
اكتشاف مادة نانو أنبوبية نادرة 
ونشرها في »نيتشر«

مت اكت�ساف اأحد الأنواع اجلديدة والفريدة على م�ستوي العامل والنادرة 

اأنبوبية ومل تكن موجودة من قبل على م�ستوي  النانو  الطبيعية  املواد  من 

اأجمع، ولكن لها �سبيه عاملي ل يتمتع اإطالقا مبوا�سفات وخوا�ص  العامل 

املادة ال�سعودية اجلديدة، و�سعر املادة امل�سابهة الأمريكية غال جدا حيث 

يبلغ �سعر املائة جرام اخلام منها تقريبا 400 ريال �سعودي.
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ريناد الحسين: اختراعي يمكن أن 
يخدم ٤00 مليون أصم

ريناد بنت م�ساعد احل�سني، طالبة ذكية ومتفوقة وطموحة، تدر�ص �سنة 

باأحرف من  ا�سمها  �سجلت  تخ�س�ص طب وجراحة،  الطب،  كلية  اأوىل يف 

ذهب حملياً وعاملياً �سمن فئة الأ�سخا�ص املوهوبني واملخرتعني واملبتكرين، 

وح�سل اخرتاعها املخ�س�ص خلدمة ال�سم على جوائز عاملية، ا�ست�سافتها 

»ر�سالة اجلامعة« لتلقي ال�سوء على م�سريتها التعليمية والعلمية واإجنازاتها 

وطموحها..                                                      التفا�سيل �سـ 8

تدشين الخطة 
التشغيلية لكلية 

التربية

د�ــــســــن وكــــيــــل اجلـــامـــعـــة 

الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

علي حممد م�سملي يوم الأحد 

1442هـ  رجـــب   9 املــا�ــســي 

الثانية  الت�سغيلية  اخلــطــة 

للخطة   »2023  2021-«

الرتبية  لكلية  الإ�سرتاتيجية 

بح�سور   »2030  2018-«

عــمــيــد الــتــطــويــر واجلـــــودة 

ــور مــبــارك بــن هــادي  ــت ــدك ال

عمداء  من  وعدد  القحطاين، 

وعمداء  باجلامعة،  الكليات 

باململكة، وعدد  الرتبية  كليات 

كبري من من�سوبي كلية الرتبية 

ــمــني من  ــت ــه واجلـــامـــعـــة، وامل

خارجها.
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أكثر من 100 عملية إلزالة أورام قاع الجمجمة بالمناظير 12لقاء افتراضي مع عميد كلية اآلداب 02

عيادة لتقديم لقاح كورونا بالجامعة 48

03

تدشين برنامج التطوير المهني غدًا

حفل ختامي وتكريم الفائزين باللقاء العلمي

ـــايل رئــيــ�ــص  ـــع حتــــت رعــــايــــة م

العمر،  بـــدران  الــدكــتــور  اجلــامــعــة، 

يــعــتــزم مــركــز اخلــريــجــني، الــتــابــع 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  لوكالة 

والأكادميية يف جامعة امللك �سعود، 

غداً الثنني، تد�سني برنامج التطوير 

مهارات  بتطوير  يعنى  الذي  املهني 

امللك  جامعة  وخــريــجــات  خريجي 

لالنخراط  وتاأهيلهم  املهنية،  �سعود 

يف �سوق العمل.

وقد �سرح وكيل اجلامعة لل�سوؤون 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

بن �سالح النمي، اأن وكالة اجلامعة 

ــة  والأكــادميــي التعليمية  لــلــ�ــســوؤون 

ــخــرجــات  ــامل ــهــو�ــص ب ــن ــل ــ�ــســعــى ل ت

التعليمية من خالل برامج اأكادميية 

التنمية  خطط  مع  تن�سجم  متميزة 

اأن  العمل؛ موؤكداً  واحتياجات �سوق 

جتربة  يعد  املهني  التطوير  برنامج 

رائدة واأحد موؤ�سرات جناح اجلامعة 

كونه يعمل وفق خطط قابلة للتطوير 

مع  تتنا�سب  والتعديل،  والــتــدريــب 

احتياجات �سوق العمل.

كــمــا اأكـــد املــ�ــســرف عــلــى مركز 

اخلريجني، الدكتور اأن�ص بن حممد 

ال�سعالن، حر�ص جامعة امللك �سعود 

الدائم على تاأهيل الكوادر الب�سرية 

من خريجيها وخريجاتها وتزويدهم 

باملهارات املهنية الالزمة مبا يتوافق 

مع روؤية اململكة 2030، م�سريا اإىل 

اإطالق  عرب  اخلريجني،  مركز  دور 

رفع  يف  املــهــنــي،  التطوير  بــرنــامــج 

اجلامعة،  التوظيف خلريجي  ن�سبة 

وجعلها منوذجا يحتذى به من خالل 

منهم  اخلــربة  باأ�سحاب  التعريف 

وعر�ص خرباتهم للمخت�سني.

املهني  التطوير  برنامج  ويهدف 

وقــادر  رائــد  بناء منــوذج مهني  اإىل 

العمل من خالل  �سوق  على مواكبة 

عــــدة خـــدمـــات تــ�ــســمــل جــلــ�ــســات 

عمل  وور�ــــص  فــرديــة،  ا�ست�سارية 

اأبرز املخت�سني  تدريبية مقدمة من 

يف الــقــطــاعــني الـــعـــام واخلـــا�ـــص، 

ومــ�ــســاعــدة حــديــثــي الــتــخــرج على 

والتدريب  الذاتية،  �سريهم  تطوير 

الوظيفية،  املقابالت  اجتياز  على 

كما ميكن للخريج اإذا كان على راأ�ص 

العمل من احل�سول على ال�ست�سارة 

وظيفته  لتقييم  الــالزمــة  املهنية 

احلالية اأو تغيري قطاع العمل. يذكر 

اأن حفل التد�سني �سيقام على من�سة 

زووم، غداً الإثنني 17 رجب 1442 

ال�ساعة   ،2021 1 مار�ص  ه املوافق 

معرفة  وميكن  �سباًحا.  العا�سرة 

ح�ساب  عرب  التفا�سيل  من  املزيد 

مركز اخلريجني بجامعة امللك �سعود 

.»alumniksu1@« على تويرت

ملزيد من املعلومات عن الربنامج: 

h t t p s : / / y o u t u . b e / 6 -

XYlBxG8Xc

كتب: فهد الفليج

اجلامعة  رئي�ص  معايل  عن  نيابة 

ــــــدران الـــعـــمـــر، رعــى  الـــدكـــتـــور ب

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

والأكـــادميـــيـــة الــدكــتــور حمــمــد بن 

�ــســالــح الــنــمــي، احلــفــل اخلــتــامــي 

اللقاء  يف  الفائزين  اأ�سماء  لإعــالن 

وتكرميهم،  ع�سر  احلــادي  العلمي 

والذي نظمته عمادة �سوؤون الطالب 

لالأن�سطة  الــعــمــادة  بــوكــالــة  ممثلة 

والــ�ــســراكــة الــطــالبــيــة، وذلـــك يوم 

عن  1442هـ،   /7  /5 الأربـــعـــاء 

بعد«،  »عــن  التزامني  البث  طريق 

د.  الطالب  �سوؤون  عميد  بح�سور 

�سوؤون  عمادة  ووكيل  القريني،  فهد 

د.  والــ�ــســراكــة  لالأن�سطة  الــطــالب 

ــة عــمــادة  ــل ــي ــبــحــي، ووك ــدل عــلــي ال

الطالبات  ل�سوؤون  الطالب  �سوؤون 

د. روؤى القفيدي، وبح�سور اأع�ساء 

وع�سوات اللجنة املنظمة للقاء..
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ا�ستعر�ض الإجنازات والتحديات وا�ست�رشف التوجهات

لقاء افتراضي مفتوح مع عميد كلية اآلداب

ت��غ��ط��ي��ة: ن�����ورة ال��ع��ث��ي��م، جن��ود 

رمي  ال��ع�����س��ايل،  الرا  احل���زمي���ي، 

عبداهلل  العتيبي،  ماجد  العتيبي، 

احلري�سي

االأح��د  ي��وم  االآداب  كلية  نظمت 

املوافق  ه�   1442  /  7  /9 املا�سي 

افرتا�سيا  لقاء  20121م،   /2  /21
لعميد الكلية الدكتور نايف بن ثنيان 

�ر�ؤ�ساء  الكلية،  �كالء  مع  �سعود  اآل 

التدري�س،  هيئة  �اأع�ساء  االأق�سام، 

ملناق�سة  »ز��م«  من�سة  عرب  �ذل��ك 

�عر�س  �اأق�سامها  الكلية  منجزات 

القادمة  املرحلة  يف  الكلية  توجهات 

هيئة  اأع�ساء  مل�ساركات  �اال�ستماع 

التدري�س �اآرائهم.

ح�ضور كبري

ح�سر اللقاء اأكرث من 100 ع�سو 

هيئة تدري�س للتحا�ر حول منجزات 

توجهات  �عر�س  �اأق�سامها  الكلية 

الكلية يف املرحلة القادمة �اال�ستماع 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مل�ساركات 

�كيل  اللقاء  ح�سر  كما  �اآرائ���ه���م. 

الكلية لل�سوؤ�ن التعليمية �االأكادميية 

��كيل  اخل��ي��ل،  اأب��ا  عبدالوهاب  د. 

فار�س  د.  العليا  للدرا�سات  الكلية 

للتطوير  الكلية  ��ك��ي��ل  ال���ذك���ري، 

�اجلودة د. �سليمان النا�سر، ��كيلة 

اأر�ى  د.  الطالبات  ل�سوؤ�ن  الكلية 

الر�سيد، �ر�ؤ�ساء االأق�سام.

تهنئة الر�ؤ�ضاء اجلدد

اللقاء  االآداب  كلية  عميد  ا�ستهل 

لر�ؤ�ساء  �التربيكات  التهاين  بتقدمي 

االأق�����س��ام اجل���دد ال��ذي��ن مت تعينهم 

حديثاً، �هم الدكتور مفرح القرادي 

ق�سم  لرئا�سة  اجل��دي��دة  مهمته  يف 

اإبراهيم عزيزي  اجلغرافيا، الدكتور 

االإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة  ق�سم  ل��رئ��ا���س��ة 

لرئا�سة  ال��د����س��ري  ذي��ب  ال��دك��ت��ور 

ق�����س��م ال���درا����س���ات االج��ت��م��اع��ي��ة، 

الدكتورة عهود ال�سهيل لرئا�سة ق�سم 

االإعالم، متمنياً لهم التوفيق �ال�سداد 

�ا���س��ت��ك��م��ال امل�����س��رة االأك��ادمي��ي��ة 

�االإدراية لزمالئهم ال�سابقني.

د�ر ريادي

ال��د�ر  �سعود  اآل  د.  ا�ستعر�س 

الريادي للكلية يف النهو�س بالتنمية 

اململكة،  يف  �ال��ف��ك��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

مو�سحاً اأثر انعكا�س خمرجاتها على 

خلريجيها  �العلمي  املهني  امل�ستوى 

يف  متميزين  ق��ادة  اأ�سبحوا  ال��ذي��ن 

كثر من االأعمال �سواء على امل�ستوى 

احلكومي اأ� القطاع اخلا�س، م�سراً 

التي  ك��ور�ن��ا  جائحة  ظ���ر�ف  اإىل 

مرت على العامل �اململكة كجزء منه، 

�اأث����رت على ك��اف��ة امل��ج��االت، �من 

�اأ�ساد  التعليمية،  امل�سرة  �سمنها 

بدايتها،  منذ  لالأزمة  اململكة  ب��اإدارة 

�د�ره������ا يف ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��دي��د من 

االإجراءات االحرتازية، �الد�ر الذي 

�ساهمت فيه الكلية يف هذا اجلانب.

اأهم املنجزات

�سليمان  ال��دك��ت��ور  �سلط  ب����د�ره 

النا�سر �كيل الكلية للتطوير �اجلودة، 

ال�سوء على اأهم منجزات الكلية يف 

الفرتة االأخرة، موجهاً ال�سكر ملعايل 

ال��وك��الء  ����س��ع��ادة  اجل��ام��ع��ة  رئي�س 

كل  تقدمي  ياألون جهدا يف  ال  الذين 

ما حتتاجه الكلية من دعم �تطوير، 

�ُمعدداً تلك االإجنازات يف عدة نقاط 

العملية  موا�سلة  يف  النجاح  اأهمها 

�الفعاليات  �االإداري������ة  التعليمية 

�االأن�سطة املرتبطة بها اأثناء اجلائحة 

باحرتافية، من خالل املتابعة �تطبيق 

االإجراءات االحرتازية �احتفاء الكلية 

الوطني،  باليوم  اق�سامها  �جميع 

�غ��ره��ا م��ن امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ي مت 

التنظيم لها عن بعد.

البحث العلمي

العلمي،  ال��ب��ح��ث  يخ�س  �ف��ي��م��ا 

االإجن����ازات  م��ن  بالعديد  ا�ست�سهد 

منها الن�ساط امللحوظ الأع�ساء هيئة 

التدري�س يف الن�سر الد�يل لالأبحاث 

�سواء يف جمالت  العلمية  �امل�ساريع 

مفهر�سة يف قواعد البيانات اأ� غرها، 

�ا�ستحداث برنامج دكتوراه يف ق�سم 

االإع���الم، �برنامج دك��ت��وراه يف ق�سم 

برناجمي  �حتديث  املعلومات،  علم 

اللغة  يف  �ال���دك���ت���وراه  امل��اج�����س��ت��ر 

العربية، �العمل على حتديث برنامج 

املقارن،  االأدب  البيني يف  املاج�ستر 

املاج�ستر  برنامج  م�سمى  �تعديل 

بق�سم علم املعلومات لي�سبح ماج�ستر 

�تعديل  املعلومات،  علم  يف  االآداب 

برنامج الدكتوراه يف ق�سم اجلغرافيا، 

�ا�ستحداث برنامج ماج�ستر تنفيذي 

املعلومات اجلغرافية بنظام  يف نظم 

التعليم امل�ستمر.

اجلمعيات العلمية

�اأ����س���ار ال��دك��ت��ور ال��ن��ا���س��ر اإىل 

باجلمعيات  املتعلقة  االإجن������ازات 

اجلمعية  ا�ستحداث  �منها  العلمية، 

�ا�ستحداث  لل�سانيات،  ال�سعودية 

املقارن،  ل��الأدب  ال�سعودية  اجلمعية 

بها  ف��از  ال��ت��ي  للجوائز  ت��ط��رق  كما 

امللك  جائزة  �منها  الكلية،  من�سوبو 

تاريخ  يف  العليا  للدرا�سات  �سلمان 

جائزة  �ح�سارتها،  العربية  اجلزيرة 

اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��درا���س��ات 

البحث  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز  االج��ت��م��اع��ي��ة 

امل��وؤرخ��ني  �سوامخ  ج��ائ��زة  العلمي، 

العرب التي ح�سلت عليها الدكتورة 

ح�سة  �ال��دك��ت��ورة  البابطني  اإل��ه��ام 

للتميز  �سعود  امللك  �جائزة  اجل��رب، 

العلمي التي ح�سلت عليها الدكتورة 

اأم��ل  �ال��دك��ت��ورة  ه��و���س��ا�ي  �سلمى 

التميمي �الدكتورة نورة القحطاين، 

لل�سعر  الن�سائي  التميز  �جائزتي 

التي ح�سلت عليها  العلمي  �التميز 

ال��دك��ت��ورة هند امل��ط��ري، �ج��ائ��زة 

عليها  ح�سل  التي  البحثي  التميز 

اإ�سافة  املانع،  عبدالعزيز  الدكتور 

احل�سني  �سعد  الدكتور  اإىل ح�سول 

على جائزة امللك عبداهلل للرتجمة، 

جائزة  على  البد�ي  ثريا  �الدكتورة 

�االأ�ستاذة  جامعية،  اأ�ستاذة  اأف�سل 

جائزة  على  ال�سويلم  حممد  اأري���ج 

ابن بطوطة الأدب الرحلة من املركز 

الثقايف اجلغرايف العربي.

املوؤمترات �امللتقيات

اأبرز  النا�سر  الدكتور  �ا�ستعر�س 

�امللتقيات  �امل���وؤمت���رات  ال���ن���د�ات 

العلمية، التي نظمتها الكلية اأ� �ساركت 

للكرا�سي  الثاين  امللتقى  �منها:  بها 

�املراكز العلمية ال�سعودية يف اخلارج، 

كر�سي امللك �سلمان، املوؤمتر الد�يل 

يف  �االأدب���ي  اللغوي  »املنجز  الثالث 

الدرا�سات االأجنبية«، موؤمتر »االإعالم 

�ال��ت��ن��م��ي��ة«، م��ل��ت��ق��ى امل�����س��ت��ج��دات 

البحثية يف تخ�س�سات كلية االآداب، 

كلية  ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث  م��ل��ت��ق��ى 

الكتاب  امل�ساركة يف معر�س  االآداب، 

�االح��ت��ف��االت  الثقافية  �االأن�����س��ط��ة 

التا�سعة  ال�سعودية  الند�ة  الوطنية، 

العربية،  اجل��زي��رة  تاريخ  لدرا�سات 

الداخلية  ال�سنوية  العلمية  ال��ن��د�ة 

لق�سم اللغة االإجنليزية �اآدابها، امللتقى 

ملتقى  االإع����الم،  بق�سم  االإع��الم��ي 

العربية  اللغة  بق�سم  العلمي  احل��وار 

�اآدابها، اليوم العاملي لنظم املعلومات 

اجلغرافية، املعر�س اخلتامي الأن�سطة 

اإىل  اإ�سافة  االإع���الم،  ق�سم  طالبات 

للدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  عقد 

ن���د�ات،   6 م��ن  الأك���رث  االجتماعية 

ق�سم  يف  الكتابة  مركز  �ا�ستحداث 

اللغة االإجنليزية، �التقرير االأ�سبوعي 

حتت  اجل��ام��ع��ة  ر���س��ال��ة  ل�سحيفة 

اإ�سراف ق�سم االإعالم.

العتماد الأكادميي

االأكادميي؛  االعتماد  يخ�س  فيما 

�هي:  اأق�سام  اأربعة  ا�ستكملت  فقد 

اللغة العربية، �التاريخ، �اجلغرافيا، 

�االإع��������الم، م��ت��ط��ل��ب��ات االع��ت��م��اد 

االأك���ادمي���ي ال��وط��ن��ي، �جن��ح��ت يف 

احل�سول عليه، كما اعتمدت الكلية 

�فيما  د�لياً،  معتمدة  برامج  خم�س 

اإدارة اجلودة  اأ� نظام  يخ�س االآي��ز� 

�قت  يف  الكلية  ح�سلت  االإداري�����ة، 

 ،2008 االآي���ز�  �سهادة  على  �سابق 

متطلبات  جميع  حاليا  �ا�ستكملت 

احل�سول على �سهادة االآيز� 2015.

ال�سراكات �االتفاقيات

ا���س��ت��ع��ر���س  �يف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه 

التفاهم  م��ذك��رات  النا�سر  الكتور 

التي  �ال�����س��راك��ات  �االت��ف��اق��ي��ات 

املختلفة  باأق�سامها  الكلية  عقدتها 

م��ع ال��ع��دي��د م��ن اجل���ه���ات، �مت��ت 

من  العديد  ا�ستحداث  اإىل  االإ�سارة 

التعلم،  م�سادر  كوحدة  ال��وح��دات 

��حدة العالقات املجتمعية، ��حدة 

التدريب،  ��ح��دة  امل�ساريع،  اإدارة 

اإ�سافة مل�سر�ع ن�سر ثقافة اجلودة، 

الكتابية،  امل��ه��ارات  تنمية  م�سر�ع 

م�سر�ع تطوير اإجراءات تقييم نواجت 

التعلم �فعالية التدري�س، اإ�سافة اإىل 

مبادرة  اأهمها  من  �التي  املبادرات، 

ال��ط��ال��ب امل����درب، م��ب��ادرة ع��ط��اء، 

مبادرة بناء دليل حمتويات �خدمات 

ب��راي��ل،  بلغة  االآداب  كلية  مكتبة 

العمل  لتعزيز  مكتب  اإن�ساء  مبادرة 

اجلامعة،  م�ستوى  على  التطوعي 

�م����ب����ادرة دع����م ن�����س��ر االأب���ح���اث 

االجتماعية املتعلقة بجائحة كور�نا، 

�غرها من املبادرات.

زيادة الإقبال

�كيل  بكلمة  امل��داخ��الت  ب���داأت 

ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����س��وؤ�ن ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة د. 

ع��ب��دال��وه��اب اأب����ا اخل��ي��ل حت��دث 

�ساكًرا  الكلية  اإجن���ازات  ع��ن  فيها 

�ر�ؤ���س��اء  ��ك��الءه��ا  الكلية  عميد 

هيئة  �اأع�ساء  �االإداري��ني  االأق�سام 

اإىل  م�سراً  �ال��ط��الب،  التدري�س 

اأهم التحديات التي �اجهتها الكلية 

ع�سو  �ا�سفاً  كور�نا،  جائحة  �هي 

الرئي�س  املحور  باأنه  التدري�س  هيئة 

�تو�سيل  امل�سوؤ�لية  هذه  حتمل  يف 

�ت��خ��ري��ج ط��ال��ب متمكن  امل��ع��ل��وم��ة 

زي��ادة  مع  ال�سيما  العمل،  �سوق  يف 

االإقبال على االلتحاق بكلية االآداب 

خالل ال�سنوات املا�سية.

