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11سوار ذكي لمتابعة حالة الموظفين النفسية

ابتعاث 989 طالب وطالبة 
وتدريب 2300 موظف وموظفة

كتب: مو�سى حدادى

الب�سرية خالل  املوارد  بعمادة  الب�سرية  املوارد  تنمية  اإدارة  اأجنزت 

عام 2020م اأكرث من 29900 مهمة اإدارية يف برنامج �سفري، متابعة 

املهام، البتعاث �سمان املايل، نظام ديوان الإلكرتوين، وبرامج تدريبية 

للموظفني »تطوير« كما عملت على تنفيذ اإجراءات ابتعاث 989 طالب 

موظف   2328 وتر�سيح  اجلامعة،  ومن�سوبات  من�سوبي  من  وطالبة 

وموظفة للتدريب يف الدورات الق�سرية مبعهد الإدارة العامة، واأنهت 

املاج�ستري  مرحلتي  واإن��اث يف  ذك��ور  بني  ما  128 خريجاً  اإج���راءات 

والدكتوراه.

يذكر اأن اإدارة تنمية املوارد الب�سرية بالعمادة تقوم بتحديث قائمة 

اجلامعات املعتمدة لالبتعاث، وت�سدرت اجلامعات الأمريكية يف عدد 

ا�ستقبال مبتعثي اجلامعة ثم بريطانيا، وكندا لعام 2020م. 

تنقيح وتجديد كتابين
الأكادميي�ة  لل�س�وؤون  ال�سيا�سية  والع�لوم  احلق��وق  كلي�ة  وكي�ل  ق��ام 

د. اأحمد بن �سعيد اخلبتي بتوقيع عقد حتديث وتنقيح وجتديد كتابّي 

»القانون  وهما   - اهلل  رحمه   - اجلرب  ح�سن  الدكتور حممد  معايل 

اململكة  يف  البنوك  وعمليات  التجارية  و»العقود  ال�سعودي«،  التجاري 

العربية ال�سعودية«.

يعد الدكتور اجلرب - رحمه اهلل - من  اأعالم القانون يف اململكة، 

يف  القانون  لق�سم  ورئي�ساً  الإداري���ة،  العلوم  لكلية  وكياًل  عمل  حيث 

جامعة امللك �سعود، وتوىل ع�سوية ورئا�سة عدد من اللجان الق�سائية، 

و�سغل من�سب وكيل وزارة التجارة لل�سوؤون الفنية، كما مت تعيينه مديراً 

بتعيينه  الكرمي  امللكي  الأمر  و�سدر  املمتازة،  باملرتبة  للجمارك  عاماً 

رئي�ساً لهيئة اخلرباء يف جمل�س الوزراء مبرتبة وزير، وا�ستمر يف هذا 

املن�سب حتى وفاته رحمه اهلل.

24 بحثًا تسلط الضوء على تاريخ الجزيرة العربية

حصول 4 برامج على االعتماد األكاديمي

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر الثالثاء املا�سي، 

لدرا�سات  العاملية  الندوة  فعاليات 

دورتها  يف  العربية  اجل��زي��رة  تاريخ 

الت�سال  عرب  عقدت  التي  التا�سعة 

املرئي. واأو�سح �ساحب ال�سمو الأمري 

الدكتور نايف بن ثنيان امل�سرف على 

تاريخ  لدرا�سات  �سلمان  امللك  مركز 

اأن  وح�سارتها،  العربية  اجل��زي��رة 

الندوة  اإق��ام��ة  على  داأب���ت  اجلامعة 

على مدى ثمان ندوات عاملية وجاءت 

»اجل��زي��رة  بعنوان  التا�سعة  ال��ن��دوة 

ع�سر  احل���ادي  ال��ق��رن  يف  العربية 

امليالدي«  ع�سر  ال�سابع  الهجري/ 

لتكون خطوة على طريق ال�ستعداد 

للندوة العاملية العا�سرة التي �ستتناول 

الأوىل  ال�سعودية  ال��دول��ة  تاأ�سي�س 

توحيد  م��ن  �سيكون  مب��ا  واإره��ا���س��ا 

لأرجاء اجلزيرة العربية مل ي�سبق له 

مثيل يف الع�سر احلديث.

واأفاد �سموه اأن املركز تلقى 145 

بحثاً اجتاز التحكيم العلمي منها 24 

بحثاً وارتاأت اللجنة العلمية ا�ستبعاد 

ع���دد م��ن��ه��ا خل��روج��ه ع��ن الإط����ار 

الزمني للندوة وعدم اللتزام باملحاور 

املحددة لها.

تاريخ  درا�سة  اإىل  الندوة  وتهدف 

اجلزيرة العربية يف خمتلف الع�سور 

تاريخها  ت�سمل  عميقة  درا����س���ة 

والقت�سادي  واحل�ساري  ال�سيا�سي 

وت���ظ���ه���ر ع��ن��ا���س��ر ال����وح����دة ب��ني 

اأقاليمها وثراء التنوع يف جمتمعاتها 

وال���س��ت��م��رار وال��ت��غ��ري يف ع��ادات��ه��ا 

وت��ق��ال��ي��ده��ا وع��الق��ات��ه��ا ب��الأري��اف 

والبوادي وبالأقطار املجاورة والنائية 

الأ�سلية  امل�����س��ادر  فيها  وت��وظ��ف 

الأدبية والآثارية ليف�سي كل ذلك اإىل 

منهج  على  يقوم  �سامل  تاريخ  كتابة 

علمي دقيق.

تفا�سيل �س� 3

التعليم  ت��ق��ومي  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 

الوطني  باملركز  ممثلة  والتدريب، 

ل��ل��ت��ق��ومي والع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي 

»اعتماد«، عن منح �سهادات اعتماد 

اأك��ادمي��ي )ك��ام��ل وم�����س��روط( لعدد 

والربامج  التعليمية  املوؤ�س�سات  من 

الأكادميية.

بكالوريو�س  برنامج  منحت  حيث 

الإع�����الم ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، 

وب���رن���ام���ج ب���ك���ال���وري���و����س ال��ل��غ��ة 

امللك  بجامعة  والرتجمة  الإجنليزية 

براجمي  اعتماد  ���س��ه��ادات  �سعود 

»كامل« حتى 2027م.

بكالوريو�س  برنامج  منحت  كما 

�سعود،  امل��ل��ك  بجامعة  اجل��غ��راف��ي��ا 

وبرنامج بكالوريو�س التاريخ بجامعة 

امللك �سعود �سهادات اعتماد براجمي 

»م�سروط« حتى عام 2024م. وهناأ 

رئي�س هيئة تقومي التعليم والتدريب 

معايل الدكتور ح�سام بن عبدالوهاب 

زمان، اجلامعات والكليات والربامج 

ال���ت���ي ح�����س��ل��ت ع���ل���ى الع���ت���م���اد 

الأكادميي وقيادتها، كما قدم ال�سكر 

اجلامعات  اجل��ودة يف  �سمان  لفرق 

احلثيثة يف  والربامج على جهودهم 

التعليمية  العمليات  ج��ودة  حت�سني 

والبحثية، وما نتج عنها من ح�سول 

موؤ�س�ساتهم وبراجمهم على العتماد 

التعاون  على  م���وؤك���ًدا  الأك���ادمي���ي، 

الإيجابي من فرق اجلودة، لي�س من 

خالل اإبراز مهنية عالية -فح�سب- 

ممتعة  جتربة  خلق  ع��رب  اأي�ًسا  ب��ل 

للغاية، مقدًرا اجلهود املبذولة �سعًيا 

العتماد  معايري  اأعلى  تطبيق  اإىل 

الأكادميي.
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طالبات اإلعالم مستعدات
ألخذ »لقاح كورونا«

ا�ستطالع: خلود بن طحنون

اأ�سبح لقاح كورونا يف الآونة الأخرية ال�سغل ال�ساغل لالأفراد واملجتمعات 

واحلكومات واملنظمات على م�ستوى العامل، واأ�سبح احلديث عنه ياأخذ حيزاً 

كبرياً من الهتمام املداولت والنقا�سات، وقد بذلت وزارة ال�سحة ال�سعودية 

جهوداً كبرية ومقدرة بتوجيه من القيادة - حفظها اهلل - لتوفري اللقاح جماناً 

للمواطنني واملقيمني وتنظيم وكفاءة و�سهولة اإجراءات التلقيح من ال�ستقبال 

وكانت مملكتنا  ال�سحي،  اجل��واز  ا�ستالم  اإىل  و�سوًل  اجلرعتني  تلقي  اإىل 

احلبيبة من اأوائل الدول التي ح�سلت على اللقاح على م�ستوى العامل حيث 

و�سعت �سحة املواطن اأوًل منذ ابتداء اجلائحة وماتبعها من اإجراءات حلفظ 

و�سالمة املواطن حتى توفري اللقاح، كل ذلك وغريه يدعو للفخر والعتزاز، 

ا�ست�سافت  اجلامعة  ر�سالة  الر�سيدة..  وحكومتنا  الغايل  وطننا  اهلل  حفظ 

جمموعة من طالبات ق�سم الإعالم، وا�ستطلعت اآراءهن حول اأهمية اللقاح 

من وجهة نظرهن، ومدى ا�ستعدادهن لأخذ اللقاح، وما اإذا كان لديهن قريب 

اأو قريبة �سبق واأن اأخذ اللقاح..
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�أكادميية  ب��ر�م��ج  �أرب���ع  ح�صلت 

�لأكادميي  �لعتماد  على  باجلامعة 

و�لتدريب  �لتعليم  تقومي  هيئة  من 

للتقومي  �لوطني  �ملركز  يف  ممثلّة 

ح�صل  حيث  �لأكادميي؛  و�لعتماد 

ب��رن��ام��ج ب��ك��ال��وري��و���س �لإع�����ام، 

وب���رن���ام���ج ب���ك���ال���وري���و����س �ل��ل��غ��ة 

�لإجنليزية و�لرتجمة على �لعتماد 

�لكامل حتى �لعام 2027م، وح�صل 

�جلغر�فيا،  ب��ك��ال��وري��و���س  ب��رن��ام��ج 

على  �لتاريخ  بكالوريو�س  وبرنامج 

�لع��ت��م��اد �مل�����ص��روط ح��ت��ى �ل��ع��ام 

2024م. 
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة ت��ق��دم وك��ي��ل 

�جل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل��ت��ط��وي��ر 

وعميد  م�صملي،  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور 

�لدكتور  و�جل��ودة  �لتطوير  عمادة 

م���ب���ارك �ل���ق���ح���ط���اين، ب��ال�����ص��ك��ر 

�جلامعة  رئي�س  مل��ع��ايل  و�لتقدير 

لدعمه  �ل��ع��م��ر  ب�����در�ن  �ل��دك��ت��ور 

لعتماد  �جلامعة  جهود  ورعايته 

ب��ر�جم��ه��ا �لأك���ادمي���ي���ة و�لرت���ق���اء 

لعميد  �لتهاين  وجها  كما  بجودتها، 

�للغات  كلية  وعميد  �لآد�ب،  كلية 

و�ل��رتج��م��ة، ووك��ائ��ه��م��ا، ووك���اء 

�لتطوير و�جلودة، وروؤ�صاء �لأق�صام، 

ومن�صوبيهم ومن�صوباتهم من �أع�صاء 

هيئة تدري�س و�لإد�ريني. 

�مللك  جامعة  �أن  بالذكر  جدير 

�ل�صعودية  تت�صدر �جلامعات  �صعود 

يف عدد �لرب�مج �لأكادميية �ملعتمدة 

و�لتدريب  �لتعليم  تقومي  هيئة  من 

بو�قع 55 برناجماً معتمد�ً وطنياً. 

��صتقبل وكيل �جلامعة للتخطيط 

حممد  بن  علي  �لدكتور  و�لتطوير 

�حل��دود  جامعة  من  وف��د�ً  م�صملي 

�ل�صمالية.

ت��ع��زي��ز  �إىل  �لج���ت���م���اع  ه����دف 

�ل�صعودية،  �جلامعات  بني  �لتعاون 

مبا  بينها  فيما  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل 

يحقق �مل�صلحة �لعامة.

�لدكتور  برتحيب  �لجتماع  ب��د�أ 

حر�س  م���وؤك���د�ً  ب��ال��وف��د  م�صملي 

�جلامعة على نقل وتبادل �خلرب�ت، 

بجميع  �لتطويري  �حل���ر�ك  ودع��م 

�أ���ص��ار  كما  �ل�صعودية،  �جل��ام��ع��ات 

�لوكالة  وح��د�ت  كافة  جاهزية  �إىل 

لتقدمي �لدعم �ل�صت�صاري مبا يعزز 

من جهود جامعة �حلدود �ل�صمالية 

ومكت�صباتها من هذه �لزيارة.

ع��ق��ب ذل���ك ت�����ص��م��ن �لج��ت��م��اع 

ذ�ت  �ل��ب��ن��ود  م��ن  �ل��ع��دي��د  مناق�صة 

�ل�����ص��ل��ة ب��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��خ��ط��ي��ط، 

نهاية  ويف  و�جل�����ودة،  و�ل��ت��ط��وي��ر، 

درع  �ل��ك��رمي  �ل��وف��د  ق��دم  �لجتماع 

للتخطيط  �جلامعة  لوكيل  تكرميي 

حفاوة  على  �أث��ن��ى  كما  و�لتطوير، 

�لتي  �جل��ه��ات  وت��ع��اون  �ل�صتقبال 

متت زيارتها باجلامعة ويف مقدمتها 

وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير. 

�ملجل�س  بقاعة  �لج��ت��م��اع  عقد 

�لعلمي باجلامعة وح�صره من جامعة 

�لتطوير  عمادة  عميد  �صعود  �مللك 

و�جلودة �لدكتور مبارك �لقحطاين، 

للتخطيط  وكيل �جلامعة  وم�صاعدة 

�حلربي،  عبري  �لدكتورة  و�لتطوير 

وم�صت�صارة وكيل �جلامعة للتخطيط 

و�لتطوير �لدكتورة �صعاد �مل�صعل.

�ل�صمالية  �حل���دود  جامعة  وم��ن 

مديرة  �لع�صيمي  ن���ورة  �ل��دك��ت��ورة 

و�لدكتورة  �ملوؤ�ص�صي،  �لتميز  وحدة 

تطوير  �إد�رة  م��دي��رة  �لعنزي  �أم��ل 

و�لدكتور مقبل  �ملجتمعية،  �ل�صر�كة 

�لعنزي، و�لدكتورة �أماين �لرميح من 

لوكالة �جلامعة  �ل�صت�صاري  �لفريق 

�ملجتمع،  وخدمة  و�جل��ودة  للتطوير 

و�ل��دك��ت��ور ن��ا���ص��ر �ل��ر���ص��ي��دي من 

�إد�رة �تخاذ �لقر�ر وحتقيق �لروؤية، 

م�صرف  �لع�صاف  يحيي  و�لدكتور 

وحدة �إد�رة �ملخاطر، و�لأ�صتاذ عبد 

�لكرمي �لعنزي مدير �إد�رة �لعاقات 

�لعامة و�لإعام. 

�جلامعات  بني  �لتعاون  �إط��ار  يف 

�لتطوير  عمادة  ��صتقبلت  �ل�صعودية 

�لدكتور  عميدها  برئا�صة  و�جل��ودة 

من جامعة  �لقحطاين وفد�ً  مبارك 

�حلدود �ل�صمالية.

هدف �لجتماع �لذي عقد بقاعة 

�إطاع  �إىل  بالعمادة  �لجتماعات 

جامع  جتربة  على  �ل��ك��رمي  �ل��وف��د 

�ملحاور  م��ن  ع��دد  يف  �صعود  �مللك 

�ل��ت��ط��وي��ري��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا ن��ظ��ام 

و�ل�صيا�صات  ب��اجل��ام��ع��ة،  �جل���ودة 

�لتميز  وم���ب���ادر�ت  و�لإج������ر�ء�ت، 

للجامعة،  �ل�صرت�تيجية  باخلطة 

كما ت�صمن �لجتماع مناق�صة عدد 

من �لبنود �لتطويرية و�آليات �لعمل 

مبا  �حلالية  �ملرحلة  خ��ال  عليها 

�ل�صرت�تيجية  �لتوجهات  مع  يتفق 

مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل يف 

�لجتماع  ح�صر  �حل���ايل.  �ل��وق��ت 

وكيلة  و�جلودة  �لتطوير  عمادة  من 

�ل��ع��م��ادة ل�����ص��وؤون �جل����ودة وع��دد 

م��ن م�����ص��ت�����ص��اري �ل��ع��م��ادة ون��ائ��ب 

�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  ع��ل��ى  �مل�����ص��رف 

ح�صره  كما  �ل�صرت�تيجية،  للخطة 

للتخطيط  �جلامعة  وكيل  م�صاعدة 

و�لتطوير، وم�صت�صارة �صعادته. ومن 

ح�صر  �ل�صمالية  �حل���دود  جامعة 

مديرة  �لع�صيمي  ن��ورة  �ل��دك��ت��ورة 

و�لدكتورة  �ملوؤ�ص�صي،  �لتميز  وحدة 

تطوير  �إد�رة  م��دي��رة  �لعنزي  �أم��ل 

�ل�صر�كة �ملجتمعية، و�لدكتور مقبل 

�لرميح  �أم��اين  و�لدكتورة  �لعنزي، 

لوكالة  �ل���ص��ت�����ص��اري  �ل��ف��ري��ق  م��ن 

وخدمة  و�جلودة  للتطوير  �جلامعة 

�لر�صيدي  �ملجتمع، و�لدكتور نا�صر 

وحتقيق  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  �إد�رة  م��ن 

�لع�صاف  يحيي  و�لدكتور  �ل��روؤي��ة، 

�مل��خ��اط��ر،  �إد�رة  وح����دة  م�����ص��رف 

مدير  �لعنزي  عبد�لكرمي  و�لأ�صتاذ 

�إد�رة �لعاقات �لعامة و�لإعام. 

يف نهاية �لجتماع �أثني �ل�صيوف 

�لكر�م على حفاوة �ل�صتقبال وكرم 

�لتطوير  عمادة  و�هتمام  �ل�صيافة 

و�جلودة.
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د. نوف العنزي أول مديرة
لمركز قلب في المملكة

كتب: م�صاعد �لغنيم

�جلامعة  رئي�س  معايل  �أ�صدر 

�ل��دك��ت��ور ب����در�ن �ل��ع��م��ر ق����ر�ر�ً 

ب��ت��ك��ل��ي��ف �ل���دك���ت���ورة ن����وف بنت 

ملركز  مدير�ً  �لعنزي  عبد�لعزيز 

�مللك فهد لطب وجر�حة �لقلب.

ت��ع��د �ل���دك���ت���ورة �ل��ع��ن��زي من 

�لكو�در �لوطنية �ملتميزة يف جمال 

طبيبة  �أول  وه���ي  �ل��ق��ل��ب،  ط��ب 

للقلب،  م���رك���ًز�  ت��ق��ود  ���ص��ع��ودي��ة 

منها  �ملنا�صب  من  ع��دد�ً  و�صغلت 

مركز  يف  �جل���ودة  وح���دة  رئي�س 

�لأ�صعة  زمالة  برنامج  �إد�رة  �لقلب،  وج��ر�ح��ة  لطب  فهد  �مللك 

�لتد�خلية للقلب.

�لطب  بكالوريو�س  على  حا�صلة  �لعنزي  �ل��دك��ت��ورة  �أن  يذكر 

�أمر��س  �ل�صعودي يف  و�لبورد  �صعود،  �مللك  و�جلر�حة من جامعة 

كاجلري  �لقلب جامعة  �أمر��س  وزمالة  �لكندي،  و�لبورد  �لباطنة، 

كند�، وزمالة �لأ�صعة �لتد�خلية وق�صطرة �لقلب من جامعة كاجلري 

كند�.

»طرق البحث في قواعد 
المعلومات« غدًا

ينظم مركز �لتميز �لبحثي يف تطوير تعليم �لعلوم و�لريا�صيات 

حلقات  �صل�صلة  �صمن  �ملائة  بعد  و�لت�صعني  �لثالثة  حلقته  »�أفكر« 

يف  �لبحث  »ط��رق  بعنو�ن  �أ�صبوعياً  �ملركز  يعقدها  �لتي  �لنقا�س 

�لأ�صتاذة  وتقدمي  �إعد�د  من  و�لأجنبية«  �لعربية  �ملعلومات  قو�عد 

�ملكتبات،  �صوؤن  بعمادة  معلومات  قو�عد  مدربة  ح�صن  بن  �أم��اين 

وذلك يوم غد �لثنني 1442/6/19 ه� �ملو�فق 1/ 2/ 2021م، 

يف متام �ل�صاعة �لثامنة م�صاء عن طريق قاعات �لزوم �لفرت��صية.

يوم للبحث العلمي
في قسم اللغة اإلنجليزية

نظمت جلنة �لدر��صات �لعليا تخ�ص�س �للغويات �لتطبيقية يف 

ق�صم �للغة �لإجنليزية و�آد�بها، يوماً للبحث �لعلمي خا�صاً بطاب 

وطالبات �لدر��صات �لعليا، عن بعد عن طريق برنامج زوم.

�لفعالية،  ه��ذه  خ��ال  و�ل��ط��اب  �لطالبات  م��ن  �لعديد  ق��دم 

�أبحاثاً مميزة تعك�س �لهتمامات و�لجتاهات �لعلمية �حلديثة يف 

تخ�ص�صاتهم.

يف  �للفظي  �لتبديل  مثل  مميزة  مو�صوعات  �لأور�ق  تناولت 

لأجز�ء  �لنجدية  �للهجة  �ملعاين يف  تعدد  �ل�صعودية،  �مل�صت�صفيات 

�جل�صم �ملختلفة، ودور �ملر�أة يف �لدعايات �لأمريكية.

�لدقيق  �لعلمي  �لبحث  �أهمية  �أخرى  �لأور�ق مرة  عك�صت هذه 

وثمار �جلهد �لذي قدمه طاب وطالبات �لدر��صات �لعليا يف ق�صم 

�ملميزة،  �لبحوث  هذه  وتن�صيق  كتابة  يف  و�آد�بها  �لإجنليزية  �للغة 

ول يخفى دور �أع�صاء هيئة �لتدري�س �ملميزين يف �لق�صم يف �إر�صاد 

طابهم وطالباتهم لأبرز �ملو��صيع �حلديثة �جلديرة بالبحث.

