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لقاء افتراضي مع عميد كلية اآلداب

 02أكثر من  100عملية إلزالة أورام قاع الجمجمة بالمناظير 12

تدشين برنامج التطوير المهني غدًا
حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجل��ام��ع��ة ،ال��دك��ت��ور ب���دران العمر،
ي��ع��ت��زم م��رك��ز اخل��ري��ج�ين ،ال��ت��اب��ع
لوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية يف جامعة امللك �سعود،
غداً االثنني ،تد�شني برنامج التطوير
املهني الذي يعنى بتطوير مهارات
خريجي وخ��ري��ج��ات جامعة امللك
�سعود املهنية ،وت�أهيلهم لالنخراط
يف �سوق العمل.
وقد �صرح وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
بن �صالح النمي� ،أن وكالة اجلامعة
ل��ل�����ش���ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ت�����س��ع��ى ل��ل��ن��ه��و���ض ب��امل��خ��رج��ات
التعليمية من خالل برامج �أكادميية
متميزة تن�سجم مع خطط التنمية
واحتياجات �سوق العمل؛ م�ؤكداً �أن
برنامج التطوير املهني يعد جتربة
رائدة و�أحد م�ؤ�شرات جناح اجلامعة

كونه يعمل وفق خطط قابلة للتطوير
وال��ت��دري��ب والتعديل ،تتنا�سب مع
احتياجات �سوق العمل.
ك��م��ا �أك���د امل�����ش��رف ع��ل��ى مركز
اخلريجني ،الدكتور �أن�س بن حممد
ال�شعالن ،حر�ص جامعة امللك �سعود
الدائم على ت�أهيل الكوادر الب�شرية
من خريجيها وخريجاتها وتزويدهم
باملهارات املهنية الالزمة مبا يتوافق
مع ر�ؤية اململكة  ،2030م�شريا �إىل
دور مركز اخلريجني ،عرب �إطالق
ب��رن��ام��ج التطوير امل��ه��ن��ي ،يف رفع
ن�سبة التوظيف خلريجي اجلامعة،
وجعلها منوذجا يحتذى به من خالل
التعريف ب�أ�صحاب اخل�برة منهم
وعر�ض خرباتهم للمخت�صني.
ويهدف برنامج التطوير املهني
�إىل بناء من��وذج مهني رائ��د وق��ادر
على مواكبة �سوق العمل من خالل
ع����دة خ���دم���ات ت�����ش��م��ل ج��ل�����س��ات

ا�ست�شارية ف��ردي��ة ،وور�����ش عمل
تدريبية مقدمة من �أبرز املخت�صني
يف ال��ق��ط��اع�ين ال���ع���ام واخل���ا����ص،
وم�����س��اع��دة ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج على
تطوير �سريهم الذاتية ،والتدريب
على اجتياز املقابالت الوظيفية،
كما ميكن للخريج �إذا كان على ر�أ�س
العمل من احل�صول على اال�ست�شارة
املهنية ال�لازم��ة لتقييم وظيفته
احلالية �أو تغيري قطاع العمل .يذكر
�أن حفل التد�شني �سيقام على من�صة
زووم ،غداً الإثنني  17رجب 1442
ه املوافق  1مار�س  ،2021ال�ساعة
�صباحا .وميكن معرفة
العا�شرة
ً
املزيد من التفا�صيل عرب ح�ساب
مركز اخلريجني بجامعة امللك �سعود
على تويرت «@.»alumniksu1
ملزيد من املعلومات عن الربنامج:
https://youtu.be/6XYlBxG8Xc

حفل ختامي وتكريم الفائزين باللقاء العلمي

كتب :فهد الفليج
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة
ال���دك���ت���ور ب������دران ال���ع���م���ر ،رع��ى
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور حم��م��د بن
���ص��ال��ح ال��ن��م��ي ،احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي
لإع�لان �أ�سماء الفائزين يف اللقاء
العلمي احل��ادي ع�شر وتكرميهم،

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

والذي نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب
ممثلة ب��وك��ال��ة ال��ع��م��ادة للأن�شطة
وال�����ش��راك��ة ال��ط�لاب��ي��ة ،وذل���ك يوم
الأرب���ع���اء 1442 /7 /5هـ ،عن
طريق البث التزامني «ع��ن بعد»،

بح�ضور عميد �ش�ؤون الطالب د.
فهد القريني ،ووكيل عمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب للأن�شطة وال�����ش��راك��ة د.
ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي ،ووك��ي��ل��ة ع��م��ادة
�ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات
د .ر�ؤى القفيدي ،وبح�ضور �أع�ضاء
وع�ضوات اللجنة املنظمة للقاء..
التفا�صيل �صـ 9

تدشين الخطة
التشغيلية لكلية
التربية

اكتشاف مادة نانو أنبوبية نادرة
ونشرها في «نيتشر»

مت اكت�شاف �أحد الأنواع اجلديدة والفريدة على م�ستوي العامل والنادرة
من املواد الطبيعية النانو �أنبوبية ومل تكن موجودة من قبل على م�ستوي
العامل �أجمع ،ولكن لها �شبيه عاملي ال يتمتع �إطالقا مبوا�صفات وخوا�ص
املادة ال�سعودية اجلديدة ،و�سعر املادة امل�شابهة الأمريكية غال جدا حيث
يبلغ �سعر املائة جرام اخلام منها تقريبا  400ريال �سعودي.
التفا�صيل �صـ 3

ريناد الحسين :اختراعي يمكن أن
يخدم  ٤00مليون أصم

د�����ش����ن وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة
للتخطيط والتطوير الدكتور
علي حممد م�سملي يوم الأحد
امل��ا���ض��ي  9رج���ب 1442هـ
اخل��ط��ة الت�شغيلية الثانية
« »2023 2021-للخطة
الإ�سرتاتيجية لكلية الرتبية
« »2030 2018-بح�ضور
ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة
ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ب��ن ه��ادي
القحطاين ،وعدد من عمداء
الكليات باجلامعة ،وعمداء
كليات الرتبية باململكة ،وعدد
كبري من من�سوبي كلية الرتبية
واجل���ام���ع���ة ،وامل��ه��ت��م�ين من
خارجها.
التفا�صيل �صـ 6

ريناد بنت م�ساعد احل�سني ،طالبة ذكية ومتفوقة وطموحة ،تدر�س �سنة
�أوىل يف كلية الطب ،تخ�ص�ص طب وجراحة� ،سجلت ا�سمها ب�أحرف من
ذهب حملياً وعاملياً �ضمن فئة الأ�شخا�ص املوهوبني واملخرتعني واملبتكرين،
وح�صل اخرتاعها املخ�ص�ص خلدمة ال�صم على جوائز عاملية ،ا�ست�ضافتها
«ر�سالة اجلامعة» لتلقي ال�ضوء على م�سريتها التعليمية والعلمية و�إجنازاتها
التفا�صيل �صـ 8
وطموحها..
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ا�ستعر�ض الإجنازات والتحديات وا�ست�رشف التوجهات

لقاء افتراضي مفتوح مع عميد كلية اآلداب
حضر اللقاء أكثر من  100عضو وتم استعراض أقسام اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واإلعالم
استكملت متطلبات االعتماد وحصلت عليه
منجزات الكلية وتوجهاتها في المرحلة القادمة
ت��غ��ط��ي��ة :ن�����ورة ال��ع��ث��ي��م ،جن��ود
احل���زمي���ي ،الرا ال��ع�����س��ايل ،رمي
العتيبي ،ماجد العتيبي ،عبداهلل
احلري�شي
نظمت كلية الآداب ي��وم الأح��د
املا�ضي  1442 / 7 /9هـ املوافق
20121 /2 /21م ،لقاء افرتا�ضيا
لعميد الكلية الدكتور نايف بن ثنيان
�آل �سعود مع وكالء الكلية ،ور�ؤ�ساء
الأق�سام ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
وذل��ك عرب من�صة «زووم» ملناق�شة
منجزات الكلية و�أق�سامها وعر�ض
توجهات الكلية يف املرحلة القادمة
واال�ستماع مل�شاركات �أع�ضاء هيئة
التدري�س و�آرائهم.
ح�ضور كبري
ح�ضر اللقاء �أكرث من  100ع�ضو
هيئة تدري�س للتحاور حول منجزات
الكلية و�أق�سامها وعر�ض توجهات
الكلية يف املرحلة القادمة واال�ستماع
مل�شاركات �أع�ضاء هيئة التدري�س
و�آرائ���ه���م .كما ح�ضر اللقاء وكيل
الكلية لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
د .عبدالوهاب �أب��ا اخل��ي��ل ،ووكيل
الكلية للدرا�سات العليا د .فار�س
ال���ذك���ري ،ووك��ي��ل الكلية للتطوير
واجلودة د� .سليمان النا�صر ،ووكيلة
الكلية ل�ش�ؤون الطالبات د� .أروى
الر�شيد ،ور�ؤ�ساء الأق�سام.
تهنئة الر�ؤ�ساء اجلدد
ا�ستهل عميد كلية الآداب اللقاء
بتقدمي التهاين والتربيكات لر�ؤ�ساء
الأق�����س��ام اجل���دد ال��ذي��ن مت تعينهم
حديثاً ،وهم الدكتور مفرح القرادي
يف مهمته اجل��دي��دة لرئا�سة ق�سم
اجلغرافيا ،الدكتور �إبراهيم عزيزي
ل��رئ��ا���س��ة ق�سم ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة،
ال��دك��ت��ور ذي��ب ال��دو���س��ري لرئا�سة
ق�����س��م ال���درا����س���ات االج��ت��م��اع��ي��ة،
الدكتورة عهود ال�شهيل لرئا�سة ق�سم
الإعالم ،متمنياً لهم التوفيق وال�سداد
وا���س��ت��ك��م��ال امل�����س�يرة الأك��ادمي��ي��ة
والإدراية لزمالئهم ال�سابقني.
دور ريادي
ا�ستعر�ض د� .آل �سعود ال��دور
الريادي للكلية يف النهو�ض بالتنمية
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة يف اململكة،
مو�ضحاً �أثر انعكا�س خمرجاتها على
امل�ستوى املهني والعلمي خلريجيها
ال��ذي��ن �أ�صبحوا ق��ادة متميزين يف
كثري من الأعمال �سواء على امل�ستوى
احلكومي �أو القطاع اخلا�ص ،م�شرياً
�إىل ظ���روف جائحة ك��ورون��ا التي
مرت على العامل واململكة كجزء منه،
و�أث����رت على ك��اف��ة امل��ج��االت ،ومن
�ضمنها امل�سرية التعليمية ،و�أ�شاد
ب ��إدارة اململكة للأزمة منذ بدايتها،
ودوره������ا يف ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��دي��د من
الإجراءات االحرتازية ،والدور الذي
�ساهمت فيه الكلية يف هذا اجلانب.
�أهم املنجزات
ب����دوره �سلط ال��دك��ت��ور �سليمان
النا�صر وكيل الكلية للتطوير واجلودة،
ال�ضوء على �أهم منجزات الكلية يف
الفرتة الأخرية ،موجهاً ال�شكر ملعايل
رئي�س اجل��ام��ع��ة و���س��ع��ادة ال��وك�لاء
الذين ال ي�ألون جهدا يف تقدمي كل
ما حتتاجه الكلية من دعم وتطوير،

و ُمعدداً تلك الإجنازات يف عدة نقاط
�أهمها النجاح يف موا�صلة العملية
التعليمية والإداري������ة والفعاليات
والأن�شطة املرتبطة بها �أثناء اجلائحة
باحرتافية ،من خالل املتابعة وتطبيق
الإجراءات االحرتازية واحتفاء الكلية
وجميع اق�سامها باليوم الوطني،
وغ�يره��ا م��ن امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ي مت
التنظيم لها عن بعد.
البحث العلمي
وف��ي��م��ا يخ�ص ال��ب��ح��ث العلمي،
ا�ست�شهد بالعديد م��ن الإجن����ازات
منها الن�شاط امللحوظ لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف الن�شر الدويل للأبحاث
وامل�شاريع العلمية �سواء يف جمالت
مفهر�سة يف قواعد البيانات �أو غريها،
وا�ستحداث برنامج دكتوراه يف ق�سم
الإع�ل�ام ،وبرنامج دك��ت��وراه يف ق�سم
علم املعلومات ،وحتديث برناجمي
امل��اج�����س��ت�ير وال���دك���ت���وراه يف اللغة
العربية ،والعمل على حتديث برنامج
املاج�ستري البيني يف الأدب املقارن،
وتعديل م�سمى برنامج املاج�ستري
بق�سم علم املعلومات لي�صبح ماج�ستري
الآداب يف علم املعلومات ،وتعديل
برنامج الدكتوراه يف ق�سم اجلغرافيا،
وا�ستحداث برنامج ماج�ستري تنفيذي
يف نظم املعلومات اجلغرافية بنظام
التعليمامل�ستمر.
اجلمعيات العلمية
و�أ����ش���ار ال��دك��ت��ور ال��ن��ا���ص��ر �إىل
الإجن������ازات املتعلقة باجلمعيات
العلمية ،ومنها ا�ستحداث اجلمعية
ال�سعودية لل�سانيات ،وا�ستحداث
اجلمعية ال�سعودية ل�ل�أدب املقارن،
كما ت��ط��رق للجوائز ال��ت��ي ف��از بها
من�سوبو الكلية ،ومنها جائزة امللك
�سلمان للدرا�سات العليا يف تاريخ
اجلزيرة العربية وح�ضارتها ،جائزة
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��درا���س��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ت��م��ي��ز يف البحث
العلمي ،ج��ائ��زة �شوامخ امل ��ؤرخ�ين
العرب التي ح�صلت عليها الدكتورة
�إل��ه��ام البابطني وال��دك��ت��ورة ح�صة
اجل�بر ،وجائزة امللك �سعود للتميز
العلمي التي ح�صلت عليها الدكتورة
�سلمى ه��و���س��اوي وال��دك��ت��ورة �أم��ل
التميمي والدكتورة نورة القحطاين،

وجائزتي التميز الن�سائي لل�شعر
والتميز العلمي التي ح�صلت عليها
ال��دك��ت��ورة هند امل��ط�يري ،وج��ائ��زة
التميز البحثي التي ح�صل عليها
الدكتور عبدالعزيز املانع� ،إ�ضافة
�إىل ح�صول الدكتور �سعد احل�سني
على جائزة امللك عبداهلل للرتجمة،
والدكتورة ثريا البدوي على جائزة
�أف�ضل �أ�ستاذة جامعية ،والأ�ستاذة
�أري���ج حممد ال�سويلم على جائزة
ابن بطوطة لأدب الرحلة من املركز
الثقايف اجلغرايف العربي.
امل�ؤمترات وامللتقيات
وا�ستعر�ض الدكتور النا�صر �أبرز
ال���ن���دوات وامل����ؤمت���رات وامللتقيات
العلمية ،التي نظمتها الكلية �أو �شاركت
بها ومنها :امللتقى الثاين للكرا�سي
واملراكز العلمية ال�سعودية يف اخلارج،
كر�سي امللك �سلمان ،امل�ؤمتر الدويل
الثالث «املنجز اللغوي والأدب���ي يف
الدرا�سات الأجنبية» ،م�ؤمتر «الإعالم
وال��ت��ن��م��ي��ة» ،م��ل��ت��ق��ى امل�����س��ت��ج��دات
البحثية يف تخ�ص�صات كلية الآداب،
م��ل��ت��ق��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف كلية
الآداب ،امل�شاركة يف معر�ض الكتاب
والأن�����ش��ط��ة الثقافية واالح��ت��ف��االت
الوطنية ،الندوة ال�سعودية التا�سعة
لدرا�سات تاريخ اجل��زي��رة العربية،
ال��ن��دوة العلمية ال�سنوية الداخلية
لق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها ،امللتقى
الإع�لام��ي بق�سم الإع��ل�ام ،ملتقى

احل��وار العلمي بق�سم اللغة العربية
و�آدابها ،اليوم العاملي لنظم املعلومات
اجلغرافية ،املعر�ض اخلتامي لأن�شطة
طالبات ق�سم الإع�ل�ام� ،إ�ضافة �إىل
عقد اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات
االجتماعية لأك�ث�ر م��ن  6ن���دوات،
وا�ستحداث مركز الكتابة يف ق�سم
اللغة الإجنليزية ،والتقرير الأ�سبوعي
ل�صحيفة ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة حتت
�إ�شراف ق�سم الإعالم.
االعتماد الأكادميي
فيما يخ�ص االعتماد الأكادميي؛
فقد ا�ستكملت �أربعة �أق�سام وهي:
اللغة العربية ،والتاريخ ،واجلغرافيا،
والإع����ل���ام ،م��ت��ط��ل��ب��ات االع��ت��م��اد
الأك���ادمي���ي ال��وط��ن��ي ،وجن��ح��ت يف
احل�صول عليه ،كما اعتمدت الكلية
خم�س برامج معتمدة دولياً ،وفيما
يخ�ص الآي��زو �أو نظام �إدارة اجلودة
الإداري�����ة ،ح�صلت الكلية يف وقت
�سابق على �شهادة الآي���زو ،2008
وا�ستكملت حاليا جميع متطلبات
احل�صول على �شهادة الآيزو .2015
ال�شراكات واالتفاقيات
ويف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه ا���س��ت��ع��ر���ض
الكتور النا�صر م��ذك��رات التفاهم
واالت��ف��اق��ي��ات وال�����ش��راك��ات التي
عقدتها الكلية ب�أق�سامها املختلفة
م��ع ال��ع��دي��د م��ن اجل���ه���ات ،ومت��ت
الإ�شارة �إىل ا�ستحداث العديد من
ال��وح��دات كوحدة م�صادر التعلم،

ووحدة العالقات املجتمعية ،ووحدة
�إدارة امل�شاريع ،ووح��دة التدريب،
�إ�ضافة مل�شروع ن�شر ثقافة اجلودة،
م�شروع تنمية امل��ه��ارات الكتابية،
م�شروع تطوير �إجراءات تقييم نواجت
التعلم وفعالية التدري�س� ،إ�ضافة �إىل
املبادرات ،والتي من �أهمها مبادرة
ال��ط��ال��ب امل����درب ،م��ب��ادرة ع��ط��اء،
مبادرة بناء دليل حمتويات وخدمات
مكتبة كلية الآداب بلغة ب��راي��ل،
مبادرة �إن�شاء مكتب لتعزيز العمل
التطوعي على م�ستوى اجلامعة،
وم����ب����ادرة دع����م ن�����ش��ر الأب���ح���اث
االجتماعية املتعلقة بجائحة كورونا،
وغريها من املبادرات.
زيادة الإقبال
ب���د�أت امل��داخ�لات بكلمة وكيل
ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����ش ��ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة د.
ع��ب��دال��وه��اب �أب����ا اخل��ي��ل حت��دث
فيها ع��ن �إجن���ازات الكلية �شاك ًرا
عميد الكلية ووك�لاءه��ا ور�ؤ���س��اء
الأق�سام والإداري�ين و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وال��ط�لاب ،م�شرياً �إىل
�أهم التحديات التي واجهتها الكلية
وهي جائحة كورونا ،وا�صفاً ع�ضو
هيئة التدري�س ب�أنه املحور الرئي�س
يف حتمل هذه امل�س�ؤولية وتو�صيل
امل��ع��ل��وم��ة وت��خ��ري��ج ط��ال��ب متمكن
يف �سوق العمل ،ال�سيما مع زي��ادة
الإقبال على االلتحاق بكلية الآداب
خالل ال�سنوات املا�ضية.