جودة املخرجات

العليا  ل��ل��درا���س��ات  الكلية  �ك��ي��ل 

ال��ذك��ري  فهد  د.  العلمي  �ال��ب��ح��ث 

���س��دد يف م��داخ��ل��ت��ه ع��ل��ى ���س��ر�رة 

ب��اأن  اجل��ام��ع��ة  بتوجيهات  االل��ت��زام 

تكون االختبارات الف�سلية �النهائية 

ح�سورية، �نّوه ل�سر�رة تعزيز البحث 

العلمي خ�سو�سا لدى الطالب، الفتا 

اأ�سبحت  العليا  الدرا�سات  اأن  اإىل 

مدفوعة، ما �سيجعل الطالب يبحث 

�سيفر�سه  �ما  االأف�سل،  املخرج  عن 

ذل���ك ع��ل��ى االأق�����س��ام م��ن ���س��ر�رة 

املخرجات  �ج��ودة  اخلطط  حتديث 

مبا يتوازن مع املبلغ املدفوع.

تدريب تعا�ين

مداخلة �كيلة الكلية الدكتورة اأر�ى 

الر�سيد عربت فيها عن فخرها بهذا 

حققتها  التي  االإجن����ازات  م��ن  الكم 

فقط،  �سنوات  ث��الث  خ��الل  الكلية 

�اأعربت عن تقديرها للجهد اجلماعي 

لكل من�سوبي الكلية حتت قيادة �سمو 

االأمر، منوهة اإىل ا�ستحداث �حدة 

التعا�ين، �ما �سيتبعه ذلك  التدريب 

من دعم جميع االأق�سام �اأع�ساء هيئة 

التدريب  يف  يعملون  الذين  التدري�س 

امليداين الإجناح هذه الوحدة.

فر�ض الر�ضوم

عبداهلل  الدكتور  جانبه طرح  من 

ا�ست�سراف  مداخلته  يف  اخلرا�سي 

م�ستقبل الدرا�سات العليا بعد فر�س 

مركز  اإن�ساء  يف  �التفكر  الر�سوم، 

للت�سويق على م�ستوى الكلية.

ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل

الدكتورة  مداخلة  دارت  حني  يف 

ا�ست�سراف  التميمي حول فكرة  اأمل 

امل�ستقبل فيما يخ�س التعليم عن بعد؛ 

الرغبة  ح�سب  متاحاً  خياراً  بجعله 

توجهات  �مدى  كور�نا،  بعد جائحة 

مع  يتنا�سب  مب��ا  لتوفره  اجلامعة 

الظر�ف االجتماعية لبع�س الطالب. 

�اقرتح الدكتور فهد املطلق من ق�سم 

اجلغرافيا، يف مداخلته، اإن�ساء رابط 

بتعبئة  ك��ل ع�سو  ي��ق��وم م��ن خ��الل��ه 

مل�سكلة  جتنباً  �اإجن��ازان��ه؛  ن�ساطاته 

عدم ��سولها لوحدة اجلودة بالكلية.

متطلبات التحول

م���داخ���ل���ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ل��ك 

البحث  �ح���دة  م�����س��رف  ال�سلهوب 

تتعلق  نقطتني  فيها  ناق�س  العلمي، 

اأحداهما بوجود تفا�ت يف اخلطط 

العليا  ال��درا���س��ات  لطالب  البحثية 

م�سدداً  �ال�سعف،  القوة  حيث  من 

قبل  لذلك من  االنتباه  على �سر�رة 

اأع�ساء هيئة التدري�س، فيما ت�ساءل 

امل��ب��ادرات  االأخ���رى ع��ن  النقطة  يف 

هيئة  الأع�ساء  اجلامعة  تعدها  التي 

مع  لتتنا�سب  �ال��ط��الب  ال��ت��دري�����س 

متطلبات التحول جلامعة بحثية.

رابط اإلكرت�ين

الغامدي  �سالح  الدكتور  �ناق�س 

من ق�سم اللغة العربية فر�س اإمكانية 

تقوية العالقة بني الوحدات البحثية 

املوجودة يف الكلية �ربطها بالطالب، 

مبدياً  �سعيفة،  باأنها  اإياها  �ا�سفاً 

اأما  ذل��ك.  يف  للم�ساهمة  ا�ستعداده 

امل��ط��ري م��ن ق�سم  االأ���س��ت��اذة رمي 

االإعالم فاقرتحت يف مداخلتها اإن�ساء 

رابط اإلكرت�ين يتم تغذيته من الق�سم 

تتعلق  التي  �االأن�سطة  اجلهود  بكل 

بخدمة املجتمع مبا�سرة.

حضر اللقاء أكثر من 100 عضو وتم استعراض 
منجزات الكلية وتوجهاتها في المرحلة القادمة

أقسام اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واإلعالم 
استكملت متطلبات االعتماد وحصلت عليه



اكتشاف مادة نانو أنبوبية نادرة 
ونشرها في »نيتشر«

مت اكت�ساف اأحد الأنواع اجلديدة والفريدة على م�ستوي العامل والنادرة 

اأنبوبية ومل تكن موجودة من قبل على م�ستوي  النانو  من املواد الطبيعية 

العامل اأجمع، ولكن لها �سبيه عاملي ل يتمتع اإطالقا مبوا�سفات وخوا�ص 

املادة ال�سعودية اجلديدة، و�سعر املادة امل�سابهة الأمريكية غال جدا حيث 

يبلغ �سعر املائة جرام اخلام منها تقريبا 400 ريال �سعودي.

واملادة املكت�سفة ال�سعودية خمتلفة كثريا وتتميز بخوا�ص فريدة ل مثيل 

لها، وهي خوا�ص هامة جدا يف ال�ستخدامات الطبية اأ�سا�سا وال�سناعية 

والإلكرتونية، وقد مت ت�سمية املادة ال�سعودية بالهالوي�سيت ال�سعودي حيث 

اإنه ي�سبه الهالوي�سيت الأمريكي يف بع�ص اخلوا�ص.

وقد مت اكت�ساف املادة ال�سعودية يف عام 1430 / 2009 ومت عمل درا�سة 

ا�ستك�سافية معمقة ودقيقة لفح�سه والتاأكد من جميع خوا�سه امليكانيكية 

والفيزيائية والكيميائية واحلرارية والدرا�سة املجهرية باأ�ستخدام الأجهزة 

وبعد  �سنوات طويلة  الدقيق على مدى  التاأكد  وبعد  املختلفة،  الإلكرتونية 

خالل  من  درا�ستها  وا�ستكمال  الوطنية  اخلطة  من  متويل  على  احل�سول 

بحث ممول من اخلطة الوطنية؛ مت بحمد اهلل ن�سر هذا الكت�ساف با�سم 

https:// 2020م   /12/  9 »نيت�سر« يف  دوري��ة  �سعود يف  امللك  جامعة 

www.nature.com/articles/s41598-020-78429-5، وقد مت 
 ،»41154« برقم  العلمية   البيانات  قاعدة  يف  الكت�سافات  يف  ت�سجيلها 

بق�سان  كر�سي  الباحث يف  ال�سيخي،  اأحمد  رفعت  الدكتور  الأ�ستاذ  با�سم 

والذي  الهند�سة،  بكلية  املدنية  الهند�سة  بق�سم  النتفاخية  الرتبة  لأبحاث 

يديره وي�سرف عليه الدكتور م�سلح بن علي ال�سمراين.

17 3أخبار  العدد 1393 - الأحد 16 رجب 1442هـ املوافق 28 فرباير 2021م

ي�سم 48 عيادة وتبلغ طاقته اال�ستيعابية 2600 لقاح يف اليوم

نائب وزير التعليم يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالجامعة

د.ال�سيخي د.ال�سمراين

ك���ت���ب: ق���م���ا����ص امل��ن��ي�����س��ري - 

املن�سور عبدالرحمن 

ت�سوير: �سارة احلمدان

التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  اطلع 

ل��ل��ج��ام��ع��ات وال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار 

الدكتور حممد بن اأحمد ال�سديري، 

ع��ل��ى ج���اه���زي���ة م���رك���ز ل��ق��اح��ات 

فريو�ص كورونا »كوفيد19« يف مقر 

جامعة امللك �سعود، وما ي�سمه من 

وب�سرية،  وفنية  طبية  اإم��ك��ان��ي��ات 

ي��راف��ق��ه م��ع��ايل رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة 

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

مبعية  ال�سديري  د.  ووقف  العمر. 

التجريبي  الفتتاح  العمر خالل  د. 

ي�ستعد  الذي  املركز  على جتهيزات 

من  اجلامعة  من�سوبي  ل�ستقبال 

واملوظفني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 

وذوي���ه���م وال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 

ل��ت��ل��ق��ي ل���ق���اح »اأ����س���رتازي���ن���ي���ك���ا« 

امل�ستجد  كورونا  لفايرو�ص  امل�ساد 

كوفيد19-. واأو�سح الدكتور بدران 

الإعالم  لو�سائل  ت�سريح  يف  العمر 

من  انطالقا  ياأتي  املركز  ه��ذا  اأن 

توليها  التي  املجتمعية  امل�ساهمة 

امللك �سعود خلدمة طالبها  جامعة 

واملقيمني،  واملواطنني  ومن�سوبيها 

وان�����س��ج��ام��ا م���ع ح��ر���ص ال��ق��ي��ادة 

ب�سحة  ال��ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 

اأرج��اء  ك��ل  يف  و�سالمتهم  اجلميع 

هذا الوطن الغايل. 

وقد مت جتهيز املركز على اأعلى 

اللقاح للم�ستفيدين  م�ستوى لتقدمي 

و8  ل��ل��ق��اح��ات  ع���ي���ادة   48 ع���ر 

ع��ي��ادات ل��ل��ح��الت ال��ط��ارئ��ة حيث 

للمركز  ال�ستيعابية  الطاقة  ت�سل 

اإىل 2600 لقاح يف اليوم، ول�سمان 

تخ�س�ص  مت  والتنظيم  ال�����س��رع��ة 

من�سة اإلكرتونية حلجز املواعيد.

العام  امل��دي��ر  اأ���س��ار  جانبه  م��ن 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة 

اجلامعية الدكتور اأحمد بن �سالح 

 48 ب�  ُجهز  املركز  اأن  اإىل  هر�سي 

اإىل  ت�سل  ا�ستيعابية  بطاقة  عيادة 

الواحد،  اليوم  يف  م�ستفيد   2000
مبيًنا اأن اجلامعة �سخرت الطواقم 

يف  املتخ�س�سة  والطبية  الإداري���ة 

خمتلف  على  ُوزع��ت  حيث  املركز 

رحلة  ان�سيابية  ل�سمان  الأق�سام 

التطعيم بدًءا من الت�سجيل و�سوًل 

املركز  ومغادرة  اجلرعة  تلقي  اإىل 

الحرتازية  الإج��راءات  تطبيق  مع 

والوقائية.

وذك����ر ال��دك��ت��ور ط���ه احل��ازم��ي 

واملتحدث  املنظمة  اللجنة  ع�سو 

الر�سمي للمركز اأنه متت ال�ستفادة 

من التجربة الرائدة لوزارة ال�سحة 

م�ستخدمني  ر���س��ى  حققت  ال��ت��ي 

عال جدا ومت نقل هذه اخلرة اإىل 

كافة  ت�سخري  م��ع  اجلامعة  داخ��ل 

الوطنية  والكوادر  وامل��وارد  اجلهود 

امل��وؤه��ل��ة م��ن م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة 

لتقدمي اخلدمة وفق اأعلى املعايري.

واأفاد اأن املركز يعمل بعد اأوقات 

 5:00 ال�ساعة  الر�سمي من  الدوام 

م�ساء وحتى ال�ساعة 11:00 م�ساء 

ط��وال اأي���ام الأ���س��ب��وع مب��ا يف ذلك 

اختيار  ومت  الأ�سبوع،  اإج���ازة  اأي��ام 

للطالبات  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  بهو 

اأهمها  اع��ت��ب��ارات  ل��ع��دة  ل��ه  م��ق��را 

امل��واق��ف  وت��وف��ر  ال��و���س��ول  �سهولة 

وقدرته على  والتهوية  املكان  و�سعة 

ل�سهولة  ك��ب��رية  اأع����داد  ا�ستيعاب 

الدخول واخلروج منه.

ال���زائ���ر ل  رح��ل��ة  اأن  واأو����س���ح 

دق��ي��ق��ة،   20 ال��غ��ال��ب  ت��ت��ج��اوز يف 

جرعتني  على  امل�ستفيد  و�سيح�سل 

اأ�سبوعا   12 حتى  اأ�سابيع   4 بينها 

مل��ن مل ي�����س��ب ب��ف��اي��رو���ص ك��ورون��ا 

ت��اأك��دت  ومل���ن  ق��ب��ل،  م��ن  امل�ستجد 

اإذا  واحدة  ف�سيمنح جرعة  اإ�سابته 

من  اأكرث  اإ�سابته  على  مر  قد  كان 

اأن لقاح  بالذكر  اأ�سهر.  اجلدير   6
التي  اللقاحات  اأحد  »اأ�سرتازينيكا« 

اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء حيث 

يعد من اللقاحات الرائدة يف العامل 

اأي�ساً وزارة ال�سحة ومر  واعتمدته 

لقيا�ص  التجارب  من  مراحل  بعدة 

الأمان والفاعلية.

وع���ر احل���ازم���ي ع���ن ���س��ع��ادت��ه 

ب��ر���س��ى امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن امل��رك��ز 

وحما�سهم وقال اإن ذلك اأمر حمفز 

طاقته  بكامل  للعمل  املركز  لفتح 

ب��ال��دور  اأ���س��اد  كما  ال�ستيعابية، 

من  واملتطوعات  للمتطوعني  املميز 

الت�سغيل  لإجناح  اجلامعة  من�سوبي 

اأن هذا  واأو�سح  للمركز،  التجريبي 

اأقيمت  حيث  الوحيد  لي�ص  املركز 

املدن  داخل  اأخرى  لقاحات  مراكز 

الطبية التابعة جلامعة امللك �سعود 

خلدمة الطواقم ال�سحية ومن�سوبي 

املدينة الطبية.

يف اإطار برنامج »الوفاء«

خريجو اإلعالم يلتقون د. الهالبي ثالث رئيس للقسم

دورة »كيف أفكر بإبداعية« لأليتام

»الوفاء«  �سمن فعاليات برنامج 

به جلنة خريجي ق�سم  تقوم  الذي 

نخبة  ن��ظ��م  ب��اجل��ام��ع��ة،  الإع����الم 

واأ���س��ات��ذت��ه  الق�سم  خ��ري��ج��ي  م��ن 

الدكتور  لالأ�ستاذ  �سخ�سية  زيارة 

توىل  ال��ذي  الهالبي،  عبدالعزيز 

رئا�سة الق�سم عام 1979م، وذلك 

10 رج��ب  امل��ا���س��ي  ي���وم الث��ن��ني 

1442ه�.
ذك���ري���ات  ح����ول  ال���ل���ق���اء  دار 

التحديات  وطبيعة  الق�سم  بدايات 

ال���ت���ي م���ر ب���ه���ا، وب����ني ال��دك��ت��ور 

ال��ذي  الكبري  اله��ت��م��ام  ال��ه��الب��ي 

اأول����ت����ه ال����دول����ة ل���ه���ذا ال��ق�����س��م 

اإدارة  من  والدعم  اآنذاك،  الوليد، 

اجل��ام��ع��ة مل���ا مي��ث��ل��ه م���ن اأه��م��ي��ة 

اإعالمية  كوادر  لبناء  ا�سرتاتيجية 

نهاية  ويف  الوطن.  تخدم  موؤهلة 

اخلريجني  مقرر جلنة  �سلّم  اللقاء 

امل��ك��ي��ن��زي درع  ال��دك��ت��ور ع����ادل 

»ال���وف���اء« ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 

جهوده  و�ساكرا  مقدرا  الهالبي، 

وطالبه،  الق�سم  خلدمة  وعطاءه 

الإع��الم  ق�سم  رئي�ص  اأثنى  ب��دوره 

الهالبي  عبدالعزيز  د.  الأ���س��ب��ق 

ق�سم  م��ن  »ال��وف��اء«  م��ب��ادرة  على 

النبيلة  القيم  وحتقيقها  الإع��الم 

�سعود  امللك  جامعة  غر�ستها  التي 

تعزيز  اأهمية  موؤكدا  طالبها،  يف 

الروابط مع اخلريجني ملا ميثلونه 

م�سافة  وقيمة  جتارب  ر�سيد  من 

واجلامعة. الق�سم  �سمعة  ترفع 

حممد  اأ.  �سم  اخلريجني  وفد 

ال��ع��ام على  امل�����س��رف  ال��ت��ون�����س��ي 

د.  ال�سعودية،  يف   MBC قنوات 

الإعالم،  ق�سم  من  العتيبي  جارح 

وع������دد م����ن خ���ري���ج���ي ال��ق�����س��م 

حكومية  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

وخ��ا���س��ة، وت���اأت���ي ه���ذه ال��زي��ارة 

بها  تقوم  زي��ارات  �سل�سلة  �سمن 

لها  ك���ان  ل�����س��خ�����س��ي��ات  ال��ل��ج��ن��ة 

وحققت  الإع��الم  ق�سم  يف  ب�سمة 

ف��اع��ل��ة على  وم�����س��ارك��ة  ح�����س��ورا 

الوطني. الإعالم  خارطة 

كلية  وك��ال��ة  اأع��م��ال  خطة  �سمن 

باب  ومن  واجلودة  للتطوير  الرتبية 

وم�ساركة  الجتماعية  امل�سوؤولية 

وح��دة  نظمت  تنميته،  يف  املجتمع 

الرتبية  بكلية  املجتمعية  العالقات 

اأفكر  »كيف  بعنوان  تطويرية  دورة 

املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  باإبداعية« 

اخل��ريي��ة ل��رع��اي��ة الأي���ت���ام »اإخ����اء« 

موؤخراً. األقت الدورة الدكتورة �سذا 

هيئة  ع�سو  الأ�سقه  اإبراهيم  بنت 

الفنية،  ال��رتب��ي��ة  بق�سم  ال��ت��دري�����ص 

وح�����س��ر ال�����دورة 23 م��ن الأي��ت��ام 

»ب���ن���ات«، وق���دم ن��ائ��ب م��دي��ر ف��رع 

الريا�ص  مبنطقة  »اإخ���اء«  موؤ�س�سة 

جلامعة  �سكره  ال�سينان  اإبراهيم  اأ. 

امللك �سعود وللدكتورة �سذا الأ�سقه 

على هذه اللفته التطوعية الإن�سانية 

املوؤ�س�سة  �سعي  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 

الجتماعي  ال���س��ت��ق��رار  لتحقيق 

والنف�سي لالأيتام.



ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة الأم�����رة ن���ورة 

اإدارة  يف  ممثلة  عبدالرحمن  بنت 

الإع����ام وال��ت��اأث��ر امل��ع��ريف خ��ال 

ت��د���س��ن اخل��ط��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

املعر�ض  موؤخراً،  للجامعة،   2025
 »2021 »تاأثر  ال�سنوي  الإعامي 

عر�ض  ب��ه��دف  الأوىل  ن�سخته  يف 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ال���ت���اأث���ر امل��ع��ريف 

الدكتورة  بح�سور  وذلك  للجامعة، 

اجلامعة  رئي�سة  العي�سى  اإي��ن��ا���ض 

وقيادات اجلامعة على اأر�ض مركز 

اجلامعة  وال��ن��دوات يف  امل��وؤمت��رات 

اإعامي  معر�ض  اأول  يعد  وال���ذي 

تفاعلي رقمي يف ال�سعودية.

والتاأثر  الإعام  اإدارة  وعر�ست 

امل���ع���ريف ���س��ل�����س��ل��ة م���ن م��ل��ف��ات��ه��ا 

الإع��ام��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة 

والإقليمية  املحلية  ب��امل��ن��ا���س��ب��ات 

من  الإدارة  عملت  حيث  والعاملية، 

خ��ال ف��ري��ق عمل م��ن ال��ك��ف��اءات 

�سناعة  يف  املتخ�س�سة  الوطنية 

مواكبة  على  الإع��ام��ي��ة  الر�سالة 

م�ستوى  على  املهمة  الأحداث  اأبرز 

العام  ال���راأي  ت�سغل  التي  اململكة 

والق�سايا املحلية والدولية و�سناعة 

معرفية  وملفات  اأ�سيلة  حمتويات 

ن�����س��رت ع���ر م��ن�����س��ات اجل��ام��ع��ة 

ملفا   16 ع��ن  اأث��م��ر  مم��ا  الرقمية 

معرفيا ت�سمنت 700 مادة رقمية.

