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»بصمة سعودية« أول معرض افتراضي للفن الرقمي 2006 مليون سنة خسرها العالم بسبب كورونا 05

مركز لقاحات كورونا باجلامعة

إجراءات ميسرة وانطباعات إيجابية

ا�ستطالع: فهد احلمود

تقدمي خدمة  اجلامعة يف  ب��داأت 

ملن�سوبيها  ك���ورون���ا  ل��ق��اح  اإع���ط���اء 

اآلية معينة  وخمتلف املراجعني عرب 

تتمثل يف حجز موعد م�سبق، وذلك 

يف اإطار اجلهود التي تبذلها لتلبية 

توجيهات القيادة الر�سيدة يف خدمة 

مركزاً  لذلك  اأن�ساأت  وقد  املجتمع، 

اجلامعية  املدينة  بهو  يف  متكاماًل 

ع��ي��ادة   48 م��ن  ي��ت��ك��ون  للطالبات 

خمتلف  م��ن  امل��راج��ع��ني  وي�ستقبل 

�سرائح املجتمع على مدى 6 �ساعات 

يومياً من ال�ساعة 5:00 - 11:00 

م�ساًء.

املركز  على  الإقبال  تزايد  ومع   

اجلامعة«  »ر�سالة  �سحيفة  �سعت 

ملتابعة الو�سع عن كثب وعلى اأر�ض 

الواقع، ور�سد عملية اإعطاء اللقاح 

منذ ا�ستقبال املراجع حلني مغادرته 

�سورة  ونقل  انطباعاته،  وت�سجيل 

للجمهور  ل��ل��واق��ع  ت��ك��ون  م��ا  اأق���رب 

الكرمي..
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بعد تعاون لفريق بحثي من اجلامعة

»الملكية الفكرية« تعتمد تسجيل 
»مصنف بركة« 

الريا�س- وا�س: 

اعتمدت الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية ت�سجيل »م�سنف بركة« الناجت 

عن م�ساركة وتعاون لفريق بحثي من جامعة امللك �سعود من ع�سوات هيئة 

تدري�ض وطالبات من كلية علوم احلا�سب واملعلومات ومن كلية ال�سيدلة.

ويت�سمن امل�سنف تطبيق اأندرويد وموقعا اإلكرتونيا، حيث ي�سمح التطبيق 

عنها،  متكاملة  ومعلومات  للم�ستخدم  الطبية  الأع�ساب  من  قائمة  بعر�ض 

والتداخالت بني الأع�ساب ومدى تفاعالتها مع بع�سها البع�ض؛ وفقاً للحالة 

ال�سحية للم�ستخدم مبجرد طلبها وو�سعها يف ال�سلة، وكذلك اإمكانية طلبها 

من اأي بائع يوفرها، وتتبع حالة الطلب من قبل امل�ستخدم.

اأما املوقع الإلكرتوين فهو خم�س�ض لكل من امل�سوؤول عن اإدارة النظام 

والبائع، حيث ي�سمح للبائع باأن يدير �سفحة املتجر اخلا�سة به، وي�ستقبل 

اأما  اآلية،  ب�سورة  الطلبات  اإمكانية حتديث حالة  مع  امل�ستخدمني،  طلبات 

عن  املتخ�س�سة  ال�سيدلية  املعلومات  وتنظيم  اإدارة  ي�ستطيع  فهو  امل�سوؤول 

الأع�ساب، واأي�ساً ميكنه قبول اأو رف�ض طلبات ان�سمام البائعني للموقع.

املوؤلف من جامعة  بادرة حلماية حقوق   Barakah بركة  ويعّد م�سنف 

امللك �سعود لدى الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية من ناحية، واأول م�سنف 

يتم حمايته يف ظل لئحة �سيا�سات امللكية الفكرية يف جامعة امللك �سعود 

من ناحية اأخرى.

الالئحة اجلديدة  اعتمد  اأن  �سبق  �سعود  امللك  اأن جمل�ض جامعة  يذكر 

حماية  ت�سمنت  التي  اجلامعة  يف  الفكرية  امللكية  ل�سيا�سات  املنظمة 

برجميات احلا�سب الآيل والتطبيقات اجلديدة وقواعد البيانات التي تُعد 

اللبنة الأوىل يف تطور الدول واملجتمعات يف الوقت احلايل، كما اأنها ت�سجيع 

لال�ستثمارات الوطنية من ناحية، وعامل جذب لال�ستثمارات الأجنبية.

رئيس الجامعة يستقبل سفير 
طاجيكستان

ا�ستقبل رئي�ض اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يف مكتبه 

كرميي،  اأكرم  اململكة  لدى  طاجيك�ستان  �سفري جمهورية  املا�سي؛  الأربعاء 

وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز اأوجه التعاون امل�سرتك بني البلدين يف 

التعليم والبحث العلمي.

انتهاء التقديم على برامج الدراسات 
العليا.. اليوم

برامج  على  التقدمي  ا�ستمرار  ع��ن  العليا  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  اأعلنت 

للعام  دك��ت��وراه«  ماج�ستي�ر،  ع��ايل،  »دب�لوم  العتيادي��ة  العليا  الدرا�سات 

اجلامعي 1443ه� .

1442ه�   / 7  / 9 ب��داأت يوم الأح��د  التي  التقدمي  اأن فرتة  واأو�سحت 

�ست�ستمر حتى ال�ساعة الثالثة من م�ساء اليوم الأحد 23 / 7 / 1442ه� .

ودعت العمادة املتقدمني اإىل الطالع على الربامج املتاحة واملقابل املايل 

وتف�سيل ال�سداد و�سروط القبول املطلوبة »الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا 

https:// اجلامعة / الربنامج« من خالل الدخول على الرابط التايل /

من  والتاأكد   graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836
حتقيق �سروط القبول كافة قبل التقدمي ودفع املقابل املايل لتقدمي الطلب 

ثم تقدمي  الإلكرتونية،  القبول  بوابة  ريال غري م�سرتدة« من خالل   200«

https://dgs. طلب القبول اإلكرتونيا من خالل بوابة القبول الإلكرتونية

.ksu.edu.sa
على  املتقدمني  �سعود  امللك  بجامعة  العليا  الدرا�سات  عمادة  وحثت 

 »0118057955 اأو   0118058646« الهاتف  طريق  عن  معها  التوا�سل 

اأو الربيد الإلكرتوين dgsad@ksu.edu.sa وكذلك ح�ساب العمادة على 

.DGS – KSU من�سة توتري

تقرير: فهد احلمود

بجامعة  الطبية  املدينة  �ساركت 

على  الثالثة  للمرة   - �سعود  امللك 

املدينة  من  طبي  بفريق   - التوايل 

اإي  »ال��ف��ورم��ول  �سباق  يف  الطبية 

2021« الذي نظمته وزارة الريا�سة 
ال�سعودي  الحت����اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ل��ل�����س��ي��ارات وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة، 

بجوهرة اململكة »الدرعية« مب�ساركة 

ق���ارات يف  ث��الث  م��ن  24 مت�سابًقا 

العامل.

لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  واأو�سح 

ال�سحية للمدينة الطبية الربفي�سور 

املدينة  اأن  اجلا�سر  فهد  بن  ف��وزي 

ي�سم  متكاماًل  طبًيا  مركًزا  اأع��دت 

و�ستة  طبيًبا   11 من  يتكون  فريًقا 

اإ�سعافًيا  ط��اق��ًم��ا  و14  ممر�سني 

على اأعلى م�ستوى من الأداء وذلك 

الالزمة  الطبية  اخلدمات  لتقدمي 

خالل امل�سابقة.

ي�سم  امل���رك���ز  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

لفح�ض  متقدمة  طبية  جتهيزات 

بفريو�ض  الإ���س��اب��ة  ح���الت  وع���زل 

كورونا، وعيادة لالأمرا�ض التنف�سية، 

و4 �سيارات اإ�سعاف جمهزة جتهيًزا 

كاماًل لنقل اأي م�ساب ل �سمح اهلل 

يف  اجلامعية  الطبية  املدينة  اإىل 

اأ�سرع وقت .

واأك����د ال��ربف��ي�����س��ور اجل��ا���س��ر اأن 

�سعود  امللك  بحامعة  الطبية  املدينة 

ع��ل��ى اأه��ب��ة ال���س��ت��ع��داد دائ��م��ا يف 

الطبية  اخل���دم���ات  اأرق����ى  ت��ق��دمي 

ال���الزم���ة ل��ل��ح��الت ال��ت��ي ت��رده��ا 

يف  الدولة  قطاعات  مع  وامل�ساركة 

املقامة  الدولية  الفعاليات  اإجن��اح 

تتمتع  ما  للعامل  لتبني  اململكة؛  يف 

يف  متميزة  اإمكانيات  من  بالدنا  به 

خمتلف املجالت توؤهلها ل�ست�سافة 

اأكرب البطولت العاملية.
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وزراعة  اإ�سالح  ا�ست�ساري  �سّجل 

بجامعة  الطبية  املدينة  يف  الأ�سنان 

امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 

عبداهلل ال�سهري براءة اخرتاع لدى 

الأمريكي  الخ��رتاع  ب��راءات  مكتب 

على  حتتوي  لبية  »ح�سوات  بعنوان 

فوق  باملوجات  للت�سكل  قابلة  م��واد 

ال�سوتية«.

