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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

/http://rs.ksu.edu.sa

فتح التقديم على برامج
الدراسات العليا

« »L4Lم�رشوع بكلية العلوم لك�شف ال�رسطان

الليزر من أجل الحياة

ق��ام ب��اح��ث��ون يف جم��ال فيزياء
الليزر يف خمترب علوم الأتوثانية
بكلية ال��ع��ل��وم بت�صميم م�شروع
بحثي م�شرتك «ال��ل��ي��زر م��ن �أج��ل
احل����ي����اة» «Lasers4Life -
 »L4Lي��ه��دف لت�أ�سي�س طريقة
جديدة لقيا�س امل�ؤ�شرات احليوية
با�ستخدام تقنيات مبتكرة لليزر
الفيمتوثانية بالتعاون مع جامعة
لودفيغ ماك�سميليان ومعهد ماك�س
بالنك للب�صريات الكمية يف �أملانيا
بقيادة الربوفي�سور فرين�س كراو�س
وفريقه ،وبالتعاون مع �أخ�صائيي
علم الأوراوم الدكتور خالد ال�صالح،
والربوفي�سور جني مارك نوبلتز من
م��رك��ز علم الأورام اجل��ام��ع��ي يف
املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود.
التفا�صيل �صـ 2

وزير الموارد البشرية يلتقي طالب الهندسة الصناعية

انتهاء «األرينا» ..قريبًا

تعاون بين
«التمريض» وجامعة
اليمامة

12

ق��ام معايل رئي�س اجلامعة د.
بدران بن عبدالرحمن العمر بزيارة
تفقدية خ�لال الأ���س��ب��وع املا�ضي
مل�شروع جممع الأرينا الريا�ضي يف
املدينة اجلامعية ،والذي بات قريباً
من االنتهاء وبدا كعالمة فارقة من
م�شروعات اجلامعة اجلديدة.
و�أكد معايل رئي�س اجلامعة على
���ض��رورة ب��ذل ك��ل اجل��ه��د ،ل�ضمان
خروج امل�شروع ب�صورة تنال �إعجاب
ال��زائ��ري��ن ور���ض��اه��م� ،ضمن �أعلى
معايري اجلودة يف التنفيذ.

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�شد ،م�ؤخراً رئي�س جامعة
ال��ي��م��ام��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور
ح�����س��ام ب��ن حم��م��د رم�����ض��ان،
ووكيل جامعة اليمامة الدكتور
وليد بن حممد �أبامني ،مبقر
الكلية .
التفا�صيل �صـ 2

كبرية من طالب الكليات العملية
وال���ت���دري���ب وط��ل�اب ال��درا���س��ات
العاليا..
التفا�صيل �صـ 9

التفا�صيل �صـ 3

اإلجراءات االحترازية أوالً
ال �شك �أن جائحة «كورونا» وما
راف��ق��ه��ا م��ن �إج����راءات اح�ترازي��ة
ق��د �أث���رت على قطاعات عديدة
يف ال��دول��ة ،ومنها قطاع التعليم
ب�شقيه ال��ع��ام واجل��ام��ع��ي ،حيث

�أ�صبح يف معظمه تعليماً �إلكرتونياً
«ع��ن بعد» ع�بر نظام «زووم» �أو
«من�صتي» �أو القنوات التعليمية
�أو غريها من الأنظمة والربامج
الإل��ك�ترون��ي��ة ،لكن ذل��ك ال يعني

«علوم األرض»
أفضل جمعية علمية

اعتمد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن
�إبراهيم احلميزي نتائج تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات العلمية للعام اجلامعي
1441هـ .وك�شفت نتائج التقييم عن التايل:
 ح�صول اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر���ض على املركز الأول وجائزةمعايل رئي�س اجلامعة للأداء املتميز ك�أف�ضل جمعية علمية.
 ح�صول اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة على املركز الثاين. ح�صول اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان على املركز الثالث وجائزةمعايل رئي�س اجلامعة للأداء املتميز ك�أف�ضل جمعية �صحية.
 ح�صول اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية على جائزة معايل رئي�ساجلامعة للأداء املتميز ك�أف�ضل جمعية �إن�سانية.
كما ح�صلت كل من اجلمعية ال�سعودية لأمرا�ض ال�سمع والتخاطب،
اجلمعية ال�سعودية ل�صحة الرجل ،واجلمعية ال�سعودية لأمرا�ض وجراحة
اجللد على جائزة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،وذلك
ك�أف�ضل جمعيات يف حت�سن الأداء طبقاً للدرجات التي ح�صلت عليها
مقارنة بالعام املا�ضي.

ت�ستطلع �سري العمل باجلامعة يف زمن كورونا
�أبداً انقطاع العمل �أو الغياب عن
�أروقة اجلامعة� ،إذ ال يزال العمل
م�ستمراً وقائماً وال ت��زال �أروق��ة
اجلامعة ت�شهد ح�ضور املوظفني
وال��ف��ن��ي�ين وامل���راج���ع�ي�ن ون�����س��ب��ة

�أعلنت عمادة الدرا�سات العليا عن فتح بوابة القبول للتقدمي على برامج
الدرا�سات العليا االعتيادية «دبلوم عايل/ماج�ستري/دكتوراه» للعام اجلامعي
1443هـ ،ولالطالع على الربامج املتاحة واملقابل املايل وتفا�صيل ال�سداد
و�شروط القبول املطلوبة «الالئحة املوحدة للدار�سات العليا  /اجلامعة /
الربنامج» يرجى زيارة الرابط التايل:
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836
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أخبار

«العلوم الرياضية» تطلق جائزة
«جسر» للريادة في الرياضيات
�أعلن رئي�س
جم��ل�����س �إدارة
اجل�����م�����ع�����ي�����ة
ال�������س���ع���ودي���ة
ل������ل������ع������ل������وم
ال���ري���ا����ض���ي���ة
«ج���������س����ر» د.
ب��ن��در املح�سن
موافقة جمل�س
اجل�����م�����ع�����ي�����ة
د .املح�سن
د .النذير
ع���ل���ى �إط��ل��اق
اجل�����م�����ع�����ي�����ة
جلائزة «ج�سر» للريادة يف الريا�ضيات ،للف�صل الدرا�سي احل��ايل،
وت�شكيل جلنتها الإ�شرافية.
وقال املح�سن� :إن اجلائزة تهدف �إىل تطوير املعرفة يف الريا�ضيات
وتعليمها يف اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل اكت�شاف املتميزين
واملبدعني يف الريا�ضيات وتعلمها وت�شجيعهم وحتفيزهم ،و�إبراز التجارب
الإبداعية يف تعليم الريا�ضيات ،ومن ثم تعميمها كي ي�ستفاد منها ب�شكل
�أكرب يف الواقع التعليمي ،وحتقيق التوا�صل العلمي والرتبوي بني ذوي
االخت�صا�ص يف جمال الريا�ضيات وتعليمها ،كما تهدف �إىل الإ�سهام يف
تطوير البحث العلمي يف الريا�ضيات وتعليمها.
و�أو�ضح املح�سن �أن جلنة اجلائزة انتهت من �إعداد الدليل التنظيمي
للجائزة ،م�شريا �إىل �أن الإدارة التنفيذية للجائزة �سوف ت�ستقبل
امل�شاركات خالل هذا الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 1442هـ ب�إحدى
الفئات املتعلقة مبعلم الريا�ضيات وهي «املبادرات الإبداعية» و�أو�ضح
�أن معايل نائب وزير التعليم وجه تعميماً جلميع �إدارات التعليم لدعوة
املعلمني واملعلمات للم�شاركة يف اجلائزة.
من جهته �أو�ضح املدير التنفيذي للجائزة الدكتور حممد النذير؛ �أن
اجلائزة تت�ضمن �أربعة فروع وهي :الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات ،والتميز العلمي ،والتميز البحثي ،واملبادرات الإبداعية،
م�شرياً �إىل �أن��ه �سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد �أخ��رى ح�سب ق��رارات
جمل�س �إدارة اجلمعية.
وقال النذير :امل�ستهدفون من فروع اجلائزة بعامة هم معلمو ومعلمات
الريا�ضيات يف التعليم العام ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف التعليم اجلامعي،
وم�شرفو وم�شرفات الريا�ضيات يف �إدارة التعليم ،وط�لاب وطالبات
التعليم العام واجلامعي ،واملهتمون واملبدعون يف الريا�ضيات وتعليمها.
وكافة التفا�صيل متوفرة على ح�ساب اجلائزة على تويرت @samsprz
وعلى موقع اجلائزةhttps://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409

محاضرة «ما هي تقنية النانو»
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بح�ضور رئي�س اجلامعة

«علوم الحاسب» توقع مذكرة تعاون مع جمعية المبرمجين

كتبت :م�شاعل مع�شي
بح�ضور معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر ووك�ل�اء
اجل���ام���ع���ة ،وق���ع���ت كلية علوم
احل���ا����س���ب وامل���ع���ل���وم���ات م��ذك��رة
ت��ع��اون م��ع جمعية امل�برجم�ين يف
جم���ال ت���زوي���د ط�ل�اب وط��ال��ب��ات
ال��ك��ل��ي��ة ب���امل���ه���ارات ال�ل�ازم���ة يف

التقنيات واحل��ل��ول والربجميات
مفتوحة امل�صدر وتدريبهم على
ذلك و�إن�شاء معمل متخ�ص�ص يف
الكلية للتعليم والتدريب على هذه
التقنيات.
وكان معايل رئي�س اجلامعة قد
زار كلية علوم احلا�سب واملعلومات
بدعوة من عميد الكلية الدكتور

�سلمان القحطاين للوقوف على
واقعها وم�ستقبلها امل�أمول ،وكان
يف معيته وك�لاء اجلامعة ،وق��دم
عميد الكلية عر�ضاً خمت�صراً عن
واق��ع الكلية وجهودها و�إجنازتها
والتحديات التي تواجهها و�سبل
تطويرها.
وا�شتملت ال��زي��ارة على افتتاح

بع�ض امل��راف��ق اجل��دي��دة وت��ك��رمي
عدد من املتميزين واملتميزات من
الكلية نظري جهودهم و�إبداعاتهم
خالل العام املا�ضي ٢٠٢٠م ،وهم:
د .يو�سف العتيبي ،د .ن�صر الدين
ري��ك��ل��ي ،د .جن���وى ال��غ��ام��دي ،د.
ر�شيد �صموده ،د .حممد �شميم،
د .غالم حممد ،د .مهدي ح�سن.

ا�ستقبلت عميد كلية التمري�ض
الدكتورة مي الرا�شد ،م�ؤخراً رئي�س
جامعة اليمامة الأ���س��ت��اذ الدكتور
ح�سام بن حممد رم�ضان ،ووكيل
جامعة اليمامة الدكتور وليد بن

حممد �أبامني ،مبقر الكلية بح�ضور
وك��ي��ل الكلية لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حمود بن عو�ض احلربي
ووك��ي��ل الكلية للتطوير واجل���ودة
الدكتور فهد ب��ن حممد الدخيل،

وج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �أوج���ه
التعاون بني كلية التمري�ض وجامعة
رحبت
اليمامة .ويف بداية اللقاء ّ
عميد كلية التمري�ض برئي�س جامعة
اليمامة ووك��ي��ل جامعة اليمامة،

مبدي ًة �سعادتها بهذه الزيارة وهذا
ال��ت��وج��ه يف اال�ستثمار يف برامج
التمري�ض ودعم املهنة على م�ستوى
اململكة ،متمني ًة �أن تثمر يف �إيجاد
وحت��ق��ي��ق بيئة تعليمية �أك��ادمي��ي��ة
وبحثية تتواكب م��ع ر�ؤي���ة اململكة
 .2030و�أكدت عميد كلية التمري�ض
�أن اللقاء ي�أتي كجزء من اتفاقية
التعاون بني جامعة اليمامة وجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود فيما ي��دع��م ب��رام��ج
التمري�ض وتقدمي اخل�برة ،ون ّوهت
ب���دور كلية التمري�ض يف حتقيق
اخلطط اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها
اجلامعة للم�شاركة يف حتقيق توجه
الدولة و�سعيها الد�ؤوب نحو التحول
ل�لاق��ت�����ص��اد امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل��ع��رف��ة
وحتقيقا ل��ر�ؤي��ة اململكة 2030م،
وخدمة كافة اجلهات التي ت�ساهم
يف تهيئة وتخريج �شباب هذا الوطن
ليكونوا قادة امل�ستقبل يف التمري�ض.

�أجرى الباحث �سلطان بن نايف
اجلعيد� ،أح��د من�سوبي اجلامعة،
درا�سة بحثية عن حوكمة اجلامعات
ال�سعودية وا�ستقالليتها ،نال على
�أث��ره��ا درج���ة املاج�ستري ب���الإدارة
العامة بامتياز مع مرتبة ال�شرف،
وتو�صل من خالل الدرا�سة �إىل �إن
حوكمة اجل��ام��ع��ات وا�ستقالليتها
الأك��ادمي��ي��ة والإداري����ة واملالية من
متطلبات التنمية ومواكبة لر�ؤية
اململكة 2030م.

وذك�����ر �أن ه���ن���اك ع����دة م��زاي��ا
حلوكمة اجلامعات وا�ستقالليتها؛
�أولها القدرة على حتديد م�ستويات
ال��درج��ات العلمية ال��ت��ي متنحها،
وه���ذا يفتح امل��ج��ال ل��ط��رح برامج
جديدة يتطلبها �سوق العمل ،وثانيها
�أح��ق��ي��ة اجل��ام��ع��ة وف���ق ���ض��واب��ط
حم����ددة يف ت��ع��ي�ين �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س دون تدخل جهات �أخرى،
باعتبار �أن ع�ضو هيئة التدري�س
ه��و امل��ح��رك للعملية التدري�سية

والبحثية واال�ستثمارية ،وثالث تلك
املزايا وجود هيكل تنظيمي للإدارة
املالية باجلامعات ،وذلك لأن الهيكل
التنظيمي الوا�ضح وال�سل�س والذي
يبتعد عن البريوقراطية ي�ساعد يف
تب�سيط �إج��راءات اال�ستثمار وطرح
امل��ن��اق�����ص��ات و���ش��راء امل�ستلزمات
و�صرف امل�ستحقات وي�ضمن بالتايل
كفاءة الإنفاق واال�ستقرار املايل.
ومن حيث التحديات والعقبات
ذكر الباحث اجلعيد �أن هناك بع�ض

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ق��ف يف طريق
ا�ستقالل اجلامعات؛ �أبرزها� :ضعف
احلوافز املادية واملعنوية مما ي�سبب
�ضعف الر�ضا الوظيفي ويقلل من
عملية الإب���داع امل�ؤ�س�سي؛ �إ�ضافة
للبريوقراطية وال��ت��ي تعد عائقاً
حقيقياً ال�ستقالل اجلامعات وت�ؤدي
�إىل تباط�ؤ الإجراءات و�ضعف الثقة،
�أي�ضاً من التحديات �ضعف موظفي
اجلامعات ال�سعودية يف التعامل مع
احلا�سوب وال�شبكات الإلكرتونية.

«التمريض» تبحث أوجه التعاون مع جامعة اليمامة

الجعيد 3 :مزايا و 6تحديات أمام «حوكمة» الجامعات

نظم نادي النانو الطالبي حما�ضرة تعريفية بعنوان «ما هي تقنية
النانو» وذل��ك يوم الأح��د  17جمادى الآخ��رة  1442هـ قدمها مدير
النادي في�صل ال�سبيعي لعدد من طالب النادي عرب تقنية االت�صال
املرئي «زووم» ،ومت خالل املحا�ضرة ،التعريف بتقنية النانو وكيفية ظهور
التقنية ومبادئ حت�ضري املواد النانوية وبع�ض تطبيقاتها.

باحثون سعوديون وألمان يكتشفون طريقة لقياس المؤشرات الحيوية
ق��ام ب��اح��ث��ون يف جم��ال فيزياء
الليزر يف خمترب علوم الأتوثانية
بكلية العلوم بجامعة امللك �سعود
بت�صميم م�شروع بحثي م�شرتك
«م�شروع الليزر م��ن �أج��ل احلياة
 »Lasers4Life - L4Lيهدف
�إىل ت ��أ���س��ي�����س ط��ري��ق��ة ج��دي��دة
ل��ق��ي��ا���س امل�����ؤ�����ش����رات احل��ي��وي��ة
با�ستخدام تقنيات مبتكرة لليزر
الفيمتوثانية بالتعاون مع جامعة
لودفيغ ماك�سميليان ومعهد ماك�س
ب�لان��ك ل��ل��ب�����ص��ري��ات ال��ك��م��ي��ة يف
�أملانيا بقيادة الربوفي�سور فرين�س
ك��راو���س وف��ري��ق��ه ،وب��ال��ت��ع��اون مع
�أخ�صائيي علم الأوراوم الدكتور
خ��ال��د ال�����ص��ال��ح ،وال�بروف��ي�����س��ور
جني م��ارك نوبلتز من مركز علم

الأورام اجلامعي يف املدينة الطبية
بجامعة امللك �سعود.
وق���ال ع�����ض��و ال��ف��ري��ق البحثي
ل��ل��م�����ش��روع ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن
حم��م��د ال��زي��ر يف ح��دي��ث لوكالة
الأن���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ة� :إن م�شروع
ال��ل��ي��زر م��ن �أج���ل احل��ي��اة «»L4L
���س��ي��م� ّك��ن  -مب�شيئة اهلل  -من
ال��ق��درة على الت�أثري يف م�ستقبل
طريقة ك�شف ال�سرطان وغريها
من الأمرا�ض واكت�شاف م�ؤ�شرات
ج��دي��دة ،ويتم حال ًيا العمل على
جتربة �سريرية مو�سعة الختبار
هذه التقنية يف الكثري من املراكز
الطبية يف اململكة وحول العامل.
و�أو�����ض����ح ال���دك���ت���ور ال���زي���ر �أن
م�شروع الليزر يهدف �إىل تق�صي

ج�����دوى ت��ق��ن��ي��ات ال��ل��ي��زر ف��ائ��ق��ة
ال�سرعة املتقدمة جن ًبا �إىل جنب
م��ع التحليل الطيفي يف ابتكار
ط��رق فعالة جديدة للتعرف على

ال�سرطان وحتديد ومراقبة الأورام
ب��ط��رق ح�����س��ا���س��ة وف��ع��ال��ة م��ب��ك� ًرا
مع ا�ستخدام �إح�صائيات الذكاء
اال�صطناعي ،بالتعاون مع جامعة

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.
وب�ين �أن ف��ك��رة امل�����ش��روع ب��د�أت
عام 2013م بني فريق من علماء
الفيزياء ومركز الأورام يف جامعة
امللك �سعود ومعهد ماك�س بالنك
للب�صريات الكمية يف �أملانيا ،ملعرفة
�إمكانية تطبيق الليزر الأتوثانية
«�أي ج��زء من البليون من البليون
م��ن ال��ث��ان��ي��ة» للك�شف املبكر عن
الأورام ال�سرطانية و�أن���ه �إذا مت
اكت�شاف ال�سرطان يف وقت مبكر
مُيكن  -ب�إذن اهلل  -ال�سيطرة عليه،
وقد مت التو�صل �إىل طريقة جديدة
عن طريق �سحب الدم من املري�ض
ومتابعة ح��رك��ة اجل��زي��ئ��ات داخ��ل
ال��دم ومعرفة ما �إذا ك��ان املري�ض
من املحتمل �أن يت�أثر بال�سرطان -

ال ق ّدر اهلل � -أو لن يت�أثر به.
ول��ف��ت ال��ن��ظ��ر �إىل �أن برنامج
البحث عن الب�صمة اجلزيئية يف
ال�����س��رط��ان لإث��ب��ات �صحة امل��ب��د�أ
ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ة ال��ب�����ص��ري��ات
الكمية املطبقة على ك�شف �سرطان
الثدي با�ستخدام مبد�أ الأو�ضاع
اجلزيئية للكثري من املتغريات يف
الأورام ،مت ن�شر نتائجه الأولية
يف جملة « »Natureيف عددها
ال�����ص��ادر ب�شهر ي��ن��اي��ر 2020م،
�إ���ض��اف��ة �إىل ع��ر���ض ل��ل��م��ب��د�أ يف
م ��ؤمت��ر اجل��م��ع��ي��ة الأورب���ي���ة لعلم
الأورام الطبي « »ESMOالذي
ُعقد يف بر�شلونة ،ونُ�شر عنه يف
جملة «Journal Annals of
.»Oncology
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بعد �إعالن نتائج تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات العلمية