جودة املخرجات
وك��ي��ل الكلية ل��ل��درا���س��ات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي د .فهد ال��ذك��ري
���ش��دد يف م��داخ��ل��ت��ه ع��ل��ى ���ض��رورة
االل��ت��زام بتوجيهات اجل��ام��ع��ة ب ��أن
تكون االختبارات الف�صلية والنهائية
ح�ضورية ،ون ّوه ل�ضرورة تعزيز البحث
العلمي خ�صو�صا لدى الطالب ،الفتا
�إىل �أن الدرا�سات العليا �أ�صبحت
مدفوعة ،ما �سيجعل الطالب يبحث
عن املخرج الأف�ضل ،وما �سيفر�ضه
ذل���ك ع��ل��ى الأق�����س��ام م��ن ���ض��رورة
حتديث اخلطط وج��ودة املخرجات
مبا يتوازن مع املبلغ املدفوع.
تدريب تعاوين
مداخلة وكيلة الكلية الدكتورة �أروى
الر�شيد عربت فيها عن فخرها بهذا
الكم م��ن الإجن����ازات التي حققتها
الكلية خ�لال ث�لاث �سنوات فقط،
و�أعربت عن تقديرها للجهد اجلماعي
لكل من�سوبي الكلية حتت قيادة �سمو
الأمري ،منوهة �إىل ا�ستحداث وحدة
التدريب التعاوين ،وما �سيتبعه ذلك
من دعم جميع الأق�سام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س الذين يعملون يف التدريب
امليداين لإجناح هذه الوحدة.
فر�ض الر�سوم
من جانبه طرح الدكتور عبداهلل
اخلرا�شي يف مداخلته ا�ست�شراف
م�ستقبل الدرا�سات العليا بعد فر�ض
الر�سوم ،والتفكري يف �إن�شاء مركز
للت�سويق على م�ستوى الكلية.
ا�ست�شراف امل�ستقبل
يف حني دارت مداخلة الدكتورة
�أمل التميمي حول فكرة ا�ست�شراف
امل�ستقبل فيما يخ�ص التعليم عن بعد؛
بجعله خياراً متاحاً ح�سب الرغبة
بعد جائحة كورونا ،ومدى توجهات
اجلامعة لتوفريه مب��ا يتنا�سب مع
الظروف االجتماعية لبع�ض الطالب.
واقرتح الدكتور فهد املطلق من ق�سم
اجلغرافيا ،يف مداخلته� ،إن�شاء رابط
ي��ق��وم م��ن خ�لال��ه ك��ل ع�ضو بتعبئة
ن�شاطاته و�إجن��ازان��ه؛ جتنباً مل�شكلة
عدم و�صولها لوحدة اجلودة بالكلية.
متطلبات التحول
م���داخ���ل���ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ل��ك
ال�شلهوب م�����ش��رف وح���دة البحث
العلمي ،ناق�ش فيها نقطتني تتعلق
�أحداهما بوجود تفاوت يف اخلطط
البحثية لطالب ال��درا���س��ات العليا
من حيث القوة وال�ضعف ،م�شدداً
على �ضرورة االنتباه لذلك من قبل
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،فيما ت�ساءل
يف النقطة الأخ���رى ع��ن امل��ب��ادرات
التي تعدها اجلامعة لأع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س وال��ط�لاب لتتنا�سب مع
متطلبات التحول جلامعة بحثية.
رابط �إلكرتوين
وناق�ش الدكتور �صالح الغامدي
من ق�سم اللغة العربية فر�ص �إمكانية
تقوية العالقة بني الوحدات البحثية
املوجودة يف الكلية وربطها بالطالب،
وا�صفاً �إياها ب�أنها �ضعيفة ،مبدياً
ا�ستعداده للم�ساهمة يف ذل��ك� .أما
الأ���س��ت��اذة رمي امل��ط�يري م��ن ق�سم
الإعالم فاقرتحت يف مداخلتها �إن�شاء
رابط �إلكرتوين يتم تغذيته من الق�سم
بكل اجلهود والأن�شطة التي تتعلق
بخدمة املجتمع مبا�شرة.

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

أخبار

ي�ضم  48عيادة وتبلغ طاقته اال�ستيعابية  2600لقاح يف اليوم
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نائب وزير التعليم يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالجامعة

ك���ت���ب :ق���م���ا����ش امل��ن��ي�����ص�ير -
عبدالرحمن املن�صور
ت�صوير� :سارة احلمدان
اطلع معايل نائب وزي��ر التعليم
ل��ل��ج��ام��ع��ات وال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار
الدكتور حممد بن �أحمد ال�سديري،
ع��ل��ى ج���اه���زي���ة م���رك���ز ل��ق��اح��ات
فريو�س كورونا «كوفيد »19يف مقر
جامعة امللك �سعود ،وما ي�ضمه من
�إم��ك��ان��ي��ات طبية وفنية وب�شرية،
ي��راف��ق��ه م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبدالرحمن
العمر .ووقف د .ال�سديري مبعية
د .العمر خالل االفتتاح التجريبي
على جتهيزات املركز الذي ي�ستعد
ال�ستقبال من�سوبي اجلامعة من

�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
وذوي���ه���م وال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
ل��ت��ل��ق��ي ل���ق���اح «�أ����س�ت�رازي���ن���ي���ك���ا»
امل�ضاد لفايرو�س كورونا امل�ستجد
كوفيد .-19و�أو�ضح الدكتور بدران
العمر يف ت�صريح لو�سائل الإعالم
�أن ه��ذا املركز ي�أتي انطالقا من
امل�ساهمة املجتمعية التي توليها
جامعة امللك �سعود خلدمة طالبها
ومن�سوبيها واملواطنني واملقيمني،
وان�����س��ج��ام��ا م���ع ح��ر���ص ال��ق��ي��ادة
ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ال��ع��ن��اي��ة ب�صحة
اجلميع و�سالمتهم يف ك��ل �أرج��اء
هذا الوطن الغايل.
وقد مت جتهيز املركز على �أعلى
م�ستوى لتقدمي اللقاح للم�ستفيدين
ع�ب�ر  48ع���ي���ادة ل��ل��ق��اح��ات و8

ع��ي��ادات ل��ل��ح��االت ال��ط��ارئ��ة حيث
ت�صل الطاقة اال�ستيعابية للمركز
�إىل  2600لقاح يف اليوم ،ول�ضمان
ال�����س��رع��ة والتنظيم مت تخ�ص�ص
من�صة �إلكرتونية حلجز املواعيد.
م��ن جانبه �أ���ش��ار امل��دي��ر العام
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة
اجلامعية الدكتور �أحمد بن �صالح
هر�سي �إىل �أن املركز ُجهز بـ 48
عيادة بطاقة ا�ستيعابية ت�صل �إىل
 2000م�ستفيد يف اليوم الواحد،
مبينًا �أن اجلامعة �سخرت الطواقم
الإداري���ة والطبية املتخ�ص�صة يف
املركز حيث ُوزع��ت على خمتلف
الأق�سام ل�ضمان ان�سيابية رحلة
اً
و�صول
التطعيم بد ًءا من الت�سجيل
�إىل تلقي اجلرعة ومغادرة املركز

يف �إطار برنامج «الوفاء»

مع تطبيق الإج��راءات االحرتازية
والوقائية.
وذك����ر ال��دك��ت��ور ط���ه احل��ازم��ي
ع�ضو اللجنة املنظمة واملتحدث
الر�سمي للمركز �أنه متت اال�ستفادة
من التجربة الرائدة لوزارة ال�صحة
ال��ت��ي حققت ر���ض��ى م�ستخدمني
عال جدا ومت نقل هذه اخلربة �إىل
داخ��ل اجلامعة م��ع ت�سخري كافة
اجلهود وامل��وارد والكوادر الوطنية
امل ��ؤه��ل��ة م��ن م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة
لتقدمي اخلدمة وفق �أعلى املعايري.
و�أفاد �أن املركز يعمل بعد �أوقات
الدوام الر�سمي من ال�ساعة 5:00
م�ساء وحتى ال�ساعة  11:00م�ساء
ط��وال �أي���ام الأ���س��ب��وع مب��ا يف ذلك
�أي��ام �إج���ازة الأ�سبوع ،ومت اختيار

خريجو اإلعالم يلتقون د .الهالبي ثالث رئيس للقسم

بهو امل��دي��ن��ة اجلامعية للطالبات
م��ق��را ل��ه ل��ع��دة اع��ت��ب��ارات �أهمها
�سهولة ال��و���ص��ول وت��وف��ر امل��واق��ف
و�سعة املكان والتهوية وقدرته على
ا�ستيعاب �أع����داد ك��ب�يرة ل�سهولة
الدخول واخلروج منه.
و�أو����ض���ح �أن رح��ل��ة ال���زائ���ر ال
ت��ت��ج��اوز يف ال��غ��ال��ب  20دق��ي��ق��ة،
و�سيح�صل امل�ستفيد على جرعتني
بينها � 4أ�سابيع حتى � 12أ�سبوعا
مل��ن مل ي�����ص��ب ب��ف��اي��رو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد م��ن ق��ب��ل ،ومل���ن ت ��أك��دت
�إ�صابته ف�سيمنح جرعة واحدة �إذا
كان قد مر على �إ�صابته �أكرث من
� 6أ�شهر .اجلدير بالذكر �أن لقاح
«�أ�سرتازينيكا» �أحد اللقاحات التي
اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء حيث

اكتشاف مادة نانو أنبوبية نادرة
ونشرها في «نيتشر»

د.ال�شمراين

�ضمن فعاليات برنامج «الوفاء»
الذي تقوم به جلنة خريجي ق�سم
ا لإع��ل�ام ب��اجل��ام��ع��ة ،ن��ظ��م نخبة
م��ن خ��ري��ج��ي الق�سم و �أ���س��ات��ذت��ه
زيارة �شخ�صية للأ�ستاذ الدكتور
عبدالعزيز الهالبي ،ال��ذي توىل
رئا�سة الق�سم عام 1979م ،وذلك
ي���وم االث��ن�ين امل��ا���ض��ي  10رج��ب
1442هـ.
دار ال���ل���ق���اء ح����ول ذك���ري���ات
بدايات الق�سم وطبيعة التحديات

ال���ت���ي م���ر ب���ه���ا ،وب��ي�ن ال��دك��ت��ور
ال��ه�لاب��ي االه��ت��م��ام الكبري ال��ذي
�أول����ت����ه ال����دول����ة ل���ه���ذا ال��ق�����س��م
الوليد� ،آنذاك ،والدعم من �إدارة
اجل��ام��ع��ة مل���ا مي��ث��ل��ه م���ن �أه��م��ي��ة
ا�سرتاتيجية لبناء كوادر �إعالمية
م�ؤهلة تخدم الوطن .ويف نهاية
اللقاء �سلّم مقرر جلنة اخلريجني
ال��دك��ت��ور ع����ادل امل��ك��ي��ن��زي درع
«ال���وف���اء» ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز
الهالبي ،مقدرا و�شاكرا جهوده

وعطاءه خلدمة الق�سم وطالبه،
ب��دوره �أثنى رئي�س ق�سم الإع�لام
ا لأ���س��ب��ق د .عبدالعزيز الهالبي
على م��ب��ادرة «ال��وف��اء» م��ن ق�سم
ا لإع�لام وحتقيقها القيم النبيلة
التي غر�ستها جامعة امللك �سعود
يف طالبها ،م�ؤكدا �أهمية تعزيز
الروابط مع اخلريجني ملا ميثلونه
من ر�صيد جتارب وقيمة م�ضافة
ترفع �سمعة الق�سم واجلامعة.
وفد اخلريجني �ضم �أ .حممد

ال��ت��ون�����س��ي امل�����ش��رف ال��ع��ام على
قنوات  MBCيف ال�سعودية ،د.
جارح العتيبي من ق�سم الإعالم،
وع������دد م����ن خ���ري���ج���ي ال��ق�����س��م
ال��ع��ام��ل�ين يف ق��ط��اع��ات حكومية
وخ��ا���ص��ة ،وت����أت���ي ه���ذه ال��زي��ارة
�ضمن �سل�سلة زي��ارات تقوم بها
ال��ل��ج��ن��ة ل�����ش��خ�����ص��ي��ات ك���ان لها
ب�صمة يف ق�سم الإع�لام وحققت
ح�����ض��ورا وم�����ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة على
خارطة الإعالم الوطني.

�ضمن خطة �أع��م��ال وك��ال��ة كلية
الرتبية للتطوير واجلودة ومن باب
امل�س�ؤولية االجتماعية وم�شاركة
املجتمع يف تنميته ،نظمت وح��دة
العالقات املجتمعية بكلية الرتبية

دورة تطويرية بعنوان «كيف �أفكر
ب�إبداعية» بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة
اخل�يري��ة ل��رع��اي��ة الأي���ت���ام «�إخ����اء»
م�ؤخراً� .ألقت الدورة الدكتورة �شذا
بنت �إبراهيم الأ�صقه ع�ضو هيئة

ال��ت��دري�����س بق�سم ال�ترب��ي��ة الفنية،
وح�����ض��ر ال�����دورة  23م��ن الأي��ت��ام
«ب���ن���ات» ،وق���دم ن��ائ��ب م��دي��ر ف��رع
م�ؤ�س�سة «�إخ���اء» مبنطقة الريا�ض
�أ� .إبراهيم ال�شينان �شكره جلامعة

امللك �سعود وللدكتورة �شذا الأ�صقه
على هذه اللفته التطوعية الإن�سانية
ال��ت��ي ت�ساهم يف �سعي امل�ؤ�س�سة
لتحقيق اال���س��ت��ق��رار االجتماعي
والنف�سي للأيتام.

دورة «كيف أفكر بإبداعية» لأليتام

يعد من اللقاحات الرائدة يف العامل
واعتمدته �أي�ضاً وزارة ال�صحة ومر
بعدة مراحل من التجارب لقيا�س
الأمان والفاعلية.
وع�ب�ر احل���ازم���ي ع���ن ���س��ع��ادت��ه
ب��ر���ض��ى امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن امل��رك��ز
وحما�سهم وقال �إن ذلك �أمر حمفز
لفتح املركز للعمل بكامل طاقته
اال�ستيعابية ،كما �أ���ش��اد ب��ال��دور
املميز للمتطوعني واملتطوعات من
من�سوبي اجلامعة لإجناح الت�شغيل
التجريبي للمركز ،و�أو�ضح �أن هذا
املركز لي�س الوحيد حيث �أقيمت
مراكز لقاحات �أخرى داخل املدن
الطبية التابعة جلامعة امللك �سعود
خلدمة الطواقم ال�صحية ومن�سوبي
املدينة الطبية.

د.ال�شيخي

مت اكت�شاف �أحد الأنواع اجلديدة والفريدة على م�ستوي العامل والنادرة
من املواد الطبيعية النانو �أنبوبية ومل تكن موجودة من قبل على م�ستوي
العامل �أجمع ،ولكن لها �شبيه عاملي ال يتمتع �إطالقا مبوا�صفات وخوا�ص
املادة ال�سعودية اجلديدة ،و�سعر املادة امل�شابهة الأمريكية غال جدا حيث
يبلغ �سعر املائة جرام اخلام منها تقريبا  400ريال �سعودي.
واملادة املكت�شفة ال�سعودية خمتلفة كثريا وتتميز بخوا�ص فريدة ال مثيل
لها ،وهي خوا�ص هامة جدا يف اال�ستخدامات الطبية �أ�سا�سا وال�صناعية
والإلكرتونية ،وقد مت ت�سمية املادة ال�سعودية بالهالوي�سيت ال�سعودي حيث
�إنه ي�شبه الهالوي�سيت الأمريكي يف بع�ض اخلوا�ص.
وقد مت اكت�شاف املادة ال�سعودية يف عام  2009 / 1430ومت عمل درا�سة
ا�ستك�شافية معمقة ودقيقة لفح�صه والت�أكد من جميع خوا�صه امليكانيكية
والفيزيائية والكيميائية واحلرارية والدرا�سة املجهرية ب�أ�ستخدام الأجهزة
الإلكرتونية املختلفة ،وبعد الت�أكد الدقيق على مدى �سنوات طويلة وبعد
احل�صول على متويل من اخلطة الوطنية وا�ستكمال درا�ستها من خالل
بحث ممول من اخلطة الوطنية؛ مت بحمد اهلل ن�شر هذا االكت�شاف با�سم
جامعة امللك �سعود يف دوري��ة «نيت�شر» يف 2020 /12/ 9م https://
 ،5-78429-020-www.nature.com/articles/s41598وقد مت
ت�سجيلها يف االكت�شافات يف قاعدة البيانات العلمية برقم «،»41154
با�سم الأ�ستاذ الدكتور رفعت �أحمد ال�شيخي ،الباحث يف كر�سي بق�شان
لأبحاث الرتبة االنتفاخية بق�سم الهند�سة املدنية بكلية الهند�سة ،والذي
يديره وي�شرف عليه الدكتور م�صلح بن علي ال�شمراين.
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التعليم

استمرار العملية التعليمية
عن بعد حتى نهاية العام الدراسي
رفع معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ �شكره
وامتنانه ملقام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأم�ين -
حفظهما اهلل  -مبنا�سبة �صدور املوافقة ال�سامية على ا�ستمرار العملية
التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدرا�سي احلايل يف التعليم العام،
والتعليم اجلامعي ،وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ،وفق
ال�ضوابط والتعليمات املطبقة حالياً.
ً
و�أكد وزير التعليم على �أن القرار ي�أتي ت�أكيدا على اهتمام القيادة
الر�شيدة � -أعزها اهلل  -ب�سالمة الطالب والطالبات وكافة من�سوبي
التعليم من خماطر تع ّر�ضهم للإ�صابة بفريو�س كورونا ،وحر�صها على
ا�ستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد يف ظل جائحة كورونا ،ودعماً
مل�سرية النجاح ال��ذي حتقق للتعليم عن بُعد يف اململكة ،وتعزيزاً
لل�شراكة املجتمعية مع �أولياء الأمور والأ�سرة وم�ؤ�س�سات املجتمع ،حيث
ت�ضافرت كا ّفة اجلهود لتقدمي منوذج �سعودي فريد يف التعليم عن بُعد.
وي�أتي �إعالن ا�ستمرار التعليم عن بُعد ملا تبقى من �أ�سابيع الف�صل
الدرا�سي الثاين رغم ظروف اجلائحة ،وذلك بعد درا�سة واقع املرحلة
ال�سابقة من الف�صل الدرا�سي الثاين ،ونتيجة ملا �آلت �إليه الدرا�سات
امل�ستفي�ضة بني اللجان امل�شرتكة من التعليم العام واجلامعي للتقييم
واملتابعة ،والتن�سيق مع وزارة ال�صحة� ،إىل جانب ما حت ّقق من جناحات
للتعليم عن بُعد من خالل من�صة مدر�ستي ،والبدائل التعليمية املختلفة
كقنوات عني « 23قناة ف�ضائية» ،وقنوات درو�س يف اليوتيوب ،وبوابة
التعليم الوطنية ع�ين ،وتطبيق الرو�ضة االفرتا�ضية� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستمرار عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة يف اجلامعات والكليات
واملعاهد ،مبا يُعد جناحاً للتعليم يف اململكة.

