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12وزير الموارد البشرية يلتقي طالب الهندسة الصناعية 
تعاون بين 

»التمريض« وجامعة 
اليمامة

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 

ال��ت��م��ري�����ض ال���دك���ت���ورة مي 

الرا�سد، موؤخراً رئي�ض جامعة 

ال��ي��م��ام��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

ح�����س��ام ب��ن حم��م��د رم�����س��ان، 

ووكيل جامعة اليمامة الدكتور 

اأبامني، مبقر  وليد بن حممد 

الكلية .

التفا�سيل �س� 2

»L4L« م�رسوع بكلية العلوم لك�شف ال�رسطان

فيزياء  ب��اح��ث��ون يف جم��ال  ق��ام 

الأتوثانية  علوم  خمترب  يف  الليزر 

م�سروع  بت�سميم  ال��ع��ل��وم  بكلية 

اأج��ل  م��ن  »ال��ل��ي��زر  م�سرتك  بحثي 

 Lasers4Life -« احل����ي����اة« 

طريقة  لتاأ�سي�ض  ي��ه��دف   »L4L
احليوية  املوؤ�سرات  لقيا�ض  جديدة 

لليزر  مبتكرة  تقنيات  با�ستخدام 

جامعة  مع  بالتعاون  الفيمتوثانية 

ماك�ض  ومعهد  ماك�سميليان  لودفيغ 

اأملانيا  الكمية يف  للب�سريات  بالنك 

بقيادة الربوفي�سور فرين�ض كراو�ض 

اأخ�سائيي  مع  وبالتعاون  وفريقه، 

علم الأوراوم الدكتور خالد ال�سالح، 

والربوفي�سور جني مارك نوبلتز من 

يف  اجل��ام��ع��ي  الأورام  علم  م��رك��ز 

املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود.

التفا�سيل �س� 2 

ل �سك اأن جائحة »كورونا« وما 

راف��ق��ه��ا م��ن اإج����راءات اح��رتازي��ة 

عديدة  قطاعات  على  اأث���رت  ق��د 

التعليم  قطاع  ومنها  ال��دول��ة،  يف 

حيث  واجل��ام��ع��ي،  ال��ع��ام  ب�سقيه 

اإلكرتونياً  تعليماً  اأ�سبح يف معظمه 

اأو  »زووم«  نظام  ع��رب  بعد«  »ع��ن 

التعليمية  القنوات  اأو  »من�ستي« 

والربامج  الأنظمة  من  غريها  اأو 

يعني  ل  ذل��ك  لكن  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

عن  الغياب  اأو  العمل  انقطاع  اأبداً 

العمل  يزال  ل  اإذ  اجلامعة،  اأروقة 

اأروق��ة  ت��زال  ول  وقائماً  م�ستمراً 

املوظفني  ح�سور  ت�سهد  اجلامعة 

وال��ف��ن��ي��ني وامل���راج���ع���ني ون�����س��ب��ة 

العملية  الكليات  طالب  من  كبرية 

وال���ت���دري���ب وط����الب ال��درا���س��ات 

العاليا..

التفا�سيل �س� 9

الليزر من أجل الحياة
فتح التقديم على برامج 

الدراسات العليا

اأعلنت عمادة الدرا�سات العليا عن فتح بوابة القبول للتقدمي على برامج 

الدرا�سات العليا العتيادية »دبلوم عايل/ماج�ستري/دكتوراه« للعام اجلامعي 

1443ه�، ولالطالع على الربامج املتاحة واملقابل املايل وتفا�سيل ال�سداد 
و�سروط القبول املطلوبة »الالئحة املوحدة للدار�سات العليا / اجلامعة / 

الربنامج« يرجى زيارة الرابط التايل:

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836

»علوم األرض«
أفضل جمعية علمية

اعتمد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن 

اإبراهيم احلميزي نتائج تقييم كفاءة اأداء اجلمعيات العلمية للعام اجلامعي 

1441ه�. وك�سفت نتائج التقييم عن التايل:
وجائزة  الأول  على املركز  الأر���ض  لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول   -

معايل رئي�ض اجلامعة لالأداء املتميز كاأف�سل جمعية علمية.

- ح�سول اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة على املركز الثاين.

الثالث وجائزة  ال�سعودية لطب الأ�سنان على املركز  - ح�سول اجلمعية 

معايل رئي�ض اجلامعة لالأداء املتميز كاأف�سل جمعية �سحية.

رئي�ض  معايل  على جائزة  ال�سعودية  اجلغرافية  اجلمعية  ح�سول   -

اجلامعة لالأداء املتميز كاأف�سل جمعية اإن�سانية.

والتخاطب،  ال�سمع  لأمرا�ض  ال�سعودية  اجلمعية  من  كل  ح�سلت  كما 

ال�سعودية لأمرا�ض وجراحة  الرجل، واجلمعية  ال�سعودية ل�سحة  اجلمعية 

اجللد على جائزة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي، وذلك 

عليها  ح�سلت  التي  للدرجات  طبقاً  الأداء  حت�سن  يف  جمعيات  كاأف�سل 

مقارنة بالعام املا�سي.

التفا�سيل �س� 3

                        ت�شتطلع �شري العمل باجلامعة يف زمن كورونا

ًاإلجراءات االحترازية أوال

انتهاء »األرينا«.. قريبًا
د.  اجلامعة  رئي�ض  معايل  ق��ام 

بدران بن عبدالرحمن العمر بزيارة 

املا�سي  الأ���س��ب��وع  خ��الل  تفقدية 

الريا�سي يف  الأرينا  مل�سروع جممع 

املدينة اجلامعية، والذي بات قريباً 

من النتهاء وبدا كعالمة فارقة من 

م�سروعات اجلامعة اجلديدة.

واأكد معايل رئي�ض اجلامعة على 

���س��رورة ب��ذل ك��ل اجل��ه��د، ل�سمان 

خروج امل�سروع ب�سورة تنال اإعجاب 

اأعلى  �سمن  ور���س��اه��م،  ال��زائ��ري��ن 

معايري اجلودة يف التنفيذ.



مع�شي م�شاعل  كتبت: 

اجلامعة  رئي�س  معايل  بح�شور 

ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر ووك���اء 

كلية علوم  اجل���ام���ع���ة، وق���ع���ت 

احل���ا����ش���ب وامل���ع���ل���وم���ات م��ذك��رة 

يف  امل��رجم��ن  جمعية  م��ع  ت��ع��اون 

جم���ال ت���زوي���د ط���اب وط��ال��ب��ات 

ال��ك��ل��ي��ة ب���امل���ه���ارات ال���ازم���ة يف 

والرجميات  واحل��ل��ول  التقنيات 

على  وتدريبهم  امل�شدر  مفتوحة 

يف  متخ�ش�س  معمل  واإن�شاء  ذلك 

هذه  على  والتدريب  للتعليم  الكلية 

التقنيات.

قد  اجلامعة  رئي�س  معايل  وكان 

زار كلية علوم احلا�شب واملعلومات 

الدكتور  الكلية  من عميد  بدعوة 

على  للوقوف  القحطاين   �شلمان 

وكان  املاأمول،  وم�شتقبلها  واقعها 

وق��دم  اجلامعة،  وك��اء  معيته  يف 

عن  عر�شاً خمت�شراً  الكلية  عميد 

واإجنازتها  وجهودها  الكلية  واق��ع 

و�شبل  تواجهها  التي  والتحديات 

تطويرها.

افتتاح  على  ال��زي��ارة   وا�شتملت 

وت��ك��رمي  اجل��دي��دة  امل��راف��ق  بع�س 

من  واملتميزات  املتميزين  من  عدد 

واإبداعاتهم  جهودهم  نظري  الكلية 

خال العام املا�شي ٢٠٢٠م، وهم: 

د. يو�شف العتيبي، د. ن�شر الدين 

ال��غ��ام��دي، د.  ري��ك��ل��ي، د. جن���وى 

�شميم،  حممد  د.  �شموده،  ر�شيد 

د. غام حممد، د. مهدي ح�شن.

التمري�س  كلية  عميد  ا�شتقبلت 

الدكتورة مي الرا�شد، موؤخراً رئي�س 

الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  اليمامة  جامعة 

ووكيل  رم�شان،  حممد  بن  ح�شام 

بن  وليد  الدكتور  اليمامة  جامعة 

حممد اأبامني، مبقر الكلية بح�شور 

الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  الكلية  وك��ي��ل 

احلربي  عو�س  بن  حمود  الدكتور 

واجل���ودة  للتطوير  الكلية  ووك��ي��ل 

الدخيل،  حممد  ب��ن  فهد  الدكتور 

وج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث اأوج���ه 

التعاون بن كلية التمري�س وجامعة 

رّحبت  اللقاء  بداية  ويف  اليمامة. 

عميد كلية التمري�س برئي�س جامعة 

اليمامة،  جامعة  ووك��ي��ل  اليمامة 

وهذا  الزيارة  بهذه  �شعادتها  مبديًة 

برامج  يف  ال�شتثمار  يف  ال��ت��وج��ه 

التمري�س ودعم املهنة على م�شتوى 

اإيجاد  يف  تثمر  اأن  متمنيًة  اململكة، 

اأك��ادمي��ي��ة  تعليمية  بيئة  وحت��ق��ي��ق 

اململكة  روؤي���ة  م��ع  تتواكب  وبحثية 

2030. واأكدت عميد كلية التمري�س 
اتفاقية  من  كجزء  ياأتي  اللقاء  اأن 

التعاون بن جامعة اليمامة وجامعة 

ب��رام��ج  ي��دع��م  ���ش��ع��ود فيما  امل��ل��ك 

ونّوهت  اخل��رة،  وتقدمي  التمري�س 

حتقيق  يف  التمري�س  كلية  ب���دور 

اخلطط ال�شرتاتيجية التي و�شعتها 

اجلامعة للم�شاركة يف حتقيق توجه 

الدولة و�شعيها الدوؤوب نحو التحول 

ل��اق��ت�����ش��اد امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل��ع��رف��ة 

2030م،  اململكة  ل��روؤي��ة  وحتقيقا 

ت�شاهم  التي  اجلهات  كافة  وخدمة 

يف تهيئة وتخريج �شباب هذا الوطن 

ليكونوا قادة امل�شتقبل يف التمري�س.

نايف  بن  �شلطان  الباحث  اأجرى 

اجلامعة،  من�شوبي  اأح��د  اجلعيد، 

درا�شة بحثية عن حوكمة اجلامعات 

على  نال  وا�شتقاليتها،  ال�شعودية 

ب���الإدارة  املاج�شتري  درج���ة  اأث��ره��ا 

ال�شرف،  مرتبة  مع  بامتياز  العامة 

اإن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شل من خال 

وا�شتقاليتها  اجل��ام��ع��ات  حوكمة 

من  واملالية  والإداري����ة  الأك��ادمي��ي��ة 

لروؤية  ومواكبة  التنمية  متطلبات 

اململكة 2030م.

م��زاي��ا  ع����دة  ه���ن���اك  اأن  وذك�����ر 

وا�شتقاليتها؛  اجلامعات  حلوكمة 

اأولها القدرة على حتديد م�شتويات 

متنحها،  ال��ت��ي  العلمية  ال��درج��ات 

برامج  ل��ط��رح  امل��ج��ال  يفتح  وه���ذا 

جديدة يتطلبها �شوق العمل، وثانيها 

اأح��ق��ي��ة اجل��ام��ع��ة وف���ق ���ش��واب��ط 

اأع�����ش��اء هيئة  ت��ع��ي��ن  حم����ددة يف 

اأخرى،  التدري�س دون تدخل جهات 

التدري�س  هيئة  ع�شو  اأن  باعتبار 

التدري�شية  للعملية  امل��ح��رك  ه��و 

تلك  وثالث  وال�شتثمارية،  والبحثية 

املزايا وجود هيكل تنظيمي لاإدارة 

املالية باجلامعات،  وذلك لأن الهيكل 

والذي  وال�شل�س  الوا�شح  التنظيمي 

يبتعد عن البريوقراطية ي�شاعد يف 

وطرح  ال�شتثمار  اإج��راءات  تب�شيط 

امل�شتلزمات  و���ش��راء  امل��ن��اق�����ش��ات 

و�شرف امل�شتحقات وي�شمن بالتايل 

كفاءة الإنفاق وال�شتقرار املايل.

والعقبات  التحديات  حيث  ومن 

ذكر الباحث اجلعيد اأن هناك بع�س 

ت��ق��ف يف طريق  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

ا�شتقال اجلامعات؛ اأبرزها: �شعف 

احلوافز املادية واملعنوية مما ي�شبب 

من  ويقلل  الوظيفي  الر�شا  �شعف 

اإ�شافة  املوؤ�ش�شي؛  الإب���داع  عملية 

عائقاً  تعد  وال��ت��ي  للبريوقراطية 

حقيقياً ل�شتقال اجلامعات وتوؤدي 

اإىل تباطوؤ الإجراءات و�شعف الثقة، 

اأي�شاً من التحديات �شعف موظفي 

اجلامعات ال�شعودية يف التعامل مع 

احلا�شوب وال�شبكات الإلكرتونية.
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»العلوم الرياضية« تطلق جائزة 
»جسر« للريادة في الرياضيات

رئي�س  اأعلن 

اإدارة  جم��ل�����س 

اجل�����م�����ع�����ي�����ة 

ال�������ش���ع���ودي���ة 

ل������ل������ع������ل������وم 

ال���ري���ا����ش���ي���ة 

د.  »ج���������ش����ر« 

املح�شن  ب��ن��در 

جمل�س  موافقة 

اجل�����م�����ع�����ي�����ة 

ع���ل���ى اإط�����اق 

اجل�����م�����ع�����ي�����ة 

احل��ايل،  الدرا�شي  للف�شل  الريا�شيات،  يف  للريادة  »ج�شر«  جلائزة 

وت�شكيل جلنتها الإ�شرافية.

وقال املح�شن: اإن اجلائزة تهدف اإىل تطوير املعرفة يف الريا�شيات 

وتعليمها يف اململكة العربية ال�شعودية، بالإ�شافة اإىل اكت�شاف املتميزين 

واملبدعن يف الريا�شيات وتعلمها وت�شجيعهم وحتفيزهم، واإبراز التجارب 

الإبداعية يف تعليم الريا�شيات، ومن ثم تعميمها كي ي�شتفاد منها ب�شكل 

العلمي والرتبوي بن ذوي  التوا�شل  التعليمي، وحتقيق  الواقع  اأكر يف 

الخت�شا�س يف جمال الريا�شيات وتعليمها، كما تهدف اإىل الإ�شهام يف 

تطوير البحث العلمي يف الريا�شيات وتعليمها.

واأو�شح املح�شن اأن جلنة اجلائزة انتهت من اإعداد الدليل التنظيمي 

ت�شتقبل  �شوف  للجائزة  التنفيذية  الإدارة  اأن  اإىل  م�شريا  للجائزة، 

امل�شاركات خال هذا الف�شل الثاين من العام الدرا�شي 1442ه� باإحدى 

الإبداعية«  واأو�شح  »املبادرات  وهي  الريا�شيات  مبعلم  املتعلقة  الفئات 

اأن معايل نائب وزير  التعليم وجه تعميماً جلميع اإدارات التعليم لدعوة 

املعلمن واملعلمات للم�شاركة يف اجلائزة.

من جهته اأو�شح املدير التنفيذي للجائزة  الدكتور حممد النذير؛ اأن 

ومعلمات  ملعلمي  التدري�شي  وهي:  الأداء  فروع  اأربعة  تت�شمن  اجلائزة 

الإبداعية،  واملبادرات  البحثي،  والتميز  العلمي،  والتميز  الريا�شيات، 

ق��رارات  ح�شب  اأخ��رى  بعد  دورة  تباعاً  تفعيلها  �شيتم  اأن��ه  اإىل  م�شرياً 

جمل�س اإدارة اجلمعية.

وقال النذير: امل�شتهدفون من فروع اجلائزة بعامة هم معلمو ومعلمات 

الريا�شيات يف التعليم العام، واأع�شاء هيئة التدري�س يف التعليم اجلامعي، 

وطالبات  وط��اب  التعليم،  اإدارة  يف  الريا�شيات  وم�شرفات  وم�شرفو 

التعليم العام واجلامعي، واملهتمون واملبدعون يف الريا�شيات وتعليمها.

 samsprz@ وكافة التفا�شيل متوفرة على ح�شاب اجلائزة على تويرت

https://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409وعلى موقع اجلائزة

محاضرة »ما هي تقنية النانو«

تقنية  هي  »ما  بعنوان  تعريفية  الطابي حما�شرة  النانو  نادي  نظم 

مدير  قدمها  ه�   1442 الآخ��رة  17 جمادى  الأح��د  يوم  وذل��ك  النانو« 

الت�شال  تقنية   عر  النادي  من طاب  لعدد  ال�شبيعي  في�شل  النادي 

املرئي »زووم«، ومت خال املحا�شرة، التعريف بتقنية النانو وكيفية ظهور 

التقنية ومبادئ حت�شري املواد النانوية وبع�س تطبيقاتها.

»علوم الحاسب« توقع مذكرة تعاون مع جمعية المبرمجين

»التمريض« تبحث أوجه التعاون مع جامعة اليمامة

الجعيد: 3 مزايا و6 تحديات أمام »حوكمة« الجامعات

بح�ضور رئي�س اجلامعة

باحثون سعوديون وألمان يكتشفون طريقة لقياس المؤشرات الحيوية 
فيزياء  ب��اح��ث��ون يف جم��ال  ق��ام 

الأتوثانية  علوم  خمتر  يف  الليزر 

�شعود  امللك  بجامعة  العلوم  بكلية 

م�شرتك  بحثي  م�شروع  بت�شميم 

احلياة  اأج��ل  م��ن  الليزر  »م�شروع 

يهدف   »Lasers4Life - L4L
ج��دي��دة  ط��ري��ق��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  اإىل 

ل��ق��ي��ا���س امل����وؤ�����ش����رات احل��ي��وي��ة 

لليزر  مبتكرة  تقنيات  با�شتخدام 

جامعة  مع  بالتعاون  الفيمتوثانية 

ماك�س  ومعهد  ماك�شميليان  لودفيغ 

ب��ان��ك ل��ل��ب�����ش��ري��ات ال��ك��م��ي��ة يف 

فرين�س  الروفي�شور  بقيادة  اأملانيا 

ك��راو���س وف��ري��ق��ه، وب��ال��ت��ع��اون مع 

الدكتور  الأوراوم  علم  اأخ�شائيي 

خ��ال��د ال�����ش��ال��ح، وال��روف��ي�����ش��ور 

علم  مركز  من  نوبلتز  م��ارك  جن 

الأورام اجلامعي يف املدينة الطبية 

�شعود. امللك  بجامعة 

البحثي  ال��ف��ري��ق  ع�����ش��و  وق���ال 

ل��ل��م�����ش��روع ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 

لوكالة  ح��دي��ث  يف  ال��زي��ر  حم��م��د 

م�شروع  اإن  ال�����ش��ع��ودي��ة:  الأن���ب���اء 

 »L4L« اأج���ل احل��ي��اة ال��ل��ي��زر م��ن 

من   - اهلل  مب�شيئة   - ���ش��ي��م��ّك��ن 

م�شتقبل  يف  التاأثري  على  ال��ق��درة 

وغريها  ال�شرطان  ك�شف  طريقة 

موؤ�شرات  واكت�شاف  الأمرا�س  من 

على  العمل  حالًيا  ويتم  ج��دي��دة، 

لختبار  مو�شعة  �شريرية  جتربة 

املراكز  من  الكثري  التقنية يف  هذه 

الطبية يف اململكة وحول العامل.

اأن  ال���زي���ر  ال���دك���ت���ور  واأو�����ش����ح 

تق�شي  اإىل  يهدف  الليزر  م�شروع 

ج�����دوى ت��ق��ن��ي��ات ال��ل��ي��زر ف��ائ��ق��ة 

جنب  اإىل  جنًبا  املتقدمة  ال�شرعة 

ابتكار  يف  الطيفي  التحليل  م��ع 

على  للتعرف  جديدة  فعالة  ط��رق 

ال�شرطان وحتديد ومراقبة الأورام 

ب��ط��رق ح�����ش��ا���ش��ة وف��ع��ال��ة م��ب��ك��ًرا 

الذكاء  اإح�شائيات  ا�شتخدام  مع 

جامعة  مع  بالتعاون  ال�شطناعي، 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.

وب��ن اأن ف��ك��رة امل�����ش��روع ب��داأت 

علماء  من  فريق  بن  2013م  عام 

جامعة  يف  الأورام  ومركز  الفيزياء 

بانك  ماك�س  ومعهد  �شعود  امللك 

للب�شريات الكمية يف اأملانيا، ملعرفة 

الأتوثانية  الليزر  تطبيق  اإمكانية 

البليون  من  البليون  من  ج��زء  »اأي 

عن  املبكر  للك�شف  ال��ث��ان��ي��ة«  م��ن 

مت  اإذا  واأن���ه  ال�شرطانية  الأورام 

مبكر  وقت  يف  ال�شرطان  اكت�شاف 

كن - باإذن اهلل - ال�شيطرة عليه،  ميمُ

وقد مت التو�شل اإىل طريقة جديدة 

عن طريق �شحب الدم من املري�س 

داخ��ل  اجل��زي��ئ��ات  ح��رك��ة  ومتابعة 

املري�س  ك��ان  اإذا  ما  ومعرفة  ال��دم 

 - بال�شرطان  يتاأثر  اأن  املحتمل  من 

ل قّدر اهلل - اأو لن يتاأثر به.

برنامج  اأن  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ول��ف��ت 

يف  اجلزيئية  الب�شمة  عن  البحث 

امل��ب��داأ  �شحة  لإث��ب��ات  ال�����ش��رط��ان 

ب��ا���ش��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ات 

الكمية املطبقة على ك�شف �شرطان 

الأو�شاع  مبداأ  با�شتخدام  الثدي 

يف  املتغريات  من  للكثري  اجلزيئية 

الأولية  نتائجه  ن�شر  مت  الأورام، 

عددها  يف   »Nature« جملة  يف 

2020م،  ي��ن��اي��ر  ب�شهر  ال�����ش��ادر 

ل��ل��م��ب��داأ يف  ع��ر���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

لعلم  الأورب���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��وؤمت��ر 

الذي   »ESMO« الطبي  الأورام 

يف  عنه  ونمُ�شر  بر�شلونة،  يف  قد  عمُ
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بعد اإعالن نتائج تقييم كفاءة اأداء اجلمعيات العلمية

»علوم األرض« تحصد المركز األول وجائزة أفضل جمعية علمية
للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  اعتمد 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

تقييم  نتائج  احلميزي  اإبراهيم  بن 

للعام  العلمية  اأداء اجلمعيات  كفاءة 

اجلامعي 1441هـ.

وك�سفت نتائج التقييم عن التايل:

ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول   -

الأول  على املركز  الأر�ــــض  لعلوم 

وجائزة معايل رئي�ض اجلامعة للأداء 

املتميز كاأف�سل جمعية علمية.

ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول   -

لعلوم احلياة على املركز الثاين.

ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول   -

الثالث  على املركز  الأ�سنان  لطب 

وجائزة معايل رئي�ض اجلامعة للأداء 

املتميز كاأف�سل جمعية �سحية.

اجلغرافية  اجلمعية  ح�سول   -

رئي�ض  معايل  على جائزة  ال�سعودية 

كاأف�سل  املتميز  لــــلأداء  اجلــامــعــة 

جمعية اإن�سانية.

اجلمعية  مــن  ــل  ك ح�سلت  كــمــا 

الـــ�ـــســـعـــوديـــة لأمـــــرا�ـــــض الــ�ــســمــع 

ال�سعودية  اجلمعية  والــتــخــاطــب، 

ل�سحة الرجل، واجلمعية ال�سعودية 

لأمرا�ض وجراحة اجللد على جائزة 

العليا  لــلــدرا�ــســات  وكــيــل اجلــامــعــة 

كاأف�سل  وذلـــك  العلمي،  والــبــحــث 

طبقاً  الأداء  حت�سن  يف  جمعيات 

للدرجات التي ح�سلت عليها مقارنة 

بالعام املا�سي.

اإدارة  عــلــى  املــ�ــســرف  ـــح  واأو�ـــس

حممد  العلمية الدكتور  اجلمعيات 

جلنة  العبيداء اأن  اإبــراهــيــم  بــن 

تقييم كفاءة اأداء اجلمعيات العلمية 

التقييم  منــاذج  ا�ستقبلت  باجلامعة 

من اجلمعيات وعملت على مراجعة 

ثم  ــن  وم مرفقاتها  كــافــة  وتــدقــيــق 

لكل  املخ�س�سة  ــدرجــات  ال ر�ــســد 

جمعية.

تقييم  العبيداء اأن  ذكر د.  كما 

العلمية  اجلــمــعــيــات  اأداء  كــفــاءة 

اأقرتها  حمــددة  معايري  اإىل  ي�ستند 

العلمية  للجمعيات  الدائمة  اللجنة 

واعتمدها وكيل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي.

اإدارة  ــى  عــل ــرف  ــس ــ� امل واأ�ــــســــار 

من  اأن  اإىل  العلمية  اجلــمــعــيــات 

املجلت  وجود  مدى  املعايري:  هذه 

العلمية،  الأبحاث  املحكمة،  العلمية 

العلمية،  الكتب  وتــرجــمــة  تــاألــيــف 

ــمــيــة، املــ�ــســابــقــات  ــعــل اجلـــوائـــز ال

البحثية، تنظيم املوؤمترات والندوات 

العمل  وور�ــض  التدريبية  والـــدورات 

املجتمع، عدد  واملحا�سرات، خدمة 

واملنت�سبني،  الــعــامــلــني  ــاء  الأعــ�ــس

املوقع الإلكرتوين، اتفاقيات التعاون 

ع�سويات  البحثية،  وغــري  البحثية 

الحتـــــادات الإقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة، 

وعدد من املعايري الأخرى والتي من 

�سمنها وجود ميزانية معتمدة وعدد 

فروع اجلمعية يف اململكة وامل�ساركة 

يف املــعــار�ــض الــدولــيــة واملــحــلــيــة 

من  املــدعــومــة  العلمية  والــرحــلت 

اجلمعية.

العلمية  وت�سعى اإدارة اجلمعيات 

حتقيق  ــحــو  ن قـــدمـــاً  ــة  ــع ــاجلــام ب

تع�سد  الــتــي  الأهــــداف  مــن  عــدد 

ــادة  ــري مــ�ــســرية اجلــامــعــة لــبــلــوغ ال

جمتمع  بناء  يف  والتميز  العاملية 

املـــعـــرفـــة، ومــــن هــــذه الأهـــــداف 

واملــهــنــي  الــعــلــمــي  الأداء  تــطــويــر 

امل�سورة  تقدمي  العلمية،  للجمعيات 

املختلفة  املــجــالت  يف  ـــــة  الإداري

اأعمال  ت�سهيل  العلمية،  للجمعيات 

خدمة  فيه  ملا  العلمية  اجلمعيات 

واملجتمع،  ومن�سوبيها  اأع�سائها 

اجلمعيات  بــني  التوا�سل  حتقيق 

والهيئات  اجلامعة  واإدارة  العلمية 

ــة وتــنــمــيــة  ــي ــن ــه واملـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات امل

خمـــرجـــات اجلــمــعــيــات الــعــلــمــيــة 

تخ�س�سها  جمـــال  يف  الــبــحــثــيــة 

تطويرها. على  والعمل 

د. العبيداء د. احلميزي

مناقشة استعدادات كلية التمريض لالعتماد الوطني

اجتماع لجنة »خصائص الخريجين«

ندوة تربوية بمناسبة اليوم العربي لمحو األمية

زار عميد عماد التطوير واجلودة 

الدكتور مبارك بن هادي القحطاين، 

1442/6/18هـ  املا�سي  الأحد  يوم 

كلية التمري�ض، وذلك ملناق�سة ما مت 

احل�سول  �سبيل  يف  بالكلية  اإجنــازه 

على العتماد الأكادميي الوطني.

ويف بداية اللقاء األقت عميد كلية 

بنت حممد  مي  الدكتورة  التمري�ض 

الرا�سد، كلمة ترحيبية �سكرت فيها 

الدكتور القحطاين وجميع من�سوبي 

تذليل  يف  بدورهم  واأ�سادت  العمادة 

كــافــة الــ�ــســعــوبــات وتـــوفـــري كــافــة 

الإمكانات لتحقيق متطلبات اجلودة 

بكافة جهات اجلامعة.

ما  مناق�سة  الــلــقــاء  خـــلل  ومت 

من  الــتــمــريــ�ــض  بكلية  اإجنـــــازه  مت 

مــتــطــلــبــات ا�ــســتــعــداداً لــلعــتــمــاد 

الأكادميي الوطني ومناق�سة ال�سروط 

واملـــلحـــظـــات اجلـــديـــدة وكــيــفــيــة 

والكوادر  الإمكانيات  من  ال�ستفادة 

الب�سرية وا�ستعرا�ض تاريخي خلطة 

التمري�ض  بكلية  الأكادميي  العتماد 

والعتماد الوطني كما ت�سمن اللقاء 

اللجان  توزيع  باآلية  مرئياً  عر�ساً 

والفرق وجاهزيتها.

كلية  وكيل  مــن  كــل  اللقاء  ح�سر 

الدكتور  واجلودة  للتطوير  التمري�ض 

فهد بن حممد الدخيل، ووكيلة عمادة 

اجلــودة  ل�سوؤون  واجلـــودة  التطوير 

عبدالعزيز  بــنــت  حــنــان  ــورة  ــت ــدك ال

ــيــ�ــض وحــــدة اجلـــودة  ــيــان، ورئ الــعــل

والعتماد الأكادميي بعمادة التطوير 

واجلودة الدكتور حممد ح�سن.

برئا�سة الدكتور مبارك بن هادى 

التطوير  عمادة  عميد  القحطاين 

خ�سائ�ض  جلنة  ورئي�ض  واجلـــودة 

اللجنة اجتماعاً  اخلريجني، عقدت 

من  عــدد  مناق�سة  بهدف  مــوؤخــراً، 

حماور العمل ويف مقدمتها خ�سائ�ض 

خريجي اجلامعة يف الكليات العلمية 

على  والعمل  والإن�سانية،  وال�سحية 

و�سع اآليات لقيا�ض تلك اخل�سائ�ض 

اجلامعة  وحـــدات  على  وتعميمها 

والتدريب على تنفيذها، وال�ستفادة 

بخ�سائ�ض  الــواردة  الدرا�سات  من 

طبيعة  مــع  يتوافق  مبــا  اخلريجني 

التخ�س�سات الأكادميية باجلامعة.

معايري  الجــتــمــاع  نــاقــ�ــض  كــمــا 

خــ�ــســائــ�ــض اخلــريــجــني وفــقــاً ملا 

ــمــاد  نــ�ــســت عــلــيــه مــعــايــري العــت

ــي املــوؤ�ــســ�ــســي  ــوطــن الأكــــادميــــي ال

والرباجمي لعام 2018م، حيث مت 

اجلــودة  معايري  وثيقة  ا�ستعرا�ض 

اجلودة  معايري  وثيقة  املوؤ�س�سية، 

الـــرباجمـــيـــة، والإطــــــار الــوطــنــي 

التوظيف  ــارات  ــه وم لــلــمــوؤهــلت، 

ــ�ــســعــودي »قــيــا�ــض«، ومــهــارات  ال

اململكة  ــة  ــروؤي ل وفــقــاً  اخلــريــجــني 

الجتماع  ا�ستعر�ض  كما   .2030
عــــدداً مــن املــقــارنــات املــرجــعــيــة 

واملحلية. العاملية 

الرتبوية  ال�سيا�سات  ق�سم  عقد 

تربوية مبنا�سبة  ندوة  الرتبية  بكلية 

الــذي  الأمــيــة،  ملحو  العربي  الــيــوم 

مبحو  العربي  الــعــامل  فيه  يحتفي 

الأمــيــة يف الــثــامــن مــن يــنــايــر من 

للجهود  ا�ستذكارا  وذلــك  عــام،  كل 

العربية املبذولة للق�ساء على الأمية 

يف الدول العربية.

لرئي�ض  بــكــلــمــة  الـــنـــدوة  بـــــداأت 

الدكتور  الرتبوية  ال�سيا�سات  ق�سم 

عبداهلل بن حمد العباد، اأ�سار فيها 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  اإىل 

اهلل  حباها  مبا  رفيعة  مكانة  تتبواأ 

قــيــادة ر�ــســيــدة ومبــا ي�سر لها  مــن 

ا�ستطاعت  وخــبــريات،  خــرباء  مــن 

الأمية  ن�سبة  جتعل  اأن  خللها  من 

هذا  ويــاأتــي  م�ستوياتها،  اأدنـــى  يف 

ووجود  اليوم  هذا  لأهمية  الحتفاء 

وطــلب  اأ�ــســاتــذة  مــن  متخ�س�سني 

جمال  يف  عليا  درا�ــســات  وطالبات 

يف  امل�ستمر  والتعليم  الكبار  تعليم 

هذا الق�سم، والذين ي�سهمون يف رفع 

برامج  وتطوير  املجتمع  عن  الأمية 

املوؤ�س�سات املعنية بتعليم الكبار.

تل ذلك كلمة عميد كلية الرتبية 

ال�سايع  �سليمان  بــن  فهد  الدكتور 

ا�ستثمار  على  الق�سم  �سكر  ــذي  ال

تقنية املعلومات واإقامة هذه الندوة 

املباركة  التعليمية  بالنه�سة  واأ�ساد 

الـــتـــي يـــقـــودهـــا خـــــادم احلــرمــني 

ال�سريفني و�سمو ويل العهد - اأيدهم 

ن�سبة  لنخفا�ض  اأدت  التي   - اهلل 

وا�ستذكر  متدنية،  مل�ستويات  الأمية 

اجلهود الكبرية التي بذلت يف �سبيل 

ــة مــنــذ بــدايــة  ــي الــقــ�ــســاء عــلــى الأم

تاأ�سي�ض الدولة اأيدها اهلل وا�ستمرار 

اجلهود للق�ساء على م�سادر الأمية 

وبقية  املبكرة  بالطفولة  والهتمام 

مراحل التعليم.

بن  خليل  الدكتور  قدم  ذلك  بعد 

بق�سم  الأ�ستاذ  ال�سعادات  اإبراهيم 

م�سار  كلمة  الــرتبــويــة  ال�سيا�سات 

امل�ستمر  والــتــعــلــيــم  الــكــبــار  تعليم 

اليوم  هــذا  اأن  اإىل  واأ�ــســار  بالق�سم 

ال�سعودية  العربية  واململكة  يــاأتــي 

تــعــيــ�ــض اأبـــهـــى عــ�ــســورهــا وحتــقــق 

املجالت  جميع  يف  هائلة  قــفــزات 

ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  بقيادة 

و�سمو ويل العهد حفظهم اهلل، بعد 

الــنــدوة حيث  فعاليات  بــداأت  ذلــك 

الأ�ستاذة  الــدكــتــوراه  باحثة  قدمت 

ورقة  القحطاين  حــزام  بنت  منال 

يف  العلمية  البحوث  حوكمة  بعنوان 

جمال تعليم الكبار، ثم قدم مو�سوع 

تعليم  اأجــل  من  الإعـــلم  �سيا�سات 

اإعداد د. خليل بن  كبار هادف من 

بنت  نــدى  واأ.  ال�سعادات  اإبراهيم 

باحثة  قــدمــتــه  التميمي  ــداهلل  عــب

ــوراه اأ. نـــدى بــنــت عــبــداهلل  ــت ــدك ال

الذاتي  التعلم  تناول  ومت  التميمي، 

من  الفرتا�سية  التعليمية  والبيئة 

املبرييك  اإعداد د. هيفاء بنت فهد 

قدمته  �سعدالعريفي  بنت  نورة  واأ. 

�سعد  بنت  نـــوره  الــدكــتــوراه  باحثة 

مو�سوع  تقدمي  مت  كما  العريفي. 

املوؤمترات  �سوء  يف  امل�سنني  حقوق 

والت�سريعات قدمته باحثة الدكتوراه 

وناق�ض  ال�سبيلي،  �سالح  بنت  منال 

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

حمود  بــنــت  بــــدور  واأ.  ال�سعيبي 

مــراكــز  دور  ورقــتــهــمــا  املــالــكــي يف 

الأمــيــة،  على  الق�ساء  يف  التعليم 

املاج�ستري  باحثة  املو�سوع  وقدمت 

اأ. بدور بنت حمود املالكي.

اأريج  اأ.  املاج�ستري  باحثا  وتطرق 

�سامل  واأ.  ــهــزاين  ال عــبــداهلل  بنت 

جهود  ملو�سوع  الدو�سري  �سعد  بن 

ــو يف احلــــد من  ــس ــ� ــك مــنــظــمــة الأل

العربي،  الوطن  الأمية يف  تداعيات 

الدو�سري،  �سعد  بن  �سامل  اأ.  قدمه 

تعليم  بق�سية  ــدوة  ــن ال واختممت 

وناق�سته  التعليمي  واجليتو  الكبار 

باحثة الدكتوراه رمي بنت دخيل اهلل 

العروي.

لقاء تعريفي بتاريخ كلية التربية 
ودورها في مسيرة التعليم

نظمت كلية الرتبية مبنا�سبة اليوم العاملي للتعليم لقاًء عن بعد، 

التعليم يف  الكلية ودورها يف م�سرية  بتاريخ  تعريفي  لقاء  للتعريف 

اململكة، اأدارت اللقاء د. جلو�ض بنت فرج القحطاين، مقررة اللجنة 

الإعلمية.

افتتح اللقاء عميد كلية الرتبية الدكتور فهد بن �سليمان ال�سايع، 

الرتبية  كلية  ال�سوء على جهود  ي�سلط  تعريفي  اللقاء  اأن  اإىل  ونوه 

والكيانات حتتها، التي بذلت يف وقت جائحة كورونا.

عمر  بنت  رجــاء  الدكتورة  الرتبية  كلية  وكيلة  كلمة  ذلك  اأعقب 

عر�سا  فيها  ذكر  واجلــودة  للتطوير  الكلية  وكيل  كلمة  ثم  باحاذق، 

مميزا لن�ساأة وروؤية ور�سالة واأهداف وبرامج الكلية واأق�سامها.

ثم عر�ض ممثلو الأق�سام نبذة تعريفية خمت�سرة عن تاريخ ن�ساأة 

وم�سارات وبرامج الأق�سام واجلهات امل�ستفيدة من خريجي كل ق�سم 

واإجنازاته والروؤية امل�ستقبلية.

واختتم اللقاء با�ستف�سارات احل�سور والرد عليها.

أسبوع الجودة والتطوير
بكلية الصيدلة

نظمت كلية ال�سيدلة باملدينة اجلامعية للطالبات ومبتابعة عميد 

والتطوير«  اجلودة  »اأ�سبوع  فعالية  ال�سم�سان،  اأو�ض  الدكتور  الكلية 

املا�سي  الأحد  يوم  من  ابتداًء  الفرق«  ي�سنع  »التعاون  �سعار  حتت 

١٨جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ املوافق 31 يناير 2٠٢١م.

باجلودة  املعنيني  توعية  اإىل  والتطوير  اجلــودة  اأ�سبوع  يهدف 

اخل�سو�ض،  بوجه  والكلية  التعليمية  للعملية  بالن�سبة  واأهميتها 

وي�ساعد يف امل�ساهمة بن�سر ثقافة اجلودة وتبنيها بني من�سوبيها.

مت  والتي  الفعاليات  من  العديد  والتطوير  اجلــودة  اأ�سبوع  ي�سم 

تنفيذها  على  اأ�سرف  الكلية، حيث  من  م�سبق  ب�سكل  لها  الإعــداد 

من�سوبي  مــن  عــدد  مب�ساركة  بالكلية  واجلــــودة  التطوير  وحـــدة 

ومن�سوبات الكلية والوحدات والأق�سام.

تنفيذ ور�ض عمل متخ�س�سة، ملن�سوبيها من  امل�ساركات  ت�سمنت 

اأع�ساء هيئة التدري�ض والطلب لرفع كفاءة جودة العمليات التعليمية 

والبحثية، ون�سر جمموعة من الإعلنات والر�سائل التوعوية لن�سر 

ثقافة اجلودة للجميع.

بالإجراءات الأكادميية  اللتزام  جودة  يف  اأعلى  ن�سبة  ولتحقيق 

�ست  والإدارية وال�سلمة مت طرح م�سابقات بني الأق�سام حيث ُخ�سِ

ثقافة  وتر�سيخ  لتعزيز  الربامج  من  العديد  واأي�ساً  قيمة،  جوائز 

اجلودة.
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حافظت على املركز الأول عربيًا و14 عامليًا

بدعم من وزارة التعليم وبقيادة د. اإميان املن�صور

وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس 
والمكسيك والهند مجاالت التعاون المشترك

مجلس الوزراء ينوه بتقدم الجامعات 
السعودية في نشر أبحاث »كورونا«

قصة نجاح للوطن في الوصول ألول لقاح 
سعودي ضد »كورونا«

إطالق المكتبة الرقمية 
المجانية في المملكة

يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ���ش��ارك��ت 

املجانية  الرقمية  املكتبة  اإطالق 

املركز   بني  بال�شراكة  اململكة  يف 

يف  والتميز  ل��ل��ج��ودة  ق��ل��ي��م��ي  الإ

واملجل�س  اليون�شكو   - التعليم 

باململكة،  ال��ري��ط��اين  ال��ث��ق��ايف 

وذل���ك ع��ر الت�����ش��ال امل��رئ��ي، 

ال��ري��ط��اين  ال�شفري  مب�����ش��ارك��ة 

ل�����دى امل���م���ل���ك���ة ال�������ش���ي���د ن��ي��ل 

للمركز  العام  واملدير  كرومبتون، 

ق��ل��ي��م��ي ل���ل���ج���ودة وال��ت��م��ّي��ز  الإ

ع��ب��دال��رح��م��ن  د.  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 

ي���ل���ي  امل���دي���ر����س، وال�������ش���ي���دة اإ

املجل�س  مدير  ماكلني  كينيدي 

اململكة،  يف  الريطاين  الثقايف 

املكتبة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  وامل�����ش��رف 

ال��رق��م��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ب����وزارة 

�شليمان  ب��ن  ف��ه��د  د.  ال��ت��ع��ل��ي��م 

لعايد. ا

ع���ب���دال���رح���م���ن  د.  ك��������د  واأ

للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  املدير�س 

يف  والتميز  ل��ل��ج��ودة  ق��ل��ي��م��ي  الإ

اللقاء  خ��الل  كلمته  يف  التعليم 

تعزيز  ه��ي  امل��رك��ز  ر���ش��ال��ة  اأن 

العامل  يف  ومتيزه  التعليم  جودة 

اأدوات  خ����الل  م���ن  ال���ع���رب���ي، 

املعرفة  ن�شر  مت�شمنًة  متنوعة 

الإقليمية  اجلهود  ودعم  وتعزيز 

اإطالق  اأن  معتراً  ال�شلة،  ذات 

الهامة  ال��رق��م��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  ه��ذه 

ت���ي ���ش��م��ن اإط���ار  وال���رائ���ع���ة ي���اأ

ال��ت��ع��اون امل�����ش��ت��م��ر وال�����ش��راك��ة 

���ش��رات��ي��ج��ي��ة م���ع امل��ج��ل�����س  الإ

ال���ث���ق���ايف ال���ري���ط���اين ل��ت��ع��زي��ز 

بها.  والرتقاء  التعليم  جودة 

م��ن ج��ه��ت��ه اأو����ش���ح امل�����ش��رف 

ال���ع���ام ع��ل��ى امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة 

د.  التعليم  ب���وزارة  ال�����ش��ع��ودي��ة 

اجلديدة  املكتبة  اأن  العايد  فهد 

لن�شر  منراً  تاأكيد  بكل  �شتكون 

امل���ع���رف���ة، ومت���ك���ني ال���و����ش���ول 

امل����ج����اين مل���ج���م���وع���ة وا����ش���ع���ة 

وال�شحف  وامل��ج��الت  كالكتب  ك��ادمي��ي��ة،  الأ امل���وارد  م��ن 

تتيحه  مبا  م�شت�شهداً  الأخرى،  التعلّم  وموارد  الإلكرونية 

اإلكروين  كتاب   100،000 من  لأكرث  و�شول  من  املكتبة 

من  اأك��رث  اإىل  بالإ�شافة  عاملياً،  نا�شراً   435 من  مقدمة 

الإلكروين. التعلّم  لتعزيز  تدريبية  مادة   1200
نوعية  قفزات  من  اململكة  حققته  ملا  العايد  د.  وتطرق 

الت�����ش��الت  ن��ظ��م��ة  اأ وت��ب��ن��ي  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ّول  لت�شريع 