من  حزمة  احل�سور  وا�ستعر�ض 

امل��ل��ف��ات م��ن اأب���رزه���ا »م��ل��ف ن��ورة 

وال���ع���امل، وامل�����راأة و���س��ه��ر م��ار���ض، 

بعد«  عن  والتعليم  املعرفة  ون��ورة 

�سناعة  يف  اجلامعة  �ساركت  فيما 

ر���س��ال��ت��ه��ا الإع���ام���ي���ة م���ن خ��ال 

ملفات اأخرى منها »احلياة وكورونا، 

العربي،  واخل���ط  ن���ورة،  ورم�����س��ان 

وال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����س��ع��ودي 90« 

العاملي  امل�سهد  يف  ح�سرت  بينما 

من خال عر�ض اإنتاج فريق العمل 

اململكة  »ا�ست�سافة  �سامل عن  مللف 

واأخ��را  الع�سرين«  جمموعة  لقمة 

اطلع احل�سور على »اإجنازات نورة 

ن��ورة«  م��ن  ق�سة  و�سل�سلة   2020
التفاعل  خالها  من  عك�ست  التي 

ال�سنوي للجهات التابعة للجامعة.

ال�سيخ  اآل  حمد  الدكتور  وك��ان 

امل��ع��ر���ض  زار  ق���د  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر 

 »2021 »تاأثر  ال�سنوي  الإعامي 

ال�سراتيجية  للخطة  تد�سينه  بعد 

اأث��ن��اء  وا���س��ت��م��ع  للجامعة   2025
تف�سيلي  ل�سرح  املعر�ض  يف  جولته 

عن امللفات املعرفية، وخطة �سناعة 

املحتوى الإبداعي يف اجلامعة.
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ا�ستعر�ض اخلطة الإ�سرتاتيجية للمركز ومعايري اجلودة يف التعليم

اأكد ا�ستمرار تطوير البيئة التعليمية وتوفري تقنيات البناء احلديثة

وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس إدارة 
»مركز اليونسكو اإلقليمي« 

د. آل الشيخ يدشن المقر الجديد لشركة 
 »TBC تطوير للمباني«

»تأثير 2021« معرض إعالمي تفاعلي 
بجامعة األميرة نورة 

استمرار العملية التعليمية
عن بعد حتى نهاية العام الدراسي

اآل ال�سيخ �سكره  التعليم الدكتور حمد بن حممد  رفع معايل وزير 

 - الأم��ن  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفن  احلرمن  خادم  ملقام  وامتنانه 

حفظهما اهلل - مبنا�سبة �سدور املوافقة ال�سامية على ا�ستمرار العملية 

التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدرا�سي احلايل يف التعليم العام، 

وفق  واملهني،  التقني  للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة  اجلامعي،  والتعليم 

ال�سوابط والتعليمات املطبقة حالياً.

واأكد وزير التعليم على اأن القرار ياأتي تاأكيداً على اهتمام القيادة 

الر�سيدة - اأعزها اهلل - ب�سامة الطاب والطالبات وكافة من�سوبي 

التعليم من خماطر تعّر�سهم لاإ�سابة بفرو�ض كورونا، وحر�سها على 

ودعماً  كورونا،  جائحة  ظل  يف  بُعد  عن  التعليمية  الرحلة  ا�ستمرار 

وتعزيزاً  اململكة،  يف  بُعد  عن  للتعليم  حتقق  ال��ذي  النجاح  مل�سرة 

لل�سراكة املجتمعية مع اأولياء الأمور والأ�سرة وموؤ�س�سات املجتمع، حيث 

ت�سافرت كاّفة اجلهود لتقدمي منوذج �سعودي فريد يف التعليم عن بُعد.

وياأتي اإعان ا�ستمرار التعليم عن بُعد ملا تبقى من اأ�سابيع الف�سل 

الدرا�سي الثاين رغم ظروف اجلائحة، وذلك بعد درا�سة واقع املرحلة 

اإليه الدرا�سات  اآلت  ال�سابقة من الف�سل الدرا�سي الثاين، ونتيجة ملا 

للتقييم  العام واجلامعي  التعليم  امل�سركة من  اللجان  امل�ستفي�سة بن 

واملتابعة، والتن�سيق مع وزارة ال�سحة، اإىل جانب ما حتّقق من جناحات 

للتعليم عن بُعد من خال من�سة مدر�ستي، والبدائل التعليمية املختلفة 

كقنوات عن »23 قناة ف�سائية«، وقنوات درو�ض يف اليوتيوب، وبوابة 

اإىل  اإ�سافة  الفرا�سية،  الرو�سة  وتطبيق  ع��ن،  الوطنية  التعليم 

والكليات  اجلامعات  يف  بكفاءة  بُعد  عن  التعليم  عمليات  ا�ستمرار 

واملعاهد، مبا يُعد جناحاً للتعليم يف اململكة.

مذكرة تعاون بين »السعودية« 
وجامعة المؤسس

وقعت اخلطوط ال�سعودية مذكرة تفاهم مع جامعة امللك عبدالعزيز 

باجلامعة؛  الدبلوم  ل�سهادة  جديدين  م�سارين  تاأ�سي�ض  يف  للتعاون 

وذلك  الطائرة،  منت  على  اجل��وي  والطاهي  اجلوية،  ال�سيافة  هما: 

يف  الوطنية  الكفاءات  مب�ستوى  لارتقاء  امل�سركة  جهودهما  �سمن 

وتلبية  التخ�س�سن،  لاإقبال على هذين  املجالن، وال�ستجابة  هذين 

احتياجات �سوق العمل املحلي املتزايدة، ودعم جهود توطن الوظائف 

يف قطاع النقل اجلوي ال�سعودي.

التنفيذي  الرئي�ض  الك�سي،  اإبراهيم  الكابنت  التفاهم  مذكرة  وقع 

للخطوط ال�سعودية، والدكتور نا�سر البقمي، عميد كلية ال�سياحة يف 

اأ�ستاذ  الأن�ساري،  من�سور  الدكتور  بح�سور  عبدالعزيز،  امللك  جامعة 

اإدارة ال�سيافة امل�ساعد ورئي�ض ق�سم اإدارة ال�سيافة باجلامعة.

5 مشروعات تتوج جامعة الملك 
فيصل في مسار البحوث التطبيقية

اجلهات  بن  الأول  املركز  بالأح�ساء  في�سل  امللك  جامعة  حققت 

املتقدمة يف اإعداد امل�ساريع املقرحة يف م�سار الأبحاث التطبيقية يف 

جمال النخيل والتمور لوزارة البيئة واملياه والزراعة، بقبول خم�سة من 

م�ساريعها.

وعّد رئي�ض اجلامعة الدكتور حممد العوهلي هذا الإجناز انعكا�ًسا 

ملا ت�سهده اجلامعة من حراك بحثي وا�سع ياأتي حتقيًقا لتوجهات وزارة 

التعليم نحو تعزيز جمالت البحث والبتكار، وتعزيًزا لإ�سهامها الوطني 

يف حتقيق روؤية اململكة 2030، مبيناً اأن البحث املخت�ض مبجال النخيل 

املتطلعة  املوؤ�س�سية  اجلامعة  هوية  منجزات  �سياق  يف  ياأتي  والتمور 

لتحقيق الأمن الغذائي وال�ستدامة البيئية.

واأ�سار العوهلي اإىل احت�سان اجلامعة مركًزا بحثًيّا علمًيّا متقدًما 

متخ�س�ًسا يف جمال علوم النخيل والتمور يف اجلامعة.

من جانبه اأو�سح مدير مركز التميز البحثي للنخيل والتمور الدكتور 

امل�ساريع  اختارت  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  اأن  القحطاين،  نا�سي 

الفائزة بعد اأن حققت ال�سروط الازمة كافة لدخول املناف�سة املتمثلة 

يف »م�سروع درا�سة كفاءة م�سانع التمور الت�سغيلية ومنافذ التح�سن، 

م�سروع كا�سفات حيوية تعتمد على مركبات ال�سليلوز النانونية للك�سف 

عن هيدروك�سي ميثيل فورفورال يف دب�ض التمر، م�سروع درا�سات على 

تقليل اأو منع تق�سر ثمار نخيل التمر، م�سروع تطبيق تقنيات الأجواء 

الهوائية املعدلة يف تعبئة وتغليف التمور للحد من الفاقد والهدر يف 

اململكة العربية ال�سعودية، وم�سروع درا�سة تتبع جودة التمور من خال 

اخل�سائ�ض الكهربائية اأثناء التخزين«.

  تراأ�ض معايل وزير التعليم رئي�ض 

الإقليمي  اليون�سكو  مركز  جمل�ض 

د.  التعليم  يف  وال��ت��م��ّي��ز  ل��ل��ج��ودة 

اآل ال�سيخ، اجتماع  حمد بن حممد 

يف  بُ��ع��د  ع��ن  امل��رك��ز  اإدارة  جمل�ض 

بح�سور  وذل���ك  ال�ساد�سة،  دورت���ه 

ع��دد م��ن اأ���س��ح��اب امل��ع��ايل وزراء 

العربية، وقيادات  الدول  التعليم يف 

املحلية  التعليمية  الهيئات  بع�ض 

والإقليمية. 

وناق�ض الجتماع القواعد املنظمة 

وا�ستعر�ض  ال���س��ت�����س��اري��ة،  للجنة 

التقرير املايل لعام2020م، واخلطة 

الإ����س���راجت���ي���ة ل��ل��م��رك��ز، ك��م��ا مت 

الور�سة  نتائج  ومناق�سة  ا�ستعرا�ض 

العربية  امل��ع��اي��ر  ح��ول  الإقليمية 

التعليم، وبع�ض امل�ساريع  للجودة يف 

تعليم  كم�سروع  املقرحة  والرامج 

القراءة والكتابة يف مرحلة الطفولة 

والفاقد  العربية،  الدول  يف  املبكرة 

اأث��ن��اء  ال��ع��ام  التعليم  يف  التعليمي 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وت��ط��وي��ر ب��رام��ج 

العربية  الدول  يف  اجلامعي  التعليم 

امل�ستقبل،  ومهن  مهارات  �سوء  يف 

نظم  حوكمة  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة 

يف  العام  التعليم  تقومي  موؤ�س�سات 

التعامل  العربية، وممار�سات  الدول 

م��ع ال���درا����س���ات ال��دول��ي��ة وا���س��ع��ة 

�سيا�سات  ج���ودة  ك��ذل��ك  ال��ن��ط��اق، 

يف  بُ��ع��د  ع��ن  التعليم  ومم��ار���س��ات 

التعليم العام يف الدول العربية.

واأو�سح مدير عام مركز اليون�سكو 

الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم 

د.  الإدارة  ملجل�ض  ال��ع��ام  والأم���ن 

الجتماع  اأن  املدير�ض  عبدالرحمن 

حظي مب�ساركة وا�سعة من اأ�سحاب 

خاله  ومت  وامل�����س��وؤول��ن،  امل��ع��ايل 

التي  املو�سوعات  طرح  يف  التو�سع 

يُعنى بها املركز ب�سكل مبا�سر، واأي�ساً 

املرحلة  بتحديات  منها  يتعلق  م��ا 

العامل يف  التي مير بها  ال�ستثنائية 

ظل جائحة كورونا واملرتبطة برامج 

دور  اأن  مبيناً  التعليم،  وم�سروعات 

التعليم  ج���ودة  تطوير  يف  اململكة 

رائد على م�ستوى  ومتيز خمرجاته 

حكومة  وم��ب��ادرة  العربية،  املنطقة 

و�سمو  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم 

ويل عهده الأمن � حفظهما اهلل - 

اليون�سكو  مركز  وا�ست�سافة  لإن�ساء 

الإقليمي للجودة والتمّيز يف التعليم؛ 

التي  النوعية  ل��ل��م��ب��ادرات  من���وذج 

العربي،  لإقليمها  اململكة  تقدمها 

والنهو�ض  ال��ت��م��ّي��ز  لتعزيز  وذل���ك 

بجودة التعليم.

د�سن معايل وزير التعليم د. حمد 

اجلديد  املبنى  ال�سيخ  اآل  بن حممد 

 ،»TBC« للمباين  تطوير  ل�سركة 

بح�سور م�ساعد وزير التعليم د. �سعد 

اآل فهيد، وم. فهد بن اإبراهيم احلماد 

الرئي�ض التنفيذي لل�سركة، وعدد من 

م�سوؤويل التعليم.

وثّمن يف كلمته هذه املنا�سبة جهود 

القيادة الر�سيدة - حفظها اهلل - يف 

تطوير العملية التعليمية �سمن م�سرة 

منوًها  ب��ادن��ا،  يف  املباركة  التطوير 

و�سركة  التعليم  وزارة  بن  بال�سراكة 

ب��دور  تقوم  وال��ت��ي  للمباين،  تطوير 

حيوي يف اإح��داث النقلة النوعية يف 

ملَفّ املباين املدر�سية خال الأعوام 

الأخرة.

واأكد د.اآل ال�سيخ اأن وزارة التعليم 

تطوير  �سركة  م��ع  العمل  �ستوا�سل 

للمباين لتحقيق اأه��داف ال��وزارة يف 

ت�سييد املباين التعليمية النموذجية يف 

جميع املناطق واملحافظات، وفق اأعلى 

املوا�سفات واملقايي�ض، معتمدين على 

اخلرات ال�سعودية التي تقود ال�سركة 

نحو ما نتطلع اإليه من متّيز واإبداع. من 

جهته، اأ�ساد الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 

تطوير للمباين م. فهد احلماد بالدعم 

ال�سخي من حكومة خ��ادم احلرمن 

ال�سريفن و�سمو ويل العهد الأمن - 

الكامل من  والدعم  حفظهما اهلل - 

وزارة التعليم بقيادة د. حمد اآل ال�سيخ 

موؤكداً  ال�سركة،  م�سروعات  لتنفيذ 

على اأن �سركة تطوير للمباين ت�سعى 

لتحقيق اإ�سراتيجية وزارة التعليم يف 

على  املحّفزة  التعليمية  البيئة  تهيئة 

الإبداع ليوا�سل الوطن تاألقه وازدهاره 

وتقدمه يف قطاع التعليم.



مناهج األئمة األربعة المجتهدين 
دراسة فقهية أصولية

ت�أليف: اأ. د. عبداهلل بن اإبراهيم املو�سى

الن��سر: دار ج�معة امللك �سعود للن�سر

الكت�ب  هذا  يتن�ول 

ت��ع��ري��ف االج���ت���ه����د، 

وب������ي�������ن �����س����روط 

امل��ج��ت��ه��د، واأ���س��ب���ب 

اخ��ت��اف ال��ف��ق��ه���ء، 

الت�سريعية  واالأدوار 

ظهور  �سبقت  التي 

االأئمة.

ك����م����� ت����ن�����ول 

ك�����ًا م����ن اأئ���م���ة 

االأربعة:  املذاهب 

االإم�������������م اأب�����ي 

واالإم���م  حنيفة، 

م���ل��ك، واالإم����م 

ال�������س����ف���ع���ي، 

اأحمد  واالإم�����م 

ب��درا���س��ة ح��ي���ة كل  ب��ن حنبل، وذل���ك 

العلمية: من  �سريته  ثم  ون�س�أته،  ووالدته  ن�سبه  منهم: 

�سف�ته  ثم  وتاميذه،  و�سيوخه،  للعلم،  طلبه  حيث 

تبيني  : من حيث  اأ�سول مذهبه  بي�ن  ثم  ال�سخ�سية، 

ثم  م��ذه��ب��ه،  عليه�  بنى  ال��ت��ي  الت�سريعية  امل�����س���در 

البلدان  يف  وانت�س�ره  املذهب  هذا  م�سطلح�ت  بي�ن 

االإ�سامية، واأخرياً ذكر اأبرز الكتب وامل�س�در واملراجع 

يف كل مذهب.

كيف تكون باحثا

Jonathan St B T Evans :ت�أليف

ترجمة: د. عمر عثم�ن جبق

ك��ت���ب »كيف  م  يُ��ق��دِّ

دليا  ب���ح��ث���ً«  ت��ك��ون 

الإدارة  اإ�سرتاتيجي� 

مهنة البحث الن�جحة 

ب��ي��ئ��ة ج���م��ع��ي��ة،  يف 

وي���ع���ط���ي ن�����س��ح��� 

ع��م��ل��ي���، وت��وج��ي��ه��� 

ونق��س�ت  فل�سفي�، 

ح�����ول االأب����ح�����ث 

االأك��������دمي�������ي�������ة 

ال�����س��ي���ق  ذات 

ال�������س���ي��������س���ي، 

ب�����ال�����س����ت����ن�����د 

جت������رب  اإىل 

وهو  �سخ�سية، 

ح��ق��ي��ق��ت��ه  يف 

لي�س كت�ب� عن طرق البحث، 

ون�درا م� يتم من�ق�سة مو�سوع�ته التي يتطرق اإليه� يف 

اأي كت�ب اآخر.

ويعطي اجلزء االأكرب من الكت�ب ن�س�ئح عملية عن 

االإ�سرتاتيجية،  واملن�هج  االأ�س��سية،  امله�رات  تطوير 

ويتطرق اإىل م�س�ئل عديدة ِمثل: كيف تقرر املو�سوع�ت 

التي تعمل عليه�؟

كيف تقراأ االأبح�ث ال�س�بقة وتراجعه�؟

كيف تطور النظرية؟

كيف تدمج الن�س�ط البحثي مع الن�س�ط التدري�سي؟

كيف تع�لج ت�سميم البحث؟

كيف حت�سل على متويل البحث وتديره؟

كيف تتع�ون تع�ون� فع�ال وت�سرف اإ�سراف� فع�ال؟

كيف تكتب بحثك؟

كيف توؤمن اأف�سل م�س�در للن�سر؟
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ال  اأن  االأوىل  للوهلة  ي��ب��دو  ق��د 

عاقة بني ارتداء النظ�رات الطبية 

واالإ�س�بة بفريو�س كورون� امل�ستجد، 

عن  ك�سفت  حديثة  درا���س��ة  اأن  اإال 

رابط مف�جئ بني ه�ذين املعطيني.

ب�حثون  اأج��راه���  التي  الدرا�سة 

هنود و�سلطت عليه� ال�سوء �سحيفة 

اإىل  »تليغراف« الربيط�نية، خل�ست 

اأقل  ال��روؤي��ة  نظ�رات  م�ستعملي  اأن 

من   »19 ب�»كوفيد  لاإ�س�بة  عر�سة 

غريهم، حيث تقل لديهم ع�دة »فرك 

االأعني ب�الأ�س�بع« ب�سكل تلق�ئي.

انت�س�ر فريو�س كورون�  ومنذ بدء 

حذر  ع���م،  من  اأك��ر  قبل  امل�ستجد 

االأي���دي يف  ا�ستعم�ل  م��ن  االأط��ب���ء 

العينني،  اأو  االأن���ف  اأو  ال��ف��م  مل�س 

حمذرين من اأن ذلك يوؤدي اإىل نقل 

عدوى كورون�، حيث يجد الفريو�س 

عرب  االإن�����س���ن  ج�سم  اإىل  م��دخ��ا 

الب�حثون يف  ودر�س  االأع�س�ء.  هذه 

ذكرا   223« اأ�سخ��س   304 الهند 

»كي يف«  اأنثى« يف م�ست�سفى   81 و 

مبنطقة  ك��ورون���  لعاج  املخ�س�سة 

بني  الهند،  �سم�يل  ديه�ت  ك�نبور 

26 اأغ�سط�س و8 �سبتمرب من الع�م 
اأعم�رهم  ت��رتاوح  وك�نت  امل��سي، 

جميع�  واأبلغوا  ع�م�،  و80   10 بني 

عن  و�سئلوا  الفريو�س  اأعرا�س  عن 

ا�ستعم�ل النظ�رات الطبية.

وق�ل 19 ب�مل�ئة منهم اإنهم ك�نوا 

يرتدون نظ�رات يف معظم االأوق�ت، 

اأن  اإىل  ت�سري  نت�ئج  اإىل  اأدى  مم� 

النظ�رات  ي�ستعملون  الذين  اأولئك 

ملدة 8 �س�ع�ت يف اليوم اأقل عر�سة 

لاإ�س�بة بفريو�س كورون�.

وح�����س��ب »ت��ل��ي��غ��راف«، اأظ��ه��رت 

عليه�  االطاع  التي ميكن  الدرا�سة 

https://« ال���راب���ط  ه���ذا  ع���رب 

www.medrxiv.org/conten
2021.02.12.212/t/10.1101
49710v1.full« اأن خطر االإ�س�بة 
بكورون� ك�ن اأقل مرتني اإىل 3 مرات 

مق�رنة  النظ�رات،  م�ستخدمي  بني 

»لدى  اإنه  وق�لت  يرتدونه�.  ال  مبن 

 10 وجهه مبعدل  مل�س  ع���دة  الفرد 

يف  عينيه  ومل�س  ال�س�عة،  يف  م��رات 

قد  ال�س�عة،  يف  م��رات   3 املتو�سط 

يوؤدي ا�ستخدام النظ�رات على املدى 

الطويل اإىل منع تكرار مل�س العينني 

الدرا�سة:  واأو�سحت  فركهم�«.  اأو 

»اأظهرت التج�رب احل�لية اأن خطر 

بحوايل  اأق��ل  ك�ن  بكورون�  االإ�س�بة 

ارت����داء  م��ع  م����رات   3 اإىل  م��رت��ني 

النظ�رات مق�رنة بعد ارتدائه�«.

ال��ق��ن��وات  اإن  ال��ب���ح��ث��ون  وق�����ل 

تكون  اأن  ميكن  العني  يف  الدمعية 

طريق انتق�ل الفريو�س اإىل التجويف 

االأنفي ثم الرئتني، لذلك ف�إن »مل�س 

يكون  قد  ملوثة  بيد  وفركه�  العني 

طريق� مهم� للعدوى«.

قــــــــــــــــرأت لك..