هذا  اأن  ال�سهري  الدكتور  واأف��اد 

مبتكرة  عبارة عن طريقة  الخرتاع 

با�ستخدام  اللبية  احل�سوات  لعمل 

للت�سكل  قابلة  مواد  ح�سوات حتوي 

ع��ن��د ت��ع��ر���س��ه��ا ل��ل��م��وج��ات ف��وق 

ال�سوتية .           التفا�سيل �س� 2
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براءة اختراع 
لـ »حشوات 

لبية«



»التطوير والجودة« تستقبل وفدًا 
من هيئة المواصفات

مبارك  الدكتور  عميدها  برئا�سة  واجل��ودة  التطوير  عمادة  ا�ستقبلت 

واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  من  وفداً  القحطاين  هادي  بن 

التعريف  اإىل  واجلودة، هدف االجتماع الذي جاء بناء على طلب الهيئة 

باال�سرتاتيجية الوطنية للجودة، وا�ستعرا�س مبادرات قطاع التعليم، وبحث 

�سبل التعاون مع اجلامعة فيما يخدم امل�سلحة العامة ويحقق روؤية اململكة 

 .2030
ل�سوؤون  العمادة  وكيلة  واجل��ودة  التطوير  عمادة  من  االجتماع  ح�سر 

اجلودة، ووكيل العمادة ل�سوؤون التطوير، وامل�سرف على وحدة املوا�سفات 

واملقايي�س، وامل�سرف على املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية للجامعة، 

ومن الهيئة ح�سر مدير املكتب التنفيذي لال�سرتاتيجية الوطنية للجودة، 

والتميز  اجل��ودة  واأخ�سائي  اال�سرتاتيجي،  والتخطيط  امل�ساريع  ومدير 

املوؤ�س�سي.
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وفد من القوات المسلحة يزور كلية 
الخدمات الطارئة

لقاء تعريفي لطلبة التدريب الميداني 
بإدارة األعمال

»فن اإليماء« و»الهندسة الصوتية« بوحدة المسرح

الطبية  اخلدمات  من  وفد  زار 

مقر  م��وؤخ��راً،  امل�سلحة،  بالقوات 

كلية االأمري �سلطان بن عبدالعزيز 

و�سم  الطارئة،  الطبية  للخدمات 

ال�سيديل  العميد  ال��زائ��ر  ال��وف��د 

مدير  م�ساعد  ال��غ��ري��ر،  �سليمان 

لل�سوؤون  الطبية  اخل��دم��ات  ع��ام 

الطبيب  وال��ع��م��ي��د  االأك���ادمي���ي���ة، 

حم��م��د ال�����س��ه��راين، ا���س��ت�����س��اري 

طب  اإدارة  ومدير  ال��ط��وارئ  طب 

للقوات  الطبية  باخلدمات  امليدان 

عبدالرحمن  والدكتور  امل�سلحة، 

ال����ب����الع، ا����س���ت�������س���اري ج���راح���ة 

املحاكاة  مركز  ومدير  االإ�سابات 

�سلطان  االأم���ري  مب��دي��ن��ة  الطبية 

بالريا�س. الع�سكرية  الطبية 

عميد  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م  يف  وك����ان 

اآل  بكر  بن  تركي  الدكتور  الكلية 

عبداهلل  بن  طارق  والدكتور  بكر، 

للدرا�سات  الكلية  وكيل  الزهراين 

وروؤ�ساء  العلمي،  والبحث  العليا 

االأق�������س���ام ب��ال��ك��ل��ي��ة م���ع ات��خ��اذ 

للوقاية  االح��رتازي��ة  االإج����راءات 

كورونا. من عدوى 

الزوار على عدد من  وقد اطلع 

�سملت  ووحداتها،  الكلية  اأق�سام 

م��ع��ام��ل امل���خ���ت���رات وامل���ح���اك���اة 

ب��ال��ك��ل��ي��ة وم���ع���ام���ل ال���ع���الق���ات 

احل��ي��اة  دع���م  وم��رك��ز  املجتمعية 

ملعتمد. ا

بني  اج��ت��م��اع  عقد  مت  وخ��ت��ام��اً 

ال���وف���د ال���زائ���ر وع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 

وروؤ����س���اء االأق�����س��ام االأك��ادمي��ي��ة 

وط����رح ع���دد م���ن امل��وا���س��ي��ع يف 

وال��درا���س��ات  التدريبية  ال��رام��ج 

ت��خ�����س�����س اخل��دم��ات  ال��ع��ل��ي��ا يف 

تطويرها. و�سبل  الطارئة  الطبية 

وت���اأت���ي ه���ذه ال���زي���ارة مت��ه��ي��داً 

وت��ط��ل��ع��اً ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 

امل�سلحة  للقوات  الطبية  اخلدمات 

بوزارة الدفاع يف جمال اخلدمات 

االأم��ري  كلية  مع  الطارئة  الطبية 

للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

الطارئة. الطبية 

امليداين  التدريب  وحدة   عقدت 

ل��ق��اءه��ا  االأع����م����ال  اإدارة  ب��ك��ل��ي��ة 

امليداين  التدريب  لطالب  التعريفي 

العام  من  االأول  الدرا�سي  للف�سل 

وذل��ك  1443ه�  املقبل  اجل��ام��ع��ي 

االأ�ستاذة  باإ�سراف  زوم،  عر من�سة 

ال��ت��دري��ب  رئي�سة  اجل��ري��وي  دمي���ا 

في�سل  واالأ�ستاذ  بالكلية،  امليداين 

املنيع ع�سو فريق التدريب امليداين 

 250 من  اأك��ر  وبح�سور  بالوحدة، 

التعريفي  اللقاء  خالل  ومت  طالباً. 

التنويه باأهمية التدريب امليداين وما 

واإيجابيات  فوائد  من  عليه  ينطوي 

التدريبية  العملية  الأط���راف  كثرية 

»ال��ط��ال��ب – اجل��ه��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة – 

م�ساعدة  يف  وم�ساهمته  الكلية« 

ال��ط��ال��ب ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��رتاب��ط 

النظرية  املعلومات  ب��ني  والتكامل 

لت�سهيل  اإ�سافة  العملية،  واملمار�سة 

الوظيفة  اختيار  يف  الطالب  مهمة 

واإمكانياته  لقدراته  املالئمة  واملهنة 

امل�ستقبلي  املهني  النجاح  لي�سمن 

على  للح�سول  فر�سة  يعد  اأنه  كما 

وظيفة م�ستدمية ومنا�سبة.

كما يعود التدريب امليداين للجهة 

التدريبية بالفائدة من خالل �سرعة 

و�سهولة واختيار املوظف املنا�سب لها 

يف فرتة التدريب والتاأكد من اأهليته 

ل�سغل الوظيفة التي حتقق م�سلحة 

واأهداف اجلهة. وت�ستفيد الكلية من 

التدريب امليداين يف تعريف املجتمع 

وقطاع االأعمال بالكلية وخمرجاتها 

يعزز  مم��ا  وم��ه��ارات��ه��م  الطلبة  م��ن 

ال�سورة االإيجابية واإعطاء خريجهيا 

ميزة تف�سيلية يف �سوق العمل.

ا���س��ت��ع��را���س  ال��ل��ق��اء  ومت خ���الل 

اأه����داف وح���دة ال��ت��دري��ب امل��ي��داين 

خالل  من  لتحقيقها  ت�سعى  والتي 

العملية  امل��ه��ارات  الطالب  اإك�ساب 

الوظيفية  امل��ه��ام  بع�س  ومم��ار���س��ة 

واالرتقاء بامل�ستوى املتعلق باالت�سال 

اللفظي،  وغ��ري  والكتابي  ال�سفوي 

وك����ذل����ك حت���ل���ي���ل امل���و����س���وع���ات 

بيئة  الواقعية يف  الفنية  وامل�سكالت 

العمل، وكذلك تنمية مهارات الطلبة 

وزي���ادة  ال��ت��ق��اري��ر  كتابة  يف جم��ال 

املتدربني  الطلبة  ح�سول  فر�سة 

على وظائف منا�سبة وتقوية العالقة 

خالل  م��ن  التدريبية  اجل��ه��ات  م��ع 

بني  وامل�ستمر  املبا�سر  ال��ت��وا���س��ل 

وامل�سوؤولني  االأكادميييني  امل�سرفني 

يف اجلهات التدريبية.

مناق�سة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  مت  ك��م��ا 

لت�سجيل  االأك���ادمي���ي���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

الدرجات،  وتوزيع  والتقييم  املقرر 

امليداين  التدريب  فريق  ا�ستمع  كما 

وا�ستف�ساراتهم  ال��ط��الب  الأ�سئلة 

واالإجابة عليها.

كتب: فهد الفليج

نظمت وحدة امل�سرح بعمادة �سوؤون 

الطالب موؤخًرا دورة تدريبية بعنوان 

قدمها  البانتوميم«،  االإمي���اء..  »ف��ن 

بعد«  »عن  القا�سب  م�سعل  االأ�ستاذ 

عر تطبيق زووم.

تناولت ال��دورة ع��دًدا من املحاور 

منها مفهوم االإمياء وتاريخه، تكوين 

الفرق بني حركة  االإميائي،  احلاجز 

اجل�سد الواقعية واالإميائية، »الفعل« 

يف  التكتيكات  اأ�سهر  البانتوميم،  يف 

البانتوميم، مناذج معا�سرة.

دورة  امل�سرح  وح��دة  نظمت  كما 

تدريبية »عن بعد« بعنوان »الهند�سة 

حممد  االأ���س��ت��اذ  قدمها  ال�سوتية« 

اجللعود عر من�سة زووم.

تناولت ال��دورة ع��دًدا من املحاور 

الهند�سة  ع��ن  ع��ام��ة  مقدمة  منها 

االأدوات  اأه��م  ع��ن  نبذة  ال�سوتية، 

امل�ستخدمة، اأ�سكال العمل ال�سوتي، 

خطوات  ال�سوتي،  العمل  عنا�سر 

تنفيذ العمل ال�سوتي.

وت��اأت��ي ه��ات��ان ال���دورت���ان �سمن 

ال��ت��ي تنفذها  وال��رام��ج  ال�����دورات 

وحدة امل�سرح خالل الف�سل الدرا�سي 

ال��دور  اإط��ار  ويف  العام  لهذا  الثاين 

لتطوير  الوحدة  به  تقوم  الذي  املهم 

قدرات الطالب يف جمال امل�سرح.

اختراع لـ »حشوات لبية قابلة للتشكل«
���س��ّج��ل ا���س��ت�����س��اري اإ����س���الح وزراع����ة 

امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  يف  االأ�سنان 

�سعود الدكتور حممد بن عبداهلل ال�سهري 

براءة اخرتاع لدى مكتب براءات االخرتاع 

حتتوي  لبية  »ح�سوات  بعنوان  االأمريكي 

فوق  باملوجات  للت�سكل  قابلة  م��واد  على 

ال�سوتية«.

واأفاد الدكتور ال�سهري اأن هذا االخرتاع 

عبارة عن طريقة مبتكرة لعمل احل�سوات 

م��واد  حت��وي  ح�سوات  با�ستخدام  اللبية 

قابلة للت�سكل عند تعر�سها للموجات فوق 

ال�سوتية الإغالق قنوات جذور االأ�سنان ومنع مرور البكترييا اإليها بعد 

احل�سوات  و�سع  يتم  القناة.حيث  وحت�سري  ال�سن  من  الع�سب  اإزال��ة 

داخل اجلذر وتعري�سها للموجات فوق ال�سوتية؛ مما يوؤدي اإىل متدد 

احل�سوات الأخذ �سكل واأبعاد قناة اجلذر للح�سول على اإغالق حمكم 

لها وعودة املواد للحالة الثابتة بعد اإزالة مولد املوجات فوق ال�سوتية، 

موؤكداً اأن هذه املواد م�سنعة من مواد متنا�سبة مع االأن�سجة احليوية.