اعتماد 4 برامج أكاديمية والجامعة تواصل تصدرها

»التخطيط« تستقبل وفد جامعة الحدود الشمالية

مناقشة الجودة والتميز مع جامعة الحدود الشمالية

�لتعلم  يف  �ل��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  ع��ق��د 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م ي����وم �لث���ن���ني �مل��ا���ص��ي 

�لتمهيدي  �للقاء  ه�   1442/6/12
دورتها  يف  �لتميز  ملنح  �لفرت��صي 

�خل��ام�����ص��ة، وق����د ح�����ص��ر �ل��ل��ق��اء 

م�صاعد  �لكثريي  �صعود  �ل��دك��ت��ور 

�لتعليمية  لل�صوؤون  �جلامعة  وكيل 

�لتعليمي  للتطوير  و�لأك���ادمي���ي���ة 

�لتعلم  يف  �ل��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  وم��دي��ر 

�لتويجري  عمر  و�لدكتور  و�لتعليم، 

نائب مدير مركز �لتميز، و�لدكتورة 

مركز  مدير  نائبة  �ل�صعدون  �إلهام 

�لتميز  مبنح  و�ل��ف��ائ��زون  �لتميز، 

د.  م��ن:  ل��ل��دورة �خلام�صة وه��م كل 

�لتمري�س،  كلية  �لع�صيمي من  دليل 

علوم  كلية  م��ن  �خلليفة  ه��ن��د  د. 

�حلا�صب و�ملعلومات، د. �ملهدي علي 

تليجة من كلية �لهند�صة، د. م�صاعل 

�لطبية  �ل��ع��ل��وم  كلية  م��ن  �ل��ط��وب 

�لتطبيقية، د. �أحمد �صهبه من كلية 

من  عي�صوي  ع�صام  د.  �ل�صيدلة، 

كلية �لآد�ب، د. حممد حممد �أحمد 

و�لن�صاط  �لريا�صة  علوم  كلية  من 

�لبدين، د. جمال �لدين هري�صه من 

�ل�صبحيني  علي  د.  �ل�صيدلة،  كلية 

من كلية �لرتبية، د. �صمية  با�صود�ن 

من كلية طب �لأ�صنان. و��صتعر�صت 

موجًز�  �ل�صعدون  �إل��ه��ام  �ل��دك��ت��ورة 

عن منح �لتميز مو�صحة �أن �لهدف 

�أع�صاء  ت�صجيع  هو  منها  �لأ�صا�صي 

�ل��ت��م��ي��ز يف  ع��ل��ى  �ل��ت��دري�����س  هيئة 

ومو�كبة  �لتدري�صية  ممار�صاتهم 

�لتوجهات �لتقنية يف �لتعليم.

ب��ع��ده��ا حت��دث��ت ع���ن �مل��ج��الت 

�لدورة  هذه  بها  تتميز  �لتي  �لثاثة 

وهي �أن�صطة تعليم �إلكرتونية وتقييم 

�إلكرتونية،  تعلم  وم�صادر  �إلكرتوين 

و�أو�صحت �لقيمة �مل�صافة و�لأهمية 

�لطاب  على  ونتائجها  �ملنح  لهذه 

ويف م�صرية �لتعليم يف كل كلية كما 

يحظى  �لتي  �مليز�ت  �أبرز  �أو�صحت 

�أع�����ص��اء هيئة  م��ن  �مل�����ص��ارك��ون  بها 

�لتدري�س يف �لربنامج.

رها  �ل��دك��ت��ورة  �للقاء  و���ص��ارك يف 

�أورف��ل��ي وه��ي �إح��دى �لفائز�ت مبنح 

�لتميز يف �لدورة �لر�بعة لعر�س فكرة 

�آيل  ن��ظ��ام  وه���و  �ملتميز  م�صروعها 

»م��وري��ا«.  �ملقالية  �لأ�صئلة  لت�صحيح 

بعد ذلك هناأ �لدكتور عمر �لتويجري 

وحثهم  باملنح  فوزهم  �مل�صاركني على 

بتنفيذ  �ل���ب���دء  يف  �لإ�����ص����ر�ع  ع��ل��ى 

ع��ن جتربة  كما حت��دث  مقرتحاتهم 

�ملنح يف دورتها �لر�بعة، و�أكد على �أن 

تكون عملية �لتوثيق �صاملة ودقيقة حتى 

تخرج ب�صورة كاملة ميكن �أن ي�صتفيد 

منها �أع�صاء هيئة تدري�س �آخرون.

هذه  يف  فائز  ك��ل  ��صتعر�س  ث��م 

م�صروعه  عن  موجزة  ملحة  �ل��دورة 

�لف�صل  ه��ذ�  خ��ال  �صينفذه  �ل��ذي 

�لدكتور  �للقاء  و�ختتم  �لدر��صي. 

�ل�صكر  م��ق��دًم��ا  �ل��ك��ث��ريي  ���ص��ع��ود 

لل�صوؤون  �جلامعة  ولوكالة  للجامعة 

دعم  على  و�لأك��ادمي��ي��ة  �لتعليمية 

ملن�صوبي  �ل�صكر  وكذلك  �لربنامج 

�ملركز �لقائمني على �إد�رة �لربنامج 

على جهودهم.

وذّكر �مل�صاركني بحجم �لتطلعات 

م�صروعاتهم  تنفيذ  م��ن  �مل��رج��وة 

يف  �لتحكيم  جلنة  من  و�ل�صتفادة 

كما  �لتميز  منح  خمرجات  جتويد 

�لفر�صة  ه��ذه  �غتنام  على  حثهم 

�لتي �أتيحت لأع�صاء هيئة �لتدري�س 

لتطوير  مم��ي��زة  من���اذج  لي�صنعو� 

�ملمار�صات �لتعليمية وحت�صني �لتعلم 

جذب  عامل  �إجناز�تهم  تكون  و�أن 

للجامعة وخارجها  لاآخرين د�خل  

ل��ا���ص��ت��م��ر�ر و�ل���ص��ت��ث��م��ار يف ه��ذه 

�مل�صاريع �لتطويرية.

إعالن الفائزين بمنح »التميز« في دورتها الخامسة
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نظمها مركز امللك �ضلمان وا�ضتعر�ضت تاريخ اجلزيرة العربية يف القرن 17 امليالدي

رئيس الجامعة يفتتح الندوة العالمية لدراسات 
تاريخ الجزيرة العربية

أعلن المركز فتح باب استقبال ملخصات البحوث للندوة العاشرة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية

الندوة القادمة تتناول تأسيس الدولة السعودية األولى وإرهاصات توحيد أرجاء الجزيرة العربية

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  افتتح 

ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر ال��ث��اث��اء 

لدرا�سات  العاملية  الندوة  فعاليات  املا�سي, 

التا�سعة  دورتها  يف  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

التي عقدت عرب االت�سال املرئي.

الدكتور  االأم��ر  ال�سمو  �ساحب  واأو�سح 

على  امل�����س��رف  �سعود  اآل  ثنيان  ب��ن  ن��اي��ف 

مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة 

اأن اجلامعة داأبت على  العربية وح�سارتها, 

اإقامة الندوة على مدى ثمان ندوات عاملية 

»اجلزيرة  بعنوان  التا�سعة  الندوة  وج��اءت 

الهجري/  ع�سر  احلادي  القرن  يف  العربية 

على  خطوة  لتكون  امليادي«  ع�سر  ال�سابع 

العا�سرة  العاملية  للندوة  اال�ستعداد  طريق 

ال�سعودية  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  �ستتناول  التي 

توحيد  من  �سيكون  مبا  واإره��ا���س��ا  االأوىل 

الأرجاء اجلزيرة العربية مل ي�سبق له مثيل يف 

الع�سر احلديث.

بحثاً   145 تلقى  املركز  اأن  �سموه  واأف��اد 

اجتاز التحكيم العلمي منها 24 بحثاً وارتاأت 

اللجنة العلمية ا�ستبعاد عدد منها خلروجه 

االلتزام  وع��دم  للندوة  الزمني  االإط��ار  عن 

اإىل  الندوة  وتهدف  لها.  املحددة  باملحاور 

خمتلف  يف  العربية  اجلزيرة  تاريخ  درا�سة 

تاريخها  ت�سمل  عميقة  درا���س��ة  الع�سور 

ال�سيا�سي واحل�ساري واالقت�سادي, وتظهر 

عنا�سر الوحدة بني اأقاليمها وثراء التنوع يف 

عاداتها  والتغر يف  واال�ستمرار  جمتمعاتها 

والبوادي  ب��االأري��اف  وعاقاتها  وتقاليدها 

فيها  وتوظف  والنائية,  املجاورة  وباالأقطار 

ليف�سي  واالآثارية  االأدبية  االأ�سلية  امل�سادر 

على  يقوم  �سامل  تاريخ  كتابة  اإىل  ذلك  كل 

منهج علمي دقيق.

بعد ذلك األقت الدكتور حنان اخلري�سات 

من جامعة الطفيلة التقنية باالأردن الها�سمية 

كلمة امل�ساركني بينت فيها اأن الندوة جاءت 

كونها  والعلماء  للعلم  �سامية  ميزًة  لتعطي 

املن�سودة يف  اجلوانب  من  الكثر  ت�سهم يف 

التي  املنطقة  العربية, فهذه  تاريخ اجلزيرة 

واأ�سهمت يف  االأح��داث  بالكثر من  حظيت 

بناء الكثر من احل�سارات املهمة يف تاريخ 

الندوة  اأن  اإىل  االإن�سانية, م�سرة  احل�سارة 

تاريخ  لتوؤ�سل  التا�سعة  دورت��ه��ا  يف  ت��اأت��ي 

العلم  رم��وز  اأجنبت  التي  العريقة  املنطقة 

واالأدب.

ا�ستمرت يومني وتخللها  الندوة  اأن  يذكر 

ال�سوء  �سلطت  التي  اجلل�سات  من  العديد 

على اجلزيرة العربية وتاريخها.

التو�صيات اخلتامية

اْختُتمت الندوة اأعمالها يف متام ال�ساعة 

االأربعاء  يوم  م�ساء  من  والن�سف  اخلام�سة 

1442/06/14ه� املوافق 2021/01/27م 
علمياً  بحثاً  وع�سرون  واح��ٌد  فيها  ل��ق��ي 

ُ
واأ

حمكماً.

ع����دد من  اإىل  ال���ن���دوة  خ��ل�����س��ت  وق����د 

التو�سيات, هي:

وثناء خلادم  وتقدير  �سكر  ر�سالة  رفع   -

احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 

االأمني  عهده  ولويل  �سعود,  اآل  عبدالعزيز 

بن  حممد  االأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سلمان - حفظهما اهلل - لدعمهم املتوا�سل 

العموم  وج��ه  على  التاريخ  يخ�س  م��ا  لكل 

وتاريخ اجلزيرة العربية على وجه اخل�سو�س 

من خال م�سامني واأهداف روؤية 2030.

- توجيه ر�سالة �سكر ل�ساحب املعايل وزير 

التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ.

الدكتور  ملعايل  �سكر  ر�سالة  توجيه   -

بدران بن عبدالرحمن العمر رئي�س اجلامعة 

�سلمان  امللك  مركز  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها.

- اإحياء املخطوطات املهمة لدرا�سة تاريخ 

اجلزيرة العربية وح�سارتها.

بدار�سة  االهتمام  على  الن�سء  ت�سجيع   -

تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها.

اجلزيرة  ت��اري��خ  ل��رى  اجل��ه��ود  تعزيز   -

النور على  االأر�سيفات  العربية املحفوظ يف 

اأح�سن وجه بالباد العربية والغربية.

العربية  اململكة  يف  اجل��ام��ع��ات  ح��ث   -

لاهتمام  الطاب  توجيه  على  ال�سعودية 

بدرا�سة تاريخ اجلزيرة العربية.

- االه���ت���م���ام ب��امل�����س��ادر ال��رق��م��ي��ة يف 

وح�سارتها,  العربية  اجلزيرة  تاريخ  درا�سة 

واإطاق من�سة رقيمة خا�سة بجمع الوثائق 

وغرها,  واالأفام  واخلرائط  واملخطوطات 

تاريخ  ع��ن  �ساملة  ببليوغرافيا  تت�سمن 

اجلزيرة العربية وح�سارتها.

العاملية  ال��ن��دوة  يف  حم��ور  تخ�سي�س   -

القادمة لدرا�سة تاريخ اجلزيرة العربية من 

خال ال�سعر ال�سعبي.

- االهتمام بعاقات اجلزيرة العربية مع 

املناطق الواقعة اإىل ال�سرق منها, مثل: فار�س, 

الهند, جزر الهند ال�سرقية, ال�سني وغرها.

العلمي  ال�سجل  اإ���س��دار  اإىل  امل��ب��ادرة   -

للندوة يف اأ�سرع وقت ممكن.

ا�صتقبال بحوث الندوة العا�صرة

لدرا�سات  �سلمان  امللك  مركز  اأعلن  وقد 

العربية وح�سارتها عن فتح  تاريخ اجلزيرة 

للندوة  البحوث  ملخ�سات  ا�ستقبال  ب��اب 

اجلزيرة  تاريخ  لدرا�سات  العا�سرة  العاملية 

العربية التي �ستتناول تاريخ اجلزيرة العربية 

الثامن  الهجري/  ع�سر  الثاين  القرن  يف 

ع�سر امليادي, وذلك وفقاً للمحاور املحددة 

يوماً  �ستون  اأق�ساها  مدة  يف  الندوة,  لهذه 

على اأن تعقد الندوة العا�سرة يف �سهر رجب 

من العام الهجري القادم, املوافق �سهر يناير 

عام 2022م باإذن اهلل تعاىل.

د. آل سعود: الندوة تهدف لدراسة تاريخ الجزيرة 
العربية وإظهار عناصر وحدتها وثراء تنوعها

د. خريسات: الندوة سلطت الضوء على الكثير من 
الجوانب المنشودة في تاريخ الجزيرة العربية



التعليم36  العدد 1389 - الأحد 18 جمادى الآخرة 1442هـ املوافق 31 يناير 2021م4

قدم �شكره للقيادة على دعمها للجامعات ومراكز الأبحاث العلمية

اأ�شاد بدعم القيادة الر�شيدة للأبحاث العلمية

نائب وزير التعليم يدشن ندوة »أهمية 
اللقاح في الحد من كورونا« 

نشرت  السعودية  الجامعات  التعليم:  وزير 
المملكة ألبحاث كورونا إنتاج  84% من 

حققت منجزات نوعية يف تطوير منظومة »التعليم عن ُبعد«

المملكة تحتفي باليوم 
العالمي للتعليم

للتعليم الذي  العاملى  باليوم  التعليم  احتفت اململكة ممثلًة يف وزارة 

وافق الأحد 24 يناير، حتت �شعار »اإنعا�ش التعليم وتن�شيطه لدى جيل 

كوفيد 19-«؛ وفقاً ملا حددته منظمة الأمم املتحدة.

وحقق التعليم ال�شعودي خالل الفرتة املا�شية وبف�شل الدعم ال�شخي 

اململكة  يف  للتعليم   - اهلل  حفظها   - الر�شيدة  القيادة  من  واملتوا�شل 

والبتكار  التعلّم  نوعية وموؤ�شرات مرتفعة يف تطوير منظومة  قفزات 

الأمم  منظمة  اختارتها  التي  الرئي�شة  املحاور  الأبحاث، وهي  ومتويل 

املتحدة للرتبية والعلّم والثقافة »اليون�شكو« كمحددات لالحتفال بهذه 

املنا�شبة الدولية يف 2021؛ بهدف تعزيز التعاون الدويل لو�شع التعليم 

والتعلّم مدى احلياة يف قمة اأولويات التعايف بعد اجلائحة.

وا�شتطاعت وزارة التعليم اإيجاد بيئة اإلكرتونية جاذبة للتعليم والتعلّم، 

تقليدية  غري  تعليمية  ومرحلة  املجتمع  يف  جديدة  لثقافة  والتاأ�شي�ش 

وهي التعليم عن بُعد، يف ظل ا�شتمرار تداعيات جائحة كورونا، عرب 

املن�شات الإلكرتونية التي اأتاحتها الوزارة جلميع الطالب والطالبات؛ 

لتحقيق املرونة يف التعامل مع كافة الظروف لتقدمي التعليم التفاعلي 

التزامني وغري التزامني عن بُعد بطرق �شل�شة واأدوات اإثرائية متنوعة، 

واأبرزها من�شة مدر�شتي امل�شروع الوطني امل�شتمر ولي�ش ملرحلة موؤقتة، 

�شتة  وخدمة  التعليمية،  العملية  وا�شتمرار  اإجن��اح  يف  اأ�شهمت  والتي 

ماليني طالب وطالبة، واأكرث من 500 األف معلم ومعلمة، وما يعادل 

مليونني من اأولياء الأمور، واأي�شاً 23 قناة لعني التعليمية، وقناة درو�ش 

التعليم  من  ال�شتفادة  اإىل  ال��وزارة  تخطط  فيما  اليوتيوب،  يف  عني 

مع  بالتوازي  اجلائحة  انتهاء  بعد  حتى  بُعد  عن  والتعليم  الإلكرتوين 

التعليم التقليدي احل�شوري عرب »التعليم املدمج«.

وت�شعى الوزارة اإىل توفري بيئة تعليمية حمّفزة على الإبداع والبتكار؛ 

مبا ي�شهم يف اكت�شاف وتنمية املواهب، وذلك �شمن اإ�شرتاتيجية وزارة 

التعليم يف ال�شتثمار يف املواهب لتلبية متطلبات القطاعات احليوية 

ل�شناعة امل�شتقبل، ورفع م�شتوى جودة الأداء، وحت�شني املخرجات يف 

رعاية  2030 يف  اململكة  روؤية  مل�شتهدفات  التعليمي؛ حتقيقاً  القطاع 

اإىل  التحّول  نحو  الوطن  وبنات  اأبناء  من  واملبدعني  املوهوبني  ودعم 

جمتمع املعرفة والتنمية القت�شادية امل�شتدامة.

التعليم  وزارة  دعمت  فقد  العلمية،  البحوث  بتمويل  يتعلق  وفيما 

متويل عدد من الأبحاث �شمن حزمة مبادرات، مما اأ�شفر عن ت�شّدر 

دول  على   12 واملرتبة  عاملياً،   14 وال�  عربياً،  الأوىل  املرتبة  اململكة 

جمموعة الع�شرين، فيما يتعلق بجهود اجلامعات لن�شر اأبحاث كورونا، 

.»Web of Science« وذلك وفقاً لقاعدة بيانات �شبكة العلوم

توقيع مذكرة تعاون علمي 
وتعليمي مع الجانب األفغاني

وقع معايل وزير التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�شيخ ومعايل وزير 

حنيف  حممد  ال�شيد  الإ�شالمية  اأفغان�شتان  جمهورية  يف  اخلارجية 

علمي  تعاون  مذكرة  الريا�ش،  يف  التعليم  وزارة  مبقر  موؤخراً،  اأمت��ر، 

جمهورية  يف  املعارف  ووزارة  اململكة  يف  التعليم  وزارة  بني  وتعليمي 

اأفغان�شتان الإ�شالمية.

وتن�ش مذكرة التعاون على ت�شجيع تبادل الزيارات بني امل�شوؤولني عن 

التعليم العام يف البلدين، وتبادل الوفود الطالبية، واخلطط والربامج 

الرتبوية  املجالت  الرتبويني يف  وامل�شرفني  املعلمني  بتدريب  اخلا�شة 

وال�شالمل  والأنظمة  اللوائح  تبادل  اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  والتعليمية 

مراحل  يف  الدرا�شية  ال�شهادات  ومعادلة  القبول  و�شروط  التعليمية، 

التعليم العام.

العلمية  والنوادي  الطالبية  للوفود  الفر�شة  التعاون،  مذكرة  وتتيح 

والإف��ادة من  البلدين،  تنفذ يف  التي  الأن�شطة والربامج  للم�شاركة يف 

التجارب يف دعم وت�شجيع القطاع اخلا�ش لال�شتثمار يف التعليم العام، 

واملواءمة بني خمرجات التعليم ومتطلبات �شوق العمل، كذلك ت�شجيع 

الحتياجات  ذوي  لتعليم  املوجهة  والأن�شطة  والربامج  اخلطط  تبادل 

اخلا�شة، ودعم تعليم اللغة العربية من قبل اجلانبني.

بني  القائمة  ال�شداقة  اأوا���ش��ر  توطيد  يف  رغبة  التفاقية  وتاأتي 

البلدين، ورفع م�شتوى التعاون بينهما يف املجالت العلمية والتعليمية؛ 

وانطالقاً من التفاقية العامة للتعاون بني اململكة وجمهورية اأفغان�شتان 

بتاريخ  املاأتا يف جمهورية كازاخ�شتان  املوقع عليها مبدينة  الإ�شالمية 
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بح�شور  التعليم  وزارة  نظمت 

للجامعات  ال���وزي���ر  ن��ائ��ب  م��ع��ايل 

بن  د. حممد  والب��ت��ك��ار  وال��ب��ح��ث 

اأح��م��د ال�����ش��دي��ري، ن����دوة ب��ع��ن��وان 

»اأهمية اللقاح يف احلد من جائحة 

بُعد،  ع��ن  قيمت 
ُ
اأ وال��ت��ي  ك��ورون��ا«، 

مب�شاركة عدد من الباحثني والأطباء 

التعليم  واملخت�شني وم�شوؤويل وزارة 

واجلامعات.

معايل  رحب  الندوة  م�شتهل  ويف 

نائب وزير التعليم للجامعات والبحث 

يف  وامل�شاركني  باحل�شور  والبتكار 

يف  ال��دول��ة  بجهود  م�شيًدا  ال��ن��دوة، 

احل�شول على اللقاح ملواجهة جائحة 

كورونا، و�شرعة توفريه وتوزيعه على 

مناطق اململكة، حيث كانت من اأوائل 

الدول يف احل�شول على هذا اللقاح.

اململكة  جهود  معاليه  وا�شتعر�ش 

يف اختيار اللقاح الأف�شل يف العامل 

اإج��راء عدد كبري من التجارب  بعد 

ال�شريرية للتاأكد من مدى ماأمونيته 

وفاعليته، حيث اأثبت اللقاح فاعلية 

عالية جًدا.