«علوم األرض» تحصد المركز األول وجائزة أفضل جمعية علمية
اجل��ام��ع��ة ل��ل��أداء املتميز ك�أف�ضل
جمعية �إن�سانية.
ك��م��ا ح�صلت ك��ل م��ن اجلمعية
ال�������س���ع���ودي���ة لأم�����را������ض ال�����س��م��ع
وال��ت��خ��اط��ب ،اجلمعية ال�سعودية
ل�صحة الرجل ،واجلمعية ال�سعودية
لأمرا�ض وجراحة اجللد على جائزة
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي ،وذل���ك ك�أف�ضل
جمعيات يف حت�سن الأداء طبقاً
للدرجات التي ح�صلت عليها مقارنة
بالعام املا�ضي.
و�أو����ض���ح امل�����ش��رف ع��ل��ى �إدارة
اجلمعيات العلمية الدكتور حممد
ب��ن �إب��راه��ي��م العبيداء� أن جلنة
تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات العلمية
باجلامعة ا�ستقبلت من��اذج التقييم
من اجلمعيات وعملت على مراجعة

اعتمد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
بن �إبراهيم احلميزي نتائج تقييم
كفاءة �أداء اجلمعيات العلمية للعام
اجلامعي 1441هـ.
وك�شفت نتائج التقييم عن التايل:
 ح�صول اجلمعية ال�سعوديةلعلوم الأر�����ض على املركز الأول
وجائزة معايل رئي�س اجلامعة للأداء
املتميز ك�أف�ضل جمعية علمية.
 ح�صول اجلمعية ال�سعوديةلعلوم احلياة على املركز الثاين.
 ح�صول اجلمعية ال�سعوديةلطب الأ�سنان على املركز الثالث
وجائزة معايل رئي�س اجلامعة للأداء
املتميز ك�أف�ضل جمعية �صحية.
 ح�صول اجلمعية اجلغرافيةال�سعودية على جائزة معايل رئي�س

د .احلميزي

د .العبيداء

وت��دق��ي��ق ك��اف��ة مرفقاتها وم��ن ثم
ر���ص��د ال��درج��ات املخ�ص�صة لكل
جمعية.
كما ذكر د .العبيداء� أن تقييم
ك��ف��اءة �أداء اجل��م��ع��ي��ات العلمية

ي�ستند �إىل معايري حم��ددة �أقرتها
اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية
واعتمدها وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي.
و�أ�����ش����ار امل�����ش��رف ع��ل��ى �إدارة

على االعتماد الأكادميي الوطني.
ويف بداية اللقاء �ألقت عميد كلية
التمري�ض الدكتورة مي بنت حممد
الرا�شد ،كلمة ترحيبية �شكرت فيها
الدكتور القحطاين وجميع من�سوبي

العمادة و�أ�شادت بدورهم يف تذليل
ك��اف��ة ال�����ص��ع��وب��ات وت���وف�ي�ر ك��اف��ة
الإمكانات لتحقيق متطلبات اجلودة
بكافة جهات اجلامعة.
ومت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء مناق�شة ما

مت �إجن�����ازه بكلية ال��ت��م��ري�����ض من
م��ت��ط��ل��ب��ات ا���س��ت��ع��داداً ل�لاع��ت��م��اد
الأكادميي الوطني ومناق�شة ال�شروط
وامل�ل�اح���ظ���ات اجل���دي���دة وك��ي��ف��ي��ة
اال�ستفادة من الإمكانيات والكوادر
الب�شرية وا�ستعرا�ض تاريخي خلطة
االعتماد الأكادميي بكلية التمري�ض
واالعتماد الوطني كما ت�ضمن اللقاء
عر�ضاً مرئياً ب�آلية توزيع اللجان
والفرق وجاهزيتها.
ح�ضر اللقاء ك��ل م��ن وكيل كلية
التمري�ض للتطوير واجلودة الدكتور
فهد بن حممد الدخيل ،ووكيلة عمادة
التطوير واجل���ودة ل�ش�ؤون اجل��ودة
ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان ب��ن��ت عبدالعزيز
ال��ع��ل��ي��ان ،ورئ��ي�����س وح����دة اجل���ودة
واالعتماد الأكادميي بعمادة التطوير
واجلودة الدكتور حممد ح�سن.

زار عميد عماد التطوير واجلودة
الدكتور مبارك بن هادي القحطاين،
يوم الأحد املا�ضي 1442/6/18هـ
كلية التمري�ض ،وذلك ملناق�شة ما مت
�إجن��ازه بالكلية يف �سبيل احل�صول

برئا�سة الدكتور مبارك بن هادى
القحطاين عميد عمادة التطوير
واجل���ودة ورئي�س جلنة خ�صائ�ص
اخلريجني ،عقدت اللجنة اجتماعاً
م���ؤخ��راً ،بهدف مناق�شة ع��دد من
حماور العمل ويف مقدمتها خ�صائ�ص
خريجي اجلامعة يف الكليات العلمية

وال�صحية والإن�سانية ،والعمل على
و�ضع �آليات لقيا�س تلك اخل�صائ�ص
وتعميمها على وح���دات اجلامعة
والتدريب على تنفيذها ،واال�ستفادة
من الدرا�سات ال��واردة بخ�صائ�ص
اخلريجني مب��ا يتوافق م��ع طبيعة
التخ�ص�صات الأكادميية باجلامعة.

ك��م��ا ن��اق�����ش االج��ت��م��اع معايري
خ�����ص��ائ�����ص اخل��ري��ج�ين وف��ق��اً ملا
ن�����ص��ت ع��ل��ي��ه م��ع��اي�ير االع��ت��م��اد
الأك����ادمي����ي ال��وط��ن��ي امل���ؤ���س�����س��ي
والرباجمي لعام 2018م ،حيث مت
ا�ستعرا�ض وثيقة معايري اجل��ودة
امل�ؤ�س�سية ،وثيقة معايري اجلودة

ال�ب�راجم���ي���ة ،والإط������ار ال��وط��ن��ي
ل��ل��م���ؤه�لات ،وم��ه��ارات التوظيف
ال�����س��ع��ودي «ق��ي��ا���س» ،وم��ه��ارات
اخل��ري��ج�ين وف��ق��اً ل��ر�ؤي��ة اململكة
 .2030كما ا�ستعر�ض االجتماع
ع����دداً م��ن امل��ق��ارن��ات امل��رج��ع��ي��ة
العاملية واملحلية.

عقد ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية
بكلية الرتبية ندوة تربوية مبنا�سبة
ال��ي��وم العربي ملحو الأم��ي��ة ،ال��ذي
يحتفي فيه ال��ع��امل العربي مبحو
الأم��ي��ة يف ال��ث��ام��ن م��ن ي��ن��اي��ر من
كل ع��ام ،وذل��ك ا�ستذكارا للجهود
العربية املبذولة للق�ضاء على الأمية
يف الدول العربية.
ب�����د�أت ال���ن���دوة ب��ك��ل��م��ة لرئي�س
ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية الدكتور
عبداهلل بن حمد العباد� ،أ�شار فيها
�إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية
تتبو�أ مكانة رفيعة مبا حباها اهلل
م��ن ق��ي��ادة ر���ش��ي��دة ومب��ا ي�سر لها
م��ن خ�براء وخ��ب�يرات ،ا�ستطاعت
من خاللها �أن جتعل ن�سبة الأمية
يف �أدن���ى م�ستوياتها ,وي���أت��ي هذا
االحتفاء لأهمية هذا اليوم ووجود
متخ�ص�صني م��ن �أ���س��ات��ذة وط�لاب
وطالبات درا���س��ات عليا يف جمال
تعليم الكبار والتعليم امل�ستمر يف

هذا الق�سم ،والذين ي�سهمون يف رفع
الأمية عن املجتمع وتطوير برامج
امل�ؤ�س�سات املعنية بتعليم الكبار.
تال ذلك كلمة عميد كلية الرتبية
الدكتور فهد ب��ن �سليمان ال�شايع
ال��ذي �شكر الق�سم على ا�ستثمار
تقنية املعلومات و�إقامة هذه الندوة
و�أ�شاد بالنه�ضة التعليمية املباركة
ال���ت���ي ي���ق���وده���ا خ�����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني و�سمو ويل العهد � -أيدهم
اهلل  -التي �أدت النخفا�ض ن�سبة
الأمية مل�ستويات متدنية ,وا�ستذكر
اجلهود الكبرية التي بذلت يف �سبيل
ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى الأم��ي��ة م��ن��ذ ب��داي��ة
ت�أ�سي�س الدولة �أيدها اهلل وا�ستمرار
اجلهود للق�ضاء على م�صادر الأمية
واالهتمام بالطفولة املبكرة وبقية
مراحل التعليم.
بعد ذلك قدم الدكتور خليل بن
�إبراهيم ال�سعادات الأ�ستاذ بق�سم
ال�سيا�سات ال�ترب��وي��ة كلمة م�سار

تعليم ال��ك��ب��ار وال��ت��ع��ل��ي��م امل�ستمر
بالق�سم و�أ���ش��ار �إىل �أن ه��ذا اليوم
ي���أت��ي واململكة العربية ال�سعودية
ت��ع��ي�����ش �أب���ه���ى ع�����ص��وره��ا وحت��ق��ق
ق��ف��زات هائلة يف جميع املجاالت
بقيادة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
و�سمو ويل العهد حفظهم اهلل ،بعد
ذل��ك ب��د�أت فعاليات ال��ن��دوة حيث
قدمت باحثة ال��دك��ت��وراه الأ�ستاذة
منال بنت ح��زام القحطاين ورقة
بعنوان حوكمة البحوث العلمية يف
جمال تعليم الكبار ,ثم قدم مو�ضوع
�سيا�سات الإع�ل�ام من �أج��ل تعليم
كبار هادف من �إعداد د .خليل بن
�إبراهيم ال�سعادات و�أ .ن��دى بنت
ع��ب��داهلل التميمي ق��دم��ت��ه باحثة
ال��دك��ت��وراه �أ .ن���دى ب��ن��ت ع��ب��داهلل
التميمي ,ومت تناول التعلم الذاتي
والبيئة التعليمية االفرتا�ضية من
�إعداد د .هيفاء بنت فهد املبرييك
و�أ .نورة بنت �سعدالعريفي قدمته

باحثة ال��دك��ت��وراه ن���وره بنت �سعد
العريفي .كما مت تقدمي مو�ضوع
حقوق امل�سنني يف �ضوء امل�ؤمترات
والت�شريعات قدمته باحثة الدكتوراه
منال بنت �صالح ال�شبيلي ،وناق�ش
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز
ال�شعيبي و�أ .ب����دور ب��ن��ت حمود
امل��ال��ك��ي يف ورق��ت��ه��م��ا دور م��راك��ز
التعليم يف الق�ضاء على الأم��ي��ة،
وقدمت املو�ضوع باحثة املاج�ستري
�أ .بدور بنت حمود املالكي.
وتطرق باحثا املاج�ستري �أ� .أريج
بنت ع��ب��داهلل ال��ه��زاين و�أ� .سامل
بن �سعد الدو�سري ملو�ضوع جهود
م��ن��ظ��م��ة الأل��ك�����س��و يف احل����د من
تداعيات الأمية يف الوطن العربي،
قدمه �أ� .سامل بن �سعد الدو�سري،
واختممت ال��ن��دوة بق�ضية تعليم
الكبار واجليتو التعليمي وناق�شته
باحثة الدكتوراه رمي بنت دخيل اهلل
العروي.

مناقشة استعدادات كلية التمريض لالعتماد الوطني

اجتماع لجنة «خصائص الخريجين»

ندوة تربوية بمناسبة اليوم العربي لمحو األمية

اجل��م��ع��ي��ات العلمية �إىل �أن من
هذه املعايري :مدى وجود املجالت
العلمية املحكمة ،الأبحاث العلمية،
ت���أل��ي��ف وت��رج��م��ة الكتب العلمية،
اجل���وائ���ز ال��ع��ل��م��ي��ة ،امل�����س��اب��ق��ات
البحثية ،تنظيم امل�ؤمترات والندوات
وال���دورات التدريبية وور���ش العمل
واملحا�ضرات ،خدمة املجتمع ،عدد
الأع�����ض��اء ال��ع��ام��ل�ين واملنت�سبني،
املوقع الإلكرتوين ،اتفاقيات التعاون
البحثية وغ�ير البحثية ،ع�ضويات
االحت�����ادات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة،
وعدد من املعايري الأخرى والتي من
�ضمنها وجود ميزانية معتمدة وعدد
فروع اجلمعية يف اململكة وامل�شاركة
يف امل��ع��ار���ض ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة
وال��رح�لات العلمية امل��دع��وم��ة من
اجلمعية.

وت�سعى� إدارة اجلمعيات العلمية
ب��اجل��ام��ع��ة ق���دم���اً ن��ح��و حتقيق
ع��دد م��ن الأه����داف ال��ت��ي تع�ضد
م�����س�يرة اجل��ام��ع��ة ل��ب��ل��وغ ال��ري��ادة
العاملية والتميز يف بناء جمتمع
امل���ع���رف���ة ،وم����ن ه����ذه الأه�����داف
ت��ط��وي��ر الأداء ال��ع��ل��م��ي وامل��ه��ن��ي
للجمعيات العلمية ،تقدمي امل�شورة
الإداري�����ة يف امل��ج��االت املختلفة
للجمعيات العلمية ،ت�سهيل �أعمال
اجلمعيات العلمية ملا فيه خدمة
�أع�ضائها ومن�سوبيها واملجتمع،
حتقيق التوا�صل ب�ين اجلمعيات
العلمية و�إدارة اجلامعة والهيئات
وامل����ؤ����س�������س���ات امل��ه��ن��ي��ة وت��ن��م��ي��ة
خم���رج���ات اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جم���ال تخ�ص�صها
والعمل على تطويرها.

لقاء تعريفي بتاريخ كلية التربية
ودورها في مسيرة التعليم

نظمت كلية الرتبية مبنا�سبة اليوم العاملي للتعليم لقا ًء عن بعد،
للتعريف لقاء تعريفي بتاريخ الكلية ودورها يف م�سرية التعليم يف
اململكة� ،أدارت اللقاء د .جلو�س بنت فرج القحطاين ،مقررة اللجنة
الإعالمية.
افتتح اللقاء عميد كلية الرتبية الدكتور فهد بن �سليمان ال�شايع،
ونوه �إىل �أن اللقاء تعريفي ي�سلط ال�ضوء على جهود كلية الرتبية
والكيانات حتتها ،التي بذلت يف وقت جائحة كورونا.
�أعقب ذلك كلمة وكيلة كلية الرتبية الدكتورة رج��اء بنت عمر
باحاذق ،ثم كلمة وكيل الكلية للتطوير واجل��ودة ذكر فيها عر�ضا
مميزا لن�ش�أة ور�ؤية ور�سالة و�أهداف وبرامج الكلية و�أق�سامها.
ثم عر�ض ممثلو الأق�سام نبذة تعريفية خمت�صرة عن تاريخ ن�ش�أة
وم�سارات وبرامج الأق�سام واجلهات امل�ستفيدة من خريجي كل ق�سم
و�إجنازاته والر�ؤية امل�ستقبلية.
واختتم اللقاء با�ستف�سارات احل�ضور والرد عليها.

أسبوع الجودة والتطوير
بكلية الصيدلة

نظمت كلية ال�صيدلة باملدينة اجلامعية للطالبات ومبتابعة عميد
الكلية الدكتور �أو�س ال�شم�سان ،فعالية «�أ�سبوع اجلودة والتطوير»
حتت �شعار «التعاون ي�صنع الفرق» ابتدا ًء من يوم الأحد املا�ضي
١٨جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ املوافق  31يناير 2٠٢١م.
يهدف �أ�سبوع اجل��ودة والتطوير �إىل توعية املعنيني باجلودة
و�أهميتها بالن�سبة للعملية التعليمية والكلية بوجه اخل�صو�ص،
وي�ساعد يف امل�ساهمة بن�شر ثقافة اجلودة وتبنيها بني من�سوبيها.
ي�ضم �أ�سبوع اجل��ودة والتطوير العديد من الفعاليات والتي مت
الإع��داد لها ب�شكل م�سبق من الكلية ،حيث �أ�شرف على تنفيذها
وح���دة التطوير واجل����ودة بالكلية مب�شاركة ع��دد م��ن من�سوبي
ومن�سوبات الكلية والوحدات والأق�سام.
ت�ضمنت امل�شاركات تنفيذ ور�ش عمل متخ�ص�صة ،ملن�سوبيها من
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب لرفع كفاءة جودة العمليات التعليمية
والبحثية ،ون�شر جمموعة من الإعالنات والر�سائل التوعوية لن�شر
ثقافة اجلودة للجميع.
ولتحقيق ن�سبة �أعلى يف جودة االلتزام بالإجراءات الأكادميية
والإدارية وال�سالمة مت طرح م�سابقات بني الأق�سام حيث ُخ ِ�ص�صت
جوائز قيمة ،و�أي�ضاً العديد من الربامج لتعزيز وتر�سيخ ثقافة
اجلودة.
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إطالق المكتبة الرقمية
المجانية في المملكة
���ش��ارك��ت وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م يف
�إطالق املكتبة الرقمية املجانية
يف اململكة بال�شراكة بني املركز
ا لإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ج��ودة والتميز يف
التعليم  -اليون�سكو واملجل�س
ال��ث��ق��ايف ال�بري��ط��اين باململكة،
وذل���ك ع�بر االت�����ص��ال امل��رئ��ي،
مب�����ش��ارك��ة ال�سفري ال�بري��ط��اين
ل�����دى امل���م���ل���ك���ة ال�������س���ي���د ن��ي��ل
كرومبتون ،واملدير العام للمركز
د .العايد
ا لإق��ل��ي��م��ي ل���ل���ج���ودة وال��ت��م � ّي��ز
يف ال��ت��ع��ل��ي��م د .ع��ب��دال��رح��م��ن
امل���دي���ر����س ،وال�������س���ي���دة �إي���ل���ي
كينيدي ماكلني مدير املجل�س
الثقايف الربيطاين يف اململكة،
وامل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى املكتبة
ال��رق��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب����وزارة
ال��ت��ع��ل��ي��م د .ف��ه��د ب��ن �سليمان
العايد.
و �أك��������د د .ع���ب���دال���رح���م���ن
د .املديري�س
املدير�س امل��دي��ر ال��ع��ام للمركز
ا لإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ج��ودة والتميز يف
التعليم يف كلمته خ�لال اللقاء
�أن ر���س��ال��ة امل��رك��ز ه��ي تعزيز
جودة التعليم ومتيزه يف العامل
ال���ع���رب���ي ،م���ن خ��ل�ال �أدوات
متنوعة مت�ضمن ًة ن�شر املعرفة
وتعزيز ودعم اجلهود ا لإقليمية
ذات ال�صلة ،معترب اً �أن �إطالق
ه��ذه امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة الهامة
نيل كرومبتون
وال���رائ���ع���ة ي����أت���ي ���ض��م��ن �إط���ار
ال��ت��ع��اون امل�����س��ت��م��ر وال�����ش��راك��ة
ا لإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة م���ع امل��ج��ل�����س
ال���ث���ق���ايف ال�ب�ري���ط���اين ل��ت��ع��زي��ز
جودة التعليم واالرتقاء بها.
م��ن ج��ه��ت��ه �أو����ض���ح امل�����ش��رف
ال���ع���ام ع��ل��ى امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة ب���وزارة التعليم د.
فهد العايد �أن املكتبة اجلديدة
�ستكون بكل ت�أكيد منرب اً لن�شر
امل���ع���رف���ة ،ومت���ك�ي�ن ال���و����ص���ول
�إيلي كينيدي
امل����ج����اين مل���ج���م���وع���ة وا����س���ع���ة
م��ن امل���وارد ا لأك��ادمي��ي��ة ،كالكتب وامل��ج�لات وال�صحف
ا لإلكرتونية وموارد التعلّم ا لأخرى ،م�ست�شهد اً مبا تتيحه
املكتبة من و�صول لأكرث من  100,000كتاب �إلكرتوين
مقدمة من  435نا�شر اً عاملياً  ،با لإ�ضافة �إىل �أك�ثر من
 1200مادة تدريبية لتعزيز التعلّم ا لإلكرتوين.
وتطرق د .العايد ملا حققته اململكة من قفزات نوعية
لت�سريع ال��ت��ح � ّو ل ال��رق��م��ي ،وت��ب��ن��ي �أن��ظ��م��ة االت�����ص��االت
وتقنية املعلومات وتفعيل ا�ستخداماتها للو�صول �إىل
جمتمع معلوماتي واقت�صاد رق��م��ي ،معترب اً �أن املكتبة
الرقمية ال�سعودية التابعة ل��وزارة التعليم باململكة تُعد
�أح��د النماذج الريادية التي ت�ؤكد حر�ص ال���وزارة على
القيام بجهود �شاملة ومتنامية لبناء وتوفري بيئة تعليم
وتعلّم وبحث علمي مثالية ،ومن هنا جتلت �أهمية توفري
م�صادر معلومات رقمية متنوعة ي�سهل الو�صول لها من
�أي مكان ويف �أي وق��ت ،من خالل اال�شرتاك امل ّو حد يف
قواعد وم�صادر املعلومات الرقمية يف خمتلف املجاالت
املو�ضوعية لتلبية االحتياج املعلوماتي للجهات امل�ستفيدة.
وك�شفت �إيلي كينيدي ماكلني مدير املجل�س الثقايف
ال�بري��ط��اين يف اململكة �أن املكتبة �ستوفر للأ�شخا�ص
يف اململكة و���ص��و الً غ�ير حم��دود �إىل �آالف م��ن املحتوى
الرتفيهي واملوارد ا لأكادميية  -مبا يف ذلك بع�ض �أف�ضل
ا لأفالم والكتب وال�صحف يف اململكة املتحدة ،م�شري ًة �إىل
�أن��ه مع بداية ف�صل درا���س��ي �آخ��ر �ستهدف ه��ذه املكتبة
الرقمية ع�بر ا لإن�ترن��ت �أي��� ً��ض��ا �إىل دع��م متعلمي اللغة
ا لإجنليزية والطالب مب��وارد جمانية؛ ميكن �أن ت�ساعد
يف حت�سني مهاراتهم اللغوية ،مبا يف ذلك موارد الدرا�سة
ع�بر ا لإن�ترن��ت وال��ك��ت��ب ا لإل��ك�ترون��ي��ة ال�����ش��ائ��ع��ة والكتب
ا ل�صو تية .
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حافظت على املركز الأول عربي ًا و 14عاملي ًا

