ن���اق�������س امل��ج��ل�����س خ���الل 

مو�سوعاً  و�سبعن  واحداً  الجتماع 

بالرتقية  اخلا�سة  املو�سوعات  من 

به  يخت�س  مم��ا  وغ��ريه��ا  والتعين 

املجل�س العلمي.

�سرح بذلك الدكتور عبداللطيف 

املجل�س  اأمن  غيهب،  اآل  اأحمد  بن 

املجل�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار  العلمي، 

ع�سر  ثالثة  برتقية  ق��رارات  اتخذ 

وهم  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  م��ن 

كالتايل:

- د. ثامر بن عبداهلل بن نا�سر 

بن تريكي، اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك، 

بق�سم اجلراحة بكلية الطب.

اإىل  ح�سن،  مهدي  حممد  د.   -

نظم  بق�سم  م�سارك،  اأ�ستاذ  رتبة 

احلا�سب  ع��ل��وم  بكلية  امل��ع��ل��وم��ات 

اإ���س��ادة املحكمن  وامل��ع��ل��وم��ات، م��ع 

بامل�ستوى املتميز لإنتاجه العلمي.

بن  عبدالعزيز  ب��ن  �سامي  د.   -

اأ�ستاذ،  رتبة  اإىل  الن�سار،  �سليمان 

بق�سم اجلراحة بكلية الطب.

- د. عمر بن عبداهلل بن حممد 

بق�سم  اأ�ستاذ،  رتبة  اإىل  عبيد،  بن 

اجلراحة بكلية الطب.

بن  عبدالرحمن  بن  د. حممد   -

اأ�ستاذ،  رتبة  اإىل  اخلريف،  حممد 

بكلية  الإ���س��ع��اع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بق�سم 

العلوم الطبية التطبيقية، مع اإ�سادة 

لإنتاجه  املتميز  بامل�ستوى  املحكمن 

العلمي.

�سعيد  ب��ن  �سفر  ب��ن  ثبيت  د.   -

بق�سم  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  ال�سهراين، 

الأغذية  علوم  بكلية  النباتي  الإنتاج 

والزراعة.

اإىل  اأور جنزيب،  خور�سيد  د.   -

التميز  مبركز  م�سارك،  اأ�ستاذ  رتبة 

لأمن املعلومات.

عبداجلواد  عو�س  حممد  د.   -

الرتتوري، اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك، 

بق�سم مهارات تطوير الذات بعمادة 

ال�سنة الأوىل امل�سرتكة.

العتيبي،  �سهيل  رفاع  �سهل  د.   -

الدرا�سات  بق�سم  اأ�ستاذ،  رتبة  اإىل 

الإ�سالمية بكلية الرتبية.

حمد  عبدالعزيز  اجلوهرة  د.   -

ال�سعدون، اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك، 

بق�سم الآثار بكلية ال�سياحة والآثار.

ع���ب���دال���ع���زي���ز  ح�������س���ة  د.   -

رتبة  اإىل  امل���ب���ارك،  ع��ب��دال��رح��م��ن 

اجلغرافيا  بق�سم  م�سارك،  اأ�ستاذ 

بكلية الآداب.

حممد  ع���ب���داهلل  ���س��ع��اد  د.   -

م�سارك،  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  امل�سعل، 

بق�سم الت�سويق بكلية اإدارة الأعمال.

عبداهلل  عبدالعزيز  تهاين  د.   -

م�سارك،  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  امل�سعل، 

بكلية  الإ�سالمية  الدرا�سات  بق�سم 

الرتبية.

انطالقاً من حر�سه على �سالمة 

اأبنائه الطالب وبناته الطالبات، قام 

عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط 

البدين بجامعة امللك �سعود الدكتور 

تفقدية  بجولة  اجللعود،  �سليمان 

ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ���س��ري الخ��ت��ب��ارات 

من  وال��ت��اأك��د  احل�سورية،  النهائية 

تطبيق كافة الإج��راءات الحرتازية 

والتعليمات الوقائية.

للجميع  اجللعود  الدكتور  ومتنى 

التوفيق والنجاح.

برئا�ضة وكيل اجلامعة للدرا�ضات العليا والبحث العلمي



كتب: م�ساعد الغنيم

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

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

»معر�س  املا�سي،  الأربعاء  العمر، 

مب�ست�سفى  البالزا  بهو  يف  �سارك« 

امل��ل��ك خ��ال��د اجل��ام��ع��ي ب��امل��دي��ن��ة 

يهدف  وال���ذي  اجلامعية،  الطبية 

الربامج  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 

وامل�������س���اري���ع ال���ت���ي حت��ق��ق ك��ف��اءة 

الت�سغيل وتقلل الهدر.

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأو���س��ح 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

اأحمد بن �سالح هر�سي يف كلمة له 

احتياجات  تلبي  الطبية  املدينة  اأن 

املجتمع يف جمال الرعاية ال�سحية، 

برامج  خ��الل  م��ن  اأ�سبحت  حيث 

العلمي  والبحث  الطبي  ال��ت��دري��ب 

ُمنتجة للكوادر ال�سحية املوؤهلة.

يوؤكد  �سارك«  »معر�س  اأن  واأف��اد 

ع���زم امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

يف  اجلامعة  اأه���داف  حتقيق  على 

الو�سول اإىل الريادة العاملية ا�ستناداً 

لتو�سيات املجل�س التنفيذي للمدينة 

يف  قدماً  للم�سي  اجلامعية  الطبية 

طريق التميز من خالل و�سع خطة 

مع  قبلها  مل��ا  مكملة  اإ�سرتاتيجية 

وحتديث  املبادرات  وتقييم  مراجعة 

اإىل  اخلطة  تلك  وم�ساريع  برامج 

هذه  اأن  واأ���س��اف  2022م.   ع��ام 

القيمة  تعزيز  اإىل  تهدف  املراجعة 

التناف�سية للمدينة الطبية وا�ستثمار 

اإيجاد  مع  الأمثل  بال�سكل  مواردها 

م�����س��ادر مت��وي��ل��ي��ة م��ت��ع��ددة حتقق 

الهدر،  وتقلل  الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة 

وتدعم كفاءة الأداء املايل والإداري، 

وتدعم م�ستوى اجلاهزية يف حتقيق 

كفاءة الإنفاق ب�سكل ذاتي وم�ستدام.

يقدم  �سارك«  »معر�س  اأن  وب���نّ 

الطبية  امل��دي��ن��ة  مل�����س��اري��ع  ع��ر���س��اً 

من  وامل�ستقبلية  ال�سابقة  اجلامعية 

خالل تبادل اخلربات والتجارب ب� 

الأق�سام والإدارات والوحدات لتكون 

امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  م��ع  متوائمة 

وال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات 

والبحثية وفق روؤية 2030.

ح�����س��ر ح��ف��ل الف���ت���ت���اح وك��ي��ل 

اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان، 

حتقيق  ملركز  التنفيذي  والرئي�س 

عبدالرزاق  املهند�س  الإنفاق  كفاءة 

ال���ع���وج���ان، وع����دد م���ن امل��دي��ري��ن 

التنفيذي� يف املركز واملدينة الطبية 

اجلامعية.

الإ�سكان،  ووزارة  اجلامعة  وقعت 

الأحد املا�سي، مذكرة تفاهم لتعزيز 

يتعلق  فيما  اجلانب�  ب�  التعاون 

درا�سات  لإع��داد  ال�سراكة  بتطوير 

ب��ح��ث��ي��ة وا���س��ت�����س��اري��ة يف امل��ج��ال 

برامج  ودعم  والهند�سي،  الإ�سكاين 

وعمل  والبحوث،  العليا  الدرا�سات 

الدرا�سات القت�سادية والجتماعية 

املجمعي،  ال��وع��ي  لرفع  وال��ن��دوات 

وتنظيم ور�س العمل لتبادل اخلربات 

وا���س��ت��ع��را���س ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة، 

يف  اململكة2030  ل��روؤي��ة  حتقيقاً 

ال�سعودية  الأ���س��ر  ل��دع��م  ال��ت��ع��اون 

وفق  لهم  املنا�سبة  امل��ن��ازل  لتملك 

احتياجاتهم وقدراتهم.

وزير  معايل  التوقيع  حفل  ح�سر 

البلدية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  الإ���س��ك��ان 

بن  ماجد  الأ�ستاذ  املُكلنّف  والقروية 

ع��ب��داهلل احل��ق��ي��ل، وم��ع��ايل رئي�س 

اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن 

نائب  ومعايل  العمر،  عبدالرحمن 

املهند�س عبداهلل بن  الإ�سكان  وزير 

حممد البدير.

ومب��وج��ب امل��ذك��رة امل��وق��ع��ة ب� 

اجلانب�، تقوم جامعة امللك �سعود 

ودرا�سات  اإمكانيات  من  لديها  مبا 

الإ�سكان  وزارة  بالتعاون مع  علمية 

ال��ت��ع��اون  لتعزيز  اإط���ار  و���س��ع  يف 

وال��ت��ك��ام��ل وت��وح��ي��د اجل��ه��ود ب� 

اجل��ه��ت��� ل��ت��ف��ع��ي��ل اإ���س��ه��ام��ات��ه��م��ا 

اململكة  روؤي����ة  اأه�����داف  لتحقيق 

الوعي  ب��رف��ع  يتعلق  فيما   2030
امل�ساريع  يف  وال��ت��ع��اون  املجتمعي 

وحتفيز  امل�سرتكة  البحوث  واإجراء 

العلمي  للن�سر  ال��ب��اح��ث���  ج��ه��ود 

ودعم  البحثية،  الدرا�سات  واإعداد 

لتوفري  املبتكرة  البحثية  الأف��ك��ار 

برامج عملية مميزة.

الإ�سكان  وزي��ر  معايل  اأك��د  وقد 

الأ�ستاذ ماجد بن عبداهلل احلقيل، 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ملا 

تُ�سهم يف حتقيق  بنود  تت�سمنه من 

ب��ت��وط��ي��د   2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة 

واجلامعات  ال��وزارة  ب�  ال�سراكة 

ال�����س��ع��ودي��ة، مل��ا ل��دى ال����وزارة من 

وميدانية  ت�سريعية  وا�سعة  خربات 

والعمراين  الإ���س��ك��اين  امل��ج��ال  يف 

اإمكانيات  من  اجلامعة  متتلكه  وملا 

ودرا�سات وبحوث علمية يف املجال 

ب�  املنفعة  يحقق  مما  الإ�سكاين، 

برنامج  اأه��داف  لتحقيق  اجلهت� 

»الإ����س���ك���ان«- اأح���د ب��رام��ج روؤي���ة 

اجل��ودة  لتعزيز   2030- اململكة 

ال�سكنية  امل�����س��اري��ع  يف  ال��ن��وع��ي��ة 

العقاري�  املطورين  ك��ف��اءة  ورف��ع 

م��ن خ��الل ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات 

رف��ع  اإىل  اإ���س��اف��ًة  امل��ت��خ�����س�����س��ة، 

�سكنية  منتجات  لتوفري  الإنتاجية 

لفتاً  املنا�سبة،  واجل��ودة  بال�سعر 

ب�سكل  �ستُ�سهم  التفاقية  اأن  اإىل 

الت�سييد  قطاع  تطوير  يف  مبا�سر 

اأهداف  اأهم  اأحد  لتحقيق  والبناء، 

ن�سبة متلك  برفع  الإ�سكان  برنامج 

بحلول   70% اإىل  للم�ساكن  الأ�سر 

عام 2030.

رئي�س  معايل  لفت  جانبه،  من 

العمر  ب���دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

اإىل اأن القطاع العقاري يف اململكة 

وميلك  ال��واع��دة  القطاعات  اأح��د 

ف��ر���س��اً ك��ب��رية ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

اجلامعة  ب���  امل�����س��رتك  البحثي 

الباحث�  جهود  لتحفيز  وال��وزارة 

يف  ال��ع��ل��م��ي  للن�سر  وامل��ه��ن��د���س��� 

وتقدمي  ال��ع��الق��ة،  ذات  امل��ج��الت 

وت��دري��ب  العلمية  ال���س��ت�����س��ارات 

الور�س  واإقامة  الب�سرية  الكوادر 

العلمية  وال��ن��دوات  واملحا�سرات 

بالر�سد  ال�سلة  ذات  امل�سرتكة 

الإ����س���ك���اين وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات 

الإ����س���ك���ان���ي���ة وغ����ريه����ا ���س��م��ن 

وتقنية  واجلودة  التطوير  جمالت 

الإح�سائي  والتحليل  املعلومات 

من  وغريها  القيا�سي  والقت�ساد 

املجالت.
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بح�ضور احلقيل والعمر..

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجامعة و»اإلسكان«

الجامعة تستضيف 
اجتماع لجنة القبول الموحد

ا�ست�سافت جامعة امللك �سعود الجتماع الأول للجنة القبول الإلكرتوين 

املوحد للطالب والطالبات يف اجلامعات احلكومية مبنطقة الريا�س والكلية 

التقنية بالريا�س.

الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  الجتماع  وراأ�س 

حممد النمي بح�سور 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�سحية، جامعة الأمري �سطام بن 

عبدالعزيز، جامعة �سقراء، جامعة املجمعة، واملدير العام ل�سوؤون املتدرب� 

باملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.

على  ا�ستمل  ال��ذي  الأعمال  ج��دول  ا�ستعرا�س  الجتماع  خالل  وج��رى 

للعام  القبول  لإج��راءات  الزمني  اجلدول  مناق�سة  اأهمها  مو�سوعات  عدة 

اجلامعي القادم 1443 ه�، وت�سكيل اللجان الفرعية العاملة يف البوابة من 

اأجل متابعة اإجراءات وعمليات القبول املختلفة، كما مت اإطالع اللجنة على 

التحديثات التي طراأت على بوابتي القبول الإلكرتوين للطالب والطالبات 

ليواكب اآخر التطورات يف جمال ت�سميم �سفحات الويب.

وتعدنّ جتربة القبول املوحد يف اجلامعات احلكومية يف منطقة الريا�س 

-التي ت�سم اأي�ساً الكلية التقنية بالريا�س- من التجارب الرائدة يف التكامل 

التقني والإداري ب� اجلامعات والكليات التقنية.

تطوير  موا�سلة  الريا�س على  املوحد يف منطقة  القبول  وحتر�س جلنة 

للو�سول  فيها  امل�سرتكة  والكليات  اجلامعات  يف  القبول  واإج��راءات  اآليات 

لنتائج اأف�سل يف التوظيف الأمثل للتقنية، وال�ستفادة الق�سوى من املقاعد 

املتاحة و�سمان عدم الهدر فيها من خالل تفادي تكرار القبول يف اجلامعات 

الطالب  على  واجلهد  الوقت  لتوفري  وتوحيدها  القبول  اإجراءات  وت�سهيل 

الكليات  اأو  اجلامعات  يف  البيانات  اإدخ��ال  تكرار  وتاليف  اأمورهم  واأولياء 

التقنية.

رئيس الجامعة يفتتح »معرض شارك« بالمدينة الطبية

براءة اختراع في الكشف عن اإلشعاعات
الربيثن  حمد  ال��دك��ت��ور  ح�سل 

والدكتور عبداهلل الع�سيب وطالب 

ق�سم  م��ن  �سما  خ��ال��د  ال��دك��ت��وراه 

العلوم،  بكلية  وال��ف��ل��ك  ال��ف��ي��زي��اء 

م���ن مكتب  اخ�����رتاع  ب�����راءة  ع��ل��ى 

لتطوير  الأمريكي  الخ��رتاع  براءة 

الإ�سعاعات  عن  للك�سف  ح�سا�س 

النووية.

وج����اء ه���ذا الإجن�����از اجل��دي��د 

كر�سي  مع  بالتعاون  العلوم  لكلية 

احل�سا�سات  ومعمل  الرتايبولوجيا 

مبعهد امللك عبداهلل لتقنية النانو.
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رعى توقيع 3 اتفاقيات جلامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل

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

وزير التعليم يرعى حفل جائزة مكتب التربية 
للتفوق الدراسي

السعودية ضمن الدول ذات 
التنمية البشرية المرتفعة جدًا

والأربعني  عربياً  الثاين  الرتتيب  ال�سعودية  العربية  اململكة  حققت 

عاملياً من بني 189 دولة واإقليماً يف قائمة الدول ذات التنمية الب�سرية 

الأمم  برنامج  عن  ال�سادر  الب�سرية  التنمية  تقرير  وفق  جداً،  املرتفعة 

»احلدود  بعنوان  العام  هذا  جاء  الذي  2020م  لعام  الإمنائي  املتحدة 

التالية للتنمية الب�سرية والإن�سانية«.

ويعتمد قيا�س موؤ�سر التنمية الب�سرية على تقييم التقدم الذي يحدث 

احلياة  وه��ي:  للتنمية،  اأ�سا�سية  جوانب  ثالثة  يف  الطويل  امل��دى  على 

الو�سول  واإمكانية  للفرد،  املتوقع  بالعمر  وتُقا�س  الطويلة  ال�سحية 

للمعرفة وتُقا�س ب�سنوات التعليم املتاحة لالأطفال يف �سن التعليم املبكر 

والكبار من �سن 23 فاأكرث، اإ�سافة اإىل م�ستوى املعي�سة الكرمية ويقا�س 

بن�سيب الفرد من اإجمايل الدخل القومي.

تناول  ال��ذي   2020 لعام  ال�سادر  التقرير  يف  اململكة  موؤ�سر  وبلغ 

مو�سوع التنمية الب�سرية للجميع »0،854» نقطة.