اإىل  للو�شول  ا�شتخداماتها  وتفعيل  املعلومات  وتقنية 

املكتبة  اأن  معتراً  رق��م��ي،  واقت�شاد  معلوماتي  جمتمع 

تُعد  باململكة  التعليم  ل��وزارة  التابعة  ال�شعودية  الرقمية 

على  ال���وزارة  حر�س  توؤكد  التي  الريادية  النماذج  اأح��د 

تعليم  بيئة  وتوفري  لبناء  ومتنامية  �شاملة  بجهود  القيام 

توفري  اأهمية  جتلت  هنا  ومن  مثالية،  علمي  وبحث  وتعلّم 

من  لها  الو�شول  ي�شهل  متنوعة  رقمية  معلومات  م�شادر 

يف  املّوحد  ال�شراك  خالل  من  وق��ت،  اأي  ويف  مكان  اأي 

املجالت  خمتلف  يف  الرقمية  املعلومات  وم�شادر  قواعد 

امل�شتفيدة. للجهات  املعلوماتي  الحتياج  لتلبية  املو�شوعية 

الثقايف  املجل�س  مدير  ماكلني  كينيدي  اإيلي  وك�شفت 

لالأ�شخا�س  �شتوفر  املكتبة  اأن  اململكة  يف  ال��ري��ط��اين 

املحتوى  م��ن  اآلف  اإىل  حم��دود  غ��ري  و���ش��ولً  اململكة  يف 

اأف�شل  بع�س  ذلك  يف  مبا   - الأكادميية  واملوارد  الرفيهي 

اإىل  م�شريًة  املتحدة،  اململكة  وال�شحف يف  والكتب  الأفالم 

املكتبة  ه��ذه  �شتهدف  اآخ��ر  درا���ش��ي  ف�شل  بداية  مع  ن��ه  اأ

اللغة  متعلمي  دع��م  اإىل  ��ا  ي�����شً اأ ن��رن��ت  الإ ع��ر  الرقمية 

ت�شاعد  اأن  ميكن  جمانية؛  مب��وارد  والطالب  الإجنليزية 

الدرا�شة  موارد  ذلك  اللغوية، مبا يف  مهاراتهم  يف حت�شني 

والكتب  ال�����ش��ائ��ع��ة  ل��ك��رون��ي��ة  الإ وال��ك��ت��ب  ن��رن��ت  الإ ع��ر 

. تية ل�شو ا

د.  التعليم  وزير  معايل  ا�شتقبل 

حمد بن حممد اآل ال�شيخ، موؤخراً، 

تون�س  ���ش��ف��راء  ب��ال��وزارة،  مبكتبه 

اململكة. لدى  والهند  واملك�شيك 

مع  ال�شيخ  اآل  د.  وا�شتعر�س 

اململكة  ل���دى  ال��ت��ون�����ش��ي  ال�����ش��ف��ري 

جمالت  الفوراتي  ه�شام  الأ�شتاذ 

البلدين  ب��ني  امل�����ش��رك  ال��ت��ع��اون 

ال�����ش��ق��ي��ق��ني، وت���ع���زي���ز ال��ف��ر���س 

العلمية. وال�شراكات  التعليمية 

�شفري  مع  التعليم  وزير  وناق�س 

دول����ة امل��ك�����ش��ي��ك ال�����ش��ي��د اآن��ي��ب��ال 

اتفاقية  تفعيل  ت��ول��ي��دو  غ��وم��ي��ز 

يف  التعليم  وزارت���ي  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

التبادل  وتعزيز  لت�شهيل  البلدين؛ 

الأكادميي والبحثي، ومناق�شة املنح 

حكومة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ي��ة 

الأج��ان��ب،  للمتميزين  املك�شيك 

ال����ذي مت بني  ال���ت���ع���اون  ون��ت��ائ��ج 

وجامعة  بالريا�س  املك�شيك  �شفارة 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

ال�شيخ  اآل  الوزير  لقاء  وتناول 

اململكة  ل��دى  الهندي  ال�شفري  مع 

د. اأو�شاف �شعيد؛ التعاون الثنائي 

اإطار  يف  وذلك  التعليم،  جمال  يف 

الهند  بني  الإ�شراتيجية  ال�شراكة 

وامل��م��ل��ك��ة، واآف����اق ال�����ش��راك��ة بني 

العايل،  التعليم  ومعاهد  جامعات 

واجلامعات  للمعاهد  ف��روع  وفتح 

كما  اململكة،  يف  ال��رائ��دة  الهندية 

املتبادل  الع��ت��م��اد  مناق�شة  مت��ت 

وامل��وؤه��الت  العلمية  ل��ل�����ش��ه��ادات 

طلبات  واإج������راءات  ال��درا���ش��ي��ة، 

ت�����ش��دي��ق ال�����ش��ه��ادات ال��ع��ل��م��ي��ة، 

باملدار�س  املتعلقة  الأمور  ومناق�شة 

اململكة. الهندية يف  العاملية 

ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء وك��ي��ل ال����وزارة 

���ش��ال��ح  د.  ال�������دويل  ل���ل���ت���ع���اون 

للبحث  ال��وزارة  ووكيل  الق�شومي، 

ال��ع��ق��ي��ل��ي،  ن��ا���ش��ر  د.  والب���ت���ك���ار 

ووكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي 

ال��وزارة  ووكيل  احلارثي،  عواطف 

ال��ط��ع��ي��م��ي،  ل��ي��ن��ا  د.  ل��الب��ت��ع��اث 

وامل�شرف العام على الإدارة العامة 

اأح��م��د  د.  والت�������ش���ال  ل���الإع���الم 

اجل��م��ي��ع��ة، وامل�����ش��رف ال��ع��ام على 

�شالح  للعالقات  العامة  الإدارة 

الثبيتي.

الأ�شتاذ  املن�شور  اإميان  د.  مّثلت 

امل�شاعد بجامعة الإمام عبدالرحمن 

عل�ى  واحل��ا���ش��ل�����ة  ف��ي�����ش��ل،  ب���ن 

ال�طبية  ال�هند�شة  يف  ال�����دك��ت��وراه 

احليوية وال�تقنية احليوية من جامعة 

للباحثني  منوذجاً  ما�شا�شو�شت�س؛ 

الذين  اجل��ام��ع��ات  يف  ال�شعوديني 

القيادة  والرعاية من  الدعم  وجدوا 

الر�شيدة - حفظها اهلل - للم�شاهمة 

الأبحاث  معهد  بحثي من  فريق  مع 

اجلامعة  يف  ال�طبية  وال�شت�شارات 

�شعودي  ل��ق��اح  اأول  اإل�����ى  للتو�شل 

امل�شتجد،  ك��ورون��ا  لفريو�س  م�شاد 

حيث مت النتهاء من الدرا�شات قبل 

ال�شريرية ون�شر البحث، وال�شتعداد 

للبدء بالتجارب ال�شريرية بعد اأخذ 

املوافقات الالزمة.

للدكتورة  البحثي  امل�شروع  ويُعد 

اإميان املن�شور وفريقها العلمي؛ اأحد 

الذي متوله  الإ�شراتيجية  امل�شاريع 

وزارة التعليم �شمن برنامج التمويل 

يف  ال�عل�مي  لل�بحث  امل��وؤ���ش�����ش��ي 

واهتمام  بدعم  ويحظى  اجلامعات، 

مبا�شر من وزير التعليم الذي التقى 

الفريق العلمي خالل زيارته جلامعة 

الإمام عبدالرحمن بن في�شل، ووجه 

بتقدمي الدعم للفريق.

اأنه  املن�شور  اإميان  د.  واأو�شحت 

 ٢ كوف-  �شار�س-  ل�قاح  تطوير  مت 

با�شتخدام   »١٩ »كوفيد-  ل�  امل�شبب 

ال��ن��ووي  احل��م�����س  ل��ق��اح��ات  تقنية 

 DNA مبينًة اأن لقاحات ،pDNA
توفر عدة مزايا، منها قدرتها على 

واخللوية،  اخللطية  املناعة  حتفيز 

وتخزينها،  نقلها  �شهول�ة  وك��ذل��ك 

يتطل�ب  ل  اإذ  ال�عال�ي،  وا�شتقرارها 

منخف�شة  حرارة  درجة  نقلها حتت 

جداً. وقالت: »اإن تقنية الل�قاح ال�ذي 

مت تطويره من �شمن لقاحات اجليل 

التجارب  اإنهاء  اإل�ى  لفتًة  اجلديد، 

املوافقات  وانتظار  ال�شريرية  قبل 

ال�الزمة ل�ل�تجارب ال��شريرية«.

يتميز  اللقاح  ه��ذا  اأن  واأ�شافت 

يتطلب  ل  بحيث  العايل،  با�شتقراره 

درجات حرارة منخف�شة وتخزينه يف 

برودة عالية، ومن املمكن نقله ب�شهولة 

خ�شو�شاً واأنه يتميز با�شتقراره حتى 

وه�ي  ال�عادية،  ال�تريد  ب��درج��ات 

اأربع درجات مئوية وملدة عام، وهذا 

ي�شهل اإمكانية نقل وتخرين اللقاحات 

اإىل  واأ���ش��ارت  البعيدة.  الأم��اك��ن  يف 

اإج��راء التجارب  اأنه من املتوقع بعد 

ال�شريرية؛ تعزيز ماأمونية اللقاح عر 

املرحلة  اأن  مو�شحة  م��راح��ل،  ع��دة 

اختبارات  ماأمونية  تت�شمن  الأول�ى 

النتهاء  اإل�����ى  فعاليته  بعد  اللقاح، 

منها، ولكل مرحلة تقييم ملعرفة ن�شبة 

ال�نجاح، وكل مرحلة متهد للدرا�شات 

املقبلة، وبعد جناح كل الدرا�شات يتم 

ترخي�شه.

نوه جمل�س الوزراء برئا�شة خادم 

احلرمني ال�شريفني - حفظه اهلل - 

تقدم عاملي  اململكة من  �شجلته  مبا 

اأبحاث  لن�شر  اجلامعات  جهود  يف 

على  باملحافظة  ك��ورون��ا؛  ف��ريو���س 

 14 وامل��رك��ز  الأول ع��رب��ي��اً،  امل��رك��ز 

عاملياً، واملرتبة 12 على م�شتوى دول 

جمموعة الع�شرين.

وياأتي هذا التنويه جت�شيداً للدعم 

 - احلكيمة  القياده  من  املتوا�شل 

والهتمام  للتعليم،   - اهلل  اأع��زه��ا 

وال���رع���اي���ة ب��ال��ب��ح��ث والب���ت���ك���ار، 

التي  الكبرية  للجهود  وا�شتكمالً 

بذلتها اململكة يف الت�شدي جلائحة 

كورونا، مبا يعك�س قدرتها ومكانتها 

يف التعامل مع الأزمات.

بدعم  التعليم  وزارة  و�شاهمت 

والب��ت��ك��ارات  البحثية  الأن�����ش��ط��ة 

اجل����ه����ود يف خم��ت��ل��ف  وت���وح���ي���د 

اجل����ام����ع����ات وال���ك���ل���ي���ات، وم���ن 

اجلامعية،  الطبية  امل��دن  �شمنها 

البحثية  وامل��راك��ز  وامل�شت�شفيات، 

واملعامل، وو�شع ب�شمة للمملكة يف 

بفريو�س  املتعلقة  الأب��ح��اث  جم��ال 

�شعت  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 

منظومتها  ودع��م  لتمكني  ال���وزارة 

البحثية والبتكارية باإقامة اأكرث من 

ملتقى وفعالية علمية وور�س عمل، 

متخ�ش�شة  علمية  جل��ان  وتكوين 

العالقة،  ذات  اجلهات  مع خمتلف 

وم��ت��اب��ع��ة  ت��وج��ي��ه  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

ل�شتثمار  ال�����ش��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات 

ك��اف��ة اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وجت��ه��ي��زات��ه��ا 

مناف�شة  لتعزيز  املتميزة  وكوادرها 

اململكة عاملياً.

وبادرت الوزارة بتقدمي حزمة من 

املبادرات التي دعمت فيها اأكرث من 

20 جامعة يف اأكرث من 250 م�شروعاً 
حيث  التخ�ش�شات،  كافة  يف  بحثياً 

بعدد  ال�شعودية  �شاهمت اجلامعات 

 84% ن�شبته  ما  �شّكلت  بحثاً   786
البالغ  للمملكة  البحثي  الإنتاج  من 

بفريو�س  متعلقاً  علمياً  بحثاً   935
يقارب  ما  م�شّكلًة  امل�شتجد،  كورونا 

%2 من الإنتاج البحثي العاملي.
وت���ن���ّوع���ت اأب���ح���اث اجل��ام��ع��ات 

ال�شعودية يف اأكرث من 100 تخ�ش�س 

التخ�ش�شات  ذل���ك  وم���ن  ع��ل��م��ي، 

والجتماعية  والتقنية  ال�شحية 

والبيئية والربوية، ون�شرت يف اأكرث 

من 100 جملة علمية حمكمة دولية 

وحملية.

د. العايد

د. املديري�س

نيل كرومبتون

اإيلي كينيدي



أصل الخط العربي
وتطوره عبر العصور

ت�أليف: اأ. د. م�شلح بن كميخ املريخي

دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

يع�ر�ض هذا الكت�ب 

ال��ن��ظ��ري���ت ال��ق��دمي��ة 

ب�����ش���أن ن�����ش���أة اخل��ط 

ال���ع���رب���ي وب����واك����ر 

اأم����ث����ل����ت����ه، وذل�����ك 

ب���ن����ء ع��ل��ى اأح����دث 

الأثرية  الكت�ش�ف�ت 

اجل��زي��رة  �شبه  يف 

العربية.

ف���ف���ي م��ن��ط��ق��ة 

ال����ع����ا ب�����ش��م���ل 

غ�����رب امل��م��ل��ك��ة 

ال������ع������رب������ي������ة 

ال�����ش��ع��ودي��ة مت 

ال���ك�������ش���ف ع��ن 

ع������دة ن��ق��و���ض 

القرن  اإىل  تعود 

ال��ث���ل��ث امل��ي��ادي، وه��ي اأق���دم ب��ع��دة عقود 

اأقدم من�ذج اخلط  اأنه�  يعتقد  ك�ن  التي  النقو�ض  من 

العربي.

يدع جم�لً  ل  اأك��دت مب�  اله�مة  الكت�ش�ف�ت  هذه 

املوؤلف، هي  نظر  وجهة  من  العا،  منطقة  اأن  لل�شك 

مهد ن�ش�أة اخلط العربي.

تهم  مهمة  ق�ش�ي�  ع��دة  الكت�ب  ه��ذا  ت�شمن  وق��د 

واأ�ش�ليبه�  ال��ت���ري��خ  من�هج  مثل  وال��ق��راء  الب�حثني 

النقو�ض  يف  اجلّمل  وح�ش�ب  احل�ش�بية،  وقواعده� 

الإ�شامية، كم� تن�ول تطور ال�شكل والإعج�م يف كت�بة 

امل�ش�حف املبكرة.

الهيدروليجا وتحليل
السهول الفيضية

 Philip B. Bedient، Wayne C. ت�أليف: 

Huber، Baxter E. Vieux
ترجمة: اأ. د. عبدالرحمن بن علي العذبة

دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

يعد هذا الكت�ب من 

املوؤلَّفة  الكتب  اأف�شل 

الهند�شة  جم����ل  يف 

ال���ه���ي���درول���ي���ج���ي���ة 

وال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة، 

وجود  متيَُّزه  ويوؤكد 

ع��������دة ط���ب���ع����ت، 

اآخ�������ره�������� ه����ذه 

املرُتجمة،  الن�شخة 

والتي �شدرت ع�م 

2019م.
ي���ت����أل���ف ه��ذا 

الكت�ب من ثاثة 

ع�����ش��ر ف�����ش��ًا 

تغطي اجلوانب 

ال�����ن�����ظ�����ري�����ة 

والتطبيق�ت العملية 

ملوا�شيع الهيدروليج� والهيدروليك�.

ويحتوي هذا الكت�ب على معلوم�ت علمية اأ�ش��شية 

ترتبط ب�لهند�شة املتخ�ش�شة يف الت�شميم الهيدروليكي 

والتحليل الهيدروليجي التي يحت�جه� مهند�ض املي�ه.

م�ش�در  ب���إدارة  متعلقة  موا�شيع  على  يحتوي  كم� 

املي�ه، والطرق امل�شتخدمة يف تتبُّع الفي�ش�ن�ت، ومن�ذج 

احل�شرية،  والهيدروليج�  الهيدروليجية،  املح�ك�ة 

وهيدروليك� ال�شهول الفي�شية.

ك��م��� ي��غ��ط��ي ه���ذا ال��ك��ت���ب امل��وا���ش��ي��ع امل��رت��ب��ط��ة 

بهيدروليج� املي�ه اجلوفية، وتطبيق�ت نُظم املعلوم�ت 

اجلغرافية يف الهيدروليج�، وا�شتخدام�ت الرادار يف 

تطبيق�ت ت�ش�قط الأمط�ر.

خم�طر  واإدارة  ب�شي��شة  ال��ك��ت���ب  ه��ذا  ويُختتم 

الفي�ش�ن�ت ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية، م�شتمًا على 

ح�لت درا�شة يف اإدارة الفي�ش�ن�ت واجلف�ف على حد 

�شواء.
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اأجرى فريق بحثي �شعودي درا�شة 

تتنب�أ ب�أ�شب�ب مر�ض التوحد لاأطف�ل 

امل�ش�بني بهذا املر�ض، يف اإجن�ز يعد 

من الدرا�ش�ت املتقدمة على م�شتوى 

ال��درا���ش��ة  نت�ئج  واأظ��ه��رت  ال��ع���مل، 

امل�ش�دة  الأج�ش�م  معدل  ارتف�ع  اأن 

اأعلى يف  ك�نت  للمخ  مغلف  لربوتني 

التوحد  من  اأعلى  بدرجة  امل�ش�بني 

مق�رنة ب�لآخرين الذين لديهم درجة 

اأقل من هذا املر�ض، م� يرجح وجود 

واأو�شحت  امل��ن���ع��ة.  جه�ز  يف  خلل 

يو�شف  ب��ن��ت  ل��ي��ل��ى  ال��ربوف��ي�����ش��ورة 

العي��شي ا�شت�ش�رية ف�شيولوجي� املخ 

اجل�معي  املركز  مديرة  والأع�ش�ب 

بج�معة  ال��ت��وح��د  وع���اج  لأب��ح���ث 

كر�شي  على  وامل�شرفة  �شعود  امللك 

لأب��ح���ث  ال��ع��م��ودي  حم��م��د  ال�شيخ 

التوحد، اأن النت�ئج الأخرة للدرا�شة 

مرتفعة  م�شتوي�ت  وج��ود  اأن  تُظهر 

امل�ش�دة  الأج�ش�م  من  دلل��ة  وذات 

املغلف  الأ�ش��شي  امل�يليني  للربوتني 

من�عية  اأج�ش�م  واأي�ش�  لاأع�ش�ب، 

م�ش�دة للج�جنليو�شيد ام 1 املوجودة 

يف ال���غ���اف اخل�����رج����ي ل��ل��خ��اي��� 

والذي  الع�شبية  اخلاي�  وب�لأخ�ض 

داخل  الع�شبي  ب�لتو�شيل  له عاقة 

مخ الإن�ش�ن، �شبب رئي�ض يف حدوث 

ا�شطراب التوحد. 

الأخ���رة  ال��ن��ت���ئ��ج  اأن  واأ���ش���ف��ت 

العمل  فريق  اأعده�  التي  للدرا�شة 

املركز  من  م�شرتكة  بجهود  البحثي 

وكر�شي  التوحد  لأبح�ث  اجل�معي 

لأب��ح���ث  ال��ع��م��ودي  حم��م��د  ال�شيخ 

ك�نت  امل�شتوي�ت  ه��ذه  اأن  التوحد، 

التوحد، حيث  ذات عاقة مب�شتوى 

اأعلى  بدرجة  امل�ش�بني  يف  ارتفعت 

الذين  ب�لآخرين  مق�رنة  التوحد  من 

لديهم درجة اأقل من هذا املر�ض، م� 

املن�عة  جه�ز  يف  خلل  وج��ود  يرجح 

الذي قد ي�شر اإىل اأن اخللل املن�عي 

هو امل�شبب ل�شطراب طيف التوحد 

يف هذه املجموعة، الذي يرجح بدوره 

ال�شطراب عن  التحكم يف  اإمك�نية 

طريق التدخات املن�عية املختلفة.

وبينت الدكتورة العي��شي اأن هذه 

على  نوعه�  من  الأوىل  هي  النت�ئج 

م�شتوى الع�مل، واأن هن�ك م�شتوي�ت 

الإ�شتيبونتني  م���دت��ي  م��ن  اأع��ل��ى 

عن  عب�رة  وامل�دت�ن  والربوقرانيلني، 

اخللل  بكميه  عاقة  ذات  بروتين�ت 

وب���لأخ�����ض  اخل��اي���  ي�شيب  ال���ذي 

موؤ�شرات  وه��ي  الع�شبية،  اخلاي� 

وك�نت  الع�شبية  للخلية  بروتينيه 

ع��اق��ة  ذات  امل����دت���ني  م�����ش��ت��وي���ت 

مب�����ش��ت��وى ال���ت���وح���د ل����دي ال��ع��ي��ن��ة 

النت�ئج  �شحة  يرجح  م�  املدرو�شة. 

الأوىل.

جميعه�  النت�ئج  ه��ذه  ن�شر  ومت 

يف جمات علمية ع�ملية هي جملة 

 Journal نيوروانفامي�شن الأمريكية

 ،of Neuroinflammation
واملن�عة  وال�شلوكي�ت  امل��خ  وجملة 

 Brain Behavior and
.Immunity

وفيم� ل توجد اإح�ش�ءات ر�شمية 

لعدد مر�شى التوحد يف اململكة، اإل 

اأن  اإىل  ت�شر  تقديرات  هن�ك  اأن 

عدد امل�ش�بني يف ازدي�د م�شتمر يف 

امل�ئة،  يف   10 من  ب�أكرث  ال�شعودية 

للتوعية  جمعيت�ن  ي��وج��د  اأن���ه  كم� 

�شعودي�   420 من  واأك��رث  ب�لتوحد، 

م�ش�ب� ب�لتوحد يتلقون العاج يف دول 

جم����ورة، ب�شبب ع��دم وج��ود مراكز 

ك�فية لت�أهيلهم داخل اململكة.

قــــــــــــــــرأت لك..

عرث فريق علمي �شعودي من هيئة 

تعود  حجرية  اأدوات  على  ال���رتاث 

القدمي  احلجري  الع�شر  فرتة  اإىل 

»�شعيب  يف  الآ�شولية«  »احل�ش�رة 

الأدغم« �شرق منطقة الق�شيم.

واأو����ش���ح���ت ه��ي��ئ��ة ال�����رتاث اأن 

تتمّثل  املكت�شفة  احلجرية  الأدوات 

ب�لدقة  تتميز  حجرية  ف��وؤو���ض  يف 

الع�لية يف الت�شنيع والكث�فة.

اأه��م  م��ن  املكت�شف  امل��وق��ع  ويعد 

املكت�شفة  احلجرية  الع�شور  مواقع 

على م�شتوى اململكة، ا�شتن�داً اإىل م� 

عرث عليه من اأدوات حجرية مميزة 

ون�درة.

الع�شر  ف��رتة  اإىل  امل��وق��ع  وي��ع��ود 

احلجري القدمي الأو�شط »احل�ش�رة 

قبل  ���ش��ن��ة«  األ���ف   200 الآ���ش��ول��ي��ة 

ا�شتن�داً  تقريب�ً،  احل��شر  ال��وق��ت 

اإىل م� عرث عليه من اأدوات حجرية 

مميزة ون�درة من الفوؤو�ض احلجرية 

ال��ت��ي مت��ي��زت ب���ل��دق��ة ال��ع���ل��ي��ة يف 

ا�شتخدمته�  التي  والكث�فة  الت�شنيع 

تلك اجلم�ع�ت الب�شرية يف حي�ته� 

اليومية.