د. مي الراشد عميدة 
لكلية التمريض سنتين 

إضافيتين
اأ�سدر معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن 

حممد اآل ال�سيخ قراراً اإدارياً بتجديد تعيني 

الدكتورة مي الرا�سد عميدةً لكلية التمري�س، 

ملدة �سنتني.  جاء ذلك بناء على تر�سيح من 

معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر.

ترقية د. المبرد لرتبة أستاذ مشارك
كتب: نبيل العبدالقادر

ترقية  االأخ��رية،  بجل�سته  �سعود  امللك  بجامعة  العلمي  املجل�س  قرر 

الدكتور عبداملجيد مرد، من ق�سم اخلدمات االإ�سعافية بكلية االأمري 

اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  الطارئة  الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

م�سارك. 

تجديد تكليف د. الحكمي
وكيال لعمادة شؤون 

الطالب
 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�سدر 

اإدارياً بتجديد تكليف  بدران العمر، قراراً 

لعمادة  وك��ي��اًل  احلكمي  ح�سني  ال��دك��ت��ور 

�سوؤون الطالب للتطوير واجلودة.



نظمها نادي الإعالم

دورة تدريبية في »الكتابة الصحفية«

الإعالم  ال�صحفية يف  »الكتابة  بعنوان  الأعالم دورة تدريبية  نادي  نظم 

بق�صم  التدري�س  هيئة  ع�صو  احلميدين  نايف  الأ�صتاذ  قدمها  الرقمي« 

املفهوم،  ال�صحفي  الأ�صلوب  الأول  حم��وري��ن:  ال���دورة  تناولت  الإع���الم. 

ال�صمات، واخل�صائ�س يف الإعالم التقليدي، الأ�صلوب القرائي للم�صتخدم 

يف البيئة الرقمية، املحور الثاين الكتابة ال�صحفية، املفهوم، الأ�صكال، كتابة 

التوا�صل  �صبكات  كتابة اخلرب يف  الإلكرتونية،  املواقع  ال�صحفية يف  املادة 

الجتماعي، تطبيقات لكتابة الأخبار وامل�صامني الإعالمية عرب تويرت.

امل�صرتكني  تزويد  على  الإع���الم  ن��ادي  من  ال���دورة حر�ًصا  ه��ذه  وت��اأت��ي 

باملعلومات املرجوة لأهمية الكتابة ال�صحفية يف الإعالم الرقمي.وقدم نادي 

الإعالم درعاً تكرميياً لالأ�صتاذ نايف احلميدين على ما قدمه من معلومات 

قيمة يف هذه الدورة، ومت توزيع �صهادات ح�صور على امل�صرتكني.

 

مناقشة »دراسات تفكير األطفال« غدًا
تعليم  تطوير  البحثي يف  التميز  مركز  الب�صرية يف  التنمية  وحدة  تنظم 

�صمن  املائة  بعد  والت�صعني  الثامنة  احللقة  »اأفكر«  والريا�صيات  العلوم 

»الق�صايا  بعنوان  اأ�صبوعياً  املركز  يعقدها  التي  النقا�س  حلقات  �صل�صلة 

اإعداد  من  البحثية«  وتطبيقاتها  الأطفال  تفكري  بدرا�صة  املتعلقة  املنهجية 

وتقدمي الدكتور فيا�س بن حامد العنزي، اأ�صتاذ مناهج وطرق تدري�س العلوم 

امل�صارك بجامعة اجلوف، عميد عمادة اجلودة والعتماد الأكادميي. وذلك 

يوم غد الثنني 1442/7/24ه� املوافق 2021/03/08م يف متام ال�صاعة 

التايل:  الرابط  عرب  الفرتا�صية  زوم  قاعات  طريق  عن  م�صاًء  الثامنة 

https://zoom.us/j/99221916330

17 3أخبار  العدد 1394 - الأحد 23 رجب 1442هـ املوافق 7 مار�س 2021م

عميد التمريض تزور مركز لقاحات »كوفيد-19«

المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضة نهاية مارس

دورة »تطوير قيادات وحدات التخطيط« بكلية 
الخدمات الطبية

التمري�س  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ت  ع����ربرّ

الرا�صد  حممد  بنت  مي  الدكتورة 

ع���ن ���ص��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا مل��ع��ايل 

العاملني  وك��اف��ة  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 

 »19  - »كوفيد  لقاحات  مركز  يف 

لتح�صني  ت�صعى  التي  املبادرة  على 

امل��ج��ت��م��ع ���ص��د ف��اي��رو���س ك��ورون��ا 

البالغة  �صعادتها  ع��ن  ع��ربت  كما 

طالب   200 م��ن  اأك���ر  مب�����ص��ارك��ة 

وطالبة من كلية التمري�س يف مركز 

باملدينة  »كوفيد19-«  ل��ق��اح��ات 

ما  اأن  واأك��دت  للطالبات،  اجلامعية 

هذا  يف  م�صاركة  م��ن  ب��ه  ي��ق��وم��ون 

ي�صري  ال��ط��ارئ  ال�صحي  ال��ظ��رف 

وممر�صات  ا�صت�صعار ممر�صي  اإىل 

امل�صتقبل مل�صوؤوليتهم جتاه جمتمعهم 

امل�صاركة  على  وحر�صهم  ووطنهم 

ي�صاهم  الذي  املجتمعي  التطوع  يف 

من  واحل��د  اهلل  ب���اإذن  احلماية  يف 

املميز  النموذج  وتقدمي  الوباء  هذا 

للكفاءات الوطنية.

ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه��ا ملركز 

م�����ص��اء  »كوفيد19-«  ل���ق���اح���ات 

يف  وكان  1442/7/12ه�،  الأربعاء 

التنفيذي  العام  املدير  ا�صتقبالها 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

اأحمد �صالح الهر�صي، وجرى خالل 

والتجهيزات  املركز  تفقد  ال��زي��ارة 

واإجراءات ا�صتقبال املراجعني.

واأ�صادت الدكتورة الرا�صد باملركز 

الطواقم  كافة  م��ن  فيه  والعاملني 

طالب  وجهت  اأنها  وبيرّنت  الطبية، 

وطالبات ومن�صوبي الكلية بامل�صاركة 

والت�صغيلية  التنظيمية  العملية  يف 

ت�صاهم  التي  اجلهود  كافة  وتقدمي 

يف اإجناح عمل املركز.

اإىل  الرا�صد  الدكتورة  واأ���ص��ارت 

اأن جامعة امللك �صعود �صباقة دائماً 

خ��الل  م��ن  ال��وط��ن  ن���داء  تلبية  يف 

وكوادرها  وخرباتها  التحتية  بنيتها 

حكومتنا  دع���م  بف�صل  ال��وط��ن��ي��ة؛ 

ال��ر���ص��ي��دة وع��ل��ى راأ����ص���ه���ا خ���ادم 

احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

حفظه اهلل   – اآل �صعود  عبدالعزيز 

- وويل عهده الأمني �صاحب ال�صمو 

�صلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 

ويت�صح   - اهلل  حفظه   - �صعود  اآل 

روؤية  الواعدة  الكرمية  بالروؤية  ذلك 

بالقطاع  واهتمامها   2030 اململكة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال�����ص��ح��ي وال��رع��اي��ة 

واملقيمني،  للمواطنني  ال�صحية 

وخ�صو�صا املتعلقة مبهنة التمري�س 

ودع��م  التعليمي  للقطاع  دع��م  م��ن 

للمن�صاآت ال�صحية والربامج الكفيلة 

باإذن اهلل اأن ترفع من جودة احلياة 

واخلدمات ال�صحية.

كتبت: قما�س املني�صري

ت��ع��ت��زم ك��ل��ي��ة ع���ل���وم ال��ري��ا���ص��ة 

امل��وؤمت��ر  تنظيم  ال��ب��دين  والن�صاط 

ال����دويل ال��ث��اين ل��ع��ل��وم ال��ري��ا���ص��ة 

والن�صاط البدين، خالل الفرتة 30 

- 31 مار�س 2021م، حتت عنوان 

الأوبئة  خ��الل  الريا�صة  »م�صتقبل 

والأزمات«.

ع��ر���س  اإىل  امل���وؤمت���ر  وي���ه���دف 

اأحدث الدرا�صات والبحوث يف علوم 

وتبادل  البدين،  والن�صاط  الريا�صة 

التجارب  على  والط��الع  اخل��ربات 

يف  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 

والن�صاط  ال��ري��ا���ص��ة  ع��ل��وم  جم���ال 

ال���ب���دين، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��واق��ع 

جمال  يف  امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف 

البدين،  والن�صاط  الريا�صة  علوم 

اإ�صافة لتعزيز ال�صراكة مع الهيئات 

والإقليمية  املحلية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

مبجالت  ال��ع��الق��ة  ذات  وال��دول��ي��ة 

علوم الريا�صة، وت�صليط ال�صوء على 

والأوبئة  والريا�صة  امل���راأة،  ريا�صة 

»كوفيد - 19اأمنوذجاً«.

وت�����دور حم�����اور امل���وؤمت���ر ح��ول 

لل�صحة،  املعززة  البدنية  الأن�صطة 

الريا�صية  واملناف�صات  وال��ت��دري��ب 

وممار�صة  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل 

الأن�����ص��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة اأث��ن��اء الأوب��ئ��ة 

البدنية  الرتبية  وكذلك  والأزم��ات، 

وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د »ال��ت��ح��دي��ات 

واحل���ل���ول«، وب���رام���ج ال���دف���اع عن 

ال��ن��ف�����س. وق���د األ��ق��ى ع��م��ي��د كلية 

البدين  والن�صاط  الريا�صة  علوم 

كلمة  اجل��ل��ع��ود  �صليمان  ال��دك��ت��ور 

هذا  اأن  فيها  اأك���د  املنا�صبة  ب��ه��ذه 

من  العديد  ب��ه  �صي�صارك  امل��وؤمت��ر 

البدين  والن�صاط  الريا�صة  رواد 

واملخت�صني واأ�صحاب العالقة، لفتاً 

اإىل اأن م�صاركتهم تعد فر�صة فريدة 

علوم  يف  التطورات  اأحدث  ملناق�صة 

الريا�صة والن�صاط البدين والرتكيز 

مثل  العالقة  ذات  املو�صوعات  على 

وتخ�صي�س  الريا�صة  يف  احلوكمة 

الأن��دي��ة والحت����ادات والب��ت��ك��ارات 

الريا�صية وغريها.