وبح�سب املوؤ�سرات الرئي�سة الأربعة للتقرير، فقد بلغ ر�سيد اململكة 

يف موؤ�سر متو�سط العمر املتوقع عند الولدة »75.1« �سنة، وبلغ ر�سيدها 

يف موؤ�سر �سنوات الدرا�سة املتوقعة »16.1« �سنة، وبلغ متو�سط �سنوات 

الناجت  اإجمايل  الفرد من  التقرير ح�سة  وقّدر  �سنة،   »10.2« الدرا�سة 

القومي ب� »47،495« األف دولر اأمريكي.

ثم  اإيرلندا،  تليها  عاملياً،  الأوىل  املرتبة  جاءت يف  الرنويج  اأن  يذكر 

حلت  بينما  اخلام�سة،  املرتبة  يف  اآي�سلندا  ثم  كوجن،  فهوجن  �سوي�سرا، 

اململكة املتحدة يف املرتبة 13، والوليات املتحدة يف املرتبة 17، واليابان 

يف املرتبة 19، وجاءت اأ�سبانيا يف املرتبة 25 متقدمة على فرن�سا التي 

حلت يف املرتبة 26 عاملياً.

تمديد الموافقة للمبتعثين 
بالدراسة »عن بعد«

بناًء على توجيهات القيادة الر�سيدة -حفظها اهلل- اأ�سدر معايل وزير 

بتمديد املوافقة للمبتعثني  اآل ال�سيخ قراراً  التعليم د. حمد بن حممد 

بالدرا�سة عن بُعد يف جميع املراحل الأكادميية حتى نهاية الف�سل الأول 

ل�سنة 2021م، مبا ل يتعار�س مع نظام الإقامة يف بلد البتعاث.

املبتعثني فقط  ال�سرف على  ا�ستمرار  املوافقة على  القرار  وت�سمن 

»بدون املرافقني« املتواجدين باململكة خالل فرتة اجلائحة، وامل�ستمرين 

للجامعات  الوزير  نائب  رفع  القرار  ت�سمن  كما  بُعد،  درا�ستهم عن  يف 

والبحث والبتكار للحالت التي تتطلب ا�ستمرار ال�سرف على املرافقني، 

ف�سل  ملدة  البعثة  تاأجيل  الراغبني يف  طلبات  على  باملوافقة  وتفوي�سه 

املنظمة  القواعد  ووفق  القرار،  �سريان هذا  واحد خالل فرتة  درا�سي 

للتاأجيل.

واأ�سار القرار اإىل اأن ذلك ياأتي يف �سوء ما اتخذته الوزارة من تدابري 

واإجراءات احرتازية ب�ساأن فريو�س كورونا يف اململكة، ويف ظل الظروف 

اإج��راءات  يتطلب  مما  ومرافقوهم،  واملبتعثات  املبتعثون  بها  مير  التي 

ا�ستثنائية للتعامل مع تلك الظروف، ومعاجلة اأو�ساع املبتعثني واملبتعثات 

ومرافقيهم.

بالتزامن مع اليوم العاملي للغة العربية

واجلوائز ن�صف مليون ريال

الوزارة تطلق »مسابقة األمير 
عبدالله الفيصل للشعر العربي«

الفي�سل  عبداهلل  الأمري  »م�سابقة  اإطالق  عن  التعليم  وزارة  اأعلنت 

الذي  العربية،  للغة  العاملي  اليوم  مع  تزامناً  للطالب«؛  العربي  لل�سعر 

ي�سادف 18 دي�سمرب من كل عام.

وكان معايل وزير التعليم قد ت�سلّم خطاباً من �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري خالد الفي�سل بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني 

اأمري منطقة مكة املكرمة، رئي�س جمل�س اأمناء اأكادميية ال�سعر العربي؛ 

ت�سمن تقدمي �سموه جوائز للموهوبني من اأبنائه طالب وطالبات املرحلة 

الثانوية واجلامعات يف جمال ال�سعر العربي الف�سيح، وذلك بقيمة 500 

األف ريال حتت برنامج »م�سابقة الأمري عبداهلل الفي�سل لل�سعر العربي 

لطلبة املرحلة الثانوية واجلامعات«، واإ�سراف اأكادميية ال�سعر العربي.

وقدم الوزير اآل ال�سيخ �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خالد الفي�سل على مبادرته وت�سجيعه لأبنائه وبناته الطلبة يف جمالت 

وحتفيزهم  ال�سعرية،  للمواهب  دعمه  مثمناً  واللغة،  والأدب  ال�سعر 

للم�ساركة يف امل�سابقة، موجهاً معاليه باأهمية الإعداد للم�سابقة وحتقيق 

اأهدافها وم�ستوى تنفيذها يف مو�سمها الأول.

وحّددت وزارة التعليم اآلية ا�ستقبال طلبات امل�ساركات لطلبة الثانوية 

من خالل اإدارات التعليم يف كل منطقة، بينما ت�ستقبل اأكادميية ال�سعر 

الإلكرتوين،  موقعها  على  اجلامعات  من  امل�ساركني  ن�سو�س  العربي 

ل�ستقبال  اأخ��رياً  2021 موعداً  الأول من فرباير  ال��وزارة  كما حددت 

امل�ساركات، فيما تبداأ اأعمال الفرز والتحكيم يف ذات اليوم وت�ستمر حتى 

الأول من مار�س 2021، على اأن يتم ت�سليم النتائج واأف�سل 20 م�ساركة 

مع  21 منه تزامناً  بتاريخ  النتائج  ال�سهر ذاته، وتعلن  يف اخلام�س من 

اليوم العاملي لل�سعر.

د.  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  �سهد 

مبكتبه  ال�سيخ  اآل  بن حممد  حمد 

مبقر وزارة التعليم بالريا�س توقيع 

جامعة  بني  تعاون  اتفاقيات  ثالث 

الإمام عبدالرحمن بن في�سل، وكل 

من �سركة اأرامكو ال�سعودية لإن�ساء 

ال�سيرباين،  لالأمن  اأرامكو  كر�سي 

للطب  القاب�سة  رواب��ي  وجمموعة 

لإن�ساء  الدقيق  والطب  التجديدي 

و�سركة  القاب�سة،  رواب��ي  كر�سي 

لتطوير  البحثية  املنتجات  تطوير 

ت��ق��ن��ي��ة ال��ن�����س��ي��ج ال��ط��ب��ي امل�����س��اد 

اكت�سافها  مت  والتي  للميكروبات، 

مبعامل  اخرتاعها  براءة  وت�سجيل 

اجلامعة. وخمتربات 

ت��وق��ي��ع ه��ذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 

حتقيق  اإط��ار  يف  ياأتي  التفاقيات 

 2030 اململكة  روؤي��ة  م�ستهدفات 

النظام اجلديد  انطالق  مع  تزامناً 

ل��ل��ج��ام��ع��ات، وال�����ذي ي���ع���زز من 

وي�سهم  املن�سبطة،  ا�ستقالليتها 

وتفعيل  الدخل،  م�سادر  تعزيز  يف 

بني  التمايز  وحتقيق  ال�سراكات، 

امل�ساريع  اإط���الق  ع��رب  اجلامعات 

امل���ع���ززة ل��الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي يف 

والبحثية.  العلمية  املجالت 

ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأن  واأو�����س����ح 

اجلامعات  نظام  خالل  من  ت�سعى 

اجل��دي��د وجم��ال�����س الأم���ن���اء اإىل 

اجلامعات،  لتلك  موؤ�س�سي  دع��م 

نحو  امل�ستقبلية  م�ساريعها  وتوجيه 

يتطلبها  التي  الوطنية  احل��اج��ات 

�سوق العمل، داعياً بقية اجلامعات 

واإيجاد  بينها،  فيما  التمايز  اإىل 

وت�ساركية  بحثية  اإ�سرتاتيجيات 

الأخ��رى.   من جهته  مع اجلهات 

الإمام  جامعة  رئي�س  معايل  اأعرب 

عبدالرحمن بن في�سل، د. عبداهلل 

ب��ال��غ ���س��ك��ره ملعايل  ال��رب��ي�����س ع��ن 

توقيع  حفل  لرعايته  التعليم  وزير 

لها  ت�سعى  التي  التفاقيات،  هذه 

للتعاون  فر�س  خلق  يف  اجلامعة 

ال��وث��ي��ق م��ع ال��ق��ط��اع��ات الأخ���رى 

املختلفة نحو تعزيز ودعم اجلوانب 

موؤكداً  والطبية،  والبحثية  العلمية 

الهتمام  يف  م�ستمرة  اجلامعة  اأن 

ب���ت���ط���وي���ر اخل����ط����ط وال����ربام����ج 

الكفاءة  لرفع  ودعمها؛  الدرا�سية 

يف  والتعليمية  العلمية  والنوعية 

ت��ل��ك امل���ج���الت، وذل����ك ب���اإع���داد 

يف  املتخ�س�سة  العلمية  ال��ك��ف��اءة 

جمالت املعرفة، مبا ي�سد حاجات 

يف  وامل�ساركة  والإ���س��ه��ام  املجتمع 

اململكة. التنمية يف  �سعلة  حمل 

التفاقيات  توقيع  ح�سر مرا�سم 

التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  من  كل 

د.  والبتكار  والبحث  للجامعات 

رئي�س  ومعايل  ال�سديري،  حممد 

ج��ام��ع��ة الإم����ام ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

ال��رب��ي�����س،  ع���ب���داهلل  د.  ف��ي�����س��ل 

وم���ع���ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء 

ال���ع���ام���ودي،  ن��ب��ي��ل  د.  اجل��ام��ع��ة 

اأحمد  د.  الرئي�س  نائب  وم��ع��ايل 

املجل�س. واأع�ساء  ال�سعيبي، 

اأّك����د م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م د. 

اأن  ال�����س��ي��خ  اآل  ب���ن حم��م��د  ح��م��د 

بارزة يف  العام ي�سغل مكانة  التعليم 

ع��ام،  ب�سكل  ال���دول  جميع  اهتمام 

وذلك  خا�س،  ب�سكٍل  اخلليج  ودول 

اإدراًك��ا منها لدوره املحوري يف بناء 

يقود  الذي  الأمر  ال�ساملة،  التنمية 

حتّمل  اإىل  التعليمية  املوؤ�س�سات 

م�سوؤولياتها، وال�سعي اإىل رفع جودة 

التعليم وحت�سني خمرجاته.

وقال معايل د. اآل ال�سيخ يف كلمة 

األقاها خالل رعايته احلفل ال�سنوي 

جلائزة مكتب الرتبية العربي لدول 

لطلبة  ال��درا���س��ي  للتفوق  اخلليج 

التعليم العام يف دورتها الثالثة ع�سرة 

الدرا�سي  التفوق  »اإّن  بُ��ع��د«:  »ع��ن 

العملية  مل��خ��رج��ات  ع��ن��وان��اً  ي��ظ��ّل 

لن�سج  حقيقياً  وموؤ�سراً  التعليمية، 

العملية الرتبوية وجودة اأدائها«.

واأ�ساف اأن تطوير قدرات الطلبة 

الإبداعية وم�ساعدتهم على حتقيق 

اأهم  اأحد  التفوق العلمي والدرا�سي 

حم��ّك��ات جن���اح ال��ن��ظ��ام ال��رتب��وي، 

والتاأكيد  املطلوبة  اجلدوى  وحتقيق 

اجللي على �سخاء الدعم احلكومي 

وتوجيهه اإىل الوجهة الأمثل.

تكرمي  اأهمية  اإىل  معاليه  واأ�سار 

اأهمها،  اعتبارات،  لعدة  املتفوقني 

اأن التكرمي قيمة اأخالقية واإن�سانية 

منطقية  ومم��ار���س��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة، 

وح�سارية، فمن اجتهد واأجاد خليق 

احلما�س  فيه  يبّث  واأن  يُقّدر،  ب��اأن 

لال�ستمرار يف دائرة اجلد والجتهاد 

لنه�سة  �سروري  اأمر  وهو  والتفّوق، 

املجتمعات وتقّدمها.

اأّن رعاية  ال�سيخ  اآل  الوزير  واأّكد 

جلوائز  اخلا�ّس  القطاع  موؤ�س�سات 

»ج��ائ��زة  ومنها  والإب�����داع،  التميز 

التعليم  لطلبة  ال��درا���س��ي  ال��ت��ف��ّوق 

وحتفيز  لتكرمي  املخ�س�سة  العام« 

الطلبة املتفوقني درا�سًيا؛ خري دليل 

مبكتب  الأع�����س��اء  ال���دول  اأن  على 

لديها  اخلليج  لدول  العربي  الرتبية 

موؤ�س�سات رائدة ل تّدخر جهًدا يف 

اخلليجية  املجتمعات  خدمة  �سبيل 

بوجٍه عام، والتعليم بوجٍه خا�س.

للطالب  التهنئة  معاليه  وق���ّدم 

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 

املراعي  ل�سركة  وال�سكر   التحية 

نايف  الأمري  ال�سمو  بقيادة �ساحب 

�سعود  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان  ب��ن 

الكبري رئي�س جمل�س اإدارة املراعي، 

في�سل  الأ���س��ت��اذ  ل�سعادة  وال�سكر 

الرئي�س  نائب  الفهادي  م��رزوق  بن 

اأ�سهم  من  ولكل  لل�سركة،  التنفيذي 

الن�سخة من جائزة  اإخ��راج هذه  يف 

التفوق الدرا�سي لطلبة التعليم العام 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي«.

اإىل  ت��ه��دف  اجل��ائ��زة  اأن  يُ��ذك��ر 

اأ�سحاب  وروؤى  توجيهات  حتقيق 

يف  والتعليم  الرتبية  وزراء  املعايل 

جمال  يف  باملكتب  الأع�ساء  ال��دول 

ال��ع��ن��اي��ة ب��امل��وه��وب��ني وامل��ت��ف��وق��ني 

والطالبات،  الطالب  من  واملبدعني 

ال��ت��ف��ّوق  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�����س��ع��ى  ك��م��ا 

جمل�س  دول  طلبة  ل��دى  والإب�����داع 

املناف�سة،  اأب����واب  وف��ت��ح  ال��ت��ع��اون، 

واإتاحة  ومواهبهم،  قدراتهم  وتنمية 

الفر�سة لهم لاللتقاء والتوا�سل فيما 

بينهم، مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف 

تُعنى  التي  للمكتب،  الإ�سرتاتيجية 

يف  وال�ستثمار  بالنا�سئة،  بالهتمام 

الإن�سان. كما جت�ّسد اجلائزة اهتمام 

والإ�سهام  بالتعليم،  اخلا�س  القطاع 

يف �سناعة اإن�سان الغد اخلليجي.
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الن��سر: دار ج�معة امللك �سعود للن�سر

»تعلّم  كت�ب  يقدم 

الكب�ر: ربط النظرية 

وال���ت���ط���ب���ي���ق« مل��ح��ة 

ع����م���ة ع����ن ت��ع��ل��ي��م 

الع�سر  يف  ال��ك��ب���ر 

توؤثر  والتي  احل�يل 

ع���ل���ى امل��ت��ع��ل��م��ن 

ال��ك��ب���ر ك���ل��ع��ومل��ة, 

املعرفة,  وجمتمع 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���, 

وال������ت������غ������رات 

ال��دمي��وغ��راف��ي��ة 

التوجه�ت  واأهم 

وال��ف��ل�����س��ف���ت 

ال��رئ��ي�����س��ة يف 

الكب�ر. تعلّم 

اأهم  اإىل  الكت�ب  ويتطرق 

ثالث نظري�ت, ثم يدر�س نظري�ت اأكرث حداثة لتعلّم 

»الطرق  به�  يق�سد  والتي  الأندراغوجي�  مثل  الكب�ر 

والتعلم  الكب�ر«  بتعلّم  تهتم  التي  وال�سرتاتيجي�ت 

ارتب�ط  كيفية  اإىل  الكت�ب  يتطرق  كم�  التحويلي. 

وتقوم�ن  متك�مل  نحو  على  والتعلم  احلي�ة  جت�رب 

والتعلم. التحفيز  دور  مبراجعة 

املهمة يف  الأعم�ل احلديثة  الكت�ب بع�س  وي�سمل 

الوظ�ئف  ي�ستك�سف  حيث  والتعلم,  الأع�س�ب  علم 

والتطور  والذك�ء,  ك�لذاكرة,  الدم�غ  يف  الإدراك��ي��ة 

انت�س�ر  م���دى  اإىل  وي��ت��ط��رق  واحل��ك��م��ة,  امل��ع��ريف, 

التعلم  م�س�در  من  كم�سدر  واأهميته�  التكنولوجي�, 

الراهن. الع�سر  يف 

فهم وتدريس الفهم القرائي

 Jane ت�����أل����ي����ف: 

 Oakhill, Kate
 Cain, Carsten

Elbro
د.  ت�����رج�����م�����ة: 

ع����ب����داهلل حم��م��د 

ال�سرّيع

دار  ال��ن������س��ر: 

ج����م���ع���ة امل���ل���ك 

للن�سر �سعود 

ال��ه��دف  اإنَّ 

ال���ن���ه����ئ���ي م��ن 

لي�س  ال���ق���راءة 

ع���م���ل���ي���ة  يف 

ولكن  الكلم�ت,  قراءة 

يف فهم م� نقراأ.