مذكرة تعاون بين «السعودية»
وجامعة المؤسس

وقعت اخلطوط ال�سعودية مذكرة تفاهم مع جامعة امللك عبدالعزيز
للتعاون يف ت�أ�سي�س م�سارين جديدين ل�شهادة الدبلوم باجلامعة؛
هما :ال�ضيافة اجلوية ،والطاهي اجل��وي على منت الطائرة ،وذلك
�ضمن جهودهما امل�شرتكة لالرتقاء مب�ستوى الكفاءات الوطنية يف
هذين املجالني ،واال�ستجابة للإقبال على هذين التخ�ص�صني ،وتلبية
احتياجات �سوق العمل املحلي املتزايدة ،ودعم جهود توطني الوظائف
يف قطاع النقل اجلوي ال�سعودي.
وقع مذكرة التفاهم الكابنت �إبراهيم الك�شي ،الرئي�س التنفيذي
للخطوط ال�سعودية ،والدكتور نا�صر البقمي ،عميد كلية ال�سياحة يف
جامعة امللك عبدالعزيز ،بح�ضور الدكتور من�صور الأن�صاري� ،أ�ستاذ
�إدارة ال�ضيافة امل�ساعد ورئي�س ق�سم �إدارة ال�ضيافة باجلامعة.

 5مشروعات تتوج جامعة الملك
فيصل في مسار البحوث التطبيقية

حققت جامعة امللك في�صل بالأح�ساء املركز الأول بني اجلهات
املتقدمة يف �إعداد امل�شاريع املقرتحة يف م�سار الأبحاث التطبيقية يف
جمال النخيل والتمور لوزارة البيئة واملياه والزراعة ،بقبول خم�سة من
م�شاريعها.
انعكا�سا
وعدّ رئي�س اجلامعة الدكتور حممد العوهلي هذا الإجناز
ً
ملا ت�شهده اجلامعة من حراك بحثي وا�سع ي�أتي حتقي ًقا لتوجهات وزارة
التعليم نحو تعزيز جماالت البحث واالبتكار ،وتعزيزًا لإ�سهامها الوطني
يف حتقيق ر�ؤية اململكة  ،2030مبيناً �أن البحث املخت�ص مبجال النخيل
والتمور ي�أتي يف �سياق منجزات هوية اجلامعة امل�ؤ�س�سية املتطلعة
لتحقيق الأمن الغذائي واال�ستدامة البيئية.
و�أ�شار العوهلي �إىل احت�ضان اجلامعة مركزًا بحث ًّيا علم ًّيا متقد ًما
متخ�ص�صا يف جمال علوم النخيل والتمور يف اجلامعة.
ً
من جانبه �أو�ضح مدير مركز التميز البحثي للنخيل والتمور الدكتور
نا�شي القحطاين� ،أن وزارة البيئة واملياه والزراعة اختارت امل�شاريع
الفائزة بعد �أن حققت ال�شروط الالزمة كافة لدخول املناف�سة املتمثلة
يف «م�شروع درا�سة كفاءة م�صانع التمور الت�شغيلية ومنافذ التح�سني،
م�شروع كا�شفات حيوية تعتمد على مركبات ال�سليلوز النانونية للك�شف
عن هيدروك�سي ميثيل فورفورال يف دب�س التمر ،م�شروع درا�سات على
تقليل �أو منع تق�شري ثمار نخيل التمر ،م�شروع تطبيق تقنيات الأجواء
الهوائية املعدلة يف تعبئة وتغليف التمور للحد من الفاقد والهدر يف
اململكة العربية ال�سعودية ،وم�شروع درا�سة تتبع جودة التمور من خالل
اخل�صائ�ص الكهربائية �أثناء التخزين».
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ا�ستعر�ض اخلطة الإ�سرتاتيجية للمركز ومعايري اجلودة يف التعليم

وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس إدارة
«مركز اليونسكو اإلقليمي»
تر�أ�س معايل وزير التعليم رئي�س
جمل�س مركز اليون�سكو الإقليمي
ل��ل��ج��ودة وال��ت��م � ّي��ز يف التعليم د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ ،اجتماع
جمل�س �إدارة امل��رك��ز ع��ن بُ��ع��د يف
دورت���ه ال�ساد�سة ،وذل���ك بح�ضور
ع��دد م��ن �أ���ص��ح��اب امل��ع��ايل وزراء
التعليم يف الدول العربية ،وقيادات
بع�ض الهيئات التعليمية املحلية
والإقليمية.
وناق�ش االجتماع القواعد املنظمة
للجنة اال���س��ت�����ش��اري��ة ،وا�ستعر�ض
التقرير املايل لعام2020م ،واخلطة
الإ����س�ت�راجت���ي���ة ل��ل��م��رك��ز ،ك��م��ا مت
ا�ستعرا�ض ومناق�شة نتائج الور�شة
الإقليمية ح��ول امل��ع��اي�ير العربية
للجودة يف التعليم ،وبع�ض امل�شاريع
والربامج املقرتحة كم�شروع تعليم
القراءة والكتابة يف مرحلة الطفولة

املبكرة يف الدول العربية ،والفاقد
التعليمي يف التعليم ال��ع��ام �أث��ن��اء
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ،وت��ط��وي��ر ب��رام��ج
التعليم اجلامعي يف الدول العربية
يف �ضوء مهارات ومهن امل�ستقبل،
�إ�ضافة �إىل مناق�شة حوكمة نظم
م�ؤ�س�سات تقومي التعليم العام يف
الدول العربية ،وممار�سات التعامل

م��ع ال���درا����س���ات ال��دول��ي��ة وا���س��ع��ة
ال��ن��ط��اق ،ك��ذل��ك ج���ودة �سيا�سات
ومم��ار���س��ات التعليم ع��ن بُ��ع��د يف
التعليم العام يف الدول العربية.
و�أو�ضح مدير عام مركز اليون�سكو
الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم
والأم�ي�ن ال��ع��ام ملجل�س الإدارة د.
عبدالرحمن املدير�س �أن االجتماع

حظي مب�شاركة وا�سعة من �أ�صحاب
امل��ع��ايل وامل�����س ��ؤول�ين ،ومت خالله
التو�سع يف طرح املو�ضوعات التي
يُعنى بها املركز ب�شكل مبا�شر ،و�أي�ضاً
م��ا يتعلق منها بتحديات املرحلة
اال�ستثنائية التي مير بها العامل يف
ظل جائحة كورونا واملرتبطة بربامج
وم�شروعات التعليم ،مبيناً �أن دور
اململكة يف تطوير ج���ودة التعليم
ومتيز خمرجاته رائد على م�ستوى
املنطقة العربية ،وم��ب��ادرة حكومة
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأمني ـ حفظهما اهلل -
لإن�شاء وا�ست�ضافة مركز اليون�سكو
الإقليمي للجودة والتم ّيز يف التعليم؛
من���وذج ل��ل��م��ب��ادرات النوعية التي
تقدمها اململكة لإقليمها العربي،
وذل���ك لتعزيز ال��ت��م� ّي��ز والنهو�ض
بجودة التعليم.

�أكد ا�ستمرار تطوير البيئة التعليمية وتوفري تقنيات البناء احلديثة

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

د�شن معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ املبنى اجلديد
ل�شركة تطوير للمباين «،»TBC
بح�ضور م�ساعد وزير التعليم د� .سعد
�آل فهيد ،وم .فهد بن �إبراهيم احلماد
الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،وعدد من
م�س�ؤويل التعليم.
وث ّمن يف كلمته هذه املنا�سبة جهود
القيادة الر�شيدة  -حفظها اهلل  -يف
تطوير العملية التعليمية �ضمن م�سرية
التطوير املباركة يف ب�لادن��ا ،منوهً ا
بال�شراكة بني وزارة التعليم و�شركة
تطوير للمباين ،وال��ت��ي تقوم ب��دور
حيوي يف �إح��داث النقلة النوعية يف
َّ
ملف املباين املدر�سية خالل الأعوام

الأخرية.
و�أكد د�.آل ال�شيخ �أن وزارة التعليم
�ستوا�صل العمل م��ع �شركة تطوير

للمباين لتحقيق �أه��داف ال��وزارة يف
ت�شييد املباين التعليمية النموذجية يف
جميع املناطق واملحافظات ،وفق �أعلى

املوا�صفات واملقايي�س ،معتمدين على
اخلربات ال�سعودية التي تقود ال�شركة
نحو ما نتطلع �إليه من مت ّيز و�إبداع .من
جهته� ،أ�شاد الرئي�س التنفيذي ل�شركة
تطوير للمباين م .فهد احلماد بالدعم
ال�سخي من حكومة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل العهد الأمني -
حفظهما اهلل  -والدعم الكامل من
وزارة التعليم بقيادة د .حمد �آل ال�شيخ
لتنفيذ م�شروعات ال�شركة ،م�ؤكداً
على �أن �شركة تطوير للمباين ت�سعى
لتحقيق �إ�سرتاتيجية وزارة التعليم يف
تهيئة البيئة التعليمية املح ّفزة على
الإبداع ليوا�صل الوطن ت�ألقه وازدهاره
وتقدمه يف قطاع التعليم.

«تأثير  »2021معرض إعالمي تفاعلي
بجامعة األميرة نورة

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة الأم��ي��رة ن���ورة
بنت عبدالرحمن ممثلة يف �إدارة
الإع��ل�ام وال��ت ��أث�ير امل��ع��ريف خ�لال
ت��د���ش�ين اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
 2025للجامعة ،م�ؤخراً ،املعر�ض
الإعالمي ال�سنوي «ت�أثري »2021
يف ن�سخته الأوىل ب��ه��دف عر�ض
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال���ت����أث�ي�ر امل��ع��ريف
للجامعة ،وذلك بح�ضور الدكتورة
�إي��ن��ا���س العي�سى رئي�سة اجلامعة
وقيادات اجلامعة على �أر�ض مركز
امل ��ؤمت��رات وال��ن��دوات يف اجلامعة
وال���ذي يعد �أول معر�ض �إعالمي
تفاعلي رقمي يف ال�سعودية.
وعر�ضت �إدارة الإعالم والت�أثري
امل���ع���ريف ���س��ل�����س��ل��ة م���ن م��ل��ف��ات��ه��ا
الإع�لام��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة
ب��امل��ن��ا���س��ب��ات املحلية والإقليمية
والعاملية ،حيث عملت الإدارة من

خ�لال ف��ري��ق عمل م��ن ال��ك��ف��اءات
الوطنية املتخ�ص�صة يف �صناعة
الر�سالة الإع�لام��ي��ة على مواكبة
�أبرز الأحداث املهمة على م�ستوى
اململكة التي ت�شغل ال���ر�أي العام
والق�ضايا املحلية والدولية و�صناعة
حمتويات �أ�صيلة وملفات معرفية
ن�����ش��رت ع�ب�ر م��ن�����ص��ات اجل��ام��ع��ة

الرقمية مم��ا �أث��م��ر ع��ن  16ملفا
معرفيا ت�ضمنت  700مادة رقمية.
وا�ستعر�ض احل�ضور حزمة من
امل��ل��ف��ات م��ن �أب���رزه���ا «م��ل��ف ن��ورة
وال���ع���امل ،وامل�����ر�أة و���ش��ه��ر م��ار���س،
ون��ورة املعرفة والتعليم عن بعد»
فيما �شاركت اجلامعة يف �صناعة
ر���س��ال��ت��ه��ا الإع�ل�ام���ي���ة م���ن خ�لال

ملفات �أخرى منها «احلياة وكورونا،
ورم�����ض��ان ن���ورة ،واخل���ط العربي،
وال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����س��ع��ودي »90
بينما ح�ضرت يف امل�شهد العاملي
من خالل عر�ض �إنتاج فريق العمل
مللف �شامل عن «ا�ست�ضافة اململكة
لقمة جمموعة الع�شرين» و�أخ�يرا
اطلع احل�ضور على «�إجنازات نورة
 2020و�سل�سلة ق�صة م��ن ن��ورة»
التي عك�ست من خاللها التفاعل
ال�سنوي للجهات التابعة للجامعة.
وك��ان الدكتور حمد �آل ال�شيخ
وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ق���د زار امل��ع��ر���ض
الإعالمي ال�سنوي «ت�أثري »2021
بعد تد�شينه للخطة اال�سرتاتيجية
 2025للجامعة وا���س��ت��م��ع �أث��ن��اء
جولته يف املعر�ض ل�شرح تف�صيلي
عن امللفات املعرفية ،وخطة �صناعة
املحتوى الإبداعي يف اجلامعة.
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«رابط خفي» بين ارتداء النظارات واإلصابة بكورونا

ق��د ي��ب��دو للوهلة الأوىل �أن ال
عالقة بني ارتداء النظارات الطبية
والإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد،
�إال �أن درا���س��ة حديثة ك�شفت عن
رابط مفاجئ بني هاذين املعطيني.
الدرا�سة التي �أج��راه��ا باحثون
هنود و�سلطت عليها ال�ضوء �صحيفة
«تليغراف» الربيطانية ،خل�صت �إىل
�أن م�ستعملي نظارات ال��ر�ؤي��ة �أقل
عر�ضة للإ�صابة بـ«كوفيد  »19من
غريهم ،حيث تقل لديهم عادة «فرك

الأعني بالأ�صابع» ب�شكل تلقائي.
ومنذ بدء انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد قبل �أك�ثر من ع��ام ،حذر
الأط��ب��اء م��ن ا�ستعمال الأي���دي يف
مل�س ال��ف��م �أو الأن���ف �أو العينني،
حمذرين من �أن ذلك ي�ؤدي �إىل نقل
عدوى كورونا ،حيث يجد الفريو�س
م��دخ�لا �إىل ج�سم الإن�����س��ان عرب
هذه الأع�ضاء .ودر�س الباحثون يف
الهند � 304أ�شخا�ص « 223ذكرا
و � 81أنثى» يف م�ست�شفى «كي يف»

ت�س ّبب اكت�شاف ح�صل عن طريق
ال�صدفة لأ�شكال حياة غريبة على
�صخرة حت��ت ج���روف جليدية يف
القطب اجلنوبي «�أنتارتيكا» بحرية
العلماء.
وك���ان ال��ب��اح��ث��ون ي��ح��ف��رون عرب
 900م�تر م��ن اجلليد يف اجل��رف
اجلليدي «،»Filchner-Ronne
وال����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى ب��ح��ر «وي��دي��ل»
اجل��ن��وب ال�شرقي ،عندما ع�ثروا
على خملوقات غري متوقعة «ترتبط
بقوة ب�صخرة» ،وتعي�ش يف الظالم،
ودرجات حرارة حتت ال�صفر.
وك��ان��ت امل��ج��م��وع��ة ال��ث��اب��ت��ة من
احل��ي��وان��ات ،وم��ن بينها الإ�سفنج
والعديد من الأن��واع التي قد تكون
غري معروفة �سابقاً ،من بني تلك
االكت�شافات.
وق����ال ع���امل الأح���ي���اء البحرية
وامل�ؤلف الرئي�سي لدرا�سة جديدة
ت���وث���ق ه�����ذا االك���ت�������ش���اف ،ه��ي��و
غريفيث�س :مل يكن متوقعاً �أن تعي�ش
مثل هذه احليوانات يف هذه الأماكن
ذات الظروف القا�سية لأنها بعيدة
جداً عن �ضوء ال�شم�س ،و�أي م�صدر
وا�ضح للغذاء».

و�أ�ضاف� :إن ر�ؤية هذه احليوانات
هناك كان مبثابة «مفاج�أة حقيقية»،
�إنها �أبعد بحوايل  160كيلومرتاً
حت��ت اجل����رف اجل��ل��ي��دي م��ق��ارن� ًة
بالأماكن التي مت فيها ر�ؤية حيوان
الإ�سفنج من قبل.
وتُ��ع��د املنطقة ال��واق��ع��ة �أ�سفل
اجلروف اجلليدية العائمة العمالقة
واحدة من �أكرث املوائل التي ال يُعرف
الكثري عنها يف ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة،
ولإلقاء نظرة على ما يحدث حتت
كتلة �ضخمة من اجلليد ،يتم حفر

املخ�ص�صة لعالج ك��ورون��ا مبنطقة
كانبور ديهات �شمايل الهند ،بني
� 26أغ�سط�س و� 8سبتمرب من العام
املا�ضي ،وكانت ت�تراوح �أعمارهم
بني  10و 80عاما ،و�أبلغوا جميعا
عن �أعرا�ض الفريو�س و�سئلوا عن
ا�ستعمال النظارات الطبية.
وقال  19باملائة منهم �إنهم كانوا
يرتدون نظارات يف معظم الأوقات،
مما �أدى �إىل نتائج ت�شري �إىل �أن
�أولئك الذين ي�ستعملون النظارات

ملدة � 8ساعات يف اليوم �أقل عر�ضة
للإ�صابة بفريو�س كورونا.
وح�����س��ب «ت��ل��ي��غ��راف»� ،أظ��ه��رت
الدرا�سة التي ميكن االطالع عليها
ع�ب�ر ه���ذا ال���راب���ط «https://
www.medrxiv.org/conten
2021.02.12.212/t/10.1101
� »49710v1.fullأن خطر الإ�صابة
بكورونا كان �أقل مرتني �إىل  3مرات
بني م�ستخدمي النظارات ،مقارنة
مبن ال يرتدونها .وقالت �إنه «لدى
الفرد ع��ادة مل�س وجهه مبعدل 10
م��رات يف ال�ساعة ،ومل�س عينيه يف
املتو�سط  3م��رات يف ال�ساعة ،قد
ي�ؤدي ا�ستخدام النظارات على املدى
الطويل �إىل منع تكرار مل�س العينني
�أو فركهما» .و�أو�ضحت الدرا�سة:
«�أظهرت التجارب احلالية �أن خطر
الإ�صابة بكورونا كان �أق��ل بحوايل
م��رت�ين �إىل  3م����رات م��ع ارت����داء
النظارات مقارنة بعد ارتدائها».
وق����ال ال��ب��اح��ث��ون �إن ال��ق��ن��وات
الدمعية يف العني ميكن �أن تكون
طريق انتقال الفريو�س �إىل التجويف
الأنفي ثم الرئتني ،لذلك ف�إن «مل�س
العني وفركها بيد ملوثة قد يكون
طريقا مهما للعدوى».

اكتشاف مخلوقات غريبة في أعماق القطب الجنوبي

�آب���ار ع�بره��ا ،و�إن����زال ال��ك��ام�يرات
�إليها.
وي��ع��ادل �إج��م��ايل امل�ساحة التي
ر�آه������ا ال��ب�����ش��ر �أ���س��ف��ل اجل����روف
اجلليدية حجم ملعب تن�س ،وفقاً
لغريفيث�س ،ال���ذي عمل م��ع هيئة
امل�����س��ح ال�بري��ط��ان��ي��ة يف ال��ق��ط��ب
اجلنوبي «British Antarctic
 »Surveyلأكرث من  20عاماً.
و�أو�����ض����ح غ��ري��ف��ي��ث�����س �أن ه��ذه
الكائنات «ميكن �أن تكون �أن��واع�اً
ج��دي��دة مت��ام�اً� ،أو ميكن �أن تكون

ا�ستمر ملدة  800عام

جمرد ن�سخة قوية ب�شكل ال ي�صدق
مما يعي�ش عادة يف القارة القطبية
اجلنوبية ،نحن ال نعرف ،و�أعتقد
�أن��ه��ا م��ن املحتمل �أن ت��ك��ون نوعاً
جديداً».
ويف حال عي�ش هذه الكائنات يف
مكان قا�سي مثل هذا ،فمن املحتمل
�أنها مهيئة ب�شكل خا�ص لوجودها
ه��ن��اك ،وه��ن��اك اح��ت��م��ال �أن��ه��ا قد
تق�ضي �أ�سابيع ،و�شهور ،و�أع���وام
بدون طعام ،وفقاً ملا ذكره.
وق��د ت��ك��ون ه��ذه فر�صة للتعلم
من هذه الكائنات «القوية» ،وكيفية
عي�شها يف ظ��روف قا�سية� ،سوا ًء
ك��ان ذل��ك ل�ل�أغ��را���ض الطبية� ،أو
الهند�سية� ،أو غريها من الأغرا�ض
العلمية ،بح�سب ما ذكره.
وقال غريفيث�س �إن هناك حاجة
�إىل ت��ق��ن��ي��ات و�أف���ك���ار �أك�ث�ر ذك���ا ًء
ل�ل�اق�ت�راب م��ن ه���ذه احل��ي��وان��ات،
وهناك حاجة �إىل مزيد من الأبحاث
للح�صول على �صورة �أف�ضل و�أكرب
ملا يحدث حتت اجلليد ،م�ضيفاً:
«هناك الكثري من الأ�سئلة .وهناك
حياة على الأر�ض ال تلتزم بالقواعد
التي يفهمها علماء الأحياء».