على  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  واأك���د 

واملقيمني  امل��واط��ن��ني  تلقي  اأهمية 

وزارة  قبل  من  املعتمد  فايزر  للقاح 

اللقاح  تلقي  فوائد  معدًدا  ال�شحة، 

وحتفيزه  املناعي  اجلهاز  تقوية  يف 

لفريو�ش  م�����ش��ادة  اأج�����ش��ام  لإن��ت��اج 

الإيجابية  اآث��اره  واأي�ًشا  كوفيد19، 

ع��ل��ى ���ش��ح��ة ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع بل 

والعامل.

التعليم  ونوه معاليه بجهود وزارة 

بفريو�ش  املتعلقة  البحوث  دعم  يف 

الآون�������ة  خ�����الل   COVID19
ت�شّدر  عن  اأ�شفرت  والتي  الأخرية، 

 14 وال�  عربًيا  الأول  املركز  اململكة 

ن�شر  العامل يف جمال  م�شتوى  على 

ك��ورون��ا،  ح���ول  العلمية  الأب���ح���اث 

املن�شورة  البحوث  اأن  اإىل  م�شرًيا 

تخ�ش�ش   100 من  اأك��رث  يف  كانت 

التخ�ش�شات  خمتلف  يف  علمي 

والجتماعية  والتقنية  ال�شحية 

والبيئية والرتبوية، فيما مت ن�شرها 

علمية  جم��ل��ة   100 م��ن  اأك����رث  يف 

حمكمة دولية وحملية.

الندوة  فعاليات  ب��داأت  ذل��ك  اإث��ر 

باإلقاء ال�شوء على جهود اململكة يف 

رحلة اختيار لقاح يف مواجهة كوفيد 

يف  التعليم  وزارة  وم�����ش��ارك��ة   ،19
يخ�ش  فيما  وامل�شورة  الدعم  تقدمي 

اختيار اللقاح املنا�شب، ورفع م�شتوى 

مع  اللقاحات،  تلقي  باأهمية  الوعي 

البحثي  املجتمع  وجهود  دور  اإب��راز 

اللقاحات  اإيجاد  يف  اجلامعات  يف 

وتطويرها.

وت��ن��اول امل�����ش��ارك��ون يف ال��ن��دوة، 

من  املعتمد  فايزر  بلقاح  التعريف 

مع  اململكة،  يف  ال�شحة  وزارة  قبل 

تلقي  واأهمية  ماأمونية  التاأكيد على 

تو�شيح  اإىل  تطرقوا  كما  اللقاح، 

ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف رح��ل��ة اخ��ت��ي��ار 

اإ�شافة  اجلائحة،  ومواجهة  اللقاح 

ال���وزارة يف  وجهود  دور  اإب��راز  اإىل 

العلمية  الأب���ح���اث  ومت��وي��ل  دع���م 

بكورونا. املتعلقة 

البحث  ا�شتعر�ش وكيل  بعد ذلك 

نا�شر  د.  التعليم  ب��وزارة  والبتكار 

دع��م  يف  ال�����وزارة  ج��ه��ود  العقيلي 

ومت��وي��ل وم��ت��اب��ع��ة اأب��ح��اث ك��ورون��ا 

ثم  ال��ل��ق��اح��ات،  ب��ت��وف��ري  واملتعلقة 

بداأت اجلل�شة العلمية التي  اأدارها 

ال��ع�����ش��ي��م��ي، وحت���دث  د. حم��م��د 

ال�شظي  م�شعل  د.  من؛  كل  خاللها 

ال�شيدلنية  احليوية  التقنية  اأ�شتاذ 

امل�شاعد لتطوير اللقاحات والأدوية 

جامعة  ال�شيدلة  بكلية  البيولوجية 

العجاجي  م��ي  ود.  ���ش��ع��ود،  امل��ل��ك 

ع��م��ي��د م�����ش��ارك ب��ع��م��ادة ���ش��وؤون 

الطالب واأ�شتاذ م�شاعد علم الأدوية 

�شعود  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  وال�����ش��م��وم 

ال�شحية،  للعلوم  عبدالعزيز  ب��ن 

ا�شت�شاري  ب��خ��اري  ع��ب��داهلل  ود. 

الطب  كلية  وكيل  املعدية  الأمرا�ش 

الإم��ام  بجامعة  واجل���ودة  للتطوير 

حيث  الإ�شالمية،  �شعود  بن  حممد 

اللقاح،  اأخذ  وفوائد  اأهمية  تناولت 

امل�شتجدات  اآخر  ا�شتعرا�ش  كما مت 

املتعلقة  الأبحاث  اإليها  و�شلت  التي 

بكورونا، والتي مولتها وزارة التعليم، 

نهاية  ال��ن��ق��ا���ش يف  ب���اب  ف��ت��ح  م��ع 

اجلل�شة.

م�شتوى  ع��ل��ى  اململكة  ت��ق��ّدم��ت 

لن�شر  اجلامعات  جهود  يف  العامل 

اأبحاث كورونا، حمافظًة على املركز 

املركز  اإىل  ومتقدمة  عربياً،  الأول 

 »17« املركز  من  ب��دلً  عاملياً   »14«

حّققت  فيما  ال�شابق،  الرتتيب  يف 

دول  م�شتوى  ع��ل��ى   »12« امل��رت��ب��ة 

وفقاً  وذل���ك  الع�شرين،  جمموعة 

 Web لقاعدة بيانات �شبكة العلوم

.of Science
بن  حمد  د.  التعليم  وزي��ر  ورف��ع 

وتقديره  �شكره  ال�شيخ  اآل  حممد 

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مل��ق��ام 

و�شمو ويل عهده الأمني - حفظهما 

امل��ت��وا���ش��ل  دع��م��ه��م��ا  ع��ل��ى   - اهلل 

واله��ت��م��ام  امل��م��ل��ك��ة،  يف  للتعليم 

وتهيئة  والبتكار،  بالبحث  والرعاية 

اأمام العلماء والباحثني  ال�شبل كافة 

لتحقيق  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات  يف 

عاملياً،  واملناف�شة  والتفوق  النجاح 

موؤّكداً اأّن هذا الإجناز يُعّد ا�شتكمالً 

للجهود الكبرية التي بذلتها اململكة 

بقيادتها الر�شيدة – حفظها اهلل – 

مبا  ك��ورون��ا،  جلائحة  الت�شدي  يف 

التعامل  يعك�ش قدرتها ومكانتها يف 

مع الأزمات.

اأن  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر  واأو�����ش����ح 

ما  ن�شرت  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات 

اململكة  اإن��ت��اج  م��ن   84% ن�شبته 

عدد  اأن  مبيناً  ك��ورون��ا،  لأب��ح��اث 

م�شتوى  على  امل��ن�����ش��ورة  الأب��ح��اث 

علمياً،  ب��ح��ث��اً   935 ب��ل��غ  امل��م��ل��ك��ة 

للجامعات  وتقديره  �شكره  مقدماً 

ن�شر  يف  �شاهمت  التي  ال�شعودية 

اأع�����ش��اء هيئة  الأب���ح���اث، وك��ذل��ك 

ال��ت��دري�����ش وال��ب��اح��ث��ني، م�����ش��ي��داً 

بدورهم يف خدمة املجتمع.

واأ�شار د. اآل ال�شيخ اإىل اأن ذلك 

الإجناز يعد جت�شيداً حلر�ش وزارة 

التي  الفعاليات  تنظيم  على  التعليم 

ومراكز  اجلامعات  م�شاركة  تعّزز 

الأب���ح���اث ال�����ش��ع��ودي��ة وال��ب��اح��ث��ني 

والأكادمييني يف دعم م�شرية البحث 

جانب  اإىل  اجلائحة،  العلمي خالل 

خالل  من  اجلامعات  جهود  تن�شيق 

من  للرفع  تخ�ش�شية  عمل  ور���ش 

للت�شدي  واإ�شهامها  الأبحاث  كفاءة 

�شبل  ومناق�شة   ،COVID 19 ل� 

اإىل  اإ�شافة  منه،  والعالج  الوقاية 

ملن�شوبي  البحثية  القدرات  ا�شتثمار 

وذلك  البحثية،  واملراكز  اجلامعات 

باإيجاد حلول علمية ت�شهم يف عالج 

هذه اجلائحة واحلد من اآثارها.



التعليم العالي
والتنمية المستدامة

 Cheryl Desha, Karlson ت����أل���ي���ف: 
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ترجمة: د. علي بن حممد اجلديع

الن��شر: دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

ال��ك��ت���ب,   ه����ذا  يف 

مفهوم  املوؤلف�ن  �شرح 

وعالقته�  اال�شتدامة 

ب��ت��ج��دي��د امل��ن���ه��ج 

ال���درا����ش���ي���ة واأث�����ر 

خم��ت��ل��ف  يف  ذل�����ك 

كم�  التخ�ش�ش�ت. 

روؤي��ة  ق��دم���  اأنهم� 

للمهتمني  ق��يِّ��م��ة 

املن�هج  بتجديد 

الدرا�شية.

الكت�ب  ي��ب��داأ 

ب������ش��ت��ك�����ش���ف 

االأ��������ش����������������س 

للعمل,  املنطقي 

وم����ن�����ق���������ش����ة 

التي  التحدي�ت  اأ�شب�ب 

تواجه جتديد املن�هج الدرا�شية, كم� يحدد الدوافع 

امللحة للتغيري, ثم يقدم الكت�ب اأمنوذج�ً جديداً لتجديد 

املن�هج الدرا�شية من اأجل التع�مل مع هذه التحدي�ت؛ 

بدءاً من ت�شميم املقررات والربامج, ومروراً ب�إ�شراك 

التنظيمية,  ب�العتب�رات  والنظر  امل�شلحة  اأ�شح�ب 

وانته�ًء بعمل اأمنوذج يتمثل ب�تب�ع نهج النظ�م التك�ملي 

عند  وم��راج��ع��ت��ه  ال��ربن���م��ج  ت�شميم  يف  ي�شهم  مم��� 

احل�جة.

الطرق  يو�شح  اأمن��وذج���ً  الكت�ب  ه��ذا  يقدم  كم� 

العملية لتجديد املن�هج الدرا�شية, مب� يف ذلك و�شع 

ور�شم  اخلريجني,  �شم�ت  وحتديد  االإ�شرتاتيجي�ت, 

الربامج, وتطوير  التعلم, ومراجعة  خرائط ملخرج�ت 

املقررات, وكيفية تنفيذ جتديد املن�هج الدرا�شية.

التعليم العالي
واإلدارة المالية والموازنة

 Gabriel R. Serna, Spencer C. ت�أليف: 

Weiler
ترجمة: د. ط�رق حممد الثويني

الن��شر: دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

ي������ت������ن�������ول ه�����ذا 

املو�شوع�ت  الكت�ب 

االإدارة  يف  االأ�ش��شية 

وتطبيق�ت  امل���ل��ي��ة 

امليزانية يف  واإع��داد 

التعليم  موؤ�ش�ش�ت 

الع�يل من ج�مع�ت 

وكلي�ت.

وي��ت��م��ي��ز ب���أن��ه 

ي����ق����دم م���دخ���اًل 

ت����ط����ب����ي����ق����يًّ����� 

ل�����ل�����م�����ه������رات 

وامل���������ع����������رف 

وامل����������ب�����������دئ 

االأ���ش������ش��ي��ة يف 

امل�لية  االإدارة 

والكلي�ت مدعًم�ً  للج�مع�ت  واملوازنة 

ب�الأن�شطة والنم�ذج العملية يف كيفية اإعداد امليزاني�ت 

بن�ًء على التحليل امل�يل والتنبوؤ للمتغريات االقت�ش�دية 

امل�شتقبلية.

اأن  يجب  التي  الت�أ�شي�شية  املعرفة  الكت�ب  ويقدم 

الع�م  والتعليم  الع�يل  التعليم  ميتلكه� ق�دة موؤ�ش�ش�ت 

اجل�نب  يف  للعملي�ت  ف�علة  اإدارة  حتقيق  اأج��ل  من 

امل�يل, وعلى وجه التحديد, ف�إن الق�رئ بداية �شيتعرف 

على م�ش�در االإيرادات, وي�شتوعب االأمن�ط احل�لية.

اإ�ش�فة اإىل ذلك, �شوف يتعلم الق�رئ النفق�ت وم� 

يحدث اإذا جت�وزت النفق�ت االإيرادات املتوقعة.

اأن  يجب  التي  الت�أ�شي�شية  املعرفة  ف���إن  واأخ���رياً, 

امليزانية  ومديرو  واجل�مع�ت  الكلي�ت  ق���دة  ميتلكه� 

امل�لية  الن�شب  ا�شتخدام  ت�شمل  اأن  يلزم  اجل�معية 

والتنبوؤ.
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النب�ت  علم  يف  ال��ب���ح��ث  ك�شف 

اإب��راه��ي��م ب��ن دخ��ي��ل ال��دخ��ي��ل؛ عن 

العربي  ال�شمغ  زراع����ة  اإم��ك���ن��ي��ة 

اإثر  الع�ملية,  ب�ململكة, بذات اجلودة 

جتربة ميدانية ق�م به� يف منطقتي 

اإنت�ج  اأثمرت عن  الق�شيم والري��س 

كمية جيدة, مط�لب�ً اجله�ت املعنية 

على  والت�شهيل  التجربة,  بخو�س 

من  ال���ذي  الن�ش�ط  ب��ه��ذا  املهتمني 

�ش�أنه اأن ي�شبح رافداً مهم�ً القت�ش�د 

الرائدة يف  الدول  ومن�ف�شة  الوطن, 

»الدخيل«:  وق���ل  ال�شمغ.  ت�شدير 

 Gum« ال��ع��رب��ي  ال�����ش��م��غ  يتميز 

ن�درة,  ع�ملية  �شلعة  ب�أنه   »Arabic
ب�لغة  اأهمية  وله  من�شي,  كنز  وهو 

الغذائية  ال�شن�ع�ت  يف  ل��دخ��ول��ه 

الغ�زية,  املي�ه  ومنتج�ت  والطبية 

االأبح�ث  بع�س  عليه  جت��رى  واالآن 

والدرا�ش�ت لدخوله يف ا�شتخدام�ت 

ال��ط���ق��ة امل���ت���ج���ّددة, وه����ي ورق���ة 

ال�شودان  لدولة  مهمة  اإ�شرتاتيجية 

الوالي�ت  ا�شتثنته�  وق��د   - مثاًل   -

ق�مت  عندم�  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

دلياًل  يبقى  وه��ذا  عليه�,  ب�حلظر 

على االأهمية التي جعلت منه �شلعة 

اقت�ش�دية ع�ملية مهمة.

وعن االأهمية االقت�ش�دية, اأو�شح 

اأن دولة ال�شودان ال�شقيقة تعد املنتج 

م�شتوى  على  العربي  لل�شمغ  االأول 

% من   85 اإىل  بن�شبة ت�شل  الع�مل 

االإنت�ج الع�م, وهو ي�شهم بن�شبة كبرية 

ال�شوداين,  القومي  االقت�ش�د  يف 

ال�شمغ  جمل�س  الإح�ش�ئي�ت  ووفق�ً 

جملة  بلغت  فقد  ال���دويل  العربي 

�ش�دراته بنه�ية ع�م 2014 نحو 60 

األف طن, بلغت الع�ئدات نحو 100 

مليون دوالر اأمريكي.

من  »الدخيل«:  الب�حث  واأ�ش�ف 

خالل بحثي وجتربتي لزراعة �شجرة 

ال�شمغ العربي التي بداأت منذ ع�م 

خمتلفة  م��واق��ع  ث��الث��ة  يف  2007م 
اإح��دى  ب��داأت  املن�خية  ظروفه�  يف 

االأ���ش��ج���ر امل��زروع��ة ب���الإن��ت���ج بعد 

اأربعة اأعوام وحتديداً ع�م 2011م, 

فقط  دالل��ة  وه��ي  قليلة,  وبكمي�ت 

وموؤ�شر على جن�حه� رغم �شغر عمر 

اأنه  عليه  املتع�رف  حيث  االأ�شج�ر, 

يبداأ اإنت�ج ال�شمغ بعد �شت �شنوات, 

مت  احلقلية  املالحظة  خ��الل  وم��ن 

عملية  على  ت�ش�عد  طريقة  ابتك�ر 

االإنت�ج من خالل تكنيك�ت مّت العمل 

به� على هذه االأ�شج�ر.

وتقدم مبقرتح زراعة مليون �شجرة, 

لت�شهم ب�القت�ش�د الوطني وتتوافق مع 

»روؤية اململكة 2030« تكون زراعته� يف 

الكربى وال�شغرى  الزراعية  امل�ش�ريع 

يف اململكة يف امل�ش�ح�ت غري امل�شتغلة 

حول  ك�أ�شيجة  امل�ش�ريع  تلك  داخ��ل 

يف  املثمرة  االأ�شج�ر  وحقول  امل��زارع 

املن�طق التي تالئم الظروف املن�خية 

ل�شجرة ال�شمغ العربي, مثل منطقة 

ن�شبي�ً,  املرتفعة  املن�طق  الق�شيم يف 

ومنطقة الري��س, وخ�شو�ش�ً املنطقة 

احلوطة  اخل��رج  وت�شم:  اجلنوبية, 

ومنطقة  الدوا�شر,  ووادي  واحلريق 

من  اب��ت��داء  ته�مة  و�شريط  جن���ران, 

منطقة  اإىل  امل��ك��ّرم��ة  مكة  منطقة 

ج�����زان. واخ��ت��ت��م ال��ب���ح��ث اإب��راه��ي��م 

الدخيل؛ بقوله: االقت�ش�د الوطني مير 

هذا  يكون  اأن  ون�أمل  تطور,  مبراحل 

البحث »املتخ�ّش�س« هو م�شروع وطني 

ا�شتثم�ري ي�شهم يف تنمية االقت�ش�د 

ال�����ش��ع��ودي, وي��ت��واف��ق م���ع م��ب���درة 

للط�ق��ة  ال�شريفي�ن  احلرمي�ن  خ���دم 

املت�جّددة.

قــــــــــــــــرأت لك..

يف  حديثة  علمية  درا�شة  ك�شفت 

مب�شت�شفى  الوراثية  القلب  اأمرا�س 

ومركز  التخ�ش�شي  في�شل  امل��ل��ك 

اأمرا�س وراثية  االأبح�ث, عن وجود 

حمددة متجذرة يف املجتمع ال�شعودي 

بع�س  انغالق  ب�شبب  لفرتات طويلة 

االأ�شر على نف�شه� واقت�ش�ر الزواج 

كم�  متع�قبة  الأجي�ل  االأق���رب  على 

اأجريت على  التي  الدرا�شة  اأظهرت 

بع�س  يع�ين  �شعودية  205 ع�ئالت 
القلب  يف  اع��ت��الالت  م��ن  اأطف�له� 

�شملتهم  ممن  امل�ئة  يف   54 اإ�ش�بة 

وراثية  قلبية  ب�عتالالت  الدرا�شة 

خمتلفة ومتعددة.

الك�شف  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت 

ي�شبق  م��ورث���ت ج��دي��دة مل   7 ع��ن 

القلب  ب�أمرا�س  ارتب�طه�  اأن و�شف 

قبل,  من�شورة من  درا�شة علمية  يف 

تكون  اأن  العلمي  الفريق  رجح  فيم� 

هذه املورث�ت �شبب� العتالالت قلبية 

القلب؛  ع�شلة  �شعف  اأب��رزه���  من 

اإىل  احل�جة  العلمي  الفريق  موؤكدا 

اإج���راء درا���ش���ت اأخ���رى اإث��ر ظهور 

من  للتحقق  اجلديدة  النتيجة  هذه 

االرتب�ط ال�شببي العلمي بدقة.

احل�شن�ن  زهري  الدكتور  واأو�شح 

ا���ش��ت�����ش���ري االأم����را�����س ال��وراث��ي��ة 

والب�حث الرئي�س اأن الع�ئالت التي 

خ�شعت للدرا�شة جرى بحث ح�لتهم 

ال�شحية عرب مراجعة ت�ريخ االأ�شرة 

الفح�س  اإ�ش�فة ال�شتخدام  الوراثي 

فح�س  خالل  من  ال�ش�مل  الوراثي 

االإن�ش�ن  لدى  املعروفة  املورث�ت  كل 

وعدده� 20 األف مورثة تقريب� عرب 

»اإك�شوم«  بفح�س  املعروفة  الطريقة 

 143 على  الفح�س  ه��ذا  واأج���ري 

ي�شكل  م���  ال��ع���ئ��الت,  لتلك  طفال 

اأعلى عدد من املر�شى الذين اأجري 

الفح�س  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  عليهم 

الأم��را���س  املتطورة  الطريقة  بهذه 

مبين�  ع�ملي�,  االأط��ف���ل  ل��دى  القلب 

الكت�ش�ف  االأف�شل  الطريقة  اأن��ه��� 

االأ�شب�ب الوراثية العتالالت ع�شلة 

القلب لدى االأطف�ل.

ت�����ش��ع  ال����درا�����ش����ة  اأن  و�����ش����دد 

خ���رط��ة ط��ري��ق مل��ع��رف��ة االأ���ش��ب���ب 

من  كثري  خلف  تقف  التي  الوراثية 

االأطف�ل  ل��دى  القلبية  االع��ت��الالت 

من  ك�ن  التي  ال�شعودي  املجتمع  يف 

الوراثية  االأم��را���س  �شيوع�  اأكرثه� 

اال�شتقالبية املتعددة؛ مم� ميكن تلك 

الع�ئالت حتديدا من اال�شتف�دة من 

امل�شورة الوراثية املبنية على حق�ئق 

الوق�ئية  االأ�ش�ليب  وات��ب���ع  علمية 

املن��شبة لكل ح�لة ومن بينه� فح�س 

وفح�س  احلمل  فرتة  اأثن�ء  اجلنني 

ب��شتخدام  االنغرا�س  قبل  االأج��ن��ة 

االأجنة  الختي�ر  ال�شن�عي  التلقيح 

ب�إذن  االأ�شرة  تتمكن  حتى  ال�شليمة 

اهلل م��ن ت��ف���دي ت��ك��رار امل��ر���س يف 

اأطف�ل اآخرين.