مجلس الوزراء ينوه بتقدم الجامعات
السعودية في نشر أبحاث «كورونا»
نوه جمل�س الوزراء برئا�سة خادم
احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل -
مبا �سجلته اململكة من تقدم عاملي
يف جهود اجلامعات لن�شر �أبحاث
ف�يرو���س ك��ورون��ا؛ باملحافظة على
امل��رك��ز الأول ع��رب��ي�اً ،وامل��رك��ز 14
عاملياً ،واملرتبة  12على م�ستوى دول
جمموعة الع�شرين.
وي�أتي هذا التنويه جت�سيداً للدعم
املتوا�صل من القياده احلكيمة -
�أع��زه��ا اهلل  -للتعليم ،واالهتمام
وال���رع���اي���ة ب��ال��ب��ح��ث واالب���ت���ك���ار،
وا�ستكماالً للجهود الكبرية التي
بذلتها اململكة يف الت�صدي جلائحة
كورونا ،مبا يعك�س قدرتها ومكانتها
يف التعامل مع الأزمات.
و�ساهمت وزارة التعليم بدعم
الأن�����ش��ط��ة البحثية واالب��ت��ك��ارات
وت���وح���ي���د اجل����ه����ود يف خم��ت��ل��ف

اجل����ام����ع����ات وال���ك���ل���ي���ات ،وم���ن
�ضمنها امل��دن الطبية اجلامعية،
وامل�ست�شفيات ،وامل��راك��ز البحثية
واملعامل ،وو�ضع ب�صمة للمملكة يف
جم��ال الأب��ح��اث املتعلقة بفريو�س
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ،ح��ي��ث �سعت
ال���وزارة لتمكني ودع��م منظومتها

البحثية واالبتكارية ب�إقامة �أكرث من
ملتقى وفعالية علمية وور�ش عمل،
وتكوين جل��ان علمية متخ�ص�صة
مع خمتلف اجلهات ذات العالقة،
�إ����ض���اف���ة �إىل ت��وج��ي��ه وم��ت��اب��ع��ة
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ال�ستثمار
ك��اف��ة �إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وجت��ه��ي��زات��ه��ا

وكوادرها املتميزة لتعزيز مناف�سة
اململكة عاملياً.
وبادرت الوزارة بتقدمي حزمة من
املبادرات التي دعمت فيها �أكرث من
 20جامعة يف �أكرث من  250م�شروعاً
بحثياً يف كافة التخ�ص�صات ،حيث
�ساهمت اجلامعات ال�سعودية بعدد
 786بحثاً �ش ّكلت ما ن�سبته 84%
من الإنتاج البحثي للمملكة البالغ
 935بحثاً علمياً متعلقاً بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،م�ش ّكل ًة ما يقارب
 2%من الإنتاج البحثي العاملي.
وت���ن��� ّوع���ت �أب���ح���اث اجل��ام��ع��ات
ال�سعودية يف �أكرث من  100تخ�ص�ص
ع��ل��م��ي ،وم���ن ذل���ك التخ�ص�صات
ال�صحية والتقنية واالجتماعية
والبيئية والرتبوية ،ون�شرت يف �أكرث
من  100جملة علمية حمكمة دولية
وحملية.

ا�ستقبل معايل وزير التعليم د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ ،م�ؤخراً،
مبكتبه ب��ال��وزارة��� ،س��ف��راء تون�س
واملك�سيك والهند لدى اململكة.
وا�ستعر�ض د� .آل ال�شيخ مع
ال�����س��ف�ير ال��ت��ون�����س��ي ل���دى اململكة
الأ�ستاذ ه�شام الفوراتي جماالت
ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك ب�ين البلدين
ال�����ش��ق��ي��ق�ين ،وت���ع���زي���ز ال��ف��ر���ص
التعليمية وال�شراكات العلمية.
وناق�ش وزير التعليم مع �سفري
دول����ة امل��ك�����س��ي��ك ال�����س��ي��د �آن��ي��ب��ال

غ��وم��ي��ز ت��ول��ي��دو تفعيل اتفاقية
ال��ت��ع��اون ب�ين وزارت���ي التعليم يف
البلدين؛ لت�سهيل وتعزيز التبادل
الأكادميي والبحثي ،ومناق�شة املنح
ال��درا���س��ي��ة ال��ت��ي تقدمها حكومة
املك�سيك للمتميزين الأج��ان��ب،
ون��ت��ائ��ج ال���ت���ع���اون ال����ذي مت بني
�سفارة املك�سيك بالريا�ض وجامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
وتناول لقاء الوزير �آل ال�شيخ
مع ال�سفري الهندي ل��دى اململكة
د� .أو�صاف �سعيد؛ التعاون الثنائي

يف جمال التعليم ،وذلك يف �إطار
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني الهند
وامل��م��ل��ك��ة ،و�آف����اق ال�����ش��راك��ة بني
جامعات ومعاهد التعليم العايل،
وفتح ف��روع للمعاهد واجلامعات
الهندية ال��رائ��دة يف اململكة ،كما
مت��ت مناق�شة االع��ت��م��اد املتبادل
ل��ل�����ش��ه��ادات العلمية وامل���ؤه�لات
ال��درا���س��ي��ة ،و�إج������راءات طلبات
ت�����ص��دي��ق ال�����ش��ه��ادات ال��ع��ل��م��ي��ة،
ومناق�شة الأمور املتعلقة باملدار�س
العاملية الهندية يف اململكة.

ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء وك��ي��ل ال����وزارة
ل���ل���ت���ع���اون ال�������دويل د��� .ص��ال��ح
الق�سومي ،ووكيل ال��وزارة للبحث
واالب���ت���ك���ار د .ن��ا���ص��ر ال��ع��ق��ي��ل��ي،
ووكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي
عواطف احلارثي ،ووكيل ال��وزارة
ل�لاب��ت��ع��اث د .ل��ي��ن��ا ال��ط��ع��ي��م��ي،
وامل�شرف العام على الإدارة العامة
ل�ل��إع�ل�ام واالت�������ص���ال د� .أح��م��د
اجل��م��ي��ع��ة ،وامل�����ش��رف ال��ع��ام على
الإدارة العامة للعالقات �صالح
الثبيتي.

وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس
والمكسيك والهند مجاالت التعاون المشترك

بدعم من وزارة التعليم وبقيادة د� .إميان املن�صور

قصة نجاح للوطن في الوصول ألول لقاح
سعودي ضد «كورونا»
م ّثلت د� .إميان املن�صور الأ�ستاذ
امل�ساعد بجامعة الإمام عبدالرحمن
ب���ن ف��ي�����ص��ل ،واحل��ا���ص��ل��ـ��ة علـى
ال��ـ��دك��ت��وراه يف الـهند�سة الـطبية
احليوية والـتقنية احليوية من جامعة
ما�سا�شو�ست�س؛ منوذجاً للباحثني
ال�سعوديني يف اجل��ام��ع��ات الذين
وجدوا الدعم والرعاية من القيادة
الر�شيدة  -حفظها اهلل  -للم�ساهمة
مع فريق بحثي من معهد الأبحاث
واال�ست�شارات الـطبية يف اجلامعة
للتو�صل �إل��ـ��ى �أول ل��ق��اح �سعودي
م�ضاد لفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد،
حيث مت االنتهاء من الدرا�سات قبل
ال�سريرية ون�شر البحث ،واال�ستعداد

للبدء بالتجارب ال�سريرية بعد �أخذ
املوافقات الالزمة.
ويُعد امل�شروع البحثي للدكتورة
�إميان املن�صور وفريقها العلمي؛ �أحد
امل�شاريع الإ�سرتاتيجية الذي متوله
وزارة التعليم �ضمن برنامج التمويل
امل ��ؤ���س�����س��ي للـبحث الـعلـمي يف
اجلامعات ،ويحظى بدعم واهتمام
مبا�شر من وزير التعليم الذي التقى
الفريق العلمي خالل زيارته جلامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل ،ووجه
بتقدمي الدعم للفريق.
و�أو�ضحت د� .إميان املن�صور �أنه
مت تطوير لـقاح �سار�س -كوف٢ -
امل�سبب لـ «كوفيد »١٩ -با�ستخدام

تقنية ل��ق��اح��ات احل��م�����ض ال��ن��ووي
 ،pDNAمبين ًة �أن لقاحات DNA
توفر عدة مزايا ،منها قدرتها على
حتفيز املناعة اخللطية واخللوية،
وك��ذل��ك �سهولـة نقلها وتخزينها،
وا�ستقرارها الـعالـي� ،إذ ال يتطلـب
نقلها حتت درجة حرارة منخف�ضة
جداً .وقالت�« :إن تقنية اللـقاح الـذي
مت تطويره من �ضمن لقاحات اجليل
اجلديد ،الفت ًة �إلـى �إنهاء التجارب
قبل ال�سريرية وانتظار املوافقات
الـالزمة لـلـتجارب الـ�سريرية».
و�أ�ضافت �أن ه��ذا اللقاح يتميز
با�ستقراره العايل ،بحيث ال يتطلب
درجات حرارة منخف�ضة وتخزينه يف

برودة عالية ،ومن املمكن نقله ب�سهولة
خ�صو�صاً و�أنه يتميز با�ستقراره حتى
ب��درج��ات الـتربيد الـعادية ،وهـي
�أربع درجات مئوية وملدة عام ،وهذا
ي�سهل �إمكانية نقل وتخرين اللقاحات
يف الأم��اك��ن البعيدة .و�أ���ش��ارت �إىل
�أنه من املتوقع بعد �إج��راء التجارب
ال�سريرية؛ تعزيز م�أمونية اللقاح عرب
ع��دة م��راح��ل ،مو�ضحة �أن املرحلة
الأولـى تت�ضمن م�أمونية اختبارات
اللقاح ،بعد فعاليته �إل��ـ��ى االنتهاء
منها ،ولكل مرحلة تقييم ملعرفة ن�سبة
الـنجاح ،وكل مرحلة متهد للدرا�سات
املقبلة ،وبعد جناح كل الدرا�سات يتم
ترخي�صه.
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بجهود م�شرتكة بني املركز اجلامعي وكر�سي العمودي لأبحاث التوحد

فريق بحثي سعودي يتوصل إلى أسباب مرض التوحد
�أجرى فريق بحثي �سعودي درا�سة
تتنب�أ ب�أ�سباب مر�ض التوحد للأطفال
امل�صابني بهذا املر�ض ،يف �إجناز يعد
من الدرا�سات املتقدمة على م�ستوى
ال��ع��امل ،و�أظ��ه��رت نتائج ال��درا���س��ة
�أن ارتفاع معدل الأج�سام امل�ضادة
لربوتني مغلف للمخ كانت �أعلى يف
امل�صابني بدرجة �أعلى من التوحد
مقارنة بالآخرين الذين لديهم درجة
�أقل من هذا املر�ض ،ما يرجح وجود
خلل يف جهاز امل��ن��اع��ة .و�أو�ضحت
ال�بروف��ي�����س��ورة ل��ي��ل��ى ب��ن��ت يو�سف
العيا�ضي ا�ست�شارية ف�سيولوجيا املخ
والأع�صاب مديرة املركز اجلامعي
لأب��ح��اث وع�ل�اج ال��ت��وح��د بجامعة
امللك �سعود وامل�شرفة على كر�سي
ال�شيخ حم��م��د ال��ع��م��ودي لأب��ح��اث
التوحد� ،أن النتائج الأخرية للدرا�سة
تُظهر �أن وج��ود م�ستويات مرتفعة
وذات دالل��ة من الأج�سام امل�ضادة
للربوتني املايليني الأ�سا�سي املغلف
للأع�صاب ،و�أي�ضا �أج�سام مناعية

م�ضادة للجاجنليو�سيد ام  1املوجودة
يف ال���غ�ل�اف اخل����ارج����ي ل��ل��خ�لاي��ا
وبالأخ�ص اخلاليا الع�صبية والذي
له عالقة بالتو�صيل الع�صبي داخل
مخ الإن�سان� ،سبب رئي�س يف حدوث
ا�ضطراب التوحد.
و�أ���ض��اف��ت �أن ال��ن��ت��ائ��ج الأخ�ي�رة
للدرا�سة التي �أعدها فريق العمل
البحثي بجهود م�شرتكة من املركز
اجلامعي لأبحاث التوحد وكر�سي
ال�شيخ حم��م��د ال��ع��م��ودي لأب��ح��اث
التوحد� ،أن ه��ذه امل�ستويات كانت
ذات عالقة مب�ستوى التوحد ،حيث
ارتفعت يف امل�صابني بدرجة �أعلى
من التوحد مقارنة بالآخرين الذين
لديهم درجة �أقل من هذا املر�ض ،ما
يرجح وج��ود خلل يف جهاز املناعة
الذي قد ي�شري �إىل �أن اخللل املناعي
هو امل�سبب ال�ضطراب طيف التوحد
يف هذه املجموعة ،الذي يرجح بدوره
�إمكانية التحكم يف اال�ضطراب عن
طريق التدخالت املناعية املختلفة.

وبينت الدكتورة العيا�ضي �أن هذه
النتائج هي الأوىل من نوعها على
م�ستوى العامل ،و�أن هناك م�ستويات
�أع��ل��ى م��ن م��ادت��ي الإ�ستيبونتني
والربوقرانيلني ،واملادتان عبارة عن
بروتينات ذات عالقة بكميه اخللل
ال���ذي ي�صيب اخل�لاي��ا وب��الأخ�����ص
اخلاليا الع�صبية ،وه��ي م�ؤ�شرات

بروتينيه للخلية الع�صبية وكانت
م�����س��ت��وي��ات امل���ادت�ي�ن ذات ع�لاق��ة
مب�����س��ت��وى ال���ت���وح���د ل����دي ال��ع��ي��ن��ة
املدرو�سة .ما يرجح �صحة النتائج
الأوىل.
ومت ن�شر ه��ذه النتائج جميعها
يف جمالت علمية عاملية هي جملة
نيوروانفالمي�شن الأمريكية Journal
،of
Neuroinflammation
وجملة امل��خ وال�سلوكيات واملناعة
Brain
Behavior
and
.Immunity
وفيما ال توجد �إح�صاءات ر�سمية
لعدد مر�ضى التوحد يف اململكة� ،إال
�أن هناك تقديرات ت�شري �إىل �أن
عدد امل�صابني يف ازدياد م�ستمر يف
ال�سعودية ب�أكرث من  10يف املائة،
كما �أن���ه ي��وج��د جمعيتان للتوعية
بالتوحد ،و�أك�ثر من � 420سعوديا
م�صابا بالتوحد يتلقون العالج يف دول
جم���اورة ،ب�سبب ع��دم وج��ود مراكز
كافية لت�أهيلهم داخل اململكة.

فؤوس حجرية في «شعيب األدغم» بالقصيم
تعود للعصر الحجري
عرث فريق علمي �سعودي من هيئة
ال�ت�راث على �أدوات حجرية تعود
�إىل فرتة الع�صر احلجري القدمي
«احل�ضارة الآ�شولية» يف «�شعيب
الأدغم» �شرق منطقة الق�صيم.
و�أو����ض���ح���ت ه��ي��ئ��ة ال��ت��راث �أن
الأدوات احلجرية املكت�شفة تتم ّثل
يف ف ��ؤو���س حجرية تتميز بالدقة
العالية يف الت�صنيع والكثافة.
ويعد امل��وق��ع املكت�شف م��ن �أه��م
مواقع الع�صور احلجرية املكت�شفة
على م�ستوى اململكة ،ا�ستناداً �إىل ما
عرث عليه من �أدوات حجرية مميزة
ونادرة.
وي��ع��ود امل��وق��ع �إىل ف�ترة الع�صر
احلجري القدمي الأو�سط «احل�ضارة
الآ���ش��ول��ي��ة � 200أل���ف ���س��ن��ة» قبل
ال��وق��ت احلا�ضر تقريباً ،ا�ستناداً
�إىل ما عرث عليه من �أدوات حجرية
مميزة ونادرة من الف�ؤو�س احلجرية
ال��ت��ي مت��ي��زت ب��ال��دق��ة ال��ع��ال��ي��ة يف
الت�صنيع والكثافة التي ا�ستخدمتها
تلك اجلماعات الب�شرية يف حياتها
اليومية.
وتتميز احل�ضارة الآ�شولية بظهور

�صناعة الأدوات احلجرية ثنائية
الوجه وتعدد الف�ؤو�س احلجرية،
وت�صنف من �أهم �أدوات هذا الع�صر.
ودلت كرثة الأدوات احلجرية يف
ه��ذا املوقع على الكثافة العددية
ملجتمعات م��ا ق��ب��ل ال��ت��اري��خ التي
عا�شت يف هذه املنطقة ،وهو ما يعد
م�ؤ�شراً وا�ضحاً على �أن الظروف
املناخية يف اجلزيرة العربية كانت
منا�سبة جداً لعي�ش تلك اجلماعات
الب�شرية ،واال�ستفادة م��ن امل��وارد
الطبيعية املتوفرة فيها ،يف حني يدلل
تعدد الأدوات احلجرية على قدم

�أو�ضحت درا�سة حديثة �أجريت
ل�صالح �شركة «�سيمانتيك» لأمن
تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات� ،أن ن�سبة
ك��ب�يرة م��ن م�ستخدمي الإن�ترن��ت
ي�شعرون بقلة احليلة بعد اجلرائم
االل��ك�ترون��ي��ة ال��ت��ي يتعر�ضون لها،
وك�شفت ال��درا���س��ة �أن  65%من
م�ستخدمي الإنرتنت يف العامل كانوا
�ضحايا جلرائم الإن�ترن��ت ول��و ملرة
واحدة على الأقل.
الدرا�سة �شملت �أك�ثر من �سبعة
�آالف ���ش��خ�����ص م���ن م�ستخدمي
الإن�ترن��ت يف  14دول��ة ،وق��ال نحو
 80يف املائة ممن خ�ضعوا للدرا�سة
�إنهم ال يعتقدون �أن اجلناة يف هذه
اجلرائم �ستتم حما�سبتهم.
وق����ال ال�بروف��ي�����س��ور ج��وزي��ف
الب����ري �أ���س��ت��اذ ع��ل��م ال��ن��ف�����س يف
جامعة لويوال مارميونت يف لو�س
�أجنلو�س« :ن�ستقبل اجلرائم التي

تتم على الإن�ترن��ت بقلة حيلة»،
م��و���ض��ح��ا �أن ال��ن��ا���س ي��ت��ع��ام��ل��ون
م��ع ه��ذه اجل��رائ��م بنف�س طريقة
ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي ال���ذي
ي�ستغلهم وي�ستفيد م��ن جهلهم
باملعلومات الفنية ،ويتقبل النا�س

وج��ود الإن�سان وتكاثر اجلماعات
الب�شرية عرب �آالف ال�سنني.
و�أظهرت �صور الأقمار ال�صناعية
�أن املواقع الآ�شولية «ومنها �شعيب
الأدغ���م» تقرتن مب��ج��اري الأن��ه��ار،
لت�ؤكد �أن الإن�سان ا�ستخدم الأنهار
للو�صول �إىل عمق املناطق الداخلية
يف اجلزيرة العربية.
وب��ي��ن��ت �أع����م����ال امل�����س��ح ت��ع��دد
الأدوات احلجرية ال�سطحية ،وهو
ما يقود �إىل احتمال وجود الآالف
من الأدوات امل�شابهة املدفونة يف
هذا املوقع.