وتتميز احل�ش�رة الآ�شولية بظهور 

ثن�ئية  احلجرية  الأدوات  �شن�عة 

احلجرية،  الفوؤو�ض  وتعدد  الوجه 

وت�شنف من اأهم اأدوات هذا الع�شر.

ودلت كرثة الأدوات احلجرية يف 

العددية  الكث�فة  على  املوقع  ه��ذا 

التي  ال��ت���ري��خ  ق��ب��ل  م���  ملجتمع�ت 

ع��شت يف هذه املنطقة، وهو م� يعد 

الظروف  اأن  على  وا�شح�ً  موؤ�شراً 

ك�نت  العربية  اجلزيرة  يف  املن�خية 

من��شبة جداً لعي�ض تلك اجلم�ع�ت 

امل��وارد  م��ن  وال�شتف�دة  الب�شرية، 

الطبيعية املتوفرة فيه�، يف حني يدلل 

قدم  على  احلجرية  الأدوات  تعدد 

اجلم�ع�ت  وتك�ثر  الإن�ش�ن  وج��ود 

الب�شرية عرب اآلف ال�شنني.

واأظهرت �شور الأقم�ر ال�شن�عية 

�شعيب  »ومنه�  الآ�شولية  املواقع  اأن 

الأدغ���م« تقرتن مب��ج���ري الأن��ه���ر، 

الأنه�ر  ا�شتخدم  الإن�ش�ن  اأن  لتوؤكد 

للو�شول اإىل عمق املن�طق الداخلية 

يف اجلزيرة العربية.

وب��ي��ن��ت اأع����م�����ل امل�����ش��ح ت��ع��دد 

وهو  ال�شطحية،  احلجرية  الأدوات 

الآلف  وجود  احتم�ل  اإىل  يقود  م� 

يف  املدفونة  امل�ش�بهة  الأدوات  من 

هذا املوقع.

فرقه�  اأن  الرتاث  هيئة  واأب�نت 

من  م��زي��د  على  �شتعمل  العلمية 

الأعم�ل البحثية املركزة يف املوقع 

ل��ك�����ش��ف م���زي���د م���ن ال��ت��ح��ق��ق���ت 

�شتزيح  وم�شتقبًا  املهمة،  الأثرية 

تثبت  ج��دي��دة  دلئ��ل  ع��ن  ال�شت�ر 

اإحدى  ك�نت  العربية  اجلزيرة  اأن 

الب�شري  ال�شتيط�ن  مواقع  اأه��م 

الع�شور  ف���رتة  يف  ع������ش��ت  ال��ت��ي 

احلجرية.

وبحكم موقعه� يف و�شط اجلزيرة 

الق�شيم  منطقة  ف�����إن  ال��ع��رب��ي��ة، 

الأثرية  املواقع  من  ب�لعديد  تزخر 

حل�ش�رات  حية  �شواهد  متّثل  التي 

املنطقة،  ا�شتوطنت  ت�ريخية عديدة 

ومنه� مواقع الآث�ر النقو�ض والر�شوم 

�ش�بق  وقت  يف  املكت�شفة  ال�شخرية 

حيث جرى توثيقه� يف �شجل الآث�ر 

الوطني بهيئة الرتاث، كم� مت اأخراً 

الأثرية  امل��واق��ع  من  ع��دد  اكت�ش�ف 

يف  العمل  فريق  طريق  ع��ن  املهمة 

وفرق  الق�شيم  مبنطقة  الهيئة  فرع 

امل�شح الأثري، وعن طريق الباغ�ت 

الواردة للهيئة من املواطنني عن هذه 

املواقع.

اأجريت  حديثة  درا�شة  اأو�شحت 

لأمن  »�شيم�نتيك«  �شركة  ل�ش�لح 

ن�شبة  اأن  امل��ع��ل��وم���ت،  تكنولوجي� 

الإن��رتن��ت  م�شتخدمي  م��ن  ك��ب��رة 

اجلرائم  بعد  احليلة  بقلة  ي�شعرون 

له�،  يتعر�شون  ال��ت��ي  الل��ك��رتون��ي��ة 

من   65% اأن  ال��درا���ش��ة  وك�شفت 

م�شتخدمي الإنرتنت يف الع�مل ك�نوا 

ملرة  ول��و  الإن��رتن��ت  �شح�ي� جلرائم 

واحدة على الأقل.

�شبعة  من  اأك��رث  �شملت  الدرا�شة 

م�شتخدمي  م���ن  ���ش��خ�����ض  اآلف 

الإن��رتن��ت يف 14 دول��ة، وق���ل نحو 

80 يف امل�ئة ممن خ�شعوا للدرا�شة 
اإنهم ل يعتقدون اأن اجلن�ة يف هذه 

اجلرائم �شتتم حم��شبتهم.

وق�����ل ال��ربوف��ي�����ش��ور ج��وزي��ف 

لب����ري اأ���ش��ت���ذ ع��ل��م ال��ن��ف�����ض يف 

لو�ض  يف  م�رميونت  لويول  ج�معة 

التي  اجلرائم  »ن�شتقبل  اأجنلو�ض: 

حيلة«،  بقلة  الإن��رتن��ت  على  تتم 

ي��ت��ع���م��ل��ون  ال��ن������ض  اأن  م��و���ش��ح��� 

طريقة  بنف�ض  اجل��رائ��م  ه��ذه  م��ع 

ت��ع���م��ل��ه��م م���ع امل��ي��ك���ن��ي��ك��ي ال���ذي 

جهلهم  م��ن  وي�شتفيد  ي�شتغلهم 

الن��ض  ويتقبل  الفنية،  ب�ملعلوم�ت 

اإذا �شعروا ب�ل�شوء!. املوقف حتى 

من   %  73 ف���إن  للدرا�شة  ووفق� 

الولي�ت  يف  الإن��رتن��ت  م�شتخدمي 

لفرو�ش�ت  ه��دف���  ك���ن��وا  امل��ت��ح��دة 

خ��شة  ب��ي���ن���ت  ���ش��رق��ة  اأو  ���ش���رة 

انتح�ل  اأو  الئتم�نية  ببط�ق�تهم 

يف  الن�شبة  هذه  وبلغت  �شخ�شي�ت، 

اأمل�ني� 62 %.

وامل��ق�����ش��ود ب��ج��رائ��م الإن��رتن��ت، 

امل�شم�ة اأي�ش�ً اجلرائم »ال�شيربانية«، 

هو اأي ن�ش�ط غر م�شروع ن��شئ يف 

ُمكّون اأو اأكرث من مكون�ت الإنرتنت، 

م��ث��ل م���واق���ع الإن����رتن����ت، وغ���رف 

املح�دثة، اأو الربيد الإلكرتوين.

وميكن اأن ت�شمل جرائم الإنرتنت 

اأي�ش�ً اأي اأمر غر م�شروع، بدءاً من 

اخلدم�ت،  اأو  الب�ش�ئع  ت�شليم  عدم 

»الت�شلل  الكمبيوتر  ب�قتح�م  م��روراً 

و���ش��ولً  الكمبيوتر«،  ملف�ت  اإىل 

الفكرية،  امللكية  حقوق  انته�ك  اإىل 

»�شرقة  الق��ت�����ش���دي  والتج�ش�ض 

عن  والب��ت��زاز  التج�رية«،  الأ���ش��رار 

الإنرتنت، وتبيي�ض الأموال الدويل، 

متن�مية  وق�ئمة  ال��ه��وي��ة،  و�شرقة 

ي�شهله�  التي  الأخ��رى  اجلرائم  من 

الإنرتنت.

فريق بحثي سعودي يتوصل إلى أسباب مرض التوحد

فؤوس حجرية في »شعيب األدغم« بالقصيم
تعود للعصر الحجري

65% من مستخدمي اإلنترنت تعرضوا لجرائم إلكترونية

بجهود م�سرتكة بني املركز اجلامعي وكر�سي العمودي لأبحاث التوحد



�أحد  �ملتجان�س  �لعالج  �أو  �ملثلي  �لعالج  يعد 

�لتكاملي، وتعتمد فكرته على مبد�أ  �لطب  فروع 

»�لدو�ء من جن�س �لد�ء«، وهو مبد�أ »�أبقر�ط« يف 

وكند�  �أوروب��ا  �لأطباء يف  ��ستخدمه  وقد  �لطب، 

وغريها يف �لعالج.

ي��ع��م��ل �ل���ع���الج �مل��ث��ل��ي ع��ل��ى ت��ق��وي��ة �مل��ن��اع��ة 

مقاومة  على  قدرته  فتزد�د  لالإن�سان،  �لطبيعية 

فعند  �لد�خلية،  �ل�سفاء  قوى  بتحفيز  �لأمر��س 

بتناول  عالجه  يتم  ما،  مبر�س  �لإن�سان  �إ�سابة 

م�سببات �ملر�س من �ملو�د �حليو�نية �أو �لنباتية �أو 

�جلرثومية �أو �ملعدنية، هذه �ملو�د تخفف باملاء يف 

�ملناعي  �سكل جرعات �سيدلنية، فتعزز �جلهاز 

ويتحقق �ل�سفاء.

وتت�سابه �آلية �لعالج �ملثلي بالأم�سال و�للقاحات 

يف �لطب �حلديث، وفيه يتم تناول كميات �سئيلة 

من �مليكروب �مليت �أو �ملوهن �أو �أحد منتجاته ملنع 

�لإ�سابة بالأمر��س �لوبائية.

بد�أ  ك��ورون��ا،  فريو�س  �لعامل  �جتاح  �أن  ومنذ 

�لبحثية يف  و�ملر�كز  �لأدوي��ة  �سركات  �لعلماء يف 

جائحة  على  للق�ساء  �لفعال  �لعالج  عن  �لبحث 

كورونا.

وق���د ب���د�أ ع���الج ك���ورون���ا ب��ا���س��ت��خ��د�م بع�س 

كما  �لفريو�سات وغريها،  م�ساد�ت  مثل  �لأدوية 

��ستخدمت �لأم�سال من دم �ملتعافني يف �لعالج، 

للوقاية  �للقاحات  �إنتاج  مت  �لأخ��رية  �لفرتة  ويف 

من كورونا، ولكن �لأدوية �لتي ��ستخدمت لعالج 

هيئات  من  بها  وم�سرح  متخ�س�سة  غري  كورونا 

�لدو�ء �لعاملية لعالج �أمر��س �أخرى، ولكنها �أثبتت 

كورونا،  فريو�س  �سد  �لعالجية  �لفعالية  بع�س 

�مل�ستخل�سة  �لأم�سال  �إىل  �لتوجه  ذلك مت  وبعد 

�لعالج،  كورونا يف  من  �ملتعافني  �ملر�سى  دم  من 

ولكنها  للمر�س،  �مل�سادة  �لأج�سام  على  وحتتوي 

قد ل ت�سكل منظومة دفاعية ��ستباقية.

ت�سكيل  على  �لأم�����س��ال  تعمل 

م��ن��اع��ة ق�����س��رية �مل����دى، وق���د ل 

�لوباء، لذ� ت�ستخدم  �نت�سار  متنع 

من  �ل�سريعة  �ل��وق��اي��ة  لتحقيق 

عن  بديال  ت�ستخدم  وقد  �لوباء، 

�لأدوية.

ومت���ت���از �لأم�������س���ال ب�����س��رع��ة 

�لعالج،  يف  و��ستخد�مها  �إنتاجها 

و�للقاحات  �لأدوي���ة  �إن��ت��اج  بينما 

ي�����س��ت��غ��رق م���ر�ح���ل ع���دة ووق��ت��ا 

�أطول. �أما �للقاحات فتعمل على 

ت�سكيل منظومة مناعية ��ستباقية 

حدوث  فتمنع  �مليكروبات،  �سد 

بتحفيز  ب���الأم���ر�����س  �لإ���س��اب��ة 

��ستباقية  م�سادة  �أج�سام  لإنتاج  �ملناعي  �جلهاز 

ل�سد �مليكروبات.

لذ� يعد �إنتاج �للقاحات �حلل �لو�عد للق�ساء 

على �لأوبئة مثل كورونا وغريه من �لفريو�سات، 

على  �لق�ساء  يف  فاعليتها  �للقاحات  �أثبتت  وقد 

�لعديد من �لأمر��س �لفتاكة مثل �حل�سبة و�سلل 

�لأطفال و�لكز�ز و�لدفترييا و�للتهاب �ل�سحائي 

�لرحم  عنق  و���س��رط��ان  و�ل��ت��ي��ف��ود  و�لأن��ف��ل��ون��ز� 

وغريها.

وي�ستغرق �للقاح من 10 �إىل 15 يوماً ليحفز 

�جل�سم على �إنتاج �لأج�سام �مل�سادة، وقد ت�ستمر 

ت�سل  لفرتة طويلة يف �جل�سم  �مل�سادة  �لأج�سام 

لعام �أو ثالثة �أعو�م �أو طو�ل �لعمر.

وق��دمي��ا ك���ان ي��ت��م حت�����س��ري �ل��ل��ق��اح��ات من 

�مليتة  �أو  �ملوهونة  للمر�س  �مل�سببة  �جلر�ثيم 

�مل�ستخل�سة  �لكيميائية  �ملو�د  �أو  منها  �أج��ز�ء  �أو 

منها، يتم معاجلتها بحيث تكون غري قادرة على 

حتقيق �لإ�سابة باملر�س، وكانت حتتاج �للقاحات 

�إىل مر�حل عديدة، وي�ستغرق �إنتاجها �لكثري من 

�لوقت و�جلهد.

ويف �أزمة كورونا �أدى ��ستخد�م 

�إىل  �حلديثة  �حليوية  �لتقنيات 

حدوث طفرة يف �إنتاج �للقاحات، 

 mRNA تقنية  ��ستخد�م  فتم 

وغ��ريه��ا يف �إن���ت���اج �ل��ل��ق��اح��ات، 

وهذه �لتقنية توجه خاليا �جل�سم 

�ل��الزم��ة  �ل��روت��ي��ن��ات  لت�سنيع 

م��ث��ل م�����س��ت�����س��د�ت �جل��ر�ث��ي��م 

وغريه،  كورونا  مثل  و�لفريو�سات 

بهدف حتفيز �جلهاز �ملناعي ملنع 

دخول �لفريو�س خلاليا �جل�سم.

�لتقنيات  توؤدي  قد  وم�ستقبال 

�ل��ط��ب��ي��ة �مل�����س��ت��ح��دث��ة لإن���ت���اج 

�للقاحات �سد فريو�س كورونا �إىل حدث ثورة يف 

عامل �لطب، لي�س يف عالج �لأوبئة فقط، ولكن يف 

�لور�ثية  �لأمر��س  مثل  �لأخرى  �لعالج  جمالت 

و�ل�سمنة و�ل�سكري ومكافحة �لأور�م �ل�سرطانية 

وقد  �ل��ع��الج،  م�ستحيلة  �لأم��ر����س  من  وغريها 

ي�سبح عالجها حقيقة يف �مل�ستقبل �لقريب، بعد 

�أن كان قدميا يعد دربا من �خليال.

�لتحور  عملية  ف��اإن  و�لهلع  للخوف  د�ع��ي  ول 

توؤثر  ول  �لفريو�سات،  عامل  يف  �عتيادية  عملية 

على �سر�وة كورونا بل قد يزيد من �نت�ساره فقط، 

وقد يحدث �لتحور خلاًل يف �لفريو�س يوؤدي �إىل 

��سمحالل كورونا مبرور �لوقت، ول يكون قادر� 

�لتقنيات  هذه  وبنجاح  �للقاحات،  مقاومة  على 

م�ستقبلية،  وبائيات  هناك  يكون  ل��ن  �ل��و�ع��دة 

و�إذ� حدث ففي غ�سون �سهور قليلة �سيتم �إنتاج 

�للقاحات باإذن �هلل.

�أ�ستاذ �لكيمياء �حليوية و�لتوجيه �لدو�ئي

كلية �ل�سيدلة

يُ��ح�����س��ن ك��ث��ري م���ن �أ���س��ات��ذة 

�جلامعات توظيف و�سائل �لتقنية 

�حلديثة يف عملية �لتعليم و�لتعلم 

�زد�دت  وق���د  ت��الم��ي��ذه��م،  م���ع 

�ل��ت��وظ��ي��ف  ه����ذ�  �إىل  �حل���اج���ة 

�لع�سر  جائحة  ظ���روف  ظ��ل  يف 

�ل��ري��د  ك���ورون���ا 19، وم���ع ك���ون 

�لو�سيلة  هو  �لر�سمي  �لإلكرتوين 

�لأ�ستاذ  ب��ني  للتو��سل  �ملعتمدة 

��ستح�سن  رمبا  �أنه  �إل  و�لطالب؛ 

و�لتلميذ«  »�لأ���س��ت��اذ  �ل��ط��رف��ان 

�لتو��سَل �ل�سريع من خالل بر�مج 

كرنامج  �مل��ك��ت��وب��ة؛  �مل��ح��ادث��ات 

وموؤخر�ً  »تيليقر�م«  �أو  »و�ت�ساب« 

برنامج »�سيقنال«.

�مل�ستحقة  �لثناء  وعبار�ت  �لإجالل  ومع حتية 

لذلك �لأ�ستاذ �لذي �قتطع جزًء� من وقته �خلا�س 

للتو��سل مع تالميذه عر تلك �لو�سائل، وَحِر�س 

�لطلبة  على  �لتاأكيد  ومع  منهم،  قريًبا  يكون  �أن 

و�سرورة  �لبذل،  ذلك  با�ست�سعار 

وتوظيفها  �لفر�س  تلك  �قتنا�س 

علم  من  �لق�سوى  �ل�ستفادة  يف 

�لأ���س��ت��اذ وخ��رت��ه وجت��رب��ت��ه؛ �إل 

بتجنب  �لطلبة  �أحبتي  �أن�سح  �أين 

مناق�سة �خلالف �أو ما يظهر منه 

�سوء فهم مع �لأ�ستاذ عر بر�مج 

�ملحادثات �ملكتوبة.

لقد علمتني �حلياة �أن �جلد�ل 

يوؤول  وما  نقا�س  من  ي�سبقه  وما 

كثري  بحاجة يف  خ�سام،  من  �إليه 

�لأرو�ح،  حل�سور  �لأح��ي��ان  م��ن 

ونر�ت �ل�سوت، وتعابري �لوجه � ل 

�سيما عند �ختالف وجهات �لنظر 

� فالأقالم � ومثلها لوحات �ملفاتيح � ل �أرو�ح لها، 

فكم من نقا�س مكتوب حتول �سريًعا �إىل جد�ل، 

وكم من جد�ل �نتهى بخ�سام وجمافاة، ولرمبا لو 

�أو عر مكاملة  كان ذلك �لنقا�س يف لقاء مبا�سر 

هاتفية؛ ملا �آل �إىل تلك �لنهاية!

�أل�ست ترى � عزيزي �لطالب � �أنك ت�سطر يف 

�أحيان كثرية من حمادثاتك �ملكتوبة �إىل ��ستخد�م 

�سورة رمزية لوجه با�سم، �أو وردة حمر�ء مفعمة 

باحلب، و�أخرى بي�ساء حتمل معنى �لنقاء وطهارة 

ج��ًو�  وتلطف  ع��ب��ارة،  لتخفف  ذل��ك  ك��ل  �لقلب! 

حمموًما، ملعنى مل تق�سده، �أو مق�سود مل يُفهم. 

نعم، يف �لكتابة فر�سة �ملر�جعة و�لتدقيق قبل 

�لإر�سال، لكنها حتًما ل متتلك �لروح �لتي حتملها 

بني جنباتك، وتنعك�س �آثارها على حو��سك �أثناء 

نقا�ساتك.

من  و�أخ��و�ت��ي  و�إخ����و�ين  لنف�سي  فن�سيحتي 

�لطلبة عند �ختالف وجهات �لنظر مع �أ�ساتذتهم، 

�أو  بلقاء  �إم��ا  ذل��ك  معاجلة  على  يحر�سو�  �أن 

�ت�سال هاتفي يت�سع فيه �ملقام للبيان و�لإي�ساح، 

وحت�سر فيه ومعه تعابري �لوجه ونر�ت �ل�سوت، 

فتتقارب �لأرو�ح، ويزول �خلالف، فاإن ذلك �أدعى 

للمق�سود.