احل�شن�ن  زه��ري  الدكتور  ولفت 

طبية يف  م��راك��ز  ع��دة  ت��ع���ون  اإىل 

على  البحثي  امل�����ش��روع  ه��ذا  جن���ح 

م�شتوى اململكة وعلى االأخ�س مركز 

ب�لق�شيم,  للقلب  �شلط�ن  االأم���ري 

للعلوم  عبدالعزيز  امل��ل��ك  وم��دي��ن��ة 

والتقنية التي قدمت املنحة البحثية 

للدرا�شة.

اإىل  ����ش���ع���ودي  ب����ح���ث  ت��و���ش��ل 

�شبك�ت  م��ن  اال���ش��ت��ف���دة  اإم��ك���ن��ي��ة 

ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م���ع��ي, وحت��دي��داً 

»ف��ي�����س ب����وك« و»ل��ي��ن��ك��داإن« على 

االإب��داع��ي  التفكري  م��ه���رات  تنمية 

ب�ملرحلتني  املوهوبني  الطالب  لدى 

وك�شفت  وال��ث���ن��وي��ة.  امل��ت��و���ش��ط��ة 

التي  احلديثة  التجريبية  الدرا�شة 

العتيبي  ب��ن��در  ال��ب���ح��ث  ب��ه���  ق����م 

امل�ج�شتري  درج���ة  ع��ل��ى  احل������ش��ل 

هن�ك  اأن  التعليم,  تكنولوجي�  يف 

ا�شتجدت  جديدة  تعليمية  اأمن���ط���ً 

مع التقنية احلديثة, وهي يف االأ�شل 

مت���ر���س م��ن ق��ب��ل ال�����ش��ب���ب �شمن 

الدرا�شة  ونفذت  اليومية,  حي�تهم 

و�ش�ئله�  اأح���دث  م��ن  ب���ال���ش��ت��ف���دة 

التوا�شل االجتم�عي,  �شبك�ت  وهي 

وخل�شت النتيجة اإىل اأنه ب�لفعل قد 

اأثرت على الطالب يف الطرق التي 

ي�شتعملونه� يف حل م�ش�كلهم بزي�دة 

مه�رات التفكري االإبداعي لدى عينة 

الدرا�شة.

اأن  العتيبي  ال��ب���ح��ث  واأو����ش���ح 

و�ش�ئل  اأهمية  م��ع  ج����ءت  الفكرة 

وانت�ش�ره�  االجتم�عي  التوا�شل 

تلك  تفعيل  اإمك�نية  ومع  حي�تن�  يف 

بيئة  لتقدمي  ال��ربجم��ي��ة  التقني�ت 

حمفزة الإبداع الطالب املوهوبني.

وط��ب��ق��ت ال��درا���ش��ة ع��ل��ى ط��الب 

املتو�شطة  املرحلتني  يف  موهوبني 

والث�نوية يف منطقة الري��س, وعلى 

ا�شتهدفت ج�نب  اأي�م,  ثم�نية  مدى 

االإب��داع��ي,  التفكري  مه�رات  تنمية 

�ش�بطة  عينة  وجود  اإىل  ب�الإ�ش�فة 

امل�شكالت  بحل  ق�مت  زمالئهم  من 

ك�ملن�ق�شة  التقليدية  ب�لطرق  نف�شه� 

وامل���ح��������ش���رة. وق����د ا���ش��ت��خ��دم��ت 

و�ش�ئل  ب�لدرا�شة  املق�شودة  العينة 

اإجراء اختب�ره� قبل  التوا�شل, ومت 

بوك  الفي�س  ب��شتخدام  التوجيه 

وبعده, واأظهرت نت�ئجه دالالت على 

وجود فرق ل�ش�لح اختب�رات م� بعد 

ا�شتخدام ال�شبك�ت االجتم�عية.

�شيتم  اأن����ه  ال��ع��ت��ي��ب��ي  واأو�����ش����ح 

الدرا�شة  هذه  نت�ئج  من  اال�شتف�دة 

للتعريف  ال���رتب���وي  ال��و���ش��ط  يف 

لل�شبك�ت  امل��ف��ي��د  ب���ال���ش��ت��خ��دام 

ال��درا���ش��ة  ون�شحت  االج��ت��م���ع��ي��ة, 

وا�شعي وخمططي املن�هج الدرا�شية 

ب�إ�شراك التقني�ت احلديثة التي يف 

اأث��ن���ء  ال��ط��الب  ي�شتعمله�  ال��غ���ل��ب 

و�شع املن�هج الدرا�شية.

باحث سعودي يدعو لزراعة »الصمغ العربي« في المملكة

أسباب جينية جديدة خلف اعتالالت القلب لدى األطفال

شبكات التواصل االجتماعي تساعد على التفكير اإلبداعي

اأّكد جناح جتربة ميدانية قام بها يف الق�صيم والريا�ض



واالن�ضباط  احل��زم  تعني  الع�ضكرية  احلياة 

وال��ع��ق��اب وال�����ض��رام��ة يف اإع��ط��اء االأوام����ر ويف 

تقدمي  اأو  مناق�ضة  اأو  ج���دال  دون  تنفيذها 

والع�ضكري  ل��ل��ق��رارات،  م��ررات  اأو  تف�ضريات 

للرتب  الوحيدة  املرجعية  غالباً  رتبة هو  االأعلى 

االأدنى، والتي تقع �ضمن وحدته الع�ضكرية.

االن�ضباط  وه���ذا  واحل���زم،  ال�ضرامة  ه��ذه 

احلياة  مقت�ضيات  من  وه��و  مفهوم،  الع�ضكري 

الع�ضكرية لبناء �ضخ�ضية اجلندي ليكون موؤهاًل 

احلياة  واحتياجات  مبتطلبات  للوفاء  والئ��ق��اً 

والنزاع  ال�ضراع  مناطق  اإىل  للدخول  الع�ضكرية 

والتعاي�ش معها.

تهتم  االأكادميية  احلياة  االآخر،  اجلانب  على 

واإم��داده��ا  اأك��ادمي��ي��اً  الطالب  �ضخ�ضية  ببناء 

هذه  احتفاظ  مع  وامل��ه��ارات،  والعلوم  باملعارف 

مب�ضاحة  ت�ضمح  التي  املرونة  من  بقدر  احلياة 

م��ن االح����رام واحل����وار وال��ن��ق��ا���ض��ات وت��ق��دمي 

ال  التي  القرارات  لبع�ش  واملررات  التف�ضريات 

اأبعادها، وهذا  يفهم مغزاها الطالب اأو يدركوا 

اإيجابياً  الطالب  �ضخ�ضية  على  ينعك�ش  بالتايل 

نحو تاأهيله اأكادميياً ومهارياً ل�ضوق العمل.

هيئة  ع�ضو  يف�ضل  عندما  تكمن  امل�ضكلة 

االأك��ادمي��ي  ال��ن��ظ��ام  طبيعة  فهم  يف  ال��ت��دري�����ش 

واأبجدياته، وتعوي�ش هذا الف�ضل باإحالل النظام 

فتتحول  االأكادميية،  العملية  اإدارة  الع�ضكري يف 

القاعات الدرا�ضية وكاأنها ثكنات 

واحلزم  ال�ضرامة  ع�ضكرية حيث 

النقا�ضات  ومنع  االأوامر  واإعطاء 

املنطقية  امل��ررات  تقدمي  وع��دم 

يتخذها  التي  ال��ق��رارات  لبع�ش 

ومت�����ش  ذاك  اأو  ال��ع�����ض��و  ه���ذا 

وحقوقهم  ال��ط��الب  �ضالحيات 

املعنوية واالأدبية.

اإن اأ�ضواأ ما يقدمه ع�ضو هيئة 

يف  توتر  بيئة  خلق  هو  التدري�ش 

للطاقة  ون�ضر  التعليمية،  العملية 

غري  �ضرامة  وف��ر���ش  ال�ضلبية، 

اأعباء  الطالب  وحتميل  م��ررة، 

اأدائهم  �ضري  على  توؤثر  منطقية  غري  درا�ضية 

بحكم  االأول��وي��ة  لها  تكون  ق��د  اأخ���رى  م��واد  يف 

اإذ  ال�ضاعات،  وع��دد  امل��ادة  وحجم  التخ�ض�ش 

اأكادميية  م��ادة  تتحول  اأن  املنطقي  م��ن  لي�ش 

»على اأهميتها بالتاأكيد« ل�ضداع مزمن للطالب، 

اأوقاتهم واأن تفتك  واأن حتتل م�ضاحة كبرية من 

تقدم  اختيارية  م��ادة  جم��رد  وه��ي  باأع�ضابهم 

التعليمية  للعملية  تكاماًل  ت�ضفي  عامة  ثقافة 

ال�ضخ�ضية،  قوة  تعني  ال  ال�ضرامة  والربوية. 

وال��ع��ق��اب ال ي��ف��ر���ش ب��ال�����ض��رورة االن�����ض��ب��اط، 

من  يرفع  لن  الدرا�ضية  االأعباء  م�ضتوى  ورف��ع 

لالأ�ضتاذ  م�ضاحة  يحجز  فالطالب  املادة،  اأهمية 

امل�ضاحة  م��ن  اأك���ر  ذاك��رت��ه  يف 

امل��خ�����ض�����ض��ة ل���ل���م���ادة، وه����ذه 

امل�ضاحة قد تكون ب�ضتاناً مزهراً 

روائح  تنبعث منها  وحديقة غّناء 

عطرة كلما ُذكر هذا االأ�ضتاذ، اأو 

اأر�ضاً جرداء و�ضحراء  تكون  قد 

م���وح�������ض���ة ح����ن ي���ط���ري ع��ل��ى 

اخلاطر ذكراه.

ي��خ��رين اأح���د ال��ط��الب كيف 

ي�ضرف  امل��واد  اإح��دى  اأ�ضتاذ  اأن 

حما�ضرة  ك��ل  م��ن  دق��ائ��ق  ع�ضر 

وال��ت��ح��ذي��ر،  وال��وع��ي��د  للتهديد 

ال���ط���الب م��ق��ب��ل��ون على  وك�����اأن 

وطالب  احلياة،  قيد  على  للبقاء  �ضر�ضة  معركة 

اآخر ذكر يل �ضيا�ضة اأحد االأ�ضاتذة للتن�ضل من 

م�ضئولياته وحتميل اأعبائها على الطالب، حيث 

يدركون.  مما  واأعلى  يطيقون  ما  فوق  يُحملهم 

لالأ�ضتاذ  الدرا�ضية  القاعات  اإن  اأق��ول  دائ��م��اً 

االأ�ضتاذ  يكون  اأن  فاإّما  للفنان،  الفنية  كامل�ضارح 

بالطالب،  ممتلئ  وم�ضرحه  وحمبوباً،  موهوباً 

واإّما اأن يكون االأ�ضتاذ غري ذلك، وم�ضرحه ي�ضكو 

من كرثة املقاعد اخلالية من اأج�ضاد الطالب اأو 

فارغة من معنوياتهم وذاكرتهم.

كلية الطب

alkhaleel@ksu.edu.sa

يدرك علماء وقادة التكنولوجيا 

علماء  عرفه  �ضيئاً  متزايد  ب�ضكل 

وهو  طويلة،  ف��رة  منذ  االجتماع 

يتكونان  والتكنولوجيا  املجتمع  اأن 

يوؤثر  اآخ��ر،  مبعنى  متبادل،  ب�ضكل 

وتوؤثر  التكنولوجيا،  على  املجتمع 

ونظراً  املجتمع،  على  التكنولوجيا 

الأن التكنولوجيا تتغلغل ب�ضكل اأعمق 

يف حياتنا اليومية، فاأعتقد اأن علماء 

االجتماع بحاجة اإىل امل�ضاهمة يف 

واالبتكار  التكنولوجي  التطوير 

خلق  يف  التقنية  م�ضاهمة  لتعزيز 

حياة اأف�ضل للجميع.

ال يقت�ضر االأمر على وجود �ضرورة اجتماعية اأكر 

لعلماء االجتماع لالن�ضمام يف �ضناعة التكنولوجيا 

فح�ضب، بل هناك اعرافات متزايدة باملنظورات 

تقدميها،  االجتماع  علماء  على  يجب  التي  املهمة 

اأمام  مفتوحًة  تتاأرجح  االأب���واب  اأن  يعني  ال  وه��ذا 

علماء االجتماع يف كريات �ضركات التقنية، ولكن 

بالتاأكيد الفر�ش موجودة وتتو�ضع با�ضطراد، وكل ما 

عليك هو اأن تعرف كيف تبحث عنها. وحتقيقاً لهذه 

الغاية، يف هذه املقالة، ا�ضتعارة من جتربتي يف �ضركة 

مايكرو�ضوفت، اأحدد من خاللها بع�ش االأدوار االأقل 

تنا�ضب  التي  التقنية،  �ضركات  كريات  يف  اإعالناً 

يف  االجتماع  علماء  وج��ود  اأهمية  �ضبب  وتو�ضح 

املجال التقني، ولكن ال ميكن اختزال وح�ضر اأدوار 

علماء االجتماع يف املجال التقني فقط يف االأبحاث 

ذات ال�ضلة بتجارب امل�ضتخدمن. لذا، هناك اأربع 

اأدوار بارزة ملتخ�ض�ضي وعلماء االجتماع يف املجاالت 

التقنية كاالآتي:

اأوالً: دورهم يف جماالت ال�ضيا�ضة العامة

من  جمموعة  ك��رى  تقنية  �ضركة  ك��ل  متلك 

مبجموعة  ي�ضمى  م��ا  اأو  ال��ع��ام��ة،  ال�ضيا�ضات 

التنظيمية، علماء  ال�ضوؤون  اأو  ال�ضوؤون احلكومية 

االجتماع ميكنهم حتليل املواقف املعقدة واملتعددة 

وميكنهم  ومواقفهم،  اجلميع  م�ضالح  مراعاة  مع 

خالل  من  و�ضرحها  القيم  بع�ش  وتف�ضري  التنبوؤ 

حتليل التاأثري الذي �ضتحدثه �ضيا�ضة معينة على 

تراها  ال  قد  التي  االجتماعية  الفئات  خمتلف 

على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  العامة  ال�ضيا�ضة  ف��رق  ع���ادًة 

التفكري ال�ضيق لل�ضركة اأو ال�ضناعة.

والذكاء  اخل�ضو�ضية  تعد  املثال،  �ضبيل  على 

اال�ضطناعي االأخالقي من املو�ضوعات ال�ضاخنة 

وميكنك  االأي���ام،  ه��ذه  التكنولوجيا  �ضناعة  يف 

نوعاً  ال�ضركات  معظم  ل��دى  اأن  على  املراهنة 

هذه  من  كل جمال  ال�ضيا�ضات يف  من جمموعة 

املجاالت، وذلك ملراقبة اأي اإجراء 

تنظيمي والتاأثري فيه واال�ضتجابة 

له، األِق نظرة على العمل الذي يتم 

اإجن��ازه يف جمموعة اخل�ضو�ضية 

وال�ضوؤون التنظيمية ومكتب الذكاء 

اال�ضطناعي لدى مايكرو�ضوفت.

دوره�������م يف جم���ال  ث����ان����ي����اً: 

امل�ضوؤولية االجتماعية

التقنية  ���ض��رك��ات  معظم  ل��دى 

االجتماعية  امل�ضوؤولية  م��ن  ن��وع 

تركز  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة  االأذرع  اأو 

املجتمعات  يف  اخل��ري  فعل  على 

دور  ي��رز  هنا  والعاملية،  املحلية 

التنمية  يدر�ضون  الذين  االجتماع  علماء  واأهمية 

واملو�ضوعات  الربحية،  واملنظمات غري  الدولية، 

العدالة  اإىل  واال�ضتدامة  البيئة  من  تراوح  التي 

خراتهم  لتقدمي  وذل���ك  واالإع���اق���ة،  اجلنائية 

املثال،  �ضبيل  على  امل��ج��االت.  تلك  يف  القيمة 

بيئي رئي�ضي،  لدى �ضركة مايكرو�ضوفت م�ضوؤول 

يعالج  ا�ضتدامة  فريق  قوقل  �ضركة  لدى  ويعمل 

وي�ضع  البيئة،  على  بالتاأثري  املتعلقة  الق�ضايا 

ميكن  وكيف  التاأثري،  ه��ذا  من  للتقليل  خططاَ 

حت�ضن  مثل  الأ�ضياء  التكنولوجيا  من  اال�ضتفادة 

قد  اأي�ضاً  املتجددة.  والطاقة  البيولوجي  التنوع 

التق�ضيم  يدر�ضون  الذين  االجتماع  علماء  يكون 

الطبقي االجتماعي اأو التعليم مهتمن يف االأدوار 

التكنولوجيا  �ضركات  قيام  كيفية  يف  تكمن  التي 

بتخفيف الفجوة الرقمية يف التعليم.  

ثالثاً: دورهم يف جمال تنمية املوارد الب�ضرية

يف  ال�ضركات  م�ضاعدة  يف  هنا  ال��دور  يكمن 

تطبيق القواعد واالأنظمة التي حتددها لنف�ضها، 

واالمتثال ملجموعة متنوعة من القوانن واللوائح 

التي تراوح من التجارة ومكافحة غ�ضيل االأموال 

واالأمن واخل�ضو�ضية واإمكانية الو�ضول وال�ضالمة 

اأن هذه  عر االنرنت واملزيد، وعلى الرغم من 

االأدوار ال ت�ضتند فقط على البحث اأو ال�ضيا�ضات 

يف  رائ��ع��ة  دخ��ول  نقطة  تعتر  اأن��ه��ا  اإال  العامة، 

ميادين ال�ضناعة.

علم  ملتخ�ض�ضي  ميكن  ذل��ك،  اإىل  باالإ�ضافة 

يف  الب�ضرية  امل��وارد  اأق�ضام  م�ضاعدة  االجتماع 

معظم  الأن  وال�ضمولية،  ال��ت��ن��وع  على  ال��رك��ي��ز 

الق�ضور يف هذا  التكنولوجيا تعاين من  �ضركات 

فهم  على  ال�ضركة  م�ضاعدة  ذل��ك  وم��ن  املجال، 

اأ�ضباب ت�ضرب القوى العاملة من الن�ضاء وعزوفهن 

امللونن من  الطالب  تهرب  �ضبب  اأو  العمل،  عن 

اأمر  والريا�ضيات  والهند�ضة  والتكنولوجيا  العلوم 

مهم للغاية لتح�ضن �ضيا�ضات التوظيف والتمكن، 

ورغم اأننا غالباً ما نتناف�ش مع املحامن يف هذه 

املجاالت، اإال اأن العديد من هذه االأدوار ال تتطلب 

درجة قانونية، لذا ال تردد كمتخ�ض�ش يف علم 

عن  القانونية  االأق�ضام  يف  البحث  عن  االجتماع 

فر�ش وظيفية، على �ضبيل املثال، التقدم كمدير 

برامج اأو م�ضروعات اأو حملل بيانات.

رابعاً: دورهم يف جمال االأبحاث

التي  امل�ضتخدمن  جت��رب��ة  اأب��ح��اث  ب��خ��الف 

املنتجن، متتلك  اإىل اجللو�ش �ضمن فريق  متيل 

جمموعات  الكبرية  التكنولوجيا  �ضركات  معظم 

اإجراء االأبحاث  بحثية منف�ضلة حيث تعمل على 

الباحثن  منا�ضب  وتتعدد  والتطوير،  الهند�ضية 

و�ضبكات  و���ض��ائ��ل  ���ض��رك��ات  يف  االج��ت��م��اع��ي��ن 

التوا�ضل االجتماعي.

على �ضبيل املثال يف Instagram قد يدر�ش 

التطبيق  ذل��ك  م�ضتخدمو  يُن�ضئ  مل��اذا  الباحث 

هويات اجتماعية متعددة على نظامهم االأ�ضا�ضي! 

ويف YouTube قد يقوم الباحث املتخ�ض�ش يف 

عر  اإثنوقرافية  درا�ضات  باإجراء  االجتماع  علم 

االإنرنت اأو مقابالت متعمقة مع املوؤثرين. اأما يف 

اأنواع  املتخ�ض�ضون يف  يبحث  Facebook فقد 
تفاعالت الو�ضائط االجتماعية التي لها احل�ضة 

االأكر يف التاأثري على الرفاهية االجتماعية.

مثاًل،  جديدة،  تقنيات  ظهور  يتطلب  اأخ��رياً، 

وجهات  من  الكثري  اال�ضطناعي،  الذكاء  تقنية 

النظر االجتماعية حول كيفية تاأثري هذه التقنية 

االجتماعية.  والفئات  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  على 

االأج��در  هم  االجتماع  علماء  املثال،  �ضبيل  على 

اأكرث  اال�ضطناعي  الذكاء  جعل  كيفية  الكت�ضاف 

اأخالقيًة وتركيزاً على االإن�ضان وكيفية ا�ضتخدامه 

لتحقيق املنفعة وامل�ضالح املجتمعية. على الرغم 

من اأن معظم االأدوار يف البحث موجهة نحو علوم 

مبتخ�ض�ضي  يرحبون  البع�ش  اأن  اإال  احلا�ضوب، 

االأخ���رى.  االجتماعية  وال��ع��ل��وم  االج��ت��م��اع  علم 

العديد  يف  اجل��وه��ري��ة  املعرفة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

علماء  مييل  اأع���اله،  ذكرتها  التي  امل��ج��االت  من 

االجتماع اأي�ضاً اإىل امتالك املهارات ذات القيمة 

العالية يف �ضناعة التكنولوجيا. كمتخ�ض�ش علم 

كيفية  معرفة  فقط  هو  عليك  ما  كل  اجتماع، 

لغة  اإىل  بك  اخلا�ضة  املهارات  ترجمة جمموعة 

ي�ضهل فهمها وا�ضتخدامها يف جماالت التقنية.

ترجمة: عو�ش العتيبي

حما�ضر بكلية االآداب

حما�ضر ومر�ضح دكتوراه يف علم االجتماع 

بجامعة ليدز الريطانية

التعليم اإللكتروني في
المملكة بعيون عالمية

التعليم اأ�ضا�ش للتنمية وال�ضالم، ولتعزيز ا�ضتمرارية 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأدرك��ت  التعليمية  االأنظمة 

وركزت  الرقمية  احللول  اأهمية  الع�ضرين  وجمموعة 

االقت�ضادات  لتنمية  ا�ضراتيجيات  اإعداد  اأهمية  على 

اأن  توجب  والتي  التنظيمية،  القدرات  وتعزيز  احليوية 

م�ضتوى  رفع  اأجل  من  كنظام  حلها  كيف ميكننا  نتعلم 

جودة احلياة للب�ضرية.