انعكاس المجال المغناطيسي لألرض قبل  42ألف سنة
�أظ���ه���رت درا����س���ة ج���دي���دة �أن
ان��ع��ك��ا���س الأق���ط���اب املغناطي�سية
للأر�ض ،مع االنهيار امل�ؤقت للمجال
املغناطي�سي للعامل منذ حوايل 42
�ألف عام ،قد يكون �سبباً يف حدوث
جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��غ�يرات البيئية،
والعوا�صف ال�شم�سية ،وانقرا�ض
�إن�سان نياندرتال.
وح�سب الدرا�سة ،ومنذ حوايل
� 42أل���ف ع���ام ،ويف ح���دث يُ��ع��رف
با�سم رح��ل��ة «ال���ش��ام��ب» ،انعك�س
القطبان حل���وايل  800ع��ام قبل
عودتهما �إىل حالتهما الطبيعية.
ولكن ،مل يكن العلماء مت�أكدين من
ت�أثري ذلك على العامل.
واليوم ،يقول فريق من الباحثني
م��ن جامعة «نيو ���س��اوث وي��ل��ز» يف

�سيدين ومتحف جنوب �أ�سرتاليا،
�إن انقالب الأق��ط��اب املغناطي�سية
والرياح ال�شم�سية املتغرية قد يكونا
�سبباً يف جمموعة م��ن التحوالت
املناخية الدراماتيكية التي �أدت �إىل
تغري بيئي وانقرا�ض جماعي.
وق��ام العلماء بتحليل احللقات
امل����وج����ودة يف �أ����ش���ج���ار ال���ك���وري
النيوزيلندية القدمية ،والتي ُحفظ
بع�ضها يف الروا�سب لأكرث من 40
�أل���ف ع���ام ،لإن�����ش��اء مقيا�س زمني
يو�ضح كيفية تغري الغالف اجلوي
للأر�ض مع مرور الوقت.
وق������ال الأ�����س����ت����اذ يف ج��ام��ع��ة
«نيو�ساوث وي��ل��ز» ،كري�س ت��ورين،
وه���و م��دي��ر م��رك��ز �أب���ح���اث ع��ل��وم
الأر������ض واال���س��ت��دام��ة ب��اجل��ام��ع��ة

وامل�ؤلف الرئي�سي امل�شارك للدرا�سة:
«ب��ا���س��ت��خ��دام الأ���ش��ج��ار ال��ق��دمي��ة،
ميكننا قيا�س وت ��أري��خ االرت��ف��اع يف
م�ستويات الكربون امل�شع يف الغالف
اجل��وي الناجم ع��ن انهيار املجال
املغناطي�سي للأر�ض».
ووجد الباحثون �أن االنعكا�س �أدى
�إىل «تغري مناخي وا�ضح» .و�أظهرت
نتائج العلماء �أن الغطاء اجلليدي
ومن��و الأن��ه��ار اجلليدية يف �أمريكا
ال�شمالية وال��ت��ح��والت يف �أح��زم��ة
الرياح الرئي�سية و�أنظمة العوا�صف
اال�ستوائية تعود �إىل فرتة انعكا�س
الأقطاب املغناطي�سية ،والتي �أطلق
عليها العلماء ا�سم «حدث �آدامز».
وقال الباحثون �إن «حدث �آدامز»
ميكن �أن يف�سر العديد من الألغاز

التطورية ل�ل�أر���ض ،منها انقرا�ض
�إن�سان نياندرتال والظهور املفاجئ
للفن الت�شكيلي يف الكهوف حول
العامل.
ويف الورقة البحثية التي نُ�شرت
ع�ب�ر جم��ل��ة « ،»Scienceي��ق��ول
اخل�ب�راء �إن ه��ن��اك ح��رك��ة �سريعة
للقطب املغناطي�سي ال�شمايل عرب
ن�صف ال��ك��رة ال�شمايل يف الوقت
احل��ايل ،ما قد ي�شري �إىل انعكا�س
�آخر ،وميكن �أن ت�شري هذه ال�سرعة
و�ضعف املجال املغناطي�سي للأر�ض
بنحو  9٪يف الـ 170عاماً املا�ضية
�إىل انعكا�س ق��ادم ،ويف حال وقوع
ح��دث م�شابه ،ف�ستكون العواقب
وخ��ي��م��ة ع��ل��ى الأر������ض والب�شرية
جمعاء.

دراسات
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مناهج األئمة األربعة المجتهدين
دراسة فقهية أصولية
ت�أليف� :أ .د .عبداهلل بن �إبراهيم املو�سى
النا�شر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر
يتناول هذا الكتاب
ت��ع��ري��ف االج���ت���ه���اد،
وب������ي������ان �����ش����روط
امل��ج��ت��ه��د ،و�أ���س��ب��اب
اخ��ت�لاف ال��ف��ق��ه��اء،
والأدوار الت�شريعية
التي �سبقت ظهور
الأئمة.
ك����م����ا ت����ن����اول
ك� ً
�ل��ا م����ن �أئ���م���ة
املذاهب الأربعة:
الإم������������ام �أب�����ي
حنيفة ،والإم��ام
م��ال��ك ،والإم���ام
ال�������ش���اف���ع���ي،
والإم����ام �أحمد
ب��ن حنبل ،وذل���ك ب��درا���س��ة ح��ي��اة كل
منهم :ن�سبه ووالدته ون�ش�أته ،ثم �سريته العلمية :من
حيث طلبه للعلم ،و�شيوخه ،وتالميذه ،ثم �صفاته
ال�شخ�صية ،ثم بيان �أ�صول مذهبه  :من حيث تبيني
امل�����ص��ادر الت�شريعية ال��ت��ي بنى عليها م��ذه��ب��ه ،ثم
بيان م�صطلحات هذا املذهب وانت�شاره يف البلدان
الإ�سالمية ،و�أخرياً ذكر �أبرز الكتب وامل�صادر واملراجع
يف كل مذهب.

كيف تكون باحثا
ت�أليفJonathan St B T Evans :
ترجمة :د .عمر عثمان جبق
يُ��ق �دِّم ك��ت��اب «كيف
ت��ك��ون ب��اح��ث �اً» دليال
�إ�سرتاتيجيا لإدارة
مهنة البحث الناجحة
يف ب��ي��ئ��ة ج��ام��ع��ي��ة،
وي���ع���ط���ي ن�����ص��ح��ا
ع��م��ل��ي��ا ،وت��وج��ي��ه��ا
فل�سفيا ،ونقا�شات
ح�����ول الأب����ح����اث
الأك�������ادمي�������ي�������ة
ذات ال�����س��ي��اق
ال�������س���ي���ا����س���ي،
ب����اال�����س����ت����ن����اد
�إىل جت�����ارب
�شخ�صية ،وهو
يف ح��ق��ي��ق��ت��ه
لي�س كتابا عن طرق البحث،
ونادرا ما يتم مناق�شة مو�ضوعاته التي يتطرق �إليها يف
�أي كتاب �آخر.
ويعطي اجلزء الأكرب من الكتاب ن�صائح عملية عن
تطوير املهارات الأ�سا�سية ،واملناهج الإ�سرتاتيجية،
ويتطرق �إىل م�سائل عديدة مِ ثل :كيف تقرر املو�ضوعات
التي تعمل عليها؟
كيف تقر�أ الأبحاث ال�سابقة وتراجعها؟
كيف تطور النظرية؟
كيف تدمج الن�شاط البحثي مع الن�شاط التدري�سي؟
كيف تعالج ت�صميم البحث؟
كيف حت�صل على متويل البحث وتديره؟
كيف تتعاون تعاونا فعاال وت�شرف �إ�شرافا فعاال؟
كيف تكتب بحثك؟
كيف ت�ؤمن �أف�ضل م�صادر للن�شر؟
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بح�ضور عدد من عمداء الكليات باجلامعة وعمداء كليات الرتبية باململكة

وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير يدشن
الخطة التشغيلية لكلية التربية
د .مسملي :فخور بما تم عرضه من إنجازات وأهداف للخطة االستراتيجية والتشغيلية للكلية
د�شن وكيل اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور ع��ل��ي حممد
م�سملي ي���وم الأح����د امل��ا���ض��ي 9
رجب 1442هـ اخلطة الت�شغيلية
الثانية « »2023 2021-للخطة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
« »2030 2018-بح�ضور عميد
التطوير واجل��ودة الدكتور مبارك
ب��ن ه���ادي القحطاين ،وع���دد من
عمداء الكليات باجلامعة ،وعمداء
كليات الرتبية باململكة ،وعدد كبري
من من�سوبي كلية الرتبية واجلامعة،
واملهتمني من خارجها.
مواكبة الر�ؤية
ا�ستُهل اللقاء بكلمة من عميد
ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة ال��دك��ت��ور ف��ه��د بن
���س��ل��ي��م��ان ال�����ش��اي��ع؛ �أ����ش���اد فيها
بعناية ورع��اي��ة اجل��ام��ع��ة للخطة
الإ�سرتاتيجية للكلية ،والتي جاءت
لتواكب ر�ؤية اململكة  2030ونظام
اجل���ام���ع���ات اجل���دي���د وت��وج��ه��ات
وزارة التعليم يف ب��رام��ج �إع���داد
املعلم ور�ؤي���ة جامعة امللك �سعود
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،ح��ي��ث د���ش��ن��ت قبل
ثالث �سنوات برعاية معايل رئي�س
اجل��ام��ع��ة ،و���ش��ارك جميع وك�لاء
اجلامعة وجميع �شركاء الكلية من
داخ��ل وخ��ارج اجلامعة باللقاءات
وور�ش العمل ذات العالقة باخلطة.
ن�سبة الإجناز
و�أ�شاد بت�شريف وكيل اجلامعة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ل��ت��د���ش�ين
اخلطة الت�شغيلية الثانية «2021-
 ،»2023واالح���ت���ف���اء مب��ن��ج��زات
اخلطة الت�شغيلية الأوىل – مرحلة
التحول  ،»2020-2018« -والتي
ت�ضمنت  4حم��اور و 13برناجما
و 28م�شروعا ،وبلغ ن�سبة �إجن��از
م ��ؤ���ش��رات ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع 93%
تقريبا ،و�أ���ش��ار �إىل ح��ر���ص كلية
ال�ترب��ي��ة ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل
امل���ؤ���س�����س��ي يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ت��ه��ا
اال�سرتاتيجية «،»2030 – 2018
وذلك عن طريق ات�صافها باملرونة
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف ،وجت��زئ��ة
خططها الت�شغيلية وتق�سيمها
ل�برام��ج وم�����ش��روع��ات تت�سق مع
خطط و�أه���داف كيانات و�أق�سام
الكلية املختلفة.
جهود مميزة
و�شكر الدكتور ال�شايع يف ختام

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

د .القحطاين

د .الفايز

د .ال�شايع

د .م�سلمي

ت�صريحه معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبدالرحمن
ال��ع��م��ر ،ووك�ل�اء اجل��ام��ع��ة وجميع
�شركاء الكلية من داخ��ل اجلامعة
وخارجها على دعمهم وتعاونهم
امل�ستمر ،وال��ذي �أدى �إىل حتقيق
تلك املنجزات .كما تقدم بال�شكر
جل��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي وط��ل�اب كلية
الرتبية على جهودهم املميزة التي
�أدت لتحقق تلك املنجزات.
ً
 4حماور و11
برناجما
م���ن ج��ه��ت��ه �أ����ش���ار وك��ي��ل كلية
الرتبية للتطوير واجل��ودة الدكتور
فايز بن عبدالعزيز الفايز �إىل �أن

اخلطة الت�شغيلية احلالية ،والتي
يد�شنها وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،تت�ضمن  4حماور و11
برناجما و 25م�شروعا ،كما �أو�ضح
الدكتور الفايز �أن الكلية ت�شرفت
ب��ت��د���ش�ين ���س��ع��ادة وك��ي��ل اجلامعة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر اخل��ط��ط
اال�سرتاتيجية والت�شغيلية لأق�سام
الكلية املختلفة ،وال��ت��ي �أو���ص��ت
ب�إقرارها جمال�س الأق�سام وجمل�س
الكلية ،والتي حر�صت الكلية على
م�ؤامتها مع خطة الكلية واجلامعة
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
.2030

دفع عجلة التطور
واختتم التد�شني بكلمة لوكيل
اجل��ام��ع��ة للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي حم��م��د م�سملي،
�شكر فيها جميع من�سوبي كلية
ال�ترب��ي��ة وال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى اخلطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،و�أ����ش���ار �إىل �أن
ه����ذه اجل���ه���ود امل��م��ي��زة ل��ه��ا �أث���ر
وا�ضح يف دفع عجلة التطور على
م�ستوى كليات اجل��ام��ع��ة وكذلك
ك��ل��ي��ات ال�ترب��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ،و�أن���ه
فخور مبا مت عر�ضه من �إجنازات
و�أه����داف للخطة اال�سرتاتيجية
والت�شغيلية للكلية ،وهن�أ اجلميع

مبنا�سبة اكتمال حتقيق ما يزيد
على  ٪٩٠م��ن م ��ؤ���ش��رات مرحلة
التحول « ،»٢٠٢٠-٢٠١٨و�أ���ش��اد
�سعادته كذلك بتفا�صيل اخلطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للكلية وخطتها
الت�شغيلية و���ش��م��ول��ي��ت��ه��ا جلميع
اجلوانب الأكادميية والإدارية.
قبل � 3سنوات
م��ن ج��ان��ب��ه ع�بر عميد ع��م��ادة
التطوير واجل��ودة الدكتور مبارك
بن ه��ادي القحطاين عن �سعادته
ب��امل�����ش��ارك��ة يف ت��د���ش�ين اخل��ط��ة
وك��ت��اب��ت��ه��ا ق��ب��ل ث��ل�اث ���س��ن��وات
وم�����ش��ارك��ت��ه ل�لاط�لاع ع��ل��ى م��ا مت

من �إجن���ازات تثلج ال�صدر وتبعث
على ال�سرور وال�سعادة وه��و �أمر
غ�ير م�ستغرب على كلية الرتبية
والقائمني عليها ومن�سوبيها.
�أبرز �إجنازات اخلطة الت�شغيلية
الأوىل «مرحلة التحول»
من �أبرز املنجزات التي حققتها
اخلطة الت�شغيلية الأوىل – مرحلة
التحول :2020-2018 -
 تد�شني اخلطة اال�سرتاتيجيةللكلية و�أق�سامها «»2030 – 2018
بالإ�ضافة �إىل اخلطط الت�شغيلية لها.
 ح�����ص��ول ب��رن��اجم��ي الطفولةاملبكرة والدرا�سات القر�آنية على
االع��ت��م��اد ال��وط��ن��ي «»NCAAA
وبانتظار الإعالن عن القرار النهائي
لربناجمي علم النف�س والدرا�سات
الإ�سالمية ،وبالتايل �أجنزت الكلية
االعتماد الرباجمي جلميع برامج
البكالوريو�س امل�ستمرة فيها.
 �إط�ل�اق ج��ائ��زة كلية الرتبيةللتميز ،والتي �شملت  6فئات.
 ت�صدر خريجي الكلية املراتبالأوىل ب�ين خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات
ال�سعودية الختبار كفايات املعلمني.
 �صنفت كلية الرتبية من �أف�ضل 100جامعة ع��ام  ،2018و�ضمن
 200ج��ام��ع��ة ع���ام  2019وع��ام
 2020وفق ت�صنيف �شنغهاي ووفق
ت�صنيف  QSيف املجال الرتبوي.
 �إ����ص���دار ع���دد م���ن ال��وث��ائ��قامل��ه��م��ة ،م��ث��ل :الإط����ار املفاهيمي
لكلية ال�ترب��ي��ة ،ودل��ي��ل �إج��رائ��ي
لإع�����داد ال��درا���س��ة ال��ذات��ي��ة وف��ق
املعايري الوطنية امل��ط��ورة لربامج
الدرا�سات العليا ،ودليل اخلربات
امليادنية ،ودليل اجراءات االختبار
ال�شامل ،وغريها.
 اعتماد  8برامج بكالوريو�سودرا�سات عليا جديدة.
 �إقرار  9برامج درا�سات عليابنظام التعليم امل�ستمر.
 ت��وط�ين ث��ق��اف��ة امل��ج��م��وع��اتالبحثية وت�أ�سي�س �أك�ث�ر م��ن 20
جمموعة بحثية.
 ا�ستقطاب وتنفيذ �أكرث من 25م�شروعاً من خارج اجلامعة.
 �إقامة فعاليات متنوعة لن�شرثقافة البحث العلمي والتطوير
امل��ه��ن��ي ل��ل��م��م��ار���س�ين ال�ترب��وي�ين
ا�ستفاد منها �أك�ثر من رب��ع مليون
م�ستفيد.

د .الفايز :الخطة الحالية تتضمن  4محاور و 11برنامجا و 25مشروعا ومواكبة لرؤية 2030
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

hgahtani@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

اضطرابات الشخصية  ..مفهومها وتشخيصها ونسبة انتشارها
ذكر الدكتور علي �إ�سماعيل يف كتابه «الطب
النف�سي ب�ين ال��ق��دمي وامل��ع��ا���ص��ر» يف الف�صل
اخلام�س ف�صل ا�ضطرابات ال�شخ�صية؛ �أن
�صاحب ال�شخ�صية ال�سوية لديه القدرة على
التكيف مع املناخ املحيط به «املحيطني به»،
وي�����ؤدي وظ��ائ��ف��ه بطريقة منتظمة ومنتجة،
ويتفاعل مع الواقع واملناخ املحيط له ،خطواته
يف احلياة ثابتة ومنتظمة وعلى قاعدة علمية،
�سلوكياته يف الغالب تقارب �سلوكيات املحيطني
ب���ه ،وذك���ر �أن ا���ض��ط��راب ال�شخ�صية يعترب
موجوداً �إذا �شذ �شخ�ص عن املقومات الطبيعية
للمحيطني به.
وع َّرفت منظمة ال�صحة العاملية ا�ضطرابات
ال�شخ�صية ب�أنها «منط من ال�سلوك املت�أ�صل
ال�سيئ التكيف ،وال���ذي ينتبه �إل��ي��ه ع��ادة يف
مرحلة املراهقة �أو قبلها ،وي�ستمر هذا ال�سلوك
يف معظم فرتة حياة الر�شد ،و�إن كان يف الغالب
ي�صبح �أقل ظهوراً يف مرحلة و�سط العمر� ،أو
ال�سن املتقدمة ،وتكون ال�شخ�صية غري طبيعية
�إما يف ان�سجام وتوازن مكوناتها الأ�سا�سية� ،أو
يف �شدة بع�ض هذه املكونات� ،أو يف ا�ضطراب
كامل عنا�صر ال�شخ�صية ،ويعاين ب�سبب هذا
اال�ضطراب� ،إما �صاحب هذه ال�شخ�صية� ،أو
الذين من حوله ،ولذلك تكون هناك �آثار �سلبية
لهذه ال�شخ�صية امل�ضطربة على الفرد� ،أو على
املجتمع من حولها».
وحتى يتم ت�شخي�ص ا�ضطراب ال�شخ�صية؛

من سرق الساعة!