يف  الدليل,  اأو  الكت�ب,  هذا  قيمة  تربز  هن�  من 

معريف  حقل  خلرباء  علمية  لتج�رب  خال�سة  كونه 

علمي  لنق��س  نت�ج  فهو  ف��رد؛  كل  مو�سوعه  مي�س 

التي  وامله�رات  العملي�ت  بعِر�س  موؤلفوه  فيه  �س�رك 

ا�ستمر  نق��س�  ي�  ُمغطِّ الفهم,  طريقه�  عن  ن  يتكوَّ

تو�سي�ت  يف  مع�مله  م���  وُم��ق��دِّ ال�سنن,  لع�سرات 

. عملية

تلخي�س  اإذن  ال��ي��وم  اأيدين�  ب��ن  ال��ذي  ف�لكت�ب 

للمعلِّم,  اإر�س�دي  دليل  هو  كم�  النق��س,  ذاك  ملع�مل 

الدرا�سية  امل��واد  ومعلِّم  ومه�راته�,  ال��ق��راءة  معلم 

التعليمية؛  ب�لعملية  يقوم  َمْن  ولكل  بل  مًع�,  الأخرى 

لكونه كت�ب� ي�ستعِر�س مفهوم الفهم القرائي, وكيفيَّة 

معرفة  تعدُّ  التي  فيه  امل��وؤثِّ��رة  وال��ع��وام��ل  له,  ت�سكُّ

املث�ل  �سبيل  على  ليتبنَّ  ع���م��ًة؛  املعلِّم  يحت�جه� 

تدري�سية  واأ�س�ليب  اإجراءات  من  يتبنَّ�ه  م�  �سالحيَّة 

ف�عليَّته�. ولتقييم 
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اأك�سفورد  ج�معة  ع��ن  ���س��درت 

ب����ل���ت���ع����ون م����ع م���رك���ز اأوروب�������ي 

والتغذية,  ال�سرط�ن  يف  متخ�س�س 

اإع��داده���  ا�ستغرق  حديثة  درا���س��ة 

اأن  اإىل  وخل�ست  العقدين,  قرابة 

لك�سر  اأك��رث  معر�سون  »النب�تين« 

العظ�م مق�رنة ب�آكلي اللحوم.

وقد تعر�ست هذه الدرا�سة لنتق�د 

»نخبة« من م�س�هر النب�تين الذين 

الغذائي,  النظ�م  ه��ذا  اإىل  يفرون 

اأمال يف احل�سول على حي�ة �سحية, 

يعتقدون  التي  اللحوم,  عن  بعيدا 

بدت  لذلك  بهم,  ال�سرر  تلحق  اأنه� 

الدرا�سة مف�جئة لهم.

النب�تين  م�س�هر  بن  من  وك�ن 

طبيب  ال��درا���س��ة,  ل��ه��ذه  املنتقدين 

العالج الطبيعي, م�ثيو ن�غرا, الذي 

ن�سر خال�سة الدرا�سة على ح�س�به 

»اأخب�ر  عليه�  وكتب  ب�»اإن�ستغرام«, 

خرجت  الدرا�سة  اإن  وق�ل  مزيفة«. 

ع��ن��وان مثر,  اإىل اجل��م��ه��ور حت��ت 

بعيد عن الواقع.

واأ�س�ف اأنه تلقى عددا ه�ئال من 

نت�ئج  ن�سر  �سبيحة  منذ  الر�س�ئل 

وق�ل  ت�س�أله عن حيقيته�,  الدرا�سة 

اإن اأول انتق�د ي�سجل على الدرا�سة 

ك�ن  التي  الك�ل�سيوم  بكمية  يت�سل 

املعلوم�ت  اإن  اإذ  النب�تيون,  يتن�وله� 

عليه�  اعتمدت  التي  والإح�س�ءات 

ل  ق��د  اخل�سو�س  ب��ه��ذا  ال��درا���س��ة 

تكون �سحيحة ودقيقة بكل الأحوال.

النب�تين  ف�إن  الدرا�سة,  وح�سب 

من  م��ل��ل��ي��غ��رام   591 ي���ت���ن����ول���ون 

بكثر  اأق��ل  وهي  يومي�,  الك�ل�سيوم 

به�  املو�سى  الغذائية  الكمية  م��ن 

لهم, والتي تبلغ 700 ملليغرام, ويف 

املق�بل, ك�نت جمموعة اآكلي اللحوم 

ت�ستهلك اأكرث من 1000ملليغرام من 

الدرا�سة  وت�بعت  يومي�ً.  الك�ل�سيوم 

18 ع�م�,  األ��ف �سخ�س خ��الل   55
ك�سر  اآلف   4 من  يقرب  م�  ووثقت 

وخل�ست  امل�����س���رك��ن,  ع��ظ���م  يف 

الدرا�سة اإىل اأن النب�تين يف املجمل 

من  اأك��رث  العظم  لك�سر  معر�سون 

غرهم بن�سبة تزيد عن 43 يف املئة.

وك������ن الخ���ت���الف ال��ك��ب��ر بن 

يتعلق  ال��ل��ح��وم  واآك���ل���ي  ال��ن��ب���ت��ي��ن 

الدرا�سة  وج��دت  اإذ  ال��ورك,  بك�سر 

لالإ�س�بة  عر�سة  اأكرث  النب�تين  اأن 

بهذا الك�سر ب�أكرث من 2.3 مرة, من 

اأولئك الذين يتن�ولون اللحوم.

وعندم� ق�م الب�حثون يف الدرا�سة 

كمية  على  تعديالت  اإدخ���ل  بطلب 

من  املتن�ولة  وال��ربوت��ن  الك�ل�سيوم 

قبل النب�تين, انخف�س حجم خطر 

الإ���س���ب��ة ب��ك�����س��ور ال��ع��ظ��م, وه��ذا 

دون اأخ���ذ »ال��ع��وام��ل امل��رب��ك��ة« يف 

ح�س�ب اإجم�يل اخلطر على الرغم 

ومنه�العمر  ال��ك��ب��ر,  ت���أث��ره���  م��ن 

والتدخن وموؤ�سر كتلة اجل�سم.

وراأى »ن�غرا« اأن امل�أخذ الث�ين هو 

اأخرجوا  الدرا�سة  يف  الب�حثن  اأن 

ال��ذي��ن ك���ن��وا ي��ت��ن���ول��ون اأك���رث من 

525 ملليغرام من الك�ل�سيوم خ�رج 
بعن  الأخ��ذ  عدم  مع  اخلطر,  دارة 

واأ�س�ف  الأخرى.  العوامل  العتب�ر 

اأن التب�ين يف الكمي�ت املتن�ولة من 

امل�س�ركة  املجموعة  بن  الك�ل�سيوم 

غر  دل��ي��ال  يجعله�  ال��درا���س��ة,  يف 

ق�طع يف الأمر.

امل�س�ركن  اأن ن�سف  وحتدث عن 

يف الدرا�سة من النب�تين مل يتن�ولوا 

مكمالت غذائية, علم� اأنهم يعمدون 

اإىل تن�ول مكمالت مثل فيت�من »بي 

.»12
واإىل ج�نب الدكتور ن�غرا, انتقد 

»تويرت«  على  املغردين  من  كثرون 

�سي«  اأم  »ب��ي  دوري���ة  ال��درا���س��ة يف 

على  يطلق  م��غ��رد  ومنهم  الطبية, 

يعرت�س  اإنه  ق�ل  اإذ  »تيب�س«,  نف�سه 

اأن  م��وؤك��دا  ال��درا���س��ة,  نت�ئج  على 

النب�تي نظ�م غذائي �سحي مت�م�.

�ست�فيل,  رو�س�ن�  املغردة  وق�لت 

وه����ي ج���راح���ة ت��ت��ن��ق��ل ب���ن ل��ن��دن 

نت�ئج  من  م�سدومة  اإنه�  ووا�سنطن 

هن�ك خطر  يكون  فكيف  الدرا�سة, 

مع اتب�ع النظ�م الغذائي النب�تي.

قــــــــــــــــرأت لك..

من�فع  على  ال�سحة  خرباء  يثني 

ال��ل��ي��م��ون م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة, لكن 

درا�سة بريط�نية حديثة, ك�سفت اأن 

�سعورا  متنحن�  الثمرة  هذه  رائحة 

اأج�س�من�, على نحو مل  فريدا جت�ه 

نكن نتوقعه من قبل, اأي اأنه� حتدث 

»مفعول نف�سي� اإيج�بي�« اأي�س�ً.

ميل«  »دي��ل��ي  �سحيفة  وبح�سب 

ف�كهة  رائ��ح��ة  ف����إن  ال��ربي��ط���ن��ي��ة, 

ب�أج�س�من�,  ن�سعر  جتعلن�  الليمون 

على نحو اأف�سل, فنح�سن ب�أنن� اأخف 

الأمر  اأك��رث ر�س�قة, وه��ذا  اأو  وزن���, 

حتدث  الليمون  رائحة  اأن  يعني  ل 

تغيرا فعلي� يف وزن اجل�سم, واإمن� 

توؤثر فقط على �سعورن� ب�»كتلتن�« اأو 

ج�سمن�. اأجريت الدرا�سة يف ج�معة 

واأ�سرفت  الربيط�نية,  »�س��سك�س« 

ب��ري���ن��زا,  ج��ي���دا  ال��ب���ح��ث��ة  عليه� 

وه���دف���ت ل��ر���س��د ���س��ع��ور ال��ن������س 

روائح  ي�ستمون  عندم�  ب�أج�س�مهم, 

التن�ئج  �سمن  م��ن  وك���ن  خمتلفة, 

الأخ����رى ل��ه��ذه ال��درا���س��ة م��ث��اًل اأن 

ال�سخ�س الذي ي�ستم رائحة الف�نيال 

ي�سعر ب�أنه ج�سمه �س�ر اأثقل.

وت���ق���ول ج���ي����دا ب���ري����ن���زا, وه��ي 

الب�حثة امل�سرفة على هذه الدرا�سة, 

»لقد ك�سفت هذه الدرا�سة اأن ح��سة 

ال�سم قد توؤثر على ال�سورة الق�ئمة 

قد  كم�  ج�سمن�,  ح��ول  ذهنن�  يف 

توؤثر اأي�س� على اإح�س��سن� و�سعورن� 

جت�هه«. واأ�س�فت اأنه يف ح�ل ك�نت 

الت�أثر  هذا  لإح��داث  اإمك�نية  ثمة 

ذلك  ف���إن  التكنولوجي�,  خ��الل  من 

ع��الج���ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �سي�س�عد 

ج��دي��دة مل��ن ي��ع���ن��ون ا���س��ط��راب���ت 

حول  وت�سوراتهم  اأفك�رهم  ب�سبب 

ي�س�عد  قد  الأمر  وهذا  اأج�س�مهم, 

مالب�س  تطوير  عملية  على  اأي�س� 

زي�دة  اأجل  من  تكنولوجي�  متف�علة 

اأو حت�سن  اأنف�سهم,  يف  الن��س  ثقة 

نظرتهم جت�ه اجل�سم, عندم� تكون 

�سلبية.

ويعد الليمون ثمرة غنية ب�لعن��سر 

الغذائية, نظرا اإىل م� حتتوي عليه 

من فيت�مين�ت مثل فيت�من »�سي«, 

وعن��سر  البوت��سيوم  ج���ن��ب  اإىل 

واإم��داد  والكلى  اجللد  �سحة  تفيد 

ا�ستهالك  لكن  ب�ل�سوائل,  اجل�سم 

لأن  العتدال,  اإىل  يحت�ج  الليمون 

الإكث�ر من هذه الثمرة قد يوؤدي اإىل 

تهيج  مثل  متوقعة  غر  ا�سطراب�ت 

اجللد وحرقة املعدة.

وف��ري��دة  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 

الذين  الأ�سخ��س  اأن  نوعه�,  م��ن 

اأكرث  »اآي��ف��ون«  اأج��ه��زة  ي�ستخدمون 

عر�سة لأن ت�سرق هواتفهم الذكية, 

اأج��ه��زة  ي�ستخدمون  مب��ن  م��ق���رن��ة 

»اأندرويد« املن�ف�سة.

جمموعة  ال��درا���س��ة  واع��ت��م��دت 

���س��رك���ت ت���أم��ن ب��ري��ط���ن��ي��ة, على 

ا�سرتكوا  الذين  الأ�سخ��س  بي�ن�ت 

يف ت�أمن للح�سول على تعوي�س يف 

ح�دث  لأي  هواتفهم  تعر�ست  ح�ل 

اأو تلف.

واأظهرت البي�ن�ت, اأن م�ستخدمي 

من  ب�ملئة   16 �سكلوا  »اأن���دروي���د« 

ت�أمن  يف  ا�سرتكوا  الذين  العمالء 

ب�ملئة   10 مق�بل  ال�سرك�ت,  اإح��دى 

فقط مل�ستخدمي اأجهزة »اأبل«.

و�سملت البي�ن�ت فرتة 18 �سهرا 

امتدت حتى يونيو 2020, من خالل 

م� ر�سدته �سركة الت�أمن »اإن�سورن�س 

تو غو« الربيط�نية.

هواتف  اأن  ال��درا���س��ة  واأوردت 

لل�سرقة  ع��ر���س��ة  اأك���رث  »اآي���ف���ون« 

وال����ف����ق����دان م���ق����رن���ة ب����أج���ه���زة 

»اأندرويد«.

وب��ح�����س��ب امل�������س���در, ف������إن 12 

به�  تقدم  التي  الطلب�ت  من  ب�ملئة 

�سركة  اإىل  »اآي���ف���ون«  م�ستخدمو 

الت�أمن ك�نت ب�سبب ال�سرقة, مق�بل 

5 ب�ملئة يف ح�لة »اأندرويد«.
طلب�ت  م��ن  ب�ملئة   4 ك���ن��ت  كم� 

الت�أمن �سببه�  اإىل �سركة  التعوي�س 

م�ستخدمي  قبل  من  التقني  العطل 

 2 الن�سبة  ن�هزت  بينم�  »اآي��ف��ون«, 

ب�ملئة فقط يف ح�لة »اأندرويد«.

تفوقت  »اآي���ف���ون«  ه��وات��ف  ل��ك��ن 

من  »اأن���دروي���د«,  على  كبر  ب�سكل 

اأو  الط�رئ  لل�سرر  التعر�س  ن�حية 

املف�جئ.

ومتت الإ�س�رة اإىل العطل الط�رئ 

التي  ال��ط��ل��ب���ت  م��ن  ب���مل��ئ��ة   66 يف 

بينم�  »اآي��ف��ون«,  م�ستخدمو  قدمه� 

يف  ب�ملئة   80 اإىل  الن�سبة  و�سلت 

بالغ�ت م�ستخدمي »اأندرويد«.

»النباتيون« معرضون لكسور العظم أكثر من غيرهم

حتى »رائحة الليمون« مفيدة صحيًا

هواتف »آيفون« األكثر عرضة للسرقة!
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االختبارات من قياس 
المعلومات إلى قياس 

المهارات
هي  النهائية  االخ��ت��ب��ارات 

ي�شهد  ال����ذي  ال��ع��ب��ور  ج����واز 

لالنتقال  م��وؤه��ل  اأن��ه  للطالب 

ملرحلة عليا عما كان عليه من 

باأن  �شهادة  فهي  ولذلك  قبل، 

املهارات  اكت�شب  قد  الطالب 

والقدرات امل�شتهدفة لل�شفوف 

اأهلية  ذا  اأ�شبح  واأن��ه  االأدن��ى، 

الك��ت�����ش��اب م��ه��ارات وق���درات 

ال�شفوف  يف  تنتظره  جديدة 

العليا.

تعني  ال  والقدرات  املهارات 

املعلومات فح�شب، فاملعلومات 

لي�شت غاية يف حد ذاتها، اإمنا هي و�شيلة لتمكني الطالب من 

مناحي  يف  املعلومات  تطبيق  على  القدرة  اأو  املهارة  اكت�شاب 

وانتظار  املعلومات  حفظ  فمجرد  لذلك  املختلفة،  احل��ي��اة 

االمتحانات الإفراغها من الروؤو�س لن يقدم الطالب، ولن يوؤهله 

الأخذ مقعده يف ال�شفوف املتقدمة. 

اإن ما نحتاج الأن نعلمه الأوالدنا هو اأن يدركوا اأن الدرا�شة 

لي�شت كتاباً ومعلماً وواجبات فقط، بل الدرا�شة هي فر�شتهم 

الكبرية لتنمية مهاراتهم، والأن ي�شبحوا قادرين على االعتماد 

املجتمع،  يف  مكانتهم  لياأخذوا  اأنف�شهم  وتقدمي  اأنف�شهم،  على 

بطريقة بناءة، ي�شهمون بها يف رقي املجتمع وتطويره. 

�شواء  التعليم،  جتاه  كبرياً  اهتماماً   2030 روؤية  �شبت  لقد 

العملية  اأو غريهما من عنا�شر  الطالب  اأو  باملعلم  يتعلق  فيما 

فجعلتهم  خا�شة؛  عناية  الطلبة  الروؤية  اأولت  ولقد  التعليمية، 

املعلوماتية  االأع��ب��اء  من  وخففت  التعليمية،  العملية  حم��ور 

واالأن�شطة  التعليمية  البيئة  حمفزات  زي��ادة  مقابل  عليهم، 

التعليمية،  العملية  يف  مندجما  الطالب  جتعل  التي  الرتبوية، 

مبا يك�شبه املهارات احلياتية، ويجعل من التعليم جزءا مفيدا 

له يف حياته، يوؤهله تاأهيال عاليا ومنا�شبا للعمل يف امل�شتقبل. 

بجانب  االهتمام  �شرورة  على  با�شتمرار  نوؤكد  فاإننا  لهذا، 

املهارات والقدرات التي يكت�شبها الطلبة، وتقييم الطلبة وفقا 

العام  ط��وال  وتوؤهلهم  تبنيهم  التي  املكت�شبة،  املهارات  لهذه 

املعلومات  على  يعتمد  ال��ذي  التقييم  وتقليل  ف�شيئا،  �شيئا 

انتهاء  بعد  الطلبة  ين�شاها  ما  �شرعان  التي  املعارف،  وتخزين 

االمتحانات.