البنية  وتقنية  اجل���ودة  تعزيز  على  اأي�ضا  ورك���زت 

التقنية والرقمنة  اإىل اال�ضتفادة من  التحتية، وهدفت 

ملجابهة التحديات العاملية مع التخفيف من حدة اآثارها 

ال�ضلبية، وزيادة التمويل الإيجاد حلول تعليمية مبتكرة 

تلبي احتياجات ال�ضباب مع تهيئة الظروف املالئمة ملنع 

حدوث خ�ضائر يف التعليم يف امل�ضتقبل. 

ونه�ضة  واالإن�����ض��ان  ال��وط��ن  بناء  يف  التعليم  ول���دور 

منذ  التعليم  لقي  فقد  امل�ضتقبل،  و�ضناعة  ال�ضعوب 

ودعمها  الر�ضيدة  القيادة  اهتمام  اململكة  تاأ�ضي�ش 

ال�ضخي على اأبنائها حمليا وعامليا، ومبا اأن نه�ضة االأمم 

تبداأ بجودة خدماتها التعليمية، ومبنا�ضبة اليوم العاملي 

العربية  اململكة  وت�ضهده  حتققه  مبا  نحتفي  للتعليم 

ال�ضعودية من ارتقاء التعليم ونه�ضة التعليم االإلكروين 

حتتل  رائدة  جعلها  متزايداً، مما  منواً  ي�ضهد  كنموذج 

مكانة عاملية كرائدة للعلم والتعليم.

لقد متثلت مراحل التعليم يف اململكة بخم�ش مراحل: 

مع   »1953  1926-« وال��ب��داي��ات  التاأ�ضي�ش  مرحلة 

بدايات التعليم يف عهد مديرية املعارف، مرحلة النمو 

والتطوير »-1953 1970م« االنطالقة الكرى للتعليم 

1373حتى  عام  املعارف  وزارة  اإن�ضاء  مع  اململكة  يف 

التنمية  مرحلة  1390ه�،  عام  التنمية  خطط  ظهور 

املخططة  التنمية  مرحلة  2005م«   1970-« والتو�ضع 

اإثر الطفرة االقت�ضادية بدءاً من اخلطة اخلم�ضية االأوىل 

»-1390 1395ه�« حيث �ضكل التعليم عن�ضراً بارزا يف 

ا�ضراتيجيات خطط التنمية، مرحلة التطوير واجلودة 

العن�ضر  با�ضتثماره يف  التعليم  2013م« دور   2005-«

الب�ضري يف مواجهه التحديات وتطبيق اال�ضراتيجيات 

وحتقيق  ب�ضرية  تنمية  واإحداث  االإمنائية  وال�ضيا�ضات 

منو اقت�ضادي وبناء جمتمع املعرفة، واأخرياً ولي�ش اآخراً 

مرحلة الطموح واالزدهار »2016-2030« بظهور روؤية 

2030 وبرنامج التحول الوطني2020م.
واالبتكار  البحث  من  جديدة  رحلة  انطلقت  وهكذا 

 2030 روؤي��ة  م�ضتهدفات  لتحقيق  الوطنية  والتنمية 

لتنويع اقت�ضاد اململكة، فكان ا�ضتثمار التقنيات احلديثة 

رئي�ضي  كمحور  التعليم  حظي  حيث  الرقمي  والتحول 

�ضندوق  ا�ضراتيجية  اعتماد  ومت  اململكة،  روؤي��ة  يف 

�ضندوقا  بو�ضفه  2025م  اإىل   العامة  اال�ضتثمارات 

من خالل   2030 اململكة  لروؤية  وفقا  رائدا  اقت�ضاديا 

الركيز على 13 قطاع، مما �ضي�ضهم يف �ضنع م�ضتقبل 

لدعم  اأ�ضيال  حمركا  كونه  العامل  وم�ضتقبل  اململكة 

املالية  اال�ضتدامة  وحمققا  والعاملي  املحلي  االقت�ضاد 

والتنموية ومر�ضخا مكانته يف دوائر املال العاملية. 

اململكة  جهود  اأب��رزت  االإل��ك��روين  التعليم   وجهود 

عامليا يف اإدارة االأزمة مع ظهور اأزمة كورونا بالعامل ظهر 

ولتخفيف  االأزمات  ملواجهة  املبكرة  اال�ضتعدادات  جلياً 

االآثار املرتبة عليها مبا يحقق �ضمان ا�ضتمرار العملية 

التعليم االإلكروين ممثال  اإىل  التعليم  التعليمية حتول 

التعليم  اأمن��اط  اأح��د  يعتر  ال��ذي  بعد،  عن  بالتعليم 

االإلكروين فظهرت من�ضة مدر�ضتي يف التعليم العام، 

وا�ضتمرار التعليم االإلكروين يف جميع اجلامعات، كما 

ا�ضتمرت اململكة رائدة للتعليم والتعلم باحل�ضول على 

املركز  العامل، وحافظت على  م�ضتوى  14 على  املركز 

اأبحاث  ن�ضر  الع�ضرين يف  و12 على دول  االأول عربيا 

بحثاً   935 ب�  العلوم  �ضبكة  بيانات  قاعدة  يف  كورونا 

بينما  ال�ضعودية  اجلامعات  من   84% بن�ضبة  علمياً 

وت�ضدرت   ،45643 العاملي  الكلي  االأبحاث  عدد  بلغ 

بحثا،   192 االأول مبجموع  املركز  �ضعود  امللك  جامعة 

وجامعة  137بحثاً،  ب�  عبدالعزيز  امللك  جامعة  تليها 

امللك �ضعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�ضحية ب� 81 بحثاً، 

بحثاً،   58 ب�  في�ضل  بن  عبدالرحمن  االإم��ام  وجامعة 

وجامعة اأم القرى ب� 50 بحثاً. 

والتنمية  االق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  واأ���ض��ادت 

OCED بتميز جهود اململكة يف التعليم عن بعد مبا 
يعك�ش الطبيعة التعاونية للعمل الوطني، حيث حققت 

اململكة التقدم يف 13 موؤ�ضرا من اأ�ضل 16 موؤ�ضرا على 

متو�ضط 36 دولة يف م�ضتوى اجلاهزية.

د. اأماين بنت اأحمد البابطن
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د. خليل اليحيا

عوض العتيبي

عسكرة الحياة األكاديمية

صناعة التكنولوجيا بحاجة لعلماء االجتماع



إنجازات جديدة: 4 اعتمادات أكاديمية
حتللر�للص اجلللامللعللات خللال 

�سعيها الدوؤوب للتميز واالرتقاء 

على  احل�سول  على  والتطوير، 

لرباجمها  املرموقة  االعتمادات 

االأكادميية، فهذا يعود اأثره على 

جللودة  ي�سمن  حيث  اجلامعة، 

خمتلف  يف  اجلللامللعللي  االأداء 

املجاالت ذات العاقة بالربامج 

ملعايري  ومطابقتها  املعتمدة، 

عالية، توؤدي اإىل تطوير العملية 

ال�سمعة  وحت�سني  التعليمية، 

ومواءمة  للجامعة،  املوؤ�س�سية 

العمل،  �للسللوق  مللع  املللخللرجللات 

القيام  مللن  اجلللامللعللة  ومتللكللني 

بدورها املجتمعي.

اأول  تعد  العماقة،  االإجنلللازات  ذات  �سعود،  امللك  وجامعة 

لاعتماد  الوطنية  الهيئة  متطلبات  ت�ستويف  اململكة  يف  جامعة 

املوؤ�س�سي،  والتقومي االأكادميي، وحت�سل على االعتماد الوطني 

كما اأنها ح�سلت على االعتماد االأكادميي الوطني الأكرث من 50 

برناجما من براجمها، وح�سل اأكرث من 113 برناجما اأكادمييا 

من برامج اجلامعة على االعتماد االأكادميي الدويل من عدد من 

هيئات االعتماد الدولية يف كل من الواليات املتحدة االأمريكية، 

واأوروبا.

�سهادات  على  بح�سولها  �سعود  امللك  جامعة  تتويج  وياأتي 

الوطني  املركز  من  اأكادميية  برامج  الأربعة  الرباجمي  االعتماد 

م�سرية  يف  م�سيئة  نقطة  ليمثل  االأكادميي،  واالعتماد  للتقومي 

كما   - االأكادميي  االعتماد  وتاريخها، فاحل�سول على  اجلامعة 

املوؤ�س�سة  اإعداد  يتطلب  والتدريب -  التعليم  تقومي  اأكدت هيئة 

التعليمية لتقارير درا�سة تقومي ذاتية دقيقة و�ساملة لكل اأوجه 

م�ستويات  لتحديد  واخلدمية،  واالإداريلللة  العلمية  الن�ساطات 

اجلودة لديها ا�ستناًدا على معايري االعتماد املعّدة من قبل الهيئة، 

واأن تخ�سع لتقومي خارجي من قبل فريق تقومي م�ستقل، للتحقق 

من �سحة نتائج درا�سة التقومي الذاتية، واحلكم على م�ستويات 

جودة االأداء وفقاً ملعايري الهيئة، كما يتعني قبل البدء يف عمليات 

االعتماد اأن يثبت ا�ستيفاء العنا�سر الرئي�سة يف معايري �سمان 

ملمار�سة  النظامية  وامل�سوغات  االأكللادميللي،  واالعتماد  اجلللودة 

عملها. 

متيزت كلية االآداب بح�سول ثاثة من براجمها على االعتماد 

معايل  اأهنئ  واجلغرافيا،  والتاريخ  االإعللام  برامج  االأكادميي، 

امل�ستمر، وكذلك م�سوؤويل  الدعم  واأ�سكره على  رئي�ص اجلامعة 

الكلية، عميد  والزميات يف  الزماء  واأبارك جلميع  اجلامعة، 

االأق�سام  وروؤ�للسللاء  واجللللودة،  للتطوير  الكلية  ووكلليللل  الكلية، 

الدوؤوب  وعملهم  الرائعة  جهودهم  على  واأ�سكرهم  ومن�سوبيها، 

لاإجناز.

بكالوريو�ص االإعام ح�سل على االعتماد االأكادميي ملدة �سبع 

وطموحة  رائللدة  خطوة  وهللذه  2027م،  نوفمرب  حتى  �سنوات 

واأكادمييا  وبحثيا  وعمليا  علميا  الق�سم  تطوير  خطوات  �سمن 

وخدمة املجتمع، وجند ذلك فر�سة ملزيد من التح�سني امل�ستمر، 

تعك�ص  خمرجات  عرب  اجلللودة  على  املحافظة  على  واحلر�ص 

العمل،  ل�سوق  موؤهلني  خريجني  يف  املتمثلة  العالية،  اجلللودة 

وهذا االإجناز يلقي على من�سوبي الق�سم عبئا وم�سوؤولية كبرية 

الوطنية  االعتمادات  نحو  امل�ستمر  وال�سعي  اجلودة،  تطوير  يف 

والدولية.

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم االإعام 

بكلية االآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

من خال درا�سة بحثية عن حوكمة اجلامعات 

املاج�ستري  درجة  خالها  من  نلت  وا�ستقاليتها 

من  ال�سرف  مرتبة  مع  بامتياز  العامة  بلللاالإدارة 

حوكمة  اأن  اإىل  تو�سلت  �سعود،  امللك  جامعة 

واالإداريللللة  االأكللادميلليللة  وا�ستقاليتها  اجلامعة 

واملالية من متطلبات التنمية ومواكبة لروؤية �سمو 

2030م،  �سلمان  بن  حممد  االأمللري  العهد  ويل 

 6 ويعرت�سها  مللزايللات   3 للجامعات  وحتللقللق 

حتديات.

3 مزايا
مزايا  عللدة  هللنللاك  الللدرا�للسللة  نتائج  وح�سب 

القدرة  اأولها  وا�ستقالتها؛  اجلامعات  حلوكمة 

التي  العلمية  الللدرجللات  م�ستويات  حتديد  على 

متنحها، وهذا يفتح املجال لطرح برامج جديدة 

يتطلبها �سوق العمل، وثانيها اأحقية اجلامعة وفق 

�سوابط حمددة يف تعيني اأع�ساء هيئة التدري�ص 

دون تدخل جهات اأخرى، باعتبار اأن ع�سو هيئة 

التدري�ص هو املحرك للعملية التدري�سية والبحثية 

هيكل  وجللود  املللزايللا  تلك  وثالث  واال�ستثمارية، 

الأن  وذلللك  باجلامعات،   املالية  لللاإدارة  تنظيمي 

الهيكل التنظيمي الوا�سح وال�سل�ص والذي يبتعد 

اإجللراءات  تب�سيط  يف  ي�ساعد  البريوقراطية  عن 

امل�ستلزمات  و�سراء  املناق�سات  وطرح  اال�ستثمار 

و�سرف امل�ستحقات وي�سمن بالتايل كفاءة االإنفاق 

واال�ستقرار املايل.

6 حتديات
ومللللن حلليللث الللتللحللديللات والللعللقللبللات هللنللاك 

ا�ستقال  طريق  يف  تقف  التي  التحديات  بع�ص 

اأبلللرزهلللا: �سعف احلللوافللز املللاديللة  اجلللامللعللات؛ 

الوظيفي  الر�سا  �سعف  ي�سبب  ممللا  واملعنوية 

اإ�سافة  املوؤ�س�سي؛  االإبللللداع  عملية  مللن  ويقلل 

للبريوقراطية والتي تعد عائقاً حقيقياً ال�ستقال 

تباطوؤ االإجراءات و�سعف  اإىل  اجلامعات وتوؤدي 

الثقة، اأي�ساً من التحديات �سعف �سريحة معتربة 

التعامل مع  من موظفي اجلامعات ال�سعودية يف 

احلا�سوب وال�سبكات االإلكرتونية، وقلة مهاراتهم 

لتطبيق  بع�سهم  ومقاومة  االإجنليزية،  اللغة  يف 

الأي  ورف�سهم  ومبتكرة  حديثة  عمل  اأ�ساليب  اأي 

تغيري، وانخفا�ص م�ستوى التعاون بني العاملني يف 

اجلامعة وانعدام روح الفريق باجلامعة.

عوامل م�ساعدة

وهناك عدد من العوامل واالعتبارات املطلوب 

توفرها ال�ستقال اجلامعات، منها: توفري الو�سائل 

االإلكرتونية لا�ستفادة من اخلدمات التي تقدمها 

للموظفني والطاب الأن التقنية اأ�سبحت عن�سراً 

وو�سع  واخلللدمللات،  العمليات  كافة  يف  اأ�سا�سياً 

هي  فالروؤية  للجامعة  وا�سحة  م�ستقبلية  روؤيللة 

املحرك جلميع االأهداف وهي التي توجه العمل 

لتطوير  اإ�سافة  اال�ستقال،  نحو  اجلامعة  يف 

العمل  الأن  اجلامعة  يف  امل�ستخدمة  الربجميات 

التطوير،  عملية  يعيق  قدمية  برجميات  على 

وكذلك توفري البنية التحتية لو�سائل التكنولوجيا 

احلديثة وحت�سني كفاءتها الت�سغيلية.

اأنظمة ولوائح

اأي�سا هناك حاجة ما�سة لتوفري اأنظمة ولوائح 

واحلقوق  ال�ساحيات  حتللدد  وا�سحة  داخلية 

مهام  وجود  الأن  باجلامعة؛  للعاملني  والواجبات 

يف  ي�ساهم  مللوظللف  لكل  وا�سحة  و�ساحيات 

مزيد  وتوفري  االإنتاجية،  وقيا�ص  اأدائللله،  تقييم 

من  واال�للسللتللفللادة  اخللللربات  لتبادل  الفر�ص  مللن 

اتباع  اجلامعات  على  اأي�ساً  الناجحة،  التجارب 

الأن  امل�ستمرة لرباجمها  واملتابعة  التقييم  اأ�سلوب 

التقييم واملتابعة عن�سران اأ�سا�سيان يف نظام �ستة 

�سيجما لتطوير الربامج وحت�سينها وحتقيق كفاءة 

االإح�سائية  والبيانات  املعلومات  وتوفري  االإنفاق، 

اجلامعة،  يف  للربامج  اجليد  للتخطيط  الازمة 

وحتديد وقيا�ص االأهداف يف اجلامعة والتخطيط 

وتطبيق  العليا  االإدارة  قبل  من  الفعال  والتن�سيق 

ومتابعة  تقييم  يف  احلديثة  االإداريلللة  االأ�ساليب 

الطاب واملوظفني يف اجلامعة.

معايري اجلودة

تطبيق  اأهمية  على  �للسللددت  الللدرا�للسللة  نتائج 

العمل  وتدعيم  االأداء  تطوير  يف  اجلللودة  معايري 

مهارات  وتطوير  الفريق  بروح  والعمل  اجلماعي 

احلللا�للسللوب  مللع  للتعامل  بللاجلللامللعللة  الللعللاملللللني 

وال�سبكات االإلكرتونية وحت�سني م�ستوى امل�ساركة 

والتعاون. كما دعت لزيادة احلوافز املعنوية مما 

يزيد من دوافع العاملني للعمل واملوازنة بني كافة 

اأنواع االأن�سطة اال�سرتاتيجية يف اجلامعة والتاأكيد 

على تنويع االأمناط االإدارية ب�سكل فعال يف نظام 

تنمية  العاملني باجلامعة على  اجلامعة وت�سجيع 

وحت�سني مهارات اللغة االإجنليزية لديهم وتوفري 

جلان اإدارية تتوىل االإ�سراف على تطبيق وتقييم 

لوحدة  اإ�سافة  للموظفني  التنفيذية  امل�ستويات 

اإدارية م�ستقلة يف الهيكل التنظيمي للجامعة ذات 

مهام حمددة.

ا�ستقال اأكادميي

متنح  الدرا�سة  ح�سب  اجلامعات  ا�ستقالية 

حتديد  من  ميكنها  اأكادميياً  ا�ستقاالً  اجلامعة 

وعدم  متنحها  التي  العلمية  الدرجات  م�ستويات 

ميكنها  كما  حملللددة.  درجلللات  على  االقت�سار 

والطالبات  الطلبة  قللبللول  �للسللروط  حتللديللد  مللن 

املادية  اإمكاناتها  مللع  يتنا�سب  مبللا  واأعللدادهللم 

والب�سرية للحفاظ على جودة العملية التعليمية. 

ب�ساحيات حتديد  االأق�سام  تتمتع جمال�ص  كما 

االختبارات  عقد  واأوقلللات  الدرا�سية  اجللللداول 

وحتديد املناهج الدرا�سية والكتب املقررة للمواد 

مع  تتواكب  حتى  بالق�سم  تدري�سها  يتم  الللتللي 

العاملية  التطورات  ومع  العمل  �سوق  احتياجات 

والتقدم املعريف، اإ�سافة ل�ساحية ر�سم اخلطط 

الدرا�سية للق�سم وتعديلها.

ا�ستقال اإداري ومايل

االإداريللة  الناحية  من  اجلامعة  ا�ستقال  اأمللا 

وظائفها  ممار�سة  �ساحية  فيمنحها  واملالية 

وتعيني  وتللقللومي  واإ�للسللراف  وتنفيذ  تخطيط  مللن 

وميكنها  واإداريللللللني،  الللتللدريلل�للص  هينة  اأعلل�للسللاء 

طريق  عن  العليا  االإداريلللة  املنا�سب  تعيني  من 

اإ�سافة لو�سع هيكلها  املعنية،  واللجان  االنتخاب 

خارجي،  تدخل  دون  االإداري  وتنظيمها  االإداري 

واإمكانية م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�ص يف و�سع 

ال�سيا�سات للجامعة كما تت�سم الهياكل التنظيمية 

للجامعات وقوانينها ولوائحها باملرونة، وينبغي اأن 

من خال جمال�سها  ما  اإىل حد  اجلامعة  تتمتع 

تراه  وجه  اأي  يف  ميزانيتها  يف  الت�سرف  بحرية 

لللاإدارة  تنظيمي  هيكل  و�سع  وينبغي  منا�سباً 

املالية  امللللوارد  توفري  يتوىل  باجلامعات  املالية 

وتنميتها وكيفية توزيعها.

�سلطان بن نايف اجلعيد

كلية العلوم

»3 مزايا« و»6 تحديات« لحوكمة واستقاللية الجامعات

استثمر مخاوفك

د. عادل المكينزي

يكون  وقللد  وفللطللري،  طبيعي  �سعور  اخلللوف 

مفيداً  اأو  ا�ستخدامه،  اأ�ساأت  اإذا  لتقدمك  ُمعيقاً 

ومثمراً اإذا اأح�سنت ا�ستخدامه.

املتحكم  هو  ي�سبح  للخوف  ت�ست�سلم  عندما 

يف و�سعك واأفكارك والي�ساعدك على اأن تخطو 

خطوة واحدة اإىل االأمام، هنا ي�سبح دوره معيًقا، 

ل�ساحلك،  وتوظفه  له  واعياً  تكون  عندما  لكن 

الف�سل،  دائللرة  يف  التقع  حتى  جمللهللوداً  وتبذل 

وال  اأهللدافللك،  اإىل  ت�سل  حتى  وجتتهد  وتتهياأ 

تنجرف مع تياره، هنا تكون اأنت املتحكم وامل�سرّي 

له!

منك  يتطلب  مللا  مللوقللف  يللواجللهللك  عللنللدمللا 

م�ساعر  بذلك  وواجهت  تتخطاه  حتى  ال�سجاعة 

املخاوف  تلك  ا�ستثمار  ميكنها  عندها  اخلللوف، 

اخلللطللوات  خللال  مللن  ل�ساحلك  وا�ستخدامها 

التالية:

وا�سمح لذرات االأك�سجني  - خذ نف�ساً عميقاً 

اأن تدخل يف دماغك حتى ت�سرتخي وحتافظ على 

هدوئك.

- �سع يف عقلك اأنه ال اأحد كامل وتعامل مع 

�سيء  باأنه  خماوفك  مواجهة  يف  االإخفاق  فكرة 

طبيعي واليوؤثر ذلك على قيمتك لنف�سك.

- زود عقلك باأفكار اإيجابية عن نف�سك واأنك 

وتتهياأ  تخ�سى  مللا  ومللواجللهللة  تخطي  ت�ستطيع 

للموقف جيًدا.