ت�سّبب اكت�س�ف ح�سل عن طريق 

على  غريبة  حي�ة  الأ�سك�ل  ال�سدفة 

يف  جليدية  ج���روف  حت��ت  �سخرة 

بحرية  »اأنت�رتيك�«  اجلنوبي  القطب 

العلم�ء.

وك����ن ال��ب���ح��ث��ون ي��ح��ف��رون عرب 

اجل��رف  اجلليد يف  م��ن  م��رت   900
 ،»Filchner-Ronne« اجلليدي 

وال����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى ب��ح��ر »وي��دي��ل« 

ع��روا  عندم�  ال�سرقي،  اجل��ن��وب 

على خملوق�ت غري متوقعة »ترتبط 

الظام،  يف  وتعي�س  ب�سخرة«،  بقوة 

ودرج�ت حرارة حتت ال�سفر.

وك���ن��ت امل��ج��م��وع��ة ال��ث���ب��ت��ة من 

االإ�سفنج  بينه�  وم��ن  احل��ي��وان���ت، 

تكون  التي قد  االأن��واع  والعديد من 

تلك  بني  من  �س�بق�ً،  معروفة  غري 

االكت�س�ف�ت.

البحرية  االأح���ي����ء  ع����مل  وق�����ل 

جديدة  لدرا�سة  الرئي�سي  واملوؤلف 

ت���وث���ق ه�����ذا االك���ت�������س����ف، ه��ي��و 

غريفيث�س: مل يكن متوقع�ً اأن تعي�س 

مثل هذه احليوان�ت يف هذه االأم�كن 

بعيدة  الأنه�  الق��سية  الظروف  ذات 

جداً عن �سوء ال�سم�س، واأي م�سدر 

وا�سح للغذاء«.

واأ�س�ف: اإن روؤية هذه احليوان�ت 

هن�ك ك�ن مبث�بة »مف�ج�أة حقيقية«، 

كيلومرتاً   160 بحوايل  اأبعد  اإنه� 

حت��ت اجل����رف اجل��ل��ي��دي م��ق���رن��ًة 

روؤية حيوان  فيه�  التي مت  ب�الأم�كن 

االإ�سفنج من قبل.

اأ�سفل  ال��واق��ع��ة  املنطقة  وتُ��ع��د 

اجلروف اجلليدية الع�ئمة العماقة 

واحدة من اأكر املوائل التي ال يُعرف 

االأر���س��ي��ة،  ال��ك��رة  يف  عنه�  الكثري 

م� يحدث حتت  والإلق�ء نظرة على 

حفر  يتم  اجلليد،  من  �سخمة  كتلة 

اآب����ر ع��ربه���، واإن����زال ال��ك���م��ريات 

اإليه�.

التي  امل�س�حة  اإج��م���يل  وي��ع���دل 

راآه������� ال��ب�����س��ر اأ���س��ف��ل اجل����روف 

وفق�ً  تن�س،  ملعب  حجم  اجلليدية 

هيئة  م��ع  عمل  ال���ذي  لغريفيث�س، 

امل�����س��ح ال��ربي��ط���ن��ي��ة يف ال��ق��ط��ب 

 British Antarctic« اجلنوبي 

Survey« الأكر من 20 ع�م�ً.
ه��ذه  اأن  غ��ري��ف��ي��ث�����س  واأو�����س����ح 

اأن��واع���ً  تكون  اأن  »ميكن  الك�ئن�ت 

تكون  اأن  ميكن  اأو  مت���م���ً،  ج��دي��دة 

جمرد ن�سخة قوية ب�سكل ال ي�سدق 

مم� يعي�س ع�دة يف الق�رة القطبية 

واأعتقد  نعرف،  ال  نحن  اجلنوبية، 

نوع�ً  ت��ك��ون  اأن  املحتمل  م��ن  اأن��ه��� 

جديداً«.

ويف ح�ل عي�س هذه الك�ئن�ت يف 

مك�ن ق��سي مثل هذا، فمن املحتمل 

لوجوده�  خ��س  ب�سكل  مهيئة  اأنه� 

ه��ن���ك، وه��ن���ك اح��ت��م���ل اأن��ه��� قد 

واأع���وام  و�سهور،  اأ�س�بيع،  تق�سي 

بدون طع�م، وفق�ً مل� ذكره.

للتعلم  فر�سة  ه��ذه  ت��ك��ون  وق��د 

الك�ئن�ت »القوية«، وكيفية  من هذه 

�سواًء  ق��سية،  ظ��روف  يف  عي�سه� 

اأو  الطبية،  ل��اأغ��را���س  ذل��ك  ك���ن 

االأغرا�س  اأو غريه� من  الهند�سية، 

العلمية، بح�سب م� ذكره.

ح�جة  هن�ك  اإن  غريفيث�س  وق�ل 

اأك���ر ذك����ًء  ت��ق��ن��ي���ت واأف���ك����ر  اإىل 

ل���اق���رتاب م��ن ه���ذه احل��ي��وان���ت، 

وهن�ك ح�جة اإىل مزيد من االأبح�ث 

واأكرب  اأف�سل  �سورة  على  للح�سول 

م�سيف�ً:  اجلليد،  حتت  يحدث  مل� 

وهن�ك  االأ�سئلة.  من  الكثري  »هن�ك 

حي�ة على االأر�س ال تلتزم ب�لقواعد 

التي يفهمه� علم�ء االأحي�ء«.

اأظ���ه���رت درا����س���ة ج���دي���دة اأن 

املغن�طي�سية  االأق���ط����ب  ان��ع��ك������س 

لاأر�س، مع االنهي�ر املوؤقت للمج�ل 

 42 منذ حوايل  للع�مل  املغن�طي�سي 

األف ع�م، قد يكون �سبب�ً يف حدوث 

البيئية،  ال��ت��غ��ريات  م��ن  جم��م��وع��ة 

وانقرا�س  ال�سم�سية،  والعوا�سف 

اإن�س�ن ني�ندرت�ل.

حوايل  ومنذ  الدرا�سة،  وح�سب 

42 األ���ف ع����م، ويف ح���دث يُ��ع��رف 
انعك�س  »ال���س���م��ب«،  رح��ل��ة  ب��سم 

قبل  ع���م   800 حل���وايل  القطب�ن 

الطبيعية.  ح�لتهم�  اإىل  عودتهم� 

مت�أكدين من  العلم�ء  يكن  ولكن، مل 

ت�أثري ذلك على الع�مل.

الب�حثني  يقول فريق من  واليوم، 

وي��ل��ز« يف  ���س���وث  »نيو  ج�معة  م��ن 

اأ�سرتالي�،  جنوب  ومتحف  �سيدين 

املغن�طي�سية  االأق��ط���ب  انقاب  اإن 

والري�ح ال�سم�سية املتغرية قد يكون� 

التحوالت  م��ن  جمموعة  يف  �سبب�ً 

املن�خية الدرام�تيكية التي اأدت اإىل 

تغري بيئي وانقرا�س جم�عي.

احللق�ت  بتحليل  العلم�ء  وق���م 

ال���ك���وري  اأ����س���ج����ر  امل����وج����ودة يف 

ُحفظ  والتي  القدمية،  النيوزيلندية 

 40 من  الأكر  الروا�سب  بع�سه� يف 

زمني  مقي��س  الإن�����س���ء  ع����م،  األ���ف 

اجلوي  الغاف  تغري  كيفية  يو�سح 

لاأر�س مع مرور الوقت.

االأ�����س����ت�����ذ يف ج���م��ع��ة  وق�������ل 

ت��ورين،  كري�س  وي��ل��ز«،  »نيو�س�وث 

وه���و م��دي��ر م��رك��ز اأب���ح����ث ع��ل��وم 

االأر������س واال���س��ت��دام��ة ب���جل���م��ع��ة 

واملوؤلف الرئي�سي امل�س�رك للدرا�سة: 

»ب������س��ت��خ��دام االأ���س��ج���ر ال��ق��دمي��ة، 

يف  االرت��ف���ع  وت���أري��خ  قي��س  ميكنن� 

م�ستوي�ت الكربون امل�سع يف الغاف 

املج�ل  انهي�ر  ع��ن  الن�جم  اجل��وي 

املغن�طي�سي لاأر�س«.

ووجد الب�حثون اأن االنعك��س اأدى 

اإىل »تغري من�خي وا�سح«. واأظهرت 

اجلليدي  الغط�ء  اأن  العلم�ء  نت�ئج 

اأمريك�  يف  اجلليدية  االأن��ه���ر  ومن��و 

اأح��زم��ة  يف  وال��ت��ح��والت  ال�سم�لية 

العوا�سف  واأنظمة  الرئي�سية  الري�ح 

انعك��س  فرتة  اإىل  تعود  اال�ستوائية 

اأطلق  والتي  املغن�طي�سية،  االأقط�ب 

عليه� العلم�ء ا�سم »حدث اآدامز«.

وق�ل الب�حثون اإن »حدث اآدامز« 

االألغ�ز  من  العديد  يف�سر  اأن  ميكن 

انقرا�س  منه�  ل��اأر���س،  التطورية 

املف�جئ  والظهور  ني�ندرت�ل  اإن�س�ن 

حول  الكهوف  يف  الت�سكيلي  للفن 

الع�مل.

نُ�سرت  التي  البحثية  الورقة  ويف 

ي��ق��ول   ،»Science« جم��ل��ة  ع���رب 

�سريعة  ح��رك��ة  ه��ن���ك  اإن  اخل���رباء 

عرب  ال�سم�يل  املغن�طي�سي  للقطب 

الوقت  يف  ال�سم�يل  ال��ك��رة  ن�سف 

انعك��س  اإىل  ي�سري  قد  م�  احل���يل، 

اآخر، وميكن اأن ت�سري هذه ال�سرعة 

و�سعف املج�ل املغن�طي�سي لاأر�س 

امل��سية  ع�م�ً  ال�170  يف   9٪ بنحو 

وقوع  ح�ل  ويف  ق���دم،  انعك��س  اإىل 

العواقب  ف�ستكون  م�س�به،  ح��دث 

والب�سرية  االأر������س  ع��ل��ى  وخ��ي��م��ة 

جمع�ء.

»رابط خفي« بين ارتداء النظارات واإلصابة بكورونا

اكتشاف مخلوقات غريبة في أعماق القطب الجنوبي

انعكاس المجال المغناطيسي لألرض قبل 42 ألف سنة
ا�ستمر ملدة 800 عام



للتخطيط  اجلامعة  وكيل  د�شن 

وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور ع��ل��ي حممد 

 9 امل��ا���ش��ي  الأح����د  ي���وم  م�شملي 

الت�شغيلية  اخلطة  1442ه�  رجب 

للخطة   »2023  2021-« الثانية 

الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة ل��ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 

عميد  بح�شور   »2030  2018-«

مبارك  الدكتور  واجل��ودة  التطوير 

من  وع���دد  القحطاين،  ه���ادي  ب��ن 

وعمداء  باجلامعة،  الكليات  عمداء 

كليات الربية باململكة، وعدد كبري 

من من�شوبي كلية الربية واجلامعة، 

واملهتمني من خارجها.

مواكبة الر�ؤية

عميد  من  بكلمة  اللقاء  ا�شتُهل 

ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور ف��ه��د بن 

فيها  اأ����ش���اد  ال�����ش��اي��ع؛  ���ش��ل��ي��م��ان 

للخطة  اجل��ام��ع��ة  ورع��اي��ة  بعناية 

جاءت  والتي  للكلية،  الإ�شراتيجية 

ونظام   2030 اململكة  روؤية  لتواكب 

اجل���ام���ع���ات اجل���دي���د وت��وج��ه��ات 

اإع���داد  ب��رام��ج  يف  التعليم  وزارة 

�شعود  امللك  جامعة  وروؤي���ة  املعلم 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ح��ي��ث د���ش��ن��ت قبل 

رئي�س  برعاية معايل  �شنوات  ثالث 

وك��الء  جميع  و���ش��ارك  اجل��ام��ع��ة، 

من  الكلية  �شركاء  وجميع  اجلامعة 

باللقاءات  اجلامعة  وخ��ارج  داخ��ل 

وور�س العمل ذات العالقة باخلطة.

ن�سبة الإجناز

اجلامعة  وكيل  بت�شريف  واأ�شاد 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ل��ت��د���ش��ني 

 2021-« الثانية  الت�شغيلية  اخلطة 

مب��ن��ج��زات  والح���ت���ف���اء   ،»2023
مرحلة   – الت�شغيلية الأوىل  اخلطة 

والتي   ،»2020-2018«  - التحول 

برناجما  و13  حم��اور   4 ت�شمنت 

اإجن��از  ن�شبة  وبلغ  م�شروعا،  و28 

م��وؤ���ش��رات ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع 93% 

كلية  ح��ر���س  اإىل  واأ���ش��ار  تقريبا، 

ال��رب��ي��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار ال��ع��م��ل 

ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ت��ه��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ي يف 

 ،»2030  –  2018« ال�شراتيجية 

باملرونة  ات�شافها  طريق  عن  وذلك 

وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف، وجت��زئ��ة 

وتق�شيمها  الت�شغيلية  خططها 

مع  تت�شق  وم�����ش��روع��ات  ل��رام��ج 

واأق�شام  كيانات  واأه���داف  خطط 

املختلفة. الكلية 

جهود مميزة

ختام  يف  ال�شايع  الدكتور  و�شكر 

اجلامعة  رئي�س  معايل  ت�شريحه 

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

ووك���الء اجل��ام��ع��ة وجميع  ال��ع��م��ر، 

اجلامعة  داخ��ل  من  الكلية  �شركاء 

وتعاونهم  دعمهم  على  وخارجها 

حتقيق  اإىل  اأدى  وال��ذي  امل�شتمر، 

بال�شكر  تقدم  كما  املنجزات.  تلك 

كلية  وط����الب  م��ن�����ش��وب��ي  جل��م��ي��ع 

التي  املميزة  الربية على جهودهم 

اأدت لتحقق تلك املنجزات.

4 حما�ر �11 برناجمًا
كلية  وك��ي��ل  اأ����ش���ار  م���ن ج��ه��ت��ه 

الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  الربية 

اأن  اإىل  الفايز  عبدالعزيز  بن  فايز 

والتي  احلالية،  الت�شغيلية  اخلطة 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  يد�شنها 

و11  حماور   4 تت�شمن  والتطوير، 

برناجما و25 م�شروعا، كما اأو�شح 

ت�شرفت  الكلية  اأن  الفايز  الدكتور 

اجلامعة  وك��ي��ل  ���ش��ع��ادة  ب��ت��د���ش��ني 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر اخل��ط��ط 

لأق�شام  والت�شغيلية  ال�شراتيجية 

اأو���ش��ت  وال��ت��ي  املختلفة،  الكلية 

باإقرارها جمال�س الأق�شام وجمل�س 

على  الكلية  حر�شت  والتي  الكلية، 

الكلية واجلامعة  موؤامتها مع خطة 

اململكة  روؤي��ة  م�شتهدفات  لتحقيق 

.2030

دفع عجلة التطور

لوكيل  بكلمة  التد�شني  واختتم 

وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

م�شملي،  حم��م��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور 

كلية  من�شوبي  جميع  فيها  �شكر 

ال��رب��ي��ة وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى اخلطة 

اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، 

ه����ذه اجل���ه���ود امل��م��ي��زة ل��ه��ا اأث���ر 

على  التطور  عجلة  دفع  يف  وا�شح 

وكذلك  اجل��ام��ع��ة  كليات  م�شتوى 

ك��ل��ي��ات ال��رب��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، واأن���ه 

اإجنازات  من  فخور مبا مت عر�شه 

ال�شراتيجية  للخطة  واأه����داف 

اجلميع  وهناأ  للكلية،  والت�شغيلية 

يزيد  ما  حتقيق  اكتمال  مبنا�شبة 

مرحلة  م��وؤ���ش��رات  م��ن   ٪٩٠ على 

واأ���ش��اد   ،»٢٠١٨-٢٠٢٠« التحول 

اخلطة  بتفا�شيل  كذلك  �شعادته 

وخطتها  للكلية  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

جلميع  و���ش��م��ول��ي��ت��ه��ا  الت�شغيلية 

اجلوانب الأكادميية والإدارية.

قبل 3 �سنوات

ع��م��ادة  ع��ر عميد  ج��ان��ب��ه  م��ن 

مبارك  الدكتور  واجل��ودة  التطوير 

�شعادته  عن  القحطاين  ه��ادي  بن 

ت��د���ش��ني اخل��ط��ة  ب��امل�����ش��ارك��ة يف 

وك��ت��اب��ت��ه��ا ق��ب��ل ث����الث ���ش��ن��وات 

وم�����ش��ارك��ت��ه ل��الط��الع ع��ل��ى م��ا مت 

وتبعث  ال�شدر  تثلج  اإجن���ازات  من 

اأمر  وه��و  وال�شعادة  ال�شرور  على 

الربية  كلية  على  م�شتغرب  غ��ري 

والقائمني عليها ومن�شوبيها.

اأبرز اإجنازات اخلطة الت�سغيلية 

الأ�ىل »مرحلة التحول«

حققتها  التي  املنجزات  اأبرز  من 

مرحلة   – الت�شغيلية الأوىل  اخلطة 

التحول - 2020-2018:

ال�شراتيجية  اخلطة  تد�شني   -

 »2030 –  2018« واأق�شامها  للكلية 

بالإ�شافة اإىل اخلطط الت�شغيلية لها.

الطفولة  ب��رن��اجم��ي  ح�����ش��ول   -

على  القراآنية  والدرا�شات  املبكرة 

 »NCAAA« ال��وط��ن��ي  الع��ت��م��اد 

وبانتظار الإعالن عن القرار النهائي 

والدرا�شات  النف�س  علم  لرناجمي 

الكلية  اأجنزت  وبالتايل  الإ�شالمية، 

برامج  جلميع  الراجمي  العتماد 

البكالوريو�س امل�شتمرة فيها.

الربية  كلية  ج��ائ��زة  اإط���الق   -

للتميز، والتي �شملت 6 فئات. 

- ت�شدر خريجي الكلية املراتب 

اجل��ام��ع��ات  خ��ري��ج��ي  ب��ني  الأوىل 

ال�شعودية لختبار كفايات املعلمني. 

- �شنفت كلية الربية من اأف�شل 

و�شمن   ،2018 ع��ام  جامعة   100
وع��ام   2019 ع���ام  ج��ام��ع��ة   200
2020 وفق ت�شنيف �شنغهاي ووفق 

ت�شنيف QS يف املجال الربوي.

- اإ����ش���دار ع���دد م���ن ال��وث��ائ��ق 

املفاهيمي  الإط����ار  م��ث��ل:  امل��ه��م��ة، 

اإج��رائ��ي  ودل��ي��ل  ال��رب��ي��ة،  لكلية 

لإع�����داد ال��درا���ش��ة ال��ذات��ي��ة وف��ق 

لرامج  امل��ط��ورة  الوطنية  املعايري 

اخلرات  ودليل  العليا،  الدرا�شات 

الختبار  اجراءات  ودليل  امليادنية، 

ال�شامل، وغريها.

بكالوريو�س  برامج   8 اعتماد   -

ودرا�شات عليا جديدة.

عليا  درا�شات  برامج   9 اإقرار   -

التعليم امل�شتمر. بنظام 

- ت��وط��ني ث��ق��اف��ة امل��ج��م��وع��ات 

 20 م��ن  اأك���ر  وتاأ�شي�س  البحثية 

جمموعة بحثية.

- ا�شتقطاب وتنفيذ اأكر من 25 

م�شروعاً من خارج اجلامعة. 