اإن املهارات مثل ال�شجرة، ال تاأتي دفعة واحدة، بل تنمو كل 

و�شقيها  دائم،  وتعهد  م�شتمرة،  رعاية  اإىل  ولذلك حتتاج  يوم، 

خمتلف  وتوفري  والهواء،  لل�شوء  وتعري�شها  با�شتمرار،  باملاء 

م�شتمرة  لتنمية  بحاجة  املهارات  وكذلك  لنموها،  الظروف 

ورعاية وتهيئة؛ حتى توؤتي اأكلها، وي�شبح الطالب اأكرث اهتماما 

يف  له  ونفعها  فائدتها  يجد  حني  وتطويرها؛  عليها  باحلفاظ 

حياته بطريقة مبا�شرة.

17 7الرأي

ت�شدر عن ق�شم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �شعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

»كوفيد  بال�شكر  اإليك  اأتوجه 

من  لنا  �شببته  ما  كل  رغم   ،»19
اأح��ب��اب،  ومفارقة  واأوج���اع  اآالم 

رغ��م ك��ل االأح����داث ال��ت��ي غريت 

رغم  باأكملها،  حياتنا  جم��ري��ات 

ورغ��م  ب��ه��ا،  �شعرنا  ال��ت��ي  االآالم 

امل�شافحة،  حياتنا،  اأمن��اط  تغري 

من  اختفت  االبت�شامة،  العناق، 

الكمامة،  خ��ل��ف  وج��وه��ن��ا  ع��ل��ى 

وا�شحة،  الوجه  تعابري  تعد  ومل 

الكثري  ال�شرب عند  وقل  واختفى 

م���ن���ا، والزم���ن���ا ب��ي��وت��ن��ا، وق��ل��ت 

رغم  لكن  واجتماعاتنا،  زياراتنا 

كل هذا اأ�شكرك.

ن�شعر  نكن  مل  نعم  قيمة  عرفتنا  الأن��ك  اأوال، 

بها، وكنا نزاولها ونتمتع بها ليل نهار دون �شكر 

كاملاء  كانت  هبات  من  اأعطانا  ما  على  املُنعم 

وتثمر  كائن حي  كل  فتُعجب  االأودي��ة  ي�شري يف 

و�شحة  و�شكينة  و�شالم  وود  اإيجابية  عالقات 

نف�شية.

اأي  دون  منزلك  م��ن  ن��زول��ك  النعم  ه��ذه  م��ن 

وعودتك  ت��راه،  ال  ع��دو  م��ن  خ��وف  ودون  قيود 

�شوى  قيود  دون  وت�شرب  تاأكل  قيود،  دون  اإليه 

مبالغ  غري  ماألوفة  معتادة  ونظافة  معتاد  غ�شل 

فيها، نعمة اأن تقابل من حتب ومن لك بهم �شلة 

رحم واأ�شدقاء، فتعانق وت�شافح وتبت�شم بقلبك 

اأي  دون خوف من  وتعانقهم  وعقلك وجوارحك 

التحرك  نعمة  ع��دوى.  اأو  مر�س  من  اأو  �شيء 

وامل��والت  واحلدائق  االأماكن  طيات  بني  ب�شالم 

الذهاب  نعمة  �شيء،  من  خوف  دون  واالأ�شواق 

وتقدم  فتبذل  ذات��ه،  حد  يف  نعمة  وه��و  لعملك 

�شيء،  اأي  من  ح��ذر  دون  فيه  وجتتهد  وتعطي 

و�شدق اهلل عز وجل يف كتابه {واإن تعدوا نعمة 

اهلل ال حت�شوها}.

�شيفاً  تخ�شى  ال  اآمناً  بيتك  تنام يف  اأن  نعمة 

يقدم عليك اأو قريباً ي�شاأل عنك، 

تقبل  اأن  م��ن  خ��وف��ك  ح��ت��ى  اأو 

من  خوفا  تلم�شهم  اأن  اأو  اأوالدك 

�شيء ال تراه بالعني املجردة.

 »19 »كوفيد  اأ�شكرك  ثانياً، 

التعلم  يف  ال��ط��ف��رة  ه���ذه  ع��ل��ى 

الرائعة  واالإب��داع��ات  بعد«  »ع��ن 

اجلديدة  التطبيقات  يف  والهائلة 

لت�شد  اخرُتعت  والتي  واملبتكرة 

ثغرة التعليم احل�شوري لالأ�شاتذة 

وال����ط����الب، وع�����دد ال��ف�����ش��ول 

اإن�شاوؤها  مت  التي  االفرتا�شية 

الطالب،  اأبناوؤنا  منها  لي�شتفيد 

امل�شبوقة  غري  االإبداعات  كم  بل 

اأدوات التعليم عن بعد بحد ذاته،  يف ا�شتخدام 

رفاهية  جمرد  باأنها  عنها  البع�س  مفهوم  وكان 

وال حاجة فعلية لها.

عرفتنا  الأن��ك   »19 »كوفيد  اأ�شكرك  ثالثا، 

قيمة الوقت واأهميته بل واخت�شاره يف عمليات 

التعليم والتعلم، حتى اإنه ميكننا االآن تبني منحى 

والفائقني  امل��وه��وب��ني  لطالبنا  التعلم  ت�شريع 

درا�شتهم  من  لينتهوا  يحاكيهم  ومن  واملبدعني 

على  واحل�شول  العليا  ودرا�شاتهم  بل  اجلامعية 

الدكتوراه وهم بحد اخلم�شة ع�شر عاماً.

جعلتنا  اأن  يف   »19 »كوفيد  اأ�شكرك  راب��ع��اً، 

ندرك اأن التنمية املهنية كان ميكن اأن تقدم يف 

اأي  يف  العاملون  منها  لي�شتفيد  خمتلفة  اأوق��ات 

جمال »عن بعد« ودون امل�شا�س مبواعيد دوامهم 

املوظفني  من  اأكرب عدد  منها  وي�شتفيد  وعملهم 

والعاملني دون تعطيل الأعمالهم ووظائفهم.

قيمة  عرفتنا  اأن  يف   »19 »ك��وف��ي��د  ���ش��ك��راً 

الغايل  الثاين  املتمثلة يف وطننا  الغالية  اأوطاننا 

علينا اململكة العربية ال�شعودية، وخوف قيادتها 

وحياة  �شعبها  و���ش��الم��ة  ح��ي��اة  على  الر�شيدة 

و�شحة كل اإن�شان يعي�س على اأر�شها لنقدم لها 

وتفعله  فعلته  ما  على  والتقدير  والتحية  ال�شكر 

على  لل�شيطرة  االحرتافية  واإدارتها  اأجلنا،  من 

على   »19 »كوفيد  �شكراً  وحتجيمها.  اجلائحة 

امللك  جامعة  واأواله���ا  جامعاتنا  لقدر  اإدراك��ن��ا 

طالبها  على  وحر�شها  الدائم  خوفها  يف  �شعود 

واأ�شاتذتها وموظفيها وحياتهم و�شحتهم قبل اأي 

طالبها  تعليم  يف  اإمكاناتها  كل  وت�شخري  �شيء، 

عن بعد.

�شكراً »كوفيد 19« يف اأن عرفتنا قيمة وقدر 

اأثناء  لوجه  وجها  ال��ط��الب  الأبنائنا  مالقاتنا 

طالبه  لتدري�س  االأ�شتاذ  �شوق  ومدى  الدرا�شة، 

وعافية  و�شحة  اهلل  من  نعمة  واأنها  ح�شورياً 

طالبه  بني  االأ�شتاذ  وج��ود  واأن  �شيء،  اأي  قبل 

حد  يف  نعمة  هو  مبا�شرة  وتعليمهم  وتوجيههم 

ذاته. �شكراً »كوفيد 19« لعودة التفكري يف قدر 

واملبدعني  واملبتكرين  والباحثني  والعلماء  العلم 

التي  الفئات  اأهم  من  واأنهم  علمياً،  واملوهوبني 

ورعايتنا  وتعليمنا  اهتمامنا  نوليها  اأن  يجب 

اأنف�شهم  الكت�شاف  وطالبنا  اأبنائنا  وحث  لهم، 

لركب  لين�شموا  واإبداعاتهم  وميولهم  وقدراتهم 

هذه الفئات فهم طوق النجاة، حني ي�شبح العلم 

هو احلل االأول واالأخري لنوائب قد ال تكون �شمن 

يفر�شها  حلاجات  اأو  امل�شتقبلية،  ا�شتنتاجاتنا 

م�شتقباًل،  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  علينا 

واأنهم اأهم بكثري من اأ�شياء اأخرى ا�شتولت على 

تفكرينا وحياتنا واأ�شاليب معي�شتنا.

هذا  ك��ل  يف  الف�شل  ل��ك   »19 »ك��وف��ي��د  نعم 

وهناك الكثري مما مل يت�شع املجال لذكره، رغم 

ثقيل،  ك��زائ��ر  عنا  ترحل  ل��روؤي��اك  اأت�شوق  اأين 

ويكفي ما اأخذناه من ِعرب.

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�س الريا�شيات 

امل�شاعد

من�شق اجلودة - ق�شم العلوم االأ�شا�شية

ال�شنة االأوىل امل�شرتكة 

مت تاأ�شي�س »املنتدى االقت�شادي العاملي« على 

 ،»1971 �شواب  »كالو�س  االأع��م��ال  اأ�شتاذ  يد 

بتطوير  تهتم  ربحية  غري  م�شتقله  منظمة  وهو 

وال�شيا�شات  االأعمال  ت�شجيع  طريق  عن  العامل 

ت�شكيل  اأجل  من  القادة  وكل  العلمية  والنواحي 

العاملية واأي�شا االأجندات االإقليمية وال�شناعية.

ويجتمع املنتدى مرة واحدة كل �شنة يف منتجع 

ال�شرقية  املنطقة  يف  الواقع  ال�شتوي  »دافو�س« 

امللحة  الق�شايا  ملناق�شة معظم  االألب  من جبال 

التي تواجه العامل مع رواد التكنولوجيا، �شركاء 

ال�شناعة. �شركاء  العاملي،  النمو 

 2020 اأك��ت��وب��ر  يف  املنتدى  ع��ن  �شدر  وق��د 

واأو���ش��ح   ،»2020 الوظائف  »م�شتقبل  كتاب 

اأن  التقني«  التطور  مع  »التكيف  عنوان  حتت 

وا�شحاً  ت��ط��وراً  �شهدت  املا�شيتني  »ال�شنتني 

واأن  التقنية«  تطور  م��ع  التكيف  يف  و�شريعاً 

»ه��ن��اك ت��ط��وراً ك��ب��رياً يف ال��روب��وت��ات وال��ذك��اء 

اال�شطناعي يف القطاعات احلكومية واخلا�شة 

وعرب امل�شانع«، واأو�شح اأهمية املهارات التقنية 

تلك  الأهم  ومثل  والعاملني،  عمل  عن  للباحثني 

الذكاء  وبرجميات  البيانات  بتحليل  املهارات 

االأخرى. التقنية  واأدوات  اال�شطناعي 

يف ملف الدول وامل�شانع، حتدث الكتاب عن 

اململكة العربية ال�شعودية، مو�شحاً اأن اأكرث من 

ال�شعودي،  ال�شوق  يف  حالياً  يعملون  مليون   20
يف  املوظفني  بني  الرقمية  املهارات  ن�شبة  واأن 

بني  ال��ف��رتة  يف   73٪ بلغت  ال�شعودي  ال�شوق 

ال�شباب  ن�شبة  وبلغت   ،2020  -  2019 عامي 

املتعلمني واملتدربني غري املوظفني ٪16 يف �شنة 

.2020
ل���ذل���ك، دع����ا ال��ك��ت��اب ال�����ش��ب��اب ل��ت��ط��وي��ر 

جمال  يف  خ��ا���س  وب�شكل  الرقمية  مهاراتهم 

التوا�شل  م��ه��ارات  وتطوير  البيانات،  حتليل 

التطور  م��ع  التكيف  ن�شب  وح��دد  وال��ت��ف��اع��ل، 

بالن�شب  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  التقني 

يف   86٪ البايانات،  حتليل  يف   94٪ التالية: 

الواقع  تقنية  يف   64٪ اال�شطناعي،  ال��ذك��اء 

املعزز. االفرتا�شي 

اأهم املهارات التي  اأو�شح الكتاب  ب�شكل عام 

لك  لي�شبح   2020 �شنة  يف  تكت�شبها  اأن  يجب 

اأهم  واأح��د  ال�شعودي،  ال�شوق  يف  مميز  مكان 

مهارة  ال��ك��ت��اب:  ح�شب  املهمة  امل��ه��ارات  تلك 

والتثاأير  القيادة  مهارة  املعقدة،  امل�شاكل  حل 

التحليلي  ال��ت��ف��ك��ري  م���ه���ارات  االج��ت��م��اع��ي، 

تطوير  اأهمية  على  الكتاب  ورك��ز  واالب��ت��ك��ار. 

يف  املوظفني  وغ��ري  املوظفني  م��ن  ك��ل  م��ه��ارات 

 .2020 �شنة 

م�شفر ال�شلوي

شكرا »كوفيد 19«

نظرة على »مستقبل الوظائف 2020« في المملكة

د. عادل المكينزي

د. هشام عبدالغفار



حتقيق: ر�ؤى بنت فهد ال�سلّيم

1442هـ  الــدرا�ــســي  الــعــام  بـــداأ 

حمـــّمـــًا بــالــكــثــر مـــن الــتــحــديــات 

لــلــطــالــب اجلــامــعــي وعــ�ــســو هيئة 

التدري�س، فالأول همه تلقي املعلومة 

ب�سا�سة ونهل العلم كما يف ال�سابق، 

ـــاين هــمــه اإيــ�ــســال املــعــلــومــة  ـــث وال

والتاأكد من فهم جميع الطلبة، وبني 

التجربة  لنقل  نحن  جئنا  جهودهما 

التعلم  اأو  الإلكرتوين  فالتعلم  لكم، 

عن بعد به الكثر من املزايا وبع�س 

فكيف  ال�سامع،  للطالب  الــعــيــوب 

الأ�سم  الطالب  مــع  الو�سع  يكون 

و�سعيف ال�سمع ومن يدّر�سهم ويقوم 

بالرتجمة الإ�سارية لهم!

اختيار الربامج

للطاب  العايل  التعليم  برنامج 

ال�سم و�سعاف ال�سمع يقّدم جتربة 

فريدة هذا العام واجب علينا اإبراز 

امل�سوؤولني  جهودهم وعر�س جتارب 

ــعــدادات  ــت ــس ـــطـــاب، ملــعــرفــة ا� وال

واملرتجمني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

عن  التعليم  لعملية  واملــرتجــمــات 

يف  التاأهيلية  بال�سنة  املعلمة  بعد، 

الربنامج �سارة ال�سامي تتحدث عن 

عملنا  وتقول:  كمعلمة  ا�ستعدادها 

ال�سبل  كل  تهيئة  على  الربنامج  يف 

العملية  ت�سهيل  على  ت�ساعد  التي 

التعليمية؛ من خال اختيار الربامج 

الدرو�س  تقدمي  يف  ت�ستخدم  التي 

و�سعاف  ال�سم  مع  تتنا�سب  والتي 

الربيد  تفعيل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سمع 

الإلكرتوين وجعله و�سيلة للتوا�سل.

تكييف �تكثيف

و�سعت  الــقــمــيــع  رهـــام  املــعــلــمــة 

بعد  عن  التعليم  مع  تتنا�سب  خطة 

العلمية،  املـــادة  تكييف  خــال  مــن 

التدريبات  تكثيف  اإىل  بالإ�سافة 

التي من �ساأنها ت�ساعد الطالبة على 

اإر�سال  واأي�ساً  العلمية،  املــادة  فهم 

ال�سروحات وملخ�سات الدرو�س عن 

طريق الربيد الإلكرتوين. 

املرتجم  حتدث  املحور  ذات  ويف 

ا�ستعدادات  عــن  امل�سند  عــبــداهلل 

بالربنامج  ــارة  ــس الإ� لغة  مرتجمي 

ال�سوؤون  مــع  التوا�سل  طــريــق  عــن 

ــــة لــتــنــ�ــســيــق جـــــداول  ــــادميــــي الأك

املرتجمني لرتجمة املحا�سرات بلغة 

جدول  مع  متزامناً  ليكون  الإ�ــســارة 

اأع�ساء هيئة  الطاب والتن�سيق مع 

التدري�س.  

بن  هــبــة  املــرتجــمــة  تـــرى  بينما 

فر�ست  كــورونــا  جائحة  اأن  طالب 

ا�ستثنائية  ظروفاً  املجتمعات  على 

تعليمية  بيئة  خلق  بينها  من  كانت 

اجلهات  دفــع  ما  وهــذا  اإلكرتونية، 

للعمل  الأ�ــســر  ــك  وكــذل املــ�ــســوؤولــة 

ــازمــة  ــوفــر املــتــطــلــبــات ال عــلــى ت

هذه  التعليم يف  عملية  ل�ستمرارية 

الظروف.

لغة الإ�سارة

ـــد تــكــاتــفــت مــرتجــمــات لغة  وق

الرتجمة  عملية  لت�سهيل  الإ�ــســارة 

خال  مــن  امل�ستفيدات  للطالبات 

ــرامــج تقنية  اأنــظــمــة وب ا�ــســتــخــدام 

مـــن خالها  يــتــم  عــالــيــة اجلـــــودة 

واملرتجمة  الطالبة  بــني  التوا�سل 

وع�سو هيئة التدري�س.