و �أبانت هيئة الرتاث �أن فرقها
العلمية �ستعمل على م��زي��د من
الأعمال البحثية املركزة يف املوقع
ل��ك�����ش��ف م���زي���د م���ن ال��ت��ح��ق��ق��ات
الأثرية املهمة ،وم�ستقب ً
ال �ستزيح
ال�ستار ع��ن دالئ��ل ج��دي��دة تثبت
�أن اجلزيرة العربية كانت �إحدى
�أه��م مواقع اال�ستيطان الب�شري
ال��ت��ي ع��ا���ش��ت يف ف�ت�رة الع�صور
احلجرية.
وبحكم موقعها يف و�سط اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ،ف�����إن منطقة الق�صيم
تزخر بالعديد من املواقع الأثرية
التي مت ّثل �شواهد حية حل�ضارات
تاريخية عديدة ا�ستوطنت املنطقة،
ومنها مواقع الآثار النقو�ش والر�سوم
ال�صخرية املكت�شفة يف وقت �سابق
حيث جرى توثيقها يف �سجل الآثار
الوطني بهيئة الرتاث ،كما مت �أخرياً
اكت�شاف ع��دد من امل��واق��ع الأثرية
املهمة ع��ن طريق فريق العمل يف
فرع الهيئة مبنطقة الق�صيم وفرق
امل�سح الأثري ،وعن طريق البالغات
الواردة للهيئة من املواطنني عن هذه
املواقع.

 %65من مستخدمي اإلنترنت تعرضوا لجرائم إلكترونية

املوقف حتى �إذا �شعروا بال�سوء!.
ووفقا للدرا�سة ف��إن  % 73من
م�ستخدمي الإن�ترن��ت يف الواليات
امل��ت��ح��دة ك��ان��وا ه��دف��ا لفريو�سات
���ض��ارة �أو ���س��رق��ة ب��ي��ان��ات خا�صة
ببطاقاتهم االئتمانية �أو انتحال

�شخ�صيات ،وبلغت هذه الن�سبة يف
�أملانيا .% 62
وامل��ق�����ص��ود ب��ج��رائ��م الإن�ترن��ت،
امل�سماة �أي�ضاً اجلرائم «ال�سيربانية»،
هو �أي ن�شاط غري م�شروع نا�شئ يف
ُمك ّون �أو �أكرث من مكونات الإنرتنت،
م��ث��ل م���واق���ع الإن��ت�رن����ت ،وغ���رف
املحادثة� ،أو الربيد الإلكرتوين.
وميكن �أن ت�شمل جرائم الإنرتنت
�أي�ضاً �أي �أمر غري م�شروع ،بدءاً من
عدم ت�سليم الب�ضائع �أو اخلدمات،
م��روراً باقتحام الكمبيوتر «الت�سلل
�إىل ملفات الكمبيوتر» ،و���ص��والً
�إىل انتهاك حقوق امللكية الفكرية،
والتج�س�س االق��ت�����ص��ادي «�سرقة
الأ���س��رار التجارية» ،واالب��ت��زاز عن
الإنرتنت ،وتبيي�ض الأموال الدويل،
و�سرقة ال��ه��وي��ة ،وقائمة متنامية
من اجلرائم الأخ��رى التي ي�سهلها
الإنرتنت.
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أصل الخط العربي
وتطوره عبر العصور
ت�أليف� :أ .د .م�شلح بن كميخ املريخي
دار جامعة امللك �سعود للن�شر
يعار�ض هذا الكتاب
ال��ن��ظ��ري��ات ال��ق��دمي��ة
ب�����ش ��أن ن�����ش ��أة اخل��ط
ال���ع���رب���ي وب����واك��ي�ر
�أم����ث����ل����ت����ه ،وذل�����ك
ب���ن���اء ع��ل��ى �أح����دث
االكت�شافات الأثرية
يف �شبه اجل��زي��رة
العربية.
ف���ف���ي م��ن��ط��ق��ة
ال����ع��ل�ا ب�����ش��م��ال
غ�����رب امل��م��ل��ك��ة
ال������ع������رب������ي������ة
ال�����س��ع��ودي��ة مت
ال���ك�������ش���ف ع��ن
ع������دة ن��ق��و���ش
تعود �إىل القرن
ال��ث��ال��ث امل��ي�لادي ،وه��ي �أق���دم ب��ع��دة عقود
من النقو�ش التي كان يعتقد �أنها �أقدم مناذج اخلط
العربي.
هذه االكت�شافات الهامة �أك��دت مبا ال يدع جماالً
لل�شك �أن منطقة العال ،من وجهة نظر امل�ؤلف ،هي
مهد ن�ش�أة اخلط العربي.
وق��د ت�ضمن ه��ذا الكتاب ع��دة ق�ضايا مهمة تهم
الباحثني وال��ق��راء مثل مناهج ال��ت��اري��خ و�أ�ساليبها
وقواعدها احل�سابية ،وح�ساب اجل ّمل يف النقو�ش
الإ�سالمية ،كما تناول تطور ال�شكل والإعجام يف كتابة
امل�صاحف املبكرة.

الهيدروليجا وتحليل
السهول الفيضية
ت�أليفPhilip B. Bedient, Wayne C. :
Huber, Baxter E. Vieux
ترجمة� :أ .د .عبدالرحمن بن علي العذبة
دار جامعة امللك �سعود للن�شر
يعد هذا الكتاب من
�أف�ضل الكتب امل�ؤ َّلفة
يف جم���ال الهند�سة
ال���ه���ي���درول���ي���ج���ي���ة
وال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة،
وي�ؤكد متيُّ َزه وجود
ع��������دة ط���ب���ع���ات،
�آخ�������ره�������ا ه����ذه
الن�سخة املُرتجمة،
والتي �صدرت عام
2019م.
ي���ت����أل���ف ه��ذا
الكتاب من ثالثة
ع�����ش��ر ف�����ص� اًًلا
تغطي اجلوانب
ال�����ن�����ظ�����ري�����ة
والتطبيقات العملية
ملوا�ضيع الهيدروليجا والهيدروليكا.
ويحتوي هذا الكتاب على معلومات علمية �أ�سا�سية
ترتبط بالهند�سة املتخ�ص�صة يف الت�صميم الهيدروليكي
والتحليل الهيدروليجي التي يحتاجها مهند�س املياه.
كما يحتوي على موا�ضيع متعلقة ب ��إدارة م�صادر
املياه ،والطرق امل�ستخدمة يف تتبُّع الفي�ضانات ،ومناذج
املحاكاة الهيدروليجية ،والهيدروليجا احل�ضرية،
وهيدروليكا ال�سهول الفي�ضية.
ك��م��ا ي��غ��ط��ي ه���ذا ال��ك��ت��اب امل��وا���ض��ي��ع امل��رت��ب��ط��ة
بهيدروليجا املياه اجلوفية ،وتطبيقات ُ
نظم املعلومات
اجلغرافية يف الهيدروليجا ،وا�ستخدامات الرادار يف
تطبيقات ت�ساقط الأمطار.
ويُختتم ه��ذا ال��ك��ت��اب ب�سيا�سة و�إدارة خماطر
الفي�ضانات بالواليات املتحدة الأمريكية ،م�شتملاً على
حاالت درا�سة يف �إدارة الفي�ضانات واجلفاف على حد
�سواء.
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الرأي
القيادة بالمشاعر

ه��و م�صطلح يق�صد به
ت��ف��ع��ي��ل و�إدخ��������ال امل��ف��ه��وم
ال��ن��ف�����س��ي ال�����س��ي��ك��ول��وج��ي
« »psychologyيف بيئة
العمل ،كما ذكر خبري التنمية
ال��ب�����ش��ري��ة ال��دك��ت��ور راك���ان
ال���راوي ،مبعنى �أن التعامل
يف بيئة العمل ب�ين الأع��ل��ى
والأدن��ى والرئي�س واملر�ؤو�س
يعتمد على م��ب��د�أ التعامل
الإن�ساين ،والذي هو مرتبط
ب�شكل مبا�شر مبفهوم القيادة
د .ناصر مطلب
بامل�شاعر ،وهذا املدخل يعمل
جنباً �إىل جنب مع املداخل
املادية الأخرى.
ورمبا ي�أتي �س�ؤال من املدراء والر�ؤ�ساء� :أين ذهب مو�ضوع
الراتب واملكاف�آت؟!
واجل��واب �أن هذين املدخلني مكمالن لبع�ضهما واليوجد
منهما ما يحل مكان الآخ���ر ،لكن هما ي�سريان يف خطني
متوازيني �أحدهما يخ�ص القيادة بامل�شاعر والتعامل الإن�ساين،
و�إىل جانبه خط �آخر مرتبط بالأمور املادية الأخرى ،مبعنى
�أنه ال يوجد خط يلغي اخلط الآخر ،فالعالقة بينهما عالقة
تكاملية ولي�ست تعوي�ضية.
اجلانب الأ�سا�سي يف مفهوم القيادة بامل�شاعر هو توحيد
الأ�شخا�ص املوجودين يف بيئة العمل ،مبعنى �أن الأعلى والأدنى
يف املرتبة يعملون كفريق واحد ،لذلك يف برامج كثرية يف فرق
وجمموعات العمل يلزمنا الرتكيز دائماً على �أمر مهم وهو
روح الفريق ،وهذا املدخل ي�ؤ�س�س مبد�أ روح الفريق والعمل
الت�شاركي يف بيئة العمل.
وهنا رمبا ي�أتي �س�ؤال �آخر مفاده :هل ميكن �أن ي�ؤدي مفهوم
القيادة بامل�شاعر للإهمال؟
هنا يجب تو�ضيح م�س�ألة مهمة وهي �أن املدير �أو الرئي�س
ال يطبق مبد�أ اللني والرفق امل�ستمر يف تعامله مع املر�ؤو�سني،
ولكن ميكن �أن يكون �أحيانا حازماً ،و�أحياناً ليناً ،والأهم �أن
يبتعد عن الق�سوة ،لذلك دائماً نقول �أن الق�سوة �شيء ،واحلزم
�شيء �آخر ،واللني مطلوب للقائد ويلزمه �أن يكون ليناً رفيقاً
ويبتعد عن ال�ضعف ،وكما يف احلديث ال�شريف قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم «ما كان الرفق يف �شيء �إال زانه وما نزع من
�شيء �إال �شانه» �أو كما قال عليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم.
�إذاً القيادة بامل�شاعر مفهوم ميزج بني اللني من جهة واحلزم
من جهة �أخرى ،و�إذا مت ذلك فلن يكون هناك �إهمال من قبل
املوظف.
كذلك ميكن طرح �س�ؤال �آخ��ر :هل هذا املفهوم يُكت�سب
كمهارة �أو هو من �ضمن �صفات القائد �أو املدير �أو الرئي�س؟
هذا ال�س�ؤال يقودنا مل�س�ألة جدلية قدمية حول «هل القائد
يولد �أم ي�صنع» مع الأخذ باالعتبار �أن هناك �سمات و�صفات
وخ�صائ�ص ميكن �أن تولد مع ال�شخ�ص ومن ثم تنمى ،ولكن
يبقى امليل الأ�سا�سي ،و�أنا �أتفق مع وجهة نظر الدكتور راكان
ال��راوي �أن القائد ميكن �أن ي�صنع من خالل جتارب احلياة
التي مير بها� ،سوا ًء على امل�ستوى ال�شخ�صي� ،أو على امل�ستوى
املهني والوظيفي ،بالإ�ضافة �إىل مو�ضوع الربامج والدورات
التدريبية التي ميكن �أن يخ�ضع لها ،وقراءة الكتب ،ومتابعة
بع�ض املقاطع املوجودة على النت �أو اليوتيوب وما �إىل ذلك،
كل هذه م�صادر للتعلم� ،سواء كانت حديثة �أو منطية تقليدية،
ميكن للقائد �أن يتعلمها ،ويتعلم ه��ذا املدخل وه��و املدخل
الإن�ساين يف التعامل مع الآخرين.
من �ضمن �أمثلة القيادة بامل�شاعر� ،إلقاء حتية ال�صباح وحتية
امل�ساء مع االبت�سامة واالنب�ساط يف ع�ضالت الوجه ،م�صافحة
الرئي�س للمر�ؤو�سني «طبعاً يف غري ال��ظ��روف اال�ستثنائية
مثل جائحة كورونا وغ�يره��ا» ،الدرد�شة مع املر�ؤو�سني يف
�أحوالهم ،ولي�س بال�ضرورة حل م�شاكلهم ال�شخ�صية �إذا كان
لديهم م�شاكل ،لكن جمرد الإن�صات واال�ستماع والإح�سا�س
واملالحظة ،هذه كلها بحد ذاتها لدى �أغلب املر�ؤو�سني التقدر
بثمن.
كذلك كلمة «�شكراً» عند ت�أدية امل��ر�ؤو���س لعمل معني �أو
�إجنازه ،كذلك من الأمثلة املهمة الوعود ،حيث نقول للرئي�س
�أو املدير �أو القائد دائماً� « :أن ال تعد ب�شيء ،خري من �أن
تعد ثم ال تفي بوعدك» .من الأمثلة املهمة كذلك �إ�شاعة جو
من العدالة يف التعامل مع الآخرين والبعد عن التع�صب بكل
�أنواعه.
وه��ن��اك �أمثلة �أخ���رى ع��دي��دة تخ�صع ال�شخ�صية القائد
والظزوف املحيطة ،وكل هذه الأمور ب�سيطة والتكلف القائد
�أو املدير �أو الرئي�س �شيئاً ولكن لها �أثر كبري يف فن الت�أثري على
املر�ؤو�سني وبالتايل الأثر الإيجابي بالوالء واالنتماء للم�ؤ�س�سة
ب�شكل عام.
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
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ال تراسل أستاذك
با�ست�شعار ذلك البذل ،و�ضرورة
يُ��ح�����س��ن ك��ث�ير م���ن �أ���س��ات��ذة
اقتنا�ص تلك الفر�ص وتوظيفها
اجلامعات توظيف و�سائل التقنية
يف اال�ستفادة الق�صوى من علم
احلديثة يف عملية التعليم والتعلم
الأ���س��ت��اذ وخ�برت��ه وجت��رب��ت��ه؛ �إال
م���ع ت�لام��ي��ذه��م ،وق���د ازدادت
�أين �أن�صح �أحبتي الطلبة بتجنب
احل���اج���ة �إىل ه����ذا ال��ت��وظ��ي��ف
مناق�شة اخلالف �أو ما يظهر منه
يف ظ��ل ظ���روف جائحة الع�صر
�سوء فهم مع الأ�ستاذ عرب برامج
ك���ورون���ا  ،19وم���ع ك���ون ال�بري��د
املحادثات املكتوبة.
الإلكرتوين الر�سمي هو الو�سيلة
لقد علمتني احلياة �أن اجلدال
املعتمدة للتوا�صل ب�ين الأ�ستاذ
وما ي�سبقه من نقا�ش وما ي�ؤول
والطالب؛ �إال �أنه رمبا ا�ستح�سن
�إليه من خ�صام ،بحاجة يف كثري
ال��ط��رف��ان «الأ���س��ت��اذ والتلميذ»
أ.د .حمود السالمة
م��ن الأح��ي��ان حل�ضور الأرواح،
التوا�ص َل ال�سريع من خالل برامج
ونربات ال�صوت ،وتعابري الوجه ـ ال
امل��ح��ادث��ات امل��ك��ت��وب��ة؛ كربنامج
«وات�ساب» �أو «تيليقرام» وم�ؤخراً
�سيما عند اختالف وجهات النظر
ـ فالأقالم ـ ومثلها لوحات املفاتيح ـ ال �أرواح لها،
برنامج «�سيقنال».
ومع حتية الإجالل وعبارات الثناء امل�ستحقة فكم من نقا�ش مكتوب حتول �سري ًعا �إىل جدال،
لذلك الأ�ستاذ الذي اقتطع جز ًءا من وقته اخلا�ص وكم من جدال انتهى بخ�صام وجمافاة ،ولرمبا لو
وحرِ �ص كان ذلك النقا�ش يف لقاء مبا�شر �أو عرب مكاملة
للتوا�صل مع تالميذه عرب تلك الو�سائلَ ،
�أن يكون قري ًبا منهم ،ومع الت�أكيد على الطلبة هاتفية؛ ملا �آل �إىل تلك النهاية!

�أل�ست ترى ـ عزيزي الطالب ـ �أنك ت�ضطر يف
�أحيان كثرية من حمادثاتك املكتوبة �إىل ا�ستخدام
�صورة رمزية لوجه با�سم� ،أو وردة حمراء مفعمة
باحلب ،و�أخرى بي�ضاء حتمل معنى النقاء وطهارة
القلب! ك��ل ذل��ك لتخفف ع��ب��ارة ،وتلطف ج� ًوا
حممو ًما ،ملعنى مل تق�صده� ،أو مق�صود مل يُفهم.
نعم ،يف الكتابة فر�صة املراجعة والتدقيق قبل
الإر�سال ،لكنها حت ًما ال متتلك الروح التي حتملها
بني جنباتك ،وتنعك�س �آثارها على حوا�سك �أثناء
نقا�شاتك.
فن�صيحتي لنف�سي و�إخ����واين و�أخ��وات��ي من
الطلبة عند اختالف وجهات النظر مع �أ�ساتذتهم،
�أن يحر�صوا على معاجلة ذل��ك �إم��ا بلقاء �أو
ات�صال هاتفي يت�سع فيه املقام للبيان والإي�ضاح،
وحت�ضر فيه ومعه تعابري الوجه ونربات ال�صوت،
فتتقارب الأرواح ،ويزول اخلالف ،ف�إن ذلك �أدعى
للمق�صود.
رئي�س حترير جملة الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية الرتبية

حب العطاء

يُ��ع��د خلق ح��ب ال��ع��ط��اء م��ن �أ���س��م��ى معاين
احل��ي��اة ،فهو �سلوك ا لإن�����س��ان يف امل��ي��ل �إىل
املبادرة يف العطاء للآخرين� ،سوا ًء كان هذا
العطاء مادياً� ،أو معنوياً ،دون انتظار املعطي
م��ق��اب� ً
لا ل��ع��ط��ائ��ه ،وال��ع��ط��اء خ��ل��ق �إ���س�لام��ي
ك����رمي ،و���ص��ف��ة م��ن ���ص��ف��ات اهلل ت��ع��اىل ،له
�آث��ار اجتماعية عظيمة ،فهو متعة للنف�س،
و �إح�سا�س بال�سعادة ،وارتقاءٌ بالإن�سانية.
وتك ُمن �أهمية العطاء يف الإ�سالم� ،أن اهلل
عز وجل �أمر به يف كتابه الكرمي ،فقال تعاىل:
�ص َّد َق بِالحْ ُ ْ�سنَى
} َف�أَ َّما َم ْن �أَ ْع َطى َو ا ّتَ َقى * َو َ
* َف َ�سنُ َي ِ ّ�س ُر هُ ِللْيُ ْ�س َر ى{ ،كما �أمر به ر�سوله
عليه ال�صالة وال�سالم يف �سنته ،فقال« :من
�سن يف الإ�سالم �سنة ح�سنة فله �أجرها ،و�أجر
م��ن عمل بها ب��ع��ده ،م��ن غ�ير �أن ينق�ص من
�أجورهم �شيء» .وتزداد �أهمية العطاء �أي�ضاً
يف زرعه للمودة ،واملحبة بني �أفراد املجتمع،
ووقايته للمعطي م��ن م�صارع ال�سوء ،ومنو
ماله ،وبركته ،وم�ضاعفة الأج��ر ،والثواب له
يف الدنيا والآخرة.