رئي�س حترير جملة �لدر��سات �لإ�سالمية 

بكلية �لرتبية 

�أ���س��م��ى معاين  م��ن  �ل��ع��ط��اء  ح��ب  يُ��ع��د خلق 

�إىل  �مل��ي��ل  يف  �لإن�����س��ان  �سلوك  فهو  �حل��ي��اة، 

هذ�  كان  �سو�ًء  لالآخرين،  �لعطاء  يف  �ملبادرة 

�ملعطي  �نتظار  دون  معنوياً،  �أو  مادياً،  �لعطاء 

م��ق��اب��اًل ل��ع��ط��ائ��ه، و�ل��ع��ط��اء خ��ل��ق �إ���س��الم��ي 

له  ت��ع��اىل،  ك����رمي، و���س��ف��ة م��ن ���س��ف��ات �هلل 

للنف�س،  متعة  فهو  عظيمة،  �جتماعية  �آث��ار 

بالإن�سانية. و�رتقاءٌ  بال�سعادة،  و�إح�سا�س 

�هلل  �أن  �لإ�سالم،  يف  �لعطاء  �أهمية  وتكُمن 

عز وجل �أمر به يف كتابه �لكرمي، فقال تعاىل: 

�ْسنَى  ِباحْلُ َق  َو�َسَدّ  * َو�تََّقى  ْعَطى 
َ
�أ َمْن  ا  َمّ

َ
{َفاأ

ر�سوله  به  �أمر  كما  ِللْيُ�ْسَرى}،  ُرهُ  َف�َسنَُي�ِسّ  *

»من  فقال:  �سنته،  يف  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه 

�سن يف �لإ�سالم �سنة ح�سنة فله �أجرها، و�أجر 

من  ينق�س  �أن  غ��ري  م��ن  ب��ع��ده،  بها  عمل  م��ن 

�أي�ساً  �لعطاء  �أهمية  وتزد�د  �سيء«.  �أجورهم 

�ملجتمع،  �أفر�د  بني  و�ملحبة  للمودة،  زرعه  يف 

ومنو  �ل�سوء،  م�سارع  م��ن  للمعطي  ووقايته 

له  و�لثو�ب  �لأج��ر،  وم�ساعفة  وبركته،  ماله، 

و�لآخرة. �لدنيا  يف 

وجمالته  و����س��ع،  بابه  �لعطاء  ح��ب  فخلق 

من  و�لعطاء  �ملال،  من  �لعطاء  منها:  متنوعة، 

ومن  �لن�سيحة،  من  و�لعطاء  و�ملعرفة،  �لعلم 

كذلك  للجار،  و�لعطاء  وقو�ه،  �جل�سد  طاقات 

�ملجالت،  وهذه  �لنا�س،  بني  بالإ�سالح  �لعطاء 

معطاوؤون،  �أنا�ساً  فيها  �أن  �سك  ل  وغ��ريه��ا، 

بخاًل  بخالء  �أن��ا���س  وفيها  للعطاء،  وحم��ب��ون 

�لعطاء.  �سديد�ً، ل ميلكون خلق حب 

لكن �لإ�سالم حذر من �لبخل، وذم �لبخالء، 

�أر�سد  كما  �لقيامة،  يوم  بخلهم  عاقبة  و�أو�سح 

يف  �لعطاء  حب  خلق  لغر�س  عدة؛  و�سائل  �إىل 

�حل�سنة،  �لقدوة  �أهمها  �مل�سلم،  �لفرد  ذ�ت 

�خللق،  ه��ذ�  لغر�س  �لو�سائل  �أجن��ح  من  فهي 

و�ل�����س��الم  �ل�����س��الة  عليه  �ل��ر���س��ول  ك��ان  ف��ق��د 

حبه  يف  �لأعلى  و�ملثل  م�سلم،  لكل  قدوة  خري 

م��ن ل يخاف  ي��ع��ط��ي ع��ط��اء  ف��ك��ان  ل��ل��ع��ط��اء، 

�لبذل،  على  �لنف�س  تدريب  �إن  كذلك  �لفقر، 

�لبذل،  عليها  ويُ�سهل  �لعطاء،  حب  يُك�سبها 

م�سعد�ً  يكون  �لنف�س، حتى  فيزد�د حالوته يف 

فيها  وم��ا  �لآخ���رة،  �ل��د�ر  تذكر  �أن  كما  لها، 

حب  خلق  �لفرد  يف  ينمي  وع��ذ�ب،  نعيم،  من 

عمل  يف  ينطلق  ويجعله  و�جل����ود،  �ل��ع��ط��اء، 

�خلري. �أفعال 

نافعة  ثمر�ت  �لفرد  يجني  �لعطاء،  وبهذ� 

باأنه  �سعوره  تتمثل يف  �لعظيم،  �خللق  هذ�  من 

فيزكي  فيه،  يعي�س  �ل��ذي  �ملجتمع  م��ن  ج��زء 

�لذميم،  و�ل�سح  �لأن��ان��ي��ة،  رذ�ئ��ل  ع��ن  نف�سه 

و�مل�ساكني  �لفقر�ء،  م�سكالت  حل  يف  وي�سارع 

فتزيد  �ملجتمع،  �أف���ر�د  م��ن  �حل��اج��ات  وذوي 

ل���ف���ة، و�ل��رح��م��ة، و�ل���رت�ب���ط ب��ي��ن��ه��م، وم��ن  �لأ

�أعطاه  عما  للفرد  وج��ل  عز  �هلل  تعوي�س  ثم 

ويتقدم  �ملجتمع،  بناء  يتحقق  وبالتايل  لغريه، 

ويزدهر.

فهو  �ل�����س��ع��ادة،  مفتاح  �لعطاء  ح��ب  فخلق 

ف��اأع��ِط،  ح��ي��ات��ه��م،  ل��الآخ��ري��ن  ي�����س��يء  �سمعة 

للمعطاء. فطوبى  يرزق،  �سبحانه  و�هلل  و�أنفق، 

د. �سارة بنت �إبر�هيم �ل�سهيل

�أ�ستاذ �لثقافة �لإ�سالمية �مل�ساعد

ق�سم �لدر��سات �لإ�سالمية – كلية �لرتبية

القيادة بالمشاعر 
به  يق�سد  م�سطلح  ه��و 

ت��ف��ع��ي��ل و�إدخ��������ال �مل��ف��ه��وم 

�ل��ن��ف�����س��ي �ل�����س��ي��ك��ول��وج��ي 

بيئة  يف   »psychology«

�لعمل، كما ذكر خبري �لتنمية 

�ل��ب�����س��ري��ة �ل��دك��ت��ور ر�ك���ان 

�لتعامل  �أن  مبعنى  �ل���ر�وي، 

�لأع��ل��ى  ب��ني  �لعمل  بيئة  يف 

و�ملروؤو�س  و�لرئي�س  و�لأدن��ى 

�لتعامل  م��ب��د�أ  على  يعتمد 

�لإن�ساين، و�لذي هو مرتبط 

ب�سكل مبا�سر مبفهوم �لقيادة 

بامل�ساعر، وهذ� �ملدخل يعمل 

�ملد�خل  مع  جنب  �إىل  جنباً 

�ملادية �لأخرى.

ورمبا ياأتي �سوؤ�ل من �ملدر�ء و�لروؤ�ساء: �أين ذهب مو�سوع 

�لر�تب و�ملكافاآت؟!

وليوجد  لبع�سهما  مكمالن  �ملدخلني  هذين  �أن  و�جل��و�ب 

خطني  يف  ي�سري�ن  هما  لكن  �لآخ���ر،  مكان  يحل  ما  منهما 

متو�زيني �أحدهما يخ�س �لقيادة بامل�ساعر و�لتعامل �لإن�ساين، 

و�إىل جانبه خط �آخر مرتبط بالأمور �ملادية �لأخرى، مبعنى 

�أنه ل يوجد خط يلغي �خلط �لآخر، فالعالقة بينهما عالقة 

تكاملية ولي�ست تعوي�سية.

توحيد  هو  بامل�ساعر  �لقيادة  مفهوم  �لأ�سا�سي يف  �جلانب 

�لأ�سخا�س �ملوجودين يف بيئة �لعمل، مبعنى �أن �لأعلى و�لأدنى 

يف �ملرتبة يعملون كفريق و�حد، لذلك يف بر�مج كثرية يف فرق 

وهو  مهم  �أمر  على  د�ئماً  �لرتكيز  يلزمنا  �لعمل  وجمموعات 

و�لعمل  �لفريق  روح  مبد�أ  يوؤ�س�س  �ملدخل  وهذ�  �لفريق،  روح 

�لت�ساركي يف بيئة �لعمل.

وهنا رمبا ياأتي �سوؤ�ل �آخر مفاده: هل ميكن �أن يوؤدي مفهوم 

�لقيادة بامل�ساعر لالإهمال؟

�أو �لرئي�س  �أن �ملدير  هنا يجب تو�سيح م�ساألة مهمة وهي 

ل يطبق مبد�أ �للني و�لرفق �مل�ستمر يف تعامله مع �ملروؤو�سني، 

�أن  ليناً، و�لأهم  و�أحياناً  �أحيانا حازماً،  �أن يكون  ولكن ميكن 

يبتعد عن �لق�سوة، لذلك د�ئماً نقول �أن �لق�سوة �سيء، و�حلزم 

�سيء �آخر، و�للني مطلوب للقائد ويلزمه �أن يكون ليناً رفيقاً 

�سلى  قوله  �ل�سريف  �حلديث  وكما يف  �ل�سعف،  عن  ويبتعد 

�هلل عليه و�سلم »ما كان �لرفق يف �سيء �إل ز�نه وما نزع من 

�سيء �إل �سانه« �أو كما قال عليه �أف�سل �ل�سالة و�أمت �لت�سليم. 

�إذ�ً �لقيادة بامل�ساعر مفهوم ميزج بني �للني من جهة و�حلزم 

من جهة �أخرى، و�إذ� مت ذلك فلن يكون هناك �إهمال من قبل 

�ملوظف.

يُكت�سب  �ملفهوم  هذ�  هل  �آخ��ر:  �سوؤ�ل  طرح  ميكن  كذلك 

كمهارة �أو هو من �سمن �سفات �لقائد �أو �ملدير �أو �لرئي�س؟

هذ� �ل�سوؤ�ل يقودنا مل�ساألة جدلية قدمية حول »هل �لقائد 

يولد �أم ي�سنع« مع �لأخذ بالعتبار �أن هناك �سمات و�سفات 

�ل�سخ�س ومن ثم تنمى، ولكن  تولد مع  �أن  وخ�سائ�س ميكن 

يبقى �مليل �لأ�سا�سي، و�أنا �أتفق مع وجهة نظر �لدكتور ر�كان 

�حلياة  ي�سنع من خالل جتارب  �أن  �لقائد ميكن  �أن  �ل��ر�وي 

�لتي مير بها، �سو�ًء على �مل�ستوى �ل�سخ�سي، �أو على �مل�ستوى 

و�لدور�ت  �لر�مج  مو�سوع  �إىل  بالإ�سافة  و�لوظيفي،  �ملهني 

ومتابعة  �لكتب،  وقر�ءة  لها،  �أن يخ�سع  �لتي ميكن  �لتدريبية 

بع�س �ملقاطع �ملوجودة على �لنت �أو �ليوتيوب وما �إىل ذلك، 

كل هذه م�سادر للتعلم، �سو�ء كانت حديثة �أو منطية تقليدية، 

�ملدخل  وه��و  �ملدخل  ه��ذ�  ويتعلم  يتعلمها،  �أن  للقائد  ميكن 

�لإن�ساين يف �لتعامل مع �لآخرين.

من �سمن �أمثلة �لقيادة بامل�ساعر، �إلقاء حتية �ل�سباح وحتية 

�مل�ساء مع �لبت�سامة و�لنب�ساط يف ع�سالت �لوجه، م�سافحة 

�ل�ستثنائية  �ل��ظ��روف  غري  يف  »طبعاً  للمروؤو�سني  �لرئي�س 

يف  �ملروؤو�سني  مع  �لدرد�سة  وغ��ريه��ا«،  كورونا  جائحة  مثل 

كان  �إذ�  �ل�سخ�سية  م�ساكلهم  بال�سرورة حل  ولي�س  �أحو�لهم، 

و�لإح�سا�س  و�ل�ستماع  �لإن�سات  جمرد  لكن  م�ساكل،  لديهم 

و�ملالحظة، هذه كلها بحد ذ�تها لدى �أغلب �ملروؤو�سني لتقدر 

بثمن.

�أو  معني  لعمل  �مل��روؤو���س  تاأدية  عند  »�سكر�ً«  كلمة  كذلك 

�إجنازه، كذلك من �لأمثلة �ملهمة �لوعود، حيث نقول للرئي�س 

�أن  من  ب�سيء، خري  تعد  ل  �أن   « د�ئماً:  �لقائد  �أو  �ملدير  �أو 

تعد ثم ل تفي بوعدك«. من �لأمثلة �ملهمة كذلك �إ�ساعة جو 

من �لعد�لة يف �لتعامل مع �لآخرين و�لبعد عن �لتع�سب بكل 

�أنو�عه.

�لقائد  �ل�سخ�سية  تخ�سع  ع��دي��دة  �أخ���رى  �أمثلة  وه��ن��اك 

و�لظزوف �ملحيطة، وكل هذه �لأمور ب�سيطة ولتكلف �لقائد 

�أو �ملدير �أو �لرئي�س �سيئاً ولكن لها �أثر كبري يف فن �لتاأثري على 

�ملروؤو�سني وبالتايل �لأثر �لإيجابي بالولء و�لنتماء للموؤ�س�سة 

ب�سكل عام.

ع�سو �جلمعية �ل�سعودية للعلوم �لرتبوية و�لنف�سية
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أ. د. جمال الدين هريسه

د. ناصر مطلب

أ.د. حمود السالمة

العالج المتجانس بين الحقيقة والخيال

ال تراسل أستاذك

حب العطاء



االجتماعي  العقد  وا�سطة  اجلامعات  متثل 

الذي  املجتمع  بيت  ناحية  من  فهي  املجتمع،  يف 

يتعلم فيه خمتلف االأفراد والفئات ما يحتاجون 

ومن  املجتمع،  يف  �ساحلني  اأع�ساء  ليكونوا  اإليه 

موؤ�س�سيا  دورا  اجلامعات  متار�س  اأخ��رى  ناحية 

عالقة  يف  املجتمعية،  املوؤ�س�سات  كاإحدى  رائدا، 

و�سراكة وارتباط مع خمتلف املوؤ�س�سات واجلهات 

املجتمعية.

تعليمية،  موؤ�س�سات  اجلامعات جمرد  ال متثل 

ولكنها موؤ�س�سات جمتمعية، تتفاعل مع احتياجات 

ومتطلباته،  ال��ت��ن��م��وي��ة،  وق�����س��اي��اه  امل��ج��ت��م��ع، 

اإيجاد حلول  اأكرب يف  بدور  وم�سكالته، وت�سطلع 

على  اأدل  وال  يواجهها،  التي  امل�سكالت  ملختلف 

ذلك من الدور الرائد الذي قامت به اجلامعات 

اإمكاناتها  كافة  وت�سخري  ك��ورون��ا،  جائحة  اأثناء 

وكوادرها الب�سرية يف مواجهة اجلائحة، وال�سعي 

يف اإيجاد حلول على امل�ستوى ال�سحي والتعليمي 

واالجتماعي.

من�سوبي  جت���اه  ال��ع��بء  م��ن  ي�ساعف  وه���ذا 

اجلامعات، لذلك من املهم التحول اجلذري يف بناء 

امل�ستفيدين  مع خمتلف  اال�سرتاتيجية  العالقات 

يف املجتمع، داخليا وخارجيا، فاجلامعات ال تقدم 

حلوال  تقدم  ولكنها  فقط،  تعليما 

الح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع، واح��ت��ي��اج 

يتحقق  وحتى  املجتمع،  موؤ�س�سات 

ذلك فثمة حاجة ملحة الأن تنعك�س 

مفردات  خمتلف  يف  الروؤية  هذه 

والقرارات،  واالإج���راءات،  املنهج، 

وثقافة  وال��ق��ي��م،  واالأخ���الق���ي���ات 

م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة وط��الب��ه��ا، 

وب���رام���ج ال��ك��ل��ي��ات واالأق�������س���ام، 

واأن�سطة املراكز البحثية، وخمتلف 

وامل�ست�سفيات  اجلامعية،  املراكز 

اجلامعية.

خطوات  اجلامعة  اتخاذ  بقدر 

م�سوؤوليتها  يف  فعالة  وم��ب��ادرات 

ب�سمعة  املقابل  يف  حتظى  فاإنها  االجتماعية، 

املجتمع  اأف����راد  جميع  دع��م  ت�سمن  اإي��ج��اب��ي��ة، 

وجذب  التنموية،  ور�سالتها  اجلامعة  الأه��داف 

التناف�سية  ال��ق��درات  ورف���ع  املتميزة،  ال��ك��وادر 

م�ستوى  على  العمل  مناخ  وحت�سني  للجامعة، 

العاملني يف اجلامعة، وحت�سني نوعية اخلدمات 

املقدمة للمجتمع، وال�سراكة مع القطاع احلكومي 

والقطاع اخلا�س، وغري ذلك من مزايا اجتماعية 

خمتلفة.

ه���ن���اك خ����ط����وات م��ل��م��و���س��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م،  وزارة  ات���خ���ذت���ه���ا 

واجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة يف 

امل�����س��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ول��دى 

خا�سة  اإدارة  اجل��ام��ع��ات  بع�س 

ولكننا  االجتماعية،  للم�سوؤولية 

ه���ذه  م��اأ���س�����س��ة  اإىل  ب���ح���اج���ة 

اخلطوات، �سمن خطة اجلامعة، 

معنية  م�ستقلة  اإدارة  وتخ�سي�س 

واإي���ج���اد هيكل  ال�������س���اأن،  ب��ه��ذا 

وت��ط��وي��ر  ب��ه��ا،  خ��ا���س  تنظيمي 

واأع�ساء  ومن�سوبي  طالب  ثقافة 

اأن�سطتها  وم���واءم���ة  اجل��ام��ع��ة، 

جمتمعيا، ومراعاة التوجهات الوطنية.

االجتماعية  للم�سوؤولية  املاأ�س�سة  ه��ذه  مثل 

للم�ستقبل،  املواطنني  تطلعات  تلبي  للجامعات 

حتقيق  يف   ،2030 روؤي���ة  م��ع  متوائمة  وت��ك��ون 

حتقيق  ي�سمن  مبا  التنموية،  براجمها  خمتلف 

تنمية جمتمعية م�ستدامة.

ق�سم االإعالم

لم يفت األوان بعد!
طالب  �سمن  ك��ان  ب��راي��ن،  ال�سيد 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف جم��ال  امل��اج�����س��ت��ري 

والي��ة  جامعة  يف  وال��ت��دري��ب  التعليم 

ك��ل��ورادو، وك��ان قد جت��اوز اخلم�سني، 

العمر  لكن  عمله،  من  متقاعداً  وك��ان 

تعليمه  اإكمال  من  والتقاعد مل مينعاه 

درجة  على  واحل�سول  حلمه  وحتقيق 

دوامها  علمية  درجة  وهي  املاج�ستري، 

االأكادمييني  ظ��روف  لتنا�سب  م�سائي 

املهتمني  التنفيذيني  وامل��دراء  واملهنيني 

العلمية  ال��درج��ات  من  النوعية  بهذه 

جمال  يف  وخرباتهم  قدراتهم  لتطوير 

ال�سيد  يتوقف  ومل  والتدريب،  التعليم 

ح�سل  بل  اخل��ط��وة،  ه��ذه  عند  براين 

على وظيفة يف نف�س اجلامعة ويف التخ�س�س الذي يجد نف�سه فيه.

عاماًل  كان  ال�سابق،  البرتول  وزير  النعيمي،  علي  واملهند�س  الوزير 

اأكرب  تُعد واحدة من  التي  اأرامكوا  تعليم حمدود يف �سركة  ذو  ب�سيطاً 

ال�سركات على م�ستوى العامل قيمًة وتاأثرياً، لكن موقفاً ب�سيطاً اأغ�سبه 

و�سعر فيه باالإهانة، فحول الغ�سب وقتها اإىل طاقة وظفها يف اإكمال 

ما  يوماً  كان  التي  لل�سركة  رئي�ساً  اأ�سبح  حتى  �سغفه  ومتابعة  تعليمه 

عاماًل فيها.

مل يقف الوزير النعيمي عند ذلك املوقف مع �سعور االإحباط والعجز، 

التعليم  له فوجد يف  اأخرى  بل بحث عن و�سيلة متنع ح�سول مواقف 

ثم  املاج�ستري،  ثم  البكالوريو�س،  لدرا�سة  للخارج  ابتعث  حيث  �سالته، 

تدرج يف الوظائف االإدارية والفنية حتى اأ�سبح على راأ�س اأهم �سركة يف 

جمال النفط، لقد كان للتعليم دور مهم يف حياة هذا الوزير.

ومن زمالء االبتعاث، مبتعث للماج�ستري يف عمر االأربعني، مل مينعه 

واإنهاء  تعليمه  اإكمال  من  اأوالده  واأعمار  عائلته  اأف��راد  عدد  وال  العمر 

املاج�ستري يف هذا ال�سن املتقدم، كان ذاك الزميل طموحاً لي�س فقط 

باإكمال تعليمه، بل يف تعلم اللغة االإجنليزية، وجتربة احلياة يف ثقافة 

الريا�س  ن�سر يف جريدة  االأمية  تقرير �سحفي عن حمو  اأخ��رى.  يف 

موؤخرا بعنوان »العائدون اإىل الدرا�سة«، ذكر التقرير ق�سة املراأة التي 

حالت العادات والتقاليد القبلية دون رغبتها يف اإكمال تعليمها، ثم جاء 

الزواج وتعقدت االأمور لديها، فاأ�سبحت يف �سجال ومناورات بينها وبني 

الظروف، تهزمها مرة وتنهار اأمامها مرات، لكنها قاومت تلك الظروف 

واملعوقات يف �سبيل حتقيق تلك الرغبة يف اإكمال التعليم، فتدرجت يف 

مدار�س حمو االأمية حتى مت قبولها يف كلية الرتبية، وبعد تخرجها مت 

تعيينها معلمة، ثم انتهى بها املطاف باأن اأ�سبحت مديرة مدر�سة.

اأيام احتفلنا مع زميل لنا يف الق�سم اأنهى درجة البكالوريو�س  وقبل 

بنجاح من خالل نظام االنت�ساب، وكان ميلك قبل ذلك درجة الدبلوم 

فقط والتي مل تكن ت�سمح له مب�ساحة مقنعة يف جمال التوظيف، فكان 

للدبلوم، وتقدم خطوة مهمة لالأمام  اأ�سرياً  اأن يبقى  اأكرب من  طموحه 

بدرجة البكالوريو�س، وبالرغم من التزامه ال�سخ�سي وان�سباطه املهني 

وم�سوؤولياته االإدارية، اإال اأنه ي�سعى االآن خلطوة اأخرى موؤثرة للح�سول 

على درجة املاج�ستري.

رابح  ورهان  ناجح  خيار  التعليم  اأن  تثبت  الناجحة،  الق�س�س  هذه 

دائماً، واأن العمر والظروف والعادات واملواقف واالأعمال واالرتباطات 

توظيف  بل ميكن  والطموح،  واالإرادة  الرغبة  لديه  ملن  تكون عائقاً  لن 

املعوقات كموؤثرات توقد نريان ال�سغف الداخلي عند االإن�سان وت�سمن 

ا�ستمرار جذوة االإ�سرار والتحدي لتحقيق االأحالم يف اإكمال التعليم. 

ذه��ب«،  اأينما  �ساحبه  يلحق  كنز  »التعليم  ال�سيني:  املثل  يقول 

ليكون  عليه  واحل�سول  الكنز  هذا  عن  البحث  حياتكم يف  فا�ستثمروا 

مرافقاً لكم يف حياتكم، ور�سيداً حمفوظاً يف اآخرتكم، حتى اإذا مات 

ابن اآدم انقطع عمله اإال من ثالث، ومنها »اأو علٌم ينتفع به«. 

كلية الطب

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

حت��دث��ت يف م��ق��ال ���س��اب��ق عن 

اأن  ميكن  التي  واالأدوار  امل��ه��ارات 

االجتماع  وعلماء  اأخ�سائيو  يوؤديها 

اأن  واأك���دت  التكنولوجيا،  خل��دم��ة 

املجتمع والتكنولوجيا يتكونان ب�سكل 

االآخر،  يف  منهما  كل  ويوؤثر  متبادل 

وتو�سلت اإىل حقيقة علمية مفادها 

االجتماع  علم  واأخ�سائيو  علماء  اأن 

التطوير  يف  امل�ساهمة  على  قادرون 

التكنولوجي وتعزيز م�ساهمة التقنية 

يف خلق حياة اأف�سل للجميع.

اأهم  اأحت��دث عن  املقال  يف هذا 

اأربع مهارات مطلوبة يف التكنولوجيا 

االجتماعيون  االأخ�سائيون  وميلكها 

وعلماء االجتماع.

- عقلية متفتحة و�سغوفة:

املجال  يف  خ��ب��رياً  ت��ك��ون  اأن  ذل��ك  يتطلب  ال 

كل  يتعلم  اأن  يحاول  الذي  ال�سخ�س  اإن  التقني. 

االأ�سخا�س  من  اأف�سل  ب�سكل  وينتج  يعمل  �سيء، 

ب�سبب  وذل��ك  م�سبقاً،  �سيء  كل  يعرفون  الذين 

مقدرتهم على تعلم اأ�سياء جديدة!