لن�شر  متنوعة  فعاليات  اإقامة   -

والتطوير  العلمي  البحث  ثقافة 

امل��ه��ن��ي ل��ل��م��م��ار���ش��ني ال��رب��وي��ني 

مليون  رب��ع  من  اأك��ر  منها  ا�شتفاد 

م�شتفيد.
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د. مسملي: فخور بما تم عرضه من إنجازات وأهداف للخطة االستراتيجية والتشغيلية للكلية

د. الشايع: 93٪ نسبة اإلنجاز والخطة االستراتيجية
تتصف بالمرونة والقدرة على التكيف

د. الفايز: الخطة الحالية تتضمن 4 محاور و11 برنامجا و25 مشروعا ومواكبة لرؤية 2030



اإ�سماعيل يف كتابه »الطب  ذكر الدكتور علي 

الف�سل  يف  وامل��ع��ا���س��ر«  ال��ق��دمي  ب��ن  النف�سي 

اأن  ال�سخ�سية؛  ا�سطرابات  ف�سل  اخلام�س 

على  القدرة  لديه  ال�سوية  ال�سخ�سية  �ساحب 

به«،  »املحيطن  به  املحيط  املناخ  مع  التكيف 

ومنتجة،  منتظمة  بطريقة  وظ��ائ��ف��ه  وي����وؤدي 

ويتفاعل مع الواقع واملناخ املحيط له، خطواته 

علمية،  قاعدة  وعلى  ومنتظمة  ثابتة  احلياة  يف 

�سلوكياته يف الغالب تقارب �سلوكيات املحيطن 

يعترب  ال�سخ�سية  ا���س��ط��راب  اأن  وذك���ر  ب���ه، 

موجوداً اإذا �سذ �سخ�س عن املقومات الطبيعية 

به. للمحيطن 

ا�سطرابات  العاملية  ال�سحة  منظمة  فت  وعرَّ

املتاأ�سل  ال�سلوك  من  »منط  باأنها  ال�سخ�سية 

يف  ع��ادة  اإل��ي��ه  ينتبه  وال���ذي  التكيف،  ال�سيئ 

مرحلة املراهقة اأو قبلها، وي�ستمر هذا ال�سلوك 

يف معظم فرتة حياة الر�سد، واإن كان يف الغالب 

اأو  العمر،  و�سط  مرحلة  يف  ظهوراً  اأقل  ي�سبح 

طبيعية  ال�سخ�سية غري  وتكون  املتقدمة،  ال�سن 

اأو  الأ�سا�سية،  وتوازن مكوناتها  ان�سجام  اإما يف 

ا�سطراب  اأو يف  املكونات،  هذه  بع�س  �سدة  يف 

هذا  ب�سبب  ويعاين  ال�سخ�سية،  عنا�سر  كامل 

اأو  ال�سخ�سية،  هذه  �ساحب  اإما  ال�سطراب، 

الذين من حوله، ولذلك تكون هناك اآثار �سلبية 

اأو على  لهذه ال�سخ�سية امل�سطربة على الفرد، 

من حولها«. املجتمع 

ال�سخ�سية؛  ا�سطراب  ت�سخي�س  يتم  وحتى 

ال�سخ�س  ع��م��ر  ي��ك��ون  اأن  لب��د 

عاماً   18 م��ن  اأك���رب  امل�سطرب 

هذا  قبل  الأع��را���س  تبداأ  حيث 

ولكن  بال�سمات  وت��ع��رف  العمر 

الأع��را���س  ه��ذه  ت�ستمر  عندما 

18 �سنة  مع ال�سخ�س حتى عمر 

وي�سعب  ال�سخ�س  عند  ترت�سخ 

عندئذ  عليها  ويطلق  ت��غ��ريه��ا، 

ال�سخ�سية،  لنمط  ا���س��ط��راب 

ال�سخ�سية  ذل��ك  م��ن  وي�ستثنى 

يكفي  اإذ  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  امل�����س��ادة 

�سنة   16 عمر  ال�سخ�س  ب��ل��وغ 

. لت�سخي�سها

اأي�ساً ل بد اأن ل تعيق ا�سطرابات ال�سخ�سية 

الجتماعية  حياته  يف  ال�ستمرار  عن  �ساحبها 

ال�سعوبات  بع�س  حتدث  كانت  واإن  والعملية، 

عن  اأقعدته  ف��اإن  ل��ه،  هو  مما  اأك��ر  حوله  ملن 

مع  عالقته  يف  وا���س��ح��اً  خ��ل��اًل  و�سببت  عمله 

ا�سطراب  ولي�س  مر�ساً  ذلك  اأ�سبح  الآخرين 

. �سخ�سية

اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة لن��ت�����س��ار ه���ذا ال���ن���وع من 

املر�سى  م��ن   30%-10 فهناك  ال���س��ط��راب 

العام  املمار�س  الطبيب  ل��زي��ارة  ي��اأت��ون  ال��ذي��ن 

من  و40-70%  �سخ�سية،  ا�سطراب  لديهم 

العقلية  امل�ست�سفيات  يف  املوجودين  املر�سى 

و30-40%  �سخ�سية،  با�سطراب  م�سابون 

املجتمع  يف  العالج  يتلقون  الذين  املر�سى  من 

»خ�����ارج امل�����س��ت�����س��ف��ى« ل��دي��ه��م 

�سخ�سية. ا�سطراب 

وف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ع��الق��ة بن 

امل��ر���س ال��ن��ف�����س��ي وا���س��ط��راب 

الأب��ح��اث  وج���دت  ال�سخ�سية 

من   %35-%67 اأن  العلمية 

ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ا���س��ط��راب 

كذلك  يعانون  ال�سخ�سية،  يف 

اأخ��رى،  نف�سية  ا�سطرابات  من 

من  بكثري  اأك��رب  الن�سبة  وه��ذه 

النف�سية  الأمرا�س  انت�سار  ن�سبة 

الطبيعي. املجتمع  يف 

وح�����س��ب ت�����س��ن��ي��ف ال��دل��ي��ل 

ال�سخ�سية  ا�سطرابات  يخ�س  ملا  الإح�سائي 

امل�����س��ادة  ت�����س��م:  منها  ه��ن��اك جم��م��وع��ة  ف���اإن 

الرنج�سية،  الهي�سرتية،  احل��دي��ة،  للمجتمع، 

باأنهم  ال�سخ�سيات  ه��ذه  اأ���س��ح��اب  ويو�سف 

الأطوار. ومتقلبو  وعاطفيون  انفعاليون 

ف��ن�����س��ي��ح��ت��ي مل���ن ي��ع��اين م���ن ا���س��ط��راب��ات 

يف  الت�سويف  عدم  النوع  هذا  من  ال�سخ�سية 

عر�س نف�سه على العيادات النف�سية �سواًء على 

اأقل احتمال  اأو على  النف�سي املخت�س،  الطبيب 

�ساحب  يعاين  ل  لكي  النف�سي،  املعالج  على 

هذه ال�سخ�سية اأو يت�سبب يف معاناة الذين من 

حوله.

الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  ع�سو 

لنف�سية وا

يف  مميزا  اأ�ستاذا  املوت  غّيب 

واإجن��ازات��ه،  واأخ��الق��ه  تخ�س�سه 

دروي�����س،  �سعيد  ال��دك��ت��ور  اإن���ه 

ال�سناعية  ال��ه��ن��د���س��ة  اأ���س��ت��اذ 

كلية  يف  ���س��اب��ق��ا  وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 

�سعود. امللك  بجامعة  الهند�سة 

كنت  تقريبا،  �سنة   15 قبل 

طالبه،  اأحد  اأكون  اأن  حمظوظا 

تقنية  نقل  معهد  يف  موظفا  ثم 

�سعود  امللك  بجامعة  الت�سنيع 

ع��ن��دم��ا ك����ان وك���ي���اًل ل��ل��م��ع��ه��د 

والإدارية. الفنية  لل�سوؤون 

حمبوباً  �سعيد  الدكتور  ك��ان 

الهند�سة،  وكلية  املعهد  وموظفي  طالبه  من 

الهند�سة  - يف جمال  عاملاً  بل   - متمكناً  وكان 

جماله،  يف  ومعروفاً  وامليكانيكية،  ال�سناعية 

اأرق��ى  يف  املن�سورة  الأب��ح��اث  م��ن  العديد  ول��ه 

رحمه   - ح�سل  كما  العاملية،  العلمية  املجالت 

اهلل - ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ب����راءات الخ���رتاع، 

ال�سعودين  املهند�سن  مئات  يديه  على  وتخرج 

ومنهم  املنا�سب  اأعلى  يف  اليوم  يعملون  الذين 

اأ�ساتذة ف�سالء يعملون يف جامعة امللك �سعود.

جماله  هي  الهند�سة  تكن  مل 

ب�سبب  وذل��ك  ال��وح��ي��د،  العلمي 

اطالعه  و�سعة  الوا�سعة  ثقافته 

يف العديد من املجالت؛ �ساعدت 

اإ���س��ه��ام��ات يف  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  يف 

ع�سكرية  واأخ��رى  طبية  جمالت 

وغريها. واجتماعية  واقت�سادية 

 - اهلل  رحمه   - حياته  اأف��ن��ى 

�سعود،  امللك  جامعة  خدمة  يف 

امل�ساريع  بع�س  يف  يعمل  وك��ان 

والأبحاث ملا يزيد عن 15 �ساعة 

بالإ�سافة  �سنه،  كرب  رغم  يوميا 

العطل  اأوق���ات  يف  ح�سوره  اإىل 

الأ�سبوع  نهاية  اإج���ازة  ويف  اأحيانا  الر�سمية 

. غالباً

من  ال��ه��ن��د���س��ة  يف  ال��دك��ت��وراه  ع��ل��ى  ح�سل 

الكويت،  جامعة  يف  اأ�ستاذا  وعمل  بريطانيا، 

بجامعة  الهند�سة  كلية  يف  اأ�ستاذا  ثم  لفرتة، 

التعليم  ل��وزي��ر  م�ست�ساراً  ث��م  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك 

املعامل  العديد من  تاأ�سي�س  و�ساهم يف  العايل، 

الأق�����س��ام  تاأ�سي�س  ويف  ب��اجل��ام��ع��ة،  املتقدمة 

اإع��داد  يف  م�ساهمته  اإىل  اإ�سافة  الهند�سية، 

املناهج وح�سول ق�سم الهند�سة ال�سناعية على 

الأكادميي. العتماد 

مزيدا  يرى  اأن  يطمح   - اهلل  رحمه   - وكان 

لهذا  يكون  واأن  ال�سنع  املحلية  املنتجات  من 

جمال  يف  م�ستقبال  كبري  ���س��اأن  ال��غ��ايل  البلد 

بعن  الغايل  الوطن  لهذا  ينظر  وكان  ال�سناعة، 

بلده  بن  اأب��داً  يفرق  ول  البار،  الغيور  املحب 

ال�سعودية،  العربية  واململكة  احلبيبة  م�سر  الأم 

وم�ساريعه  اأبحاثه  ين�سب  باأن  كثريا  يفرح  وكان 

اأي  دائ��م��ا  ين�سى  ول  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  جل��ام��ع��ة 

اأو فريق عمل معه. �سخ�س 

�سعيد  احلبيب  ودك��ت��وري  الفا�سل  معلمي 

الآن بن  واأنت  دنيانا،  لقد رحلت عن  دروي�س؛ 

يدي رب رحيم غفور كرمي، قلوبنا لك �ساهدة، 

ب��اق،  النافع  وعلمك  ���س��اع��دة،  ل��ك  ودع��وات��ن��ا 

تفوقك  على  �ساهدة  واأبحاثك  كتبك  �ستبقى 

لك  �ساهدة  العطرة  �سريتك  و�ستبقى  العلمي، 

اآمال  لك  وف��اًء  عنك  كتبت  خلقك.  ح�سن  على 

اأن ت�سل كلماتي هذه اإىل من عرفك من زمالء 

بالرحمة واملغفرة. وطالب ليدعوا لك 

طالبك املحب/ معتز بن حممد املدمييغ

من سرق الساعة!
بت�سرف«،  منقوله  »وهي  الق�سة  تقول 

اإح��دى  يف  ل��ه  معلماً  �ساهد  �سخ�ساً  اأن 

اأ�ستاذه  كان  وقد  الجتماعية،  املنا�سبات 

اأ�ستاذة  فاأقبل على  البتدائية،  املرحلة  يف 

ثم  باحرتام،  راأ�سه  وقّبل  تغمره  وال�سعادة 

هل  واحل��ي��اء:  اخلجل  من  ب�سيء  له  ق��ال 

تتذكرين يا اأ�ستاذي؟!

اأنا ذلك الطالب الذي �سرق �ساعة زميله 

اأن نقف جميعاً  ال�سف، ثم طلبت منا  يف 

اأم��ري  اأن  اأدرك��ت  وحينها  تفتي�سنا،  ليتم 

املدر�سة  يف  الطالب  و�سيعلم  �سينف�سح 

و�ستكون  ���س��ارق،  اأين  املعلمون  وك��ذل��ك 

لكنك  ط��وي��اًل،  معي  �ستبقى  ع��ار  و�سمة 

واأثناء التفتي�س طلبت منا اأن نواجه جميعاً 

تفتي�سنا،  بداأت يف  ثم  اأعيننا،  نغم�س  واأن  واحد  احلائط وقوفاً يف �سف 

وعندما جاء دوري �سحبت ال�ساعة من جيبي  ووا�سلت التفتي�س حتى اآخر 

طالب، ثم اأمرتنا بالرجوع اإىل مقاعدنا، بعدها اأعطيت ال�ساعة ل�ساحبها 

لكنك مل تذكر حينها ا�سم الطالب الذي �سرقها والذي اأخرجتها من جيبه، 

بل مل حتدثني حتى اأو تعاتبني وقتها، اأو يعرف بالق�سة اأحد من زمالئي 

اأو اأ�ساتذتي، ومنذ ذلك اليوم اأخذت عهداً على نف�سي اأّل اأ�سرق �سيئاً مهما 

لقد  الق�سة،  تلك  اأتذكر  بني،  يا  نعم  الأ�ستاذ:  قال  تافهاً.  اأو  كان �سغرياً 

تعمدت وقتها اأن اأفت�سكم واأنتم باجتاه احلائط واأعينكم مغم�سة، حتى ل 

اأي�سا  اأنا  اأنني  يا بني هو  اأمام زمالئه، لكن ما ل تعلمه  ال�سارق  ينك�سف 

ال�ساعة،  اأخذ  من  على  ال�سرت  يكتمل  حتى  العينن  مغم�س  واأنا  فت�ستكم 

وحتى ل يت�سلل اإىل قلبه �سيء من اخلزي اأو العار اأو النك�سار!

اأو نظامي،  اأن دور الأ�ستاذ تربوي اأكر منه اإجرائي  هذه الق�سة تقول 

واأن ال�سرت وحفظ الكرامة اأقوى ر�سالة من الف�سيحة والإهانة، واأن الأ�ستاذ 

معني بحفظ كرامة الطالب وحمايتهم معنوياً وحقوقياً قبل اأن يكون معنياً 

مبعاقبتهم اأو ف�سحهم وهتك اأ�ستارهم.

ال�سالة  عليه  كان  حيث  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  هدي  هو  وهذا 

وال�سالم اإذا راأى اخلطاأ من �سخ�س اأو من جماعة، قال: »ما بال اأقوام«، 

اإليه  وذلك حتى يدرك املخطئ خطاأه، ويحمل اجلميل ملن �سرته، واأهدى 

الن�سيحة يف قالب جميل. ال�سرت وح�سن الظن من مقا�سد ال�سريعة، وهي 

اأخالق اإ�سالمية واإن�سانية نبيلة، وهي من اأبجديات �سفات الأ�ستاذ الناجح 

والواثق، فاملعلم يجب اأن يكون حمباً لل�سرت وراغباً بح�سن الظن، فاإذا راأى 

 اأو جتاوزاً اأو اإهمالً اأو ن�سياناً فليحمل ذلك 
ً
الأ�ستاذ من بع�س طالبه خطاأ

على اأح�سن املحامل، وليتجاوز عن ذلك، واأن يكون رفيقاً بالطالب ونا�سحاً 

لهم دون تقريع اأو تهزيء اأو ا�ستخفاف بهم اأمام زمالءهم؛ حتى ل تنك�سر 

نفو�سهم اأو تُهان كرامتهم فيكون من ذلك ردة فعل �سلبية تنحرف يهم عن 

الطريق ال�سليم الذي يجب اأن ي�سريوا عليه.  

اأحياناً يف حما�سراتي، اأجد ان�سرافاً من بع�س الطالب ممن يجل�سون 

يف ال�سفوف اخللفية عن املحا�سرة وان�سغالهم باجلوال، فاأعمد اإىل التنبيه 

هوؤلء  اإىل  النظر  دون  لكن  الن�سراف  اأو  النتباه  بن  واأخريهم  ب��اأدب، 

الطالب اأو الإ�سارة اإليهم اأو الوقوف على روؤو�سهم خ�سية اإحراجهم اأمام 

زمالءهم، وحتى اأنال ح�سورهم املعنوي واجل�سدي بدلً من م�ساعر الغ�سب 

معنوياً،  يكون  قد  اأو  ملمو�ساً  مادياً  يكون  قد  ال�سرت  والإح��راج.  واخلجل 

فالتغا�سي والتجاهل والن�سيحة من اأنواع ال�سرت، فكم من طالب رجع للحق 

وترك الباطل من ح�سن ت�سرف الأ�ستاذ معه، فاإن راأيت عزيزي الأ�ستاذ 

طالباً غلبه ال�سيطان على نف�سه فاأراد الغ�س و�سعى له، فلعل �سرتك عليه 

يثنيه عن �سلوك هذا الطريق، واإن راأيت طالباً قد غاب عن المتحان اأو 

تاأخر عن املحا�سرة، فلعل مانعاً حب�سه، وهنا تاأتي ح�سافتك كمعلم وح�سن 

ظنك وتقديرك يف حتويل هذه املواقف ال�سلبية اإىل اأفعال اإيجابية تعزز من 

الروح املعنوية عند الطالب وتدفعه لالأمام بدلً من التقهقر للخلف، فمهمة 

املعلم هي اأن يزرع ال�سحراء، ل اأن يقتلع احل�سائ�س ال�سارة من احلقول.

كلية الطب

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

اضطرابات الشخصية .. مفهومها وتشخيصها ونسبة انتشارها

كورونا تغّيب عالم الهندسة الصناعية

د. خليل اليحيا د. ناصر المطلب

سعيد درويش



احل�سني،  م�����س��اع��د  ب��ن��ت  ري��ن��اد 

وطموحة،  ومتفوقة  ذك��ي��ة  طالبة 

الطب،  كلية  يف  اأوىل  �سنة  تدر�س 

�سجلت  وج��راح��ة،  ط��ب  تخ�س�س 

حملياً  ذه��ب  م��ن  ب��اأح��رف  ا�سمها 

وع��امل��ي��اً ���س��م��ن ف��ئ��ة الأ���س��خ��ا���س 

واملبتكرين،  واملخرتعني  املوهوبني 

وح�����س��ل اخ���رتاع���ه���ا امل��خ�����س�����س 

عاملية،  جوائز  على  ال�سم  خلدمة 

ا�ست�سافتها »ر�سالة اجلامعة« لتلقي 

التعليمية  م�سريتها  على  ال�����س��وء 

والعلمية واإجنازاتها وطموحها..

- يف البداية حدثينا عن اخرتاعك 

من حيث الفكرة والفائدة؟

من  ال�����س��م  مت��ن��ع  ال����دول  بع�س 

ال��ق��ي��ادة لأن��ه��م غ��ري ق��ادري��ن على 

���س��م��اع الأ����س���وات ال��ه��ام��ة اأث��ن��اء 

على  للعمل  ب���ادرت  ل��ذا  ال��ق��ي��ادة؛ 

ه���ذا الخ�����رتاع، وه���و ع��ب��ارة عن 

�سوتية  وح�سا�سات  م�ست�سعرات 

تعمل عن طريق الرتددات ال�سوتية 

الأ�سوات  اإدراك  منم  ال�سم  لتمكن 

ال��ه��ام��ة اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة وحت���د من 

املخاطر التي تواجههم.

- وماذا عن اجلوائز التي ح�سلت 

عليها؟

لفئة  املخ�س�س  اخرتاعي  ح�سل 

ال�سم على عدة جوائز عاملية، وهلل 

 ٢٠٢٠ ع��ام  يف  اأهمها  من  احلمد، 

ح�سلت على:

للملكية  العاملية  املنظمة  كاأ�س   -

الفكرية »WIPO« كاأف�سل اخرتاع 

على م�ستوى العامل.

امل�سابقة  يف  الذهبية  اجلائزة   -

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��اخ��رتاع��ات، 

 ،»KIYO ال��دويل  كوريا  »اأوملبياد 

كاأف�سل اخرتاع على م�ستوى العامل. 

- اأعلى جائزة »اجلائزة الذهبية« 

 »OCIIP« العاملية  امل�سابقة  يف 

املقامة يف اأفريقيا.

اململكة  مثلت   2019 ع��ام  ويف 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م���ع ال��وف��د 

ال�سعودي امل�سارك من وزارة التعليم 

على  ميدالية  اأعلى  على  وح�سلت 

الذهبية  امليدالية  العامل،  م�ستوى 

لاخرتاعات  ال��دويل  »املعر�س  يف 

يف  املقام   »ITEX’19 والبتكارات 

الدولية  اجل��ائ��زة  وكذلك  ماليزيا، 

الأمريكية  اجلمعية  من  الأمريكية 

لعلم النف�س. 

- ما مدى تاأثري ذلك على موؤهلك 

التعليمي؟

تاأثرياً  ك��ان  احلمد  وهلل  التاأثري 

اإيجابياً وحمفزاً ملزيد من التح�سيل 

العلمي، لكن الأمر يحتاج اإىل تنظيم 

ال��ف��راغ  اأوق���ات  وا�ستغال  ال��وق��ت 

للتوفيق بني امل�ساركة يف امل�سابقات 

والأوملبيادات اخلا�سة بالخرتاعات 

م�سار  ال�سابق يف  درا�ستي يف  وبني 

ال��دب��ل��وم��ا الأم��ري��ك��ي يف م��دار���س 

الريا�س ودرا�ستي الآن بكلية الطب 

بجامعة امللك �سعود.

- ما دور اجلامعة يف ذلك؟

�سعود  امللك  جامعة  يل  قدمت 

التحاقي  فبعد  والت�سجيع،  الدعم 

بربنامج  اخ��ت��ي��اري  مت  باجلامعة 

ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني وامل��وه��وب��ني، 

ب��ري��د  اإر����س���ادي ع��ن ط��ري��ق  ومت 

الإع��ان��ات  اأح���د  اإىل  »ت��وا���س��ل« 

لاخرتاعات،  عاملية  م�سابقة  عن 

وقدمت اخرتاعي يف تلك امل�سابقة 

اجلوائز  من  جائزة  على  وح�سلت 

التي ح�سلت عليها يف عام ٢٠٢٠.