فخلق ح��ب العطاء بابه وا���س��ع ،وجماالته
متنوعة ،منها :العطاء من املال ،والعطاء من
العلم واملعرفة ،والعطاء من الن�صيحة ،ومن
طاقات اجل�سد وقواه ،والعطاء للجار ،كذلك
العطاء بالإ�صالح بني النا�س ،وهذه املجاالت،
وغ�يره��ا ،ال �شك �أن فيها �أنا�ساً معطا�ؤون،
وحم��ب��ون للعطاء ،وفيها �أن��ا���س بخالء بخ ً
ال
�شديداً ،ال ميلكون خلق حب العطاء.
لكن الإ�سالم حذر من البخل ،وذم البخالء،
و�أو�ضح عاقبة بخلهم يوم القيامة ،كما �أر�شد
�إىل و�سائل عدة؛ لغر�س خلق حب العطاء يف
ذات الفرد امل�سلم� ،أهمها القدوة احل�سنة،
فهي من �أجن��ح الو�سائل لغر�س ه��ذا اخللق،
ف��ق��د ك��ان ال��ر���س��ول عليه ال�����ص�لاة وال�����س�لام
خري قدوة لكل م�سلم ،واملثل ا لأعلى يف حبه
ل��ل��ع��ط��اء ،ف��ك��ان ي��ع��ط��ي ع��ط��اء م��ن ال يخاف
الفقر ،كذلك �إن تدريب النف�س على البذل،
يُك�سبها حب العطاء ،ويُ�سهل عليها البذل،
فيزداد حالوته يف النف�س ،حتى يكون م�سعد اً
لها ،كما �أن تذكر ال��دار الآخ���رة ،وم��ا فيها

من نعيم ،وع��ذاب ،ينمي يف الفرد خلق حب
ال��ع��ط��اء ،واجل����ود ،ويجعله ينطلق يف عمل
�أفعال اخلري.
وبهذا العطاء ،يجني الفرد ثمرات نافعة
من هذا اخللق العظيم ،تتمثل يف �شعوره ب�أنه
ج��زء م��ن املجتمع ال��ذي يعي�ش فيه ،فيزكي
نف�سه ع��ن رذائ��ل الأن��ان��ي��ة ،وال�شح الذميم،
وي�سارع يف حل م�شكالت الفقراء ،وامل�ساكني
وذوي احل��اج��ات م��ن �أف���راد املجتمع ،فتزيد
الأل���ف���ة ،وال��رح��م��ة ،وال�ت�راب���ط ب��ي��ن��ه��م ،وم��ن
ثم تعوي�ض اهلل عز وج��ل للفرد عما �أعطاه
لغريه ،وبالتايل يتحقق بناء املجتمع ،ويتقدم
ويزدهر.
فخلق ح��ب العطاء مفتاح ال�����س��ع��ادة ،فهو
�شمعة ي�����ض��يء ل�ل�آخ��ري��ن ح��ي��ات��ه��م ،ف ��أع� ِ
�ط،
و �أنفق ،واهلل �سبحانه يرزق ،فطوبى للمعطاء.
د� .سارة بنت �إبراهيم ال�شهيل
�أ�ستاذ الثقافة الإ�سالمية امل�ساعد
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية – كلية الرتبية

العالج المتجانس بين الحقيقة والخيال
يعد العالج املثلي �أو العالج املتجان�س �أحد
فروع الطب التكاملي ،وتعتمد فكرته على مبد�أ
«الدواء من جن�س الداء» ،وهو مبد�أ «�أبقراط» يف
الطب ،وقد ا�ستخدمه الأطباء يف �أوروب��ا وكندا
وغريها يف العالج.
ي��ع��م��ل ال���ع�ل�اج امل��ث��ل��ي ع��ل��ى ت��ق��وي��ة امل��ن��اع��ة
الطبيعية للإن�سان ،فتزداد قدرته على مقاومة
الأمرا�ض بتحفيز قوى ال�شفاء الداخلية ،فعند
�إ�صابة الإن�سان مبر�ض ما ،يتم عالجه بتناول
م�سببات املر�ض من املواد احليوانية �أو النباتية �أو
اجلرثومية �أو املعدنية ،هذه املواد تخفف باملاء يف
�شكل جرعات �صيدالنية ،فتعزز اجلهاز املناعي
ويتحقق ال�شفاء.
وتت�شابه �آلية العالج املثلي بالأم�صال واللقاحات
يف الطب احلديث ،وفيه يتم تناول كميات �ضئيلة
من امليكروب امليت �أو املوهن �أو �أحد منتجاته ملنع
الإ�صابة بالأمرا�ض الوبائية.
ومنذ �أن اجتاح العامل فريو�س ك��ورون��ا ،بد�أ
العلماء يف �شركات الأدوي��ة واملراكز البحثية يف
البحث عن العالج الفعال للق�ضاء على جائحة
كورونا.
وق���د ب���د�أ ع�ل�اج ك���ورون���ا ب��ا���س��ت��خ��دام بع�ض
الأدوية مثل م�ضادات الفريو�سات وغريها ،كما
ا�ستخدمت الأم�صال من دم املتعافني يف العالج،
ويف الفرتة الأخ�يرة مت �إنتاج اللقاحات للوقاية
من كورونا ،ولكن الأدوية التي ا�ستخدمت لعالج
كورونا غري متخ�ص�صة وم�صرح بها من هيئات
الدواء العاملية لعالج �أمرا�ض �أخرى ،ولكنها �أثبتت
بع�ض الفعالية العالجية �ضد فريو�س كورونا،
وبعد ذلك مت التوجه �إىل الأم�صال امل�ستخل�صة
من دم املر�ضى املتعافني من كورونا يف العالج،
وحتتوي على الأج�سام امل�ضادة للمر�ض ،ولكنها
قد ال ت�شكل منظومة دفاعية ا�ستباقية.

الوقت واجلهد.
تعمل الأم�����ص��ال على ت�شكيل
ويف �أزمة كورونا �أدى ا�ستخدام
م��ن��اع��ة ق�����ص�يرة امل����دى ،وق���د ال
التقنيات احليوية احلديثة �إىل
متنع انت�شار الوباء ،لذا ت�ستخدم
حدوث طفرة يف �إنتاج اللقاحات،
لتحقيق ال��وق��اي��ة ال�سريعة من
فتم ا�ستخدام تقنية mRNA
الوباء ،وقد ت�ستخدم بديال عن
وغ�يره��ا يف �إن���ت���اج ال��ل��ق��اح��ات،
الأدوية.
وهذه التقنية توجه خاليا اجل�سم
ومت���ت���از الأم�������ص���ال ب�����س��رع��ة
لت�صنيع ال�بروت��ي��ن��ات ال�لازم��ة
�إنتاجها وا�ستخدامها يف العالج،
م��ث��ل م�����س��ت�����ض��دات اجل��راث��ي��م
بينما �إن��ت��اج الأدوي���ة واللقاحات
والفريو�سات مثل كورونا وغريه،
ي�����س��ت��غ��رق م���راح���ل ع���دة ووق��ت��ا
بهدف حتفيز اجلهاز املناعي ملنع
�أطول� .أما اللقاحات فتعمل على
ت�شكيل منظومة مناعية ا�ستباقية أ .د .جمال الدين هريسه دخول الفريو�س خلاليا اجل�سم.
وم�ستقبال قد ت�ؤدي التقنيات
�ضد امليكروبات ،فتمنع حدوث
ال��ط��ب��ي��ة امل�����س��ت��ح��دث��ة لإن���ت���اج
الإ���ص��اب��ة ب���الأم���را����ض بتحفيز
اجلهاز املناعي لإنتاج �أج�سام م�ضادة ا�ستباقية اللقاحات �ضد فريو�س كورونا �إىل حدث ثورة يف
عامل الطب ،لي�س يف عالج الأوبئة فقط ،ولكن يف
ل�صد امليكروبات.
لذا يعد �إنتاج اللقاحات احلل الواعد للق�ضاء جماالت العالج الأخرى مثل الأمرا�ض الوراثية
على الأوبئة مثل كورونا وغريه من الفريو�سات ،وال�سمنة وال�سكري ومكافحة الأورام ال�سرطانية
وقد �أثبتت اللقاحات فاعليتها يف الق�ضاء على وغريها من الأم��را���ض م�ستحيلة ال��ع�لاج ،وقد
العديد من الأمرا�ض الفتاكة مثل احل�صبة و�شلل ي�صبح عالجها حقيقة يف امل�ستقبل القريب ،بعد
الأطفال والكزاز والدفترييا وااللتهاب ال�سحائي �أن كان قدميا يعد دربا من اخليال.
وال داع��ي للخوف والهلع ف��إن عملية التحور
والأن��ف��ل��ون��زا وال��ت��ي��ف��ود و���س��رط��ان عنق الرحم
عملية اعتيادية يف عامل الفريو�سات ،وال ت�ؤثر
وغريها.
وي�ستغرق اللقاح من � 10إىل  15يوماً ليحفز على �ضراوة كورونا بل قد يزيد من انت�شاره فقط،
اجل�سم على �إنتاج الأج�سام امل�ضادة ،وقد ت�ستمر وقد يحدث التحور خل ً
ال يف الفريو�س ي�ؤدي �إىل
الأج�سام امل�ضادة لفرتة طويلة يف اجل�سم ت�صل ا�ضمحالل كورونا مبرور الوقت ،وال يكون قادرا
على مقاومة اللقاحات ،وبنجاح هذه التقنيات
لعام �أو ثالثة �أعوام �أو طوال العمر.
وق��دمي��ا ك���ان ي��ت��م حت�����ض�ير ال��ل��ق��اح��ات من ال��واع��دة ل��ن يكون هناك وبائيات م�ستقبلية،
اجلراثيم امل�سببة للمر�ض املوهونة �أو امليتة و�إذا حدث ففي غ�ضون �شهور قليلة �سيتم �إنتاج
�أو �أج��زاء منها �أو املواد الكيميائية امل�ستخل�صة اللقاحات ب�إذن اهلل.
منها ،يتم معاجلتها بحيث تكون غري قادرة على
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
حتقيق الإ�صابة باملر�ض ،وكانت حتتاج اللقاحات
كلية ال�صيدلة
�إىل مراحل عديدة ،وي�ستغرق �إنتاجها الكثري من
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نحو هيكلة المسؤولية االجتماعية للجامعات

متثل اجلامعات وا�سطة العقد االجتماعي
يف املجتمع ،فهي من ناحية بيت املجتمع الذي
يتعلم فيه خمتلف الأفراد والفئات ما يحتاجون
�إليه ليكونوا �أع�ضاء �صاحلني يف املجتمع ،ومن
ناحية �أخ��رى متار�س اجلامعات دورا م�ؤ�س�سيا
رائدا ،ك�إحدى امل�ؤ�س�سات املجتمعية ،يف عالقة
و�شراكة وارتباط مع خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات
املجتمعية.
ال متثل اجلامعات جمرد م�ؤ�س�سات تعليمية،
ولكنها م�ؤ�س�سات جمتمعية ،تتفاعل مع احتياجات
امل��ج��ت��م��ع ،وق�����ض��اي��اه ال��ت��ن��م��وي��ة ،ومتطلباته،
وم�شكالته ،وت�ضطلع بدور �أكرب يف �إيجاد حلول
ملختلف امل�شكالت التي يواجهها ،وال �أدل على
ذلك من الدور الرائد الذي قامت به اجلامعات
�أثناء جائحة ك��ورون��ا ،وت�سخري كافة �إمكاناتها
وكوادرها الب�شرية يف مواجهة اجلائحة ،وال�سعي
يف �إيجاد حلول على امل�ستوى ال�صحي والتعليمي
واالجتماعي.
وه���ذا ي�ضاعف م��ن ال��ع��بء جت���اه من�سوبي
اجلامعات ،لذلك من املهم التحول اجلذري يف بناء
العالقات اال�سرتاتيجية مع خمتلف امل�ستفيدين
يف املجتمع ،داخليا وخارجيا ،فاجلامعات ال تقدم

خمتلفة.
تعليما فقط ،ولكنها تقدم حلوال
ه���ن���اك خ����ط����وات م��ل��م��و���س��ة
الح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع ،واح��ت��ي��اج
ات���خ���ذت���ه���ا وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م،
م�ؤ�س�سات املجتمع ،وحتى يتحقق
واجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة يف
ذلك فثمة حاجة ملحة لأن تنعك�س
امل�����س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،ول��دى
هذه الر�ؤية يف خمتلف مفردات
بع�ض اجل��ام��ع��ات �إدارة خا�صة
املنهج ،والإج���راءات ،والقرارات،
للم�س�ؤولية االجتماعية ،ولكننا
والأخ�ل�اق���ي���ات وال��ق��ي��م ،وثقافة
ب���ح���اج���ة �إىل م ��أ���س�����س��ة ه���ذه
م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة وط�لاب��ه��ا،
اخلطوات� ،ضمن خطة اجلامعة،
وب���رام���ج ال��ك��ل��ي��ات والأق�������س���ام،
وتخ�صي�ص �إدارة م�ستقلة معنية
و�أن�شطة املراكز البحثية ،وخمتلف
ب��ه��ذا ال�������ش����أن ،و�إي���ج���اد هيكل
املراكز اجلامعية ،وامل�ست�شفيات
د .عادل المكينزي تنظيمي خ��ا���ص ب��ه��ا ،وت��ط��وي��ر
اجلامعية.
ثقافة طالب ومن�سوبي و�أع�ضاء
بقدر اتخاذ اجلامعة خطوات
اجل��ام��ع��ة ،وم���واءم���ة �أن�شطتها
وم��ب��ادرات فعالة يف م�س�ؤوليتها
االجتماعية ،ف�إنها حتظى يف املقابل ب�سمعة جمتمعيا ،ومراعاة التوجهات الوطنية.
مثل ه��ذه امل�أ�س�سة للم�س�ؤولية االجتماعية
�إي��ج��اب��ي��ة ،ت�ضمن دع��م جميع �أف����راد املجتمع
لأه��داف اجلامعة ور�سالتها التنموية ،وجذب للجامعات تلبي تطلعات املواطنني للم�ستقبل،
ال��ك��وادر املتميزة ،ورف���ع ال��ق��درات التناف�سية وت��ك��ون متوائمة م��ع ر�ؤي���ة  ،2030يف حتقيق
للجامعة ،وحت�سني مناخ العمل على م�ستوى خمتلف براجمها التنموية ،مبا ي�ضمن حتقيق
العاملني يف اجلامعة ،وحت�سني نوعية اخلدمات تنمية جمتمعية م�ستدامة.
املقدمة للمجتمع ،وال�شراكة مع القطاع احلكومي
ق�سم الإعالم
والقطاع اخلا�ص ،وغري ذلك من مزايا اجتماعية

 4مهارات مطلوبة في التكنولوجيا يملكها األخصائي االجتماعي

اخلا�صة بك.
حت��دث��ت يف م��ق��ال ���س��اب��ق عن
 �إدارة امل�شاريع:امل��ه��ارات والأدوار التي ميكن �أن
ال يتحدث الأك��ادمي��ي��ون عن
ي�ؤديها �أخ�صائيو وعلماء االجتماع
�إدارة امل�شاريع لأبحاثهم ،بالرغم
خل��دم��ة التكنولوجيا ،و�أك���دت �أن
من ذلك يتطلب �إكمال م�شروع
املجتمع والتكنولوجيا يتكونان ب�شكل
�أط���روح���ة م��ت��ع��ددة ال�����س��ن��وات،
متبادل وي�ؤثر كل منهما يف الآخر،
واملناهج ،والأ�ساليب ،مهارات
وتو�صلت �إىل حقيقة علمية مفادها
ا�ستثنائية يف �إدارة امل�شاريع،
�أن علماء و�أخ�صائيو علم االجتماع
وذل���ك لأن��ه��ا تتطلب التوفيق
قادرون على امل�ساهمة يف التطوير
بني الأولويات وم�سارات العمل
التكنولوجي وتعزيز م�ساهمة التقنية
واالهتمامات املتعددة يف وقت
يف خلق حياة �أف�ضل للجميع.
واحد.
يف هذا املقال �أحت��دث عن �أهم
عوض العتيبي
�إن��ه��ا تتطلب تنظيم العمل
�أربع مهارات مطلوبة يف التكنولوجيا
بحيث يتم �إجن��ازه ب�شكل جيد
وميلكها الأخ�صائيون االجتماعيون
ويف الوقت املحدد ،مامل تكن �أطروحتك حول
وعلماء االجتماع.
التكنولوجيا ،فمن النادر �أن يرغب �أي �شخ�ص
 عقلية متفتحة و�شغوفة:ال يتطلب ذل��ك �أن ت��ك��ون خ��ب�يراً يف املجال يعمل يف املجال التقني باالطالع عليها ،ولكن ما
التقني� .إن ال�شخ�ص الذي يحاول �أن يتعلم كل يريدون معرفته هو كيفية �إدارتك ملثل هذا العمل
�شيء ،يعمل وينتج ب�شكل �أف�ضل من الأ�شخا�ص ال�شاق ،لأن ه��ذا دليل على متيزك باملهارات
الذين يعرفون كل �شيء م�سبقاً ،وذل��ك ب�سبب القابلة للتحول والتي متكنك من امل�ساهمة يف
املجال التقني.
مقدرتهم على تعلم �أ�شياء جديدة!
 حتليل البيانات:يقدر قطاع التكنولوجيا العقول الف�ضولية،
القدرة على حتليل وتعلم الأ�شياء املعقدة هو
واملبادرين الذين لديهم القدرة على التغلب على
امل�صاعب وامل�شاكل من خ�لال البحث واق�تراح �أف�ضل ما يفعله طالب وحملة الدكتوراه يف علم
احللول ،حتى لو ابتعدت عن درا�سات التكنولوجيا االجتماع� ،إن فهم كميات �ضخمة من البيانات �أو
�أو �أي ن��وع من علم االجتماع التطبيقي طوال البحث عنها وحتليلها لدعم الإجابة على الأ�سئلة
�أو جم��رد اكت�ساب نظرة ثاقبة هو ما نقوم به
حياتك املهنية.
قد ال تكون لديك اخلربة الكافية يف املجال كمتخ�ص�صني يف علم االجتماع.
نحن م��دف��وع��ون بالبيانات والأدل����ة وكذلك
التقني حتى الآن ،ولكن لديك بالت�أكيد املهارات
الالزمة الكت�سابها ،قدرتك على �إجراء البحوث التكنولوجيا ،وه��ذا ال يعني القول ب ��أن عليك
والتحليل والتفكري النقدي ه��ي عقلية النمو �أن تكون ع��امل اجتماع متخ�ص�ص يف الأبحاث

الكمية ،ميكن لعلماء االج��ت��م��اع املتخ�ص�صني
يف البحث النوعي تقدمي منظور جديد يو�ضح
ويف�سر الأ�شكال الأخرى لإنتاج معرفة ذات قيمة.
 التوا�صل:يف امل��ج��ال التكنولوجي ،كما ه��و احل���ال يف
الأو�ساط الأكادميية ،يجب �أن تكون قادراً على
تو�صيل امل�شكالت املعقدة لأن���واع خمتلفة من
اجلماهري� ،إذا كنت قد قدمت بحثك يف ندوة
�أو م�ؤمتر علمي ،فرمبا يتعني عليك تعديل �إطار
وحمتوى العر�ض التقدميي اعتماداً على �أهداف
ومعايري امل�ؤمتر ،الأمر الذي يتطلب حر�صاً على
فهم �سوء االت�صال ال��ذي ميكن �أن يحدث عرب
التخ�ص�صات �أو ب�سبب اختالف املجاالت.
و�أخ���ي���راً ،خ���وف���اً م���ن ال���وق���وع يف التعميم
والتب�سيط� ،س�أختم بالإقرار ب�أنه لي�س كل �شركات
التكنولوجيا م�ستعدة للرتحيب مبتخ�ص�صي
وعلماء االجتماع �أو حتى فهم ما نقوم به ،و�أي�ضاً
لي�س بال�ضرورة كل علماء االجتماع جمهزون
باملهارات املنا�سبة للنجاح �أو الرغبة يف العمل يف
جماالت التكنولوجيا.
* مرتجم بت�صرف عن مقال للدكتورة لوقا
كوزلوف�سكي  -حا�صلة على درجة الدكتوراه يف
علم االجتماع من جامعة نورث وي�سرتن ،وتعمل
يف االبتكار يف جم��ال ال��ذك��اء اال�صطناعي يف
مايكرو�سفت ،يف مدينة �سياتل بالواليات املتحدة
الأمريكية� ،أ�شرفت على العديد من الباحثني
وط�لاب ال��درا���س��ات العليا املهتمني ب��دور علم
االجتماع يف جمال التكنولوجيا.
حما�ضر بكلية الآداب
حما�ضر ومر�شح دكتوراه يف علم االجتماع
بجامعة ليدز الربيطانية