كتب: فهد ال�صهري

لإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  د���ص��ن��ت 

الربامج التدريبية للجهات اخلارجية 

بن عبدالعزيز  �صلطان  الأمري  بكلية 

دورة  ال��ط��ارئ��ة  الطبية  للخدمات 

التخطيط  وح��دات  قيادات  »تطوير 

املن�صاأة  يف  ل��ل��ط��وارئ  وال���ص��ت��ع��داد 

ال�صحية« وذلك مبقر الكلية بح�صور 

ال�صحية  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

بن  ح�صن  الدكتور  الريا�س  مبنطقة 

علي ال�صهراين، وعميد كلية الأمري 

للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن  �صلطان 

الطبية الطارئة رئي�س اللجنة الدكتور 

تركي بن بكر اآل بكر. واأو�صح عميد 

الكلية اأن الهدف من هذه الدورة هو 

تعزيز اأوا�صر التعاون بني كلية الأمري 

للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن  �صلطان 

العامة  وامل��دي��ري��ة  الطارئة  الطبية 

الريا�س؛  مبنطقة  ال�صحية  لل�صوؤون 

العاملني  ي�صهم يف رفع قدرات  مما 

يف ال���وح���دات مل��واج��ه��ة ال���ك���وارث 

املحتملة وتاأدية املهام املناطة بهم.

واأ�����ص����ار امل�����ص��رف ال���ع���ام على 

الداي�س  اأح��م��د  املحا�صر  ال����دورة، 

ال��دورة رك��زت على عنا�صر  اأن  اإىل 

امل��خ��اط��ر  وت��ق��ي��ي��م  ال�����ص��م��ود  دورة 

على  القدرة  وتقييم  احل��دث  واإدارة 

وجتهيز  ال�صتيعابية  الطاقة  رف��ع 

ال��ف��ر���ص��ي��ات وال��ت��م��اري��ن ال��الزم��ة 

لفح�س خطط الطوارئ والتخطيط 

للطوارئ وا�صتمرارية الأعمال.

ا�صتهدفت  ال��دورة  اأن  اإىل  ولفت 

ال�صتعداد  وح��دات  وق��ادة  م�صرفني 

والتخطيط باملن�صاآت ال�صحية ب�صكل 

الأ�صا�صية  قدراتهم  لرفع  اأ�صا�صي 

لتحقيق الوظائف املناطة بهم. 

حتت �ضعار »م�ضتقبل الريا�ضة خالل الأوبئة والأزمات«

نظمتها جلنة اإدارة الربامج التدريبية للجهات اخلارجية
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وفعاليات  برامج  1442هـ  رجــب 

الحـــتـــفـــاء بـــالأ�ـــضـــبـــوع الــوطــنــي 

اإدارات  يف  ــــــداع  والإب لــلــمــوهــبــة 

ــظــات  ــاطــق وحمــاف ــيــم مبــن ــتــعــل ال

التعليم  وزارة  اأكدت  حيث  اململكة، 

من�ضة  خـــال  مـــن  تــفــعــيــلــه  عــلــى 

املرحلة  مع  يتوافق  مبا  مدر�ضتي، 

اأ�ضبوع.  وملدة  احلالية 

ــداع  والإب املوهبة  اأ�ضبوع  وياأتي 

على  التعليم  وزارة  مــن  حــر�ــضــاً 

وحت�ضني  املوهوبني،  الطلبة  رعاية 

لاإبداع  املحفزة  التعليمية  البيئة 

والبتكار، حيث مت اعتماد الأ�ضبوع 

املتزامن  والإبداع  للموهبة  الوطني 

ــيــجــي لــلــمــوهــبــة  ـــوم اخلــل ـــي مـــع ال

من  الثالث  يف  امل�ضادف  والإبـــداع 

مار�س من كل عام كمنا�ضبة تربوية 

تُعنى بن�ضر ثقافة املوهبة والإبداع، 

واملحلي  التعليمي  املجتمع  وتوعية 

باأهميتها، من خال تنفيذ جمموعة 

يف  ت�ضهم  متنوعة  وفعاليات  برامج 

وفق  والإبـــداع  املوهبة  ثقافة  ن�ضر 

الفئات  مع  تتنا�ضب  علمية  منهجية 

امل�ضتهدفة. 

تخ�ضي�س  التنفيذ  اآلية  وتت�ضمن 

احل�ضة  مــن  ــق  ــائ دق خــمــ�ــس  اأول 

لإبراز  مدر�ضتي  من�ضة  يف  الأوىل 

رعاية  يف  التعليم  وزارة  منجزات 

املــوهــوبــني، وتــنــفــيــذ الــفــعــالــيــات 

الطاب  جتــارب  كعر�س  املختلفة 

بُعد،  عن  العمل  وور�س  واملعلمني، 

وامل�ضابقات،  التوعوية،  واللقاءات 

خ�ض�ضت  كما  الإعامية.  واملــواد 

ــور  ـــوزارة بــرنــاجمــاً لأولــيــاء الأم ال

واإدارات  ـــطـــاب  وال ــمــني  ــل ــع وامل

واملجتمع  التعليم  ومكاتب  واأق�ضام 

بُعد  عــن  �ضينفذ  والـــذي  املحلي، 

املطبقة  الحـــرازات  مــع  متا�ضياً 

خطة  اإعــداد  خــال  من  باململكة، 

الق�ضم  اأو  بـــالإدارة  خا�ضة  زمنية 

الزمنية  اخلطة  وتنفيذ  للفعاليات 

لاإدارة  ورفعها  الفعاليات  وتوثيق 

للموهوبني. العامة 
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مراكز »لقاح كورونا« بالجامعات استمرار 
لجهودها في خدمة المجتمع

سعد بن سعود يرأس اللجنة التشاورية 
للجامعات السعودية

انطالق فعاليات األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع

طالبة سعودية تخترع تقنية 
أكياس دم نانوية

كرمت الدكتورة ليلك ال�ضفدي رئي�ضة اجلامعة ال�ضعودية الإلكرونية 

العلوم  بكلية  العامة  ال�ضحة  ق�ضم  يف  الطالبة  البلوي  اأمل  املخرعة 

ال�ضحية يف اجلامعة؛ لتقدميها ابتكارا مميزا يخدم املجالت ال�ضحية 

 Nano Blood Bag النانوية  الــدم  اأكيا�س  تقنية  وهو  اململكة  يف 

ال�ضعودية  اجلامعة  اأن  ال�ضفدي  الدكتورة  واأكــدت   .Technology
للجامعة كطالبة يف  وانت�ضابها  البلوي  باأمل  وتفتخر  تعتز  الإلكرونية 

الطالبات  من  تعد  حيث  العامة؛  ال�ضحة  ق�ضم  ال�ضحية  العلوم  كلية 

املراأة  توؤكد متيز  التي  الإيجابية  النماذج  ومن  اجلامعة  املتميزات يف 

وتعزز متكينها يف كافة املجالت وفق روؤية اململكة الطموحة 2030.

واأ�ضافت »املراأة ال�ضعودية حققت العديد من الإجنازات واملكا�ضب يف 

عهد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز، و�ضاهمت 

يف اإبراز ال�ضورة امل�ضرقة للمراأة ال�ضعودية لتعمل مع غريها من اأبناء 

كافة  يف  التنموية  م�ضريته  ودفع  بالوطن  النهو�س  يف  اململكة  وبنات 

املجالت«. من جهتها اأكدت اأمل البلوي اأنها �ضعيدة بهذا التكرمي الذي 

وبناتها  اأبنائها  لدى  القدرات  بتنمية  اجلامعة  اإدارة  على حر�س  يدل 

الطلبة؛ الأمر الذي يعزز النتماء للجامعة؛ م�ضيفة اأن بيئة اجلامعة 

املجال  الطلبة خلدمة  بني  واملناف�ضة  البتكار  عامل  تعزيز  يف  ت�ضهم 

العلمي والتقدم فيه؛ �ضاكرة رئي�ضة اجلامعة على هذه اللفتة املحفزة 

والداعمة لها يف م�ضريتها العلمية. يذكر اأن اأمل البلوي مت تكرميها من 

الدكتور توفيق الربيعة وزير ال�ضحة �ضمن املتوجني بجائزة امل�ضابقة 

ال�ضنوية »اأبدع بفكرة« التي اأطلقها مركز الإبداع بوزارة ال�ضحة والتي 

ومن�ضوبات  من�ضوبي  لدى  الإبداعية  الأفكار  ا�ضتقطاب  اإىل  تهدف 

يف  م�ضارك  مدير  من�ضب  حاليا  البلوي  اأمل  وت�ضغل  ال�ضحة.  وزارة 

النف�ضية  لل�ضحة  الوطنية  ال�ضراتيجية  وفريق  الروؤية  مكتب حتقيق 

وم�ضت�ضارة لأ�ضر ذوي التوحد ومدربة معتمدة ومبتكرة يف تقنية النانو.

الفارس »الشربتلي« يتوج 
بكأس الوزارة لقفز الحواجز

توج وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حممد بن �ضعود املقبل موؤخراً، 

قيم �ضمن 
ُ
الفار�س عبداهلل وليد �ضربتلي بطًا لكاأ�س وزارة التعليم، الذي اأ

فعاليات اليوم الثاين للبطولة الدولية لقفز احلواجز على كاأ�ضي وزارة 

هذه  الــذي مت يف  بالتنظيم  املقبل  د.  واأ�ضاد  الريا�ضة.  ووزارة  التعليم، 

املناف�ضة، مو�ضحاً اأن الوزارة ت�ضارك بدعم خم�س م�ضابقات للفرو�ضية، 

ملا فيها من تعزيز ودعم الن�سء، وتعريفهم بريا�ضة الفرو�ضية. واأ�ضاف د. 

املقبل اأن اململكة لها ال�ضبق يف كثري من املنا�ضبات الدولية، ومبثل هوؤلء 

ال�ضباب وال�ضابات ناأمل اأن يكون امل�ضتقبل زاهراً لهذه الريا�ضة، بدعم من 

القيادة حفظها اهلل. وجنح ال�ضربتلي يف حتقيق لقب كاأ�س وزارة التعليم 

بعد اأن اأنهى اجلولة الفا�ضلة بدون اأخطاء، يف حني ذهب املركز الثاين 

للفار�س خالد بن عبدالرحمن املبطي، وحقق املركز الثالث الفار�س عبداهلل 

اآل  الراجحي، واخلام�س عبداهلل  الرابع عبداهلل  املركز  ونال  الغامدي، 

ال�ضيخ.