«خ�����ارج امل�����س��ت�����ش��ف��ى» ل��دي��ه��م
الب��د �أن ي��ك��ون ع��م��ر ال�شخ�ص
ً
ا�ضطراب �شخ�صية.
امل�ضطرب �أك�ب�ر م��ن  18عاما
وف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ع�لاق��ة بني
حيث تبد�أ الأع��را���ض قبل هذا
امل��ر���ض ال��ن��ف�����س��ي وا���ض��ط��راب
العمر وت��ع��رف بال�سمات ولكن
ال�شخ�صية وج���دت الأب��ح��اث
عندما ت�ستمر ه��ذه الأع��را���ض
العلمية �أن  %35-%67من
مع ال�شخ�ص حتى عمر � 18سنة
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ا���ض��ط��راب
ترت�سخ عند ال�شخ�ص وي�صعب
يف ال�شخ�صية ،يعانون كذلك
ت��غ�يره��ا ،ويطلق عليها عندئذ
من ا�ضطرابات نف�سية �أخ��رى،
ا���ض��ط��راب لنمط ال�شخ�صية،
وه��ذه الن�سبة �أك�بر بكثري من
وي�ستثنى م��ن ذل��ك ال�شخ�صية
ن�سبة انت�شار الأمرا�ض النف�سية
امل�����ض��ادة ل��ل��م��ج��ت��م��ع �إذ يكفي
د .ناصر المطلب
يف املجتمع الطبيعي.
ب��ل��وغ ال�شخ�ص عمر � 16سنة
وح�����س��ب ت�����ص��ن��ي��ف ال��دل��ي��ل
لت�شخي�صها .
�أي�ضاً ال بد �أن ال تعيق ا�ضطرابات ال�شخ�صية الإح�صائي ملا يخ�ص ا�ضطرابات ال�شخ�صية
�صاحبها عن اال�ستمرار يف حياته االجتماعية ف����إن ه��ن��اك جم��م��وع��ة منها ت�����ض��م :امل�����ض��ادة
والعملية ،و�إن كانت حتدث بع�ض ال�صعوبات للمجتمع ،احل��دي��ة ،الهي�سرتية ،الرنج�سية،
ملن حوله �أك�ثر مما هو ل��ه ،ف ��إن �أقعدته عن ويو�صف �أ���ص��ح��اب ه��ذه ال�شخ�صيات ب�أنهم
عمله و�سببت خ��ل� ً
لا وا���ض��ح�اً يف عالقته مع انفعاليون وعاطفيون ومتقلبو الأطوار.
ف��ن�����ص��ي��ح��ت��ي مل���ن ي��ع��اين م���ن ا���ض��ط��راب��ات
الآخرين �أ�صبح ذلك مر�ضاً ولي�س ا�ضطراب
ال�شخ�صية من هذا النوع عدم الت�سويف يف
�شخ�صية .
�أم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة الن��ت�����ش��ار ه���ذا ال���ن���وع من عر�ض نف�سه على العيادات النف�سية �سوا ًء على
اال���ض��ط��راب فهناك  30%-10م��ن املر�ضى الطبيب النف�سي املخت�ص� ،أو على �أقل احتمال
ال��ذي��ن ي��أت��ون ل��زي��ارة الطبيب املمار�س العام على املعالج النف�سي ،لكي ال يعاين �صاحب
لديهم ا�ضطراب �شخ�صية ،و 70%-40من هذه ال�شخ�صية �أو يت�سبب يف معاناة الذين من
املر�ضى املوجودين يف امل�ست�شفيات العقلية حوله.
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
م�صابون با�ضطراب �شخ�صية ،و40%-30
والنف�سية
من املر�ضى الذين يتلقون العالج يف املجتمع

تقول الق�صة «وهي منقوله بت�صرف»،
�أن �شخ�صاً �شاهد معلماً ل��ه يف �إح��دى
املنا�سبات االجتماعية ،وقد كان �أ�ستاذه
يف املرحلة االبتدائية ،ف�أقبل على �أ�ستاذة
وال�سعادة تغمره وق ّبل ر�أ�سه باحرتام ،ثم
ق��ال له ب�شيء من اخلجل واحل��ي��اء :هل
تتذكرين يا �أ�ستاذي؟!
�أنا ذلك الطالب الذي �سرق �ساعة زميله
يف ال�صف ،ثم طلبت منا �أن نقف جميعاً
ليتم تفتي�شنا ،وحينها �أدرك��ت �أن �أم��ري
�سينف�ضح و�سيعلم الطالب يف املدر�سة
وك��ذل��ك املعلمون �أين ���س��ارق ،و�ستكون
د .خليل اليحيا
و�صمة ع��ار �ستبقى معي ط��وي� ً
لا ،لكنك
و�أثناء التفتي�ش طلبت منا �أن نواجه جميعاً
احلائط وقوفاً يف �صف واحد و�أن نغم�ض �أعيننا ،ثم بد�أت يف تفتي�شنا،
وعندما جاء دوري �سحبت ال�ساعة من جيبي ووا�صلت التفتي�ش حتى �آخر
طالب ،ثم �أمرتنا بالرجوع �إىل مقاعدنا ،بعدها �أعطيت ال�ساعة ل�صاحبها
لكنك مل تذكر حينها ا�سم الطالب الذي �سرقها والذي �أخرجتها من جيبه،
بل مل حتدثني حتى �أو تعاتبني وقتها� ،أو يعرف بالق�صة �أحد من زمالئي
�أو �أ�ساتذتي ،ومنذ ذلك اليوم �أخذت عهداً على نف�سي �أ ّال �أ�سرق �شيئاً مهما
كان �صغرياً �أو تافهاً .قال الأ�ستاذ :نعم يا بني� ،أتذكر تلك الق�صة ،لقد
تعمدت وقتها �أن �أفت�شكم و�أنتم باجتاه احلائط و�أعينكم مغم�ضة ،حتى ال
ينك�شف ال�سارق �أمام زمالئه ،لكن ما ال تعلمه يا بني هو �أنني �أنا �أي�ضا
فت�شتكم و�أنا مغم�ض العينني حتى يكتمل ال�سرت على من �أخذ ال�ساعة،
وحتى ال يت�سلل �إىل قلبه �شيء من اخلزي �أو العار �أو االنك�سار!
هذه الق�صة تقول �أن دور الأ�ستاذ تربوي �أكرث منه �إجرائي �أو نظامي،
و�أن ال�سرت وحفظ الكرامة �أقوى ر�سالة من الف�ضيحة والإهانة ،و�أن الأ�ستاذ
معني بحفظ كرامة الطالب وحمايتهم معنوياً وحقوقياً قبل �أن يكون معنياً
مبعاقبتهم �أو ف�ضحهم وهتك �أ�ستارهم.
وهذا هو هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث كان عليه ال�صالة
وال�سالم �إذا ر�أى اخلط�أ من �شخ�ص �أو من جماعة ،قال« :ما بال �أقوام»،
وذلك حتى يدرك املخطئ خط�أه ،ويحمل اجلميل ملن �سرته ،و�أهدى �إليه
الن�صيحة يف قالب جميل .ال�سرت وح�سن الظن من مقا�صد ال�شريعة ،وهي
�أخالق �إ�سالمية و�إن�سانية نبيلة ،وهي من �أبجديات �صفات الأ�ستاذ الناجح
والواثق ،فاملعلم يجب �أن يكون حمباً لل�سرت وراغباً بح�سن الظن ،ف�إذا ر�أى
الأ�ستاذ من بع�ض طالبه خط�أً �أو جتاوزاً �أو �إهماالً �أو ن�سياناً فليحمل ذلك
على �أح�سن املحامل ،وليتجاوز عن ذلك ،و�أن يكون رفيقاً بالطالب ونا�صحاً
لهم دون تقريع �أو تهزيء �أو ا�ستخفاف بهم �أمام زمالءهم؛ حتى ال تنك�سر
نفو�سهم �أو تُهان كرامتهم فيكون من ذلك ردة فعل �سلبية تنحرف يهم عن
الطريق ال�سليم الذي يجب �أن ي�سريوا عليه.
�أحياناً يف حما�ضراتي� ،أجد ان�صرافاً من بع�ض الطالب ممن يجل�سون
يف ال�صفوف اخللفية عن املحا�ضرة وان�شغالهم باجلوال ،ف�أعمد �إىل التنبيه
ب ��أدب ،و�أخريهم بني االنتباه �أو االن�صراف لكن دون النظر �إىل ه�ؤالء
الطالب �أو الإ�شارة �إليهم �أو الوقوف على ر�ؤو�سهم خ�شية �إحراجهم �أمام
زمالءهم ،وحتى �أنال ح�ضورهم املعنوي واجل�سدي بدالً من م�شاعر الغ�ضب
واخلجل والإح��راج .ال�سرت قد يكون مادياً ملمو�ساً �أو قد يكون معنوياً،
فالتغا�ضي والتجاهل والن�صيحة من �أنواع ال�سرت ،فكم من طالب رجع للحق
وترك الباطل من ح�سن ت�صرف الأ�ستاذ معه ،ف�إن ر�أيت عزيزي الأ�ستاذ
طالباً غلبه ال�شيطان على نف�سه ف�أراد الغ�ش و�سعى له ،فلعل �سرتك عليه
يثنيه عن �سلوك هذا الطريق ،و�إن ر�أيت طالباً قد غاب عن االمتحان �أو
ت�أخر عن املحا�ضرة ،فلعل مانعاً حب�سه ،وهنا ت�أتي ح�صافتك كمعلم وح�سن
ظنك وتقديرك يف حتويل هذه املواقف ال�سلبية �إىل �أفعال �إيجابية تعزز من
الروح املعنوية عند الطالب وتدفعه للأمام بدالً من التقهقر للخلف ،فمهمة
املعلم هي �أن يزرع ال�صحراء ،ال �أن يقتلع احل�شائ�ش ال�ضارة من احلقول.

طالبك املحب /معتز بن حممد املدمييغ

كلية الطب

ّ
كورونا تغيب عالم الهندسة الصناعية

مل تكن الهند�سة هي جماله
غ ّيب املوت �أ�ستاذا مميزا يف
العلمي ال��وح��ي��د ،وذل��ك ب�سبب
تخ�ص�صه و�أخ�لاق��ه و�إجن��ازات��ه،
ثقافته الوا�سعة و�سعة اطالعه
�إن���ه ال��دك��ت��ور �سعيد دروي�����ش،
يف العديد من املجاالت؛ �ساعدت
�أ���س��ت��اذ ال��ه��ن��د���س��ة ال�صناعية
يف �أن ي��ك��ون ل��ه �إ���س��ه��ام��ات يف
وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ���س��اب��ق��ا يف كلية
جماالت طبية و�أخ��رى ع�سكرية
الهند�سة بجامعة امللك �سعود.
واقت�صادية واجتماعية وغريها.
قبل � 15سنة تقريبا ،كنت
�أف��ن��ى حياته  -رحمه اهلل -
حمظوظا �أن �أكون �أحد طالبه،
يف خدمة جامعة امللك �سعود،
ثم موظفا يف معهد نقل تقنية
وك��ان يعمل يف بع�ض امل�شاريع
الت�صنيع بجامعة امللك �سعود
ع��ن��دم��ا ك����ان وك���ي� ً
والأبحاث ملا يزيد عن � 15ساعة
ل�ا ل��ل��م��ع��ه��د
سعيد درويش
يوميا رغم كرب �سنه ،بالإ�ضافة
لل�ش�ؤون الفنية والإدارية.
ك��ان الدكتور �سعيد حمبوباً
�إىل ح�ضوره يف �أوق���ات العطل
من طالبه وموظفي املعهد وكلية الهند�سة ،الر�سمية �أحيانا ويف �إج���ازة نهاية الأ�سبوع
وكان متمكناً  -بل عاملاً  -يف جمال الهند�سة غالباً .
ح�صل ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه يف ال��ه��ن��د���س��ة من
ال�صناعية وامليكانيكية ،ومعروفاً يف جماله،
ول��ه العديد م��ن الأب��ح��اث املن�شورة يف �أرق��ى بريطانيا ،وعمل �أ�ستاذا يف جامعة الكويت،
املجالت العلمية العاملية ،كما ح�صل  -رحمه لفرتة ،ثم �أ�ستاذا يف كلية الهند�سة بجامعة
اهلل  -ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ب����راءات االخ�ت�راع ،امل��ل��ك ���س��ع��ود ،ث��م م�ست�شاراً ل��وزي��ر التعليم
وتخرج على يديه مئات املهند�سني ال�سعوديني العايل ،و�ساهم يف ت�أ�سي�س العديد من املعامل
الذين يعملون اليوم يف �أعلى املنا�صب ومنهم املتقدمة ب��اجل��ام��ع��ة ،ويف ت�أ�سي�س الأق�����س��ام
�أ�ساتذة ف�ضالء يعملون يف جامعة امللك �سعود .الهند�سية� ،إ�ضافة �إىل م�ساهمته يف �إع��داد

املناهج وح�صول ق�سم الهند�سة ال�صناعية على
االعتماد الأكادميي.
وكان  -رحمه اهلل  -يطمح �أن يرى مزيدا
من املنتجات املحلية ال�صنع و�أن يكون لهذا
البلد ال��غ��ايل ���ش��أن كبري م�ستقبال يف جمال
ال�صناعة ،وكان ينظر لهذا الوطن الغايل بعني
املحب الغيور البار ،وال يفرق �أب��داً بني بلده
الأم م�صر احلبيبة واململكة العربية ال�سعودية،
وكان يفرح كثريا ب�أن ين�سب �أبحاثه وم�شاريعه
جل��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وال ين�سى دائ��م��ا �أي
�شخ�ص �أو فريق عمل معه.
معلمي الفا�ضل ودك��ت��وري احلبيب �سعيد
دروي�ش؛ لقد رحلت عن دنيانا ،و�أنت الآن بني
يدي رب رحيم غفور كرمي ،قلوبنا لك �شاهدة،
ودع��وات��ن��ا ل��ك ���ص��اع��دة ،وعلمك النافع ب��اق،
�ستبقى كتبك و�أبحاثك �شاهدة على تفوقك
العلمي ،و�ستبقى �سريتك العطرة �شاهدة لك
على ح�سن خلقك .كتبت عنك وف��ا ًء لك �آمال
�أن ت�صل كلماتي هذه �إىل من عرفك من زمالء
وطالب ليدعوا لك بالرحمة واملغفرة.
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ح�صدت جوائز عاملية وت�سعى لتطبيق اخرتاعها على �أر�ض الواقع

ريناد الحسين :اختراعي يمكن أن يخدم ٤00
مليون أصم حول العالم
وجدت الدعم والتشجيع من الجامعة وتم اختياري في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

الطب مجال خصب ومهنة إنسانية وأعتزم البحث عن حلول واختراعات تخدم البشرية
ري��ن��اد ب��ن��ت م�����س��اع��د احل�سني،
طالبة ذك��ي��ة ومتفوقة وطموحة،
تدر�س �سنة �أوىل يف كلية الطب،
تخ�ص�ص ط��ب وج��راح��ة� ،سجلت
ا�سمها ب ��أح��رف م��ن ذه��ب حملياً
وع��امل��ي��اً ���ض��م��ن ف��ئ��ة الأ���ش��خ��ا���ص
املوهوبني واملخرتعني واملبتكرين،
وح�����ص��ل اخ�ت�راع���ه���ا امل��خ�����ص�����ص
خلدمة ال�صم على جوائز عاملية،
ا�ست�ضافتها «ر�سالة اجلامعة» لتلقي
ال�����ض��وء على م�سريتها التعليمية
والعلمية و�إجنازاتها وطموحها..
 يف البداية حدثينا عن اخرتاعكمن حيث الفكرة والفائدة؟
بع�ض ال����دول مت��ن��ع ال�����ص��م من
ال��ق��ي��ادة لأن��ه��م غ�ير ق��ادري��ن على
���س��م��اع الأ����ص���وات ال��ه��ام��ة �أث��ن��اء
ال��ق��ي��ادة؛ ل��ذا ب���ادرت للعمل على
ه���ذا االخ��ت��راع ،وه���و ع��ب��ارة عن
م�ست�شعرات وح�سا�سات �صوتية
تعمل عن طريق الرتددات ال�صوتية
لتمكن ال�صم منم �إدراك الأ�صوات
ال��ه��ام��ة �أث��ن��اء ال��ق��ي��ادة وحت���د من
املخاطر التي تواجههم.