املرتجمة نورة الزهراين ا�ستعدت 

ــن خـــال تهيئة  الــتــجــربــة م ــهــذه  ل

الأجهزة ال�سرورية كجهاز الابتوب 

املتفق  الربامج  وحتميل  واجلـــوال، 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مع  عليها 

اإنرتنت  �سبكة  توفر  على  واحلر�س 

جيدة ومكان هادئ باإنارة ممتازة.

ــزهــراين  ـــورة ال اأمـــا املــرتجــمــة ن

الكتابة  طريق  عن  معهم  فتتوا�سل 

هيئة  ع�سو  تنبيه  وكذلك  بال�سات 

وتف�سره  الطالب  ب�سوؤال  التدري�س 

كــانــت بع�س اجلــمــل غر  يف حــال 

املرا�سلة  طــريــق  عــن  اأو  وا�ــســحــة، 

مبجموعات »الوات�ساب«.

بث مبا�سر

ـــدادات  ـــع ـــت ـــس هـــكـــذا كـــانـــت ا�

بالربنامج  واملــ�ــســوؤولت  امل�سوؤولني 

�سعود  الطالب  فــرى  الطلبة  اأمــا 

التجربة  لهذه  ا�ستعد  اأنه  الب�سي�س 

املنزل  يف  املنا�سب  املكان  باختيار 

وامل�ستتات  ال�سو�ساء  عن  والبعد 

الإنرتنت،  �سبكات  اأف�سل  واختيار 

هديل  الطالبة  الـــراأي  توافقه  كما 

عن  للدرا�سة  ال�ستعداد  باأن  مقبل 

بعد يكون بتهيئة املكان والتاأكد من 

�سرعة الإنرتنت.

و�سائل  ملعرفة  الف�سول  يعرتينا 

التوا�سل بني املعلم والطالب الأ�سم 

املعلمة  واأجابتنا  ال�سمع  و�سعيف 

�سارة ال�سامي باأن الربيد الإلكرتوين 

بني  التوا�سل  و�سيلة  هو  اجلامعي 

اإىل  بالإ�سافة  والطالب،  الأ�ستاذ 

اأو  برامج  خــال  من  املبا�سر  البث 

قنوات التوا�سل.

ممريات �عيوب 

وعيوب  مميزات  بعد  عن  للتعلم 

تعرفنا عليها من وجهة نظر الطلبة 

الطالبة  تــرى  حيث  الــربنــامــج؛  يف 

اأهــم مميزات  اأن  املطري  وجــدان 

الــرجــوع  �سهولة  بــعــد  عــن  التعلم 

الغياب  عند  امل�سجلة  للمحا�سرة 

ــفــوت الــطــالــب اأيــة  ــايل ل ت ــت ــال وب

معلومة مهمة، اأما اأحد اأبرز العيوب 

لطالبة  ال�سفهية  الختبارات  فهي 

�سعيفة �سمع مثلي لكن تفهم ع�سو 

هيئة التدري�س و�سربه يجعلنا نتغلب 

على هذا العائق. اأما الطالبة �سروق 

بعد  التعلم عن  فتعاين من  حدادي 

بالدرا�سة  خا�سة  غرفة  توفر  لعدم 

الإنــرتنــت،  �سبكة  ل�سعف  وكــذلــك 

ــزة هي  ــي م ــل  اأفــ�ــس اأن  ـــرى  ت كــمــا 

احل�سور باأريحية وعدم التاأخر على 

املحا�سرة ب�سبب ازدحام الطرق.

توفري مادي

الب�سي�س  �سعود  الــطــالــب  اأمـــا 

فرى اأن املميزات كثرة فالتعلم عن 

وكذلك  واجلهد  الوقت  يوفر  بعد 

املال للقدرة على توفر الوجبات يف 

اأن  يرى  كما  النقل،  وو�سائل  املنزل 

العائق الوحيد هو عدم وجود برامج 

احتياجات  تنا�سب  اجلــامــعــة  يف 

ــعــاف الــ�ــســمــع. وتـــرى  الــ�ــســم و�ــس

التوفر  اأن  العتيبي  �سهد  الطالبة 

تعد حتتاج  فلم  ميزة،  اأكــرب  املــادي 

الراتب  وكــذلــك  �سهرياً  م�سروفاً 

ال�سهري لل�سائق.

اأبرز العقبات

عــلــى اجلـــانـــب الآخــــــر، تــواجــه 

الربنامج  يف  وامل�سوؤولت  امل�سوؤولني 

جــهــوداً  ــبــذلــون  وي ــعــوائــق  ال بع�س 

التعليمية  العملية  وت�سهيل  لتذليلها 

بن طالب  املرتجمة هبة  ترى  حيث 

ال�سعوبات  مــن  الكثر  هــنــاك  اأن 

تطبيق  ــة  ــداي ب واجــهــتــهــا يف  الــتــي 

عدم  منها  بعد،  عن  التعليم  نظام 

امل�سكات  ملواجهة  فني  دعم  وجود 

التقنية التي ميكن اأن تعطل الطالبة 

املحا�سرات،  امل�ستفيدة عن ح�سور 

لفتح  م�سطرين  جعلهم  مــا  وهــذا 

خمتلفني  وبـــرنـــاجمـــني  جـــهـــازيـــن 

الغاية  لتحقيق  ــوقــت  ال نف�س  يف 

التعليمية، وكذلك ا�سطرار مرتجمة 

وهذا  الكمامة  لرتداء  الإ�سارة  لغة 

اإي�سال  جــودة  من  يقلل  ــه  ذات بحد 

املعلومة؛ لأن قراءة ال�سفاه اأمر مهم 

لتو�سيح بع�س الكلمات.

اأهم عائق

ال�سامي  �سارة  املعلمة  تتفق معها 

يف اأن اأهم عائق هو �سعوبة تكييف 

الباك بورد وجعله و�سيلة اأ�سا�سية 

ن  اأنه ل ميكِّ لتو�سيل املعلومة حيث 

مع  املبا�سر  التوا�سل  من  املرتجمة 

برنامج  تفعيل  متَّ  لذلك  الطالبات؛ 

وهو  بــورد  الباك  مقام  يقوم  اآخــر 

.»Zoom«

اأو�سح  امل�سند  عبداهلل  املرتجم 

توفر  يف  اجلامعة  جهود  اأن  لنا 

ــات الــتــعــلــيــمــيــة املــتــنــوعــة  ــ�ــس ــن امل

وا�ستطاع  التعليمية  العملية  �سّهل 

ال�سمع  و�سعيف  الأ�ــســم  الطالب 

واأن  املن�سات  هذه  من  ال�ستفادة 

الطالب  مل�سلحة  اجلهود  هذه  كل 

وزارة  توجيهات  ح�سب  ول�سامته 

ال�سحة.

اأيهما اأف�سل!

التعلم  اأن  يجدون  الطلبة  بع�س 

عيوبه  من  اأكــر  مميزاته  بعد  عن 

الــ�ــســوؤال  لــكــن  الــعــكــ�ــس،  وبع�سهم 

اأ�ــســبــح م�ستوى  كــيــف  هــو  الأهــــم 

اأف�سل  هو  وهل  الأكادميي  الطالب 

تتفق  الــعــكــ�ــس؟  اأم  الــ�ــســابــق  مـــن 

وهبة  الــزهــراين  نــورة  املرتجمتان 

بن طالب باأن الرتجمة الإ�سارية يف 

من  بكثر  اأف�سل  الطالب  ح�سور 

الرتجمة عن بعد وت�ساهم الرتجمة 

احلــ�ــســوريــة املــبــا�ــســرة والــتــوا�ــســل 

الطالب  م�ستوى  رفــع  يف  الب�سري 

الأكادميي خ�سو�ساً اأن هناك فروق 

فردية بني الطالبات.

رهــام  املعلمة  الــــراأي  تــوافــقــهــم 

الــقــمــيــع فــيــمــا يــخــ�ــس الــفــروقــات 

الــتــي ت�سعب احلــكــم عن  الــفــرديــة 

م�ستوى الطالب الأف�سل. اأما املعلمة 

�سارة ال�سامي فتقول: �ساهم التعليم 

عن بعد يف تطوير م�ستوياتهم ب�سكل 

طالب  مــن  يختلف  لــكــنَّــه  مــقــبــول؛ 

التي  الفردية  القدرات  لآخر ح�سب 

ميتلكها.

احل�سورية اأف�سل

ــوؤال  ــس ــ� ــــدى تــوجــيــه نــفــ�ــس ال ول

�سبه  مل�سنا  والــطــالــبــات  لــلــطــاب 

ـــــاأن الـــدرا�ـــســـة  اإجــــمــــاع لــديــهــم ب

ــل، لعدة  ــس ــ� احلــ�ــســوريــة هــي الأف

الب�سري  التوا�سل  منها  اأ�ــســبــاب، 

مع  املحا�سرة  يف  والرتكيز  املبا�سر 

اأنــه  ملعرفة  التدري�س  هيئة  ع�سو 

ي�ستطيع م�ساهدتي وتنبيهي يف حال 

التوا�سل  وكذلك  الرتكيز،  فقدت 

والــزمــاء  الأ�ــســاتــذة  مــع  والتفاعل 

واأقراننا ال�سامعني كما ذكره الطالب 

�ــســعــود الــبــ�ــســيــ�ــس، وكــذلــك يــرى 

به  يقوم  الــذي  الـــدور  اأن  الــطــاب 

واملرتجمني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

كبر وفّعال ومتعاونون جداً وال�سرح 

وا�ـــســـح ومــفــهــوم وطــــرق اإيــ�ــســال 

املعلومة رائعة.

ن�سائح �توجيهات

فعًا هذه جتربة عميقة وعظيمة 

اأثبتت احلر�س والجتهاد من الطلبة 

وبتعاون  امل�سوؤولني  من  والإخا�س 

درا�سي  ف�سل  لنهاية  ن�سل  اجلميع 

يوجه  الف�سل  هــذا  وبنهاية  ناجح، 

ن�سائح  واملــ�ــســوؤولت  املــ�ــســوؤولــون 

نورة  املرتجمة  فتقول  للطلبة  هامة 

اجلــائــحــة  اأن  ــســك  ل� الـــزهـــراين: 

اأ�سرت باجلميع ولكن علينا اأن نبذل 

جهداً م�ساعفاً ول نكتفي مبا نتلقاه 

ن�سعى  اأن  علينا  بل  املحا�سرات  يف 

املمكنة  الطرق  بكل  املعرفة  لك�سب 

اأ�سئلة،  وطـــرح  ــــراءة  وق بــحــث  مــن 

بتطويرها  النف�س  على  والعتماد 

ونيل املزيد من املعارف دون الكتفاء 

بالتلقي فقط.

اأما املعلمة �سارة ال�سامي فتن�سح 

الطلبة ب مراقبة اهلل اأولً ثم املتابعة 

الدائمة واحلر�س على احل�سور لأنه 

املادة  فهم  على  ت�ساعد  و�سيلة  اأهم 

العلمية، واأن يحّول جهوده يف عملية 

التعلّم لتكون لها الفائدة العظمى يف 

بناء امل�ستقبل.

القميع  رهــــام  املــعــلــمــة  وتــخــتــم 

ينبغى  م�ستقبل  اأمــامــكــم  بــالــقــول: 

املثابرة والعمل بجدية من اأجله،

ويل  �سمو  كلمة  دائــمــا  وتــذكــروا 

ال�سماء  عــنــان  »طــمــوحــكــم  الــعــهــد 

وهمتكم مثل جبل طويق«.

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

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

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

شهد العتيبي: التوفير المادي أكبر ميزة فقد 
تمكنت من توفير المصروف وراتب السائق

رغم وجود بع�ض العقبات وال�صعوبات
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ا�ستطالع: حممد باكرمان

العطاء  اأ���س��ا���س  ال��ت��ط��وع  يعترب 

التنمية  روح  وبث  املجتمعات  لبناء 

وعلى  وامل��ب��ادرة،  امل�سوؤولية  وحتمل 

اململكة  اأولت حكومة  الأ�سا�س  هذا 

خ��ادم  ب��ق��ي��ادة  ال�سعودية  العربية 

ويل  و���س��م��و  ال�سريفني  احل��رم��ني 

عهده الأمني، اهتماماً بالغاً للتطوع 

حتقيقاً لأهداف روؤية اململكة 2030 

من خالل اإن�ساء من�سات وجمعيات 

وحتقق  املجتمع  تخدم  وم��ب��ادرات 

الأثر.

ي��ت��ح��دث  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف ه�����ذا 

عن  اجل��ام��ع��ة  طلبة  م��ن  جمموعة 

التطوعية  الفر�س  يف  م�ساركتهم 

وكيفية  لهم  اجلامعة  تقدمها  التي 

ال�ستفادة منها..

فر�سة ذهبية

مهند بن �سبعان من ق�سم الإعالم 

بربنامج  التحق  اخلام�س،  امل�ستوى 

عرب  وحت��دي��داً  الطالبية  ال�سراكة 

معر�س  يف  كمتطوع  التنظيم  فريق 

اأ�سبوع املهنة واخلريج، ومنها ابتداأ 

يوم  بعد  فيوما  ميل؛  الأل��ف  رحلة 

و�سهراً بعد �سهر، خا�س العديد من 

التجارب و�سولً اإىل قيادة »الفريق 

املحبب اإىل قلبه« كما و�سفه دوماً، 

بالإ�سافة اإىل العديد من الأن�سطة 

الإع��الم  ن��ادي  كتجربة  الطالبية، 

العالقات  ع�سو  م��ن  ب���دءاً  حالياً، 

الإع��الم  فريق  قيادة  وحتى  العامة 

والت�سال.

واأ�ساف: على �سعيد اآخر �ساركت 

يف مبادرة كرنفال التربع بالدم كع�سو 

يف اإدارة الفعاليات، وخ�ست جتربة 

تاأ�سي�س مبادرة جديدة، بال�سراكة مع 

اأحد الأ�سدقاء، من خالل بودكا�ست 

»اإ�سهام« والذي مت تد�سينه من قبل 

العمل  وجار  رئي�س اجلامعة  معايل 

عليه. 

الأعمال  اأن  �سبعان  بن  ويعتقد 

تعد  احل���ايل  وقتنا  يف  التطوعية 

لالندماج  للطلبة،  ذهبية  فر�سة 

وتطوير  املجتمع،  يف  اأك��رب  ب�سكل 

ذوات��ه��م وق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف 

العمل  ن��واح ع��دة، وخ��و���س جتربة 

املوؤ�س�ساتي قبل النخراط يف �سوق 

ي�ساع  ما  �سبعان  بن  ونفى  العمل. 

املتطوعني  الطلبة  ح�سول  ح��ول 

موادهم  يف  اإ�سافية  درج��ات  على 

التطوعي،  العمل  مقابل  الدرا�سية 

وقّل  املفهوم خاطئ  اأن هذا  موؤكداً 

ما ي�ساع حالياً، بعد الندماج الكبري 

من الطلبة يف الأعمال التطوعية.

هلل  الف�سل  قائاًل:  حديثه  وختم 

اأ�سهمت  التي  جلامعتي،  ث��م  اأولً 

يف  والطالبات  ال��ط��الب  ب��اإ���س��راك 

خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، واإم�����داد ج�سور 

الثقة، ول ي�سعنا اإل �سكرها والوفاء 

لها دوماً.

جزء من �سغفي

في�سل  خالد  �سارك  جانبه  من 

والآث��ار  ال�سياحة  كلية  من  با�سنبل 

امل�ستوى  ال�سياحية  الإدارة  ق�سم 

الثامن موؤ�س�س ورئي�س مبادرة طويق 

ع�سوياته  وعدد  القيادات،  لتاأهيل 

التطوعية على النحو التايل: ع�سو 

بالعديد من الندية الطالبية، ع�سو 

كرنفال  مب��ب��ادرة  الفعاليات  فريق 

العالقات  ع�سو  ب���ال���دم،   ال��ت��ربع 

العامة مببادرة كفة احلقوقية، رئي�س 

ال�سراكة  بربنامج  التطوعي  املركز 

املهني  امل��رك��ز  رئ��ي�����س  ال��ط��الب��ي��ة، 

رئي�س  الطالبية،  ال�سراكة  بربنامج 

ال�سراكة  بربنامج  التدريبي  املركز 

الطالبية، قائد م�ساريع بنادي روؤية 

القيادة  »م��ب��ادرة  ورئي�س   ،2030
اإىل  تد�سينها  تاأجل  والتي  الآمنة« 

الف�سل القادم ب�سبب اجلائحة، علماً 

مظلة  حت��ت  حمفوظة  الفكرة  اأن 

وكالة الأن�سطة وال�سراكة الطالبية.

واأ�ساف با�سنبل: اأعمل يف املجال 

واأ�سبح   2009 عام  منذ  التطوعي 

و�سغفي،  حياتي  من  اأ�سا�سياً  جزءاً 

فتجربة العمل التطوعي فريدة من 

نوعها وكانت جتربة رائعة جًدا وهلل 

الف�سل  اأن�سب  و�سخ�سياً  احلمد، 

بعد اهلل ل�سعادة الدكتور حممد بن 

لطلبة  الروحي  الأب  ال�سالح  علي 

اجلامعة.

عال  اجلامعة  تفاعل  اأن  واأو�سح 

الأندية  تدعم  من  هي  ودائًما  جًدا 

والأن�سطة والربامج الطالبية، ولكن 

هناك بع�س املعوقات التي نواجهها 

الإداري����ة  الإج������راءات  يف  وتتمثل 

املعقدة والتي قد ت�سبب اإلغاء اإقامة 

احلدث والفعالية.