االختبارات النهائية والنصفية 
»عن ُبعد« بجامعة أم القرى

اأعلنت جامعة اأم القرى، الأحد املا�ضي، اإجراء الختبارات الن�ضفية 

والنهائية »عن بُعد« للف�ضل الدرا�ضي الثاين للعام اجلامعي ١٤٤٢هـ.

وقالت اجلامعة، يف بيان: قّررت جامعة اأم القرى، اإجراء الختبارات 

الن�ضفية والنهائية »عن بُعد« للف�ضل الدرا�ضي الثاين للعام اجلامعي 

التدريبية  اأو  العملّية  واملقررات  التعليمية  الربامج  با�ضتثناء  ١٤٤٢هـ؛ 

التي تتطلب الختبار ح�ضورًيّا وفًقا لاإجراءات الحرازية.

واأو�ضحت اأنه يف حال تطلبت بع�س املقررات التعليمية اأو التدريبية 

احل�ضور لاختبارات ف�ضوف يتم اإ�ضعار طلبة كل مقرر من قبل الق�ضم 

الوقائية  والإجــراءات  واللوائح  الأنظمة  وفق  لذلك؛  والرتيب  املعني 

والحرازية وتعليمات وزارة ال�ضحة.

تبذلها  التي  للجهود  ا�ضتمراراً 

وزارة التعليم مبتابعة واهتمام معايل 

حممد  بــن  حمد  د.  التعليم  وزيـــر 

اجلهود  مع  التكامل  يف  ال�ضيخ  اآل 

الوطنية للحد من تداعيات فريو�س 

بـــداأ عــدد مــن اجلامعات  ــا؛  ــورون ك

اللقاحات  تقدمي  مراكز  جتهيز  يف 

ــني  ــواطــن ـــم وامل ـــه ملــنــ�ــضــوبــيــهــا وذوي

واملقيمني، من خال �ضمان تطبيق 

ومنح  كافة،  الحرازية  الإجــراءات 

الفئات  بح�ضب  التطعيم  اأولــويــة 

الإلكرونية  الأنظمة  وفق  والأعمار 

املعتمدة.

بافتتاح  اخلــطــوة  هـــذه  وتـــاأتـــي 

كوفيد19-  اللقاحات  تقدمي  مراكز 

دورها  على  تاأكيداً  اجلامعات؛  يف 

وم�ضوؤوليتها يف  املجتمع،  خدمة  يف 

الأفراد  لتح�ضني  الوطنية  امل�ضاركة 

تاأتي  كما  بالفريو�س،  الإ�ضابة  من 

العمل  مــن  طويلة  �ضل�ضلة  �ضمن 

العاقة  ذات  اجلهات  مع  امل�ضرك 

للحد من تداعياته.

الأول  مــنــذ  اجلــامــعــات  ــت  ــان وك

توجيه  بــعــد   2020 فـــربايـــر  مـــن 

خطط  باإعداد  التعليم  وزير  معايل 

كورونا؛  من خطر  للوقاية  الطوارئ 

واأن�ضطة  وفعاليات  بربامج  بــداأت 

جمــتــمــعــيــة لــلــتــوعــيــة بــالــفــريو�ــس، 

الإجراءات الحرازية  واتخاذ كافة 

تــ�ــضــخــري كل  ــمــا مت  ملــواجــهــتــه، ك

اإمــكــانــاتــهــا الــبــ�ــضــريــة والــفــنــيــة يف 

واملــراكــز  اجلامعية  امل�ضت�ضفيات 

موؤ�ض�ضات  مع  للم�ضاركة  ال�ضحية 

مباٍن  تخ�ضي�س  جانب  اإىل  الدولة، 

ال�ضحي،  للحجر  واأخـــرى  للعزل، 

هيئة  اأع�ضاء  م�ضاركة  تعزيز  كذلك 

اجلامعات  يف  والباحثني  التدري�س 

العلمية واأبحاثهم  لتقدمي درا�ضاتهم 

وابــتــكــاراتــهــم ملــواجــهــة اجلــائــحــة، 

اململكة  حتــقــيــق  يف  ــاهــم  �ــض ممـــا 

دول  على  و12  عربياً  الأول  املركز 

يف  عاملياً  و14  الع�ضرين،  جمموعة 

العاقة  العلمية ذات  الأبحاث  ن�ضر 

بفريو�س كورونا، اإ�ضافة اإىل تقدمي 

ــدوات  ــن وال وامللتقيات  املـــوؤمتـــرات 

العلمية وور�س العمل خال عام من 

عمر اجلائحة، وتوج ذلك بالإعان 

لإنتاج  ال�ضريرية  التجارب  بدء  عن 

بوا�ضطة  لــكــورونــا  �ــضــعــودي  لــقــاح 

الــفــريــق الــعــلــمــي بــجــامــعــة الإمـــام 

عبدالرحمن بن في�ضل.

ــمــر جـــهـــود اجلـــامـــعـــات  ــت ــض ــ� وت

بالإعان عن مراكز تقدمي اللقاحات 

يف جــامــعــات املــلــك �ــضــعــود، ونــورة 

حممد  والإمـــام  عبدالرحمن،  بنت 

واملجمعة،  الإ�ــضــامــيــة،  �ضعود  بــن 

والــطــائــف،  الــقــرى،  واأم  وبــيــ�ــضــة، 

الباطن،  وحــفــر  وجــــازان،  وحــائــل، 

عيادات  وغريها، من خال جتهيز 

متخ�ض�ضة؛  وطبية  اإداريــة  وطواقم 

التطعيم  رحلة  ان�ضيابية  ل�ضمان 

لتلقي  ــولً  ــض و� بالت�ضجيل،  بــــدءاً 

تطبيق  مع  املركز  ومغادرة  اجلرعة 

الإجراءات الحرازية والوقائية.

بن  �ضعد  الدكتور  الأمــري  انُتخب 

�ضعود بن حممد عميد كلية الإعام 

الإمــام حممد  والت�ضال يف جامعة 

للجنة  رئي�ضاً  الإ�ضامية  �ضعود  بن 

اجلامعات  بني  امل�ضركة  الت�ضاورية 

الإعام  واأق�ضام  لكليات  ال�ضعودية 

�ضاكر  الدكتور  وانتخب  والت�ضال، 

ــ�ــس قــ�ــضــم الإعــــام  ــي الـــذيـــابـــي رئ

ال�ضعودية  باجلامعة  الإلـــكـــروين 

ذلك  جاء  للجنة.  اأميناً  الإلكرونية 

الأول  الت�ضاوري  الجــتــمــاع  خــال 

يف  الإعــام  واأق�ضام  كليات  لعمداء 

موؤخراً، عرب  الذي عقد،  ال�ضعودية 

تقنية الت�ضال املرئي و�ضم اأع�ضاء 

اللجنة ُعمداء كليات وروؤ�ضاء اأق�ضام 

الإعام يف اجلامعات ال�ضعودية.

واأو�ضح الأمري �ضعد اآل �ضعود يف 

اأن الجتماع بحث عدداً  له  ت�ضريح 

وزارة  موافقة  بعد  املو�ضوعات  من 

التعليم يف اإيجاد جلنة موحدة ت�ضم 

والت�ضال  الإعـــام  واأق�ضام  كليات 

باجلامعات ال�ضعودية بهدف الت�ضاور 

الإعام،  درا�ضة  الأداء يف  والتطوير 

خــال  مــن  الأداء  مــ�ــضــتــوى  ورفــــع 

امل�ضركة  والتجارب  الأفكار  درا�ضة 

بهذا ال�ضاأن وتعزيز مفهوم املنظومة 

وال�ضتفادة  اجلامعات  بني  املتعلقة 

مــن الــتــجــارب يف جمـــال الإعــــام؛ 

وتعميم  اخلـــربات  نقل  يحقق  مبــا 

الفائدة على كليات واأق�ضام الإعام 

تقدمه  ما  خمرجات  على  لينعك�س 

من برامج تلبي متطلبات �ضوق العمل 

يف ال�ضعودية. من جهته قال الدكتور 

برعاية  ُعقد  الجتماع  اأن  الذيابي 

اجلــامــعــة الــ�ــضــعــوديــة الإلــكــرونــيــة 

مبتابعة من الدكتورة ليلك ال�ضفدي 

تتوىل  اأن  على  اجلــامــعــة،  رئي�ضة 

اللجنة  هذه  واأمانة  اأعمال  اجلامعة 

تكلل  اأن  متمنًيا  الأوىل،  دورتها  يف 

اأعمال هذه اللجنة بالنجاح والتوفيق.

د. ال�صفديد. الذيابي د. �صعد بن �صعود
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الكت�ب  ه��ذا  ي�سهم 

م��ع��ل��م��ي  مت���ك���ن  يف 

مواجهة  م��ن  ال��ع��ل��وم 

ال���ت���ح���دي����ت ال��ت��ي 

ت������واج������ه������ه������م يف 

الدرا�سية,  الف�سول 

لتدري�س  واإعدادهم 

ال��ع��ل��وم م��ن خ��ال 

اال����س���ت���ق�������س����ء 

واالك����ت���������س�����ف, 

اخلطط  وو���س��ع 

واإدارة  الدرا�سية 

الف�سول,  ه���ذه 

وحت�������ق�������ي�������ق 

ت��ك���م��ل ال��ع��ل��وم 

م����ع امل���ج����الت 

االأخ������رى, وت���ق���دمي اأف�����س��ل 

املم�ر�س�ت العلمية لهم.

الفع�لة  التدري�س  واإ�سرتاتيجي�ت  طرق  ج�نب  اإىل 

ج�نب  اإىل  العلوم,  تعلم  على  االأط��ف���ل  ت�سجع  التي 

بعلوم  تتعلق  اأ�س��سية  ومف�هيم  علمي  حمتوى  تقدمي 

�سكل  على  الفيزي�ء  وعلوم  واحلي�ة  والف�س�ء  االأر���س 

اال�ستق�س�ء  على  املتعلمن  حتفز  عملية  تطبيق�ت 

العلمي واالكت�س�ف لتحقيق التعلم ذي املعنى.