 وماذا عن اجلوائز التي ح�صلتعليها؟
ح�صل اخرتاعي املخ�ص�ص لفئة
ال�صم على عدة جوائز عاملية ،وهلل
احلمد ،من �أهمها يف ع��ام ٢٠٢٠
ح�صلت على:
 ك�أ�س املنظمة العاملية للملكيةالفكرية « »WIPOك�أف�ضل اخرتاع
على م�ستوى العامل.
 اجلائزة الذهبية يف امل�سابقةال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل�لاخ�تراع��ات،
«�أوملبياد كوريا ال��دويل ،»KIYO
ك�أف�ضل اخرتاع على م�ستوى العامل.
 �أعلى جائزة «اجلائزة الذهبية»يف امل�سابقة العاملية «»OCIIP
املقامة يف �أفريقيا.
ويف ع��ام  2019مثلت اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م���ع ال��وف��د
ال�سعودي امل�شارك من وزارة التعليم
وح�صلت على �أعلى ميدالية على
م�ستوى العامل ،امليدالية الذهبية
يف «املعر�ض ال��دويل لالخرتاعات
واالبتكارات  »ITEX’19املقام يف
ماليزيا ،وكذلك اجل��ائ��زة الدولية
الأمريكية من اجلمعية الأمريكية

لعلم النف�س.
 ما مدى ت�أثري ذلك على م�ؤهلكالتعليمي؟
الت�أثري وهلل احلمد ك��ان ت�أثرياً
�إيجابياً وحمفزاً ملزيد من التح�صيل
العلمي ،لكن الأمر يحتاج �إىل تنظيم
ال��وق��ت وا�ستغالل �أوق���ات ال��ف��راغ
للتوفيق بني امل�شاركة يف امل�سابقات
والأوملبيادات اخلا�صة باالخرتاعات
وبني درا�ستي يف ال�سابق يف م�سار
ال��دب��ل��وم��ا الأم��ري��ك��ي يف م��دار���س

الريا�ض ودرا�ستي الآن بكلية الطب
بجامعة امللك �سعود.
 ما دور اجلامعة يف ذلك؟قدمت يل جامعة امللك �سعود
الدعم والت�شجيع ،فبعد التحاقي
باجلامعة مت اخ��ت��ي��اري بربنامج
ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق�ين وامل��وه��وب�ين،
ومت �إر����ش���ادي ع��ن ط��ري��ق ب��ري��د
«ت��وا���ص��ل» �إىل �أح���د الإع�لان��ات
عن م�سابقة عاملية لالخرتاعات،
وقدمت اخرتاعي يف تلك امل�سابقة

وح�صلت على جائزة من اجلوائز
التي ح�صلت عليها يف عام .٢٠٢٠
 وما دور الأ�سرة؟�أ�سرتي وهلل احلمد كانت دائماً
خري معني وداعم يل يف كل املراحل،
ف��ق��دم��وا يل ك��ل م��ا م��ن ���ش��أن��ه �أن
يحقق يل ط��م��وح��ات��ي ،وي��ف��خ��رون
ويعتزون بكل جناح يل.
 م���ا �أب�����زر ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��يواجهتك؟
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال امل�����ش��ارك��ة يف

يف تعلم مهارات عديدة تفيد الفرد
يف حياته املهنية والعملية.
وم��ن ب�ين امل���ب���ادارات امللمو�سة
يف ه���ذا اجل��ان��ب ،ق���دم ع���دد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم اللغة
الإجنليزية و�آداب��ه��ا ،خالل الفرتة
القربية املا�ضية ،وحت��ت �إ�شراف
جل��ن��ة خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع بالق�سم
برئا�سة �أ .م�شاعل الدخيل ،ور�ش
عمل ودورات متنوعة «عن بعد»،
لعدد من اجلهات ،تهدف �إىل تبادل
اخلربات وخدمة البحث العلمي يف
خمتلف املجاالت.
كان اجل��زء الأك�بر من ال��دورات
ي��خ�����ص م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان
االجتماعي ،حيث قدمت الدكتورة
منى القحطاين ،وكيلة الق�سم ،ندوة

عن مهارات الإلقاء املتميز ح�ضرها
��� ٣٠س��ي��دة جمتمع و�أع�����ض��اء من
املركز ،ومت التطرق يف الندوة �إىل
�أنواع العرو�ض و�أهدافها وخطوات
التح�ضري واال�ستعداد قبل تقدمي
ال���ع���رو����ض وخ�ل�ال���ه���ا وب��ع��ده��ا،
واختتمت ب��احل��دي��ث ع��ن ن�صائح
الإلقاء ب�شكل احرتايف والتغلب على
خماوف التحدث �أمام اجلمهور.
وقدمت الدكتورة �سارة العتيبي
دورة ا�سرتاتيجيات القراءة الفعالة
مل��رك��ز امل��ل��ك �سلمان االجتماعي،
ورك����زت ال�����دورة ع��ل��ى اخل��ط��وات
ال��ث�لاث يف عملية ال��ك��ت��اب��ة وه��ي
توليد وا�ستنباط الأف��ك��ار ،تطوير
وتنظيم الأفكار ،ومراجعة وحترير
ال��ك��ت��اب��ة ،ح�ضر ال��ور���ش��ة  ١٠من

موظفات املركز.
وكذلك قدمت الدكتورة �أجماد
ال�شعالن ور�شة عن ا�سرتاتيجيات
ال��ق��راءة وتقنياتها ،وتناولت عدة
حماور مثل القراءة التف�صيلية لعدة
�أعمال �أدبية ،معاينة البنية الأدبية
للن�ص ،تقييم الن�ص ب�شكل �أكادميي،
ومناق�شة العنا�صر الأ�سا�سية،
والقدرة على ا�ستخال�ص املعلومات
املهمة من الن�ص.
ول�����ص��ال��ح «م���دار����س �أ����س���راري»
قدمت الدكتورة منى القحطاين،
وكيلة الق�سم ،حما�ضرة عرفت فيها
ق�سم اللغة الإجنليزية للطالبات،
حيث ح�ضرت ه��ذه الفعالية ٢٠
طالبة من ق�سم الثانوية ،وقدمت
�أ .م�شاعل الدخيل دورة يف كيفية

التح�ضري المتحان الآيلت�س من
منطلق �أهمية خدمة املجتمع و�إميانا
منها بامل�س�ؤولية االجتماعية ،وكجزء
من حتقيق ر�ؤي��ة الكلية واجلامعة
يف خدمة املجتمع� ،إ�ضافة لدورات
�أخ���رى يف تنمية م��ه��ارة التحدث
قدمتها الأ�ستاذة لولوة العميم ،ويف
مهارات الإل��ق��اء قدمتها الدكتورة
ليلى العكر�ش.
جمعية بنيان اخلريية ك��ان لها
ن�صيب �أي�ضا من الدورات التعليمية،
حيث قدمت الدكتورة حياة توفيق
بديوي ،ور�شة عمل عن �أ�سا�سيات
كتابة املقال ،تناولت خاللها �شرح
املقال و�أنواعه وطرق كتابة املقدمة
واخل��امت��ة واجل���زء الرئي�سي من
املقال� ،إ�ضافة لطرق جذب القارئ

امل�سابقات العاملية تعرتيها بع�ض
ال�صعوبات وم��ن �أه��م��ه��ا تعار�ض
�أوق��ات امل�سابقات العاملية �أحياناً
م��ع �أوق����ات االخ��ت��ب��ارات النهائية
يف امل��م��ل��ك��ة� ،إىل غ�ي�ر ذل���ك من
ال�����ص��ع��وب��ات ال���ت���ي وهلل احل��م��د
ا�ستطعت التغلب عليها لتحقيق
الطموحات ،و�إب���راز �أب��ن��اء وبنات
اململكة العربية ال�سعودية وت�شريف
ورف����ع ا���س��م ال���وط���ن يف امل��ح��اف��ل
العاملية.
 طموحك ما بعد احل�صول علىاجلوائز؟
�أطمح ب���إذن اهلل تعاىل لتطبيق
ه��ذا االخ�ت�راع على �أر����ض الواقع
خلدمة �أكرث من  ٤٦٦مليون �شخ�ص
�أ�صم حول العامل ،وكذلك اال�ستمرار
واملتابعة يف جم��ال االخ�تراع��ات،
خا�ص ًة خ�لال م�سريتي يف درا�سة
الطب ،فالطب جمال خ�صب ومهنة
�إن�سانية خلدمة الب�شر ،و�أنا حالياً
يف ب��داي��ة امل�����ش��وار ،وب����إذن اهلل مع
التح�صيل العلمي والقراءة واالطالع
���س��أب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول واخ�تراع��ات
تخدم الب�شرية.

ورش عمل ومشاركات خارجية للجنة الشراكة المجتمعية بقسم اللغة اإلنجليزية

ت��ق��ري��ر :ال��دك��ت��وره ح��ي��اة توفيق
ب��دي��وي  -ق�سم اللغة الإجنليزية
و�آدابها
ت�ؤدي امل�ؤ�س�سات التعليمية دوراً
هاماً يف الرقي والنهو�ض باخلدمة
املجتمعية ،وحت��ر���ص على تقدمي
اخل�ب�رات والتوا�صل م��ع املجتمع
عن طريق �إلقاء دورات وور�ش عمل
ت�ساعد الأف���راد يف تعلم مهارات
وم��ع��ل��وم��ات ب��ات��ت �أ���س��ا���س��ي��ة يف
حتقيق التقدم االقت�صادي والنمو
االج��ت��م��اع��ي ال����ذي يتما�شى مع
ر�ؤية ٢٠٣٠يف �إن�شاء جمتمع حيوي
يحمل يف طياته اجلذور الرئي�سية
لبناء حياة كرمية و�سعيدة للفرد عن
طريق حت�سني الذات وااال�ستثمار

لقراءة املقال ،وطرق ر�صد امل�صادر
امل�ستخدمة يف كتابة املقال.
وقدمت الدكتورة فهدة ال�شيخ
ور�شة عن ا�سرتاتيجيات القراءة
باللغة الإجنليزية ،رك��زت خاللها
ع��ل��ى امل���ه���ارات ال��ت��ي ت�ساهم يف
االرتقاء بجودة القراءة مما ينعك�س
على فهم القارئ واحل�صول على
املعلومة ب��و���ض��وح ودق���ة ،ورك��زت
ال���ور����ش���ة �أي�������ض���ا ع��ل��ى امل��ف��ه��وم
ال�صحيح للقراءة بكافة املجاالت،
حيث �إن ال��ق��راءة تعترب م�صدرا
من م�صادر العلم وو�سيلة مهمة
يف اكت�ساب املعرفة ب�صفة عامة،
وت��ن��اول��ت �أي�����ض��ا ال��ور���ش��ة كيفية
جتنب الأ�سباب التي من �ش�أنها �أن
ت�شتت انتباه القارئ.
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حفل ختامي وتكريم الفائزين باللقاء العلمي الحادي عشر

كتب :فهد الفليج
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبدالرحمن
العمر ،رعى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ور
حممد ب��ن �صالح ال��ن��م��ي ،احلفل
اخلتامي لإع�لان �أ�سماء الفائزين
يف اللقاء العلمي احل��ادي ع�شر،
والذي نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب
ممثلة بوكالة ال��ع��م��ادة للأن�شطة
وال�����ش��راك��ة ال��ط�لاب��ي��ة ،وذل���ك يوم
الأرب���ع���اء 1442 /7 /5هـ ،عن
طريق البث التزامني «ع��ن بعد»،
بح�ضور عميد �ش�ؤون الطالب د.
فهد القريني ،ووكيل عمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب للأن�شطة وال�شراكة د.
ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي ،ووك��ي��ل��ة ع��م��ادة
�ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات
د .ر�ؤى القفيدي ،وبح�ضور �أع�ضاء
وع�ضوات اللجنة املنظمة للقاء.

رعاية االبتكار والإبداع
ب���د�أ احل��ف��ل ب���آي��ات م��ن ال��ذك��ر
احلكيم ،ث��م �أل��ق��ى وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ال����دك����ت����ور حم���م���د ب�����ن ���ص��ال��ح
النمي كلمة ا�ستهلها بالرتحيب
بعميد ���ش ��ؤون ال��ط�لاب وال��وك�لاء
وم��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات اجلامعة
وطالب وطالبات اجلامعة وجميع
احل�ضور .ثم قال :ي�سعدين اليوم
ونياب ًة عن معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور بدران العمر �أن �أ�شارككم
حفل تكرمي الفائزين والفائزات
ب��ج��وائ��ز ال��ل��ق��اء العلمي للن�سخة
ً
تر�سيخا
احل��ادي��ة ع�����ش��رة ،وذل���ك
لنهج اجلامعة يف رعاية االبتكار
والإب����داع ال��ط�لاب��ي ،وال���ذي ميثل
�أح���د ال��ل��ب��ن��ات الأ���س��ا���س��ي��ة لرفعةِ
وتقدم املجتمع وازدهاره.
و�أ�ضاف قائ ً
ال� :إن �إ�صرار �إدارة

اجلامعة على �إق��ام��ة ه��ذا احلفل
«عن بعد» يف ظل ما تفر�ضه جائحة
كورونا من قيود ،يعك�س حر�صها
على ت��ك��رمي ال��ط�لاب والطالبات
اً
و�صول للريادة واالبتكار
املتميزين
والإبداع خدمة للوطن وللجامعة.
�أبرز الإجنازات
مت بعد ذل��ك ا�ستعرا�ض �أب��رز
الإجنازات التي مر بها اللقاء خالل
�سنته املا�ضية ،والأرق����ام املميزة
التي حققها والتي ك��ان لها الأث��ر
البالغ يف متكني الطلبة وتو�سيع
مداركهم من خالل البحث العلمي،
حيث كانت هذه الإجنازات و�ساما
يفتخر به ملا ت�سهم من حتقيق ر�ؤية
وطننا يف دع��م البحث العلمي يف
اجلامعات ال�سعودية.
الفائزون والفائزات
يف نهاية احلفل مت �إعالن �أ�سماء

ال��ف��ائ��زي��ن وال��ف��ائ��زات يف ال��ل��ق��اء
العلمي احلادي ع�شر وهم:
 يف حمور البحث العلمي امل�سارالعلمي «بكالوريو�س»
امل���رك���ز الأول :ن����ورة ال��ف��ري��ح
و�آخ�������رون .امل���رك���ز ال���ث���اين :جند
ال�شيحة.
 يف حمور البحث العلمي امل�سارالعلمي «درا�سات عليا»
امل��رك��ز الأول :م�ب�روك �صالح.
امل��رك��ز ال��ث��اين :عبدالكرمي مطر.
املركز الثالث :ع�صام حيدر.
 يف حمور البحث العلمي امل�سارال�صحي «بكالوريو�س»
املركز الأول :ع ّمار املنت�شري.
املركز الثاين :فهد العريك .املركز
الثالث :في�صل املنيف.
 يف حمور البحث العلمي امل�سارال�صحي «درا�سات عليا»
املركز الأول :نا�صر ال�شكيلة.
 -يف حمور البحث العلمي امل�سار

الإن�ساين «بكالوريو�س»
امل��رك��ز الأول��� :س��ارة الغامدي.
املركز الثاين :عمران ال�سحيباين.
املركز الثالث :حممد املطلق.
 يف حمور البحث العلمي امل�سارالإن�ساين «درا�سات عليا»
امل��رك��ز الأول :بكبل ال���درواين.
امل��رك��ز ال���ث���اين :حم��م��د ال��ت��ب��ايل.
املركز الثالث :عبده املفتي.
 يف حمور امل�سارات امل�صاحبةم�����س��ار الأع���م���ال الفنية «ال��ر���س��م
الت�شكيلي»
امل��رك��ز الأول :وليد الكوماين.
امل��رك��ز ال��ث��اين� :أث�ي�ر ال��ر���ش��ودي.
املركز الثالث :م�شعل �شاهني.
 يف حمور امل�سارات امل�صاحبةم�����س��ار الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة «اخل��ط
العربي»
املركز الأول :خديجة العمودي.
املركز الثاين :مو�ضي الع�صيمي.
 -يف حمور امل�سارات امل�صاحبة

م�سار الأع��م��ال الفنية «الت�صوير
ال�ضوئي»
املركز الأول :مها الرباك .املركز
الثاين :نورة الرومي .املركز الثالث:
�أبرار هتان.
 يف حمور امل�سارات امل�صاحبةم�سار االبتكار
املركز الأول� :أم��اين العواجي.
امل����رك����ز ال����ث����اين :ع��ب��دال��رح��م��ن
الغامدي.
 يف حمور امل�سارات امل�صاحبةم�سار الأفالم التوعوية
امل���رك���ز الأول :ع��ب��دال��ع��زي��ز
اجل��وه��ري .امل��رك��ز ال��ث��اين� :سارة
املطوع و�آخرون ،املركز الثالث :نورة
العجيمي.
 يف حمور امل�سارات امل�صاحبةم�سار الإلقاء
امل��رك��ز الأول� :شكرية كنكار.
املركز الثاين :منرية العو�ض .املركز
الثالث :عبدالعزيز العقيل.

يتضمن  6مكونات

كلية التربية تصدر دليل إعداد تقرير الدراسة الذاتية
�شهدت الع�شر �سنوات الأخرية
تطوراً كبرياً يف توظيف ممار�سات
اجل�����ودة ال�����ش��ام��ل��ة ب��اجل��ام��ع��ات
ال�سعودية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
وال�ب�راجم���ي ،وع����زز ذل���ك وج��ود
م��رك��ز وط��ن��ي للتقومي واالع��ت��م��اد
الأك���ادمي���ي ال���ذي ي��ه��ت��م وي��راج��ع
عملية تطوير تلك املمار�سات.
وقد �صاحب هذا التطور كثري
من الت�سا�ؤالت من قبل ممار�سي
اجلودة متعلقة بكيفية كتابة تقرير
الدرا�سة الذاتية « »SSRبالدرجة
الأوىل ال������ذي ي��ع��ت�بر م��رج��ع��اً
�أ�سا�سياً للوقوف على نقاط القوة
والنقاط التي حتتاج �إىل حت�سني
ل��ل��م��م��ار���س��ات .ورغ���ب���ة يف نقل
اخلربة التي مرت بها كلية الرتبية
يف جم���ال االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي
التي ب��د�أت بح�صول الكلية على
االع�ت�راف ال���دويل «»NCATE
و�أي�ضا ح�صول برامج البكالوريو�س
يف الكلية على االعتماد الوطني
« ،»NCAAAقامت الكلية ممثلة
بوكالة التطوير واجل��ودة ب�إعداد
دل��ي��ل ل�برام��ج ال��درا���س��ات العليا
با�سم «دليل �إعداد تقرير الدرا�سة
الذاتية  SSRوفق املعايري املطورة
 ،»2019وال���ذي ق�سم �إىل �ستة

م��ك��ون��ات :معايري اعتماد برامج
الدر�سات العليا  2019ال�صادرة
ع���ن امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ق��ومي
واالع���ت���م���اد االك����ادمي����ي� ،أن����واع
الأدلة التي تدعم املحكات� ،شرح
�آل��ي��ة كتابة املعيار ،بع�ض الأدل��ة
وال�شواهد املقرتحة �أو املتوقعة
ال��ت��ي ت��دع��م امل��ح��ك��ات ،م�ؤ�شرات

الأداء الرئي�سة وكيفية ح�سابها،
وترميز الأدلة .
و�أو����ض���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
الدكتور فهد بن �سليمان ال�شايع
�أن «ه��ذا الدليل ي�أتي من الكلية
نظراً خلربة وجتربة كلية الرتبية
بجامعة امل��ل��ك �سعود باالعتماد
الرباجمي ،حيث ح�صل برناجمان

م���ن ب��راجم��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة على
االع����ت����م����اد ال��ب��راجم�����ي ،ك������أول
ب��رن��اجم�ين ي��ع��ت��م��دان يف ك��ل��ي��ات
الرتبية باململكة ،وهما برناجما
ال��درا���س��ات ال��ق��ر�آن��ي��ة والطفولة
املبكرة .كما �أكملت الكلية �إجراءات
اعتماد برنامج بكالوريو�س علم
النف�س وبكالوريو�س ال��درا���س��ات

الإ�سالمية ،حيث �إنهما يف مرحلة
انتظار ق��رار االعتماد بعد زيارة
ف��ري��ق امل��راج��ع��ة اخل��ارج��ي��ة لهما
ك����أخ���ر م���راح���ل احل�����ص��ول على
االع��ت��م��اد ال�براجم��ي ،وم��ع �سعي
الكلية وفق خطتها اال�سرتاتيجية،
وخ��ط��ط��ه��ا ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ،ع��ل��ى
ا�ستكمال احل�صول على االعتماد

ال�ب�راجم���ي جل��م��ي��ع ب��راجم��ه��ا يف
مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات
العليا؛ ج��اء ه��ذا ال��دل��ي��ل ليكون
م��ر���ش��دا جل��م��ي��ع ال�ب�رام���ج داخ��ل
الكلية وخارجها .وبني وكيل الكلية
للتطوير واجلودة الدكتور فايز بن
عبدالعزيز الفايز �أن «االعتماد
االك��ادمي��ي يعترب توجهاً مهما يف
نظام اجلامعات اجلديد ال�صادر
يف عام  1441هـ وال��ذي ن�ص يف
م��ادت��ه احل��ادي��ة والأرب��ع�ين «تعمل
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى حتقيق االع��ت��م��اد
الرباجمي من هيئة تقومي التعليم
والتدريب �أو من �إح��دى الهيئات
ال��دول��ي��ة التي تعتمدها الهيئة»،
ك��م��ا �أو���ض��ح �أن ه���ذا ال��دل��ي��ل مت
�إع���داده ومراجعته وتنقيحه من
قبل خمت�صني يف هذا املجال من
�أع�����ض��اء هيئة التدري�س بالكلية
وخ��ارج��ه��ا ،وق��د مت اع��ت��م��اده من
جمل�س الكلية.
وللح�صول على ن�سخة �إلكرتونية
من الدليل ميكن حتمليه من موقع
كلية الرتبية عرب 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

بعدما �أث��ار م�س�ؤولون �صينيون
اجل�����دل ح����ول اح��ت��م��ال ان��ت�����ش��ار
وب��اء ك��ورون��ا ع��ن ط��ري��ق الأطعمة
امل��ج��م��دة امل��ع��ب ��أة ،ورغ���م ا�ستبعاد
مراكز مكافحة الأمرا�ض ومنظمة
ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة ه��ذه الفر�ضية
متاماً� ،أعلنت كل من �إدارة الغذاء
والدواء الأمريكية ،ووزارة الزراعة،
وامل����راك����ز الأم�ي�رك���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة
الأم��را���ض والوقاية منها� ،أن��ه من
غري املرجح انتقال عدوى فريو�س
ك���ورون���ا امل�ستجد ع�بر الأط��ع��م��ة
وعبوات املواد الغذائية.
ون��ق��ل��ت �إدارة ال��غ��ذاء وال����دواء
الأمريكية يف بيان �أنه يجب طم�أنة
امل�ستهلكني ب����أن الأب���ح���اث وب��ن��اء
على املعلومات العلمية املوثوقة
املتاحة حالياً ،وبدعم من �إجماع
علمي دويل ،قد �أك��دت �أن عبوات
تغليف املواد الغذائية من امل�ستبعد
للغاية �أن تن�شر كورونا ،و�أو�ضحت
الوكاالت الثالث �أنها �أرادت الت�أكيد
على عدم وجود �أدلة موثوقة ت�شري
�إىل �أن الطعام �أو عبواته مرتبطان
بانتقال الفريو�س.