املبادرة اأواًل

تخ�س�س  م���وؤم���ن  ���س��ع��د  اأم�����ا 

ال�سابع،  امل�ستوى  العامة  العالقات 

ف��ذك��ر اأن ال��ت��ط��وع ي��ع��د م��ن اأه��م 

ال��ف��رد خربه  تك�سب  ال��ت��ي  الأم����ور 

يف  املتخ�س�س  وخ�سو�ساً  كافية 

اأن تقدم  جمال الإع��الم، ول يكفي 

جمالت  موؤ�س�سة  اأي  اأو  اجلامعة 

وفر�س للتطوع، بل على الطالب اأن 

يكون مبادراً اأولً، ويبحث بنف�سه عن 

فر�س التطوع وي�سارك بها، مع العلم 

اأن ن�سبة ٥٠٪ من اأعمايل التطوعية 

كان خلفها اجلامعة اأو اأحد اأع�ساء 

هيئة التدري�س باجلامعة.

وختم حديثه قائاًل: على امل�ستوى 

عديدة  بفر�س  حظيت  ال�سخ�سي 

بها  وعملت  التطوعية  الأعمال  من 

امل�ستوى  على  الكثري  يل  واأ�سافت 

مع  والتعامل  وامل��ه��ن��ي  ال�سخ�سي 

النا�س ومقابلة اجلمهور واملرونة يف 

التعامل.

الطلبة والتطوع بين المبادرة والتمكين
ابن سبعان: األعمال التطوعية فرصة لالندماج في 

المجتمع وتطوير القدرات والمهارات
مؤمن: أضافت لي الكثير على المستوى الشخصي 

والمهني والتعامل مع الناس

خالد با�سنبل �سع�د م�ؤمن مهند بن �سبعان

د. العبدالكريم: التركيز على الجانب العملي يهيئ الطالبات مهنيًا ويرفع مستوى الثقة لديهن

�شهدت تفاعال ملحوظًا على تويرت

طالبات اإلعالم يطلقن حمالت توعوية ويستعرضن ثقافات عالمية

ق�سم  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  ���س��م��ن 

اجلانب  بربط  تهتم  التي  الإع��الم 

من  النظرية  بالدرا�سة  التطبيقي 

اأج���ل اإع����داد خ��ري��ج��ات م��وؤه��الت 

اأطلقت  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يف  مهنياً 

ال�سراتيجي  الت�����س��ال  ط��ال��ب��ات 

�سفية  ال��دك��ت��ورة  اإ����س���راف  حت��ت 

امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ب��دال��ك��رمي 

ب��ق�����س��م الإع�������الم، جم��م��وع��ة من 

احل��م��الت الإع��الم��ي��ة والإع��الن��ي��ة 

وطنية وجمتمعية  بق�سايا  املرتبطة 

تفاعاًل  ���س��ه��دت  وال��ت��ي  خمتلفة، 

ملحوظاً من قبل م�ستخدمي من�سة 

وذلك يف  ال�سهرين،  يفوق  ملا  توتري 

اإطار مقرر يحمل ال�سم نف�سه.

»بال�عي نحيا«

بني  ما  الطالبات  جهود  تنوعت 

مل�سقات  �سعارات،  وتنفيذ  ت�سميم 

متعلقة  وه��ا���س��ت��اق��ات  اإر����س���ادي���ة، 

ه���ذه احل��م��الت، ومنها  مب��و���س��وع 

نحيا«  »بالوعي  �سعار  حتت  حملة 

اجلمهور  وتوعية  تعريف  ا�ستهدفت 

ب�سكل عام، وطالبات اجلامعة ب�سكل 

خا�س بالفروق بني فايرو�س »كورونا 

»الإن��ف��ل��ون��زا  وف��اي��رو���س  امل�ستجد« 

ترتبط  م��ا  ع���ادة  ال��ت��ي  املو�سمية« 

من  يحدث  ملا  ال�ستاء،  ف�سل  بقرب 

بهما،  الإ�سابة  اأع��را���س  بني  خلط 

وحملة طالبية اأخرى اهتمت بالبيئة 

اخل�سراء، وركزت الطالبات خاللها 

امل�ساحات  يف  التو�سع  اأهمية  على 

الغطاء  على  واملحافظة  اخل�سراء 

يعاين  ال���ذي  اململكة  يف  ال��ن��ب��ات��ي 

الخ�����س��رار،  عملية  يف  ال�سح  م��ن 

الوطني  الهتمام  م��ع  يتكامل  مب��ا 

مدينة  لتحويل  ي�سعى  الذي  احلايل 

العربية  اململكة  عا�سمة  »الريا�س« 

ال�سعودية اإىل »الريا�س اخل�سراء«.

»اجلل�تني ي�ذين«

ت��ن��اول��ت حملة  اآخ���ر،  اإط���ار  ويف 

طالبية اأخرى مو�سوع ال�سائعات وما 

تلحقه من اأ�سرار كبرية على الأفراد 

حملة  اهتمت  بينما  واملجتمعات، 

اأخرى بحقوق امل�ستهلك التي يجهلها 

الكثريون مو�سحة اأهم تلك احلقوق 

حني  يف  عليها،  احل�سول  وكيفية 

نوهت الطالبات يف جمموعة اأخرى 

ال�سيلياك  مر�س  اأعرا�سٍ  اأبرز  عن 

يف حملة توعوية من اأجل رفع الوعي 

به  الإ�سابة  واأ�سباب  ب��ه،  ال�سحي 

وطرق عالجه والوقاية منه، خا�سة 

اتخذت  كما  به،  الكثريين  جهل  مع 

�سعار  اأخ���رى  حملة  يف  الطالبات 

جذب  اأج��ل  من  ي��وذي��ن«  »اجللوتني 

كما  املر�س.  م�سببات  لأبرز  النتباه 

تنوعت احلمالت التوعوية التثقيفية 

الكثري  بني  الطالبات  اأعدتها  التي 

من املو�سوعات التي �سغلت جمتمع 

خا�س  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ات 

حيث  عام؛  ب�سكل  وامل��راأه  واملجتمع 

الطالبية  احلمالت  اإح��دى  اهتمت 

بتوعية املراأة احلامل وتثقيفها حول 

والتغذية  الطفل  ورع��اي��ة  احل��م��ل 

والنظافة العامة وال�سخ�سية.

# لغتنا_ ه�يتنا
وفيما يتعلق بحملة اللغة العربية، 

فقد ا�ستهدفت املحافظة والعتزاز 

ن�سر  خ��الل  من  ال�سعودية  بالهوية 

ها�ستاق #لغتنا_ هويتنا، من اأجل 

ممار�ستها  على  ال�سباب  ت�سجيع 

اأمور  يف  وتوظيفها  ال�سليم  ب�سكلها 

اأحدث  با�ستخدام  اليومية،  حياتهم 

بن�سر  املتطورة  التكنولوجية  الطرق 

اللغة وتعليمها حلفظها من ال�سياع 

احلا�سل لأ�سباب عديدة، منها: عدم 

اإدراك اجلمهور امل�ستهدف باأهميتها 

اللغوي  اجلانب  ول�سعف  ومكانتها، 

لدى البع�س. 

ال��ط��ال��ب��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 

متعمقة  ا�ستك�سافية  بجهود  قمن 

ق��ب��ل واأث���ن���اء اإط�����الق احل��م��الت، 

التوا�سل  و�سائل  اأبرز  على  للتعرف 

اململكة  يف  امل�ستخدمة  الجتماعي 

لال�ستفادة من ذلك يف ت�سميمها.

اإىل اليابان

ويف مقرر الت�سال بني الثقافات، 

حول  رح��الت  يف  الطالبات  طافت 

حيث  ال��ع��امل،  يف  متعددة  وج��ه��ات 

اأعدت كل جمموعة طالبية عر�سا 

�سيقا حول ثقافة عاملية معينة، ففي 

اليابان، قامت الطالبات با�ستعرا�س 

الت�سالية  املو�سوعات  من  الكثري 

الثقافية املرتبطة بهذا البلد كالفنون 

بتناول  وذل���ك  وال��ث��ق��اف��ة،  والآداب 

الياباين  الإتيكيت  ح��ول  معلومات 

الذي ينظم قانون اآداب ال�سلوك يف 

يهتم  التي  الآداب  وبع�س  اليابان، 

اليابانيون بها مثل عدم التنقل اأثناء 

ال�سوت  رفع  وع��دم  الطعام،  تناول 

اأثناء التحدث بالهاتف، وعدم ارتداء 

الأحذية باملنزل، وكيفية اأكل الطعام 

بها  ت�ستهر  التي  الأع��واد  من خالل 

اأن  اإىل  م�سريين  اليابانية،  الثقافة 

الأع��واد  من  عديدة  اأن��واع��ا  هناك 

الطعام  ت��ن��اول  يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي 

وعيدان  الأزواج،  كعيدان  »ها�سي« 

امل�ستخدمة  والعيدان  الحتفالت، 

يف طقو�س ال�ساي لوجبة »كاي�سيكي« 

اخلفيفة وغريها، كما �سمل العر�س 

واملالب�س  الياباين  التقليدي  ال��زي 

وكذلك  الياباين،  للمجتمع  احلديثة 

بها  يحتفل  التي  اليابانية  الأع��ي��اد 

املجتمع هناك والتي تبلغ 16 عيدا 

متفرقة على مدار العام. 

من اليابان للمك�سيك

جمموعة  انتقلت  ال��ي��اب��ان  وم��ن 

طالبية اأخرى اإىل الوليات املتحدة 

يتعلق  ما  كل  املك�سيكية ل�ستعرا�س 

م��ن البحث يف  ب��ه��ذا ال��ب��ل��د؛ ب���دءاً 

مرورا  ال�سم،  بهذا  ت�سميته  �سبب 

تاريخية  ثم رحلة  الوطني،  بالن�سيد 

الر�سمية  ولغتها  املك�سيك  ح��ول 

باقت�ساد  فتعريف  »الإ���س��ب��ان��ي��ة« 

التي  والديانات  وعملتها  املك�سيك 

ال�سعب  وق��ي��م  ال�����س��ك��ان  يعتنقها 

املك�سيكي وعاداته وتقاليده واأعياده 

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 اإىل نيجرييا حيث 

مت الركيز على �سبب ت�سمية البلد 

بهذا ال���س��م واأن���ه م��اأخ��وذ م��ن نهر 

مت  ث��م  بالبالد،  مي��ر  ال��ذي  النيجر 

احلديث عن الديانات والأعراق يف 

هناك  اأن  العر�س  واأو���س��ح  ال��دول��ة 

نيجرييا  يف  رئي�سية  اأع���راق  اأرب��ع��ة 

الهو�سا  النوبي،  التيف،  يف  تتمثل 

والفولن، والكانوري وعند احلديث 

عن الأع��راق حتدثت الطالبات عن 

ثم  والحتفالت  والتقاليد  العادات 

النيجريي  وال��راث  الثقايف  ال�ساأن 

نيجرييا  يف  امل�ستخدمة  وال��ل��غ��ات 

ولبا�س  املعروفة  ال�سعبية  فالأكالت 

تعنيه  وم��ا  هناك  وال��رج��ال  الن�ساء 

الثقافة  ل��ل��م��راأة يف  ال��راأ���س  رب��ط��ة 

النيجريية.

ك��م��ا مت ال��ت��ط��رق لأب����رز امل��واق��ع 

نيجرييا  ت�����س��م  ح��ي��ث  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

الكثري من الغابات املطرية والأنهار 

وال���������س����اللت وامل����ع����امل الأث����ري����ة 

يف  الطالبات  وحتدثت  والتاريخية، 

الأ�سرة  تكوين  عن  ال�سيق  عر�سهن 

امل�ستخدمة  وال��ل��غ��ات  النيجريية 

ولهجة  لغة   520 ع��ن  تزيد  وال��ت��ي 

ت��ت��ب��ع ج��م��ي��ع��ه��ا ل��ل��غ��ات اأف��ري��ق��ي��ة 

�سحرواية،  نيلية  ولغات  واآ�سيوية 

اإل اأن اللغة الر�سمية يف البالد هي 

�سبب  يعود  ورمبا  الإجنليزية  اللغة 

الربيطاين  ال�ستعمار  اأثر  اإىل  ذلك 

لنيجرييا.

تهيئة مهنية

�سفية  الدكتورة  اأثنت  واأخ���رياً، 

وا�سفة  الطالبات  على  العبدالكرمي 

اأن  على  موؤكدة  باملتميزة،  جهودهن 

الإع��الم  م��واد  تدري�س  يف  الركيز 

ب�سكل  ي�ساهم  العملي  اجلانب  على 

ك��ب��ري يف اإزال�����ة م�����س��اع��ر اخل��وف 

وال��ره��ب��ة م���ن ال���دخ���ول يف ���س��وق 

تهيئة  اإىل  اإ�سافة  الإعالمي،  العمل 

الطالبات مهنياً، ورفع م�ستوى الثقة 

لديهن.
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عالج جديد لـ »الرباط الصليبي« 

وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  منحت 

عالج  لت�سويق  ترخي�ًسا  الأمريكية 

ال�سليبي  ال���رب���اط  ل����زرع  ج��دي��د 

ناجحاً  ب��دي��اًل  يكون  ق��د  الأم��ام��ي، 

لعالج متزق الرباط ال�سليبي.

ل�  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  وبح�سب 

هو  اجل��دي��د،  ف��ال��ع��الج   ،»FDA«

ال�سليبي  ال��رب��اط  لإ���س��الح  غر�سة 

البناء  اإع��ادة  عك�س  على  الأم��ام��ي، 

التقليدية.

ول تتطلب طريقة العالج اجلديدة 

الرباط  لإ�سالح  الأوت��ار  ا�ستخدام 

ال�سليبي، وهو البديل الوحيد املتاح 

ال�سليبي  الرباط  بناء  لإعادة  حالًيا 

اأو عالج متزقه.

ومتزق الرباط ال�سليبي الأمامي 

الأكرث  الركبة  اإ�سابات  بني  من  هو 

ل�سنوات،  ولكن  العامل،  يف  �سيوًعا 

بناء  اإع����ادة  ع��ل��ى  ال��ع��الج  اقت�سر 

والذي  الأم��ام��ي،  ال�سليبي  الرباط 

ميكن اأن يكون جائًرا للغاية ويتطلب 

من  مزيج  اأو  وت��ر  ا�ستخدام  ع���ادًة 

اأخ��رى  اأج��زاء  والعظام من  الأوت���ار 

عليها  احل�سول  مت  اأو  اجل�سم،  من 

من بنك الأن�سجة، ل�ستكمال اإعادة 

العالج.

الأم��ريك��ي  الطبيب  ق��ال  ب���دوره، 

الأج��ه��زة  مركز  مدير  بيت،  راك��ي��ل 

مكتب  يف  الإ���س��ع��اع��ي��ة  وال�����س��ح��ة 

اأج���ه���زة ت���ق���ومي ال���ع���ظ���ام: »ي��وف��ر 

ملئات  ج��دي��دة  خ��ي��ارات  الرخي�س 

املت�سررين  الأ�سخا�س  من  الآلف 

من متزق الرباط ال�سليبي الأمامي 

يف الوليات املتحدة كل عام«.

ال�سليبي  ال���رب���اط  وي�����س��اع��د 

الأم���ام���ي، وه���و ع��ب��ارة ع��ن رب��اط 

ميتد من مقدمة الركبة اإىل موؤخرة 

ثبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ال��رك��ب��ة، يف 

الركبة.

وغر�سة BEAR هي غر�سة قابلة 

اجل�سم  اأن  مبعنى   - لالمت�سا�س 

ميت�سها - م�سنوعة من الكولجني 

خياطة  عرب  تاأمينها  ويتم  البقري 

املمزقة  الأط��راف  الفجوة بني  ل�سد 

الأم��ام��ي  ال�سليبي  ال���رب���اط  م��ن 

للمري�س.

ويتم حقن دم املري�س يف الغر�سة 

الزرع اجلراحي بق�سد  اإجراء  اأثناء 

تكوين جلطة حممية باجلهاز والتي 

مت��ك��ن اجل�����س��م م��ن ال�����س��ف��اء، ويف 

من  تقريًبا  اأ�سابيع  ثمانية  غ�سون 

 ،BEAR ل��زرع  اجلراحي  الإج���راء 

باأن�سجة  وا�ستبداله  امت�سا�سه  يتم 

اجل�سم.

»الماء بالليمون« يضاعف خطر تساقط األسنان

ماذا تعرف عن »المادة البيضاء« في الدماغ!

قال مركز �سيدين لطب الأ�سنان 

ما  كثريا  الأط��ب��اء  اإن  اأ�سراليا  يف 

كان  اإذا  ما  ب�ساأن  �سوؤال  يواجهون 

ب�سحة  ي�سر  بالليمون  الدافئ  املاء 

الأ�سنان.

وكان جواب الأطباء اإنه ي�ستح�سن 

جتنب هذا النوع من ال�سوائل، على 

احلم�سية  للم�سروبات  اأن  اعتبار 

�سررا كبريا على الأ�سنان.

»الأح��م��ا���س  اإن  امل�����س��در  وق���ال 

�ساأنها  املوجودة يف احلم�سيات من 

يف  املينا  لطبقة  ال�سرر  ت�سبب  اأن 

الأ�سنان، معر�سة اإياها للت�ساقط«.