لم يفت األوان بعد!
ال�سيد ب��راي��ن ،ك��ان �ضمن طالب
امل��اج�����س��ت�ير ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف جم��ال
التعليم وال��ت��دري��ب يف جامعة والي��ة
ك��ل��ورادو ،وك��ان قد جت��اوز اخلم�سني،
وك��ان متقاعداً من عمله ،لكن العمر
والتقاعد مل مينعاه من �إكمال تعليمه
وحتقيق حلمه واحل�صول على درجة
املاج�ستري ،وهي درجة علمية دوامها
م�سائي لتنا�سب ظ��روف الأكادمييني
واملهنيني وامل��دراء التنفيذيني املهتمني
بهذه النوعية من ال��درج��ات العلمية
لتطوير قدراتهم وخرباتهم يف جمال
د .خليل اليحيا
التعليم والتدريب ،ومل يتوقف ال�سيد
براين عند ه��ذه اخل��ط��وة ،بل ح�صل
على وظيفة يف نف�س اجلامعة ويف التخ�ص�ص الذي يجد نف�سه فيه.
الوزير واملهند�س علي النعيمي ،وزير البرتول ال�سابق ،كان عام ً
ال
ب�سيطاً ذو تعليم حمدود يف �شركة �أرامكوا التي تُعد واحدة من �أكرب
ال�شركات على م�ستوى العامل قيم ًة وت�أثرياً ،لكن موقفاً ب�سيطاً �أغ�ضبه
و�شعر فيه بالإهانة ،فحول الغ�ضب وقتها �إىل طاقة وظفها يف �إكمال
تعليمه ومتابعة �شغفه حتى �أ�صبح رئي�ساً لل�شركة التي كان يوماً ما
عام ً
ال فيها.
مل يقف الوزير النعيمي عند ذلك املوقف مع �شعور الإحباط والعجز،
بل بحث عن و�سيلة متنع ح�صول مواقف �أخرى له فوجد يف التعليم
�ضالته ،حيث ابتعث للخارج لدرا�سة البكالوريو�س ،ثم املاج�ستري ،ثم
تدرج يف الوظائف الإدارية والفنية حتى �أ�صبح على ر�أ�س �أهم �شركة يف
جمال النفط ،لقد كان للتعليم دور مهم يف حياة هذا الوزير.
ومن زمالء االبتعاث ،مبتعث للماج�ستري يف عمر الأربعني ،مل مينعه
العمر وال عدد �أف��راد عائلته و�أعمار �أوالده من �إكمال تعليمه و�إنهاء
املاج�ستري يف هذا ال�سن املتقدم ،كان ذاك الزميل طموحاً لي�س فقط
ب�إكمال تعليمه ،بل يف تعلم اللغة الإجنليزية ،وجتربة احلياة يف ثقافة
�أخ��رى .يف تقرير �صحفي عن حمو الأمية ن�شر يف جريدة الريا�ض
م�ؤخرا بعنوان «العائدون �إىل الدرا�سة» ،ذكر التقرير ق�صة املر�أة التي
حالت العادات والتقاليد القبلية دون رغبتها يف �إكمال تعليمها ،ثم جاء
الزواج وتعقدت الأمور لديها ،ف�أ�صبحت يف �سجال ومناورات بينها وبني
الظروف ،تهزمها مرة وتنهار �أمامها مرات ،لكنها قاومت تلك الظروف
واملعوقات يف �سبيل حتقيق تلك الرغبة يف �إكمال التعليم ،فتدرجت يف
مدار�س حمو الأمية حتى مت قبولها يف كلية الرتبية ،وبعد تخرجها مت
تعيينها معلمة ،ثم انتهى بها املطاف ب�أن �أ�صبحت مديرة مدر�سة.
وقبل �أيام احتفلنا مع زميل لنا يف الق�سم �أنهى درجة البكالوريو�س
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
طموحه �أكرب من �أن يبقى �أ�سرياً للدبلوم ،وتقدم خطوة مهمة للأمام
بدرجة البكالوريو�س ،وبالرغم من التزامه ال�شخ�صي وان�ضباطه املهني
وم�س�ؤولياته الإدارية� ،إال �أنه ي�سعى الآن خلطوة �أخرى م�ؤثرة للح�صول
على درجة املاج�ستري.
هذه الق�ص�ص الناجحة ،تثبت �أن التعليم خيار ناجح ورهان رابح
دائماً ،و�أن العمر والظروف والعادات واملواقف والأعمال واالرتباطات
لن تكون عائقاً ملن لديه الرغبة والإرادة والطموح ،بل ميكن توظيف
املعوقات كم�ؤثرات توقد نريان ال�شغف الداخلي عند الإن�سان وت�ضمن
ا�ستمرار جذوة الإ�صرار والتحدي لتحقيق الأحالم يف �إكمال التعليم.
يقول املثل ال�صيني« :التعليم كنز يلحق �صاحبه �أينما ذه��ب»،
فا�ستثمروا حياتكم يف البحث عن هذا الكنز واحل�صول عليه ليكون
مرافقاً لكم يف حياتكم ،ور�صيداً حمفوظاً يف �آخرتكم ،حتى �إذا مات
ابن �آدم انقطع عمله �إال من ثالث ،ومنها «�أو عل ٌم ينتفع به».
كلية الطب
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خالل جولة لـ«

» يف زمن كورونا

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

ال �شك �أن جائحة «كورونا» وما
رافقها من �إج��راءات احرتازية قد
�أث����رت ع��ل��ى ق��ط��اع��ات ع��دي��دة يف
الدولة ،ومنها قطاع التعليم ب�شقيه
العام واجلامعي ،حيث �أ�صبح يف
معظمه تعليماً �إلكرتونياً «عن بعد»
عرب نظام «زووم» �أو «من�صتي» �أو
القنوات التعليمية �أو غريها من
الأنظمة والربامج الإلكرتونية ،لكن
ذل��ك ال يعني �أب���داً انقطاع العمل
�أو الغياب عن �أروق��ة اجلامعة� ،إذ
ال يزال العمل م�ستمراً وقائماً وال
تزال �أروقة اجلامعة ت�شهد ح�ضور
امل��وظ��ف�ين وال��ف��ن��ي�ين وامل��راج��ع�ين
ون�سبة كبرية م��ن ط�لاب الكليات
العملية والتدريب وطالب الدرا�سات
العاليا..
�إكمال الإجراءات
ال���ط���ال���ب ع��ي�����س��ى حم��م��د من
�أفريقيا الو�سطى يدر�س يف معهد
اللغويات العربية ق�سم اللغة والثقافة
امل�ستوى الرابع قال� :أتيت من بلدي
قبل �أ���س��ب��وع �إىل اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث ح��ذف��ت الف�صل
املا�ضي ب�سبب ظروف كورونا ،وعند
قدومي �إىل ال�سعودية مت �إخ�ضاعي
لفح�ص ك��ورون��ا يف امل��ط��ار ،والآن
�أقطن يف �سكن اجلامعة ،و�أخ�ضع
ل��ل��ع��زل مل���دة  ١٤ي��وم��ا ب��ع��ي��دا عن
الطالب وفق الإجراءات االحرتازية
التي اتخذتها وزارة ال�صحة ،و�سبب
ت��واج��دي يف بهو اجل��ام��ع��ة �إك��م��ال
بع�ض الأوراق التي تخ�ص اجلامعة،
وقد وجدت �إدارة اجلامعة حري�صة
على تطبيق الإج��راءات االحرتازية

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

حممد

احمد

�سامل

ماجد

من خالل و�ضع مل�صقات �إر�شادية
ووجود رجال الأمن ومعهم مقيا�س
للحرارة.
ال ت�أخري يف الدرا�سة
�أم��ا الطالب �أح��م��د القطوري
من م�صر وال��ذي يدر�س مرحلة
الدكتوراه فيقول� :أعمل و �أدر���س
يف نف�س الوقت ،واحلقيقة �أنني
مل �أ���س��اف��ر �إىل ب��ل��دي منذ فرتة
ط��وي��ل��ة ،وق���د وج���دت �إج����راءات
اجل��ام��ع��ة ح��ول ف�يروي�����س ك��ورون��ا
جيدة وب�أكمل وجه ،ومل �أتعر�ض
لأي ت ��أخ�ير يف ال��دار���س��ة ب�سبب
اجل����ائ����ح����ة ،ح���ت���ى يف ع��م��ل��ي��ة
ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات م���ن امل�����ص��ادر
واملراجع ف�إنني �أدخل عرب املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص مبكتبة امللك
�سلمان و �أجد كل ما يلزمني ب�ش�أن
حت�ضري الدكتوراه ،وهذا ال�شيء
يوفر علي عناء امل�شوار.
خ�ضعت للعزل
فيما يقول ماجد عبدالقا�سم
من اليمن طالب دك��ت��وراه يف كلية
الرتبية :احلمدهلل كل �شيء على ما

يرام حول الإج��راءات والتعليمات،
حيث ال تدخل �أي مكان يف اجلامعة
�إال وجتد موظفاً من رج��ال الأمن
ت��ب��ع اجل��ام��ع��ة وم��ع��ه ج��ه��از ك�شف
احل��رارة ،وكذلك مينع الدخول �إال
مع و�ضع الكمامة.
وي�ضيف :لقد �سافرت �إىل بلدي

خالل جائحة كورونا وجل�ست هناك
ملدة  ١٥يوماً وع��دت قبل �شهرين،
وعند عودتي نزلت تطبيق «توكلنا»
وخ�ضعت ل��ل��ع��زل يف ال��غ��رف��ة مل��دة
 ١٤ي��وم�اً ،حيث ت��أث��رت بالدرا�سة
فالتعليم ع��ن بعد لي�س كالتعليم
ال��ع��ادي ،وم��ع العزم والإ���ص��رار كل

�شيء ي�صبح على ما يرام ،وبالن�سبة
لآل��ي��ة التوا�صل م��ع �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س ف�إنها �آل��ي��ة مم��ت��ازة من
خالل برامج الإنرتنت� ،أما املراجع
العلمية لأج��ل ال��دار���س��ة فمتوفرة
عرب امل��واق��ع الإلكرتونية اخلا�صة
باجلامعة.

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

طالب م�ستجد
من جانبه قال الطالب امل�ستجد من
�أوغندا �سامل �سي�سه :قبل �أ�سبوع �أتيت
�إىل اململكة العربية ال�سعودية ،و�أن��ا
طالب م�ستجد و�أمامي رحلة طويلة،
وقد خ�ضعت لفح�ص كورونا يف بلدي،
وهذا �أحد �شروط القدوم �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ،ووجدت الإجراءات
االحرتازيةوالتعليماتاخلا�صةبجائحة
كورونا ،جيدة يف اجلامعة ،ومت �إبالغي
بوجوب الدخول يف حجر �صحي ملدة ٧
�أيام ،واتخذت ذلك الإجراء.
توفري الطاقة
العمل يف اجلامعة ال يقت�صر على
اجلانب الأك��ادمي��ي �أو الإداري ،فقد
التقينا بـ«حممد ف��اروق» و�س�ألناه عن
�سبب ت��واج��ده يف اجلامعة ف�أجاب
قائال� :سبب وجودي يف اجلامعة العمل
على م�شروع توفري الطاقة للإنارة،
وقد بد�أنا العمل من الأ�سبوع املا�ضي،
ووجدنا العمل يف زمن كورونا ممتاز
ودون ت��وق��ف ،حيث وج��دن��ا جمتمع
اجلامعة حري�صاً وي�أخذ باالحتياطات
واجلميع يرتدي الكمامة وبكل مكان
يوجد لوحات ومل�صقات �إر�شادية،
وكذلك وجود رجال الأمن للتنبيه على
لب�س الكمامة ،علما ب�أن عملنا مل يتعطل
يف اجلامعة ب�سبب كورونا.
فني �صيانة
كما التقينا بفني ال�صيانة «�شعالن»
م��ن م�صر ال���ذي يعمل على �صيانه
�أحد امل�صاعد يف اجلامعة وبالتحديد
يف مكتبة امللك �سلمان ،والذي بادرنا
ب��ال��ق��ول :نحن ملتزمون بالقواعد
االحرتازية و�إج��راءات التباعد ونعمل
دون توقف �أو تعطل.

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

شارك في أكثر من مجال تطوعي ونال العديد من شهدات التقدير والتكريم
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العنزي :أكثر من  60طالبًا وطالبة
شاركوا في محجر كورونا

شاركت مع عميد شؤون الطالب ومدير األندية في تأسيس فريق الجامعة للعمل التطوعي
أكثر مجاالت التطوع خدمة الحجيج والمعتمرين
تستغرق  15يوما في رمضان ومثلها في ذي الحجة
شروط االنضمام للفريق التطوعي تختلف من فعالية
ألخرى وتخضع للتخصص والمهارات

حوار :فهد احلمود
ع��ب��دامل��ج��ي��د ب���ن ع�����س��ك��ر ب��ن
�سامل العنزي� ،أخ�صائي متري�ض،
وم�����ش��رف يف ال��ت��دري��ب واالم��ت��ي��از
بكلية التمري�ض ،وم�شرف على
الأندية الطالبية بكلية التمري�ض،
وامل�����ش��رف على �أن��دي��ة امل�س�ؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة��� ،س��اه��م ب��الأع��م��ال
التطوعية م��ن��ذ ك��ان يف املرحلة
املتو�سطة ،ومن��ا معه حب العمل
التطوعي وال�شغف به �سنة وراء
�سنة حتى التحق بكلية التمري�ض
عام 1428هـ ومنذ ذلك العام وهو
مي��ار���س العمل التطوعي ويبدع
فيه ،طالباً يف البداية ثم م�شرفاً
وموجهاً ،و�شارك يف ت�أ�سي�س فريق
جامعة امللك �سعود التطوعي طالباً
ثم موظفاً ،وتنوعت م�شاركاته بني
حمالت احل��ج والعمرة وحمالت
توعوية ،وهو يطمح ويخطط حالياً
للم�شاركة يف احلمالت اخلارجية
بالتعاون مع مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية..
 حدثنا بداية عن ق�صة حبكو�شغفك ودخولك يف عامل التطوع؟
بد�أت يف عامل التطوع منذ كنت

�أدر���س يف املرحلة املتو�سطة ،من
خالل تنظيم حما�ضرات للإر�شاد
املدر�سي وتنظيم �صفوف الطالب،
وغريها من الأن�شطة التي تخ�ص
ال���ط�ل�اب ،وا���س��ت��م��ر ن�����ش��اط��ي يف
هذا اجلانب حتى مرحلة الثانوية
العامة.
 وم��اذا عن التطوع يف املرحةاجلامعية و�أنت طالب؟
دخ��ل��ت اجل��ام��ع��ة ط��ال��ب��ا ع��ام
1428هـ ,وع��م��ل��ت يف ال��ت��ط��وع
يف �أك�ث�ر م��ن جم���ال ،منها احل��ج
والعمرة ،ونلت العديد من �شهدات
التقدير والتكرمي ،كما �شاركت يف
�أعمال تطوعية يف كلية التمري�ض،
بالإ�ضافة لإن�شاء �أول فريق كرة
ط�لاب��ي بكلية التمري�ض ���ش��ارك
يف دوري اجلامعة كما �شارك يف
جميع فعاليات ن��ادي التمري�ض،
وكنت طالبا ومن ثم موظفا منذ
ت�أ�سي�سه.
 كم �سنة و�أنت تعمل يف جمالالتطوع؟
�أكرث من � ١٥سنة.
 م���ا �أك��ث�ر ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي���ش��ارك��ت فيها ب ��أع��م��ال تطوعية
و�أنت موظف؟
�أكرث فعاليات �شاركت فيها هي

احلج والعمرة ملدة ع�شر �سنوات
متتالية.
 ماذا كان جمالكم يف التطوع�أثناء امل�شاركة؟
كان تطوعي �إ�سعايف مع الهالل
الأحمر ال�سعودي.
 كم يوماً تق�ضون فيها؟ 15يوماً يف رم�ضان و 15يوماً
يف ذي احلجة.
 حدثنا بالتفي�صل عن عملكميف مثل تلك امل�شاركات؟
ن��ق��وم ب ��إ���س��ع��اف امل�����ص��اب�ين من
احلجيج واملعتمرين.
 با�سم من ت�شاركون؟ن�����ش��ارك ب��ا���س��م ف��ري��ق جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود للعمل ال��ت��ط��وع��ي،
وي�����ض��م ال��ف��ري��ق ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات
ال�صحية باجلامعة ،ويتفاوت عدد
امل�شاركني من �سنة لأخ��رى ،وقد
�شاركت يف ت�أ�سي�س ه��ذا الفريق
�أنا والدكتور فهد القريني عميد
�ش�ؤون الطالب ،والأ�ستاذ عبداهلل
امل��ال��ك��ي م��دي��ر �إدارة الأن���دي���ة،
والأ���س��ت��اذ �صالح �أبالغيث مدير
نادي احلياة �سابقا.
 �آخ��ر م�شاركة ك��م ك��ان عددالفريق؟
يف �آخ��ر م�شاركة لنا بلغ عدد

امل�شاركني  60طالباً وطالبة ،وقد
كنت يف ال�سابق �أذهب مع الفريق
ب�صفتي طالباً م�شاركاً يف عامل
ال��ت��ط��وع ،والآن �أذه����ب ب�صفتي
م�شرفاً على املتطوعني.
 يف حال رغب �أحد من خارجالكليات ال�صحية بامل�شاركة؟
بالن�سبة ل��ل��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف
احل��ج وال��ع��م��رة ال ي�سمح �إال ملن
يعملون يف امل��ج��ال ال�صحي من
موظفني وطالب.
 ن����رى م���ن ���ض��م��ن مم��ي��زاتالرتقيات يف العمل هو العمل يف
جم��ال تطوعي حتت مظلة وزارة
العمل  ..هل �أعمالك متتلك هذه
املميزات؟
 نحن ك�أخ�صائيني يف املجالال�صحي ال ي�شرتط علينا للرتقية
�أعمال تطوعية.
 م��ا دور اجل��ام��ع��ة يف جم��الالتطوع؟
ل��ل��ج��ام��ع��ة دور ك��ب�ير يف فتح
جم���االت ال��ت��ط��وع �أم����ام ال��ط�لاب
وال��ط��ال��ب��ات وه��ي داع��م��ة ب�شكل
�أ���س��ا���س��ي ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
وامل��وظ��ف�ين يف جميع الأم����ور من
دع��م م���ادي وم��ع��ن��وي وت��وف�ير كل
�سبل اخلدمات والراحة.