كما �أ�شارت الإدارة �إىل �أن كورونا
مر�ض تنف�سي ينت�شر من �شخ�ص
لآخ����ر ،ع��ل��ى ع��ك�����س ال��ف�يرو���س��ات

تعترب �رس ًا حربي ًا ا�ستخدمه اجلي�ش الأمريكي

 4خطوات لالستغراق
بالنوم خالل دقيقتين

ال �أ���س��و�أ من ق�ضاء ليلة تتقلب فيها يف حماولة يائ�سة للنوم،
لكن هناك خطوات جيدة �أوردتها �صحيفة الإندبندنت الربيطانية
ت�ساعدك على اال�ستغراق يف النوم خالل دقيقتني ،وتعترب هذه
اخلطوات �سراً حربياً ا�ستخدمه اجلي�ش الأمريكي مل�ساعدة اجلنود
على النوم يف مواقف غري �سلمية ،مثل �ساحات القتال ،و ُدونت يف
كتاب «ا�سرتخ واربح� :أداء البطوالت» ،ويُعتقد �أن هذه التقنية قد
ط ّورها ق��ادة اجلي�ش ل�ضمان عدم ارتكاب اجلنود لأخطاء تهدد
حياتهم ب�سبب الإرهاق.
ويقال �إن هذه التقنية تعمل مع  96%من الأ�شخا�ص بعد �ستة
�أ�سابيع من املمار�سة ،ويف ما يلي اخلطوات:
أرخ ع�ضالت وجهك ،مبا يف ذلك الل�سان والفك والع�ضالت
� ِحول العينني.
 قم ب�إ�سقاط كتفيك �إىل �أق�صى حد ممكن ،متبوعاً ب�أعلىو�أ�سفل ذراعك الواحد تلو الآخر.
أرخ �صدرك ثم �ساقيك ،بدءاً من الفخذين �إىل
 �أخرج الزفري و� ِ�أ�سفل.
ثوان يف حماولة ت�صفية ذهنك قبل
 يجب بعد ذلك ق�ضاء ٍ 10التفكري يف �إحدى ال�صور الثالث التالية:
• �أنك م�ستلق يف زورق على بحرية هادئة ،وال �شيء �سوى �سماء
زرقاء �صافية فوقك.
• �أن��ك م�ستلق على �أرجوحة �سوداء خمملية يف غرفة �شديدة
ال�سواد.
• �أنك تقول لنف�سك «ال تفكر ..ال تفكر ..ال تفكر» مراراً وتكراراً
ثوان تقريباً.
ملدة ٍ 10
مار�سها حتى تتقنها و�سوف تعمل معك ب�سهولة بعد �أ�سابيع عدة.
تقول هيئة ال�صحة الوطنية يف اململكة املتحدة �إن ال�شخ�ص العادي
يحتاج �إىل نحو ثماين �ساعات من النوم اجليد كل ليلة ليعمل ب�شكل
�صحيح ،وحت ِّذر من �أن قلة النوم ميكن �أن جتعل النا�س �أكرث عر�ضة
لعدد من احلاالت الطبية ،مبا يف ذلك ال�سمنة وارتفاع �ضغط الدم
و�أمرا�ض القلب .و�أكد خبري النوم الدكتور نيل �ستانلي �أن العامل
الأكرث �أهمية عندما يتعلّق الأمر بالنوم هو تهدئة عقلك ،وقال :من
�أجل النوم ،حتتاج ثالثة �أ�شياء :غرفة نوم ت�ساعد على النوم ،وج�سد
م�سرتخ ،والأهم من ذلك عقل هادئ ،فال ميكنك النوم �إذا كان عقلك
يت�سابق ،لذا ف�إن �أي �شيء ميكنك القيام به لإبطائه �سي�ساعدك على
النوم .عليك �أن جتد و�سيلة تنا�سبك� ،سواء كانت القراءة �أو احلمام
الدافئ �أو �شاي البابوجن� ،أو �أي �شيء مينعك من القلق والتفكري يف
�ضغوط يومك.

املنقولة عرب الغذاء التي ميكن �أن
ت�صيب النا�س باملر�ض من خالل
الطعام امل��ل��وث ،م�شددة على �أن��ه

وب��ال��ن��ظ��ر �إىل �أن ع���دد جزيئات
ال��ف�يرو���س ال��ت��ي مي��ك��ن التقاطها
نظرياً عن طريق مل�س �أحد الأ�سطح

�ستكون �ضئيلة للغاية و�أن الكمية
ال�ل�ازم���ة الن��ت��ق��ال ال���ع���دوى عن
طريق اال�ستن�شاق عرب الفم تكون

عالية للغاية ،ف�إن فر�ص الإ�صابة
ب��ال��ع��دوى ع��ن ط��ري��ق مل�����س �سطح
ع��ب��وات الطعام �أو ت��ن��اول الطعام
تعترب منخف�ضة للغاية.
�إىل ذل��ك� ،أك���دت �إدارة الغذاء
وال��دواء الأمريكية �أنها مل حت�صل
بالنظر �إىل �أك�ثر من  100مليون
حالة �إ�صابة بالوباء؛ دليلاً وبائياً
ع��ل��ى ال��ط��ع��ام �أو ت��غ��ل��ي��ف امل���واد
الغذائية كم�صدر النتقال كورونا
ل��ل��ب�����ش��ر.وت��ق��ول منظمة ال�صحة
العاملية �إن��ه «ال توجد حالياً حالة
م��ؤك��دة لكورونا تنتقل ع��ن طريق
الطعام �أو تغليف املواد الغذائية».
لكنها ت�سرد عدداً من االحتياطات
التي ميكن اتخاذها لتجنب انتقال
التلوث .وتو�ضح �أنه ال توجد حاجة
لتطهري ع��ب��وات ال��ط��ع��ام� ،إال �أن��ه
«ي��ج��ب غ�سل ال��ي��دي��ن ج��ي��داً بعد
التعامل مع عبوات الطعام وقبل
تناول الطعام» ،و�إذا كنت تت�سوق
ل�شراء البقالة ،فا�ستخدم معقم
اليدين قبل ال��دخ��ول �إىل املتجر
�إن �أمكن ،واغ�سل يديك جيداً بعد
ذلك.

يف قائمتها الأ�سماك واملك�رسات واحلم�ضيات

التغذية الجيدة تحافظ على صحة العيون

يعتقد كثريون �أن �ضعف الب�صر
نتيجة حتمية للتقدم يف العمر� ،إال
�أن الأبحاث ت�ؤكد دور التغذية يف
احلفاظ على �صحة العيون وتقليل
امل�شاكل ذات ال�صلة.
وا�ستعر�ض موقع «ميديكال نيوز
توداي» الطبي جمموعة من الأغذية
التي تعزّز �صحة العيون ،بناء على
درا�سات و�أبحاث �صحية:
 الأ���س��م��اك :تتميز الأ���س��م��اكب��غ��ن��اه��ا ب ��أح��م��ا���ض «�أوم���ي���غ���ا »3
والتي تلعب دورا مهما يف حماية
العينني م��ن اجل��ف��اف ،وخ�صو�صا
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين تقت�ضي
طبيعة عملهم اجللو�س �أمام �أجهزة
الكمبيوتر ل�ساعات طويلة.
 املك�سرات� :إىل جانب غناهاب�أوميغا  ،3ف��إن املك�سرات حتتوي
على ن�سبة عالية من فيتامني «�إي»،
وال����ذي ي��ح��م��ي ال��ع�ين م��ن التلف
املرتبط بالتقدم يف العمر.
 احل����م���������ض����ي����ات :حت���ت���وياحلم�ضيات مثل الربتقال والليمون
واجلريب فروت على معدالت عالية
من فيتامني «�سي» الذي تو�صي به

درا���س��ات ع��دي��دة للمحافظة على
�صحة العينني.
 اخل�����ض��راوات ال��ورق��ي��ة :يعد«ال��ل��وت�ين» و«ال��زي��اك�����س��ان��ث�ين» من
املكمالت الغذائية التي توجد يف
اخل�ضراوات الورقية بكرثة ،وهي
ذات ت�أثري �إيجابي على العينني.
 -اجل�����زر :ي��ع��ط��ي ال��ف��ي��ت��ام�ين

�إىل ج��ان��ب ف��وائ��ده��ا امل��ت��ع��ددة
ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة ب�شكل ع����ام ،فقد
ك�شف علماء �أن ممار�سة التمرينات
ال��ري��ا���ض��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ام ،ي�ساعد يف
الوقاية من ال�سرطان.
ك���ث�ي�رون ح���ول ال���ع���امل ي�شكون
م��ن زي���ادة �أوزان��ه��م وخ�صو�صا يف
ظل تف�شي جائحة فريو�س كورونا
امل�ستجد ،وال��ت��ي �أج�ب�رت �أع���دادا
كبرية على البقاء يف منازلهم لفرتات
طويلة ،الأمر الذي كان له تداعيات
�سلبية على ن�شاطهم البدين.
وت�������س���ب���ب ال����ب����دان����ة يف ج��ع��ل
الأ�شخا�ص عر�ضة لتلف الأن�سجة
وتطور الأورام ،حيث ربطت درا�سة
حديثة بني �أك�ثر من � 10أن��واع من
ال�سرطانات والوزن الزائد.
وتعليقا ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ممار�سة
التمرينات الريا�ضية للوقاية من
ال�سرطان ،قالت الأ�ستاذة يف جامعة

�إدنربة الربيطانية ،ليندا بولد�« :إىل
جانب ال��غ��ذاء ال�صحي ،علينا �أن
نهتم مبمار�سة الريا�ضة بانتظام
لنحمي �أنف�سنا من ال�سرطان».
ولفتت بولد �إىل �أن ال�سمنة قد
ت�صبح يف امل�ستقبل وحتديدا �سنة
 ،2040امل�سبب الرئي�سي لل�سرطان
يف بريطانيا ،وذل���ك بعد �أن كان
التدخني يف ال�صدارة ل�سنوات.
ومن بني ال�سرطانات التي ثبت

«�أي» و«بيتا ك��اروت�ين» اجل��زر لونه
الربتقايل ،كما �أن لهما دورا مهما
يف الر�ؤية ،الحتوائهما على بروتني
«رودوب�سني» ،الذي ي�ساعد ال�شبكية
ع��ل��ى امت�صا�ص ال�����ض��وء بفعالية
ويحافظ على �صحتها.
 ال���ب���ي�������ض :ت��ق��ل��ل امل���رك���ب���اتاملوجودة يف البي�ض مثل «اللوتني»

و«الزياك�سانثني» من خطر فقدان
الب�صر املرتبط بالعمر ،كما �أنها
تعد م�صدرا جيدا للزنك وفيتاميني
«�إي» و«�سي».
 امل���اء :ين�صح الأط��ب��اء ب�شربكميات كبرية من امل��اء ملنع جفاف
العينني الذي قد يت�سبب ب�أعرا�ض
خطرية �إذا مت جتاهله.

ممارسة الرياضة بانتظام تقي من السرطان

�أنها ترتاجع بت�أثري حت�سني الن�شاط
البدين �سرطانات الثدي والأمعاء،
حيث ُوجد �أن �أولئك الذين عوجلوا
من الأورام يف بداياتها لديهم فر�ص
�أف�ضل يف عدم عودة ال�سرطان �إذا
مار�سوا الريا�ضة بانتظام ،وح�سنوا
نظامهم الغذائي .وخالل التجربة
التي م ّولها مركز �أبحاث ال�سرطان
يف بريطانيا ،و�أ�شرف عليها مركز
جامعة نيوكا�سل لل�سرطان ،قارن

العلماء جمموعتني م��ن الفئران،
الأوىل تركت كما هي ،بينما و�ضعت
الثانية التي تعاين من �سرطان يف
الكبد على جهاز للجري مدة ن�صف
�ساعة ،ثالث مرات �أ�سبوعيا .ووجد
الباحثون �أن التمرينات الريا�ضية
قللت من التهابات وده��ون الكبد،
وح�سنت التمثيل الغذائي للفئران،
ّ
وق ّوت مناعة اجل�سم ،ح�سبما ذكرت
�صحيفة «ذا غارديان» الربيطانية.
وقال الباحثون �إن الدهون الزائدة
يف �أج�سامنا ال تبقى «�ساكنة» ،فهي
ن�شطة وتر�سل �إ�شارات �إىل الأع�ضاء
والأن�سجة الأخ��رى التي ميكن �أن
ت�ؤثر على النمو والتمثيل الغذائي
وغ�يره��ا م��ن ال��وظ��ائ��ف احل��ي��وي��ة،
وق��د ت�أمر يف بع�ض الأح��ي��ان هذه
الإ�شارات اخلاليا لالنق�سام بطريقة
ع�شوائية ،لتكون النتيجة الإ�صابة
بال�سرطان.
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هواتف الجيل الخامس تهدد سالمة الطيران المدني
ح������ذرت ���س��ل��ط��ات ال���ط�ي�ران
املدين يف فرن�سا من �أن الهواتف
العاملة بنظام ات�����ص��االت اجليل
ّ
تعطل عمل �أجهزة
اخلام�س قد
ق��ي��ا���س االرت���ف���اع يف ال��ط��ائ��رات،
ب�سبب ا�ستخدامها موجات تردد
م�����ش��اب��ه��ة ،وم���ن �أج���ل ات��ق��اء �شر
هذه الهواتف� ،أو�صت ال�سلطات
الفرن�سية ب�إطفاء ه��ذه الأجهزة
خالل الرحالت اجلوية.
و�أو���ض��ح ن��اط��ق با�سم املديرية
ال��ع��ام��ة ل��ل��ط�يران امل����دين ل��وك��ال��ة
«ف��ران�����س ب��ر���س» �أن« :ا���س��ت��خ��دام
�أج��ه��زة اجليل اخلام�س على منت
الطائرات قد ي���ؤدي �إىل خماطر
ت�شوي�ش قد ت�سبب �أخطاء يف قيا�س
االرتفاع».
هذه الظاهرة املحتملة الناجمة
ع���ن «ت�����ش��وي�����ش يف الإ�����ش����ارة من
موجة ت��ردد قريبة وبقوة م�شابهة
�أو �أع��ل��ى م��ن ت��ل��ك ال��ع��ائ��دة �إىل
مقايي�س االرت��ف��اع ال����راداري» ،قد
ت�سبب �أخ��ط��اء «ت��ت�����س��م بحراجة
خا�صة خالل مرحلة الهبوط على
الأجهزة» ،وفق املديرية الفرن�سية.

وكانت املديرية �أ�صدرت ن�شرة
تت�ضمن م��ع��ل��وم��ات خ��ا���ص��ة بهذا
امل��و���ض��وع موجهة �إىل ال�شركات
امل�شغلة يف قطاع الطريان ،وركزت

يف ج��دي��د �أول��وي��ات��ه��ا ،تخطط
���ش��رك��ة ت��وي�تر ق��ري��ب��اً ،لإ���ض��اف��ة
ت�����س��م��ي��ات ل��ت��ح��دي��د امل���زي���د من
احل�����س��اب��ات التابعة ل��ل��دول��ة ،مبا
يف ذل��ك احل�����س��اب��ات ال�شخ�صية
لقادة العامل ،وذلك يف �سبيل منح
امل�ستخدمني امل��زي��د م��ن ال�سياق
ب�ش�أن امل��ح��ادث��ات اجليو�سيا�سية
عرب املن�صة.
وت��أت��ي ه��ذه اخلطوة يف الوقت
الذي يخ�ضع فيه نهج تويرت جتاه
ال�شخ�صيات ال��ب��ارزة واحلكومية
ل��ل��ت��دق��ي��ق ،ب��ع��د احل��ظ��ر ال��ب��ارز
حل�������س���اب ال���رئ���ي�������س الأم��ي�رك����ي
ال�سابق ،دون��ال��د ت��رم��ب ،وان��دالع
العوا�صف ال�سيا�سية يف ميامنار
والهند.
ويف ���ش��ه��ر �أغ�����س��ط�����س ،ق��ال��ت
تويرت� :إنها تبد�أ بت�سمية ح�سابات
و�سائل الإع�ل�ام التابعة للدولة،
مثل� :سبوتنيك الرو�سية و�شينخوا
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ،وب��ع�����ض امل�����س ��ؤول�ين
احلكوميني الرئي�سيني للأع�ضاء
اخل��م�����س��ة ال��دائ��م�ين يف جمل�س
الأم�����ن ال��ت��اب��ع ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة:
ال�صني وفرن�سا ورو�سيا واململكة
املتحدة والواليات املتحدة.

و�أ���ض��اف��ت املن�صة يف تدوينة،
�أنها تو�سع ت�سمياتها لت�شمل كبار
امل�س�ؤولني احلكوميني وامل�ؤ�س�سات
من دول جمموعة ال�سبع و�أغلبية
البلدان التي ح��ددت فيها تويرت
م���ا ت��ع��ت�بره ع��م��ل��ي��ات م��ع��ل��وم��ات

ه��ذه الوثيقة على ت��داب�ير وقائية
ع��دة� ،أبرزها «�إطفاء كل الأجهزة
الإلكرتونية العاملة بنظام اجليل
اخل��ام�����س �أو ت�شغيلها يف و�ضع

الطريان».
وت���اب���ع���ت« :يف ح����ال ح�����ص��ول
ا�ضطرابات ،على طواقم الطائرات
�إع��ل�ام م�����ش��غ��ل خ��دم��ات امل�لاح��ة

«تويتر» تحضر مفاجأة لرؤساء وقادة الدول!