دليًا  املرتجم  الكت�ب  ه��ذا  يكون  اأن  املوؤمل  وم��ن 

ومرجع�ً  درا�سي�ً  ومقرراً  ع�م,  ب�سكل  للمعلمن  عملي�ً 

علمي�ً لك�فة املتخ�س�سن يف املن�هج وطرق التدري�س 

وتكنولوجي� التعليم.

دليل استخدام برمجيات 
PHET في تدريس الفيزياء 

للمرحلة الثانوية

خ���ل��د  د.  اإع������داد: 

ب���ن ح��م��د ال��ر���س��ي��د, 

علي  ب���ن  حم��م��د  د. 

اإبراهيم  د.  اجل��ال, 

بن حممد االأ�سمري, 

د. �سعيد بن ح�سن 

اآل حمي

دار  ال���ن��������س���ر: 

ج�����م����ع����ة امل���ل���ك 

�سعود للن�سر

ت��ع��ت��ر اأدل����ة 

 »PHET« فيت 

لطرق  م��رج��ع��� 

مل��واد  التدري�س 

االأح���ي����ء وال��ف��ي��زي���ء 

والكيمي�ء عر برجمي�ت »PHET« على احل��سب 

االآيل لطاب وط�لب�ت املرحلة الث�نوية.

داعمة  اإر���س���دات  تقدمي  االأدل���ة  ا�ستهدفت  وق��د 

الف�سول  داخل  الرجمي�ت  ال�ستخدام  العلوم  ملعلمي 

الدرا�سية, وتغيري االأمن�ط التدري�سية التي ال تن��سب 

تعليم العلوم, وبخ��سة يف املرحلة الث�نوية.
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ج�معة  م��ن  علمي  ف��ري��ق  جن��ح 

امللك عبدالعزيز, يف ت�سجيل براءة 

ب��راءات  مركز  يف  ر�سمي�ً  اخ��رتاع 

االخ�����رتاع يف ال���والي����ت امل��ت��ح��دة 

ط��ب��ي جديد  مل��رك��ب  االأم��ري��ك��ي��ة, 

اأن  يُح�سن عمل ع�سلة القلب, بعد 

حيوان�ت  على  اختب�راته  جنحت 

ال�س�بقة  م��راح��ل��ه  يف  ال��ت��ج���رب 

ل��ا���س��ت��ع��م���ل ال��ب�����س��ري. واأو���س��ح 

ا�ست�س�ري طب قلب االأطف�ل بكلية 

عبدالعزيز,  امللك  بج�معة  الطب 

امل�س�رك يف  الطبي  الفريق  وع�سو 

اأحمد  الروفي�سور  البحث,  ه��ذا 

بن �سعيد اأزهر, اأن االخرتاع يتعلق 

ُم�ستحلب  برتكيبة 

على  ت�ستمل  ن���ن��و, 

»كري�سيتن«  م����دة 

تُعزز  بدوره�  والتي 

ن�س�ط  كبري  ب�سكل 

ال����ق����ل����ب وت���ع����ل���ج 

�����س����ع����ف ال���ق���ل���ب 

الدموية  واالأوع��ي��ة 

مبتازمة  امل��رت��ب��ط 

الغدائي. التمثيل 

واأ���������������س���������������ر 

اأزه��ر  الروفي�سور 

مع  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل 

الفريق ا�ستمر طوال ثاث �سنوات 

للنتيجة  ل��ل��و���س��ول 

ب��راءة  تُوجت  التي 

اخ�������رتاع ���ُس��ج��ل��ت 

يوؤكد  م�  للج�معة, 

امل���ك����ن���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

وال���ك���ف����ءة امل��ه��ن��ي��ة 

ل��ل��م��ت��خ�����س�����س��ن 

ب�سكل  ال�سعودين 

ع����������م وج�����م����ع����ة 

امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ب�������س���ك���ل خ����������س, 

ال���ذي���ن ي�����س��ه��م��ون 

واأبح�ثهم  بخراتهم 

ع���دد  ع����اج  اأو  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف 

م���ن االأم����را�����س امل���زم���ن���ة ب��ط��رق 

»وب���روت���وك���والت« ط��ب��ي��ة م��ت��ج��ددة 

حديثة. ومبم�ر�س�ت 

ال��ذي  العلمي  الفريق  وي��ت���أل��ف 

ح�����س��ل ع���ل���ى ب�������راءة االخ������رتاع 

ال��والي���ت  يف  ع�ملي�ً  �ُسجلت  التي 

امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة م��وؤخ��راً من: 

عبداحلكيم  اأ�س�مة  الروفي�سور 

اأحمد  اأ���س���م��ة  وال��دك��ت��ور  اأح��م��د, 

�سعيد  اأحمد  والروفي�سور  فهمي, 

اأزه�����ر, وال���دك���ت���ورة ن����ورا اأح��م��د 

ح�����س��ن, وال��روف��ي�����س��ور حم��م��ود 

حممد  ه�ين  والروفي�سور  امل��س, 

الب��سو�سي. عبدامللك 

قــــــــــــــــرأت لك..

الع�مل  اأن  علمية  درا�سة  ك�سفت 

فقد اأكرث من 20.5 مليون �سنة من 

»عمر اأفراده« ب�سبب ج�ئحة فريو�س 

الع�مل,  دول��ة ح��ول   81 ك��ورون��� يف 

وفق� ل�سحيفة الغ�ردي�ن.

اأجراه�  التي  الدرا�سة,  وتظهر 

مركز االأبح�ث يف ال�سحة واالقت�س�د 

بر�سلونة,  يف  ف�برا  بومبيو  بج�معة 

ت�سبب يف  ق��د  ك��ورون���  ف��ريو���س  اأن 

البلدان  تلك  اأكر بكثري يف  خ�س�ئر 

اأن عدد  واأكدت  ب�سدة,  ت�أثرت  التي 

هذا  ب�سبب  املفقودة  العمر  �سنوات 

الوب�ء ترتاوح م� بن 2 9- اأ�سع�ف 

االإنفلونزا  ب�سبب  املفقودة  ال�سنوات 

املو�سمية.

و���س��ن��وات ال��ع��م��ر امل��ف��ق��ودة هي 

الوف�ة  عند  الفرد  عمر  بن  الفرق 

متوقع�ً  ك�ن  ال��ذي  العمر  ومتو�سط 

اأن يعي�سه. 

واأ�س�رت الدرا�سة اإىل اأن الرج�ل 

اأكرث ت�أثرا بكثري من الن�س�ء يف هذه 

اجل�ئحة, فقد ك�نت �سنوات حي�تهم 

املفقودة اأعلى.

ال�سن  كب�ر  اأن  من  الرغم  وعلى 

امل��وت  خلطر  عر�سة  االأك���رث  ه��م 

اأك��ر  اأن  اإال  الغنية,  ال��ب��ل��دان  يف 

املفقودة  العمر  �سنوات  من  عدد 

ترتاوح  الذين  االأ�سخ��س  بن  ك�ن 

ع���ًم���  و75   55 ب��ن  اأع��م���ره��م 

 ٪30.2 وب��ل��غ��ت   ,%44 بن�سبة 

عن  اأعم�رهم  تقل  الذين  لاأفراد 

االأ�سخ��س  يف   ٪25 و  ع�ًم�,   55
75 ع�ًم�. االأكر من 

كم� وجد موؤلفو الدرا�سة اأن ن�سبة 

املفقودة يف  العمر  �سنوات  اأكر من 

كب�ر  من  ك�نت  ثراء  االأك��رث  البلدان 

املنخف�سة  البلدان  يف  ولكن  ال�سن, 

واملتو�سطة الدخل ك�نت اأكر خ�س�رة 

يف �سنوات العمر من االأفراد الذين 

م�توا يف �سن 55 اأو اأقل.

اأخذوا  اأنهم  اإىل  الب�حثون  ولفت 

اإىل  اأدت  اجل�ئحة  اأن  االعتب�ر  يف 

وف�ة اأكرث من 1279866 ح�لة وف�ة 

بي�ن�ت  اإىل  ب�الإ�س�فة  81 دولة,  يف 

وتوقع�ت  املتوقع  العمر  متو�سط 

اإجم�يل الوفي�ت الن�جمة عن كورون� 

ح�سب البلد. 

رمب�  املجموع,  اأن��ه يف  وي��ق��درون 

العمر  من  �سنة   20507518 تكون 

يف   19 كوفيد-  ب�سبب  �س�عت  قد 

لكل  ع�ًم�   16 دول��ة, مبتو�سط   81
ح�لة وف�ة فردية. 

الدكتور  ال�سعودي  الب�حث  ر  ط��َوّ

لروبوت  منوذًج�  ال�سرهيد,  في�سل 

للمملكة,  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ل��ه��ج��ة  ي��ف��ه��م 

الع�مل  يف  اآيل  اإن�س�ن  اأول  لي�سبح 

يتوا�سل بهذه اللهجة, وق�م الدكتور 

امل�س�عد  االأ�ست�ذ  ال�سرهيد,  في�سل 

والروبوت�ت  اال�سطن�عي  الذك�ء  يف 

االإلكرتونية,  ال�سعودية  اجل�معة  يف 

ب���ل��ب��ح��ث يف امل�������س���روع وت��ط��وي��ر 

الروبوت يف غ�سون ع�من بعد تلقي 

التمويل من اجل�معة.

وق����د اأط���ل���ق ال�����س��ره��ي��د ا���س��م 

»م�س�مل« على الروبوت, وهو منوذج 

بنك  ل��ب��ن���ء  ت��دري��ب��ه  وي��ج��ري  اأويل 

خال  من  حم�دثة   100.000 من 

اأنه  اإال  العميق,  التعلم  تكنولوجي� 

متت  كم�  الرتجمة,  على  يعتمد  ال 

اال�ستج�بة  لرف�س  الروبوت  برجمة 

اإذا مل يكن على ثقة ك�فية لاإج�بة 

على �سوؤال.

ويف ح�ل ا�ستقب�له لبع�س االأ�سئلة 

اإج���ب���ت  اأي  ل��ه���  ال��ت��ي ال مي��ت��ل��ك 

وا�سحة اأو موثوق منه�, ف�إنه ميتنع 

عن االإج�بة ويت�س�ور مع الدكتور يف 

االإج���ب��ة  كيفية  ملعرفة  الح��ق  وق��ت 

على االأ�سئلة ال�سعبة.