تكون  الأحما�س  »هذه  واأ�ساف: 

وج��دت  ح���ال  يف  امل��ف��ع��ول  �سريعة 

امل��اء  م��ث��ل  داف��ئ��ة  بيئة  يف  نف�سها 

�سابقة  درا����س���ة  وك��ان��ت  ال���داف���ئ« 

لطب  ل��ن��دن«  »كينغز  كلية  اأجرتها 

من  كوب  تناول  اأن  وجدت  الأ�سنان 

يوميا  مرتني  والليمون  الدافئ  املاء 

الأ�سنان  ت�ساقط  خطر  ي�ساعف 

بحوايل 11 مرة.

من  ك��ب��رية  ن�سبة  اأن  اإىل  ي�سار 

الأ�سخا�س جلاأت يف الآونة الأخرية 

ال��داف��ئ  امل����اء  ���س��رب  خ��ي��ار  اإىل 

بدل  ال���س��ت��ي��ق��اظ،  بعد  وال��ل��ي��م��ون 

م��ن ال��ق��ه��وة، خ��وف��ا م��ن اأ���س��راره��ا 

ال�سحية.

يتكون  ال��دم��اغ  اأن  امل��ع��روف  م��ن 

امل��ادة  اأ���س��ا���س م��ن م��ادت��ني،  ب�سكل 

وهما  ال��رم��ادي��ة،  وامل���ادة  البي�ساء 

املركزي،  الع�سبي  للجهاز  املكونتني 

يف  البي�ساء  امل����ادة  ت��ع��رف  ف��م��اذا 

ال���دم���اغ، واأه��م��ي��ت��ه��ا ودوره�����ا يف 

»التوا�سل الع�سبي«!

ن�سيج  عن  عبارة  بالبي�ساء  املادة 

يغطي الأجزاء العميقة من الدماغ، 

املحاور  ت�سمى  األياف  من  ويتكون 

بني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  وه���ي  الع�سبية، 

عن  عبارة  وهي  الع�سبية،  اخلاليا 

نظام وا�سع ومت�سابك من الو�سالت 

الف�سو�س  كل  تربط  التي  الع�سبية 

الأربعة للدماغ معا.

ح��وايل  البي�ساء  امل���ادة  وت�سكل 

امل��ادة  ت�سكل  بينما  ال��دم��اغ،  ن�سف 

الرمادية »ن�سيج موجود على �سطح 

الدماغ« الن�سف الآخر.

البي�ساء  امل���ادة  اأه��م��ي��ة  وتكمن 

ال��ن��واق��ل  ت�����س��ري��ع  ال���دم���اغ يف  يف 

ميكن  مما  اخل��الي��ا،  بني  الع�سبية 

الر�سائل  اإر�سال  من  الدماغ  خاليا 

وا�ستقبالها ب�سرعة كبرية جدا.

ويتحقق هذا التوا�سل من خالل 

مادة »امليالني« الذهنية، التي تغطي 

املادة البي�ساء.

والبي�ساء ت�سمن حدوث التو�سيل 

مما  ال��دم��اغ،  يف  ال�سريع  الع�سبي 

ك��ف��اءة  يف  مبا�سر  ب�سكل  ي�ساهم 

م��ع��اجل��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��ن��م��وذج��ي��ة 

لالإدراك الطبيعي.

5 عوامل تزيد خطر اإلصابة 
بالسكتة القلبية!

تعترب ال�سكتة القلبية املفاجئة �سببا �سائعا للوفاة يف الوليات املتحدة 

الأمريكية ودول اأخرى حول العامل، وفيها يتوقف القلب ب�سكل مفاجئ نتيجة 

م�سكلة يف النظام الكهربائي له. وك�سف تقرير ملوقع »كليفالند كلينيك«، اأن 

هذه امل�سكلة تقتل تقريبا 95% من امل�سابني بها، ومع ذلك، ميكن جناتهم 

اإذا تلقوا امل�ساعدة ال�سريعة. ويقول طبيب القلب برو�س ويلكوف، وهو خبري 

يف ا�سطرابات نظم القلب، اإن »نحو 5% فقط من اأولئك الذين يعانون من 

ال�سكتة القلبية املفاجئة يبقون على قيد احلياة لفرة كافية للو�سول اإىل 

امل�ست�سفى اأحياء ثم اخلروج من امل�ست�سفى«. واأ�ساف »رمبا كانوا مبفردهم اأو 

مع �سخ�س ل يعرف الإنعا�س القلبي الرئوي، اأو مل يت�سلوا بالطوارئ، اأو مل 

يتمكن فريق الطوارئ من الو�سول اإىل هناك يف غ�سون 10 دقائق مطلوبة 

ملنع املوت الدماغي«. ويف ال�سكتة القلبية املفاجئة، يعمل القلب عادة بطريقة 

م�سو�سة وغري منظمة، وتتوقف الدورة الدموية، ول ي�سل الدم اإىل الرئتني اأو 

الدماغ، ثم يفقد النا�س الوعي فجاأة، ول ي�ستجيبون، ويتوقفون عن التنف�س 

ول ينب�سون. ويوؤكد الدكتور ويلكوف اأنه »ل اأحد ي�ستطيع حتمل هذا لأكرث 

من اأربع اأو خم�س ثوان دون فقدان الوعي«.

وهناك 5 اأمور اأو عوامل تزيد خطر الإ�سابة بال�سكتة القلبية وهي كالتايل:

- التندب: ميكن اأن تُعزى م�سكالت اختالل النظم الكهربائية للقلب يف 

كثري من الأحيان اإىل ع�سلة القلب املتندبة، حيث يت�سبب يف ت�سو�س وتفتت 

الإ�سارات الكهربائية للقلب، اأما الأ�سباب الأكرث �سيوعا للتندب فهي مر�س 

ال�سريان التاجي واعتالل ع�سلة القلب، كما توؤثر النوبات القلبية على ع�سلة 

القلب، مما يت�سبب يف موت الأن�سجة وتندب، وميكن اأي�سا للعدوى الفريو�سية 

والوراثة اأو اأمرا�س املناعة الذاتية وال�سمية الكيميائية اأن تتلف ع�سلة القلب 

وتندبها.

- انخفا�س اأداء اجلزء املقذوف: اإذا كان ال�سخ�س يعاين من ق�سور يف 

القلب مع جزء مقذوف »اجلزء املقذوف للبطني الأي�سر« يعمل بكفاءة بن�سبة 

%35 اأو اأقل، فلن يتمكن القلب من �سخ الدم الكايف مع كل نب�سة، وهذا 
يعطل نظم القلب ويزيد من خطر املوت القلبي املفاجئ، ويعترب و�سع مزيل 

الرجفان القلبي القابل للزرع، ميكنه اإنقاذ ال�سخ�س من نوبات نظم القلب 

ال�سريعة وغري املنتظمة، ويطيل احلياة ويتيح له العودة اإىل احلياة الطبيعية.

- الوراثة: اإذا تويف قريب من الدرجة الأوىل - اأحد الوالدين اأو الأ�سقاء 

- يف �سن �سغرية لأ�سباب غري معروفة، فاإن خطر املوت املبكر واملفاجئ 

يكون اأعلى اأي�سا »غالبا ما تكون ال�سكتة القلبية املفاجئة هي ال�سبب يف هذه 

احلالت«.

بالنوبات  الإ�سابة  ب�سكل كبري من خماطر  التدخني  يزيد  التدخني:   -

القلبية واملوت القلبي املفاجئ. ويقول الدكتور ويلكوف: »عندما ن�سع اأجهزة 

مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة يف اأج�سام املدخنني، جند 

اأنهم بحاجة اإىل مزيد من ال�سدمات من الأجهزة، مما يعني اأنهم يواجهون 

املزيد من الأحداث القلبية«.

- ق�سور القلب: يقول خبري ا�سطرابات نظم القلب: »اإذا كنت تعاين من 

اأعرا�س ق�سور القلب، مثل �سيق يف التنف�س وعدم حتمل التمارين الريا�سية، 

مع اأو بدون انخفا�س اجلزء املقذوف، فاأنت بحاجة اإىل دواء«. الأدوية مثل 

مثبطات الإنزمي املحول لالأجنيوتن�سني وحا�سرات امل�ستقبل »بيتا«، �ستمنع 

القلب من العمل بجهد كبري، وحت�سن وظيفته وتقلل من خطر الإ�سابة بتوقف 

القلب املفاجئ.



سامسونغ تنفي شائعات وقف إنتاج »غاالكسي نوت«

 »Aevum« ���ش��رك��ة  �أع���ل���ن���ت 

عن  �لنا�شئة،  �لأمريكية  �لف�شائية 

تطوير �أول طائرة �شخمة يف �لعامل 

من دون طيار »درون« ميكنها �إطالق 

ق��م��ر ���ش��ن��اع��ي، ح��ي��ث ق��ال��ت �إن��ه��ا 

حمولة  حمل  على  ق���ادرة  �شتكون 

جديدة كل 180 دقيقة.

ميل«  »دي��ل��ي  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 

�إن  قولها  �ل�شركة  عن  �لربيطانية، 

�ل�شخمة،  طيار  دون  من  �لطائرة 

ق���دًم���ا،   80 ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا  �ل���ت���ي 

تتمتع   »Ravn X« ت�شمى  و�ل��ت��ي 

بال�شتقاللية �لكاملة، وميكن �إعادة 

وميكنها  بن�شبة70٪،  ��شتخد�مها 

ي�شل  مد�رج  و�لهبوط على  �لإقالع 

طولها �إىل ميل، مو�شحة �أنها تعيد 

�لف�شاء متاًما،  �إىل  �لو�شول  ت�شور 

من خالل �لرتكيز على �ل�شتقاللية 

و�خلدمات �للوج�شتية �لأف�شل.

وميكن للطائرة من دون طيار �أن 

�إىل  للو�شول  م��درج،  �أي  من  تقلع 

مرحلة  تن�شر  حيث  ع���اٍل،  �رت��ف��اع 

�أخ��ذ  على  �ل��ق��درة  يف  تتمثل  ثانية 

�إىل  �لطريق  بقية  �شغرية  حمولة 

�لف�شاء.

وق��ال��ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، �إن��ه��ا بعد 

�لثانية يف  �ملرحلة  �إطالقها �شاروخ 

مد�ر �أر�شي منخف�ض، تعود �لطائرة 

�إىل  �أخ�����رى  م���رة  ط��ي��ار  دون  م���ن 

تقف  ثم  وتهبط  �لأ�شلي،  مدرجها 

يف �حلظرية.

ومن �ملتوقع �أن يكون �ل�شتخد�م 

 ،»Ravn X« لطائرة  �لقوي  �لأول 

�ل�شناعي  �لقمر  �إط��الق  مهمة  هو 

�ل�����ش��غ��ري �ل��ت��اب��ع ل���ق���وة �ل��ف�����ش��اء 

يف   ،»ASLON-45« �لأم��ريك��ي��ة 

ه��ذه  ت�����ش��م��ح  ح��ي��ث   ،2021 ع���ام 

�ل�شناعية  �لأقمار  باإر�شال  �لتقنية 

�إىل �ملد�ر من دون طيار، �أو من�شة 

ما  وه��و  �شخم،  �شاروخ  �أو  �إط��الق 

�إبعاد  يف  ي�شهم  �إن��ه  �ل�شركة  تقول 

�خلطر عن حياة �لإن�شان.

alqabas :مل�شدر�

�أعلنت �شركة »IBM« عن �إجناز 

�شركة  م��ع  بالتعاون  حققته  كبري 

�شريًطا  �شنعتا  �إذ   ،»Fujifilm«

ب�شعة  �ملغناطي�شي  للتخزين  جديًد� 

580 تري�بايت.
يف  �لإجن��از  هذ�  �أهمية  وتكمن 

�حتياطي  ن�شخ  �إج���ر�ء  يجب  �أن��ه 

يخزنها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات  جل��م��ي��ع 

جميع  يف  و�ل�شركات  �لأ�شخا�ض 

�أن���ح���اء �ل���ع���امل ع��ل��ى �ل�����ش��ح��اب��ة 

كانت  طويلة،  ومل��دة  م��ا،  بطريقة 

�ملف�شلة  �لحتياطي  �لن�شخ  و�شيلة 

ول  �ملغناطي�شي،  �ل�����ش��ري��ط  ه��ي 

�أن  تعتقد   »IBM« �شركة  ت���ز�ل 

�شيظل  �مل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي  �ل�����ش��ري��ط 

قادمة. لعقود  �لأف�شل 

وت���ق���ول �ل�����ش��رك��ة �لأم��ري��ك��ي��ة: 

�ل���ق���ادرة  �ل��وح��ي��دة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �إن 

ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل م���ع ك��م��ي��ة ه��ائ��ل��ة 

م����ن �ل���ب���ي���ان���ات ه����ي �ل�����ش��ري��ط 

�أن  �إىل  �لإ�شارة  مع  �ملغناطي�شي، 

عمر هذه �لتقنية جتاوز 60 عاًما.

�شركتي  ف���اإن  �لإجن�����از  وب��ه��ذ� 

تعلنان   »Fujifilm«و  »IBM«

تبلغ  تخزينية  �شعة  حتقيق  ع��ن 

317 جيجابايت لكل بو�شة مربعة 
ومت  �ملغناطي�شي،  �ل�����ش��ري��ط  م��ن 

على  �لهائلة  �ل�شعة  �إىل  �لو�شول 

مغناطي�شي  ل�شريط  �أويل  من��وذج 

من ج�شيمات �ل�شرتونتيوم �لفريت 

.»Fujifilm« لذي طورته �شركة�

 »Fujifilm« ���ش��ع��ة  ومت���ت���از 

جيجابايت   317 �لبالغة  �لهائلة 

لكل بو�شة مربعة باأنها �أكثف بنحو 

�ملتوفرة  بامل�شاحة  مقارنة  مرة   27
�لتجارية  �لأ���ش��رط��ة  حم��رك��ات  يف 

�حلالية. �حلديثة 

وي�����ش��م��ح �ل��ت��خ��زي��ن �جل��دي��د 

خل��رط��و���ش��ة ���ش��ري��ط��ي��ة و�ح����دة 

م��ن  ت���ري�ب���اي���ت   580 ب��ت��خ��زي��ن 

�لبيانات. وت�شع »IBM« �ل�شعة يف 

منظورها �ل�شحيح، م�شرية �إىل �أن 

 786،977 تعادل  تري�بايت   580
مكد�ًشا   »CD« م�شغوًطا  قر�ًشا 

944 مرًت�. بارتفاع 

�ملغناطي�شي  �ل�شريط  وي�شتخدم 

من �جليل �حلايل جزيئات �لفريت 

تخزين  و���ش��ائ��ط  ع��ل��ى  �ل��ب��اري��وم 

�ملغناطي�شي. �ل�شريط 

�أما »Fujifilm« فقد �خرتعت 

جزيئات  �لكيمياء  خم��ت��رب�ت  يف 

�مل�شتخدمة  �لفريت  �ل�شرتونتيوم 

ل��ت��وف��ري  �ل�����ش��ري��ط �جل���دي���د  يف 

�أعلى  تخزين  مع  فائقة  خ�شائ�ض 

ذ�ت��ه��ا،  �ل�����ش��ري��ط  مل�شاحة  ك��ث��اف��ة 

�جل�����ش��ي��م��ات  �إىل  وب���الإ����ش���اف���ة 

�أي�ًشا  �ل�شركة  ط��ورت  �جل��دي��دة، 

�ل��رق��م  لتحقيق  ج��دي��دة  تقنيات 

ر�أ���ًش��ا  ذل���ك:  وي�شمل  �ل��ق��ي��ا���ش��ي، 

لل�شريط. �لحتكاك  منخف�ض 

 »Fujifilm« �شركة  و�شنعت 

���ا جم���م���وع���ة ج���دي���دة م��ن  �أي�������شً

�لتي  �مل�����وؤ�زرة  �ل��ت��ح��ك��م  وح����د�ت 

�ملو�شع  على  �حلفاظ  يف  ت�شاعد 

و�لكتابة  �لقر�ءة  لروؤو�ض  �لدقيق 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل�����ش��ري��ط ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

م�شغل �لر�أ�ض، ومّكنت هذه �لآلت 

�جلديدة من حتديد مو�شع �لر�أ�ض 

رقم  وهو  نانومرت،   3.2 تبلغ  بدقة 

عاملي. قيا�شي 
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�شركة  يف  م�شوؤول  عن  نقال  �شحفية،  تقارير  ذكرت 

»�شام�شونغ«، �إن �لعمالق �لكوري �جلنوبي ي�شتعد لطرح 

�شل�شلة من هو�تف »غالك�شي نوت«، خالل �لعام �ملقبل، 

وهو ما ينفي »عمليا« �شائعات مت تد�ولها ب�شاأن توقف 

حمتمل لهذه �لأجهزة.

»�شام�شونغ«  �شركة  ف��اإن  ف��ريج«،  »ذ�  موقع  وبح�شب 

تتجه �إىل تزويد هو�تف »غالك�شي نوت« �ملقبلة باأف�شل 

�ملز�يا �لتي تلقى �إعجاب و�رتياح �مل�شتخدمني، بح�شب 

م�شوؤول يف �شام�شونغ مل يك�شف عن ��شمه.

و�أورد �مل�شوؤول �أن �ل�شركة �شتو��شل �لتز�مها بتقدمي 

�أنها م�شتمرة يف �لإ�شغاء  �أف�شل جتربة ��شتخد�م، كما 

�إىل �لزبائن و�أخذ ر�أيهم يف �حل�شبان من �أجل �لتطوير.

ونقلت وكالة �لأنباء �لكورية �جلنوبية، كالم �مل�شوؤول 

يف �شام�شونغ، دون �أن ت�شري �إىل ��شمه ول �إىل �لوظيفة 

�لتي ي�شغلها على وجه �لتحديد.