م��رت��ب��ط��ة ب���ال���دول���ة .ك��م��ا ذك���رت
من��اذج الت�سميات التي �شاركتها
تويرت م�ؤ�س�سة حكومية �أمريكية �أو
م�س�ؤول حكومي �أمريكي.
وردًا على ���س ��ؤال ح��ول كيفية
حتديد تويرت للت�سميات احلكومية

اجلوية كي تتخذ اخلطوات العملية
ال�لازم��ة وتخطر �سلطة املراقبة
وهيئة �إدارة املطار».
و�أ������ش�����ارت امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة

للطريان املدين �إىل �أنها «و�ضعت
�أطرا ل�شروط ن�شر هوائيات اجليل
اخل��ام�����س على الأرا���ض��ي ل�ضبط
خم��اط��ر الت�شوي�ش ع��ل��ى �أنظمة
الطريان خالل مرحلة الهبوط يف
املطارات الفرن�سية».
وق����د ت���رج���م ذل����ك ب���احل���د من
م�ستوى قوة �إر�سال هوائيات اجليل
اخلام�س التي تُن�شر حاليا على
الأرا���ض��ي الفرن�سية« ،ق���رب 17
م��ط��ارا يحمل ترخي�صا لعمليات
هبوط دائمة» ،وفق املديرية التي
�أعلنت يف نوفمرب ع��ن «حتليالت
تقنية تكميلية» بهدف «الت�أكد من
تنا�سب هذه املحطات مع حاجات
الطريان املدين».
�أما يف املطارات الـ 123الباقية
على الأرا�ضي الفرن�سية« ،فيجري
العمل مبراقبة للهوائيات املو�ضوعة
يف اجلوار بتن�سيق وثيق مع الوكالة
ال��وط��ن��ي��ة ل���ل�ت�رددات م��ع و���س��ائ��ل
عمل معززة تتيح التحرك �سريعا»
يف ح��ال ورود �إن���ذارات ب�ش�أن �أي
ا���ض��ط��راب ج��وي ،وف��ق م��ا �أعلنت
املديرية الفرن�سية.

«هواوي» تتراجع إلى المرتبة
الثالثة عالميًا

يف م��واق��ف ،م��ث��ل م��ي��امن��ار حيث
ا���س��ت��وىل اجل��ي�����ش ح��دي�� ًث��ا على
ال�سلطة يف ان��ق�لاب ،ق��ال مدير
ال�سيا�سة العامة العاملية يف تويرت
� :Nick Picklesإن ال�شركة مل
ت�سم ال��دول التي كانت احلكومة
فيها حم��ل خ�لاف .وت��اب��ع :ن�أخذ
يف االع��ت��ب��ار النقا�شات الدولية
ح���ول ���ش��رع��ي��ة احل��ك��وم��ة عندما
نفكر فيما �إذا ك��ان من املنا�سب
تطبيق هذه الت�سميات ،وت�ضاف
الت�سميات �إىل احل�سابات التي مت
التحقق منها فقط.
ي�����ش��ار �إىل �أن ال�����ش��رك��ة كانت
واجهت تدقي ًقا دول ًيا ب�ش�أن نهجها
بالن�سبة حل�سابات ق��ادة العامل،
وحظرت ح�ساب ترمب يف �شهر
ي��ن��اي��ر ب��ع��د �أح�����داث ال�����ش��غ��ب يف
الكابيتول ،ب�سبب تغريدات �أر�سلها
من ح�سابه ال�شخ�صي عرب تويرت.
ك��م��ا ا�ستبعدت ت��وي�تر عمو ًما
امل��ح��ت��وى ال���ذي يخالف القواعد
لقادة العامل من الإزالة لأنها تعترب
من�شوراتهم ت�صب يف امل�صلحة
العامة ،وب���دالً م��ن ذل��ك �أ�ضافت
�إ�شعارات حتذير وقللت من و�صول
املحتوى.

�أخطرت �شركة ه��واوي مورديها ب��أن طلبات مكونات الهواتف الذكية
اخلا�صة بها �ستنخف�ض ب�أكرث من  60يف املئة هذا العام مع ا�ستمرار ت�أثري
العقوبات الأمريكية ،وذلك وف ًقا لتقرير من �صحيفة نيكي �آ�سيان ريفيو.
و�أو�ضحت هواوي للموردين ب�أنها تخطط لطلب مكونات كافية ملا بني 70
ً
انخفا�ضا بن�سبة 60
و  80مليون هاتف ذكي هذا العام ،وميثل هذا الرقم
يف املئة عن  189مليون هاتف ذكي �شحنتها ال�شركة العام املا�ضي ،كما ميثل
ً
ريا عن  240مليون هاتف مت بيعها يف عام .2019
انخفا�ضا كب ً
واقت�صرت طلبات مكونات ال�شركة على مناذج اجليل الرابع لأنها تفتقر
�إىل �إذن احلكومة الأمريكية ال�سترياد مكونات لنماذج اجليل اخلام�س،
و�أ�شار بع�ض املوردين �إىل �أنه ميكن تخفي�ض الرقم �إىل ما يقرب من 50
مليون وحدة.
وتراجعت �شركة التكنولوجيا ال�صينية العمالقة املحا�صرة يف العام
املا�ضي �إىل املرتبة الثالثة يف �صناعة الهواتف الذكية العاملية ،خلف
�سام�سوجن و�آبل ،ومن املرجح �أن تفقد املزيد من ح�صتها هذا العام و�سط
قيود الت�صدير الأمريكية.
وباعت «ه��واوي» يف �شهر نوفمرب  2020عالمتها التجارية هونر �إىل
احت��اد ي�ضم �أك�ثر من � 30شركة �صينية يف حماولة مل�ساعدة هونر على
ا�ستعادة الو�صول �إىل املكونات والأج���زاء الأ�سا�سية اخلا�ضعة للقيود
الأمريكية.
وتقول هونر� :إنها �أعادت ت�أمني العالقات التجارية مع املوردين الرئي�سيني،
مبا يف ذلك  AMDو�إنتل وميدياتيك و  Micronومايكرو�سوفت وكوالكوم
و�سام�سوجن و�سوين و .SK Hynix
وبينما ح�صل بع�ض موردي هواوي على �إذن من وزارة التجارة الأمريكية
ل�شحن قطع الغيار ،ال ت��زال ال�شركة تفتقر �إىل الو�صول �إىل املكونات
الأ�سا�سية لنماذج اجليل اخلام�س.

�أعلنت �شركة جاغوار الند روفر
الربيطانية م���ؤخ��راً� ،أن �سيارات
جاغوار الفاخرة �ست�صبح كهربائية
كليا اعتبارا من العام  ،2025كا�شفة
ع��ن ا�سرتاتيجية ج��دي��دة مراعية
للبيئة ب��ه��دف �أن ت�صبح حمايدة
الكربون بحلول العام  ،2039وفقا
ملا نقلته وكالة الأخبار الفرن�سية.
و�أ�شارت املجموعة التي متلكها
�شركة «تاتا م��وت��ورز» الهندية ،يف
بيان �إىل �أنها تريد «�إع��ادة ابتكار
نف�سها» حتت قيادة مديرها العام
اجل��دي��د تيريي ب��ول��وري��ه ،الرئي�س
التنفيذي ال�سابق ل�شركة «رينو»
الفرن�سية.
ووع���دت �شركة «ج��اغ��وار الند
روف��ر» با�ستثمار  2,5مليار جنيه
�إ�سرتليني « 2,8مليار يورو» �سنويا،

ع�لاوة على ذل��ك ،تريد جاغوار
الن���د روف����ر ال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير
الهيدروجني من �أجل تلبية الطلب
امل�ستقبلي وتعتزم �أي�ضا التعاون مع
جمموعة «ت��ات��ا» يف جم��ال الطاقة
النظيفة وبرجميات الكمبيوتر.
وت�����س��ع��ى ج���اغ���وار الن����د روف���ر
�إىل �أن ت�صبح جمموعة حمايدة
الكربون ل�سل�سلة التوريد واملنتجات
والعمليات بحلول العام .2039
من الناحية املالية ،الهدف هو
�أن تكون قادرة على ا�ستعادة هام�ش
ت�شغيلي مزدوج الرقم وتدفق نقدي
�إيجابي بحلول العام  ،2025لكن
امل��ج��م��وع��ة حت���ذر م��ن �أن حتولها
�سيت�سبب يف ان��خ��ف��ا���ض ك��ب�ير يف
ن�شاطاتها غري الإنتاجية يف اململكة
املتحدة.

سيارات «جاغوار» كهربائية كليًا اعتبارًا من 2025

جزء كبري منها يف كهربة مركباتها،
و�أو���ض��ح��ت �أن���ه «ب��ح��ل��ول منت�صف
العقد� ،ستكون جاغوار �أجرت نه�ضة
ل��ت�برز ك��ع�لام��ة جت��اري��ة كهربائية
بحتة» .ومع ذلك ،مل تو�ضح ال�شركة
م�ستقبل �سياراتها من طراز جاغوار
�إك�س جيه الفخمة ،لكنها �أ�شارت
�إىل �أنها ال تخطط لطرح ن�سخة
كهربائية منها يف هذه املرحلة.
وف��ي��م��ا �ستتحول ج��اغ��وار �إىل
كهربائية بالكامل ،ف�إن الند روفر لن
تقوم بذلك ،رغم �أنها �ستطلق �ستة
ط���رازات كهربائية بالكامل خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة� ،أولها يف
العام  ،2024والهدف من ذلك هو
�أن ت�صبح كل طرازات جاغوار والند
روفر كهربائية  100يف املئة بحلول
نهاية العقد.
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صرف مكافآت شهر فبراير اليوم
بد�أت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل اليوم الأحد  28فرباير 2021م
�صرف املكاف�آت وبدل الإعاقة للم�ستحقني من الطالب والطالبات املنتظمني
بالف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي  1442هـ ،وذلك عن �شهر فرباير
لعام 2021م ،وقد جتاوز مبلغ املكاف�آت  37مليون ريال.

لقاء مع محاضري التربية

نظمت وح��دة ���ش ��ؤون املعيدين واملحا�ضرين بكلية الرتبية بح�ضور
عميد الكلية الدكتور فهد بن �سليمان ال�شايع لقا ًء مفتوحاً مع معيدي
وحما�ضري كلية الرتبية بال�شطرين الرجايل والن�سائي ،وذلك يوم الأربعاء
1442/7/12هـ ،ع�بر برنامج زووم ،ويعتزم ال�شطر الن�سائي بق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية تنظيم دورة بعنوان «التخريج ودرا�سة الأ�سانيد
من خالل الربامج والتطبيقات احلا�سوبية» ،وذل��ك يوم الثالثاء القادم
1442/7/18هـ ال�ساعة الرابعة م�ساء.

أولمبياد البحث العلمي لطالبات الحقوق

نظمت وحدة الإر�شاد الأكادميي  -ممثلة بطالباتها  -يف كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية �أوملبياد البحث العلمي لطالبات الكلية ،وذلك كمبادرة
تعزز دور البحث العلمي يف املجاالت القانونية.
و�أعلنت الوحدة عن الطالبات الفائزات بالثالث مراكز الأوىل :الطالبة
الفائزة باملركز الأول ر�سيل املهيدب ،الطالبة الفائزة باملركز الثاين �أ�سماء
مكرمي ،الطالبة الفائزة باملركز الثالث م ّكية بن راكان.
وتقدمت من�سوبات الوحدة بال�شكر والتقدير لأع�ضاء هيئة التدري�س
الذين �ساهموا يف حتكيم البحوث العلمية الدكتورة نهاد عبدال�صمد،
الدكتور نا�صر الدو�سري ،الدكتور عبدالرزاق جنيب ،الدكتور حممد
الربيثن ،الأ�ستاذة حنان الزهراين ،الأ�ستاذة �أ�سماء اجلوير.

طالبات «المالية» يحصدن المركز الثاني
في تحدي «بلومبيرغ»

�إدارة العالقات العامة بالآداب توزع كمامات ومعقمات ملن�سوبي الكلية

بالتعاون بني وحدة جراحة املخ والأع�صاب ووحدة جراحة اجليوب الأنفية

إجراء أكثر من  100عملية إلزالة أورام قاع الجمجمة بالمناظير

حقق فريق من طالبات ق�سم املالية بكلية �إدارة الأعمال املركز الثاين
يف حتدي بلومبريغ للأبحاث االقت�صادية ،والذي نظمته �أكادميية م�سك
وبلومبريغ للعام 2020/2021م.
وتكون الفريق من الطالبات رغد العتيبي ومنرية العجمي وترف العليان،
وب�إ�شراف وم�ساندة من الدكتورة غادة املنجم ،وقدم الفريق تقريراً عن «�آثار
فريو�س كورونا على االقت�صاد ال�سعودي» متقدمني على  64فريقاً بحثياً
م�شاركاً من  13جامعة من اململكة العربية ال�سعودية.
وقدم الدكتور �سعد الغامن عميد كلية �إدارة الأعمال تهنئته بتحقيق هذا
الإجناز ،فيما بارك رئي�س ق�سم املالية الدكتور عا�صم احلمي�ضي للطالبات
الفائزات م�شيداً بتقريرهم وجهدهم البحثي و�إنتاجهم العلمي م�ؤكداً على
متيزهم و�إجنازهم.

تكريم المتميزين في «طور جامعتك»
و«جودة الحياة»

جن���ح ف��ري��ق ط��ب��ي ج���راح���ي يف
املدينة الطبية باجلامعة مكون من
وحدة جراحة املخ والأع�صاب ووحدة
جراحة اجليوب الأنفية باملناظري؛
يف �إج����راء �أك�ث�ر م��ن  100عملية
جراحية يف قاع اجلمجمة املعقدة
باملناظري عن طريق الأن��ف لإزال��ة
�أورام قاع اجلمجمة «Expanded
Endonasal
Endoscopic
 ،»Skull Base Surgeryوالتي
انطلقت عام  2014م يف اململكة.
و�أو�����ض����ح رئ��ي�����س ق�����س��م الأن����ف
والأذن واحلنجرة يف املدينة الطبية
اجلامعية الدكتور �سعد ال�صالح �أن
هذه العمليات تتميز بتفادي اجلروح

اخل��ارج��ي��ة وف��ت��ح اجلمجمة التي
جترى بالطرق التقليدية مع �سرعة
اال�ست�شفاء واخل���روج بعد العملية
مب�ضاعفات �أقل ،م�شرياً �إىل �أنه مت
�إج��راء �أك�ثر من  100عملية لإزال��ة
�أورام قاع اجلمجمة املعقدة باملناظري
خالل الأعوام املا�ضية ،م�ستدركاً �أن
هذا النوع من العمليات ذات امل�ستوى
املعقد تعد م��ن العمليات ال��ن��ادرة
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط .و�أكد
الدكتور ال�صالح �أن ه��ذا العدد ال
ي�شمل حاالت �أورام الغدة النخامية
االعتيادية وعمليات �إ�صالح ت�سرب
ال�سائل النخاعي من قاع اجلمجمة
باملناظري التي جترى ب�شكل دوري يف

تنظم وح��دة التنمية الب�شرية يف
مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات «�أفكر» احللقة
ال�سابعة والت�سعني بعد املائة �ضمن
�سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها
املركز �أ�سبوعياً غداً االثنني بعنوان
«ات�ساق وتكامل ال�سياق البحثي»
من �إع��داد وتقدمي الدكتور فهد بن
�سليمان ال�شايع عميد كلية الرتبية

�أ�ستاذ املناهج وتعليم العلوم ،ق�سم
املناهج وط��رق التدري�س ،وذل��ك يف
متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء عن طريق
قاعات زوم االفرتا�ضية .وللح�صول
على �شهادة احل�ضور يتطلب الدخول
�إىل القاعة االفرتا�ضية بنف�س اال�سم
وال�بري��د الإل��ك�تروين امل�ستخدم يف
من�صة الفعاليات بالإ�ضافة ح�ضور
 ٪75من مدة احللقة

املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود
ويف مراكز �أخرى يف اململكة وال�شرق
الأو�سط.
من جانبه �أو�ضح امل�شرف على
زمالة جراحة قاع اجلمجمة ،الدكتور
ع��ب��دال��رزاق ع��ج�لان� ،أن للربنامج
م�ساهمات يف �إثراء زماالت جراحة
الأع�صاب والأنف والأذن واحلنجرة
من ناحية �إكلينيكية وبحثية ،وهذا
يتما�شى مع ر�ؤية اململكة  2030يف
�إع��داد وتطوير الكفاءات الب�شرية
واخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة يف ه��ذا
التخ�ص�ص الدقيق .وتك َّون الفريق
من الأ�ستاذ امل�شارك وامل�شرف على
زمالة جراحة قاع اجلمجمة الدكتور

ع���ب���دال���رزاق ع���ج�ل�ان ،والأ���س��ت��اذ
امل�شارك ورئي�س ق�سم الأنف والأذن
واحلنجرة الدكتور �سعد ال�صالح،
والأ�ستاذ امل�ساعد وامل�شرف على
زمالة جراحة اجليوب الأنفية وقاع
اجلمجمة باملنظار الدكتور �أحمد
الروقي ،والأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم
الأن��ف والأذن واحلنجرة الدكتور
�سعود الرميح ،والأ�ستاذ امل�ساعد
يف ق�سم الأن��ف والأذن واحلنجرة
الدكتور عبدالعزيز الر�شيد.
ويعمل الفريق على �إجراء عمليات
ق��اع اجلمجمة امل��ع��ق��دة باملناظري
واملحولة من جميع �أن��ح��اء اململكة
بن�سب جناح عالية وهلل احلمد.

«تكامل السياق البحثي» في حلقة نقاش غدًا

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن حممد م�سملي
نظمت عمادة التطوير واجلودة برئا�سة عميدها الدكتور مبارك القحطاين
فعالية �إعالن نتائج وتكرمي �أ�صحاب امل�شاركات املتميزة يف مبادرة «ط ّور
جامعتك» ،وم�سابقة «جودة احلياة اجلامعية بر�ؤية .»2030
وي�أتي ذلك يف �إطار حر�ص عمادة التطوير واجلودة على حتفيز من�سوبي
ومن�سوبات اجلامعة �أ�صحاب الأف��ك��ار وامل��ب��ادرات التطويرية الداعمة
للحراك التطويري امل�ستمر باجلامعة ،وكذلك الطالب والطالبات امل�شاركني
يف م�سابقة جودة احلياة اجلامعية بر�ؤية  2030التي �أقيمت �ضمن احتفال
اجلامعة باليوم العاملي للجودة الذي مت عقده بعنوان «اجلودة للتميز».
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي م�سملي �أك��د بهذه
املنا�سبة �أن اجلامعة حري�صة كل احلر�ص على م�شاركة جميع من�سوبيها
ومن�سوباتها يف دعم احلراك التطويري باجلامعة ،كما �أن اجلامعة ترحب
باملبادرات والأفكار التطويرية ،وت�سعد بجميع املبادرات التي تعرب عن الوالء
للجامعة ،ومن ثم الوطن.
ووجه ال�شكر لعمادة التطوير واجلودة بقيادة عميدها الدكتور مبارك
القحطاين وجميع فريق العمل يف مبادرة «ط ّور جامعتك» وم�سابقة «جودة
احلياة اجلامعية بر�ؤية  ،»2030كما وجه ال�شكر اجلزيل ملعايل رئي�س
اجلامعة لدعمه ورعايته للحراك التطويري باجلامعة.