على  وكن  املعونة  منه  واطلب  باهلل  ا�ستعن   -

ات�سال دائم به.

- جتاهل فكرة الف�سل واأقدم على ال�سيء بكل 

ثقة وتعلم يف قرارة نف�سك اأن ثقتك بنف�سك �سوف 

تخ�ساها  التي  التجربة  هذه  دخولك  بعد  تللزداد 

تطورك.اأخرياً  يف  ت�ساهم  كثرية  اأ�سياء  و�ستتعلم 

ابت�سم وانظر اإىل نف�سك باأنك �سجاع، واعلم اأن 

يخربك  وهمي  من حديث  عقلك  دار يف  ما  كل 

باأنك ال ت�ستطيع، فم�سدره ال�سيطان.

قال تعاىل: {اإمنا النجوى من ال�سيطان ليحزن 

الذين اآمنوا}. املجادلة: 10.

نورة مفر�ص البقمي 
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الأن��دي��ة  اأح��د  القانون ه��و  ن��ادي 

التخ�س�سية يف جامعة امللك �سعود، 

وي�سعى  ال��ق��ان��ون  بتخ�س�ص  يعنى 

خلدمة املجتمع ب�سكل عام والو�سط 

القانوين ب�سكل خا�ص، يف هذا اللقاء 

ال�سناين،  عبدامللك  بن  فهد  ي�سلط 

على  ال�سوء  القانون،  ن��ادي  رئي�ص 

ر�سالة النادي واأهدافه واأبرز اأعماله 

ومنجزاته، خالل الفرتة الأخرية.

- حدثنا بدايًة عن ر�سالة النادي 

واأهدافه.

ي�سعى  القانون  ن��ادي  اأن  �سك  ل 

وتطوير  امل�ستقبل  ق���ادة  ل�سناعة 

التوعوي  دوره��م  وتفعيل  مهاراتهم 

الثقافة  ن�سر  خالل  من  املجتمع  يف 

القانونية، انطالًقا من توجه قيادتنا 

الر�سيدة بالهتمام بالقانون وت�سجيع 

ق��وت��ه، وي��ع��ت��ر ال��ن��ادي اأح���د اأم��ي��ز 

الأن���دي���ة يف اجل��ام��ع��ة وق���د ح�سل 

ناد  لأف�سل  ال�سنوية  اجل��ائ��زة  على 

متخ�س�ص يف امل�سار الإن�ساين لثالث 

�سنوات متتالية بف�سل اهلل.

- ما الأعمال التي قام بها النادي 

خالل الف�سول الأخرية؟ 

يقدم النادي ب�سكل م�ستمر جمموعة 

من الدورات واملحا�سرات �سواء كانت 

متخ�س�سة يف القانون اأو عامة، كما 

يقدم جمموعة من املبادرات التي ت�سهم 

يف ن�سر الوعي القانوين يف املجتمع، 

وكذلك يقيم النادي مناف�سات قانونية 

ومناف�سة  القانوين  البحث  كمناف�سة 

ال��رتاف��ع من خ��الل حماكاة جل�سات 

من  ا�ستفاد  وق��د  وغ��ريه��ا،  ق�سائية 

فعاليات النادي وخدماته اأكرث من 15 

األف م�ستفيد خالل الف�سلني الأخريين 

فقط، ون�سعى للو�سول لأكر �سريحة 

من املجتمع عموًما والو�سط القانوين 

خ�سو�ًسا.

- يف ظل اأزمة كورونا ما الأعمال 

التي قام بها النادي؟

انطالقاً من حما�ص من�سوبيالنادي 

الأزم��ة  ب��دء  واأع�ساء منذ  ق��ادة  من 

اجل��ام��ع��ة،  اإىل  وت��ع��ل��ي��ق احل�����س��ور 

موا�سلة  على  ال��ن��ادي  حر�ص  فقد 

وك��ان  بعد،  ع��ن  اأم��ك��ن  م��ا  فعالياته 

واأثبتنا  الأم��ر،  بادئ  ذلك حتدًيا يف 

مواجهته  على  قدرتنا  اهلل  بف�سل 

الفعاليات من  وقدمنا جمموعة من 

دورات ولقاءات تخ�س�سية ومبادرات 

متنوعة يف جمال القانون، بالإ�سافة 

والعامة  املتخ�س�سة  املناف�سات  اإىل 

وهلل  بالنجاح  جميعها  تكللت  والتي 

احلمد، ومازلنا نوا�سل ذلك.

النادي  ب��ني  ت��ع��اون  هناك  ه��ل   -

وجهات ذات عالقة؟

التعاون  باأهمية  النادي  يف  نوؤمن 

لذا  عمل،  كل  على  الإيجابي  واأث��ره 

فر�ص  ع��ن  بالبحث  دائ��ًم��ا  ن��ب��ادر 

التعاون بيننا وبني اجلهات املختلفة 

كالنيابة  بالقانون  املرتبطة  �سيما 

ومكافحة  ال��رق��اب��ة  وهيئة  ال��ع��ام��ة 

وغريها،  املحاماة  ومكاتب  الف�ساد 

كما اأننا يف الوقت نف�سه تعر�ص علينا 

خمتلفة  جهات  م��ن  للتعاون  فر�ص 

والتي نرحب بها بالتاأكيد.

- ك��م ع��دد اأع�����س��اء ال��ن��ادي من 

طالب وطالبات؟

يف البداية اأود التنبيه اإىل اأن هناك 

نادي قانون اآخر يف �سطر الطالبات، 

لنادينا،  الطالبات  ان�سمام  يندر  لذا 

النادي  اأع�ساء  عدد  بخ�سو�ص  اأم��ا 

فيقارب ال� ١٢٠ع�سواً، وهم اأحد اأهم 

عنا�سر جناح النادي ومبثابة الدينمو 

املحرك له.

- ك��ي��ف ت����رى اإق���ب���ال ال��ط��الب 

امل�ستجدين على تخ�س�ص القانون؟

يعتر تخ�س�ص القانون اأو احلقوق 

كما ي�سمى لدينا باجلامعة، من اأوىل 

رغبات طالب ال�سنة الأوىل امل�سرتكة 

�سيما طالب امل�سار الإن�ساين، ويف كل 

عام ت�ستد املناف�سة بني الطلبة للقبول 

يف التخ�س�ص، وهذا بال �سك يعك�ص 

وم�ستقبل  القانون  تخ�س�ص  اأهمية 

خريجيه والذي يطول احلديث عنه.

- هل لنادي القانون مناف�سون؟

بالتاأكيد نرحب باملناف�سة ال�سريفة 

والتي ت�سهم برفع كفاءة املتناف�سني، 

القانون حالًيا  نادي  اأن  نعتقد  لكننا 

يناف�ص نف�سه.

ل��وح��دة ح��م��اي��ة احل��ق��وق  ق��واع��د منظمة  ه��ن��اك 

الطالبية، تت�سمن حقوق الطالب اجلامعي يف املجال 

غري  املجال  يف  اجلامعي  الطالب  وحقوق  الأكادميي، 

لأهم  �سابق  عدد  يف  الإ�سارة  �سبقت  وقد  الأكادميي، 

الأكادميي،  املجال  اجلامعي يف  الطالب  حقوق  واآب��رز 

ون�سلط ال�سوء يف هذا العدد على اأبرز حقوق الطالب 

اجلامعي يف املجال غري الأكادميي ح�سب وثيقة حقوق 

والتزامات الطالب اجلامعي ال�سادرة عن وحدة حماية 

احلقوق الطالبية.

- يحق للطالب التمتع بالإعانة والرعاية الجتماعية 

املقامة  الأن�سطة  يف  وامل�ساركة  اجلامعة  تقدمها  التي 

فيها وفقاً للوائح والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك.

ال�سحية  الرعاية  على  احل�سول  للطالب  يحق   -

ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  داخل  بالعالج  الكافية 

التابعة للجامعة.

ومرافق  خ��دم��ات  م��ن  ال�ستفادة  للطالب  يحق   -

 – اجلامعي  ال�سكن   – اجلامعي  »الكتاب  اجلامعة 

 – الريا�سية  املالعب   – والفرعية  املركزية  املكتبات 

وفقاً  وذلك  ال�سيارات - وغريها«  مواقف   – املطاعم 

للوائح والنظم املعمول بها يف اجلامعة.

واملكافاآت  احلوافز  على  احل�سول  للطالب  يحق   -

املادية املقررة نظامياً ل �سيما للطالب املتفوق.

- يحق للطالب الرت�سح للدورات التدريبية والرامج 

يف  م�ساركته  وزي��ادة  واخلارجية  الداخلية  والرحالت 

اأن�سطة خدمة  امل�ساركة يف  وكذلك  الثقافية  الأن�سطة 

املجتمع املحلى والأعمال التطوعية.

- يحق للطالب التقدم ب�سكوى اأو تظلم من اأي اأمر 

اأو  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  مع  منه يف عالقته  يت�سرر 

اجلامعة،  وح��دات  من  وح��دة  اأي  اأو  الكلية  اأو  الق�سم 

ويكون تقدمي ال�سكوى اأو التظلم وفقاً للقواعد املنظمة 

الطالب من  الطالبية، ومتكني  لوحدة حماية احلقوق 

معرفة م�سري �سكواه من ِقبل اجلهة امل�سوؤولة عنها.

- يحق للطالب متكينه من الدفاع عن نف�سه اأمام اأي 

جهة باجلامعة يف اأي ق�سية تاأديبية تُرفع �سده، وعدم 

�سدور العقوبة يف حقه اإل بعد �سماع اأقواله، وذلك ما 

مل يثبت اأن عدم ح�سوره كان لعذر غري مقبول وذلك 

بعد ا�ستدعائه للمرة الثانية.

- يحق للطالب التظلم من القرار التاأديب�ي ال�سادر 

ال�ساأن  ه��ذا  يف  امل��ق��ررة  للقواعد  وفقاً  وذل��ك  �سده، 

مبوجب اأحكام تاأديب الطالب.

- يحق للطالب احلفاظ على حمتويات ملفه داخل 

منها  اأي  ت�سليم  وعدم  معه  التعامل  ونزاهة  اجلامعة 

بذلك  يفو�سه  من  اأو  اأم��ره  وىل  اأو  نف�سه  للطالب  اإل 

اأو  ت�سليم  فيها  يُطلب  التي  احل��الت  عدا  ما  ر�سمياً، 

التحقيق  ِقبل جهات  من  امللف  ذلك  معرفة حمتويات 

اأخرى، ول يجوز  اأو جلهٍة حكومية  الق�ساء  اأجهزة  اأو 

اأو ن�سر حمتويات ملفه ما مل يكن ذلك الن�سر  اإف�ساء 

نتيجة لقرار بعقوبة تاأديبية يف حق الطالب.

اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوى  م��ن  للطالب  يحق   -

لحتياجاته  واملنا�سبة  الالئقة  اخلدمة  على  احل�سول 

وفقاً لالأنظمة والقواعد املرعية.

اأ�سئلة �سائعة بالئحة الدرا�سة واالختبارات

- كيف يتم احت�ساب تقدير الطالب؟

الأبجدي  الرمز  اأو  املئوية  للن�سبة  و�سف  عمل  يتم 

للدرجة النهائية التي ح�سل عليها الطالب يف اأي مقرر.

لاللتحاق  املتقدمني  على  ال�����س��روط  انطبقت   -

املفا�سلة  تتم  فكيف  �سعود  امللك  بجامعة  بالدرا�سة 

بينهم؟

تتم املفا�سلة وفقاً لدرجاتهم يف اختبار �سهادة الثانوية 

العامة واملقابلة ال�سخ�سية واختبار القبول اإن وجدت.

- ما هو نظام الدرا�سة باجلامعة؟ 

يتدرج الطالب يف الدرا�سة وفقا للقواعد التنفيذية 

التي يقرها جمل�ص اجلامعة، وت�سم اخلطط الدرا�سية 

للمرحلة  الأقل  على  درا�سية  ف�سول  ثمانية  يعادل  ما 

اجلامعية.

- هل يجوز اأن تكون الدرا�سة يف بع�ص الكليات على 

اأ�سا�ص ال�سنة الدرا�سية الكاملة؟ 

نعم يجوز ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها 

جمل�ص اجلامعة وحتت�سب ال�سنة الدرا�سية مب�ستويني.

لتحقيقها من  ت�سعى اجلامعة  التي  الأه��داف  - ما 

اإن�ساء وحده حلماية احلقوق الطالبية؟

احلقوق  حلماية  وح��دة  اإن�ساء  من  اجلامعة  تهدف 

ت�سود  متجان�ص  جامعي  اإىل حتقيق جمتمع  الطالبية 

ف�يه روح التعاون املتبادل بني من�سوبيها، واإقرار مبادئ 

جمتمع  بناء  ف�ي  اأ�سا�سية  كدعامة  والإن�ساف  العدل 

الطالب  حقوق  لدعم  اإ�سافة  اجلامعة،  داخل  مثايل 

املطبقة  وال��ل��وائ��ح  الأن��ظ��م��ة  م��ع  تتوافق  اأ�س�ص  على 

باجلامعة ومبا ل يتعار�ص معها.

التي  الأه���داف  حتقيق  ال��وح��دة  ت�ستطيع  كيف   -

اأن�سئت من اأجلها؟

تقوم الوحدة بعدد من املهام التي من �ساأنها حتقيق 

هي:  املهام  وه��ذه  اأجلها  من  اأن�سئت  التي  الأه���داف 

التي  والتظلمات  ال�سكاوى  ف�ي  والف�سل  التحقيق 

يتقدم بها الطالب، اإمناء ثقافة العدل والإن�ساف بني 

ف�يما  للطالب  الالزمة  ال�ست�سارات  تقدمي  الطالب، 

يخ�ص م�سكالتهم الأكادميية وغري الأكادميية املرتبطة 

باجلامعة، تب�سري الطالب بحقوقهم اجلامعية وكيف�ية 

ال�سرعية  ال��ق��ن��وات  اإىل  باللجوء  عليها  احل�����س��ول 

والر�سمية داخل اجلامعة ف�ي اإطار القواعد والأنظمة 

املعمول بهاأ.

وحدة حماية احلقوق الطالبية

عمادة �سوؤون الطالب

فكرة مبسطة عن وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي

رئيس نادي القانون: 15 ألف مستفيد من 
فعاليات النادي خالل الفصلين األخيرين
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نسعى لصناعة قادة المستقبل وتطوير مهاراتهم 
وتفعيل دورهم من خالل نشر الثقافة القانونية

يعتبر تخصص القانون من أولى رغبات طلبة 
»األولى المشتركة« ال سيما طلبة المسار اإلنساني

اأكد اأنه اأف�سل ناد متخ�س�ص يف امل�سار الإن�ساين لثالث �سنوات متتالية

ال�سناين
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الهديب: أعرف أشخاصًا أخذوا التطعيم وحالتهم مستقرة ولم تظهر عليهم أي مضاعفات

أبوحيمد: ثقتنا كبيرة بإجراءات وزارة الصحة تحت إشراف ومتابعة حكومتنا الرشيدة

واحدة من أصل 7 مترددة في أخذ اللقاح

طالبات اإلعالم: كلنا فخر بحكومتنا الرشيدة 
ومستعدات ألخذ »لقاح كورونا«

ا�ستطالع: خلود فهد بن طحنون

اأ���ص��ب��ح ل��ق��اح ك��ورون��ا يف الآون���ة 

ل���أف��راد  ال�صاغل  ال�صغل  الأخ���رة 

واملنظمات  واملجتمعات واحلكومات 

على م�صتوى العامل، واأ�صبح احلديث 

عنه ياأخذ حيزاً كبراً من الهتمام 

بذلت  وق��د  والنقا�صات،  امل���داولت 

ج��ه��وداً  ال�صعودية  ال�صحة  وزارة 

القيادة  من  بتوجيه  ومقدرة  كبرة 

اللقاح  ل��ت��وف��ر   - اهلل  حفظها   -

للمواطنني واملقيمني وتنظيم  جماناً 

التلقيح  اإج���راءات  و�صهولة  وكفاءة 

تلقي اجلرعتني  اإىل  ال�صتقبال  من 

و�صوًل اإىل ا�صت�م اجلواز ال�صحي، 

اأوائ��ل  من  احلبيبة  مملكتنا  وكانت 

اللقاح  على  ح�صلت  ال��ت��ي  ال���دول 

و�صعت  حيث  العامل  م�صتوى  على 

اب��ت��داء  م��ن��ذ  اأوًل  امل��واط��ن  �صحة 

اإج���راءات  م��ن  وماتبعها  اجلائحة 

حل��ف��ظ و���ص���م��ة امل���واط���ن حتى 

توفر اللقاح، كل ذلك وغره يدعو 

للفخر والعتزاز، حفظ اهلل وطننا 

يف  ال��ر���ص��ي��دة..  وحكومتنا  ال��غ��ايل 

هذا ال�صتط�ع ا�صت�صفنا جمموعة 

وا�صتطلعنا  الإع����م،  طالبات  م��ن 

اآراءهن حول اأهمية اللقاح من وجهة 

لأخذ  ا�صتعدادهن  وم��دى  نظرهن، 

اللقاح، وما اإذا كان لديهن قريب اأو 

قريبة �صبق واأن اأخذ اللقاح..

حما�س مع قلق

كلية  ال��ه��دي��ب،  ره���ف ع�����ص��ري 

امل�صتوى  الإع�����م،  ق�صم  الآداب، 

متام  م�صتعدة  اأنها  اأكدت  ال�صاد�س، 

ال���ص��ت��ع��داد لأخ���ذ ل��ق��اح ك��ورون��ا، 

���ص��واء ك���ان ذل���ك يف اجل��ام��ع��ة اأو 

خ����ارج اجل���ام���ع���ة، واأف�������ادت اأن��ه��ا 

اأخ��ذ  لهم  �صبق  اأ�صخا�صاً  ت��ع��رف 

م�صتقرة  وحالتهم  ك��ورون��ا،  تطعيم 

اأو  اأي م�صاعفات  ومل تظهر عليهم 

�صعورهم  وو�صفت  جانبية،  اأعرا�س 

احلما�س  م��ن  قليل  م��ع  بالإيجابي 

اأثنى  واجلميع  القلق،  مع  امل��م��زوج 

لهم وح�صن  املقدمة  على اخلدمات 

التنظيم و�صهولة الإجراءات.

غري م�ستعدة

الآداب، ق�صم  ال�صوّيغ، كلية  نورة 

اخلام�س،  امل�صتوى  »ع��ام«،  الإع���م 

رغم  كورونا،  لقاح  اأخذ  م��رددة يف 

مقربني  اأ���ص��خ��ا���ص��اً  ت��ع��رف  ك��ون��ه��ا 

واأخذوا  ا�صتفادوا من هذه اخلدمة 

تطعيم كورونا، ومل تظهر عليهم اأي 

باأنها  العملية  وو�صفوا  م�صاعفات، 

الرحيب  اإىل جانب  ومي�صرة  �صهلة 

وح�����ص��ن ال���ص��ت��ق��ب��ال، وه����ذا ع��زز 

املعطاء  الوطن  هذا  بنعمة  �صعورها 

يف ظل القيادة الر�صيدة، ولكنها رغم 

ذلك عربت عن رف�صها اأخذ اللقاح، 

باعتبار اأن املناعة لديها قوية بف�صل 

اهلل.

اإ�سراف طبي

الآداب،  كلية  اأب��وح��ي��م��د،  جل��ني 

اخلام�س،  امل�صتوى  الإع����م،  ق�صم 

وترحيبها  موافقتها  ع��ن  اأع��رب��ت 

باأخذ تطعيم كورونا، داعية لتوفره 

طبي،  اإ���ص��راف  حت��ت  اجلامعة  يف 

ولدى �صوؤالها اإن كانت تعرف اأحداً 

�صبق له اأخذ تطعيم كورونا، اأجابت 

بالنفي، وعربت عن ثقتها بتوجيهات 

حتت  ال�����ص��ح��ة  وزارة  واإج������راءات 

الر�صيدة  حكومتنا  ومتابعة  اإ�صراف 

حفظها اهلل.

فخر وامتنان

كلية  ���ص��ل��ي��م��ان اجل��ل��ه��م،  ج���ود 

امل�صتوى  الإع�����م،  ق�صم  الآداب، 

ه���ذا  ����ص���ارك���ت يف  اخل����ام���������س، 

ال�صتط�ع بحما�س وقال: نعم على 

اأهبة ال�صتعداد، ورغم اأنه مل ي�صبق 

لأحد معاريف اأو اأقاربي اأخذ اللقاح

�صديد  وامتنان  فخر  كلي  ولكن 

حكومتنا  بها  تقوم  التي  للخدمات 

ال��ر���ص��ي��دة واجل��ه��ود اجل���ّب���ارة من 

من�صوبيها  ب��ك��اّف��ة  ال�صحة  وزارة 

على احلر�س والهتمام يف م�صروع 

ك��ام��ل  ل��ه��م  ك���ورون���ا،  #تطعيم_ 
ال�صكر والتقدير.

واأ����ص���اف���ت: ب��ال��ط��ب��ع وب�����ص��ك��ل 

التطعيم  هذا  تلقي  اأمتنى  موؤّكد، 

����ص���واء داخ����ل ال�����ص��رح ال��ع��ظ��ي��م 

ول  �صعود  امللك  جامعة  جامعتي 

مانع يف خارجها، لأهمية الت�صجيع 

والتعاون لتلقي اللقاح لكاّفة اأفراد 

املناعة  لتحقيق  ال�صعودي،  املجتمع 

والتي  الفايرو�س  �صد  املكت�صبة 

احل��الت  ع��دد  تقليل  �صاأنها  م��ن 

اهلل. مب�صيئة 

جهود جبارة

احل��ق��وق  ك��ل��ي��ة  ال��ي��ح��ي��ى،  اأروى 

احلقوق،  ق�صم  ال�صيا�صية،  والعلوم 

يف  رغبتها  اأك��دت  ال�صابع،  امل�صتوى 

اأخ���ذ ل��ق��اح »ك��وف��ي��د - 19« ال��ذي 

رخ�صته واأجازته وزارة ال�صحة، وقد 

اأحد  اأن  ورغبتها  قناعتها  من  زاد 

اخلدمة  هذه  من  ا�صتفاد  معارفها 

وعرب عن �صعوره بالفخر والعتزاز 

التي  اجلبارة  واجلهود  الوطن  بهذا 

حيث  م��ن  ال�صحة  وزارة  تبذلها 

اخل���دم���ات وال��ت��ن��ظ��ي��م. وخ��ت��م��ت 

توفر  اأمت��ن��ى  تاأكيد  بكل  ب��ال��ق��ول: 

عملية  لت�صهيل  اجلامعة  يف  اللقاح 

ح�صولنا عليه.