- وما دور الأ�سرة؟

دائماً  كانت  احلمد  وهلل  اأ�سرتي 

خري معني وداعم يل يف كل املراحل، 

ف��ق��دم��وا يل ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه اأن 

وي��ف��خ��رون  ط��م��وح��ات��ي،  يل  يحقق 

ويعتزون بكل جناح يل.

- م���ا اأب�����زر ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي 

واجهتك؟

ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال امل�����س��ارك��ة يف 

بع�س  تعرتيها  العاملية  امل�سابقات 

تعار�س  اأه��م��ه��ا  وم��ن  ال�سعوبات 

اأحياناً  العاملية  امل�سابقات  اأوق��ات 

النهائية  الخ��ت��ب��ارات  اأوق����ات  م��ع 

من  ذل���ك  غ���ري  اإىل  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

احل��م��د  وهلل  ال���ت���ي  ال�����س��ع��وب��ات 

لتحقيق  عليها  التغلب  ا�ستطعت 

وبنات  اأب��ن��اء  واإب���راز  الطموحات، 

وت�سريف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ورف����ع ا���س��م ال���وط���ن يف امل��ح��اف��ل 

العاملية.

- طموحك ما بعد احل�سول على 

اجلوائز؟

لتطبيق  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  اأطمح 

الواقع  اأر����س  على  الخ���رتاع  ه��ذا 

خلدمة اأكرث من ٤٦٦ مليون �سخ�س 

اأ�سم حول العامل، وكذلك ال�ستمرار 

الخ��رتاع��ات،  جم��ال  يف  واملتابعة 

درا�سة  يف  م�سريتي  خ��ال  خا�سًة 

الطب، فالطب جمال خ�سب ومهنة 

حالياً  واأنا  الب�سر،  خلدمة  اإن�سانية 

يف ب��داي��ة امل�����س��وار، وب���اإذن اهلل مع 

التح�سيل العلمي والقراءة والطاع 

���س��اأب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول واخ��رتاع��ات 

تخدم الب�سرية.

ت��ق��ري��ر: ال��دك��ت��وره ح��ي��اة توفيق 

الإجنليزية  اللغة  ق�سم   - ب��دي��وي 

واآدابها

دوراً  التعليمية  املوؤ�س�سات  توؤدي 

هاماً يف الرقي والنهو�س باخلدمة 

تقدمي  على  وحت��ر���س  املجتمعية، 

املجتمع  م��ع  والتوا�سل  اخل���ربات 

عن طريق اإلقاء دورات وور�س عمل 

مهارات  تعلم  يف  الأف���راد  ت�ساعد 

وم��ع��ل��وم��ات ب��ات��ت اأ���س��ا���س��ي��ة يف 

والنمو  القت�سادي  التقدم  حتقيق 

مع  يتما�سى  ال����ذي  الج��ت��م��اع��ي 

روؤية٢٠٣٠ يف اإن�ساء جمتمع حيوي 

الرئي�سية  يحمل يف طياته اجلذور 

لبناء حياة كرمية و�سعيدة للفرد عن 

واال�ستثمار  الذات  حت�سني  طريق 

يف تعلم مهارات عديدة تفيد الفرد 

يف حياته املهنية والعملية.

امللمو�سة  امل���ب���ادارات  ب��ني  وم��ن 

يف ه���ذا اجل��ان��ب، ق���دم ع���دد من 

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم اللغة 

الفرتة  خال  واآداب��ه��ا،  الإجنليزية 

اإ�سراف  وحت��ت  املا�سية،  القربية 

بالق�سم  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  جل��ن��ة 

ور�س  الدخيل،  م�ساعل  اأ.  برئا�سة 

بعد«،  »عن  متنوعة  ودورات  عمل 

لعدد من اجلهات، تهدف اإىل تبادل 

اخلربات وخدمة البحث العلمي يف 

خمتلف املجالت.

كان اجل��زء الأك��رب من ال��دورات 

ي��خ�����س م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 

الدكتورة  قدمت  الجتماعي، حيث 

منى القحطاين، وكيلة الق�سم، ندوة 

عن مهارات الإلقاء املتميز ح�سرها 

من  واأع�����س��اء  جمتمع  ���س��ي��دة   ٣٠

اإىل  الندوة  التطرق يف  املركز، ومت 

العرو�س واأهدافها وخطوات  اأنواع 

تقدمي  قبل  وال�ستعداد  التح�سري 

ال���ع���رو����س وخ���ال���ه���ا وب��ع��ده��ا، 

ن�سائح  ع��ن  ب��احل��دي��ث  واختتمت 

الإلقاء ب�سكل احرتايف والتغلب على 

خماوف التحدث اأمام اجلمهور.

العتيبي  �سارة  الدكتورة  وقدمت 

دورة ا�سرتاتيجيات القراءة الفعالة 

الجتماعي،  �سلمان  امل��ل��ك  مل��رك��ز 

ورك����زت ال�����دورة ع��ل��ى اخل��ط��وات 

وه��ي  ال��ك��ت��اب��ة  عملية  يف  ال��ث��اث 

تطوير  الأف��ك��ار،  وا�ستنباط  توليد 

الأفكار، ومراجعة وحترير  وتنظيم 

من   ١٠ ال��ور���س��ة  ح�سر  ال��ك��ت��اب��ة، 

موظفات املركز.

اأجماد  الدكتورة  قدمت  وكذلك 

ا�سرتاتيجيات  عن  ور�سة  ال�سعان 

عدة  وتناولت  وتقنياتها،  ال��ق��راءة 

حماور مثل القراءة التف�سيلية لعدة 

اأدبية، معاينة البنية الأدبية  اأعمال 

للن�س، تقييم الن�س ب�سكل اأكادميي، 

الأ�سا�سية،  العنا�سر  ومناق�سة 

والقدرة على ا�ستخا�س املعلومات 

املهمة من الن�س.

ول�����س��ال��ح »م���دار����س اأ����س���راري« 

القحطاين،  منى  الدكتورة  قدمت 

وكيلة الق�سم، حما�سرة عرفت فيها 

للطالبات،  الإجنليزية  اللغة  ق�سم 

 ٢٠ الفعالية  ه��ذه  ح�سرت  حيث 

وقدمت  الثانوية،  ق�سم  من  طالبة 

كيفية  دورة يف  الدخيل  م�ساعل  اأ. 

من  الآيلت�س  لمتحان  التح�سري 

منطلق اأهمية خدمة املجتمع واإميانا 

منها بامل�سوؤولية الجتماعية، وكجزء 

واجلامعة  الكلية  روؤي��ة  حتقيق  من 

يف خدمة املجتمع، اإ�سافة لدورات 

التحدث  م��ه��ارة  تنمية  يف  اأخ���رى 

قدمتها الأ�ستاذة لولوة العميم، ويف 

الدكتورة  قدمتها  الإل��ق��اء  مهارات 

ليلى العكر�س.

لها  ك��ان  اخلريية  بنيان  جمعية 

ن�سيب اأي�سا من الدورات التعليمية، 

توفيق  حياة  الدكتورة  قدمت  حيث 

اأ�سا�سيات  عن  ور�سة عمل  بديوي، 

�سرح  خالها  تناولت  املقال،  كتابة 

املقال واأنواعه وطرق كتابة املقدمة 

من  الرئي�سي  واجل���زء  واخل��امت��ة 

املقال، اإ�سافة لطرق جذب القارئ 

لقراءة املقال، وطرق ر�سد امل�سادر 

امل�ستخدمة يف كتابة املقال.

ال�سيخ  فهدة  الدكتورة  وقدمت 

القراءة  ا�سرتاتيجيات  عن  ور�سة 

خالها  رك��زت  الإجنليزية،  باللغة 

يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  ع��ل��ى 

الرتقاء بجودة القراءة مما ينعك�س 

على  واحل�سول  القارئ  فهم  على 

ورك��زت  ودق���ة،  ب��و���س��وح  املعلومة 

ال���ور����س���ة اأي�������س���ا ع��ل��ى امل��ف��ه��وم 

املجالت،  بكافة  للقراءة  ال�سحيح 

م�سدرا  تعترب  ال��ق��راءة  اإن  حيث 

مهمة  وو�سيلة  العلم  م�سادر  من 

عامة،  ب�سفة  املعرفة  اكت�ساب  يف 

كيفية  ال��ور���س��ة  اأي�����س��ا  وت��ن��اول��ت 

جتنب الأ�سباب التي من �ساأنها اأن 

ت�ستت انتباه القارئ.

ورش عمل ومشاركات خارجية للجنة الشراكة المجتمعية بقسم اللغة اإلنجليزية

طالبية36  العدد 1393 - الأحد 16 رجب 1442هـ املوافق 28 فرباير 2021م8

وجدت الدعم والتشجيع من الجامعة وتم اختياري في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

الطب مجال خصب ومهنة إنسانية وأعتزم البحث عن حلول واختراعات تخدم البشرية

ح�سدت جوائز عاملية وت�سعى لتطبيق اخرتاعها على اأر�ض الواقع 

ريناد الحسين: اختراعي يمكن أن يخدم ٤00 
مليون أصم حول العالم
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نظمته عمادة شؤون الطالب ورعاه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

يتضمن 6 مكونات

حفل ختامي وتكريم الفائزين باللقاء العلمي الحادي عشر

كلية التربية تصدر دليل إعداد تقرير الدراسة الذاتية

كتب: فهد الفليج

 

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

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

العمر، رعى وكيل اجلامعة لل�شوؤون 

ال��دك��ت��ور  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

احلفل  ال��ن��م��ي،  �شالح  ب��ن  حممد 

الفائزين  اأ�شماء  لإع��ان  اخلتامي 

ع�شر،  احل��ادي  العلمي  اللقاء  يف 

والذي نظمته عمادة �شوؤون الطاب 

لاأن�شطة  ال��ع��م��ادة  بوكالة  ممثلة 

وال�����ش��راك��ة ال��ط��اب��ي��ة، وذل���ك يوم 

عن  1442ه�،   /7  /5 الأرب���ع���اء 

بعد«،  »ع��ن  التزامني  البث  طريق 

د.  الطاب  �شوؤون  عميد  بح�شور 

�شوؤون  عمادة  ووكيل  القريني،  فهد 

د.  وال�شراكة  لاأن�شطة  ال��ط��اب 

ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي، ووك��ي��ل��ة ع��م��ادة 

الطالبات  ل�شوؤون  الطاب  �شوؤون 

د. روؤى القفيدي، وبح�شور اأع�شاء 

وع�شوات اللجنة املنظمة للقاء.

رعاية البتكار والإبداع

ب���داأ احل��ف��ل ب��اآي��ات م��ن ال��ذك��ر 

اجلامعة  وكيل  األ��ق��ى  ث��م  احلكيم، 

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

ال����دك����ت����ور حم���م���د ب�����ن ���ش��ال��ح 

بالرتحيب  ا�شتهلها  كلمة  النمي 

وال��وك��اء  ال��ط��اب  ���ش��وؤون  بعميد 

اجلامعة  وم��ن�����ش��وب��ات  وم��ن�����ش��وب��ي 

وجميع  اجلامعة  وطالبات  وطاب 

اليوم  ي�شعدين  قال:  ثم  احل�شور. 

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  ونيابًة 

اأ�شارككم  اأن  العمر  بدران  الدكتور 

والفائزات  الفائزين  تكرمي  حفل 

للن�شخة  العلمي  ال��ل��ق��اء  ب��ج��وائ��ز 

تر�شيًخا  وذل���ك  ع�����ش��رة،  احل��ادي��ة 

البتكار  رعاية  يف  اجلامعة  لنهج 

والإب����داع ال��ط��اب��ي، وال���ذي ميثل 

لرفعِة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ل��ب��ن��ات  اأح���د 

وتقدم املجتمع وازدهاره.

اإدارة  اإ�شرار  اإن  قائًا:  واأ�شاف 

احلفل  ه��ذا  اإق��ام��ة  على  اجلامعة 

»عن بعد« يف ظل ما تفر�شه جائحة 

حر�شها  يعك�س  قيود،  من  كورونا 

والطالبات  ال��ط��اب  ت��ك��رمي  على 

والبتكار  للريادة  و�شوًل  املتميزين 

والإبداع خدمة للوطن وللجامعة.

اأبرز الإجنازات

اأب��رز  ا�شتعرا�س  ذل��ك  بعد  مت 

الإجنازات التي مر بها اللقاء خال 

املميزة  والأرق����ام  املا�شية،  �شنته 

الأث��ر  لها  ك��ان  والتي  حققها  التي 

وتو�شيع  الطلبة  متكني  يف  البالغ 

مداركهم من خال البحث العلمي، 

و�شاما  الإجنازات  كانت هذه  حيث 

يفتخر به ملا ت�شهم من حتقيق روؤية 

يف  العلمي  البحث  دع��م  يف  وطننا 

ال�شعودية. اجلامعات 

الفائزون والفائزات

يف نهاية احلفل مت اإعان اأ�شماء 

ال��ف��ائ��زي��ن وال��ف��ائ��زات يف ال��ل��ق��اء 

العلمي احلادي ع�شر وهم:

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

»بكالوريو�س« العلمي 

ال��ف��ري��ح  ن����ورة  الأول:  امل���رك���ز 

واآخ�������رون. امل���رك���ز ال���ث���اين: جند 

ال�شيحة.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

العلمي »درا�شات عليا«

�شالح.  م���روك  الأول:  امل��رك��ز 

مطر.  عبدالكرمي  ال��ث��اين:  امل��رك��ز 

املركز الثالث: ع�شام حيدر.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

»بكالوريو�س« ال�شحي 

املنت�شري.  عّمار  الأول:  املركز 

املركز  العريك.  فهد  الثاين:  املركز 

الثالث: في�شل املنيف.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

ال�شحي »درا�شات عليا«

املركز الأول: نا�شر ال�شكيلة.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

»بكالوريو�س« الإن�شاين 

الغامدي.  ���ش��ارة  الأول:  امل��رك��ز 

ال�شحيباين.  عمران  الثاين:  املركز 

املركز الثالث: حممد املطلق.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

الإن�شاين »درا�شات عليا«

ال���درواين.  بكبل  الأول:  امل��رك��ز 

امل��رك��ز ال���ث���اين: حم��م��د ال��ت��ب��ايل. 

املركز الثالث: عبده املفتي.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

»ال��ر���ش��م  الفنية  الأع���م���ال  م�����ش��ار 

الت�شكيلي«

الكوماين.  وليد  الأول:  امل��رك��ز 

امل��رك��ز ال��ث��اين: اأث���ر ال��ر���ش��ودي. 

املركز الثالث: م�شعل �شاهني.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

م�����ش��ار الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة »اخل��ط 

العربي«

العمودي.  خديجة  الأول:  املركز 

املركز الثاين: مو�شي الع�شيمي.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

»الت�شوير  الفنية  الأع��م��ال  م�شار 

ال�شوئي«

املركز الأول: مها الراك. املركز 

الثاين: نورة الرومي. املركز الثالث: 

اأبرار هتان.

- يف  حمور امل�شارات امل�شاحبة 

م�شار البتكار

العواجي.  اأم��اين  الأول:  املركز 

امل����رك����ز ال����ث����اين: ع��ب��دال��رح��م��ن 

الغامدي.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

م�شار الأفام التوعوية

ع��ب��دال��ع��زي��ز  الأول:  امل���رك���ز 

ال��ث��اين: �شارة  امل��رك��ز  اجل��وه��ري. 

املطوع واآخرون، املركز الثالث: نورة 

العجيمي.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

م�شار الإلقاء

كنكار.  �شكرية  الأول:  امل��رك��ز 

املركز الثاين: منرة العو�س. املركز 

الثالث: عبدالعزيز العقيل.

الأخرة  �شنوات  الع�شر  �شهدت 

تطوراً كبراً يف توظيف ممار�شات 

اجل�����ودة ال�����ش��ام��ل��ة ب��اجل��ام��ع��ات 

املوؤ�ش�شي  امل�شتوى  على  ال�شعودية 

وال���راجم���ي، وع����زز ذل���ك وج��ود 

والع��ت��م��اد  للتقومي  وط��ن��ي  م��رك��ز 

الأك���ادمي���ي ال���ذي ي��ه��ت��م وي��راج��ع 

املمار�شات. تلك  تطوير  عملية 

كثر  التطور   وقد �شاحب هذا 

ممار�شي  قبل  من  الت�شاوؤلت  من 

اجلودة متعلقة بكيفية كتابة تقرير 

بالدرجة   »SSR« الذاتية  الدرا�شة 

م��رج��ع��اً  ي��ع��ت��ر  ال������ذي  الأوىل 

القوة  نقاط  على  للوقوف  اأ�شا�شياً 

حت�شني  اإىل  حتتاج  التي  والنقاط 

نقل  يف  ورغ���ب���ة  ل��ل��م��م��ار���ش��ات. 

اخلرة التي مرت بها كلية الرتبية 

يف جم���ال الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي 

على  الكلية  بح�شول  ب��داأت  التي 

 »NCATE« ال���دويل  الع���رتاف 

واأي�شا ح�شول برامج البكالوريو�س 

الوطني  العتماد  على  الكلية  يف 

»NCAAA«، قامت الكلية ممثلة 

باإعداد  واجل��ودة  التطوير  بوكالة 

العليا  ال��درا���ش��ات  ل��رام��ج  دل��ي��ل 

با�شم »دليل اإعداد تقرير الدرا�شة 

الذاتية SSR وفق املعاير املطورة  

�شتة  اإىل  ق�شم  وال���ذي   ،»2019

برامج  اعتماد  معاير  م��ك��ون��ات: 

ال�شادرة   2019 العليا  الدر�شات 

ع���ن امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ق��ومي 

والع���ت���م���اد الك����ادمي����ي، اأن����واع 

�شرح  املحكات،  تدعم  التي  الأدلة 

الأدل��ة  بع�س  املعيار،  كتابة  اآل��ي��ة 

املتوقعة  اأو  املقرتحة  وال�شواهد 

موؤ�شرات  امل��ح��ك��ات،  ت��دع��م  ال��ت��ي 

ح�شابها،  وكيفية  الرئي�شة  الأداء 

وترميز الأدلة .

واأو����ش���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 

ال�شايع  �شليمان  بن  فهد  الدكتور 

الكلية  من  ياأتي  الدليل  »ه��ذا  اأن 

الرتبية  كلية  وجتربة  خلرة  نظراً 

بالعتماد  �شعود  امل��ل��ك  بجامعة 

برناجمان  ح�شل  حيث  الراجمي، 

الأك���ادمي���ي���ة على  ب��راجم��ه��ا  م���ن 

الع����ت����م����اد ال�����راجم�����ي، ك�����اأول 

ي��ع��ت��م��دان يف ك��ل��ي��ات  ب��رن��اجم��ني 

برناجما  وهما  باململكة،  الرتبية 

والطفولة  ال��ق��راآن��ي��ة  ال��درا���ش��ات 

املبكرة. كما اأكملت الكلية اإجراءات 

علم  بكالوريو�س  برنامج  اعتماد 

ال��درا���ش��ات  وبكالوريو�س  النف�س 

مرحلة  اإنهما يف  حيث  الإ�شامية، 

زيارة  بعد  العتماد  ق��رار  انتظار 

لهما  امل��راج��ع��ة اخل��ارج��ي��ة  ف��ري��ق 

احل�����ش��ول على  م���راح���ل  ك���اأخ���ر 

ال��راجم��ي، وم��ع �شعي  الع��ت��م��اد 

ال�شرتاتيجية،  خطتها  وفق  الكلية 

وخ��ط��ط��ه��ا ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، ع��ل��ى 

العتماد  على  احل�شول  ا�شتكمال 

ال���راجم���ي جل��م��ي��ع ب��راجم��ه��ا يف 

والدرا�شات  البكالوريو�س  مرحلتي 

ليكون  ال��دل��ي��ل  ه��ذا  ج��اء  العليا؛ 

م��ر���ش��دا جل��م��ي��ع ال���رام���ج داخ��ل 

الكلية وخارجها. وبني وكيل الكلية 

بن  فايز  الدكتور  واجلودة  للتطوير 

»العتماد  اأن  الفايز  عبدالعزيز 

يف  مهما  توجهاً  يعتر  الك��ادمي��ي 

ال�شادر  اجلديد  اجلامعات  نظام 

ن�س يف  وال��ذي  ه�   1441 يف عام 

»تعمل  والأرب��ع��ني  م��ادت��ه احل��ادي��ة 

الع��ت��م��اد  حتقيق  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 

التعليم  تقومي  هيئة  من  الراجمي 

الهيئات  اإح��دى  من  اأو  والتدريب 

الهيئة«،  تعتمدها  التي  ال��دول��ي��ة 

اأن ه���ذا ال��دل��ي��ل مت  اأو���ش��ح  ك��م��ا 

من  وتنقيحه  ومراجعته  اإع���داده 

من  املجال  هذا  يف  خمت�شني  قبل 

بالكلية  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء 

وخ��ارج��ه��ا، وق��د مت اع��ت��م��اده من 

الكلية. جمل�س 

وللح�شول على ن�شخة اإلكرتونية 

من الدليل ميكن حتمليه من موقع 

كلية الرتبية عر الرابط التايل:  

https://education.ksu.

edu.sa/sites/education.

ksu.edu.sa/files/attach/

 ssr_2021.pdf
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كورونا ال ينتقل عبر األطعمة المجمدة والمعبأة

يف قائمتها الأ�ضماك واملك�رسات واحلم�ضيات

�صينيون  م�صوؤولون  �أث��ار  بعدما 

�جل�����دل ح����ول �ح��ت��م��ال �ن��ت�����ص��ار 

�لأطعمة  ك��ورون��ا ع��ن ط��ري��ق  وب��اء 

��صتبعاد  ورغ���م  �مل��ع��ب��اأة،  �مل��ج��م��دة 

ومنظمة  �لأمر��ض  مكافحة  مر�كز 

�لفر�صية  ه��ذه  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�صحة 

�لغذ�ء  �إد�رة  من  كل  �أعلنت  متاماً، 

و�لدو�ء �لأمريكية، ووز�رة �لزر�عة، 

و�مل����ر�ك����ز �لأم���ريك���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة 

من  �أن��ه  منها،  و�لوقاية  �لأم��ر����ض 

فريو�ض  عدوى  �نتقال  �ملرجح  غري 

�لأط��ع��م��ة  ع��ر  �مل�صتجد  ك���ورون���ا 

وعبو�ت �ملو�د �لغذ�ئية.