الف�سولية،  العقول  التكنولوجيا  قطاع  يقدر 

واملبادرين الذين لديهم القدرة على التغلب على 

واق��رتاح  البحث  خ��الل  من  وامل�ساكل  امل�ساعب 

احللول، حتى لو ابتعدت عن درا�سات التكنولوجيا 

طوال  التطبيقي  االجتماع  علم  من  ن��وع  اأي  اأو 

حياتك املهنية.

املجال  الكافية يف  اخلربة  لديك  تكون  ال  قد 

بالتاأكيد املهارات  التقني حتى االآن، ولكن لديك 

البحوث  اإجراء  على  قدرتك  الكت�سابها،  الالزمة 

النمو  عقلية  ه��ي  النقدي  والتفكري  والتحليل 

اخلا�سة بك.

- اإدارة امل�ساريع:

عن  االأك��ادمي��ي��ون  يتحدث  ال 

اإدارة امل�ساريع الأبحاثهم، بالرغم 

م�سروع  اإكمال  يتطلب  ذلك  من 

اأط���روح���ة م��ت��ع��ددة ال�����س��ن��وات، 

مهارات  واالأ�ساليب،  واملناهج، 

امل�ساريع،  اإدارة  يف  ا�ستثنائية 

التوفيق  تتطلب  الأن��ه��ا  وذل���ك 

العمل  وم�سارات  االأولويات  بني 

وقت  يف  املتعددة  واالهتمامات 

واحد.

العمل  تنظيم  تتطلب  اإن��ه��ا 

جيد  ب�سكل  اإجن��ازه  يتم  بحيث 

حول  اأطروحتك  تكن  مامل  املحدد،  الوقت  ويف 

�سخ�س  اأي  يرغب  اأن  النادر  فمن  التكنولوجيا، 

يعمل يف املجال التقني باالطالع عليها، ولكن ما 

يريدون معرفته هو كيفية اإدارتك ملثل هذا العمل 

باملهارات  متيزك  على  دليل  ه��ذا  الأن  ال�ساق، 

يف  امل�ساهمة  من  متكنك  والتي  للتحول  القابلة 

املجال التقني.

- حتليل البيانات:

املعقدة هو  االأ�سياء  وتعلم  القدرة على حتليل 

اأف�سل ما يفعله طالب وحملة الدكتوراه يف علم 

االجتماع، اإن فهم كميات �سخمة من البيانات اأو 

البحث عنها وحتليلها لدعم االإجابة على االأ�سئلة 

به  نقوم  ما  هو  ثاقبة  نظرة  اكت�ساب  جم��رد  اأو 

كمتخ�س�سني يف علم االجتماع.

وكذلك  واالأدل����ة  بالبيانات  م��دف��وع��ون  نحن 

عليك  ب��اأن  القول  يعني  ال  وه��ذا  التكنولوجيا، 

االأبحاث  يف  متخ�س�س  اجتماع  ع��امل  تكون  اأن 

املتخ�س�سني  االج��ت��م��اع  لعلماء  ميكن  الكمية، 

يو�سح  جديد  منظور  تقدمي  النوعي  البحث  يف 

ويف�سر االأ�سكال االأخرى الإنتاج معرفة ذات قيمة.

- التوا�سل:

يف  احل���ال  ه��و  كما  التكنولوجي،  امل��ج��ال  يف 

على  قادراً  تكون  اأن  يجب  االأكادميية،  االأو�ساط 

من  خمتلفة  الأن���واع  املعقدة  امل�سكالت  تو�سيل 

ندوة  يف  بحثك  قدمت  قد  كنت  اإذا  اجلماهري، 

اأو موؤمتر علمي، فرمبا يتعني عليك تعديل اإطار 

وحمتوى العر�س التقدميي اعتماداً على اأهداف 

ومعايري املوؤمتر، االأمر الذي يتطلب حر�ساً على 

عرب  يحدث  اأن  ميكن  ال��ذي  االت�سال  �سوء  فهم 

التخ�س�سات اأو ب�سبب اختالف املجاالت.

التعميم  يف  ال���وق���وع  م���ن  خ���وف���اً  واأخ�������رياً، 

والتب�سيط، �ساأختم باالإقرار باأنه لي�س كل �سركات 

مبتخ�س�سي  للرتحيب  م�ستعدة  التكنولوجيا 

وعلماء االجتماع اأو حتى فهم ما نقوم به، واأي�ساً 

جمهزون  االجتماع  علماء  كل  بال�سرورة  لي�س 

باملهارات املنا�سبة للنجاح اأو الرغبة يف العمل يف 

جماالت التكنولوجيا.

لوقا  للدكتورة  مقال  عن  بت�سرف  مرتجم   *

الدكتوراه يف  درجة  - حا�سلة على  كوزلوف�سكي 

علم االجتماع من جامعة نورث وي�سرتن، وتعمل 

يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  االبتكار  يف 

مايكرو�سفت، يف مدينة �سياتل بالواليات املتحدة 

الباحثني  من  العديد  على  اأ�سرفت  االأمريكية، 

علم  ب��دور  املهتمني  العليا  ال��درا���س��ات  وط��الب 

االجتماع يف جمال التكنولوجيا.

حما�سر بكلية االآداب

حما�سر ومر�سح دكتوراه يف علم االجتماع 

بجامعة ليدز الربيطانية

4 مهارات مطلوبة في التكنولوجيا يملكها األخصائي االجتماعي

نحو هيكلة المسؤولية االجتماعية للجامعات

د. خليل اليحيا
د. عادل المكينزي

عوض العتيبي



وما  »كورونا«  جائحة  �أن  �شك  ال 

قد  �حرت�زية  �إج��ر�ء�ت  من  ر�فقها 

�أث����رت ع��ل��ى ق��ط��اع��ات ع��دي��دة يف 

ب�شقيه  �لتعليم  ومنها قطاع  �لدولة، 

يف  �أ�شبح  حيث  و�جلامعي،  �لعام 

بعد«  »عن  �إلكرتونياً  تعليماً  معظمه 

�أو  »من�شتي«  �أو  »زووم«  نظام  عرب 

من  غريها  �أو  �لتعليمية  �لقنو�ت 

�الأنظمة و�لرب�مج �الإلكرتونية، لكن 

�لعمل  �نقطاع  �أب���د�ً  يعني  ال  ذل��ك 

�إذ  �جلامعة،  �أروق��ة  عن  �لغياب  �أو 

وال  وقائماً  م�شتمر�ً  �لعمل  يز�ل  ال 

ح�شور  ت�شهد  �جلامعة  �أروقة  تز�ل 

�مل��وظ��ف��ن و�ل��ف��ن��ي��ن و�مل��ر�ج��ع��ن 

�لكليات  ط��اب  م��ن  كبرية  ون�شبة 

�لعملية و�لتدريب وطاب �لدر��شات 

�لعاليا..

اإكمال الإجراءات

�ل���ط���ال���ب ع��ي�����ش��ى حم��م��د من 

معهد  يف  يدر�س  �لو�شطى  �أفريقيا 

�للغويات �لعربية ق�شم �للغة و�لثقافة 

�مل�شتوى �لر�بع قال: �أتيت من بلدي 

�لعربية  �ململكة  �إىل  �أ���ش��ب��وع  قبل 

�لف�شل  ح��ذف��ت  حيث  �ل�شعودية، 

�ملا�شي ب�شبب ظروف كورونا، وعند 

قدومي �إىل �ل�شعودية مت �إخ�شاعي 

و�الآن  �مل��ط��ار،  يف  ك��ورون��ا  لفح�س 

و�أخ�شع  �جلامعة،  �شكن  يف  �أقطن 

ل��ل��ع��زل مل���دة ١٤ ي��وم��ا ب��ع��ي��د� عن 

�لطاب وفق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية 

�لتي �تخذتها وز�رة �ل�شحة، و�شبب 

�إك��م��ال  بهو �جل��ام��ع��ة  ت��و�ج��دي يف 

بع�س �الأور�ق �لتي تخ�س �جلامعة، 

وقد وجدت �إد�رة �جلامعة حري�شة 

�الحرت�زية  �الإج��ر�ء�ت  تطبيق  على 

�إر�شادية  مل�شقات  و�شع  من خال 

�الأمن ومعهم مقيا�س  ووجود رجال 

للحر�رة.

ل تاأخري يف الدرا�سة

�لقطوري  �أح��م��د  �لطالب  �أم��ا 

مرحلة  يدر�س  و�ل��ذي  م�شر  من 

و�أدر���س  �أعمل  فيقول:  �لدكتور�ه 

�أنني  و�حلقيقة  �لوقت،  نف�س  يف 

فرتة  منذ  ب��ل��دي  �إىل  �أ���ش��اف��ر  مل 

ط��وي��ل��ة، وق���د وج���دت �إج����ر�ء�ت 

�جل��ام��ع��ة ح��ول ف��ريوي�����س ك��ورون��ا 

�أتعر�س  ومل  وجه،  وباأكمل  جيدة 

ب�شبب  �ل��د�ر���ش��ة  يف  ت��اأخ��ري  الأي 

ع��م��ل��ي��ة  يف  ح���ت���ى  �جل����ائ����ح����ة، 

ج��م��ع �مل��ع��ل��وم��ات م���ن �مل�����ش��ادر 

�ملوقع  عرب  �أدخل  فاإنني  و�ملر�جع 

�مللك  مبكتبة  �خلا�س  �الإلكرتوين 

�شلمان و�أجد كل ما يلزمني ب�شاأن 

�ل�شيء  وهذ�  �لدكتور�ه،  حت�شري 

�مل�شو�ر. عناء  علي  يوفر 

خ�سعت للعزل

عبد�لقا�شم  ماجد  يقول  فيما 

كلية  يف  دك��ت��ور�ه  طالب  �ليمن  من 

�لرتبية: �حلمدهلل كل �شيء على ما 

و�لتعليمات،  �الإج��ر�ء�ت  حول  ير�م 

حيث ال تدخل �أي مكان يف �جلامعة 

�الأمن  رج��ال  من  موظفاً  وجتد  �إال 

ت��ب��ع �جل��ام��ع��ة وم��ع��ه ج��ه��از ك�شف 

�إال  �لدخول  وكذلك مينع  �حل��ر�رة، 

مع و�شع �لكمامة.

وي�شيف: لقد �شافرت �إىل بلدي 

خال جائحة كورونا وجل�شت هناك 

�شهرين،  قبل  وع��دت  يوماً   ١٥ ملدة 

وعند عودتي نزلت تطبيق »توكلنا« 

مل��دة  �ل��غ��رف��ة  يف  ل��ل��ع��زل  وخ�شعت 

بالدر��شة  ت��اأث��رت  حيث  ي��وم��اً،   ١٤

كالتعليم  لي�س  بعد  ع��ن  فالتعليم 

�ل��ع��ادي، وم��ع �لعزم و�الإ���ش��ر�ر كل 

�شيء ي�شبح على ما ير�م، وبالن�شبة 

هيئة  �أع�����ش��اء  م��ع  �لتو��شل  الآل��ي��ة 

من  مم��ت��ازة  �آل��ي��ة  فاإنها  �لتدري�س 

�أما �ملر�جع  خال بر�مج �الإنرتنت، 

فمتوفرة  �ل��د�ر���ش��ة  الأج��ل  �لعلمية 

�خلا�شة  �الإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  عرب 

باجلامعة.

طالب م�ستجد

من جانبه قال �لطالب �مل�شتجد من 

�أوغند� �شامل �شي�شه: قبل �أ�شبوع �أتيت 

و�أن��ا  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  �إىل 

رحلة طويلة،  و�أمامي  م�شتجد  طالب 

وقد خ�شعت لفح�س كورونا يف بلدي، 

وهذ� �أحد �شروط �لقدوم �إىل �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية، ووجدت �الإجر�ء�ت 

�الحرت�زية و�لتعليمات �خلا�شة بجائحة 

كورونا، جيدة يف �جلامعة، ومت �إباغي 

بوجوب �لدخول يف حجر �شحي ملدة ٧ 

�أيام، و�تخذت ذلك �الإجر�ء.

توفري الطاقة

�لعمل يف �جلامعة ال يقت�شر على 

فقد  �الإد�ري،  �أو  �الأك��ادمي��ي  �جلانب 

�لتقينا ب�»حممد ف��اروق« و�شاألناه عن 

فاأجاب  �جلامعة  يف  ت��و�ج��ده  �شبب 

قائا: �شبب وجودي يف �جلامعة �لعمل 

لاإنارة،  �لطاقة  توفري  م�شروع  على 

وقد بد�أنا �لعمل من �الأ�شبوع �ملا�شي، 

ووجدنا �لعمل يف زمن كورونا ممتاز 

وج��دن��ا جمتمع  حيث  ت��وق��ف،  ودون 

�جلامعة حري�شاً وياأخذ باالحتياطات 

و�جلميع يرتدي �لكمامة وبكل مكان 

�إر�شادية،  ومل�شقات  لوحات  يوجد 

وكذلك وجود رجال �الأمن للتنبيه على 

لب�س �لكمامة، علما باأن عملنا مل يتعطل 

يف �جلامعة ب�شبب كورونا.

فني �سيانة

كما �لتقينا بفني �ل�شيانة »�شعان« 

�شيانه  على  يعمل  �ل���ذي  م�شر  م��ن 

�أحد �مل�شاعد يف �جلامعة وبالتحديد 

يف مكتبة �مللك �شلمان، و�لذي بادرنا 

بالقو�عد  ملتزمون  نحن  ب��ال��ق��ول: 

�الحرت�زية و�إج��ر�ء�ت �لتباعد ونعمل 

دون توقف �أو تعطل.

العمل مستمر في الجامعة .. 
واإلجراءات االحترازية أوال
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عيسى: أتيت إلى المملكة قبل أسبوع وأخضع للعزل 
لمدة ١٤ يوما وفق اإلجراءات االحترازية

ماجد: التعليم عن بعد ليس كالتعليم العادي ومع 
العزم واإلصرار كل شيء يصبح على ما يرام

أحمد: لم أسافر إلى بلدي منذ فترة طويلة ولم 
أتعرض ألي تأخير في الدارسة بسبب الجائحة

سالم: خضعت لفحص كورونا في بلدي وهذا أحد 
شروط القدوم إلى المملكة العربية السعودية

خالل جولة لـ»                             « يف زمن كورونا

ماجداحمد �ساملحممد

ً
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شاركت مع عميد شؤون الطالب ومدير األندية في تأسيس فريق الجامعة للعمل التطوعي

شارك في أكثر من مجال تطوعي ونال العديد من شهدات التقدير والتكريم

العنزي: أكثر من 60 طالبًا وطالبة
شاركوا في محجر كورونا

حوار: فهد احلمود

ع��ب��دامل��ج��ي��د ب���ن ع�����س��ك��ر ب��ن 

متري�ض،  اأخ�سائي  العنزي،  �سامل 

وم�����س��رف يف ال��ت��دري��ب واالم��ت��ي��از 

على  وم�سرف  التمري�ض،  بكلية 

التمري�ض،  بكلية  الطالبية  االأندية 

امل�س�ؤولية  اأن��دي��ة  على  وامل�����س��رف 

االج��ت��م��اع��ي��ة، ���س��اه��م ب��االأع��م��ال 

املرحلة  يف  ك��ان  م��ن��ذ  التط�عية 

العمل  حب  معه  ومن��ا  املت��سطة، 

وراء  �سنة  به  وال�سغف  التط�عي 

التمري�ض  بكلية  التحق  حتى  �سنة 

عام 1428ه� ومنذ ذلك العام وه� 

ويبدع  التط�عي  العمل  مي��ار���ض 

م�سرفاً  ثم  البداية  يف  طالباً  فيه، 

وم�جهاً، و�سارك يف تاأ�سي�ض فريق 

جامعة امللك �سع�د التط�عي طالباً 

م�ساركاته بني  وتن�عت  ثم م�ظفاً، 

وحمالت  والعمرة  احل��ج  حمالت 

ت�ع�ية، وه� يطمح ويخطط حالياً 

اخلارجية  احلمالت  يف  للم�ساركة 

�سلمان  امللك  مركز  مع  بالتعاون 

االإن�سانية.. واالأعمال  لالإغاثة 

حبك  ق�سة  عن  بداية  حدثنا   -

و�سغفك ودخ�لك يف عامل التط�ع؟

بداأت يف عامل التط�ع منذ كنت 

من  املت��سطة،  املرحلة  يف  اأدر���ض 

لالإر�ساد  حما�سرات  تنظيم  خالل 

املدر�سي وتنظيم �سف�ف الطالب، 

تخ�ض  التي  االأن�سطة  من  وغريها 

ال���ط���الب، وا���س��ت��م��ر ن�����س��اط��ي يف 

الثان�ية  مرحلة  حتى  اجلانب  هذا 

العامة.

املرحة  التط�ع يف  عن  وم��اذا   -

واأنت طالب؟ اجلامعية 

دخ��ل��ت اجل��ام��ع��ة ط��ال��ب��ا ع��ام 

ال��ت��ط���ع  يف  وع��م��ل��ت  1428ه�، 
احل��ج  منها  م��ن جم���ال،  اأك���ر  يف 

والعمرة، ونلت العديد من �سهدات 

�ساركت يف  كما  والتكرمي،  التقدير 

التمري�ض،  اأعمال تط�عية يف كلية 

كرة  فريق  اأول  الإن�ساء  باالإ�سافة 

���س��ارك  التمري�ض  بكلية  ط��الب��ي 

يف  �سارك  كما  اجلامعة  دوري  يف 

التمري�ض،  ن��ادي  فعاليات  جميع 

منذ  م�ظفا  ثم  ومن  طالبا  وكنت 

�سي�سه. تاأ

- كم �سنة واأنت تعمل يف جمال 

التط�ع؟

اأكر من ١٥ �سنة.

- م���ا اأك����ر ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي 

تط�عية  ب��اأع��م��ال  فيها  ���س��ارك��ت 

واأنت م�ظف؟

هي  فيها  �ساركت  فعاليات  اأكر 

�سن�ات  ع�سر  ملدة  والعمرة  احلج 

متتالية.

التط�ع  يف  كان جمالكم  ماذا   -

امل�ساركة؟ اأثناء 

الهالل  مع  اإ�سعايف  تط�عي  كان 

ال�سع�دي. االأحمر 

- كم ي�ماً تق�س�ن فيها؟

ي�ماً  و15  رم�سان  يف  ي�ماً   15
يف ذي احلجة.

عملكم  عن  بالتفي�سل  حدثنا   -

يف مثل تلك امل�ساركات؟

ن��ق���م ب��اإ���س��ع��اف امل�����س��اب��ني من 

واملعتمرين. احلجيج 

- با�سم من ت�سارك�ن؟

جامعة  ف��ري��ق  ب��ا���س��م  ن�����س��ارك 

ال��ت��ط���ع��ي،  للعمل  ���س��ع���د  امل��ل��ك 

وي�����س��م ال��ف��ري��ق ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات 

عدد  ويتفاوت  باجلامعة،  ال�سحية 

وقد  الأخ��رى،  �سنة  من  امل�ساركني 

الفريق  ه��ذا  تاأ�سي�ض  يف  �ساركت 

عميد  القريني  فهد  والدكت�ر  اأنا 

عبداهلل  واالأ�ستاذ  الطالب،  �س�ؤون 

االأن���دي���ة،  اإدارة  م��دي��ر  امل��ال��ك��ي 

مدير  اأبالغيث  �سالح  واالأ���س��ت��اذ 

�سابقا. نادي احلياة 

عدد  ك��ان  ك��م  م�ساركة  اآخ��ر   -

الفريق؟

عدد  بلغ  لنا  م�ساركة  اآخ��ر  يف 

وقد  وطالبة،  طالباً   60 امل�ساركني 

الفريق  مع  اأذهب  ال�سابق  يف  كنت 

عامل  يف  م�ساركاً  طالباً  ب�سفتي 

ب�سفتي  اأذه����ب  واالآن  ال��ت��ط���ع، 

املتط�عني. على  م�سرفاً 

اأحد من خارج  - يف حال رغب 

بامل�ساركة؟ ال�سحية  الكليات 

يف  امل�����س��ارك��ة  ل��ل��ف��رق  بالن�سبة 

ملن  اإال  ي�سمح  ال  وال��ع��م��رة  احل��ج 

من  ال�سحي  امل��ج��ال  يف  يعمل�ن 

م�ظفني وطالب.

ن����رى م���ن ���س��م��ن مم��ي��زات   -

يف  العمل  ه�  العمل  يف  الرتقيات 

وزارة  مظلة  حتت  تط�عي  جم��ال 

هذه  متتلك  اأعمالك  هل   .. العمل 

املميزات؟

املجال  يف  كاأخ�سائيني  نحن   -

للرتقية  علينا  ي�سرتط  ال  ال�سحي 

تط�عية. اأعمال 

اجل��ام��ع��ة يف جم��ال  دور  م��ا   -

التط�ع؟

فتح  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

جم���االت ال��ت��ط���ع اأم����ام ال��ط��الب 

ب�سكل  داع��م��ة  وه��ي  وال��ط��ال��ب��ات 

اأ���س��ا���س��ي ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

من  االأم�����ر  جميع  يف  وامل���ظ��ف��ني 

دع��م م���ادي وم��ع��ن���ي وت���ف��ري كل 

والراحة. �سبل اخلدمات 

واالأ����س���رة  االأه�����ل  دور  وم���ا   -

واملحيط العائلي يف هذا اجلانب؟

دوراً كبرياً وهم  لهم  اأن  �سك  ال 

احلمد،  وهلل  ومتفهم�ن  داع��م���ن 

وقالباً. قلباً  ومعي 

�سع�د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ف��ري��ق   -

ب�سكل  ي��ت��ج��دد  ال��ت��ط���ع��ي  للعمل 

دوري اأم ماذا؟

فعالية،  كل  مع  يتجدد  الفريق 

الطالب  اأف�سل  اختيار  يتم  حيث 

الأن  اجل��ام��ع��ة،  يف  وال��ط��ال��ب��ات 

اجلامعة  وميثل  ي�سارك  الفريق 

ومنها  الفعاليات  واأك��ر  اأه��م  يف 

وم��ن��ه��ا حمالت  وال��ع��م��رة،  احل��ج 

امل��سمية،  واالإنفل�نزا  التطعيم 

امل��ح��اج��ر  امل�����س��ارك��ة يف  وك��ذل��ك 

وطالب  م�ظفني  من  ك�رونا  اأيام 

وطالبات.

- ك��ي��ف ك��ان��ت م�����س��ارك��ت��ك��م يف 

اجلامعة؟ حمجر 

م�����س��ارك��ت��ن��ا ك��ان��ت م��ع امل��دي��ن��ة 

الطبية اجلامعية يف حمجر جامعة 

م�ساعدين  كنا  حيث  �سع�د،  امللك 

الطبي. للطاقم  اأ�سا�سيني 

- كم كان العدد؟

امل�ساركني  املتط�عني  عدد  كان 

 ٦٠ �سع�د  امللك  جامعة  يف حمجر 

وم�ظفني  وطالبات  طالب  بني  ما 

وم�ظفات.