وعمل الدكتور ال�سرهيد ب�لتع�ون 

مع �سركة حملية يديره� مهند�سون 

وبعد  الروبوت,  لت�سميم  �سعوديون 

تلقيه التمويل من اجل�معة, يُخطط 

للعمل على طبعة ث�نية من الروبوت 

وق��درات��ه  ج�سمه  اأج����زاء  لتطوير 

على احلركة, ومت توظيف الروبوت 

»م�س�مل« حديًث� من قبل قن�ة املجد 

ووقعت اأول عقد عمل له� معه.

وف�سر الدكتور ال�سرهيد اختي�ره 

لهذا اال�سم, موؤكداً اأن البع�س يعتقد 

للب�سر,  تهديًدا  متثل  الروبوت�ت  اأن 

وت�����س��ت��ويل ع��ل��ى وظ���ئ��ف��ه��م, وم��ن 

االآيل  ال��روب��وت  ت�سمية  ج���ءت  هن� 

ب�مل�س�مل, لاإ�س�رة اإىل اأنه ال يق�سد 

اأنه  اإىل  م�سرًيا  االإي���ذاء,  اأو  ال�سر 

يع�ر�س تلك النظري�ت التي ترى يف 

الروبوت�ت تهديًدا للب�سر.

فريق سعودي يسجل براءة اختراع لدواء يحسن عمل »القلب«

أكثر من 20 مليون سنة خسرها العالم بسبب كورونا

»مسالم« أول روبوت يفهم اللهجة المحلية للمملكة

د. �أزهر
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تقرير: قما�ش املني�صري

بق�سم  املاج�ستري  طالبات  نظمت 

»الت�سميم  م��ق��رر  الفنية  ال��رب��ي��ة 

افرا�سي  معر�ض  اأول  والإع���ان«، 

�سعود  امللك  بجامعة  الرقمي  للفن 

�سعار  حتت  اململكة،  م�ستوى  وعلى 

مببادرة  وذل��ك  �سعودية«،  »ب�سمة 

بنت  تهاين  الدكتورة  من  واإ���س��راف 

حم��م��د ال��ع��ري��ف��ي، وب��ال��ت��ع��اون مع 

الدكتورة  م��ن  امل��ك��ون  العمل  فريق 

عبري املقرن، الدكتورة نورة اجلماز، 

وطالبات املاج�ستري مبقرر الت�سميم 

اأ���س��م��اء ال��رك��ي، �سارة  والإع����ان: 

ال���زه���راين، اأح����ام امل��ال��ك��ي، مها 

ون��وف  البي�سي،  م��ن��رية  اخل��رج��ي، 

العمرية، وذلك لإبراز اأهم خمرجات 

مقرر الت�سميم والإعان.

 

5 قاعات افرتا�صية
على  الرئي�ض  امل��ع��ر���ض  ا�ستمل 

للوحات  افرا�سية  قاعات  خم�ض 

معر�ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ف��ن��ي��ة 

الفيديو، ومثَّل حدثاً مهماً يف �ساحة 

معر�ض  ك���اأول  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ون 

افرا�سي يف جمال الفنون الرقمية 

املعا�سرة التي تعتمد على احلا�سب 

املعر�ض  و�سم  اإنتاجها،  يف  الآيل 

العديد من الأعمال الفنية الرقمية 

والتي جمعت عدة  الإبداع،  الفائقة 

و�سحية  وثقافية  اجتماعية  اأحداث 

بجائحة  ال��ت��وع��ي��ة  �سملت  م��ه��م��ة، 

وحب   ،19 كوفيد  كورونا  فايرو�ض 

ال��وط��ن، واخل���ط ال��ع��رب��ي، وال��ف��ن 

الع�سريي،  القط  وف��ن  التجريدي، 

وهو اأحد الفنون الراثية القدمية يف 

منطقة ع�سري جنوب اململكة، وذلك 

من خال ا�ستخدام برامج الت�سميم 

واأ�ساليب  مبتكر  باأ�سلوب  الرقمي 

تقنية رقمية متنوعة فاعلة.

تنقل ذاتي

التنقل  من  ال��زوار  املعر�ض  ن  مكَّ

تنوعت  والتي  القاعات،  بني  ذاتًيا 

ما بني ت�ساميم حب الوطن والذي 

للمملكة  املح�ض  ال���ولء  ع��ن  يعرب 

النتماء  وروح  ال�سعودية  العربية 

اإب���داع  م��ن  العظيم  ال��وط��ن  ل��ه��ذا 

فن  ت�ساميم  وك��ذل��ك  ال��ط��ال��ب��ات، 

الأداء  يف  يعتمد  فن  وهو  التجريد 

تناأى  جم��ردة  ومن��اذج  اأ�سكال  على 

واملرئيات  امل�سخ�سات  م�سابهة  عن 

والواقعية،  الطبيعية  �سورتها  يف 

وكذلك مت اإن�ساء معر�ض فن اخلط 

ال��ع��رب��ي وال����ذي ي��ع��ت��رب م��ن اأب���رز 

فهو  الإ���س��ام��ي��ة،  العربية  الفنون 

والت�سوير  الرمزي  للتعبري  طريقة 

املعر�ض  هذا  واحتوى  للغة  الدقيق 

ع��ل��ى ل��وح��ات احل����روف ال��ع��رب��ي��ة 

والكثري من العبارات الإ�سامية.

كلنا م�ص�ؤول

الراهنة  ال��ظ��روف  م��ع  ومتا�سًيا 

ولأهمية  كورونا  فايرو�ض  لنت�سار 

امل�ساهمة يف توعية املجتمع بخطورة 

اللتزام  و���س��رورة  الفايرو�ض  ه��ذا 

ب���الإج���راءات الح��رازي��ة، فقد مت 

»كلنا  عنوان  حتت  ت�ساميم  اإن�ساء 

القاعة  هذه  �سملت  حيث  م�سوؤول« 

ت�سميمات تعرب عن اأهمية اللتزام 

واحتوت  الح��رازي��ة،  ب��الإج��راءات 

على العديد من الفيديوهات بتقنية 

الت�ساميم  من  والكثري  الديجيتال، 

املتنوعة واجلميلة.

اأغلى وطن

وت���ت���ال���ت ب��ع��د ذل����ك امل��ع��ار���ض 

وكيلة  د�سنت  حيث  الف��را���س��ي��ة، 

اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة 

�سيف،  ب��ن  عبدالعزيز  بنت  غ���ادة 

وبرعاية  1442ه�،  �سفر   6 بتاريخ 

من وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات 

اأحد  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة 

اأه���م امل��ع��ار���ض الف��را���س��ي��ة حتت 

م�سمى »اأغلى وطن« وذلك مبنا�سبة 

اليوم الوطني ال�سعودي.

تكامل معريف

الأول  ربيع   13 بتاريخ  مت  كما 

من  م�����س��ك��ورة  وب��ج��ه��ود  1442ه�� 
والدكتورة  املقرن  عبري  الدكتورة 

وال��دك��ت��ورة تهاين  امل��و���س��ى  ه��ي��ام 

اجلماز  ن��ورة  وال��دك��ت��ورة  العريفي 

والأ�ستاذة نورة العجيمي والأ�ستاذة 

غ����ادة امل��ع��م��ر؛ اإط�����اق امل��ع��ر���ض 

مللتقى  امل�����س��اح��ب  الف���را����س���ي 

التكامل املعريف الذي نظمته وزارة 

التعليم  وزير  معايل  برعاية  التعليم 

الدكتور حمد بن حممد ال ال�سيخ، 

قاعات  ت�سع  على  املعر�ض  وا�ستمل 

ومعر�ض  الفنية  للوحات  افرا�سية 

ال��ف��ي��دي��و، وت��ت��ال��ت ال��ع��دي��د من 

املعار�ض  يف  الفرا�سية  التجارب 

بعد  �سعود،  امللك  بجامعة  الفنية 

ذلك لتكون حلقة و�سل بني الفنون 

املختلفة واملتنوعة وبني جميع فئات 

واأطياف املجتمع.

روؤية ور�صالة واأهداف

الفنية  الربية  ق�سم  روؤي��ة  تتمثل 

رائدة  ذا مكانة  الق�سم  يكون  اأن  يف 

املحلية  امل�ستويات  على  ومتميزة 

البيئة  تهيئة  خال  من  والإقليمية؛ 

والبحثية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��رب��وي��ة 

الفّعالة التي متكنه من القيام بدوره 

ومتخ�س�سني  معلمني  اإع����داد  يف 

وباحثني؛ يتميزون بالكفاءة واجلودة 

وعلمية  ثقافية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 

خلدمة املجتمع.

حتقيق  اإىل  ال��ق�����س��م  وي�����س��ع��ى 

ال���ر����س���ال���ة ال���رب���وي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة 

املعلمني  اإع���داد  جم��ال  يف  واملهنية 

الربية  جم���ال  يف  واملتخ�س�سني 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ف��ن��ون،  الفنية 

وتقدمي  العلمي  بالبحث  الهتمام 

اخلدمات التخ�س�سية وال�ست�سارات 

املهنية التي ترثي التخ�س�ض علمياً 

بقطاعيه  املجتمع  بحاجات  وتفي 

احلكومي والأهلي.

حول  الق�سم  اأه���داف  وتتمحور 

يف  ومتخ�س�سني  معلمني  اإع����داد 

جم���ال ال��رب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة وال��ف��ن��ون 

واملاج�ستري  البكالوريو�ض،  بدرجة 

والدكتوراه، وتاأهيل واإعداد قيادات 

الربية  جم���الت  يف  متخ�س�سة 

التعليمي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي��ة 

يف  متخ�س�سني  واإع��داد  والإداري، 

للعمل  املختلفة  ال��ف��ن��ون  جم���الت 

والأهلي،  احلكومي  القطاعني  يف 

الدار�سني  م��دارك  لتو�سيع  اإ�سافة 

ن��ح��و جم�����الت ال���رب���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة 

جم��ال  يف  وتطبيقاتها  احل��دي��ث��ة 

مدار�ض  يف  الفنية  الربية  تدري�ض 

العام. التعليم 

تم التركيز على التوعية بكورونا وحب الوطن 
والخط العربي والفن التجريدي والَقط العسيري

ضم المعرض أعمااًل فنية رقمية فائقة اإلبداع 
جمعت عدة أحداث اجتماعية وثقافية وصحية

اشتمل المعرض على خمس قاعات افتراضية للوحات الفنية باإلضافة إلى معرض الفيديو

نظمته طالبات املاج�ستري بق�سم الرتبية الفنية باإ�رشاف د. تهاين العريفي

»بصمة سعودية« أول معرض افتراضي 
للفن الرقمي بالمملكة



هل ي�ستطيع �لإن�سان �أن ينجح يف حياته دون 

�أن ي�سطر لإثبات ذلك للآخرين؟

�ل�سخ�سية  �ملتعة  �أن  طاملا  ي�ستطيع،  بالتاأكيد 

�لنجاح  هذ�  حتت�سن  �لتي  هي  �لذ�تية  و�لرغبة 

�لآخ��ري��ن  هاج�س  يكون  �أن  دون  خلفه؛  وتقف 

نلهث  �أو  للنجاح  يدفعنا  �سبب  �أو  كمربر  حا�سر�ً 

ينجح �لإن�سان �لذي ي�ستمتع  خلفه! ولهذ� غالباً 

مت  �لذين  �أول��ئ��ك  من  �أك��ر  �إليه  وي�ستاق  بعمله 

فر�س �لنجاح عليهم، و�أعني بهم �أولئك �لذين مت 

حتديد �إطار للنجاح لهم ور�سم �سورة منطية له 

�أذهانهم ف�سارو� خلف هذه �ل�سورة �لنمطية  يف 

بتثاقل وتثاوؤب!