 وم���ا دور الأه�����ل والأ����س���رةواملحيط العائلي يف هذا اجلانب؟
ال �شك �أن لهم دوراً كبرياً وهم
داع��م��ون ومتفهمون وهلل احلمد،
ومعي قلباً وقالباً.
 ف��ري��ق ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعودللعمل ال��ت��ط��وع��ي ي��ت��ج��دد ب�شكل
دوري �أم ماذا؟
الفريق يتجدد مع كل فعالية،
حيث يتم اختيار �أف�ضل الطالب
وال��ط��ال��ب��ات يف اجل��ام��ع��ة ،لأن
الفريق ي�شارك وميثل اجلامعة
يف �أه��م و �أك�بر الفعاليات ومنها
احل��ج وال��ع��م��رة ،وم��ن��ه��ا حمالت
التطعيم وا لإنفلونزا املو�سمية،
وك��ذل��ك امل�����ش��ارك��ة يف امل��ح��اج��ر
�أيام كورونا من موظفني وطالب
وطالبات.
 ك��ي��ف ك��ان��ت م�����ش��ارك��ت��ك��م يفحمجر اجلامعة؟
م�����ش��ارك��ت��ن��ا ك��ان��ت م��ع امل��دي��ن��ة
الطبية اجلامعية يف حمجر جامعة
امللك �سعود ،حيث كنا م�ساعدين
�أ�سا�سيني للطاقم الطبي.
 كم كان العدد؟كان عدد املتطوعني امل�شاركني
يف حمجر جامعة امللك �سعود ٦٠
ما بني طالب وطالبات وموظفني

وموظفات.
 كونك رئي�ساً للفريق منذ �أربع�سنوات ما �شروط االن�ضمام �إىل
فريق جامعة امللك �سعود للعمل
التطوعي؟
���ش��روط االن�ضمام تختلف من
ف��ع��ال��ي��ة لأخ�����رى ،ف��ل��ك��ل ف��ع��ال��ي��ة
تخ�ص�ص معني وم��ه��ارات معينة
وي���ت���م اخ���ت���ي���ار ال�����ش��خ�����ص وف��ق
تخ�ص�صه ومهاراته.
 ه��ل ه��ن��اك م��ع��اي�ير الختيارالطالب؟
ال �شك �أن هناك معايري الختيار
الطالب والطالبات امل�شاركني يف
كل فعالية ،واملعيار الأ�سا�سي هو
ا لأف�ضلية.
 وكيف تتم معرفة الأف�ضل؟�إذا ك��ان��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة تخت�ص
ب���اجل���ان���ب ال�����ص��ح��ي ف����إن���ه ي��ت��م
اخ��ت��ي��ار ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات من
التخ�ص�صات ال�صحية ،و�إذا كانت
يف جم��ال �آخ���ر ف ��إن��ه يتم اختيار
الأن�������س���ب وح�����س��ب ال��ت��خ�����ص�����ص
واملهارة.
 �أبرز امل�شاكل التي تواجهكم؟الطالب جميعهم مميزون ونحن
نختار الأف�ضل لذلك مل تواجهنا
�أي م�شاكل.
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دعوة للعودة إلى المدراس في أقرب وقت ممكن

ال �شك �أن كورونا �ألقى بظالله
ع��ل��ى ج���وان���ب ع���دي���دة م���ن ح��ي��اة
الأطفال� ،أبرزها �إغ�لاق املدار�س،
وق��د �أث�ير ج��دل وا���س��ع ح��ول مدى
�إ�سهام �إغ�لاق امل��دار���س يف احتواء
الوباء.
ففي الواليات املتحدة الأمريكية،
ك��ان موعد الإب��ق��اء على امل��دار���س
م��ف��ت��وح��ة ،وكيفية ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك،
م�شكلة تع�صف ب��رد �أم�يرك��ا على
الوباء منذ بدايته .وتعهد الرئي�س
الأم�يرك��ي اجل��دي��د ج��و ب��اي��دن يف
خطابه االفتتاحي بـ«تعليم الأطفال
يف مدار�س �آمنة».
وق����د �أخ����ذ م�����س ��ؤول��و ال�صحة
الفيدراليون هذا الأمر بعني االعتبار
من خالل دعوة لإعادة الأطفال �إىل
الف�صول الدرا�سية يف ال��ب�لاد يف
�أقرب وقت ممكن ،قائلني �إن معظم
الأدلة املتاحة ت�شري �إىل �أن املدار�س
ميكن �أن تكون �آم��ن��ة �إذا مت �أخ��ذ
االحتياطات الالزمة كارتداء الأقنعة
واحلفاظ على التباعد االجتماعي،

وفق �صحيفة «نيويورك تاميز».
لكن على امل�س�ؤولني املحليني �أي�ضاً
�أن يكونوا م�ستعدين لفر�ض قيود
على الأماكن الأخرى ،مثل املطاعم
الداخلية �أو ال�صاالت الريا�ضية
�سيئة التهوية ،م��ن �أج��ل احلفاظ
على معدالت الإ�صابة منخف�ضة يف
املجتمع ككل ،وفق ما قال باحثون
يف مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض
والوقاية منها ملجلة  .JAMAكما
�أ���ض��اف��وا �أن��ه يجب على م�س�ؤويل
املدار�س احلد من الأن�شطة اخلطرة
مثل الريا�ضات الداخلية.
وق��د وج��د الباحثون يف مراكز
ال�سيطرة على الأم��را���ض والوقاية
منها ب��ع��د درا����س���ات �أج���روه���ا �أن
معدل الإ�صابة بالعدوى كان �أقل يف
املدار�س منه يف املجتمع ككل.
�إىل ذل������ك ����ص���رح���ت ع�����ض��و
فريق اال�ستجابة حل��االت ط��وارئ
كوفيد -19التابع ملركز ال�سيطرة
ع��ل��ى الأم���را����ض وال��وق��اي��ة منها،
م��ارغ��ري��ت ح��ن�ين� ،أن «امل���دار����س

دراسة جديدة تنبه إلى
خطر ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع �ضغط الدم واحدا من �أكرث اال�ضطرابات ال�صحية
�شيوعا يف العامل ،وغالبا ما ي�ؤدي �إىل تبعات خطرية ،يف حال مل
يبادر ال�شخ�ص امل�صاب �إىل �إحداث تغيري يف نظامه الغذائي �أو يف
منط حياته ب�شكل عام.
ويحدث هذا اال�ضطراب ال�صحي عندما يزداد �ضغط الدم يف
الأوعية ،فت�صب ُح �أكرث �ضيقا ،بينما يكون القلب م�ضطرا �إىل بذل
جهد �أكرب حتى يقوم بعملية ال�ضخ.
وك�شفت درا�سة �أمريكية حديثة ،عن وجود عالقة وثيقة بني درجة
حرارة اجل�سم وبني ارتفاع �ضغط الدم.
وذكرت الدرا�سة �أنه عندما يرتفع �ضغط الدم لدى الإن�سان ف�إنه
ي�صبح �أك�ثر عر�ضة لأن ي�صاب بنوبة قلبية ،و�أ�ضافت �أن حرارة
اجل�سم تعد م�ؤ�شرا �أي�ضا على �أن �شيئا ما لي�س على ما يرام.
وينبغي �أال تكون احلرارة �أمرا مقلقا �إذا كانت �أقل من  38درجة
مئوية� ،أما عندما تتجاوز امل�ستوى املعتاد ،ف�إنها قد تكون تنبيها �إىل
ارتفاع يف �ضغط الدم.
ويقول خ�براء ال�صحة� ،إن ال�شخ�ص ال��ذي يالحظ ارتفاعا يف
درجة احلرارة عليه �أال ي�ستبعد ارتفاع �ضغط الدم.
و�صدرت يف الآونة الأخرية درا�سة مف�صلة عن العالقة بني �ضغط
الدم وارتفاع درجة احلرارة ،ون�شرت يف جملة املكتبة الوطنية ملعاهد
الطب الوطنية.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن ما اعتدنا عليه �أن ترتفع درجة احلرارة
عندما ي�صاب اجل�سم بعدوى ،فتحدث ا�ستجابة يف اجلهاز املناعي
من �أجل التنبيه �إىل املر�ض ،لكن التغيري املفاجئ يف درجة احلرارة
ال يح�صل فقط عند الإ�صابة بالعدوى ،بل عند ا�ضطراب �ضغط
الدم �أي�ضا.
ويقول الباحث �شيلدون �سيب�س ،وهو �أحد امل�شاركني يف الدرا�سة،
�إن �ضغط ال��دم يكون �أعلى يف ف�صل ال�شتاء بينما ينخف�ض يف
ال�صيف ،و�أو�ضح �أن درجة احلرارة املتدنية تدفع الأوعية الدموية
�إىل �أن ت�ضيق ،وه��ذا الأم��ر يحدثا ارتفاعا يف �ضغط ال��دم الذي
يحتاج �إىل قوة دفع �أكرب حتى ي�سري يف الأوعية وال�شرايني.
و�أ�ضاف �أن �ضغط الدم قد يت�أثر �أي�ضا ب�شكل مفاجئ من جراء
التغري يف الطق�س البارد ،ويف هذه احلالة ،تتفاعل الأوعية الدموية
حتى تت�أقلم مع التغري احلا�صل يف الرطوبة �أو الرياح.
ويو�صي الأطباء بعدم التقليل من �ش�أن ارتفاع �ضغط الدم ،لأن
هذا اال�ضطراب ال�صحي يو�صف بالقاتل ال�صامت.
وتظهر �أعرا�ض ارتفاع �ضغط الدم يف الغالب من خالل ال�صداع
ال�شديد وال�شعور بالتعب والدوار ،ورمبا ب�أمل يف ال�صدر و�صعوبة يف
التنف�س ،ونب�ض غري منتظم يف القلب ،ويف بع�ض الأحيان قد ينزف
امل�صاب من �أنفه �أو رمبا يالحظ �أثرا للدم يف بوله.

ت��ع��د م�����ص��دراً م��ه��م �اً ل��ي�����س فقط
للتعليم ،ولكن للخدمات ال�صحية
واالجتماعية للأطفال �أي�ضاً».
وعلى الرغم من �أن الوباء يتغري
ب�سرعة وتنت�شر ���س�لاالت جديدة
معدية� ،أو�ضحت حنني وم�س�ؤولون
يف مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض
والوقاية منها� ،أن هناك القليل من
الأدلة على �أن املدار�س ت�سبب تف�شي
املر�ض بهذا ال�شكل الذي �شوهد يف
دور رعاية امل�سنني وم�صانع تعبئة
اللحوم �أو ت�ساهم يف زي��ادة انتقال
العدوى يف املجتمعات.
ووف��ق ال�صحيفة ،تعك�س دع��وة
حنني وم�س�ؤولني �آخرين اتفاقاً بني
بع�ض كبار املعلمني وخرباء ال�صحة
العامة على �أن امل��دار���س يجب �أن
تكون �آخ��ر مكان يغلق و�أول مكان
يفتح عندما يكون الإغالق �ضرورياً.
ي�شار �إىل �أنه يف وقت �سابق ،دعا
رئي�س االحتاد الأمريكي للمعلمني،
ران��دي وينجارتن ،ورئي�س م�ؤ�س�سة
روكفلر ،راجيف �شاه� ،إىل �إج��راء

اختبارات على نطاق وا�سع للحفاظ
على املدار�س �آمنة و�إعادة الأطفال
�إىل الف�صول الدرا�سية ،لي�س فقط

لأ�سباب تعليمية ،ولكن ال�ستعادة
الوجبات املدر�سية املجانية ،ومنح
الأطفال منفذاً اجتماعياً ،وتوفري

ع����دد ال ي��ح�����ص��ى م���ن اخل��دم��ات
املدر�سية التي تعترب حيوية للأطفال
ذوي الدخل املنخف�ض.

أفضل طريقة لتبقى سريع البديهة

ك�شفت درا���س��ة ج��دي��دة� ،شملت
�أك�ثر من � 2000شخ�ص� ،أن �أخذ
قيلولة منتظمة بعد الظهر قد تكون
�إح��دى �أف�ضل الطرق للبقاء �سريع
البديهة واملحافظة على القدرات
العقلية.
ووج��دت ال��درا���س��ة �أن «اختبار
اخل��رف» ،الذي �أج��راه امل�شاركون
�أظ��ه��ر �أن ال��ق��ي��ل��ول��ة يف ف�ت�رة ما
بعد الظهر مرتبطة ب�شكل وثيق
بوعي �أف�ضل والطالقة اللفظية
والذاكرة.
و�شملت الدرا�سة ،التي ن�شرت يف
جملة «علم النف�س ال��ع��ام»� ،أمن��اط
ن��وم � 2214شخ�صا �سليما تبلغ
�أعمارهم  60عاما و�أكرث ،يف العديد
من املدن ال�صينية الكبرية.
ويف الدرا�سة� ،أخذ  1534قيلولة
منتظمة يف ف�ترة م��ا بعد الظهر،
ترتاوح بني  5دقائق و�ساعتني ،بينما

مل يفعل ذلك � 680شخ�صا �آخرين،
هم باقي �أفراد العينة ،وفقا ملا ذكره
موقع �سكاي نيوز.
وق��ال��ت ال��درا���س��ة« :ب��الإ���ض��اف��ة
�إىل احلد من النعا�س ،ف�إن قيلولة
منت�صف ال��ن��ه��ار ت��ق��دم جمموعة
متنوعة م��ن ال��ف��وائ��د م��ث��ل تقوية

ت��ت�����س��ارع الأب����ح����اث وت��ت��ع��اظ��م
اجلهود للت�صدي لهاج�س طاملا َّ
ق�ض
م�ضاجع ال��رج��ال ،وحت��دي��داً كبار
ال�سن ،ف�سرطان الربو�ستاتا يباغت
الرجال من دون �إنذار.
وق��د ظ��ه��رت ب��ارق��ة الأم���ل هذه
املرة من كوريا ،فقد طور باحثون يف
املعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا
 KISTتقنية تعمل وف��ق ال��ذك��اء
اال����ص���ط���ن���اع���ي مي��ك��ن��ه��ا �إج������راء
ت�شخي�ص دقيق ل�سرطان الربو�ستاتا
بن�سبة  100%من عينة البول ،وقد
تعمل �أي�����ض�اً على اكت�شاف �أن���واع
�أخرى من ال�سرطانات ،وفقاً ملوقع
 ،freethinkمما يحمي من �ضياع
الوقت واجلهد لبدء العالج مبا�شرة.
وي�����س��ت��خ��دم الأط����ب����اء �أح��ي��ان��اً
اختبارات البول لتحديد خطر �إ�صابة
ال�شخ�ص ب�سرطان الربو�ستاتا،
وم���ع ذل���ك ،ال ميكنهم ا�ستخدام
االختبارات لإجراء ت�شخي�ص مبا�شر
لل�سرطان ،لأن البول ال يحتوي على
تركيزات عالية مبا يكفي لأي عالمة
بيولوجية لل�سرطان ،مثل .PSA
ل��ذا ب��دالً من النظر �إىل عالمة
بيولوجية واح���دة ،ط � ّور فريق من
املعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا
م�ست�شعراً فائق احل�سا�سية ميكنه
اك��ت�����ش��اف ك��م��ي��ات ���ص��غ�يرة من

�أرب���ع ع�لام��ات خمتلفة ل�سرطان
الربو�ستاتا ،وجمع الباحثون عينات
بول من  51رج ً
ال كورياً بينهم 25
م�صاباً ب�سرطان الربو�ستاتا.
وقام الباحثون بتدريب اثنني من
�أنظمة الذكاء اال�صطناعي املختلفة
للبحث ع��ن �أمن���اط يف امل��ؤ���ش��رات
احليوية الأرب��ع��ة التي م��ن �ش�أنها
�أن ت�شري �إىل �أن ال�شخ�ص م�صاب
ب�سرطان الربو�ستاتا ،بعد ذل��ك،
اخ��ت�بر ال��ب��اح��ث��ون �أن��ظ��م��ة ال��ذك��اء

الذاكرة ،واال�ستعداد للتعلم الالحق،
وحت�سني الأداء ،وتعزيز اال�ستقرار
العاطفي» ،م�شرية �إىل �أنه «مل تتم
مالحظة هذه الت�أثريات يف جميع
احلاالت».
وم���ع ذل���ك ،ق���ال ال��ب��اح��ث��ون �إن
الدرا�سة ال ميكن �أن ت�ستنتج ما �إذا

كانت قيلولة بعد الظهر ميكن �أن
متنع اخلرف والتدهور املعريف لدى
كبار ال�سن.
وقالت رئي�سة الأبحاث يف مركز
�أبحاث �ألزهامير يف بريطانيا� ،سارة
�إمياري�سيو« :بينما �أ�شارت درا�سات
�أخ���رى �أي�ضا �إىل وج��ود �صلة بني
التغريات يف نوعية ال��ن��وم ،هناك
حاجة �إىل درا���س��ة �أك�بر تبحث يف
عدد من العوامل املرتبطة بالنوم،
ولي�س فقط القيلولة ،بحيث تر�سم
�صورة �أو�ضح عن ال�صلة بني اخلرف
والنوم طوال اليوم».
و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة �أن �أولئك
الذين �أخ��ذوا قيلولة منتظمة بعد
الظهر ظهر لديهم م�ستوى �أعلى
م��ن ال��ده��ون ال��ث�لاث��ي��ة ،مم��ا يعني
�أن القيلولة مرتبطة ببع�ض عوامل
خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية.

تقنية جديدة لتشخيص سرطان البروستاتا

اال�صطناعي على عينات البول.
ك�����ان �أح������د �أن���ظ���م���ة ال���ذك���اء
اال�صطناعي قادراً على ت�صنيف كل
عينة مت اختبارها ب�شكل �صحيح،
وال��ت��ن��ب��ؤ ب��دق��ة مب��ا �إذا ك��ان��ت من
�شخ�ص م�صاب ب�سرطان الربو�ستاتا
�أم ال.
وي��ع��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ون �أن����ه ميكن
تكييف جهاز اال�ست�شعار البيولوجي
ال���ذك���ي اخل���ا����ص ب��ه��م ل��ل�����س��م��اح
للأطباء بت�شخي�ص �أنواع �أخرى من

ال�سرطانات م��ن خ�لال اختبارات
البول.
وق����ال ال��ب��اح��ث ج���اب ج��ي��وجن:
«بالن�سبة للمر�ضى الذين يحتاجون
�إىل ج��راح��ة �أو ع�لاج��ات� ،سيتم
ت�شخي�ص ال�سرطان ب��دق��ة عالية
من خ�لال ا�ستخدام البول لتقليل
اخل�����زع�����ات وال�����ع��ل��اج�����ات غ�ير
ال�����ض��روري��ة ،ال��ت��ي ميكن �أن تقلل
ب�شكل كبري التكاليف الطبية وتعب
الطاقم الطبي».
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«يوتيوب» دفعت أكثر من  30مليار دوالر للمبدعين
دفعت من�صة يوتيوب اململوكة
ل�����ش��رك��ة ج���وج���ل �أك��ث��ر م���ن 30
مليار دوالر للمبدعني والفنانني
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية على مدار
ال�سنوات الثالث املا�ضية ،وذلك
وف ًقا لر�سالة جديدة ن�شرتها املديرة
التنفيذية «�سوزان وج�سيكي».
وق���د ت�����ض��اع��ف ع���دد ال��ق��ن��وات
اجلديدة التي ان�ضمت �إىل برنامج
ال�����ش��رك��اء ال��ت��اب��ع لل�شركة ،ال��ذي
ي�سمح للمبدعني بك�سب العائدات
من الإعالنات ،ب�أكرث من ال�ضعف
يف عام .2020
ك��م��ا ���س��اه��م��ت ي��وت��ي��وب بنحو
 16مليار دوالر يف الناجت املحلي
الإجمايل للواليات املتحدة يف عام
 ،2019ودع��م��ت م��ا ي��ع��ادل 345
�ألف وظيفة بدوام كامل.
و�أ����ش���ارت وج�����س��ي��ك��ي �إىل �أن��ه
ي�صعب على �صناع املحتوى مواكبة
ت��غ��ي�ير �إر�����ش����ادات امل��ن��ت��دى على

امل�����س��ت��وى ال���ذي تعمل م��ن خالله
املن�صة.
و�أك����دت ج�سيكي �أن يوتيوب
تريد �أن تكون �أف�ضل ب�ش�أن تو�صيل
التغيريات لتجنب مواجهة القنوات
مل�شاكل ،حيث يتم �إنهاء القناة بعد
ثالث �إنذارات يف غ�ضون  90يو ًما.
وكتبت وج�سيكي :حت��دث��ت يف
�شهر دي�سمرب مع �صانع املحتوى
(ت�������ش���اريل واي�������ت) Charlie
 Whiteم��ن قناة penguinz0
بعد �أن غرد عن تلقيه �إنذا ًرا ب�سبب
مقطع فيديو قدمي ب�سبب ال�سيا�سة
اجل��دي��دة ،ونعلم �أن ه��ذا املوقف
ي�شبه الإح��ب��اط��ات التي ي�شاركها
�صناع املحتوى الآخرون.
وك��ان ق��رار يوتيوب بحظر �أي
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ن�����ش��ر م��ع��ل��وم��ات
م�ضللة حول التزوير �أحد الأمثلة
ال���ت���ي ظ���ه���رت ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات
الرئا�سية لعام .2020