- ك�نك رئي�ساً للفريق منذ اأربع 

اإىل  االن�سمام  �سروط  ما  �سن�ات 

للعمل  �سع�د  امللك  جامعة  فريق 

التط�عي؟

من  تختلف  االن�سمام  ���س��روط 

ف��ع��ال��ي��ة الأخ�����رى، ف��ل��ك��ل ف��ع��ال��ي��ة 

معينة  وم��ه��ارات  معني  تخ�س�ض 

وي���ت���م اخ���ت���ي���ار ال�����س��خ�����ض وف��ق 

ومهاراته. تخ�س�سه 

الختيار  م��ع��اي��ري  ه��ن��اك  ه��ل   -

الطالب؟

ال �سك اأن هناك معايري الختيار 

يف  امل�ساركني  والطالبات  الطالب 

ه�  االأ�سا�سي  واملعيار  فعالية،  كل 

االأف�سلية.

- وكيف تتم معرفة االأف�سل؟

تخت�ض  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ك��ان��ت  اإذا 

ب���اجل���ان���ب ال�����س��ح��ي ف���اإن���ه ي��ت��م 

اخ��ت��ي��ار ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات من 

كانت  واإذا  ال�سحية،  التخ�س�سات 

اختيار  يتم  ف��اإن��ه  اآخ���ر  جم��ال  يف 

االأن�������س���ب وح�����س��ب ال��ت��خ�����س�����ض 

واملهارة.

اأبرز امل�ساكل التي ت�اجهكم؟  -

الطالب جميعهم مميزون ونحن 

ت�اجهنا  مل  لذلك  االأف�سل  نختار 

م�ساكل. اأي 

أكثر مجاالت التطوع خدمة الحجيج والمعتمرين 
تستغرق 15 يوما في رمضان ومثلها في ذي الحجة

شروط االنضمام للفريق التطوعي تختلف من فعالية 
ألخرى وتخضع للتخصص والمهارات
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دعوة للعودة إلى المدراس في أقرب وقت ممكن
بظالله  �ألقى  كورونا  �أن  �شك  ال 

ع��ل��ى ج���و�ن���ب ع���دي���دة م���ن ح��ي��اة 

�ملد�ر�س،  �إغ��الق  �أبرزها  �الأطفال، 

وق��د �أث��ر ج��دل و����ش��ع ح��ول مدى 

�حتو�ء  يف  �مل��د�ر���س  �إغ��الق  �إ�شهام 

�لوباء.

ففي �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 

�مل��د�ر���س  على  �الإب��ق��اء  موعد  ك��ان 

ب��ذل��ك،  �ل��ق��ي��ام  وكيفية  م��ف��ت��وح��ة، 

على  �أم��رك��ا  ب��رد  تع�شف  م�شكلة 

�لرئي�س  وتعهد  بد�يته.  منذ  �لوباء 

�الأم��رك��ي �جل��دي��د ج��و ب��اي��دن يف 

�الأطفال  ب�»تعليم  �الفتتاحي  خطابه 

يف مد�ر�س �آمنة«.

�ل�شحة  م�����ش��وؤول��و  �أخ����ذ  وق����د 

�لفيدر�ليون هذ� �الأمر بعني �العتبار 

من خالل دعوة الإعادة �الأطفال �إىل 

يف  �ل��ب��الد  يف  �لدر��شية  �لف�شول 

�أقرب وقت ممكن، قائلني �إن معظم 

�الأدلة �ملتاحة ت�شر �إىل �أن �ملد�ر�س 

�أخ��ذ  مت  �إذ�  �آم��ن��ة  تكون  �أن  ميكن 

�الحتياطات �لالزمة كارتد�ء �الأقنعة 

و�حلفاظ على �لتباعد �الجتماعي، 

وفق �شحيفة »نيويورك تاميز«.

لكن على �مل�شوؤولني �ملحليني �أي�شاً 

قيود  لفر�س  م�شتعدين  يكونو�  �أن 

على �الأماكن �الأخرى، مثل �ملطاعم 

�لريا�شية  �ل�شاالت  �أو  �لد�خلية 

�حلفاظ  �أج��ل  م��ن  �لتهوية،  �شيئة 

على معدالت �الإ�شابة منخف�شة يف 

باحثون  قال  ما  وفق  ككل،  �ملجتمع 

�الأمر��س  على  �ل�شيطرة  مر�كز  يف 

كما   .JAMA ملجلة  منها  و�لوقاية 

م�شوؤويل  على  يجب  �أن��ه  �أ���ش��اف��و� 

�ملد�ر�س �حلد من �الأن�شطة �خلطرة 

مثل �لريا�شات �لد�خلية.

مر�كز  يف  �لباحثون  وج��د  وق��د 

و�لوقاية  �الأم��ر����س  على  �ل�شيطرة 

�أن  �أج���روه���ا  در�����ش���ات  ب��ع��د  منها 

معدل �الإ�شابة بالعدوى كان �أقل يف 

�ملد�ر�س منه يف �ملجتمع ككل.

ع�����ش��و  ����ش���رح���ت  ذل������ك  �إىل 

ط��و�رئ  حل��االت  �ال�شتجابة  فريق 

�ل�شيطرة  ملركز  �لتابع  كوفيد19- 

منها،  و�ل��وق��اي��ة  �الأم���ر�����س  ع��ل��ى 

»�مل���د�ر����س  �أن  ح��ن��ني،  م��ارغ��ري��ت 

ت��ع��د م�����ش��در�ً م��ه��م��اً ل��ي�����س فقط 

�ل�شحية  للخدمات  ولكن  للتعليم، 

و�الجتماعية لالأطفال �أي�شاً«.

يتغر  �لوباء  �أن  �لرغم من  وعلى 

جديدة  ���ش��الالت  وتنت�شر  ب�شرعة 

وم�شوؤولون  حنني  �أو�شحت  معدية، 

�الأمر��س  على  �ل�شيطرة  مر�كز  يف 

�أن هناك �لقليل من  و�لوقاية منها، 

�الأدلة على �أن �ملد�ر�س ت�شبب تف�شي 

�ملر�س بهذ� �ل�شكل �لذي �شوهد يف 

تعبئة  وم�شانع  �مل�شنني  رعاية  دور 

�نتقال  زي��ادة  يف  ت�شاهم  �أو  �للحوم 

�لعدوى يف �ملجتمعات.

دع��وة  تعك�س  �ل�شحيفة،  ووف��ق 

بني  �تفاقاً  �آخرين  وم�شوؤولني  حنني 

بع�س كبار �ملعلمني وخرب�ء �ل�شحة 

�أن  يجب  �مل��د�ر���س  �أن  على  �لعامة 

مكان  و�أول  يغلق  مكان  �آخ��ر  تكون 

يفتح عندما يكون �الإغالق �شرورياً.

ي�شار �إىل �أنه يف وقت �شابق، دعا 

للمعلمني،  �الأمركي  �الحتاد  رئي�س 

موؤ�ش�شة  ورئي�س  وينجارتن،  ر�ن��دي 

�إج��ر�ء  �إىل  �شاه،  ر�جيف  روكفلر، 

�ختبار�ت على نطاق و��شع للحفاظ 

�الأطفال  و�إعادة  �آمنة  �ملد�ر�س  على 

�إىل �لف�شول �لدر��شية، لي�س فقط 

ال�شتعادة  ولكن  تعليمية،  الأ�شباب 

ومنح  �ملجانية،  �ملدر�شية  �لوجبات 

وتوفر  �جتماعياً،  منفذ�ً  �الأطفال 

ع����دد ال ي��ح�����ش��ى م���ن �خل��دم��ات 

�ملدر�شية �لتي تعترب حيوية لالأطفال 

ذوي �لدخل �ملنخف�س.

أفضل طريقة لتبقى سريع البديهة

تقنية جديدة لتشخيص سرطان البروستاتا

�شملت  ج��دي��دة،  در����ش��ة  ك�شفت 

�أخذ  �أن  �شخ�س،   2000 من  �أك��ر 

قيلولة منتظمة بعد �لظهر قد تكون 

�شريع  للبقاء  �لطرق  �أف�شل  �إح��دى 

�لقدر�ت  على  و�ملحافظة  �لبديهة 

�لعقلية.

»�ختبار  �أن  �ل��در����ش��ة  ووج��دت 

�مل�شاركون  �أج��ر�ه  �لذي  �خل��رف«، 

ما  ف���رة  �ل��ق��ي��ل��ول��ة يف  �أن  �أظ��ه��ر 

وثيق  ب�شكل  مرتبطة  �لظهر  بعد 

�للفظية  و�لطالقة  �أف�شل  بوعي 

و�لذ�كرة.

و�شملت �لدر��شة، �لتي ن�شرت يف 

�أمن��اط  �ل��ع��ام«،  �لنف�س  »علم  جملة 

تبلغ  �شليما  �شخ�شا   2214 ن��وم 

�أعمارهم 60 عاما و�أكر، يف �لعديد 

من �ملدن �ل�شينية �لكبرة.

ويف �لدر��شة، �أخذ 1534 قيلولة 

�لظهر،  بعد  م��ا  ف��رة  يف  منتظمة 

تر�وح بني 5 دقائق و�شاعتني، بينما 

مل يفعل ذلك 680 �شخ�شا �آخرين، 

هم باقي �أفر�د �لعينة، وفقا ملا ذكره 

موقع �شكاي نيوز.

وق��ال��ت �ل��در����ش��ة: »ب��االإ���ش��اف��ة 

قيلولة  فاإن  �لنعا�س،  من  �حلد  �إىل 

جمموعة  ت��ق��دم  �ل��ن��ه��ار  منت�شف 

تقوية  م��ث��ل  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  متنوعة 

�لذ�كرة، و�ال�شتعد�د للتعلم �لالحق، 

�ال�شتقر�ر  وتعزيز  �الأد�ء،  وحت�شني 

تتم  »مل  �أنه  �إىل  م�شرة  �لعاطفي«، 

جميع  يف  �لتاأثر�ت  هذه  مالحظة 

�حلاالت«.

وم���ع ذل���ك، ق���ال �ل��ب��اح��ث��ون �إن 

�لدر��شة ال ميكن �أن ت�شتنتج ما �إذ� 

�أن  ميكن  �لظهر  بعد  قيلولة  كانت 

متنع �خلرف و�لتدهور �ملعريف لدى 

كبار �ل�شن.

�الأبحاث يف مركز  رئي�شة  وقالت 

�أبحاث �ألزهامير يف بريطانيا، �شارة 

در��شات  �أ�شارت  »بينما  �إمياري�شيو: 

بني  �شلة  وج��ود  �إىل  �أي�شا  �أخ���رى 

هناك  �ل��ن��وم،  نوعية  يف  �لتغر�ت 

تبحث يف  �أك��رب  در����ش��ة  �إىل  حاجة 

بالنوم،  �ملرتبطة  �لعو�مل  من  عدد 

تر�شم  بحيث  �لقيلولة،  فقط  ولي�س 

�شورة �أو�شح عن �ل�شلة بني �خلرف 

و�لنوم طو�ل �ليوم«.

�أولئك  �أن  �ل��در����ش��ة  و�أو���ش��ح��ت 

بعد  منتظمة  قيلولة  �أخ��ذو�  �لذين 

�أعلى  م�شتوى  لديهم  ظهر  �لظهر 

م��ن �ل��ده��ون �ل��ث��الث��ي��ة، مم��ا يعني 

عو�مل  ببع�س  مرتبطة  �لقيلولة  �أن 

�لقلب  ب��اأم��ر����س  �الإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر 

و�الأوعية �لدموية.

ت��ت�����ش��ارع �الأب����ح����اث وت��ت��ع��اظ��م 

�جلهود للت�شدي لهاج�س طاملا ق�سَّ 

كبار  وحت��دي��د�ً  �ل��رج��ال،  م�شاجع 

يباغت  �لربو�شتاتا  ف�شرطان  �ل�شن، 

�لرجال من دون �إنذ�ر.

وق��د ظ��ه��رت ب��ارق��ة �الأم���ل هذه 

�ملرة من كوريا، فقد طور باحثون يف 

و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لكوري  �ملعهد 

�ل��ذك��اء  وف��ق  تعمل  تقنية   KIST
�ال����ش���ط���ن���اع���ي مي��ك��ن��ه��ا �إج������ر�ء 

ت�شخي�س دقيق ل�شرطان �لربو�شتاتا 

بن�شبة %100 من عينة �لبول، وقد 

�أن���و�ع  �كت�شاف  على  �أي�����ش��اً  تعمل 

ملوقع  وفقاً  �ل�شرطانات،  من  �أخرى 

freethink، مما يحمي من �شياع 
�لوقت و�جلهد لبدء �لعالج مبا�شرة. 

وي�����ش��ت��خ��دم �الأط����ب����اء �أح��ي��ان��اً 

�ختبار�ت �لبول لتحديد خطر �إ�شابة 

�لربو�شتاتا،  ب�شرطان  �ل�شخ�س 

��شتخد�م  ميكنهم  ال  ذل���ك،  وم���ع 

�الختبار�ت الإجر�ء ت�شخي�س مبا�شر 

لل�شرطان، الأن �لبول ال يحتوي على 

تركيز�ت عالية مبا يكفي الأي عالمة 

.PSA بيولوجية لل�شرطان، مثل

�إىل عالمة  �لنظر  من  ب��دالً  ل��ذ� 

من  فريق  ط��ّور  و�ح���دة،  بيولوجية 

و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لكوري  �ملعهد 

ميكنه  �حل�شا�شية  فائق  م�شت�شعر�ً 

�ك��ت�����ش��اف ك��م��ي��ات ���ش��غ��رة من 

ل�شرطان  خمتلفة  ع��الم��ات  �أرب���ع 

�لربو�شتاتا، وجمع �لباحثون عينات 

 25 بينهم  كورياً  51 رجاًل  بول من 

م�شاباً ب�شرطان �لربو�شتاتا.

وقام �لباحثون بتدريب �ثنني من 

�أنظمة �لذكاء �ال�شطناعي �ملختلفة 

�مل��وؤ���ش��ر�ت  �أمن���اط يف  ع��ن  للبحث 

�شاأنها  م��ن  �لتي  �الأرب��ع��ة  �حليوية 

م�شاب  �ل�شخ�س  �أن  �إىل  ت�شر  �أن 

ذل��ك،  بعد  �لربو�شتاتا،  ب�شرطان 

�خ��ت��رب �ل��ب��اح��ث��ون �أن��ظ��م��ة �ل��ذك��اء 

�ال�شطناعي على عينات �لبول.

ك�����ان �أح������د �أن���ظ���م���ة �ل���ذك���اء 

�ال�شطناعي قادر�ً على ت�شنيف كل 

�شحيح،  ب�شكل  �ختبارها  مت  عينة 

ك��ان��ت من  �إذ�  ب��دق��ة مب��ا  و�ل��ت��ن��ب��وؤ 

�شخ�س م�شاب ب�شرطان �لربو�شتاتا 

�أم ال.

وي��ع��ت��ق��د �ل��ب��اح��ث��ون �أن����ه ميكن 

تكييف جهاز �ال�شت�شعار �لبيولوجي 

�ل���ذك���ي �خل���ا����س ب��ه��م ل��ل�����ش��م��اح 

�أخرى من  �أنو�ع  لالأطباء بت�شخي�س 

�ختبار�ت  خ��الل  م��ن  �ل�شرطانات 

�لبول.

وق����ال �ل��ب��اح��ث ج���اب ج��ي��وجن: 

يحتاجون  �لذين  للمر�شى  »بالن�شبة 

�شيتم  ع��الج��ات،  �أو  ج��ر�ح��ة  �إىل 

عالية  ب��دق��ة  �ل�شرطان  ت�شخي�س 

لتقليل  �لبول  ��شتخد�م  خ��الل  من 

�خل�����زع�����ات و�ل�����ع�����الج�����ات غ��ر 

تقلل  �أن  ميكن  �ل��ت��ي  �ل�����ش��روري��ة، 

�لطبية وتعب  �لتكاليف  ب�شكل كبر 

�لطاقم �لطبي«.

دراسة جديدة تنبه إلى 
خطر ارتفاع ضغط الدم

�ل�شحية  �ال�شطر�بات  �أكر  من  و�حد�  �لدم  �شغط  �رتفاع  يعد 

�شيوعا يف �لعامل، وغالبا ما يوؤدي �إىل تبعات خطرة، يف حال مل 

يبادر �ل�شخ�س �مل�شاب �إىل �إحد�ث تغير يف نظامه �لغذ�ئي �أو يف 

منط حياته ب�شكل عام.

�لدم يف  يزد�د �شغط  �ل�شحي عندما  �ال�شطر�ب  ويحدث هذ� 

�إىل بذل  �أكر �شيقا، بينما يكون �لقلب م�شطر�  �الأوعية، فت�شبُح 

جهد �أكرب حتى يقوم بعملية �ل�شخ.

وك�شفت در��شة �أمركية حديثة، عن وجود عالقة وثيقة بني درجة 

حر�رة �جل�شم وبني �رتفاع �شغط �لدم.

وذكرت �لدر��شة �أنه عندما يرتفع �شغط �لدم لدى �الإن�شان فاإنه 

حر�رة  �أن  و�أ�شافت  قلبية،  بنوبة  ي�شاب  الأن  عر�شة  �أك��ر  ي�شبح 

�جل�شم تعد موؤ�شر� �أي�شا على �أن �شيئا ما لي�س على ما ير�م.

وينبغي �أال تكون �حلر�رة �أمر� مقلقا �إذ� كانت �أقل من 38 درجة 

مئوية، �أما عندما تتجاوز �مل�شتوى �ملعتاد، فاإنها قد تكون تنبيها �إىل 

�رتفاع يف �شغط �لدم.

يف  �رتفاعا  يالحظ  �ل��ذي  �ل�شخ�س  �إن  �ل�شحة،  خ��رب�ء  ويقول 

درجة �حلر�رة عليه �أال ي�شتبعد �رتفاع �شغط �لدم.

و�شدرت يف �الآونة �الأخرة در��شة مف�شلة عن �لعالقة بني �شغط 

�لدم و�رتفاع درجة �حلر�رة، ون�شرت يف جملة �ملكتبة �لوطنية ملعاهد 

�لطب �لوطنية.

�أن ترتفع درجة �حلر�رة  �أن ما �عتدنا عليه  و�أو�شحت �لدر��شة 

عندما ي�شاب �جل�شم بعدوى، فتحدث ��شتجابة يف �جلهاز �ملناعي 

من �أجل �لتنبيه �إىل �ملر�س، لكن �لتغير �ملفاجئ يف درجة �حلر�رة 

��شطر�ب �شغط  بل عند  بالعدوى،  �الإ�شابة  يح�شل فقط عند  ال 

�لدم �أي�شا.

ويقول �لباحث �شيلدون �شيب�س، وهو �أحد �مل�شاركني يف �لدر��شة، 

يف  ينخف�س  بينما  �ل�شتاء  ف�شل  يف  �أعلى  يكون  �ل��دم  �شغط  �إن 

�أن درجة �حلر�رة �ملتدنية تدفع �الأوعية �لدموية  �ل�شيف، و�أو�شح 

�لذي  �ل��دم  �رتفاعا يف �شغط  يحدثا  �الأم��ر  وه��ذ�  ت�شيق،  �أن  �إىل 

يحتاج �إىل قوة دفع �أكرب حتى ي�شري يف �الأوعية و�ل�شر�يني.

و�أ�شاف �أن �شغط �لدم قد يتاأثر �أي�شا ب�شكل مفاجئ من جر�ء 

�لتغر يف �لطق�س �لبارد، ويف هذه �حلالة، تتفاعل �الأوعية �لدموية 

حتى تتاأقلم مع �لتغر �حلا�شل يف �لرطوبة �أو �لرياح.

�لدم، الأن  �رتفاع �شغط  �شاأن  �لتقليل من  �الأطباء بعدم  ويو�شي 

هذ� �ال�شطر�ب �ل�شحي يو�شف بالقاتل �ل�شامت.

وتظهر �أعر��س �رتفاع �شغط �لدم يف �لغالب من خالل �ل�شد�ع 

�ل�شديد و�ل�شعور بالتعب و�لدو�ر، ورمبا باأمل يف �ل�شدر و�شعوبة يف 

�لتنف�س، ونب�س غر منتظم يف �لقلب، ويف بع�س �الأحيان قد ينزف 

�مل�شاب من �أنفه �أو رمبا يالحظ �أثر� للدم يف بوله.



اململوكة  يوتيوب  من�صة  دفعت 

ل�����ص��رك��ة ج���وج���ل اأك�����ر م���ن 30 

والفنانني  للمبدعني  دوالر  مليار 

مدار  على  االإعالمية  واملوؤ�ص�صات 

وذلك  املا�صية،  الثالث  ال�صنوات 

وفًقا لر�صالة جديدة ن�صرتها املديرة 

التنفيذية »�صوزان وج�صيكي«.

وق���د ت�����ص��اع��ف ع���دد ال��ق��ن��وات 

برنامج  اإىل  ان�صمت  التي  اجلديدة 

ال��ذي  لل�صركة،  ال��ت��اب��ع  ال�����ص��رك��اء 

العائدات  بك�صب  للمبدعني  ي�صمح 

ال�صعف  من  باأكر  االإعالنات،  من 

يف عام 2020.

بنحو  ي��وت��ي��وب  ���ص��اه��م��ت  ك��م��ا 

املحلي  الناجت  يف  دوالر  مليار   16
للواليات املتحدة يف عام  االإجمايل 

 345 ي��ع��ادل  م��ا  2019، ودع��م��ت 
األف وظيفة بدوام كامل.

اأن��ه  اإىل  وج�����ص��ي��ك��ي  واأ����ص���ارت 

املحتوى مواكبة  ي�صعب على �صناع 

امل��ن��ت��دى على  اإر�����ص����ادات  ت��غ��ي��ر 

خالله  م��ن  تعمل  ال���ذي  امل�����ص��ت��وى 

املن�صة.

يوتيوب  اأن  ج�صيكي   واأك����دت 

تريد اأن تكون اأف�صل ب�صاأن تو�صيل 

القنوات  التغيرات لتجنب مواجهة 

بعد  القناة  اإنهاء  يتم  مل�صاكل، حيث 

ثالث اإنذارات يف غ�صون 90 يوًما.

يف  حت��دث��ت  وج�صيكي:  وكتبت 

املحتوى  �صانع  مع  دي�صمرب  �صهر 

 Charlie واي�������ت(  )ت�������ص���اريل 

 penguinz0 قناة  م��ن   White
بعد اأن غرد عن تلقيه اإنذاًرا ب�صبب 

مقطع فيديو قدمي ب�صبب ال�صيا�صة 

املوقف  ه��ذا  اأن  ونعلم  اجل��دي��دة، 

ي�صاركها  التي  االإح��ب��اط��ات  ي�صبه 

�صناع املحتوى االآخرون.