احرتافية عالية

غيداء احلربي، كلية الآداب، ق�صم 

عربت  ال�صاد�س:  امل�صتوى  الإع���م، 

عن ا�صتعدادها لأخذ اللقاح، م�صرًة 

اإىل اأن بع�س من اأفراد عائلتها تلّقوا 

اللقاح، وو�صفت �صعورهم بالمتنان 

لنا  ه��ي��اأ  اأن  وت��ع��اىل  �صبحانه  هلل 

الر�صيدة  حلكومتنا  ثم  اللقاح  هذا 

التي تعاملت مع هذه اجلائحة بكل 

اخلدمات  عن  اأم��ا  واقتدار،  حكمة 

العمل  جودة  على  اتفقوا  فجميعهم 

والحرافية العالية وح�صن التنظيم 

املبذولة  باجلهود  واأ�صادوا  والتعاون 

الكادر  اأف��راد  من  العملية  لت�صهيل 

ال�صحّي، واملنظمني واملتطوعني.

اأت��ل��ق��ى  اأن  اأمت���ن���ى  واأ����ص���اف���ت: 

واأن  �صحية  م��راك��ز  يف  التطعيم 

اأن  اآم��ل  فقط  اجلامعة،  يف  ليكون 

لتلّقي  خم�ص�صة  م��راك��ز  يف  يكون 

وجه  على   »Covid- 19« ل��ق��اح 

واأن  الآن  يح�صل  كما  اخل�صو�س 

ي�صتمر العمل بهذه الطريقة الرائعة 

ال�فتة للنظر.

ثقتنا كبرية

كلية  ال����زه����راين،  اأح���م���د  م��ه��ا 

امل�صتوى  الإع�����م،  ق�صم  الآداب، 

لقاح  لتلقي  م�صتعدة  اخل��ام�����س، 

ذلك حتت مظلة  كان  �صواء  كورونا 

وزارة  م��ظ��ل��ة  حت��ت  اأو  اجل��ام��ع��ة 

وكبرة،  موجودة  فالثقة  ال�صحة، 

جهات  لتقييم  تخ�صع  واللقاحات 

تعرف  ل  اأنها  واأفادت  متخ�ص�صة، 

مازال  فالوقت  التلقيح،  اأخذ  اأحداً 

بتنظيم  ت�صر  والإج��راءات  مبكراً، 

وكلنا  ال�صحة،  وزارة  من  ومتابعة 

اأمل يف زوال هذه اجلائحة عاجً� 

غر اآجل باإذن اهلل.

عاجاًل غري اآجل

يف اخلتام ل ي�صعنا اإل اأن ن�صكر 

الر�صيدة  واإجراءات حكومتنا  جهود 

وندعو  ال�صحة،  وزارة  يف  ممثلًة 

لأخ����ذ امل��ع��ل��وم��ات م��ن م�����ص��ادره��ا 

لل�صائعات،  اللتفات  وعدم  املوثوقة 

داعني اهلل اأن يرفع عنا هذا الوباء 

عاجً� غر اآجل.

الجلهم: مستعدة وفخورة بحكومتنا الرشيدة ووزارة 
الصحة فلهم مني الشكر والتقدير

اليحيى: مقتنعة تمام االقتناع وأتمنى توفير اللقاح في 
الجامعة لتسهيل عملية حصولنا عليه

الحربي: أفضل تلقي اللقاح في مراكز صحية 
مخصصة كما يحصل اآلن بطريقة رائعة
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تناول الطعام ببطء وتركيز تجربة صحية مفيدة
تتبع املكونات يف  ال يكفي جمرد 

التمتع  اأجل  من  الغذائية  الوجبات 

ب�صحة جيدة، من املهم بنف�س القدر 

اأن يكون ال�صخ�س »مدرًكا« ملا ياأكله 

واأن يكون ذهنه »حا�صًرا« عند تناول 

ال��ط��ع��ام، ف��م��ع وج���ود ال��ع��دي��د من 

االأمور التي ميكن اأن ت�صتت االنتباه 

والكمبيوتر  التلفزيون  �صا�صات  مثل 

ال��ل��وح��ي وال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، ف��اإن 

غذائية  وجبة  تناول  اأثناء  الرتكيز 

رمبا يكون �صاًقا للغاية، ولكنه لي�س 

م�صتحيًل.

ن�����ص��ر م���وق���ع »ب���ول���د����ص���ك���اي« 

ب��ال�����ص��وؤون  امل��ع��ن��ي   ،Boldsky
ال�صحية، تقريًرا يو�صح كيفية تناول 

يجعله  مب��ا  وتركيز  ب��ب��طء  الطعام 

جتربة �صحية مفيدة، ومبا ال يعود 

يف  فالتاأين  بال�صرر،  اجل�صم  على 

تناول الطعام ي�صاعد على التخل�س 

م��ن ال��رغ��ب��ة ال�����ص��دي��دة يف ت��ن��اول 

الطعام غري ال�صحي، ويعزز اله�صم، 

ا�صتهلك  التحكم يف  وي�صاعد على 

ال�صعرات احلرارية.

فر�صة  ال�صخ�س  مينح  اأن��ه  كما 

ل��ل���ص��ت��م��ت��اع ب��ال��ط��ع��ام واالأج������واء 

التوتر  تقليل  يف  وي�صاعد  املحيطة، 

القلب  ويعزز �صحة  الوزن،  وفقدان 

وم�صتويات ال�صكر يف الدم.

ويرجح اخلرباء اأن تناول الوجبات 

ي�صفونه  م��ا  وه��و  ويقظة،  برتكيز 

ي�صاعد  الواعي«،  »االأك��ل  مبمار�صة 

ال�صخ�س على اتخاذ خيارات �صحية 

بالتوقف عن  وي�صمح لعقله ومعدته 

ال�صعور  ب��دء  عند  ال��ط��ع��ام  ال��ت��ه��ام 

بال�صبع.

حول  الن�صائح  بع�س  يلي  وفيما 

كيفية اتباع طرق »االأكل الواعي«:

الت�صوق  قائمة  على  الرتكيز   -

عند  ال�صراء  يف  االن��دف��اع  وجتنب 

االأطعمة  بقائمة  وااللتزام  الت�صوق 

ال�صحية واملفيدة للعقل واجل�صم.

وجبة  لطهي  التخطيط  عند   -

غذائية  وجبات  اختيار  ينبغي  م��ا، 

ال�صخ�س  ���ص��ع��ور  يف  ت��ت�����ص��ب��ب  ال 

اأو  اإعدادها  اأثناء  والتعب  باالإجهاد 

بعد تناولها.

بطهي  ال�صخ�س  يقوم  عندما   -

ال��ط��ع��ام وت��ق��دمي��ه وت��ن��اول��ه، يجب 

ل��لأل��وان  االن��ت��ب��اه  على  يحر�س  اأن 

وامللم�س والرائحة.

الطهي  بعملية  اال���ص��ت��م��ت��اع   -

ورائحة التوابل، ومع حتريك الطعام 

ب��دفء  ي�صعر  اأن  لل�صخ�س  ميكن 

الطعام الذي يقوم بطهيه؛ وبداًل من 

االهتمام بطهي الطعام �صريًعا ميكن 

التعامل معه ببطء وتعلم اال�صتمتاع 

به.

اأن  اإىل  ال���درا����ص���ات  ت�����ص��ري   -

مكونات  األ��وان  تنوع  على  احلر�س 

اإ�صافة  من خلل  الغذائية،  الوجبة 

والفلفل  وال�صمندر  ال�صبانخ  بع�س 

ي��ع��زز  اأن  احل��ل��و واجل�����زر، مي��ك��ن 

فوائدها الغذائية ودرجة اال�صتمتاع 

به.

عندما  الطعام  تناول  يتم  اأن   -

ولي�س  �صهية،  ال�صخ�س  لدى  يكون 

اجل��وع  م�����ص��ت��وي��ات  ت�صل  ع��ن��دم��ا 

لن  ه��ذا  الأن  االأق�صى  احل��د  اإىل 

بالطعام  باال�صتمتاع  ل��ه  ي�صمح 

دون  ال��ط��ع��ام  يلتهم  �صيجعله  ب��ل 

به. اال�صتمتاع 

الوجبات  ب��دء  على  احل��ر���س   -

الغذائية بح�ص�س �صغرية.

حيث  �صغرية،  ق�صمات  تناول   -

جيد  ب�صكل  ال��ط��ع��ام  ت���ذوق  ميكن 

عندما ال يكون الفم ممتلًئا بالطعام.

- م�صغ الطعام جيًدا حتى ي�صهل 

تذوق جوهر الطعام.

الوجبة  ت��ن��اول  اأث��ن��اء  الرتكيز   -

وجتنب ا�صتعمال الهاتف اأو م�صاهدة 

التلفزيون.

ن�صائحهم  اخل�����رباء  وي��خ��ت��ت��م 

بتو�صيح اأن التجربة ال تقت�صر على 

واإمن��ا  ببطء  الطعام  ت��ن��اول  جم��رد 

ت�صتمل على اختيار الطعام والوقت 

اإع��داد  مرحلة  من  وتبداأ  املنا�صب، 

مواد  ب�صراء  م��روًرا  الت�صوق  قائمة 

الطعام  وتقدميه  وجتهيز  البقالة 

اأجل  من  واهتمام  برتكيز  تناوله  ثم 

اال�صتمتاع بنتائج اإيجابية.

تحذير المسنين من اإلفراط في تناول اللحوم

تجارب واعدة تنجح في استعادة الحركة لفئران مشلولة

اللحوم  تناول  على  النا�س  يقبل 

الأن��ه��ا غنية  ال��غ��ال��ب  احل��م��راء يف 

بفيتامينات  بالربوتني ومتد اجل�صم 

ال�صحة،  ع��ل��ى  اأث��ره��ا  ل��ك��ن  ع���دة، 

االإن�صان  يتقدم  عندما  �صيئا،  يكون 

يف العمر، بح�صب باحث يف جامعة 

يورك الكندية.

وهو  يونغ،  روي  الباحث  ويقول 

باجلامعة  ال��ع��ل��وم  كلية  يف  عميد 

ننتبه  اأن  عليا  يتوجب  اإنه  الكندية، 

حتى  نتناولها  التي  الربوتينات  اإىل 

واإن كانت مفيدة.

الربوتينات  اأن  اخل��ب��ري  و���ص��رح 

التي نح�صل عليها من خلل اللحم 

وغري  ال�صلبي  االأث���ر  ه��ذا  حت��دث 

تعرف  م���ادة  ب�صبب  فيه  امل��رغ��وب 

ب�«هيدروجني ال�صولفيد«.

واأو�صح يونغ اأن الربوتينات التي 

ت��ن��اول  ط��ري��ق  ع��ن  ج�صمنا  ت��دخ��ل 

على  اجل�صم  اأن�صجة  جترب  اللحم 

وهو  ال�صولفيد،  هيدروجني  اإف��راز 

بالبي�س  �صبيهة  رائحة  له  �صام  غاز 

الفا�صد لو ا�صتمه االإن�صان.

وي��ح��ت��اج اجل�����ص��م ب��ال��ف��ع��ل اإىل 

حم��دودة،  بكميات  لكن  الغاز،  هذا 

اللحم  من  االإكثار  اأن  يعني  ما  وهو 

ب�صكل  تناولها  ولي�س  امل�صكلة،  هو 

معتدل.

وي��ت��ع��ر���س امل��ف��رط��ون يف ت��ن��اول 

كثرية  �صحية  ال�صطرابات  اللحم، 

مثل  ال��ع��م��ر،  يف  يتقدمون  عندما 

الكول�صرتول وارتفاع �صغط الدم.

ج�صمنا  اأن  االأك��ادمي��ي  واأو���ص��ح 

يقوم باإفراز هذا الغاز الذي يعرف 

ب�»H2S« على �صكل جزيئات توؤدي 

وظيفة مر�صلت كيميائية، لكن تبني 

املادة  اإفراز هذه  اأن  ال�صحة  لعلماء 

مرتبط اأي�صا بنظامنا الغذائي.

املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  ومنذ 

التقليل  اأن  طبية  درا���ص��ات  ك�صفت 

ي�صاعد  الغذائية  امل��واد  بع�س  من 

اأف�صل  حالة  يف  االإن�صان  بقاء  على 

وك�صف  ال��ع��م��ر.  يف  يتقدم  عندما 

اخلرباء اأن التقليل من من�صوب مادة 

من  عليه  حتتوي  وم��ا  »ال�صولفور« 

يزيد  اأن  باإمكانه  اأمينية،  اأحما�س 

اأمد احلياة ب�صكل ملحوظ.

و���ص��ط  جت����رب����ة  اإج���������راء  ومت 

ح�صتها  خف�س  وجرى  احليوانات، 

االأمينية،  االأح��م��ا���س  م��ن  اليومية 

على  حافظت  اأنها  فرتة  بعد  فتبني 

الدموية،  االأوعية  يف  اأف�صل  �صحة 

بعمر  �صتحظى  اأنها  يعني  ما  وه��و 

على  اأقل  �صحية  وم�صكلت  اأط��ول 

االأرجح.

ويف الواليات املتحدة، مثل، ت�صري 

النا�س  اأن  اإىل  ال�صحية،  البيانات 

ال�صعفني ون�صف  يزيد  يتناولون ما 

ال�صعف، من احتياج اجل�صم اليومي 

امل��وج��ودة  ال�صولفور  اأح��م��ا���س  م��ن 

بكرثة يف اللحوم.

اأن هذه االأحما�س موجودة  ومبا 

والدجاج،  ال�صمك  يف  اأي�صا  بكرثة 

احل�صول  ي��ح��ب��ذون  اخل���رباء  ف���اإن 

االأغذية  خ��لل  من  ال��ربوت��ني  على 

النباتية.

م�صاعدة  من  اأملان  باحثون  متكن 

يف  اإ�صابات  ب�صبب  م�صلولة  فئران 

ال�صري جمددا  على  ال�صوكي  احلبل 

ع�صبي،  رابط  اإن�صاء  باإعادة  وذلك 

قابل  غ��ري  االآن  ح��ت��ى  يعترب  ك���ان 

با�صتخدام  الثدييات،  يف  للإ�صلح 

بروتني يُحقن يف الدماغ.

ال�صوكي،  احلبل  اإ�صابات  وترتك 

ال��ن��اج��م��ة يف ال��غ��ال��ب ع��ن ح���وادث 

يف  اأ�صحابها  م��روري��ة،  اأو  ريا�صية 

االألياف  كل  لي�س  الأن��ه  �صلل  حالة 

املعلومات بني  التي حتمل  الع�صبية 

النمو  على  ق��ادرة  وامل��خ  الع�صلت 

رور  بجامعة  الباحثني  لكن  جمددا. 

يف بوخوم متكنوا من حتفيز اخلليا 

لدفعها  امل�صلولة  للفئران  الع�صبية 

اأحد  با�صتخدام  وذلك  التجدد  اإىل 

الربوتينات.

فريق  رئي�س  في�صر  ديتمار  وقال 

اأن  ه��و  درا�صتنا  »م��امي��ي��ز  البحث 

لتحفيز  فقط  يُ�صتخدم  ال  الربوتني 

تنتجه  حتى  الع�صبية  اخلليا  تلك 

اإىل  اأي�����ص��ا  يُ��ن��ق��ل  لكنه  بنف�صها، 

وبهذه  الدماغ،  عرب  ذلك  من  اأبعد 

ن�صبيا،  ب�صيط  وبتدخل  الطريقة، 

نحفز عددا كبريا من االأع�صاب كي 

�صبب  هو  النهاية  يف  وه��ذا  تتجدد 

قدرة الفئران على ال�صري جمددا«.

واأو�صح في�صر اأن الفئران امل�صلولة 

امل�صي  ب��داأت يف  العلج  تلقت  التي 

بعد اأ�صبوعني اإىل ثلثة.

ال���ع���لج ع��ل��ى حقن  وي�����ص��ت��م��ل 

داخل  جينية  معلومات  حتمل  مواد 

الدماغ الإنتاج الربوتني الذي يحمل 

وذلك  اإنرتلوكني6-«  »هايرب  ا�صم 

املوقع  على  من�صورة  معلومات  وفق 

االلكرتوين للجامعة.

ويبحث الفريق ما اإذا كان بو�صعهم 

وقال  ه��ذه.  العلج  طريقة  حت�صني 

اإذا  ما  نرى  اأن  اأي�صا  »علينا  في�صر 

على  ناجعة  للعلج  طرقنا  ك��ان��ت 

يف  جنحنا  واإذا  االأك���رب،  الثدييات 

فعلينا  االأك��رب«  »الثدييات  علجها 

بالن�صبة  اآم��ن  العلج  اأن  نتاأكد  اأن 

للإن�صان اأي�صا، لكن ذلك �صي�صتغرق 

قطعا �صنوات عديدة«.

»العرج المتقطع«
مدخل للنوبات القلبية!

عدة  امل�صي  بعد  للتوقف  ي�صطرون  الذين  االأ�صخا�س  يكون  قد 

واأين  املر�س  هذا  فما  املتقطع«؛  »العرج  مبر�س  م�صابني  خطوات 

تكمن خطورته وكيف متكن الوقاية منه!

 :»DGG« الدموية  االأوع��ي��ة  الأم��را���س  االأملانية  اجلمعية  تقول 

»عندما يعاين املرء من اأمل مفاجئ يف ع�صلت ال�صاقني اأثناء امل�صي، 

فقد يعتقد اأنه جمرد ت�صنج اأو اإجهاد يف الع�صلت، لكنه ال يدري اأنه 

قد يعاين من مر�س العرج املتقطع«، وفق »دويت�صه فيله«.

معر�صون خلطر  املر�س  بهذا  امل�صابني  اأن  من  اجلمعية  وحتذر 

االإ�صابة باأمرا�س يف القلب واالأوعية الدموية وقد ي�صل اخلطر اإىل 

حد االإ�صابة بالنوبات القلبية.

لل�صاق  اخللفية  الع�صلت  ي�صيب  مر�س  هو  ع«  املتقطِّ »العرج 

ب�صكل خا�س م�صبباً اأملاً فيها عند امل�صي اأو ممار�صة التمارين، وين�صاأ 

املر�س بتاأثري اأمرا�س اأخرى يف االأوعية الدموية، خ�صو�صاً ت�صلب 

ال�صرايني، حيث ت�صيق ال�صرايني نتيجة الرت�صبات يف جدرانها، ما 

يعيق تدفق الدم فيها.

عند  لكن  الراحة،  عند  اإزع��اج  اأي  املر�س  ي�صبب  ال  البداية  يف 

احلركة اأو امل�صي اأو ممار�صة التمارين الريا�صية، فاإن املر�س ي�صبب 

االأمل، ويعود ذلك اإىل اأنه عند ممار�صة الن�صاطات، يزداد الطلب على 

اأمرا�س االأوعية الدموية جتعل الدورة  االأك�صجني يف اجل�صم، لكن 

تلك  اإىل  كاٍف  ب�صكل  االأوك�صجني  اإي�صال  على  قادرة  الدموية غري 

املناطق، ما يجعل الع�صلت تتلقى كمية قليلة جداً من االأك�صجني.

ووفقاً للجمعية االأملانية الأمرا�س االأوعية الدموية، فاإن املعر�صني 

للإ�صابة مبر�س ان�صداد االأوعية املحيطية، وبالتايل مبر�س »العرج 

االأ�صخا�س، الذين تتجاوز اأعمارهم 60 عاماً،  املتقطع«، هم غالباً 

الذين  اأو  اأوال�صمنة  بال�صكري  اأوامل�صابني  املدخنني  اإىل  باالإ�صافة 

يعانون من م�صاكل يف �صغط الدم.

وقد تكون االأقدام الباردة با�صتمرار و�صعوبة التئام اجلروح فيها 

فتكون  املر�س  اأعرا�س  اأما  باملر�س.  االإ�صابة  على  اأولية  موؤ�صرات 

امل�صي  عند  الفخذ  اإىل  ال�صاق  من ع�صلت  تنتقل  اآالم  �صكل  على 

مل�صافة تتجاوز 200 مرت، وتتوقف تلك االآالم عند التوقف، ومن هنا 

متت ت�صمية املر�س ب�»العرج املتقطع«.

�صرورة  على  الدموية  االأوعية  الأمرا�س  االأملانية  اجلمعية  وتوؤكد 

مراجعة طبيب عند ملحظة ظهور اأعرا�س املر�س، م�صرية اإىل اأنه 

ميكن علج املر�س ب�صكل جيد عندما يتم ت�صخي�صه مبكراً، وبح�صب 

اجلمعية فاإن اتباع منط حياة �صحي مثل التغذية ال�صحية وتقليل 

الدموية  االأوعية  واأمرا�س  باملر�س  االإ�صابة  خطر  من  يقلل  الوزن 

االأخرى.



متابعة  ال�شركات  باإمكان  اأ�شبح 

اأن  بعد  ملوظفيها،  النف�شية  احلالة 

���ش��وارا  ب��ي��م«  »م���ود  �شركة  ط���ورت 

وخ�شو�شا  ذل���ك،  ل��ه��ا  يتيح  ذك��ي��ا 

كورونا  جائحة  انت�شار  خلفية  على 

»ديلي  �شحيفة  وذك��رت  العامل.  يف 

اأزم��ة  »خ��ال  اأن��ه  الربيطانية  ميل« 

كورونا وا�شطرار اجلميع للعمل من 

املنزل، كانت هناك حرية كبرية حول 

كانوا  اإذا  وم��ا  املوظفني،  فعل  ردة 

را�شني اأم ال، لذلك طورت ال�شركة 

�شوارا يتيح لل�شركات متابعة احلالة 

النف�شية ملوظفيها«.

االأ�شفر  ال��زر  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

ال�شعور  ع��ن  للتعبري  ال�����ش��وار  يف 

عن  للتعبري  واالأزرق  ب��ال�����ش��ع��ادة، 

ال�شعور باحلزن.