ودخلت ال�سيا�سة اجلديدة حيز
التنفيذ يف �شهر دي�سمرب ،لكن
يوتيوب �أعطت فرتة �سماح ل�صناع
املحتوى ل�ضمان عدم انتهاك �أي

من مقاطع الفيديو اخلا�صة بهم
لل�سيا�سات اجلديدة.
وواج���ه امل�����س��ؤول��ون التنفيذيون
ً
يف يوتيوب � ً
�ضغوطا متزايدة
أي�ضا

املن�صة التي تبذل
وف��ق م��ا قالت
ّ
ج���ه���وداً ال���س��ت��ئ�����ص��ال امل��ح��ت��وي��ات
املز ّيفة وامل�ض ّرة .وي�أتي امل�شروع مع
تع ّر�ض «تويرت» وو�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي الأخ�����رى الن��ت��ق��ادات
لف�شلها يف وقف الت�ضليل والتالعب
ب��امل��ع��ل��وم��ات خ��ل�ال االن��ت��خ��اب��ات
الرئا�سية الأمريكية وانت�شار وباء
كوفيد -19وق�ضايا �أخرى.
وق��ال نائب رئي�س «ت��وي�تر» كيث
كوملان يف مدونة� :إن هذه اخلطوة

ت��ه��دف «لتو�سيع ن��ط��اق الأ���ص��وات
التي ت�شكل جزءاً من جمابهة هذه
امل�شكلة» .و�أ���ض��اف «لهذا ال�سبب
نحن نق ّدم بريد ووت�ش ،برنامج رائد
يف الواليات املتحدة ملقاربة جديدة
ي��ق��وده��ا امل��ج��ت��م��ع ل��ل��م�����س��اع��دة يف
التعامل مع املعلومات امل�ضلّلة على
تويرت».
و�أ���ش��ار ك��ومل��ان �إىل �أن امل�شروع
ي�����س��م��ح ل�ل��أ����ش���خ���ا����ص ب��ت��ح��دي��د
ال��ت��غ��ري��دات ال��ت��ي ي��ع��ت��ق��دون �أن��ه��ا

حت��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م�ضلّلة
وتدوين مالحظات حولها.
وق��ال «يف نهاية امل��ط��اف نهدف
�إىل جعل ه��ذه املالحظات مرئية
ب�شكل مبا�شر جلمهور ت��وي�تر يف
العامل عندما يكون هناك �إجماع
من جمموعة وا�سعة ومتنوعة من
امل�ستخدمني».
ويف ح�ي�ن ال ت�����زال ت��ف��ا���ص��ي��ل
امل�����ش��روع اجل��دي��د غ�ير وا���ض��ح��ة،
ي��ب��دو �أن���ه���ا ت�ستند �إىل م��ق��ارب��ة
ح�شد امل�صادر امل�شابهة لتلك التي
يتتبعها ويكيبيديا ،حيث يتم فح�ص
امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ح � ّق��ق م��ن��ه��ا عرب
جمموعة وا�سعة من امل�صادر.
ون�شر «تويرت» تغريدة قال فيها:
«نحن نبحث عن �أ�شخا�ص الختبار
ه��ذا الأم��ر يف ال��والي��ات املتحدة».
و�أ���ض��اف��ت التغريدة�« :سن�ستخدم
املالحظات وتعليقاتكم للم�ساعدة
يف تطوير ه��ذا الربنامج ومعرفة
كيفية الو�صول �إىل هدفنا يف جعل
جم��ت��م��ع ت��وي�تر ي���ق��� ّرر م��ت��ى يجب
�إ�ضافة �سياق �إىل تغريدة وما الذي
يجب �إ�ضافته».

«بيرد ووتش» برنامج من تويتر لمحاربة المحتويات الزائفة

�أع��ل��ن م��وق��ع ال��ت��دوي��ن امل�صغر
«تويرت» عن مبادرة جديدة لإ�شراك
امل�����س��ت��خ��دم�ين يف الإب����ل���اغ ع��ن
املعلومات امل�ضلّلة على من�صته،
وذلك من خالل م�شروع يحمل ا�سم
«بريد ووت�ش».
و�سيتم ت�شغيل «بريد ووت�ش» �أي
«مراقبة الطيور» ب�شكل منف�صل عن
«تويرت» حيث ي�سمح للم�ستخدمني
ب��ال��ت��ع��ري��ف ع��ن ال��ت��غ��ري��دات التي
ميكن �أن تكون م�ضلّلة �أو مز ّيفة،

هجرة جماعية من «واتساب» خالل أسابيع
ك�شف تقرير ل�صحيفة «غارديان»
الربيطانية� ،أن تطبيق «وات�ساب»
ل���ل���م���را����س�ل�ات خ�������س���ر م�ل�اي�ي�ن
امل�����س��ت��خ��دم�ين خ��ل�ال الأ���س��اب��ي��ع
الأخرية ،بعد �إعالنه �إطالق حتديث
مثري للجدل ي�شارك بياناتهم مع
�شركته الأم «في�سبوك».
ورغم �أن «وات�ساب» �أجل �إطالق
هذا التحديث الذي كان من املقرر
�أن يبد�أ العمل به يف  8فرباير ،ف�إن
التطبيق �شهد «هجرة جماعية» �إىل
خدمات بديلة ي��رى امل�ستخدمون
�أنها �أك�ثر �أمانا وخ�صو�صية ،مثل
«�سيغنال» و«تليغرام».
وخالل الأ�سابيع الثالثة الأوىل
م��ن �شهر يناير ،حمل  25مليون
�شخ�ص على م�ستوى العامل تطبيق
«ت��ل��ي��غ��رام» ع��ل��ى ه��وات��ف��ه��م ،فيما
اك��ت�����س��ب «���س��ي��غ��ن��ال»  7.5مليون
م�����س��ت��خ��دم ج��دي��د ،وف��ق��ا لأرق����ام
ن�شرتها جلنة ال�ش�ؤون الداخلية يف
الربملان الربيطاين.
وترجح بيانات �أن هذه الأرق��ام
اجت��ه��ت �إىل «ه���ج���ر» وات�����س��اب،
يف ت��راج��ع غ�ير م�سبوق ب ��أع��داد

م�ستخدمي التطبيق.
ويف اململكة املتحدة على �سبيل
املثال ،هبط «وات�ساب» يف قائمة
�أك�ثر التطبيقات تنزيال يف بداية
يناير ،من املركز الثامن �إىل الثالث
والع�شرين ،ويف املقابل ف�إن تطبيق
«�سيغنال» ال��ذي مل يكن م��ن بني
�أكرث �ألف تطبيق حتميال يف البالد،
�صعد �إىل املرتبة الأوىل خالل �أيام
يف ال�شهر ذاته.
ونقلت «غ��اردي��ان» ع��ن مديرة

ال�سيا�سة العامة لأوروب��ا وال�شرق
الأو���س��ط و�إفريقيا يف «وات�ساب»
نيام �سويني ،قولها�« :أعتقد �أن
ال��ه��ج��رة اجلماعية م��ن التطبيق
م���رت���ب���ط���ة ب���ت���ح���دي���ث ����ش���روط
اخلدمة».
وقالت نيام �سويني �إن «الهدف
من التحديث القيام ب�أمرين :متكني
جمموعة جديدة من امليزات حول
ر�سائل الأعمال ،وتقدمي تو�ضيحات
وت��وف�ير ق��در �أك�ب�ر م��ن ال�شفافية

ح��ول �سيا�سات ال�شركة املوجودة
م�����س��ب��ق��ا» .وت���اب���ع���ت« :ال ت��وج��د
تغيريات على م�شاركة البيانات مع
في�سبوك يف �أي مكان يف العامل».
وك���ان «وات�����س��اب» �أع��ل��ن ت�أخري
�إط��ل��اق ال��ت��ح��دي��ث امل���ذك���ور �إىل
منت�صف مايو املقبل ،و�أكد يف بيان
�أن «�سيا�سة اخل�صو�صية اجلديدة
ال ت�ؤثر على خ�صو�صية ر�سائلك مع
الأ�صدقاء �أو العائلة ب�أي �شكل من
الأ�شكال».

للقيام بعمل �أف�ضل يف الإ�شراف
على املوقع ومنع ن�شر املعلومات
امل�ضللة.
وحت���ول املن�صة تركيزها الآن

�إىل املعلومات اخلط�أ عن التطعيم.
وك��ت��ب��ت وج�����س��ي��ك��ي :ن��ع��م��ل دائ � ًم��ا
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن ال�صحيح
ب�ين االن��ف��ت��اح وامل�����س ��ؤول��ي��ة بينما
نلتزم ب��الإر���ش��ادات التي و�ضعتها
احلكومات يف جميع �أنحاء العامل.
وم����ن امل��و���ض��وع��ات ال�����س��اخ��ن��ة
الأخ���ي���رة يف دوائ������ر ال�����س��ي��ا���س��ة
التقنية �إ�صالح الق�سم  ،230الذي
ي�سمح فعل ًيا ملن�صات الو�سائط
االج���ت���م���اع���ي���ة ،م���ث���ل :ي��وت��ي��وب
وفي�سبوك وجوجل وتويرت ،بالعمل
دون حتمل امل�س�ؤولية عن املحتوى
الذي ين�شره الأ�شخا�ص.
و�أ�شارت املديرة التنفيذية �إىل
الق�سم  230ب��اع��ت��ب��اره ال��ق��ان��ون
ال�����ذي ي�����س��م��ح ب����إب���ق���اء ي��وت��ي��وب
مفتوحة وي�سمح بكمية كبرية من
امل��ح��ت��وى ع�بر الإن�ت�رن���ت وك��ذل��ك
اتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية
املن�صة.

«آيفون» وملحق «»MagSafe
يؤثران على األجهزة الطبية

قامت �شركة «�أبل» بتحديث م�ستند الدعم الفني الذي يحذر م�ستخدمي
هواتف «�آيفون» من �أن ملحق  MagSafeقد يتداخل مع �أجهزة تنظيم
�ضربات القلب ومزيالت الرجفان وغريها من الأجهزة الطبية التي قد
تت�أثر باملغناطي�س.
وتهدف املغناطي�سات املوجودة يف �سل�سلة هواتف  iPhone 12وملحقات
� MagSafeإىل ت�سهيل ال�شحن الال�سلكي ،بالإ�ضافة �إىل �إبقاء امللحقات
مثبتة يف اجلزء اخللفي من هاتف «�آيفون» نف�سه.
ويف حني �أن املغناطي�س قد ال يكون قوياً للت�سبب يف م�شاكل ملحوظة
للم�ستخدمني العاديني ،ف��إن الأ�شخا�ص الذين يعانون من ح��االت طبية
تتطلب ا�ستخدام �أجهزة طبية متخ�ص�صة قد يواجهون م�شاكل �إذا اقرتب
هاتف «�آيفون» اخلا�ص بهم كثرياً من هذه الأجهزة الطبية.
ويف حتديث ل�صفحة الدعم حول املغناطي�سات امل�ستخدمة يف ،MagSafe
�أ�ضافت «�أبل» �إ�شارة حتذر من ت�أثري هذا امللحق على الأجهزة الطبية ،مبا
يف ذلك �أجهزة تنظيم �ضربات القلب املزروعة و�أجهزة �إزالة الرجفان التي
قد حتتوي على م�ست�شعرات ت�ستجيب للمغناطي�س وموجات الراديو.
ومل ت�شرح «�أب��ل» ما ميكن �أن يحدث يف مثل هذه احل��االت ،لكن �أ�سو�أ
ال�سيناريوهات قد يت�ضمن وقف ت�شغيل اجلهاز الطبي مما قد ي�ؤدي ملوت
م�ستخدمه.
واقرتحت «�أبل» ،لتجنب �أي تفاعالت حمتملة مع هذه الأجهزة ،االحتفاظ
مبلحقات هواتف �آيفون و  MagSafeعلى م�سافة �آمنة من الأجهزة الطبية،
وعاد ًة ما تكون امل�سافات املقرتحة �أكرث من � 15سم ،وتزداد �إىل �أكرث من 30
�سم عند �إجراء عملية ال�شحن الال�سلكي للهاتف.
ون�صحت «�أبل» بالت�شاور مع الطبيب وال�شركة امل�صنعة للجهاز للح�صول
على الإر�شادات املحددة فيما يتعلق بـ .MagSafe
و�إذا ا�شتبه امل�ستخدمون يف �أن �أحد ملحقات «�آيفون» �أو MagSafe
يتداخل مع �أجهزتهم الطبية ،ف�إن «�أبل» طلبت من امل�ستخدمني بالتوقف عن
ا�ستخدام الهاتف �أو امللحق على الفور.
وي�أتي التحديث بعد تقرير يف جملة � Heart Rhythm Journalأعده
ثالثة �أطباء يف مي�شيغان اختربوا ت�أثريات  MagSafeعلى جهاز تنظيم
�ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع لدى املري�ض.
وعندما مت و�ضع جهاز «�آيفون» بالقرب من �صدر املري�ض ،توقفت الأجهزة
الطبية عن العمل ب�شكل طبيعي مع تغري و�ضعها الوظيفي.
ويف الغالب يعود اجلهاز �إىل وظيفته الطبيعية مبجرد �إزال��ة املجال
املغناطي�سي اخلا�ص ب�أجهزة وملحقات «�آيفون» ،مما يجعل الت�أثري م�ؤقتاً يف
معظم احلاالت ،ومع ذلك� ،أو�صت «�أبل» بزيارة الطبيب ك�إجراء احرتازي يف
حال الحظ امل�ستخدم �أي تداخل مع �أجهزته الطبية.
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دعوة لالنضمام لجوالة الجامعة
دعت عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلة بجوالة
جامعة امللك �سعود لالن�ضمام للجوالة وعن
بدء الت�سجيل يف الف�صل الدرا�سي الثاين
1442هـ
منذ �أك�ثر م��ن  30ع��ام ت�شارك جوالة
جامعة امللك �سعود يف خدمة حجاج بيت
اهلل احلرام وغريها من الربامج التطوعية
على امل�ستوى املحلي والدويل ،ومن �أبرز هذه الربامج :مع�سكرات البيئة،
ومع�سكرات خدمة املعتمرين ،ومع�سكرات اخلدمة العامة باحلج.

وفد من كلية التربية يزور مؤسسة «إخاء»

�ضمن خطة �أع��م��ال وكالة كلية الرتبية للتطوير واجل���ودة وم��ن باب
امل�س�ؤولية االجتماعية وم�شاركة املجتمع يف تنميته ،قام وفد من كلية الرتبية
بزيارة لأحد الفلل النموذجية التابعة للم�ؤ�س�سة اخلريية لرعاية الأيتام
«�إخاء» وذلك يوم الإثنني  1فرباير 2021م.
وكانت الكلية قد تلقت دعوة من م�ؤ�س�سة «�إخاء» تهدف لال�ستفادة من
الأكادمييني والرتبويني يف الكلية فيما ي�ساهم يف حتقيق اال�ستقرار النف�سي
واالجتماعي للأيتام ،و�ضم الوفد كال من وكيل كلية الرتبية للتطوير واجلودة
د .فايز الفايز ،د� .أحمد بن يحيى ع�سريي� ،أ .حمد بن نايف احلربي.
وت�ضمنت الزيارة االجتماع مب�شرفني يف م�ؤ�س�سة «�إخ��اء» لبحث �سبل
التعاون مع الكلية وتبادل اخل�برات ،كما التقى الوفد بعدد من الأيتام،
وحتدث �أع�ضاء الوفد عن عدد من املوا�ضيع املحفزة لهذه الفئة الغالية.
ويف نهاية الزيارة قدم الوفد هدية تذكارية مقدمة من الكلية ووعد
بدرا�سة �سبل التعاون وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية للم�ؤ�س�سة.

وزير الموارد البشرية يلتقي طالب الهندسة الصناعية
كتب :فهد الفليج
نظم ن��ادي الهند�سة ال�صناعية
ال��ت��اب��ع لإدارة الأن���دي���ة الطالبية
بعمادة �ش�ؤون الطالب لقاء خا�صاً
م��ع م��ع��ايل وزي���ر امل����وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية املهند�س �أحمد
بن �سليمان الراجحي ،وذل��ك يوم
الأحد  18جمادى الآخرة 1442هـ
يف مبادرة «�صنّاع التحول» بح�ضور
عميد ���ش���ؤون الطالب د .فهد بن
حمد القريني.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء �أك��ث�ر م���ن 120
طالباً وطالبة عرب تقنية االت�صال
املرئي ،وتناول اللقاء رحلة معاليه
التعليمية وجتربته املهنية و�أب��رز
املبادرات والإجنازات ،وتوطني املهن
الهند�سية ،والإجابة عن ت�سا�ؤالت

ومقرتحات الطالب.
يف نهاية اللقاء غرد معاليه عرب
ح�سابه يف توتري� :سررت بلقاء �أبناء

وبنات الوطن من طالب الهند�سة
ال�صناعية بجامعة امللك �سعود يف
مبادرتهم املميزة «�صنّاع التحول».

فخور جداً بحما�سهم وطموحاتهم
�سيكونون ب���إذن اهلل م�ساهمني يف
دفع عجلة التنمية الوطنية.

حلقة نقاش «المراجعة المنهجية» غدًا

تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات «�أفكر» احللقة الرابعة والت�سعني بعد املائة �ضمن
�سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعيا بعنوان «املراجعة
املنهجية» من �إعداد وتقدمي الدكتور رجاء نقاء املطريي �أ�ستاذ ق�سم الرتبية
اخلا�صة امل�ساعد -كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود ،وذلك يوم غد االثنني
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عن طريق قاعات زوم االفرتا�ضية.

«فن االرتجال» دورة تدريبية بوحدة المسرح

نظمها نادي الإعالم وا�ست�ضاف متحدث الداخلية

دورة حول دور المتحدث الرسمي وسمعة المنشأة
كتب :فهد الفليج
نظم نادي الإع�لام التابع لإدارة
الأن��دي��ة الطالبية ب��ع��م��ادة ���ش���ؤون
الطالب دورة تدريبية بعنوان «دور
املتحدث الر�سمي يف بناء �سمعة
امل��ن�����ش���أة» ،قدمها الأ���س��ت��اذ في�صل
العنزي ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
الإعالم عرب تقنية االت�صال املرئي
«من�صة زووم» بح�ضور املقدم طالل
ال�شلهوب املتحدث الر�سمي لوزارة
الداخلية.
ت��ن��اول��ت ال������دورة ع����دة حم���اور
منها :الفرق بني املتحدث الر�سمي
واملتحدث با�سم الأزم���ة ،الأخطاء
الأك�ثر انت�شاراً يف عمل املتحدث
الر�سمي ،التحديات التي تواجه

املتحدث الر�سمي «حتديات داخلية
وحتديات خارجية».
حر�صا من
وت���أت��ي ه��ذه ال���دورة
ً
نادي الإعالم على تزويد امل�شرتكني
باملعلومات امل��رج��وة ل�ل�إمل��ام ب��دور

املتحدث الر�سمي ،ويف ختام الدورة
ق ّدم نادي الإعالم الع�ضوية ال�شرفية
ب��ال��ن��ادي ل�����س��ع��ادة امل���ق���دم ط�لال
ال�شلهوب ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال�شكر

والتقدير الكبري له ،كما قدم ال�شكر
اجل��زي��ل للأ�ستاذ في�صل العنزي
نظري تقدميه ل��ل��دورة ،ومت توزيع
�شهادات ح�ضور على امل�شرتكني.

كتب :فهد الفليج
نظمت وحدة امل�سرح بعمادة �ش�ؤون الطالب م�ؤخراً دورة تدريبية عن بعد
بعنوان «فن االرجتال» قدمها الأ�ستاذ م�شعل القا�ضب.
تناولت ال��دورة ع��ددًا من املحاور وه��ي :مفهوم االرجت��ال ،الفرق بني
االرجت���ال واخل���روج ع��ن الن�ص ،الأوق���ات ال�ضرورية ل�لارجت��ال ،موانع
االرجتال ،مهارات االرجتال الفعال ،العوامل امل�ساعدة لالرجتال الناجح،
االرجتال لغري املمثل يف امل�سرح.
ت�أتي هذه الدورة �ضمن الدورات والربامج التي تنفذها وحدة امل�سرح
خالل الف�صل الدرا�سي الثاين لهذا العام ويف �إطار الدور املهم التي تقوم به
وحدة امل�سرح لتطوير قدرات الطالب يف جمال امل�سرح.