و�ل����دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �إد�رة  ون��ق��ل��ت 

�لأمريكية يف بيان �أنه يجب طماأنة 

وب��ن��اء  �لأب���ح���اث  ب���اأن  �مل�صتهلكني 

�ملوثوقة  �لعلمية  �ملعلومات  على 

�إجماع  من  وبدعم  حالياً،  �ملتاحة 

عبو�ت  �أن  �أك��دت  قد  دويل،  علمي 

تغليف �ملو�د �لغذ�ئية من �مل�صتبعد 

و�أو�صحت  كورونا،  تن�صر  �أن  للغاية 

�لوكالت �لثالث �أنها �أر�دت �لتاأكيد 

على عدم وجود �أدلة موثوقة ت�صري 

�إىل �أن �لطعام �أو عبو�ته مرتبطان 

بانتقال �لفريو�ض.

كما �أ�صارت �لإد�رة �إىل �أن كورونا 

�صخ�ض  من  ينت�صر  تنف�صي  مر�ض 

لآخ����ر، ع��ل��ى ع��ك�����ض �ل��ف��ريو���ص��ات 

�أن  �لتي ميكن  �لغذ�ء  عر  �ملنقولة 

خالل  من  باملر�ض  �لنا�ض  ت�صيب 

�أن��ه  على  م�صددة  �مل��ل��وث،  �لطعام 

جزيئات  ع���دد  �أن  �إىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

�لتقاطها  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل��ف��ريو���ض 

نظرياً عن طريق مل�ض �أحد �لأ�صطح 

�لكمية  و�أن  للغاية  �صئيلة  �صتكون 

�ل���الزم���ة لن��ت��ق��ال �ل���ع���دوى عن 

تكون  �لفم  عر  �ل�صتن�صاق  طريق 

�لإ�صابة  فر�ض  فاإن  للغاية،  عالية 

ب��ال��ع��دوى ع��ن ط��ري��ق مل�����ض �صطح 

�لطعام  ت��ن��اول  �أو  �لطعام  ع��ب��و�ت 

تعتر منخف�صة للغاية.

�لغذ�ء  �إد�رة  �أك���دت  ذل��ك،  �إىل 

حت�صل  مل  �أنها  �لأمريكية  و�ل��دو�ء 

مليون   100 من  �أك��ر  �إىل  بالنظر 

وبائياً  دلياًل  بالوباء؛  �إ�صابة  حالة 

�مل���و�د  ت��غ��ل��ي��ف  �أو  �ل��ط��ع��ام  ع��ل��ى 

كورونا  لنتقال  كم�صدر  �لغذ�ئية 

�ل�صحة  منظمة  ل��ل��ب�����ص��ر.وت��ق��ول 

حالة  حالياً  توجد  »ل  �إن��ه  �لعاملية 

طريق  ع��ن  تنتقل  لكورونا  م��وؤك��دة 

�لغذ�ئية«.  �ملو�د  تغليف  �أو  �لطعام 

�لحتياطات  من  ت�صرد عدد�ً  لكنها 

�نتقال  لتجنب  �تخاذها  �لتي ميكن 

�لتلوث. وتو�صح �أنه ل توجد حاجة 

�أن��ه  �إل  �ل��ط��ع��ام،  ع��ب��و�ت  لتطهري 

بعد  ج��ي��د�ً  �ل��ي��دي��ن  غ�صل  »ي��ج��ب 

وقبل  �لطعام  عبو�ت  مع  �لتعامل 

تت�صوق  كنت  و�إذ�  �لطعام«،  تناول 

معقم  فا�صتخدم  �لبقالة،  ل�صر�ء 

�ملتجر  �إىل  �ل��دخ��ول  قبل  �ليدين 

بعد  �أمكن، و�غ�صل يديك جيد�ً  �إن 

ذلك.

التغذية الجيدة تحافظ على صحة العيون

ممارسة الرياضة بانتظام تقي من السرطان

�لب�صر  �صعف  �أن  كثريون  يعتقد 

�إل  �لعمر،  للتقدم يف  نتيجة حتمية 

يف  �لتغذية  دور  توؤكد  �لأبحاث  �أن 

وتقليل  �لعيون  �صحة  على  �حلفاظ 

�مل�صاكل ذ�ت �ل�صلة.

نيوز  »ميديكال  موقع  و��صتعر�ض 

تود�ي« �لطبي جمموعة من �لأغذية 

على  بناء  �لعيون،  �صحة  تعّزز  �لتي 

در��صات و�أبحاث �صحية:

�لأ���ص��م��اك  تتميز  �لأ���ص��م��اك:   -

ب��غ��ن��اه��ا ب��اأح��م��ا���ض »�أوم���ي���غ���ا 3« 

حماية  يف  مهما  دور�  تلعب  و�لتي 

وخ�صو�صا  �جل��ف��اف،  م��ن  �لعينني 

تقت�صي  �لذين  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة 

�أجهزة  �أمام  طبيعة عملهم �جللو�ض 

�لكمبيوتر ل�صاعات طويلة.

غناها  جانب  �إىل  �ملك�صر�ت:   -

حتتوي  �ملك�صر�ت  ف��اإن   ،3 باأوميغا 

على ن�صبة عالية من فيتامني »�إي«، 

�لتلف  �ل��ع��ني م��ن  ي��ح��م��ي  و�ل����ذي 

�ملرتبط بالتقدم يف �لعمر.

حت���ت���وي  �حل����م���������ص����ي����ات:   -

و�لليمون  �لرتقال  �حلم�صيات مثل 

و�جلريب فروت على معدلت عالية 

به  �لذي تو�صي  من فيتامني »�صي« 

على  للمحافظة  ع��دي��دة  در����ص��ات 

�صحة �لعينني.

�ل��ورق��ي��ة: يعد  - �خل�����ص��ر�و�ت 

»�ل��ل��وت��ني« و»�ل��زي��اك�����ص��ان��ث��ني« من 

يف  توجد  �لتي  �لغذ�ئية  �ملكمالت 

وهي  بكرة،  �لورقية  �خل�صر�و�ت 

ذ�ت تاأثري �إيجابي على �لعينني.

- �جل�����زر: ي��ع��ط��ي �ل��ف��ي��ت��ام��ني 

لونه  �جل��زر  ك��اروت��ني«  و»بيتا  »�أي« 

مهما  دور�  لهما  �أن  كما  �لرتقايل، 

بروتني  �لروؤية، لحتو�ئهما على  يف 

»رودوب�صني«، �لذي ي�صاعد �ل�صبكية 

بفعالية  �ل�����ص��وء  �مت�صا�ض  ع��ل��ى 

ويحافظ على �صحتها.

�مل���رك���ب���ات  ت��ق��ل��ل  �ل���ب���ي�������ض:   -

»�للوتني«  مثل  �لبي�ض  يف  �ملوجودة 

فقد�ن  خطر  من  و»�لزياك�صانثني« 

�أنها  كما  بالعمر،  �ملرتبط  �لب�صر 

تعد م�صدر� جيد� للزنك وفيتاميني 

»�إي« و»�صي«.

ب�صرب  �لأط��ب��اء  ين�صح  �مل���اء:   -

جفاف  ملنع  �مل��اء  من  كبرية  كميات 

باأعر��ض  يت�صبب  قد  �لذي  �لعينني 

خطرية �إذ� مت جتاهله.

�مل��ت��ع��ددة  ف��و�ئ��ده��ا  ج��ان��ب  �إىل 

فقد  ع����ام،  ب�صكل  �ل�����ص��ح��ة  ع��ل��ى 

ك�صف علماء �أن ممار�صة �لتمرينات 

يف  ي�صاعد  ب��ان��ت��ظ��ام،  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 

�لوقاية من �ل�صرطان.

ي�صكون  �ل���ع���امل  ح���ول  ك���ث���ريون 

وخ�صو�صا يف  �أوز�ن��ه��م  زي���ادة  م��ن 

كورونا  فريو�ض  جائحة  تف�صي  ظل 

�أع���د�د�  �أج���رت  و�ل��ت��ي  �مل�صتجد، 

كبرية على �لبقاء يف منازلهم لفرت�ت 

طويلة، �لأمر �لذي كان له تد�عيات 

�صلبية على ن�صاطهم �لبدين.

ج��ع��ل  �ل����ب����د�ن����ة يف  وت�������ص���ب���ب 

�لأن�صجة  لتلف  عر�صة  �لأ�صخا�ض 

وتطور �لأور�م، حيث ربطت در��صة 

�أن��و�ع من  �أك��ر من 10  حديثة بني 

�ل�صرطانات و�لوزن �لز�ئد.

ممار�صة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وتعليقا 

من  للوقاية  �لريا�صية  �لتمرينات 

�ل�صرطان، قالت �لأ�صتاذة يف جامعة 

�إدنرة �لريطانية، ليند� بولد: »�إىل 

�أن  علينا  �ل�صحي،  �ل��غ��ذ�ء  جانب 

بانتظام  �لريا�صة  مبمار�صة  نهتم 

لنحمي �أنف�صنا من �ل�صرطان«.

قد  �ل�صمنة  �أن  �إىل  بولد  ولفتت 

�صنة  وحتديد�  �مل�صتقبل  يف  ت�صبح 

2040، �مل�صبب �لرئي�صي لل�صرطان 
كان  �أن  بعد  وذل���ك  بريطانيا،  يف 

�لتدخني يف �ل�صد�رة ل�صنو�ت.

ثبت  �لتي  �ل�صرطانات  بني  ومن 

�أنها ترت�جع بتاأثري حت�صني �لن�صاط 

و�لأمعاء،  �لثدي  �صرطانات  �لبدين 

حيث ُوجد �أن �أولئك �لذين عوجلو� 

من �لأور�م يف بد�ياتها لديهم فر�ض 

�إذ�  �ل�صرطان  �أف�صل يف عدم عودة 

وح�صنو�  بانتظام،  �لريا�صة  مار�صو� 

�لتجربة  وخالل  �لغذ�ئي.  نظامهم 

�ل�صرطان  �أبحاث  مركز  مّولها  �لتي 

مركز  عليها  و�أ�صرف  بريطانيا،  يف 

قارن  لل�صرطان،  نيوكا�صل  جامعة 

�لفئر�ن،  م��ن  جمموعتني  �لعلماء 

�لأوىل تركت كما هي، بينما و�صعت 

يف  �صرطان  من  تعاين  �لتي  �لثانية 

�لكبد على جهاز للجري مدة ن�صف 

�صاعة، ثالث مر�ت �أ�صبوعيا. ووجد 

�لريا�صية  �لتمرينات  �أن  �لباحثون 

�لكبد،  وده��ون  �لتهابات  من  قللت 

للفئر�ن،  �لغذ�ئي  �لتمثيل  وح�ّصنت 

وقّوت مناعة �جل�صم، ح�صبما ذكرت 

�صحيفة »ذ� غارديان« �لريطانية.

وقال �لباحثون �إن �لدهون �لز�ئدة 

يف �أج�صامنا ل تبقى »�صاكنة«، فهي 

ن�صطة وتر�صل �إ�صار�ت �إىل �لأع�صاء 

�أن  ميكن  �لتي  �لأخ��رى  و�لأن�صجة 

�لغذ�ئي  و�لتمثيل  �لنمو  على  توؤثر 

وغ��ريه��ا م��ن �ل��وظ��ائ��ف �حل��ي��وي��ة، 

هذه  �لأح��ي��ان  بع�ض  يف  تاأمر  وق��د 

�لإ�صار�ت �خلاليا لالنق�صام بطريقة 

�لإ�صابة  �لنتيجة  لتكون  ع�صو�ئية، 

بال�صرطان.

تعترب �رسًا حربيًا ا�ضتخدمه اجلي�ش الأمريكي

4 خطوات لالستغراق
بالنوم خالل دقيقتين

للنوم،  يائ�صة  حماولة  يف  فيها  تتقلب  ليلة  ق�صاء  من  �أ���ص��و�أ  ل 

�لإندبندنت �لريطانية  �أوردتها �صحيفة  لكن هناك خطو�ت جيدة 

هذه  وتعتر  دقيقتني،  خالل  �لنوم  يف  �ل�صتغر�ق  على  ت�صاعدك 

�خلطو�ت �صر�ً حربياً ��صتخدمه �جلي�ض �لأمريكي مل�صاعدة �جلنود 

على �لنوم يف مو�قف غري �صلمية، مثل �صاحات �لقتال، وُدونت يف 

�لتقنية قد  �أن هذه  ويُعتقد  �لبطولت«،  �أد�ء  و�ربح:  »��صرتخ  كتاب 

تهدد  لأخطاء  �جلنود  �رتكاب  عدم  ل�صمان  �جلي�ض  ق��ادة  طّورها 

حياتهم ب�صبب �لإرهاق.

%96 من �لأ�صخا�ض بعد �صتة  �لتقنية تعمل مع  �إن هذه  ويقال 

�أ�صابيع من �ملمار�صة، ويف ما يلي �خلطو�ت:

و�لع�صالت  و�لفك  �لل�صان  ذلك  �أرِخ ع�صالت وجهك، مبا يف   -

حول �لعينني.

باأعلى  متبوعاً  ممكن،  حد  �أق�صى  �إىل  كتفيك  باإ�صقاط  قم   -

و�أ�صفل ذر�عك �لو�حد تلو �لآخر.

- �أخرج �لزفري و�أرِخ �صدرك ثم �صاقيك، بدء�ً من �لفخذين �إىل 

�أ�صفل.

- يجب بعد ذلك ق�صاء 10 ثو�ٍن يف حماولة ت�صفية ذهنك قبل 

�لتفكري يف �إحدى �ل�صور �لثالث �لتالية:

• �أنك م�صتلق يف زورق على بحرية هادئة، ول �صيء �صوى �صماء 
زرقاء �صافية فوقك.

�صديدة  غرفة  يف  خمملية  �صود�ء  �أرجوحة  على  م�صتلق  �أن��ك   •
�ل�صو�د.

• �أنك تقول لنف�صك »ل تفكر.. ل تفكر.. ل تفكر« مر�ر�ً وتكر�ر�ً 
ملدة 10 ثو�ٍن تقريباً.

مار�صها حتى تتقنها و�صوف تعمل معك ب�صهولة بعد �أ�صابيع عدة.

تقول هيئة �ل�صحة �لوطنية يف �ململكة �ملتحدة �إن �ل�صخ�ض �لعادي 

يحتاج �إىل نحو ثماين �صاعات من �لنوم �جليد كل ليلة ليعمل ب�صكل 

ر من �أن قلة �لنوم ميكن �أن جتعل �لنا�ض �أكر عر�صة  �صحيح، وحتذِّ

لعدد من �حلالت �لطبية، مبا يف ذلك �ل�صمنة و�رتفاع �صغط �لدم 

�لعامل  �أن  �صتانلي  نيل  �لدكتور  �لنوم  و�أكد خبري  �لقلب.  و�أمر��ض 

�لأكر �أهمية عندما يتعلّق �لأمر بالنوم هو تهدئة عقلك، وقال: من 

�أجل �لنوم، حتتاج ثالثة �أ�صياء: غرفة نوم ت�صاعد على �لنوم، وج�صد 

م�صرتخ، و�لأهم من ذلك عقل هادئ، فال ميكنك �لنوم �إذ� كان عقلك 

يت�صابق، لذ� فاإن �أي �صيء ميكنك �لقيام به لإبطائه �صي�صاعدك على 

�لنوم. عليك �أن جتد و�صيلة تنا�صبك، �صو�ء كانت �لقر�ءة �أو �حلمام 

�لد�فئ �أو �صاي �لبابوجن، �أو �أي �صيء مينعك من �لقلق و�لتفكري يف 

�صغوط يومك.



ح������ذرت ���س��ل��ط��ات ال���ط���ران 

الهواتف  اأن  من  فرن�سا  يف  املدين 

اجليل  ات�����س��االت  بنظام  العاملة 

اأجهزة  عمل  تعّطل  قد  اخلام�س 

ق��ي��ا���س االرت���ف���اع يف ال��ط��ائ��رات، 

تردد  موجات  ا�ستخدامها  ب�سبب 

ات��ق��اء �سر  اأج���ل  م�����س��اب��ه��ة، وم���ن 

ال�سلطات  اأو�ست  الهواتف،  هذه 

االأجهزة  ه��ذه  باإطفاء  الفرن�سية 

اجلوية. الرحالت  خالل 

املديرية  با�سم  ن��اط��ق  واأو���س��ح 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ران امل����دين ل��وك��ال��ة 

»ا���س��ت��خ��دام  اأن:  ب��ر���س«  »ف��ران�����س 

منت  على  اخلام�س  اجليل  اأج��ه��زة 

خماطر  اإىل  ي��وؤدي  قد  الطائرات 

ت�سوي�س قد ت�سبب اأخطاء يف قيا�س 

االرتفاع«.

الناجمة  املحتملة  الظاهرة  هذه 

ع���ن »ت�����س��وي�����س يف االإ�����س����ارة من 

م�سابهة  وبقوة  قريبة  ت��ردد  موجة 

اإىل  ال��ع��ائ��دة  ت��ل��ك  م��ن  اأع��ل��ى  اأو 

قد  ال����راداري«،  االرت��ف��اع  مقايي�س 

بحراجة  »ت��ت�����س��م  اأخ��ط��اء  ت�سبب 

على  الهبوط  مرحلة  خالل  خا�سة 

االأجهزة«، وفق املديرية الفرن�سية.

ن�سرة  اأ�سدرت  املديرية  وكانت 

بهذا  خ��ا���س��ة  م��ع��ل��وم��ات  تت�سمن 

ال�سركات  اإىل  موجهة  امل��و���س��وع 

امل�سغلة يف قطاع الطران، وركزت 

وقائية  ت��داب��ر  على  الوثيقة  ه��ذه 

االأجهزة  كل  »اإطفاء  اأبرزها  ع��دة، 

اجليل  بنظام  العاملة  االإلكرتونية 

و�سع  يف  ت�سغيلها  اأو  اخل��ام�����س 

الطران«.

ح�����س��ول  ح����ال  »يف  وت���اب���ع���ت: 

ا�سطرابات، على طواقم الطائرات 

اإع����الم م�����س��غ��ل خ��دم��ات امل��الح��ة 

اجلوية كي تتخذ اخلطوات العملية 

املراقبة  �سلطة  وتخطر  ال��الزم��ة 

وهيئة اإدارة املطار«.

واأ������س�����ارت امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 

»و�سعت  اأنها  اإىل  املدين  للطران 

اأطرا ل�سروط ن�سر هوائيات اجليل 

ل�سبط  االأرا���س��ي  على  اخل��ام�����س 

اأنظمة  ع��ل��ى  الت�سوي�س  خم��اط��ر 

يف  الهبوط  مرحلة  خالل  الطران 

الفرن�سية«. املطارات 

وق����د ت���رج���م ذل����ك ب���احل���د من 

م�ستوى قوة اإر�سال هوائيات اجليل 

على  حاليا  تُن�سر  التي  اخلام�س 
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لعمليات  ترخي�سا  يحمل  م��ط��ارا 

التي  املديرية  وفق  دائمة«،  هبوط 

»حتليالت  ع��ن  نوفمرب  يف  اأعلنت 

من  »التاأكد  بهدف  تكميلية«  تقنية 

حاجات  مع  املحطات  هذه  تنا�سب 

الطران املدين«.

الباقية  ال�123  املطارات  اأما يف 

»فيجري  الفرن�سية،  االأرا�سي  على 

العمل مبراقبة للهوائيات املو�سوعة 

يف اجلوار بتن�سيق وثيق مع الوكالة 

ال��وط��ن��ي��ة ل���ل���رتددات م��ع و���س��ائ��ل 

�سريعا«  التحرك  تتيح  معززة  عمل 

اأي  ب�ساأن  اإن���ذارات  ورود  ح��ال  يف 

اأعلنت  ا���س��ط��راب ج��وي، وف��ق م��ا 

الفرن�سية. املديرية 

هواتف الجيل الخامس تهدد سالمة الطيران المدني

تخطط  اأول��وي��ات��ه��ا،  ج��دي��د  يف 

���س��رك��ة ت��وي��رت ق��ري��ب��اً، الإ���س��اف��ة 

ت�����س��م��ي��ات ل��ت��ح��دي��د امل���زي���د من 

مبا  ل��ل��دول��ة،  التابعة  احل�����س��اب��ات 

ال�سخ�سية  احل�����س��اب��ات  ذل��ك  يف 

منح  �سبيل  وذلك يف  العامل،  لقادة 

ال�سياق  م��ن  امل��زي��د  امل�ستخدمني 

اجليو�سيا�سية  امل��ح��ادث��ات  ب�ساأن 

املن�سة. عرب 

الوقت  يف  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

جتاه  تويرت  نهج  فيه  يخ�سع  الذي 

واحلكومية  ال��ب��ارزة  ال�سخ�سيات 

ل��ل��ت��دق��ي��ق، ب��ع��د احل��ظ��ر ال��ب��ارز 

حل�������س���اب ال���رئ���ي�������س االأم����رك����ي 

وان��دالع  ت��رم��ب،  دون��ال��د  ال�سابق، 

ميامنار  يف  ال�سيا�سية  العوا�سف 

والهند.