بتطبيق  مت�شل  »ال�شوار  وتابعت: 

اإلكرتوين  وموقع  الذكية  للهواتف 

املبا�شر  للمدير  ميكن  للحا�شوب 

موظفيه  ح��ال��ة  متابعة  خ��ال��ه  م��ن 

تقدميهم  على  حر�شا  با�شتمرار، 

على  االإن��ت��اج  م��ن  م�شتويات  اأع��ل��ى 

مدار اليوم«.

لتقوية  ال�شوار  ا�شتخدام  وميكن 

العاقات االجتماعية بني االأ�شدقاء 

واأفراد العائلة واإبقائهم على ات�شال 

االإجراءات  اأن منعتهم  بعد  م�شتمر، 

االحرتازية والتباعد االجتماعي من 

التجمع كما يف ال�شابق.

 »Moodbeam« قد ي�شمح �شوار

على �شبيل املثال، ل�شخ�ص ما مبتابعة 

اأخبار اأحد والديه اأو اأ�شرته اإذا كان 

ومل  االأميال  مئات  بعد  على  يعي�ص 

يرهم منذ ما يقرب من عام ب�شبب 

اإجراءات العزل احلكومية.

وميكن اأن يوفر اأي�ًشا حًا جديًدا 

للمديرين  مي��ك��ن  اإذ  للمحرتفني، 

ارت��داء  خيار  فريقهم  مينحوا  اأن 

�شوار املع�شم الإن�شاء جمتمع داخل 

يبحثون  الذين  العمال  من  التطبيق 

ميكن  ك��م��ا  ال��ب��ع�����ص.  بع�شهم  ع��ن 

للمديرين عر�ص لوحة القيادة عرب 

النف�شية  ال�شحة  ملراقبة  االإنرتنت 

للعاملني، ب�شبب عدم القدرة احلالية 

على التفاعل املبا�شر مع املوظفني.

ماكهيو،  كوملر  كري�شتينا  وقالت 

املوؤ�ش�شة ال�شريكة ملود بيم، لبي بي 

البقاء على  ال�شركات  �شي: »حتاول 

يعملون  الذين  املوظفني  مع  ات�شال 

ي�شاألوا  اأن  املنزل«. هنا ميكنهم  من 

اأن  »اأن��ت بخري؟« دون  500 ع�شو: 
تلتقط الهاتف«.

للم�شتخدمني  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ت��ي��ح 

واالجت��اه��ات  االأمن���اط  ا�شتك�شاف 

ع��ل��ى م�����دار ال���ي���وم ، واإ����ش���اف���ة 

املاحظات، ومقارنة النوم والن�شاط 

وكذلك  امل��زاج��ي��ة،  احل��ال��ة  مقابل 

ال�شخ�شي  ملفك  م�شاركة  اختيار 

نف�شه،  ال��وق��ت  ويف  االآخ��ري��ن،  م��ع 

ومقاوم  متني  ال�شيليكون  حزام  فاإن 

ارت��داوؤه  اأنه ميكن  يعني  للماء، مما 

اأثناء العمل اأو امل�شي اأو اال�شتحمام.

سوار ذكي لمتابعة حالة الموظفين النفسية

ال�شيطرة  م��رك��ز  ا���ش��ت��م��رار  م��ع 

ال�شحة  ومنظمة  االأم��را���ص،  على 

بعدم  للجمهور  حثهما  يف  العاملية 

مغ�شولة  غري  باأيدي  وجوههم  مل�ص 

للوقاية من فريو�ص كورونا امل�شتجد، 

تعمل  التي  التقنيات  ا�شتخدام  زاد 

من دون مل�ص.

ما  التقنيات  تلك  اأح���دث  وم��ن 

اب��ت��ك��ره ا���ش��ت��ودي��و يف ���ش��ن��غ��اف��ورا 

الذي   ،»Stuck Design« ا�شمه 

يعر�ص ت�شوراً لعامل لن ي�شطر فيه 

الركاب بعد االآن لل�شغط على اأزرار 

امل�شعد باأ�شابعهم، وذلك من خال 

 »Kinetic Touchless« تقنية 

اجلديدة، التي حتاكي حركة اأ�شابع 

اال�شتجابة  اإن�شاء  وتعيد  االإن�شان 

اللم�شية لل�شغط على الزر، بح�شب 

موقع »اإنغادجيت«.

اجل��دي��دة  التكنولوجيا  وت��ع��م��ل 

اإدخال،  با�شتخدام احلركة كطريقة 

ات�شال  اإىل  حت��ت��اج  ال  يجعلها  م��ا 

احلركة  تقليد  اإمكانها  ويف  مبا�شر، 

ا�شتوديو  ي�شرح  بعيدة.  م�شافة  من 

»Stuck Design« اأن نوع التفاعل 

دون مل�ص الذي تقدمه تقنيته ميكن 

تطبيقه على اإمياءات خمتلفة اأي�شاً، 

وهذا يعني اأن االأزرار التي ت�شتخدم 

اأو  للداخل  تذهب  اأن  التقنية ميكن 

امل�شتخدم  قام  اإذا  للخارج  تتحرك 

بحركة دفع اأو �شحب عن بُعد، كما 

اأنه ميكن من خالها اأن يتبع �شف 

من االأزرار اإ�شبع امل�شتخدم اإذا قام 

املقطع  يو�شح  كما  منزلقة،  بحركة 

امل�شور الذي اأ�شدره اال�شتوديو.

ال�شنغافوري  اال�شتوديو  واأ���ش��ار 

اأولياً  منوذجاً  بالفعل  اأن�شاأ  اأنه  اإىل 

عملياً ب�شاأن تقنيته اجلديدة، ولكنه 

ت��زال جم��رد جتربة  اأنها ال  اأو���ش��ح 

يف الوقت احلايل، وال ميكن العثور 

عليها يف امل�شاعد حتى االآن.

نتائجها  عن  اإنتل  �شركة  ك�شفت 

من  واالأخ���ري  ال��راب��ع  للربع  املالية 

العام املا�شي 2020 معلنة حتقيقها 

مليار   20 بلغت  اإجمالية  اإي���رادات 

لقطاع  ك��ان  حيث  اأم��ري��ك��ي؛  دوالر 

هذه  يف  االأك���رب  ال���دور  احلوا�شيب 

الزيادة التي تخطت توقعات ال�شركة 

مبقدار 2.6 مليار دوالر اأمريكي.

اإنتل يف قطاع  اإي��رادات  وارتفعت 

احلوا�شيب بن�شبة %33 باملقارنة مع 

نف�ص الفرتة من العام املا�شي؛ حيث 

بوك  ال��ن��وت  اأج��ه��زة  مبيعات  من��ت 

اإي��رادات  بلغت  فيما   30% بن�شبة 

 Intel’s Client Computing
للمنتجات  ال�شركة  ذراع   Group
بارتفاع  اأمريكي  دوالر  مليار   10.9

%9 باملقارنة مع العام املا�شي.
حققتها  ال��ت��ي  امل��ب��ي��ع��ات  وت��ع��د 

ال�����ش��رك��ة يف ق���ط���اع احل��وا���ش��ي��ب 

ب��االإ���ش��اف��ة ل��ارت��ف��اع امل��ف��اج��ئ يف 

ال��ق��ي��ادة  تقنيات  ق��ط��اع  اإي�����رادات 

لهما  ك��ان   ”Mobileye“ الذاتية 

جل االأثر يف تخطيها �شقف توقعاتها 

امل�شبقة ب�2.6 مليار دوالر.

فيما بلغ �شايف اأرباح ال�شركة يف 

هذا الربع 5.9 مليار دوالر اأمريكي؛ 

وه���و ف��ع��ل��ًي��ا اأق����ل %1 م��ن ال��ع��ام 

ال�شابق  العام  من  و15%  املا�شي 

اإجمايل  عن  نتحدث  وهنا  2019؛ 
اإيرادات الربع باملقارنة مع ال�شنوات 

االأق�شام  اإي���رادات  ولي�ص  ال�شابقة 

هو  ملا  بالن�شبة  اأما  اأعاه.  املف�شلة 

قدمت  ال�شركة  اأن  يبدو  فا  ق��ادم 

كامل تفا�شيل توقعاتها املالية للعام 

حتى   اإياها  موؤجلة   2021 اجل��اري 

 Pat التنفيذي اجلديد تويل املدير 

قريباً؛  االأم���ور  زم��ام   Gelsinger
على  امل�شبق  التوقع  اقت�شر  فيما 

اإي��رادات  بتقدير  فقط  االأول  الربع 

بقرابة 17.5 مليار دوالر اأمريكي.
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تقنية جديدة تتيح استخدام المصعد دون لمس الزر

ارتفاع إيرادات إنتل 33٪ في الربع األخير من 2020

»Bluesky« مشروع 
سري لتويتر يعالج خطاب 

الكراهية والعنف

اأعلنت من�شة تويرت عن اأول حتديث مل�شروع »Bluesky«، وذلك بالتزامن 

مع تربير الرئي�ص التنفيذي ل�شركة تويرت حظر من�شته حل�شاب ترامب.

ومن املفرت�ص اأن يكون امل�شروع، الذي يهدف اإىل معاجلة اأوجه الق�شور 

لو�شائل  مركزية  من�شة ال  والعنف،  الكراهية  اأعقاب خطاب  تويرت يف  يف 

التوا�شل االجتماعي.

التطبيق  عك�ص  على  وهي  منذ  موجودة  الامركزية  التطبيقات  وكانت 

العادي، لي�ص لها ملكية مركزية وغالًبا ما تعمل عرب تقنية البلوك ت�شني.

املحتوى  مثل حتديد  القرارات،  اأن  هذا  يعني  قد  تويرت،  اإىل  وبالن�شبة 

التوا�شل  و�شائل  يف  التنفيذيون  يتخذها  لن  عليه،  االإ�شراف  �شيتم  الذي 

االجتماعي.

جمتمع  يف  الكثريين  اأن  اإال  مبتكًرا،  يبدو  امل�شروع  اأن  من  وبالرغم 

التطبيقات الامركزية كانوا مت�شككني عندما مت االإعان عنه للمرة االأوىل.

واأ�شدر فريق »Bluesky« مراجعة للنظام البيئي الامركزي عرب �شبكة 

االإنرتنت، وقال: اإنه ياأمل يف العثور على قائد للفريق يف االأ�شهر املقبلة.

»جاك  تويرت  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  مناق�شة  بعد  املراجعة  وج��اءت 

دور�شي Jack Dorsey«، للم�شروع يف وقت �شابق من هذا ال�شهر، عندما 

و�شفه باأنه معيار طبقة املحادثة العامة عرب االإنرتنت.

املعروفة،  الامركزية  االأنظمة  من  متنوعة  جمموعة  املراجعة  وحتدد 

االجتماعي  التوا�شل  �شبكة  ي�شغل  الذي   ،ActivityPub تت�شمن  وهي 

 ،Solid الذي ي�شغل وات�شاب، و ،XMPP ومعيار املرا�شلة ،Mastodon
وهو م�شروع الامركزية بقيادة مبتكر �شبكة الويب العاملية »تيم برينرز يل 

.»Tim Berners-Lee
ال�شبكات  عنا�شر  م��ع  االأنظمة  ه��ذه  تعامل  كيفية  املراجعة  وتغطي 

واخل�شو�شية،  واالإ�شراف  االكت�شاف  قابلية  مثل:  االأ�شا�شية،  االجتماعية 

باالإ�شافة اإىل كيفية زيادة اخلدمات القائمة عليها والتعامل معها وك�شب 

املال.

وال تو�شح املراجعة كيف ميكن اأن يعمل »Bluesky« نف�شه، وقال دور�شي: 

اإن »Bluesky« ي�شتغرق وقًتا للبناء، واإذا نتج عن امل�شروع بروتوكول، فقد 

يتم اإن�شاء هذا النظام من نقطة ال�شفر، اأو قد يبنى على معيار موجود، مثل 

2019 عند الك�شف  ActivityPub، وهو احتمال ذكره دور�شي يف عام 
عن املبادرة.

وقال دور�شي حينها: نحن نحاول القيام بدورنا من خال متويل مبادرة 

حول معيار المركزي مفتوح لو�شائل التوا�شل االجتماعي، وهدفنا هو اأن 

نكون عميًا لهذا املعيار لطبقة املحادثة العامة عرب االإنرتنت.

قام  حيث   »Bluesky« على  يعمل  ك��ان  عمن  ملحة  املراجعة  وت��ق��دم 

االأح��داث  تنظيم  من�شة  مبتكر   ،»Jay Graber جرابر  »ج��اي  بتاأليفه 

.»Happening«



اح���ت���ف���ت ك���ل���ي���ة ال�������ص���ي���دل���ة 

ب��ح�����ص��ول جم��م��وع��ة م��ن اأع�����ص��اء 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ع��ل��ى ���ص��ه��ادة 

امل�������ص���اري���ع  اإدارة  حم�������رف 

 Project Management
 )Professional )PMP
اإدارة  م���ع���ه���د  م����ن  وامل����ق����دم����ة 

 Project الأمريكية  امل�صروعات 

 Management Institute
 ))PMI

ي���اأت���ي ه����ذا يف ظ���ل م�����ص��اع��ي 

التميز  من���وذج  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ك��ل��ي��ة 

امل��وؤ���ص�����ص��ي م���ن خ���ال ت��اأ���ص��ي�����س 

لتحقيق  امل�����ص��اري��ع  اإدارة  مكتب 

اإطار  يف  الإ�صراتيجية  اأهدافها 

حت���ول اجل��ام��ع��ة مل��وؤ���ص�����ص��ة غري 

ربحية. 

 PMP جدير بالذكر اأن �صهادة 

يعطي  دول���ي���اً مم��ا  ب��ه��ا  م��ع��رف 

عليها  للحا�صلني  تناف�صية  ميزة 

لها. ينتمون  التي  واملوؤ�ص�صة 

وقد ح�صل على ال�صهادة كل من 

ال�صم�صان، د. م�صاعد  اأو�س  اأ. د. 

ال�صميمري،  عبداهلل  د.  اخلليف، 

ع��ل��ي  ال�������ص���ان���ع، د.  ����ص���اري  د. 

احل��رب��ي،  متعب  ال�صمراين، د. 

عبداهلل  د.  العي�صى،  حممد  د. 

د.  ال���زي���ات،  ي���ه���اب  اإ د.  ال���زي���ر، 

وال�صيديل  ال�صمري،  عبدالرحمن 

ق�صي�س. مو�صى 

لتوجيه  نواة  التاأهيل  هذا  ويعد 

البحثية  والأن�����ص��ط��ة  امل���ب���ادرات 

منهجية  خ��ال  م��ن  والت�صغيلية 

امل�صاريع. اإدارة 

جن��ح ف��ري��ق ط��ب��ي وج��راح��ي يف 

اإجراء  يف  اجلامعية  الطبية  املدينة 

عملية جراحية نوعية لطفلة م�صابة 

منطقة  يف  »���ص��ارك��وم��ا«  ب�صرطان 

با�صتخدام  الركبة  خلف  ح�صا�صة 

بالإلكرون  الإ�صعاعي  العاج  تقنية 

 Intra Operative« اأثناء العملية

 Electron Radiotherapy
ا�صتئ�صال  جرى  حيث   ،»IOERT
املحافظة  م��ع  ك��ام��ل  ب�صكل  ال���ورم 

والأع�صاب  وال�صرايني  الأوردة  على 

املحيطة، ومت اإعطاء املري�صة خال 

لتقليل  الإ�صعاعية  اجلرعة  العملية 

وظيفة  على  امل�صاحبة  ال��ت��اأث��ريات 

القدم.

اجلراحي  الفريق  رئي�س  واأو�صح 

الربوفي�صور  العملية  يف  امل�صارك 

فوزي بن فهد اجلا�صر، اأنه مت اإجراء 

واأخذ  للمري�صة  ال�صريري  الفح�س 

والإ�صعاعية  املخربية  الفحو�صات 

بالت�صوير املقطعي لاأوعية الدموية 

درا�صة  وبعد  املغناطي�صي،  والرنني 

حالة املري�صة مع فريق طب الأورام 

وجراحة الأوعية الدموية مت اإطاع 

ال�صحية  بحالتها  املري�صة  وال��دي 

اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ع��اج،  وط��ري��ق��ة 

وهلل   - ت��ام  بنجاح  اأجريت  العملية 

احل��م��د - وخ��رج��ت امل��ري�����ص��ة من 

�صحية  حالة  يف  وه��ي  امل�صت�صفى 

ممتازة.
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اكتمال »الأرينا«.. قريبًا

األولى المشتركة تعفي 651 من 
مقررات اإلنجليزية

املجالت  يف  العاملية  املمار�صات  اأب��رز  لتبني  ال��دوؤوب  �صعيها  اإط��ار  يف 

امل�صركة  الأوىل  ال�صنة  عمادة  اأعفت  الإنفاق  كفاءة  وحتقيق  الأكادميية 

بجامعة امللك �صعود 651 طالبا وطالبة من درا�صة مقررات اللغة الإجنليزية 

اإثر تقدمهم ب�صهادات اختبارات معيارية عاملية تثبت متكنهم من مهارات 

اللغة الإجنليزية الأكادميية.

بن  حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�صوؤون  اجلامعة  وكيل  واأكد 

�صالح النمي اأن الطاب الذين اأعفوا من درا�صة املقررات تقدموا ب�صهادات 

اختبارات معيارية منذ منت�صف الف�صل املا�صي وذلك بعد موافقة جمل�س 

اجلامعة على اعتماد �صيا�صة الإعفاء الأكادميي يف اجلامعة واختيار مقرر 

اأن   التي ميكن  املقررات  كاأول  امل�صركة  الأوىل  ال�صنة  الإجنليزية يف  اللغة 

يعفى الطاب من درا�صتها.

التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من  جلنة  �صكلت  اجلامعة  اأن  النمي  واأ�صاف 

املنا�صبة  املعيارية  الختبارات  لختيار  الخت�صا�س  ذوي  من  اجلامعة  يف 

وحتديد الدرجات املكافئة للدرجات املعيارية والتي تتوافق مع التقديرات 

املعتمدة يف اجلامعة.

بن  عبداملجيد  الدكتور  امل�صركة  الأوىل  ال�صنة  عميد  اأو�صح  جهته  من 

املقررات  دار�صة  من  اإعفاوؤهم  مت  الذين  الطلبة  اأن  اجلريوي  عبدالعزيز 

�صمل جميع  امل�صارات الأكادميية اخلم�صة يف عمادة ال�صنة الأوىل امل�صركة 

وهي: امل�صار العلمي، امل�صار ال�صحي، م�صار التمري�س، م�صار اإدارة الأعمال، 

وامل�صار الإن�صاين.

وكالة  يف  ممثلة  امل�صركة  الأوىل  ال�صنة  عمادة  اأن  اجلريوي  واأو���ص��ح 

جهات  مع  اأكادميية  اتفاقيات  لعقد  ت�صعى  الأكادميية  لل�صراكات  العمادة 

عاملية تقدم اختباراتها املعيارية مثل TOEFL وIELTS وذلك للح�صول 

على اأ�صعار مناف�صة لطاب اجلامعة وكذلك عقد الختبارات املعيارية يف 

مقر العمادة بهدف التي�صري على اأبنائها الطاب وزيادة فر�س ا�صتفادتهم 

من هذه اخلدمة.

ورش عمل لطالبات وطالب »اللغة 
اإلنجليزية« 

اأعلنت جلنة التطوير الأكادميي يف ق�صم اللغة الإجنليزية واآدابها برئا�صة 

الدكتورة منال الإ�صماعيل، عن ور�س عمل تقدمها الدكتورة اأجماد ال�صعان 

يتم  الن�صانية  التخ�ص�صات  يف  البكالوريو�س  مرحلة  وطالبات  لطاب 

تقدميها عن بعد عن طريق برنامج زوم.

وتهدف ور�س العمل اإىل تقوية الطالبات والطاب يف الكتابة الأكادميية 

يف جمالت عديدة، ومتتاز هذه االور�س بتنوعها حيث تغطي تعليم الكتابة 

موؤمتر  مل�صق  ت�صميم  البحوث،  القتبا�صات يف  ا�صتخدام  كيفية  النقدية، 

البحث  اأو  العلمية  الورقة  ترتيب  وط��رق  ع��ام،  ب�صكل  باملوؤمترات  خا�س 

العلمي.

ح�صر الور�صة الأوىل، يوم الأحد 24 يناير 2021م، 26 طالب وطالبة، 

يف  مو�صح  هو  كما  القادمة  الأ�صابيع  يف  املتبقية  الور�صات  تعقد  و�صوف 

اجلدول.

تثقيف صحي ووعي مجتمعي حول 
لقاح كورونا

جامعة  مظلة  حتت  الجتماعية  للدرا�صات  ال�صعودية  اجلمعية  نظمت 

الجتماعية  والبحوث  للدرا�صات  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  �صعود  امللك 

والوعي  ال�صحي  التثقيف  اململكة..  يف  كورونا  »لقاح  بعنوان  علمية  ندوة 

املجتمعي«.

الطبي  »املنظور  يف  متثلت  املحاور،  من  جملة  الندوة  جل�صت  ت�صمنت 

للقاح كورونا، الأبعاد النف�صية لتقبل اللقاح، املنظور الجتماعي، املوؤثرات 

من  نخبة  مب�صاركة  ومعار�س«  موؤيد  بني  ما  اللقاح  لتقبل  الجتماعية 

املتحدثني بواقع عدد ٣ �صاعات معتمدة من الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات 

ال�صحية.

النف�صي  والقلق  اللقاح  جتاه  النف�صية  القناعات  العمل  اأوراق  وتناولت 

واخلوف من امل�صاعفات وامل�صوؤولية ال�صخ�صية جتاه الآخر، ودور املوؤثرات 

الثقافية والإعامية على تقبل اللقاح، ودور القدوة و�صناع القرار واملوؤثرين، 

اإَافة  اللقاح،  تقبل  على  والتعليمية  والأ�صرية  املجتمعية  املوؤثرات  وانعكا�س 

يف  املتبعة  واملعايري  معها،  ال�صحي  والتعامل  اللقاحات  تاريخ  عن  للمحة 

منظمة ال�صحة العاملية، وماأمونية اللقاح وتعامل اململكة ودورها الت�صريعي 

يف تعميم اللقاحات.

»PMP« مجموعة من منسوبي الصيدلة يجتازون اختبار

استئصال ورم »ساركوما« لطفلة بالمدينة الطبية