اأي  بحظر  يوتيوب  ق��رار  وك��ان 

م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ن�����ص��ر م��ع��ل��وم��ات 

االأمثلة  اأحد  التزوير  حول  م�صللة 

ال���ت���ي ظ���ه���رت ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات 

الرئا�صية لعام 2020.

حيز  اجلديدة  ال�صيا�صة  ودخلت 

لكن  دي�صمرب،  �صهر  يف  التنفيذ 

ل�صناع  �صماح  اأعطت فرتة  يوتيوب 

اأي  انتهاك  عدم  ل�صمان  املحتوى 

بهم  اخلا�صة  الفيديو  مقاطع  من 

لل�صيا�صات اجلديدة.

التنفيذيون  امل�����ص��وؤول��ون  وواج���ه 

متزايدة  �صغوًطا  اأي�ًصا  يوتيوب  يف 

االإ�صراف  يف  اأف�صل  بعمل  للقيام 

املعلومات  ن�صر  ومنع  املوقع  على 

امل�صللة.

االآن  تركيزها  املن�صة  وحت���ول 

اإىل املعلومات اخلطاأ عن التطعيم. 

وك��ت��ب��ت وج�����ص��ي��ك��ي: ن��ع��م��ل دائ��ًم��ا 

ال�صحيح  ال���ت���وازن  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

بينما  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  االن��ف��ت��اح  ب��ني 

و�صعتها  التي  ب��االإر���ص��ادات  نلتزم 

احلكومات يف جميع اأنحاء العامل.

وم����ن امل��و���ص��وع��ات ال�����ص��اخ��ن��ة 

ال�����ص��ي��ا���ص��ة  االأخ�������رة يف دوائ������ر 

230، الذي  الق�صم  اإ�صالح  التقنية 

الو�صائط  ملن�صات  فعلًيا  ي�صمح 

االج���ت���م���اع���ي���ة، م���ث���ل: ي��وت��ي��وب 

بالعمل  وتويرت،  وجوجل  وفي�صبوك 

املحتوى  عن  امل�صوؤولية  حتمل  دون 

الذي ين�صره االأ�صخا�ص.

اإىل  التنفيذية  املديرة  واأ�صارت 

ال��ق��ان��ون  ب��اع��ت��ب��اره   230 الق�صم 

ال�����ذي ي�����ص��م��ح ب���اإب���ق���اء ي��وت��ي��وب 

من  كبرة  بكمية  وي�صمح  مفتوحة 

امل��ح��ت��وى ع��رب االإن���رتن���ت وك��ذل��ك 

حلماية  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ 

املن�صة.

»يوتيوب« دفعت أكثر من 30 مليار دوالر للمبدعين

امل�صغر  ال��ت��دوي��ن  م��وق��ع  اأع��ل��ن 

»تويرت« عن مبادرة جديدة الإ�صراك 

االإب��������الغ ع��ن  امل�����ص��ت��خ��دم��ني يف 

من�صته،  على  امل�صلّلة  املعلومات 

وذلك من خالل م�صروع يحمل ا�صم 

»برد ووت�ص«.

اأي  ووت�ص«  »برد  ت�صغيل  و�صيتم 

»مراقبة الطيور« ب�صكل منف�صل عن 

للم�صتخدمني  ي�صمح  حيث  »تويرت« 

ال��ت��غ��ري��دات التي  ب��ال��ت��ع��ري��ف ع��ن 

مزّيفة،  اأو  م�صلّلة  تكون  اأن  ميكن 

تبذل  التي  املن�ّصة  قالت  م��ا  وف��ق 

ج���ه���وداً ال���ص��ت��ئ�����ص��ال امل��ح��ت��وي��ات 

املزّيفة وامل�صّرة. وياأتي امل�صروع مع 

التوا�صل  وو�صائل  »تويرت«  تعّر�ص 

االج��ت��م��اع��ي االأخ�����رى الن��ت��ق��ادات 

لف�صلها يف وقف الت�صليل والتالعب 

ب��امل��ع��ل��وم��ات خ����الل االن��ت��خ��اب��ات 

وباء  وانت�صار  االأمركية  الرئا�صية 

كوفيد19- وق�صايا اأخرى.

كيث  »ت��وي��رت«  رئي�ص  نائب  وق��ال 

اخلطوة  هذه  اإن  مدونة:  يف  كوملان 

االأ���ص��وات  ن��ط��اق  »لتو�صيع  ت��ه��دف 

هذه  من جمابهة  ت�صكل جزءاً  التي 

ال�صبب  »لهذا  واأ���ص��اف  امل�صكلة«. 

نحن نقّدم برد ووت�ص، برنامج رائد 

ملقاربة جديدة  املتحدة  الواليات  يف 

ي��ق��وده��ا امل��ج��ت��م��ع ل��ل��م�����ص��اع��دة يف 

على  امل�صلّلة  املعلومات  مع  التعامل 

تويرت«.

امل�صروع  اأن  اإىل  ك��ومل��ان  واأ���ص��ار 

ي�����ص��م��ح ل���الأ����ص���خ���ا����ص ب��ت��ح��دي��د 

ال��ت��غ��ري��دات ال��ت��ي ي��ع��ت��ق��دون اأن��ه��ا 

م�صلّلة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  حت��ت��وي 

وتدوين مالحظات حولها.

نهدف  امل��ط��اف  نهاية  »يف  وق��ال 

مرئية  املالحظات  ه��ذه  جعل  اإىل 

يف  ت��وي��رت  جلمهور  مبا�صر  ب�صكل 

اإجماع  هناك  يكون  عندما  العامل 

من  ومتنوعة  وا�صعة  جمموعة  من 

امل�صتخدمني«.

ت��ف��ا���ص��ي��ل  ت�����زال  ال  ح���ني  ويف 

امل�����ص��روع اجل��دي��د غ��ر وا���ص��ح��ة، 

م��ق��ارب��ة  اإىل  ت�صتند  اأن���ه���ا  ي��ب��دو 

التي  لتلك  امل�صابهة  امل�صادر  ح�صد 

يتتبعها ويكيبيديا، حيث يتم فح�ص 

امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ح��ّق��ق م��ن��ه��ا عرب 

جمموعة وا�صعة من امل�صادر.

فيها:  قال  تغريدة  »تويرت«  ون�صر 

الختبار  اأ�صخا�ص  عن  نبحث  »نحن 

ال��والي��ات املتحدة«.  االأم��ر يف  ه��ذا 

»�صن�صتخدم  التغريدة:  واأ���ص��اف��ت 

للم�صاعدة  وتعليقاتكم  املالحظات 

ومعرفة  الربنامج  ه��ذا  تطوير  يف 

كيفية الو�صول اإىل هدفنا يف جعل 

جم��ت��م��ع ت��وي��رت ي���ق���ّرر م��ت��ى يجب 

اإ�صافة �صياق اإىل تغريدة وما الذي 

يجب اإ�صافته«.

ك�صف تقرير ل�صحيفة »غارديان« 

»وات�صاب«  تطبيق  اأن  الربيطانية، 

ل���ل���م���را����ص���الت خ�������ص���ر م���الي���ني 

امل�����ص��ت��خ��دم��ني خ����الل االأ���ص��اب��ي��ع 

االأخرة، بعد اإعالنه اإطالق حتديث 

مع  بياناتهم  ي�صارك  للجدل  مثر 

�صركته االأم »في�صبوك«.

اإطالق  اأجل  اأن »وات�صاب«  ورغم 

هذا التحديث الذي كان من املقرر 

اأن يبداأ العمل به يف 8 فرباير، فاإن 

التطبيق �صهد »هجرة جماعية« اإىل 

امل�صتخدمون  ي��رى  بديلة  خدمات 

مثل  وخ�صو�صية،  اأمانا  اأك��ر  اأنها 

و»تليغرام«. »�صيغنال« 

االأوىل  الثالثة  االأ�صابيع  وخالل 

مليون   25 حمل  يناير،  �صهر  م��ن 

العامل تطبيق  �صخ�ص على م�صتوى 

»ت��ل��ي��غ��رام« ع��ل��ى ه��وات��ف��ه��م، فيما 

مليون   7.5 »���ص��ي��غ��ن��ال«  اك��ت�����ص��ب 

م�����ص��ت��خ��دم ج��دي��د، وف��ق��ا الأرق����ام 

الداخلية يف  ال�صوؤون  ن�صرتها جلنة 

الربملان الربيطاين.

االأرق��ام  هذه  اأن  بيانات  وترجح 

وات�����ص��اب،  »ه���ج���ر«  اإىل  اجت��ه��ت 

ب��اأع��داد  م�صبوق  غ��ر  ت��راج��ع  يف 

التطبيق. م�صتخدمي 

�صبيل  على  املتحدة  اململكة  ويف 

قائمة  يف  »وات�صاب«  هبط  املثال، 

بداية  يف  تنزيال  التطبيقات  اأك��ر 

يناير، من املركز الثامن اإىل الثالث 

تطبيق  فاإن  املقابل  والع�صرين، ويف 

بني  م��ن  يكن  مل  ال��ذي  »�صيغنال« 

اأكر األف تطبيق حتميال يف البالد، 

�صعد اإىل املرتبة االأوىل خالل اأيام 

يف ال�صهر ذاته.

مديرة  ع��ن  »غ��اردي��ان«  ونقلت 

وال�صرق  الأوروب��ا  العامة  ال�صيا�صة 

»وات�صاب«  يف  واإفريقيا  االأو���ص��ط 

اأن  »اأعتقد  قولها:  �صويني،  نيام 

التطبيق  م��ن  اجلماعية  ال��ه��ج��رة 

م���رت���ب���ط���ة ب���ت���ح���دي���ث ����ص���روط 

اخلدمة«.

»الهدف  اإن  �صويني  نيام  وقالت 

من التحديث القيام باأمرين: متكني 

حول  امليزات  من  جديدة  جمموعة 

ر�صائل االأعمال، وتقدمي تو�صيحات 

ال�صفافية  م��ن  اأك���رب  ق��در  وت��وف��ر 

املوجودة  ال�صركة  �صيا�صات  ح��ول 

ت��وج��د  »ال  وت���اب���ع���ت:  م�����ص��ب��ق��ا«. 

تغيرات على م�صاركة البيانات مع 

في�صبوك يف اأي مكان يف العامل«.

تاأخر  اأع��ل��ن  »وات�����ص��اب«  وك���ان 

اإط�����الق ال��ت��ح��دي��ث امل���ذك���ور اإىل 

منت�صف مايو املقبل، واأكد يف بيان 

اجلديدة  اخل�صو�صية  »�صيا�صة  اأن 

ال توؤثر على خ�صو�صية ر�صائلك مع 

باأي �صكل من  العائلة  اأو  االأ�صدقاء 

االأ�صكال«.
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»بيرد ووتش« برنامج من تويتر لمحاربة المحتويات الزائفة 

هجرة جماعية من »واتساب« خالل أسابيع

 »MagSafe« آيفون« وملحق«
يؤثران على األجهزة الطبية

قامت �صركة »اأبل« بتحديث م�صتند الدعم الفني الذي يحذر م�صتخدمي 

تنظيم  اأجهزة  مع  يتداخل  قد   MagSafe ملحق  اأن  من  »اآيفون«  هواتف 

قد  التي  الطبية  االأجهزة  من  وغرها  الرجفان  ومزيالت  القلب  �صربات 

تتاأثر باملغناطي�ص.

وتهدف املغناطي�صات املوجودة يف �صل�صلة هواتف iPhone 12 وملحقات 

اإبقاء امللحقات  MagSafe اإىل ت�صهيل ال�صحن الال�صلكي، باالإ�صافة اإىل 
مثبتة يف اجلزء اخللفي من هاتف »اآيفون« نف�صه.

للت�صبب يف م�صاكل ملحوظة  قوياً  يكون  املغناطي�ص قد ال  اأن  ويف حني 

طبية  ح��االت  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ص  ف��اإن  العاديني،  للم�صتخدمني 

تتطلب ا�صتخدام اأجهزة طبية متخ�ص�صة قد يواجهون م�صاكل اإذا اقرتب 

هاتف »اآيفون« اخلا�ص بهم كثراً من هذه االأجهزة الطبية.

 ،MagSafe ويف حتديث ل�صفحة الدعم حول املغناطي�صات امل�صتخدمة يف

اأ�صافت »اأبل« اإ�صارة حتذر من تاأثر هذا امللحق على االأجهزة الطبية، مبا 

يف ذلك اأجهزة تنظيم �صربات القلب املزروعة واأجهزة اإزالة الرجفان التي 

قد حتتوي على م�صت�صعرات ت�صتجيب للمغناطي�ص وموجات الراديو.

ومل ت�صرح »اأب��ل« ما ميكن اأن يحدث يف مثل هذه احل��االت، لكن اأ�صواأ 

ال�صيناريوهات قد يت�صمن وقف ت�صغيل اجلهاز الطبي مما قد يوؤدي ملوت 

م�صتخدمه.

واقرتحت »اأبل«، لتجنب اأي تفاعالت حمتملة مع هذه االأجهزة، االحتفاظ 

مبلحقات هواتف اآيفون و MagSafe على م�صافة اآمنة من االأجهزة الطبية، 

وعادًة ما تكون امل�صافات املقرتحة اأكر من 15 �صم، وتزداد اإىل اأكر من 30 

�صم عند اإجراء عملية ال�صحن الال�صلكي للهاتف.

ون�صحت »اأبل« بالت�صاور مع الطبيب وال�صركة امل�صنعة للجهاز للح�صول 

.MagSafe �على االإر�صادات املحددة فيما يتعلق ب

 MagSafe اأو  »اآيفون«  ملحقات  اأحد  اأن  يف  امل�صتخدمون  ا�صتبه  واإذا 

يتداخل مع اأجهزتهم الطبية، فاإن »اأبل« طلبت من امل�صتخدمني بالتوقف عن 

ا�صتخدام الهاتف اأو امللحق على الفور.

وياأتي التحديث بعد تقرير يف جملة Heart Rhythm Journal اأعده 

تنظيم  MagSafe على جهاز  تاأثرات  اأطباء يف مي�صيغان اختربوا  ثالثة 

�صربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع لدى املري�ص.

وعندما مت و�صع جهاز »اآيفون« بالقرب من �صدر املري�ص، توقفت االأجهزة 

الطبية عن العمل ب�صكل طبيعي مع تغر و�صعها الوظيفي.

املجال  اإزال��ة  مبجرد  الطبيعية  وظيفته  اإىل  اجلهاز  يعود  الغالب  ويف 

املغناطي�صي اخلا�ص باأجهزة وملحقات »اآيفون«، مما يجعل التاأثر موؤقتاً يف 

معظم احلاالت، ومع ذلك، اأو�صت »اأبل« بزيارة الطبيب كاإجراء احرتازي يف 

حال الحظ امل�صتخدم اأي تداخل مع اأجهزته الطبية.



كتب: فهد الفليج 

لإدارة  التابع  الإعللام  نادي  نظم 

�للشلل�ؤون  بللعللمللادة  الطابية  الأنللديللة 

»دور  بعن�ان  تدريبية  دورة  الطاب 

�شمعة  بناء  يف  الر�شمي  املتحدث 

في�شل  الأ�للشللتللاذ  قدمها  املللنلل�للشللاأة«، 

العنزي ع�ش� هيئة التدري�س بق�شم 

املرئي  الت�شال  تقنية  الإعام عرب 

»من�شة زووم« بح�ش�ر املقدم طال 

ل�زارة  الر�شمي  املتحدث  ال�شله�ب 

الداخلية.

تللنللاولللت الللللللدورة عللللدة حملللاور 

الر�شمي  املتحدث  بني  الفرق  منها: 

الأخطاء  الأزملللة،  با�شم  واملتحدث 

املتحدث  عمل  يف  انت�شاراً  الأكللر 

ت�اجه  التي  التحديات  الر�شمي، 

املتحدث الر�شمي »حتديات داخلية 

وحتديات خارجية«.

اللللدورة حر�ًشا من  هللذه  وتللاأتللي 

نادي الإعام على تزويد امل�شرتكني 

بللدور  لللاإملللام  املللرجلل�ة  باملعل�مات 

املتحدث الر�شمي، ويف ختام الدورة 

قّدم نادي الإعام الع�ش�ية ال�شرفية 

بللالللنللادي للل�للشللعللادة امللللقلللدم طللال 

ال�شكر  اإىل  بللالإ�للشللافللة  ال�شله�ب 

والتقدير الكبري له، كما قدم ال�شكر 

العنزي  في�شل  لاأ�شتاذ  اجلللزيللل 

ت�زيع  ومت  للللللدورة،  تقدميه  نظري 

�شهادات ح�ش�ر على امل�شرتكني.

كتب: فهد الفليج

ال�شناعية  الهند�شة  نللادي  نظم 

الطابية  الأنلللديلللة  لإدارة  الللتللابللع 

خا�شاً  لقاء  الطاب  �ش�ؤون  بعمادة 

الب�شرية  امللللل�ارد  وزيلللر  مللعللايل  مللع 

والتنمية الجتماعية املهند�س اأحمد 

ي�م  وذلللك  الراجحي،  �شليمان  بن 

الأحد 18 جمادى الآخرة 1442هل 

التح�ل« بح�ش�ر  يف مبادرة »�شّناع 

بن  فهد  د.  الطاب  �للشلل�ؤون  عميد 

حمد القريني.

حلل�للشللر اللللللقللاء اأكللللر ملللن 120 

الت�شال  تقنية  عرب  وطالبة  طالباً 

معاليه  رحلة  اللقاء  وتناول  املرئي، 

واأبللرز  املهنية  وجتربته  التعليمية 

املبادرات والإجنازات، وت�طني املهن 

ت�شاوؤلت  عن  والإجابة  الهند�شية، 

ومقرتحات الطاب.

اللقاء غرد معاليه عرب  يف نهاية 

ح�شابه يف ت�تري: �شررت بلقاء اأبناء 

الهند�شة  طاب  من  ال�طن  وبنات 

يف  �شع�د  امللك  بجامعة  ال�شناعية 

مبادرتهم املميزة »�شّناع التح�ل«.

فخ�ر جداً بحما�شهم وطم�حاتهم 

يف  م�شاهمني  اهلل  بللاإذن  �شيك�ن�ن 

دفع عجلة التنمية ال�طنية.

األخيرة17 العدد 1390 - الأحد 25 جمادى الآخرة 1442هـ املوافق 7 فرباير 2021م 12
دعوة لالنضمام لجوالة الجامعة

دعت عمادة �ش�ؤون الطاب ممثلة بج�الة 

جامعة امللك �شع�د لان�شمام للج�الة وعن 

الثاين  الدرا�شي  الف�شل  يف  الت�شجيل  بدء 

1442هل 
ج�الة  ت�شارك  عللام   30 مللن  اأكللر  منذ 

بيت  حجاج  خدمة  يف  �شع�د  امللك  جامعة 

اهلل احلرام وغريها من الربامج التط�عية 

على امل�شت�ى املحلي والدويل، ومن اأبرز هذه الربامج: مع�شكرات البيئة، 

ومع�شكرات خدمة املعتمرين، ومع�شكرات اخلدمة العامة باحلج. 

وفد من كلية التربية يزور مؤسسة »إخاء«

باب  ومللن  واجلللل�دة  للتط�ير  الرتبية  كلية  وكالة  اأعللمللال  خطة  �شمن 

امل�ش�ؤولية الجتماعية وم�شاركة املجتمع يف تنميته، قام وفد من كلية الرتبية 

الأيتام  لرعاية  اخلريية  للم�ؤ�ش�شة  التابعة  النم�ذجية  الفلل  لأحد  بزيارة 

»اإخاء« وذلك ي�م الإثنني 1 فرباير 2021م.

وكانت الكلية قد تلقت دع�ة من م�ؤ�ش�شة »اإخاء« تهدف لا�شتفادة من 

الأكادمييني والرتب�يني يف الكلية فيما ي�شاهم يف حتقيق ال�شتقرار النف�شي 

والجتماعي لاأيتام، و�شم ال�فد كا من وكيل كلية الرتبية للتط�ير واجل�دة 

د. فايز الفايز، د. اأحمد بن يحيى ع�شريي، اأ. حمد بن نايف احلربي.

�شبل  لبحث  »اإخللاء«  م�ؤ�ش�شة  يف  مب�شرفني  الجتماع  الزيارة  وت�شمنت 

الأيتام،  من  بعدد  ال�فد  التقى  كما  اخلللربات،  وتبادل  الكلية  مع  التعاون 

وحتدث اأع�شاء ال�فد عن عدد من امل�ا�شيع املحفزة لهذه الفئة الغالية.

ووعد  الكلية  من  مقدمة  تذكارية  هدية  ال�فد  قدم  الزيارة  نهاية  ويف 

بدرا�شة �شبل التعاون وتقدمي اخلدمات ال�شت�شارية للم�ؤ�ش�شة.

حلقة نقاش »المراجعة المنهجية« غدًا

تعليم  البحثي يف تط�ير  التميز  الب�شرية يف مركز  التنمية  تنظم وحدة 

�شمن  املائة  بعد  والت�شعني  الرابعة  احللقة  »اأفكر«  والريا�شيات  العل�م 

»املراجعة  بعن�ان  اأ�شب�عيا  املركز  يعقدها  التي  النقا�س  حلقات  �شل�شلة 

املنهجية« من اإعداد وتقدمي الدكت�ر رجاء نقاء املطريي اأ�شتاذ ق�شم الرتبية 

اخلا�شة امل�شاعد- كلية الرتبية بجامعة امللك �شع�د، وذلك ي�م غد الثنني 

1442/6/26 هل   امل�افق 8 / 2/ 2021 م، يف متام ال�شاعة الثامنة م�شاء 
عن طريق قاعات زوم الفرتا�شية.

»فن االرتجال« دورة تدريبية بوحدة المسرح

كتب: فهد الفليج

نظمت وحدة امل�شرح بعمادة �ش�ؤون الطاب م�ؤخراً دورة تدريبية عن بعد 

بعن�ان »فن الرجتال« قدمها الأ�شتاذ م�شعل القا�شب.

بني  الفرق  الرجتللال،  مفه�م  وهللي:  املحاور  عللدًدا من  الللدورة  تناولت 

م�انع  لللارجتللال،  ال�شرورية  الأوقلللات  الن�س،  عللن  واخللللروج  الرجتلللال 

الناجح،  امل�شاعدة لارجتال  الع�امل  الفعال،  الرجتال، مهارات الرجتال 

الرجتال لغري املمثل يف امل�شرح.

امل�شرح  وحدة  تنفذها  التي  والربامج  الدورات  الدورة �شمن  تاأتي هذه 

خال الف�شل الدرا�شي الثاين لهذا العام ويف اإطار الدور املهم التي تق�م به 

وحدة امل�شرح لتط�ير قدرات الطاب يف جمال امل�شرح.

دورة حول دور المتحدث الرسمي وسمعة المنشأة

وزير الموارد البشرية يلتقي طالب الهندسة الصناعية 

نظمها نادي الإعالم وا�ضت�ضاف متحدث الداخلية