 20 »نوت  �لتقارير يف وقت حقق هاتف  وتاأتي هذه 

�لذي  �شعره  رغ��م  �مل�شتخدمني،  و�شط  �إعجابا  �إل��رت�« 

و�شفه �لبع�ض بالباهظ.

�أن  فاأظهر�   »2 و»فولد  زي«  »غالك�شي  هاتفا  �أم��ا 

�لهو�تف �لقابلة للطي رمبا ت�شجل جناحا كبري� فتنتقل 

�إىل �شد�رة �لهو�تف �لتي تنتجها »�شام�شونغ«.

ويف غ�شون ذلك، يرتقب �أن تعلن �شركة »�شام�شونغ« 

�ملقبل،  يناير  �إ���ض«، يف  »غالك�شي  �ملرتقب  هاتفها  عن 

وهو مبكر مقارنة باملاألوف يف حمطات �شابقة.

وعند طرح هذ� �جلهاز، يف وقت و�شيك، يرى �خلرب�ء 

�أن �شورة هاتف »نوت 21« �شتت�شح على �لأرجح، لأن ما 

قد يغيب يف يناير، قد يكون من مز�يا هاتف »نوت 21« 

�لذكي �لذي ل يز�ل بعيد� بع�ض �ل�شيء.

ومل تتاأثر �شركات �لتقنية ب�شدة من جر�ء �أزمة كورونا، 

نظر� �إىل زيادة �لعتماد على �لعمل عن بعد من خالل 

�لإنرتنت، يف �إطار �لإجر�ء�ت �لوقائية.

ك�شفت،  »غ��ارت��ر«  �شركة  ع��ن  ���ش��ادرة  �أرق��ام��ا  لكن 

موؤخر�، �أن مبيعات �لهو�تف �لذكية هبطت بن�شبة 5.7 

يف �ملئة، خالل �لربع �لثالث من �لعام �جلاري، مقارنة 

بالفرتة نف�شها من �ل�شنة �ملا�شية.

�لعام  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  يف  �مل�شجل  �ل��رت�ج��ع  لكن 

�لهبوط  من  بكثري  �أف�شل  نهايته،  على  �ملو�شك  �حلايل 

 ،2020 �شنة  من  �لثاين  �لربع  خ��الل  به  منيت  �ل��ذي 

عندما و�شل �لنخفا�ض �إىل 20 يف �ملئة مقارنة بالفرتة 

نف�شها من �ل�شنة �ملا�شية.
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شركة ناشئة تطور »درون«
ضخمة يمكنها إطالق قمر صناعي

شريط مغناطيسي للتخزين بسعة 580 تيرابايت!

غرف دردشة صوتية على »تويتر« قريبًا

بد�أ موقع تويرت باختبار ميزة »�مل�شاحات - Spaces« �خلا�شة بها، وهي 

علن عنها �أول مرة �ل�شهر �ملا�شي.
ُ
غرف للدرد�شة �ل�شوتية كان قد �أ

ويف �شل�شلة �لتغريد�ت �خلا�شة بالإعالن عن �ختبار �مليزة، قال تويرت: 

�إن�شاء  على  �لقدرة  �شتُمنح  �مل�شتخدمني  من  ج��ًد�  �شغرية  جمموعة  �إن 

�إىل  �لنظرية ميكن لأي �شخ�ض �لن�شمام  �لناحية  »�مل�شاحات«، ولكن من 

تلك »�مل�شاحات«، ومع ذلك، فاإن من �شيُ�شمح لهم بالدخول �إىل �أي »م�شاحة« 

معينة يعتمد على �مل�شتخدم �لذي �أن�شاأها.

وكان �ملوقع قد �أعلن يف وقت �شابق �أنه �شيبد�أ قريًبا باختبار �مليزة �لتي 

لإج��ر�ء حمادثات  خا�شة  م�شاحات  يف  بالتجمع  تويرت  مل�شتخدمي  ت�شمح 

مبا�شرة مع �شخ�ض �آخر، �أو مع جمموعات من �لأ�شخا�ض.

�لذين  �لأو�ئ���ل  �لأ�شخا�ض  �شيكون  كيف  وقتئذ  تويرت  موقع  و�أو���ش��ح 

من  و�لأ�شخا�ض  �لن�شاء  من  هم  »�مل�شاحات«  �إىل  �لو�شول  �شيُمنحون حق 

�ملجتمعات �ملهم�شة �لأخرى، و�ملجموعات �لتي من �ملرجح �أكرث من غريها 

�أن تتعر�ض ل�شوء �ملعاملة و�مل�شايقة عند حماولة �لنخر�ط يف حمادثات 

ب�شورة منتظمة، و�ملناق�شات �لقائمة على �لتعليقات على �ملن�شة.

ويبدو �أن �لإ�شر�ف هو حمور تركيز كبري يف ميزة »�مل�شاحات«، �إذ ميكن 

للُمن�شئني �لتحكم يف من ميكنه �أو ل ميكنه �لتحدث يف »�مل�شاحة«، وهناك 

ميز�ت لالإبالغ و�حلظر ُم�شمنة يف �لإ�شد�ر �لأول.

وت�شمل �مليز�ت �لأخرى �لتي يجري �ختبارها ردود �لأفعال �لقائمة على 

�لرموز �لتعبريية، و�لقدرة على م�شاركة �لتغريد�ت يف »�مل�شاحة«، ون�شخة 

مبكرة جًد� من �لن�شخ �ل�شوتي �ملبا�شر.

من  فقط  يعمل  �مل�شاحات  �إىل  �لن�شمام  �أن  يبدو  �حلايل،  �لوقت  ويف 

تطبيق تويرت �ملحمول، �إذ �إن حماولة �لن�شمام من �لويب تنقل �مل�شتخدم 

�إىل ر�شالة �خلطاأ: »مل يتم �لعثور على �ل�شفحة«. ومن �لغريب �أن يتطلب 

�لن�شمام �إىل �مل�شاحات تفعيل �لتكامل مع خدمة �لبث �ملبا�شر »بري�شكوب 

- Periscope« �لتي �أعلن تويرت حديًثا �أنه �شيُغلقها.
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بالتعاونبني�رشكتي»IBM«و»Fujifilm«



فو�ستيه،  ناتايل  ال�سيدة  قامت 

املتحدة  ل����أمم  املقيمة  املن�سقة 

يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

وامل�����س��وؤول��ة ع��ن الإ����س���راف على 

الأمم  وكالت  وعمل جميع  ت�سهيل 

اإىل  ب��زي��ارة  اململكة،  يف  امل��ت��ح��دة 

يوم  وذل���ك  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  جامعة 

امل��واف��ق  1442/4/28ه  الأح����د 

يف  وك������ان  2020/12/13م، 

اجلامعة  رئي�س  معايل  ا�ستقبالها 

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

الدكتور  اجلامعة  ووك��ي��ل  العمر، 

اجلامعة  ووكيل  ال�سلمان،  عبداهلل 

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

وامل�سرف  النمي،  حممد  الدكتور 

ال����دويل  ال���ت���ع���اون  اإدارة  ع��ل��ى 

الدكتور  العاملية  العلمية  والتواأمة 

الرتكاوي. م�زيد 

اجلهود  اجل��ان��ب��ان  ناق�س  وق��د 

املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي 

وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وال���ت���دري���ب 

التعاون  فر�س  وزي��ادة  الأكادميي، 

امل���ت���ح���دة  الأمم  وك��������الت  ب����ن 

امللك  وجامعة  باململكة  املتواجدة 

عدد  اإىل  التطرق  مت  كما  �سعود، 

الطرفن  تهم  التي  الق�سايا  م��ن 

التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  والأه�����داف 

لتحقيقها يف �سوء  ت�سعى اجلامعة 

.2030 روؤية اململكة 

الدكتور  الرتبية  كلية  عميد  قام 

ف��ه��د ب���ن ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��اي��ع ي��وم 

تفقدية  ب��ج��ول��ة  امل��ا���س��ي،  الث��ن��ن 

لقاعات الختبارات للتاأكد من �سري 

الحرتازية  والإجراءات  الختبارات 

الكلية  عميد  واأك��د  فيها،  املطبقة 

ب�سرورة  جولته  اأثناء  الط�ب  على 

الل��ت��زام ب���الإج���راءات الح��رتازي��ة 

الدخول  عند  الجتماعي  والتباعد 

ل��ل��ك��ل��ي��ة وك���ذل���ك داخ�����ل ق��اع��ات 

الختبارات.

الكلية  وك��ي��ل  اأو���س��ح  جهته  م��ن 

�سعيد  الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤون 

يزيد  ما  تعقد  الكلية  اأن  ال�سمراين 

لط�ب  نهائي  اختبار   1200 عن 

والدرا�سات  البكالوريو�س  وطالبات 

العليا، و 300 اختبار نهائي ملقررات 

�سلة  �سمن  الإ���س���م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

اجلامعة،  يف  الختيارية  امل��ق��ررات 

تُعقد بالتعاون مع الكليات الأخرى.

اأن  ال��ك��ل��ي��ة  وك���ي���ل  واأ������س�����اف 

النهائية  ل�ختبارات  ال�ستعدادات 

بداأت مبكرة بتحليل اأعداد الط�ب 

يف ال��ف��رتة ال���واح���دة وم���دى ق��درة 

على  الدرا�سية  وال��ق��اع��ات  الكلية 

ا���س��ت��ي��ع��اب الأع������داد م���ع م��راع��اة 

الإجراءات الحرتازية وعدم ازدحام 

مداخل  عند  والطالبات  ال��ط���ب 

مبنى الكلية.

كما قامت جلان الإر�ساد يف ك� 

خا�سة  تعليمات  ب��اإع��داد  اجلانبن 

بالط�ب والطالبات �سملت تعليمات 

اأثناء  ويف  للكلية  احل�سور  قبل  ما 

الكلية  قامت  كما  فيها،  تواجدهم 

ل�إجراءات  واإع�ن  تعميم  باإ�سدار 

اأع�ساء  املفرت�س مراعاتها من قبل 

هيئة التدري�س.

ه��ذه  اأن  الكلية  وك��ي��ل  واأو����س���ح 

دخ��ول  ب�س��سة  اأث��م��رت  اجل��ه��ود 

ملباين  والطالبات  الط�ب  وخ��روج 

يف  ال��ل��ج��ان  ���س��اع��دت  كما  الكلية، 

والتاأكد  الخ��ت��ب��ارات  �سري  متابعة 

م��ن م��راع��اة الح����رتازات ال��واج��ب 

توافرها يف القاعات واملبنى.
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عمادة �شوؤون املكتبات تعر�ض موؤلفات الدكتور جربيل عري�شي ــ رحمه اهلل ــ

لقاء »قادة األبحاث السريرية«
في »الطبية« غدا

كتب: م�ساعد الغنيم

التنفيذي  امل��دي��رال��ع��ام  رع��اي��ة  حت��ت 

اأحمد  الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

لل�سوؤون  التنفيذية  الإدارة  تنظم  هر�سي 

غٍد  ي��وم  الطبية،  املدينة  يف   الأك��ادمي��ي��ة 

مع  بعد  الثاين عن  املفتوح  اللقاء  الإثنن، 

الباحثن لربنامج الأبحاث ال�سريرية »قادة 

من  نخبة  مب�ساركة  ال�سريرية«  الأب��ح��اث 

املتحدثن على م�ستوى اململكة من املهتمن 

يف جمال الأبحاث والدرا�سات ال�سريرية.

حول  املحاور  من  ع��دداً  اللقاء  يناق�س 

البحثية  اجل��ه��ات  ب��ن  ال��ت��ك��ام��ل  اأه��م��ي��ة 

الأبحاث  جم��ال  يف  التكامل  لتعزيز  وال�ستثمارية  والرقابية  والعلمية 

الطبية  ال�سناعات  لتوطن  والبتكار  املعرفة  تعزيز  يف  ودورها  ال�سريرية 

متا�سيا مع روؤية اململكة 2030 يف تعزيز القت�ساد املعريف.

ويهدف اللقاء اىل حتقيق اجلودة وال�س�مة العالية يف القطاع ال�سحي 

وفق املعايري العاملية خللق بيئة ممار�سة طبية مبنية على الرباهن والأدلة 

ال�ستثمار  جمال  يف  للمتخ�س�سن  فر�سة  اللقاء  ويعد  املثبتة،  العلمية 

ال�سحي ومراكز البحوث والدرا�سات ال�سريرية بالإ�سافة للجهات الرقابية 

والت�سريعية يف املجال ال�سحي.

ندوة للجنة الدراسات العليا بقسم 
اللغة اإلنجليزية

نظمت جلنة الدرا�سات العليا يف الأدب يف ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها 

بكلية الآداب  ندوة عن بعد يومي الثنن والث�ثاء -14 ١٥ دي�سمرب 2021م، 

ملناق�سة عدد من بحوث طالبات وط�ب الدرا�سات العليا، ح�سرها عدد 

كبري من الطالبات والطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س.

ب��اإدارة  ال�سعودي،  ب��الأدب  مقارنة  فر�سيات  الأول  اليوم  اأوراق  غطت 

الدكتورة ملى احلربي والدكتورة جن�ء الدغيم، ودارت معظم اأوراق اليوم 

باجابر  الدكتور م�سعب  باإدارة  الأدب،  لتحليل  الثاين حول طرق معا�سرة 

عدة  اليومن  مدى  على  الندوة  اأوراق  تناولت  الغامدي.  والدكتور حممد 

موا�سيع مهمة كهوية املراأة ال�سعودية يف املوؤ�س�سات التعليمية، دراما الإعاقة 

النف�سية، ال�سرية الذاتية ملالكوم اإك�س، وت�سوير الأمومة كتجربة حا�سمة يف 

اأحد ق�س�س الكاتبة الأمريكية كيت ت�سوبن. 

ا�ستخدم اأغلب ط�ب وطالبات الدرا�سات العليا يف هذه الندوة نظريات 

ال�سعودية  الأدبية  الأعمال  من  العديد  لقراءة  الغربي  الأدب  يف  معروفة 

تغري  اأن  ميكن  جديدة  حتليلية  طرق  بتقدمي  الندوة  ومتيزت  والأجنبية، 

على املدى البعيد اجتاهات التحليل الأدبي، ويعترب هذا النوع من البحوث 

اإ�سافة جيدة للقيمة النقدية ملن�سوبي وخريجي ق�سم اللغة الإجنليزية.

اجتماع لجنة المراجعة الداخلية 
إلدارة الجودة 

عقدت جلنة املراجعة الداخلية لنظام اإدارة اجلودة باجلامعة اجتماعاً 

برئا�سة الدكتور مبارك القحطاين عميد عمادة التطوير واجلودة، ورئي�س 

.»ZOOM« اللجنة، وح�سور اأع�ساء اللجنة عرب برنامج

ناق�س الجتماع عدداً من البنود منها: مراجعة وحتديث بع�س كتيبات 

واجلودة،  التطوير  عمادة  اأ�سدرتها  التي  واجلودة  التطوير  ثقافة  �سل�سلة 

وتطوير نظام املراجعة الداخلية باجلامعة، والربنامج التدريبي للمراجعن 

الداخلين، والكفايات الهامة واملطلوبة ملراجعة الربامج الأكادميية، وكذلك 

�سروط تر�سيح اأع�ساء هيئة التدري�س حل�سور الربنامج التدريبي لإعداد 

املراجعن املعتمدين، كما ناق�س الجتماع موؤ�سرات الأداء الرئي�سة املوؤ�س�سية 

جلامعة امللك �سعود، وموؤ�سرات الأداء اخلا�سة بالربامج الأكادميية.

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

هند�سة  بق�سم  الأ���س��ت��اذ  ح�سن،  �ساميم  حممد  الدكتور  اختيار  مت 

الربجميات، كلية علوم احلا�سب واملعلومات، جامعة امللك �سعود، كمحا�سر 

متميز يف معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات »IEEE«، وهو التنظيم 

املهني والتقني الأكرب يف العامل لتطوير التكنولوجيا.

الدكتور حممد �ساميم ح�سن هو اأول اأ�ستاذ وباحث يتم اختياره كمحا�سر 

متميز من قبل جمعية الت�سالت IEEE )ComSoc( من اململكة العربية 

ال�سعودية واملنطقة كلها مل�ساركة معرفته وخرباته مع املجتمع والعامل. يقوم 

برنامج »املحا�سر املتميز IEEE« باختيار اأع�ساء كبار وباحثن م�سهورين 

وخرباء تكنولوجين بارزين وعلماء م�سهورين يف جمالهم، مبا حققوا من 

م�ساركة  من  يتمكنوا  حتى  واملهنية  الفنية  الإجن��ازات  من  متقدم  م�ستوى 

املعرفة واخلربة والروؤى التي اكت�سبوها حول م�ستقبل التكنولوجيا يف جميع 

اأنحاء العامل.

ميادين  يف  العاملي  للمجتمع  ملهمة  موؤ�س�سة   »IEEE« منظمة  تعترب 

البتكار من اأجل غد اأف�سل من خ�ل من�سوراتها وموؤمتراتها ومعايريها 

التكنولوجية واأن�سطتها املهنية والتعليمية حول التقنيات املغرية للعامل، من 

احلو�سبة واأنظمة الطاقة امل�ستدامة اإىل الف�ساء والروبوتات والت�سالت 

 160 من  اأكرث  يف  وهذا  الخ،  ال�سحية،  والرعاية  ال�سطناعي  والذكاء 

دولة.

منسقة األمم المتحدة في زيارة للجامعة

جولة تفقدية لعميد التربية