ق��ال��ت  اأغ�����س��ط�����س،  ���س��ه��ر  ويف 

ح�سابات  بت�سمية  تبداأ  اإنها  تويرت: 

للدولة،  التابعة  االإع���الم  و�سائل 

و�سينخوا  الرو�سية  �سبوتنيك  مثل: 

ال�����س��ي��ن��ي��ة، وب��ع�����س امل�����س��وؤول��ني 

لالأع�ساء  الرئي�سيني  احلكوميني 

جمل�س  يف  ال��دائ��م��ني  اخل��م�����س��ة 

االأم�����ن ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة: 

واململكة  ورو�سيا  وفرن�سا  ال�سني 

املتحدة. والواليات  املتحدة 

تدوينة،  يف  املن�سة  واأ���س��اف��ت 

كبار  لت�سمل  ت�سمياتها  تو�سع  اأنها 

واملوؤ�س�سات  احلكوميني  امل�سوؤولني 

واأغلبية  ال�سبع  جمموعة  دول  من 

تويرت  فيها  ح��ددت  التي  البلدان 

م���ا ت��ع��ت��ربه ع��م��ل��ي��ات م��ع��ل��وم��ات 

م��رت��ب��ط��ة ب���ال���دول���ة. ك��م��ا ذك���رت 

�ساركتها  التي  الت�سميات  من��اذج 

تويرت موؤ�س�سة حكومية اأمركية اأو 

اأمركي. م�سوؤول حكومي 

كيفية  ح��ول  ���س��وؤال  على  ورًدا 

احلكومية  للت�سميات  تويرت  حتديد 

م��ي��امن��ار حيث  م��ث��ل  م��واق��ف،  يف 

ح��دي��ًث��ا على  اجل��ي�����س  ا���س��ت��وىل 

مدير  ق��ال  ان��ق��الب،  يف  ال�سلطة 

تويرت   يف  العاملية  العامة  ال�سيا�سة 

مل  ال�سركة  اإن   :Nick Pickles
احلكومة  كانت  التي  ال��دول  ت�سم 

ناأخذ  وت��اب��ع:  خ��الف.  حم��ل  فيها 

الدولية  النقا�سات  االع��ت��ب��ار  يف 

عندما  احل��ك��وم��ة  ���س��رع��ي��ة  ح���ول 

املنا�سب  من  ك��ان  اإذا  فيما  نفكر 

وت�ساف  الت�سميات،  هذه  تطبيق 

التي مت  اإىل احل�سابات  الت�سميات 

فقط. منها  التحقق 

كانت  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

نهجها  ب�ساأن  دولًيا  تدقيًقا  واجهت 

العامل،  ق��ادة  حل�سابات  بالن�سبة 

�سهر  يف  ترمب  ح�ساب  وحظرت 

ي��ن��اي��ر ب��ع��د اأح�����داث ال�����س��غ��ب يف 

اأر�سلها  الكابيتول، ب�سبب تغريدات 

تويرت. ال�سخ�سي عرب  من ح�سابه 

عموًما  ت��وي��رت  ا�ستبعدت  ك��م��ا 

القواعد  يخالف  ال���ذي  امل��ح��ت��وى 

لقادة العامل من االإزالة الأنها تعترب 

امل�سلحة  يف  ت�سب  من�سوراتهم 

اأ�سافت  ذل��ك  م��ن  وب���دالً  العامة، 

اإ�سعارات حتذير وقللت من و�سول 

املحتوى.

اأعلنت �سركة جاغوار الند روفر 

�سيارات  اأن  م��وؤخ��راً،  الربيطانية 

كهربائية  �ست�سبح  الفاخرة  جاغوار 

كليا اعتبارا من العام 2025، كا�سفة 

مراعية  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية  ع��ن 

حمايدة  ت�سبح  اأن  ب��ه��دف  للبيئة 

وفقا   ،2039 العام  بحلول  الكربون 

ملا نقلته وكالة االأخبار الفرن�سية.

متلكها  التي  املجموعة  واأ�سارت 

يف  الهندية،  م��وت��ورز«  »تاتا  �سركة 

ابتكار  »اإع��ادة  تريد  اأنها  اإىل  بيان 

العام  مديرها  قيادة  حتت  نف�سها« 

الرئي�س  ب��ول��وري��ه،  تيري  اجل��دي��د 

»رينو«  ل�سركة  ال�سابق  التنفيذي 

الفرن�سية.

الند  »ج��اغ��وار  �سركة  ووع���دت 

جنيه  مليار   2،5 با�ستثمار  روف��ر« 

اإ�سرتليني »2،8 مليار يورو« �سنويا، 

جزء كبر منها يف كهربة مركباتها، 

منت�سف  »ب��ح��ل��ول  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 

العقد، �ستكون جاغوار اأجرت نه�سة 

كهربائية  جت��اري��ة  ك��ع��الم��ة  ل��ت��ربز 

بحتة«. ومع ذلك، مل تو�سح ال�سركة 

م�ستقبل �سياراتها من طراز جاغوار 

اأ�سارت  لكنها  الفخمة،  جيه  اإك�س 

ن�سخة  لطرح  تخطط  ال  اأنها  اإىل 

كهربائية منها يف هذه املرحلة.

اإىل  ج��اغ��وار  �ستتحول  وف��ي��م��ا 

كهربائية بالكامل، فاإن الند روفر لن 

اأنها �ستطلق �ستة  تقوم بذلك، رغم 

خالل  بالكامل  كهربائية  ط���رازات 

يف  اأولها  املقبلة،  اخلم�س  ال�سنوات 

العام 2024، والهدف من ذلك هو 

اأن ت�سبح كل طرازات جاغوار والند 

روفر كهربائية 100 يف املئة بحلول 

نهاية العقد.

تريد جاغوار  ذل��ك،  على  ع��الوة 

ع��ل��ى تطوير  ال��ع��م��ل  روف����ر  الن���د 

الطلب  تلبية  اأجل  من  الهيدروجني 

التعاون مع  اأي�سا  امل�ستقبلي وتعتزم 

الطاقة  »ت��ات��ا« يف جم��ال  جمموعة 

النظيفة وبرجميات الكمبيوتر.

وت�����س��ع��ى ج���اغ���وار الن����د روف���ر 

حمايدة  جمموعة  ت�سبح  اأن  اإىل 

الكربون ل�سل�سلة التوريد واملنتجات 

والعمليات بحلول العام 2039.

هو  الهدف  املالية،  الناحية  من 

اأن تكون قادرة على ا�ستعادة هام�س 

ت�سغيلي مزدوج الرقم وتدفق نقدي 

لكن   ،2025 العام  بحلول  اإيجابي 

حتولها  اأن  م��ن  حت���ذر  امل��ج��م��وع��ة 

يف  ك��ب��ر  ان��خ��ف��ا���س  يف  �سيت�سبب 

ن�ساطاتها غر االإنتاجية يف اململكة 

املتحدة.
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»تويتر« تحضر مفاجأة لرؤساء وقادة الدول!

سيارات »جاغوار« كهربائية كليًا اعتبارًا من 2025

»هواوي« تتراجع إلى المرتبة 
الثالثة عالميًا

الذكية  الهواتف  مكونات  طلبات  ب��اأن  مورديها  ه��واوي  �سركة  اأخطرت 

اخلا�سة بها �ستنخف�س باأكرث من 60 يف املئة هذا العام مع ا�ستمرار تاأثر 

العقوبات االأمريكية، وذلك وفًقا لتقرير من �سحيفة نيكي اآ�سيان ريفيو.

واأو�سحت هواوي للموردين باأنها تخطط لطلب مكونات كافية ملا بني 70 

و 80 مليون هاتف ذكي هذا العام، وميثل هذا الرقم انخفا�ًسا بن�سبة 60 

يف املئة عن 189 مليون هاتف ذكي �سحنتها ال�سركة العام املا�سي، كما ميثل 

انخفا�ًسا كبًرا عن 240 مليون هاتف مت بيعها يف عام 2019.

واقت�سرت طلبات مكونات ال�سركة على مناذج اجليل الرابع الأنها تفتقر 

اخلام�س،  اجليل  لنماذج  مكونات  ال�ستراد  االأمريكية  احلكومة  اإذن  اإىل 

واأ�سار بع�س املوردين اإىل اأنه ميكن تخفي�س الرقم اإىل ما يقرب من 50 

مليون وحدة.

العام  يف  املحا�سرة  العمالقة  ال�سينية  التكنولوجيا  �سركة  وتراجعت 

خلف  العاملية،  الذكية  الهواتف  �سناعة  يف  الثالثة  املرتبة  اإىل  املا�سي 

�سام�سوجن واآبل، ومن املرجح اأن تفقد املزيد من ح�ستها هذا العام و�سط 

قيود الت�سدير االأمريكية.

اإىل  التجارية هونر  2020 عالمتها  نوفمرب  �سهر  »ه��واوي« يف  وباعت 

على  هونر  مل�ساعدة  �سينية يف حماولة  �سركة   30 من  اأك��رث  ي�سم  احت��اد 

للقيود  اخلا�سعة  االأ�سا�سية  واالأج���زاء  املكونات  اإىل  الو�سول  ا�ستعادة 

االأمريكية.

وتقول هونر: اإنها اأعادت تاأمني العالقات التجارية مع املوردين الرئي�سيني، 

مبا يف ذلك AMD واإنتل وميدياتيك و Micron ومايكرو�سوفت وكوالكوم 

.SK Hynix و�سام�سوجن و�سوين و

وبينما ح�سل بع�س موردي هواوي على اإذن من وزارة التجارة االأمريكية 

املكونات  اإىل  الو�سول  اإىل  تفتقر  ال�سركة  ت��زال  ال  الغيار،  قطع  ل�سحن 

االأ�سا�سية لنماذج اجليل اخلام�س.



جن���ح ف��ري��ق ط��ب��ي ج���راح���ي يف 

من  مكون  باجلامعة  الطبية  املدينة 

وحدة جراحة املخ والأع�صاب ووحدة 

باملناظري؛  الأنفية  اجليوب  جراحة 

عملية   100 م��ن  اأك���ر  اإج����راء  يف 

املعقدة  اجلمجمة  قاع  يف  جراحية 

لإزال��ة  الأن��ف  طريق  عن  باملناظري 

 Expanded« اأورام قاع اجلمجمة

 Endonasal Endoscopic
والتي   ،»Skull Base Surgery

انطلقت عام 2014 م يف اململكة.

واأو�����ص����ح رئ��ي�����س ق�����ص��م الأن����ف 

الطبية  املدينة  والأذن واحلنجرة يف 

اأن  ال�صالح  �صعد  الدكتور  اجلامعية 

هذه العمليات تتميز بتفادي اجلروح 

التي  اجلمجمة  وف��ت��ح  اخل��ارج��ي��ة 

�صرعة  مع  التقليدية  بالطرق  جترى 

العملية  بعد  واخل���روج  ال�صت�صفاء 

مب�صاعفات اأقل، م�صرياً اإىل اأنه مت 

اإج��راء اأك��ر من 100 عملية لإزال��ة 

اأورام قاع اجلمجمة املعقدة باملناظري 

خالل الأعوام املا�صية، م�صتدركاً اأن 

هذا النوع من العمليات ذات امل�صتوى 

ال��ن��ادرة  العمليات  م��ن  تعد  املعقد 

على م�صتوى ال�صرق الأو�صط. واأكد 

ل  العدد  ه��ذا  اأن  ال�صالح  الدكتور 

النخامية  الغدة  اأورام  ي�صمل حالت 

ت�صرب  اإ�صالح  وعمليات  العتيادية 

ال�صائل النخاعي من قاع اجلمجمة 

باملناظري التي جترى ب�صكل دوري يف 

�صعود  امللك  بجامعة  الطبية  املدينة 

ويف مراكز اأخرى يف اململكة وال�صرق 

الأو�صط. 

على  امل�صرف  اأو�صح  جانبه  من 

زمالة جراحة قاع اجلمجمة، الدكتور 

للربنامج  اأن  ع��ج��الن،  ع��ب��دال��رزاق 

م�صاهمات يف اإثراء زمالت جراحة 

الأع�صاب والأنف والأذن واحلنجرة 

وهذا  وبحثية،  اإكلينيكية  ناحية  من 

يتما�صى مع روؤية اململكة 2030 يف 

الب�صرية  الكفاءات  وتطوير  اإع��داد 

ال�����ص��ح��ي��ة يف ه��ذا  واخل����دم����ات 

الفريق  وتكوَّن  الدقيق.  التخ�ص�س 

من الأ�صتاذ امل�صارك وامل�صرف على 

زمالة جراحة قاع اجلمجمة الدكتور 

ع���ب���دال���رزاق ع���ج���الن، والأ���ص��ت��اذ 

امل�صارك ورئي�س ق�صم الأنف والأذن 

ال�صالح،  �صعد  الدكتور  واحلنجرة 

على  وامل�صرف  امل�صاعد  والأ�صتاذ 

زمالة جراحة اجليوب الأنفية وقاع 

اأحمد  الدكتور  باملنظار  اجلمجمة 

الروقي، والأ�صتاذ امل�صاعد يف ق�صم 

الدكتور  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف 

امل�صاعد  والأ�صتاذ  الرميح،  �صعود 

واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  ق�صم  يف 

الدكتور عبدالعزيز الر�صيد.

ويعمل الفريق على اإجراء عمليات 

باملناظري  امل��ع��ق��دة  اجلمجمة  ق��اع 

اململكة  اأن��ح��اء  جميع  من  واملحولة 

بن�صب جناح عالية وهلل احلمد.

يف  الب�صرية  التنمية  وح��دة  تنظم 

مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم 

احللقة  »اأفكر«  والريا�صيات  العلوم 

�صمن  املائة  بعد  والت�صعني  ال�صابعة 

�صل�صلة حلقات النقا�س التي يعقدها 

بعنوان  الثنني  غداً  اأ�صبوعياً  املركز 

البحثي«  ال�صياق  وتكامل  »ات�صاق 

الدكتور فهد بن  اإع��داد وتقدمي  من 

الرتبية  كلية  عميد  ال�صايع  �صليمان 

ق�صم  العلوم،  وتعليم  املناهج  اأ�صتاذ 

يف  وذل��ك  التدري�س،  وط��رق  املناهج 

متام ال�صاعة الثامنة م�صاًء عن طريق 

وللح�صول  الفرتا�صية.  زوم  قاعات 

على �صهادة احل�صور يتطلب الدخول 

اإىل القاعة الفرتا�صية بنف�س ال�صم 

امل�صتخدم يف  الإل��ك��رتوين  وال��ربي��د 

ح�صور  بالإ�صافة  الفعاليات  من�صة 

75٪ من مدة احللقة 
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اإدارة العالقات العامة بالآداب توزع كمامات ومعقمات ملن�سوبي الكلية

بالتعاون بني وحدة جراحة املخ والأع�صاب ووحدة جراحة اجليوب الأنفية

صرف مكافآت شهر فبراير اليوم
بداأت عمادة �صوؤون القبول والت�صجيل اليوم الأحد 28 فرباير 2021م 

�صرف املكافاآت وبدل الإعاقة للم�صتحقني من الطالب والطالبات املنتظمني 

بالف�صل الدرا�صي الثاين للعام اجلامعي 1442 ه�، وذلك عن �صهر فرباير 

لعام 2021م، وقد جتاوز مبلغ املكافاآت 37 مليون ريال.

لقاء مع محاضري التربية
بح�صور  الرتبية  بكلية  واملحا�صرين  املعيدين  ���ص��وؤون  وح��دة  نظمت 

معيدي  مع  مفتوحاً  لقاًء  ال�صايع  �صليمان  بن  فهد  الدكتور  الكلية  عميد 

وحما�صري كلية الرتبية بال�صطرين الرجايل والن�صائي، وذلك يوم الأربعاء 

بق�صم  الن�صائي  ال�صطر  ويعتزم  زووم،  برنامج  ع��رب  1442/7/12ه�، 
الأ�صانيد  ودرا�صة  »التخريج  بعنوان  دورة  تنظيم  الإ�صالمية  الدرا�صات 

القادم  الثالثاء  يوم  وذل��ك  احلا�صوبية«،  والتطبيقات  الربامج  خالل  من 

1442/7/18ه� ال�صاعة الرابعة م�صاء.

أولمبياد البحث العلمي لطالبات الحقوق
نظمت وحدة الإر�صاد الأكادميي - ممثلة بطالباتها - يف كلية احلقوق 

كمبادرة  وذلك  الكلية،  لطالبات  العلمي  البحث  اأوملبياد  ال�صيا�صية  والعلوم 

تعزز دور البحث العلمي يف املجالت القانونية.

واأعلنت الوحدة عن الطالبات الفائزات بالثالث مراكز الأوىل: الطالبة 

الفائزة باملركز الأول ر�صيل املهيدب، الطالبة الفائزة باملركز الثاين اأ�صماء 

مكرمي، الطالبة الفائزة باملركز الثالث مّكية بن راكان.

التدري�س  هيئة  لأع�صاء  والتقدير  بال�صكر  الوحدة  من�صوبات  وتقدمت 

عبدال�صمد،  نهاد  الدكتورة  العلمية  البحوث  حتكيم  يف  �صاهموا  الذين 

حممد  الدكتور  جنيب،  عبدالرزاق  الدكتور  الدو�صري،  نا�صر  الدكتور 

الربيثن، الأ�صتاذة حنان الزهراين، الأ�صتاذة اأ�صماء اجلوير.

طالبات »المالية« يحصدن المركز الثاني 
في تحدي »بلومبيرغ«

 

الثاين  املركز  الأعمال  اإدارة  بكلية  املالية  ق�صم  فريق من طالبات  حقق 

م�صك  اأكادميية  نظمته  والذي  القت�صادية،  لالأبحاث  بلومبريغ  يف حتدي 

وبلومبريغ للعام 2020/2021م.

وتكون الفريق من الطالبات رغد العتيبي ومنرية العجمي وترف العليان، 

وباإ�صراف وم�صاندة من الدكتورة غادة املنجم، وقدم الفريق تقريراً عن »اآثار 

بحثياً  64 فريقاً  ال�صعودي« متقدمني على  فريو�س كورونا على القت�صاد 

م�صاركاً من 13 جامعة من اململكة العربية ال�صعودية.

وقدم الدكتور �صعد الغامن عميد كلية اإدارة الأعمال تهنئته بتحقيق هذا 

الإجناز، فيما بارك رئي�س ق�صم املالية الدكتور عا�صم احلمي�صي للطالبات 

الفائزات م�صيداً بتقريرهم وجهدهم البحثي واإنتاجهم العلمي موؤكداً على 

متيزهم واإجنازهم.

تكريم المتميزين في »طور جامعتك« 
و»جودة الحياة«

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن حممد م�صملي 

نظمت عمادة التطوير واجلودة برئا�صة عميدها الدكتور مبارك القحطاين 

»طّور  مبادرة  املتميزة يف  امل�صاركات  اأ�صحاب  وتكرمي  نتائج  اإعالن  فعالية 

جامعتك«، وم�صابقة »جودة احلياة اجلامعية بروؤية 2030«.

وياأتي ذلك يف اإطار حر�س عمادة التطوير واجلودة على حتفيز من�صوبي 

الداعمة  التطويرية  وامل��ب��ادرات  الأف��ك��ار  اأ�صحاب  اجلامعة  ومن�صوبات 

للحراك التطويري امل�صتمر باجلامعة، وكذلك الطالب والطالبات امل�صاركني 

يف م�صابقة جودة احلياة اجلامعية بروؤية 2030 التي اأقيمت �صمن احتفال 

اجلامعة باليوم العاملي للجودة الذي مت عقده بعنوان »اجلودة للتميز«.

بهذه  اأك��د  م�صملي  علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

من�صوبيها  م�صاركة جميع  على  احلر�س  كل  اجلامعة حري�صة  اأن  املنا�صبة 

ومن�صوباتها يف دعم احلراك التطويري باجلامعة، كما اأن اجلامعة ترحب 

باملبادرات والأفكار التطويرية، وت�صعد بجميع املبادرات التي تعرب عن الولء 

للجامعة، ومن ثم الوطن.

مبارك  الدكتور  عميدها  بقيادة  واجلودة  التطوير  لعمادة  ال�صكر  ووجه 

القحطاين وجميع فريق العمل يف مبادرة »طّور جامعتك« وم�صابقة »جودة 

رئي�س  ملعايل  اجلزيل  ال�صكر  وجه  كما   ،»2030 بروؤية  اجلامعية  احلياة 

اجلامعة لدعمه ورعايته للحراك التطويري باجلامعة. 

إجراء أكثر من 100 عملية إلزالة أورام قاع الجمجمة بالمناظير

»تكامل السياق البحثي« في حلقة نقاش غدًا