عن  علناً  يتحدثون  �لذين  �لأط��ف��ال  ع��دد  كم 

�أو  مهند�سني  �أو  �أط��ب��اء  يكونو�  �أن  يف  رغباتهم 

طيارين؟

خيالت  تدغدغ  �لتي  �لنموذجية  �ملهن  تلك 

�لأطفال �لنا�سئة؛ رمبا كنا �سمن جمموعة �أولئك 

من  �لنوع  بهذ�  ما  يوماً  حلمو�  �لذين  �لأط��ف��ال 

�مل�ستقبل! يف �لو�قع هي لي�ست �أحلم �لأطفال، 

بل هي غالباً �أحلم �أبائهم و�أ�سرهم �لتي حتاول 

�أن ي�سري هذ� �لطفل على حبل �لأحلم  جاهدة 

دون �أن يقع �أو يتاأرجح؛ لتحقيق م�ستقبل عائلتهم 

�لتي مل ت�سمح لها �لظروف يف حتقيق ذلك، لكّن 

ُمغايرة حينما يكون �لتاأرجح  �لنهاية تاأتي �أحياناً 

هو �لبد�ية و�ل�سقوط �ملوؤمل هو �خلامتة!

مل  �لمتياز  �سنة  يف  طبيب  مع  يوماً  حتدثت 

يعد ي�سعر مبتعة �حلياة �ملهنية ول يجد حما�ساً 

�لكبرية!  ووجاهتها  �لأنيق  بزيها  �ملهنة  ملُمار�سة 

مل يكن تخ�س�س �لطب هو �لختيار �لأول لهذ� 

وكان  و�ل�سعر،  ل��لأدب  ميالً  ك��ان  بل  �لطبيب، 

�ملجال،  هذ�  يف  بالقر�ءة  �سغوفاً 

�ملرتفع  �ل��ر�ك��م��ي  �مل��ع��دل  ل��ك��ن 

�لغلبة  لها  كانت  �لأه��ل  و�سغوط 

حيث �أر�دو� �أن يكون هناك طبيب 

يف �لعائلة!

�لطبيب  ه��ذ�  م�سكلة  لي�ست 

غياب �ملتعة و�ل�سغف �أثناء �لعمل، 

�لكبرية  �ل��ي��وم��ي��ة  �ل�����س��غ��وط  ب��ل 

مهما  ناجح  �أن��ه  للآخرين  ليثبت 

بدت ت�ساري�س �مللل جتتاح تقا�سيم 

وجهه وتفا�سيل حياته! لقد حتول 

مفارقة  يف  طبيب  �إىل  �لأدي����ب 

عجيبة لنامو�س �حلياة!

�ملبتعثات  �أو  �ملبتعثني  من  وكم 

من ل يعلم �سبباً منطقياً لتو�جده يف �لغربة �سوى 

�أنها رغبة �سخ�س ما له �أهمية كبرية يف حياتهم، 

وحتقيق  �أه��د�ف��ه��م  �إىل  �ل��ن��ا���س  ي�سري  فبينما 

�أحلمهم، يبقى هوؤلء يبحثون عن �إجابة منطقية 

�أنا  ومل��اذ�  �أن��ا؟  من  �لبد�ية!  يف  ل�سوؤ�ل جتاهلوه 

هنا؟! �أتذكر �ساباً قابلته قبل �سنو�ت يف �لوليات 

كانت  �ل��ذي  �ل�سنوي  �ملهنة  معر�س  يف  �ملتحدة 

تنظمه �مللحقية �لثقافية �ل�سعودية، كان ل يز�ل 

يف معهد �للغة، حتدثنا حول م�ستقبله �لأكادميي 

�ل�سيد  ه��و�ة  م��ن  �أن��ه  وقتها  �أخ���ربين  و�ملهني؛ 

يز�ل  ل  و�أن��ه  �ل�سعودية،  يف  �لربية  و�ل��رح��لت 

ي�سعر بغربة �ملكان ووح�سة �لأ�سحاب على �لرغم 

من �لأ�سهر �لطويلة �لتي ق�ساها يف �لغربة.

كان هو�س �لبتعاث حينها ي�سيطر على هام�س 

�لبعثة نافذة م�سرقة  �حلياة �لجتماعية، وكانت 

غر�ر  على  �أكادميية  و�سهادة  جمانية  ل�سياحة 

وبيع  »حج  �ل��د�رج:  �ل�سعبي  �ملثل 

�لبتعاث  تيار  فجرف  م�ساويك«، 

هذ� �ل�ساب و�ألقاه يف �ليم، حتى 

وجد نف�سه وحيد�ً بعد �أن ذهبت 

�سكرة �لبعثة وحلوتها وح�سرت 

�ل�ساب  ذل��ك  ت��رك  لقد  �لفكرة. 

مقاعد �لدر��سة يف �لنهاية وعاد 

�أخرى  مرة  �لربية  �حلياة  ملعانقة 

وت�ساري�سها  �لقا�سية  بتفا�سيلها 

خيار�ته  مع  نختلف  قد  �حل��ارة! 

ون�ستخف بهو�ياته، لكّن �لأهم هو 

�أنه ذهب مع �ختياره.

ويبقى �ل�سوؤ�ل: كم من �لطلب 

يف  �ل�سري  �ختار  من  و�لطالبات 

�أقاربه  �أو  جري�نه  �أو  �أ�سدقاءه  �أّن  ملجرد  طريق 

قد �سبقوه �إليه دون �أن يفكر للحظة و�حدة عن 

�ختياره �حلقيقي وماذ� يريد بال�سبط.

م�ستمرة،  حت��دي��ات  ي��و�ج��ه��ون  م��ن��ا  �لبع�س 

�لآخرون  يفر�سها  �لتي  �لتوقعات  تلك  ويقاومون 

�أنهم يعملون يف  �أمامهم ملجرد  عليهم وي�سعونها 

مكان ما �أو يتقلدون من�سباً معيناً.

هم ل يعلمون تفا�سيل هذ� �لعمل، ول يعنيهم قيود 

هذ� �ملن�سب، بقدر ما يريد هوؤلء �أن تتحقق تطلعاتهم 

وتوقعاتهم بناءً على �سقف �فر��ساتهم �لتي ل نعلم 

عنها �سيئاً ومل نكن يوماً �سركاء يف ت�سييد ذلك �ل�سقف. 

�إنه �أمر مزعج لكنه جزء من �لركيبة �لجتماعية 

�لتي يلزمنا م�سايرتها دون �أن نخ�سر معركة �لنت�سار 

لأهد�فنا ورغباتنا وطموحاتنا �ل�سخ�سية بعيد�ً عن 

حتقيق �أهد�ف �لآخرين بالوكالة!

كلية �لطب

�أن ي�سقل بها �ملتعلم  �لتى يجب  تُعد �ملهار�ت 

علًما وعمًل، تُعد هدًفا �أ�سيًل لنو�جت �لتعلم من 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية، �لأمر �لذي يتطلب مر�جعة 

م�سفوفة �لقيم و�ملهار�ت ب�سورة دورية ومنتظمة 

وحتديثها للتاأكد من ملءمتها ومو�كبتها للجديد 

و�حلديث يف �ملمار�سات �حلياتية وفًقا ملتطلبات 

�لع�سر.

وقد �نطلقت �لعديد من �لروؤى و�لأفكار لتحديد 

وحتديث مهار�ت �لقرن �حلادي و�لع�سرين ومنها: 

و�لت�سال؛  �لناقد  و�لإب��د�ع  �لتعلم  مهار�ت  �أوًل: 

ت�سمل  و�لتى  �لرقمية،  �لثقافة  مهار�ت  ثانًيا: 

وثقافة  �لإعلمية،  و�لثقافة  �ملعلوماتية،  �لثقافة 

تقنية �ملعلومات و�لت�سال؛ ثالًثا: مهار�ت �حلياة 

و�لعمل، و�لتى ت�سمل �ملرونة، و�لتكيف، و�ملبادرة 

و�لتوجيه �لذ�تي، و�لتفاعل �لجتماعي، و�لتفاعل 

متعدد �لثقافات، و�لإنتاجية، و�مل�ساءلة و�لقيادة، 

و�مل�سوؤولية.

ف��ك��ل م��ه��ارة م��ن ت��ل��ك �مل���ه���ار�ت حت��ت��اج �إىل 

موؤ�سر�ت  �سرد  ي�ستطيع  ومف�سل  دقيق  تو�سيف 

ومر�حل هذه �ملهارة، وبالتايل يتم تق�سيم �ملهارة 

م�ستوى  كل  يرتبط  م�ستويات  عدة  �إىل  �لو�حدة 

منها مبرحلة تعليمية حمددة، بل يحدد �مل�ستوى 

وبالتايل  در��سي،  �سف  كل  �ملطلوب حتقيقه يف 

بحيث  �ل��در����س��ي��ة  �ل��وح��د�ت  على  ت��وزي��ع��ه  يتم 

لل�سف  �ملطلوب  �ملهارة  م�ستوى  جمتمعة  تعطى 

ثم م�ستوى  �لدر��سية، ومن  �ملرحلة  ثم  �لدر��سي 

�لتعليمي  �ملجال  يف  حتقيقها  �ملطلوب  �ملهار�ت 

�أو �لتخ�س�س �لأكادميي بحيث يتم و�سع فو��سل 

�سورة  يف  تظهر  �مل�ستويات  تلك  ب��ني  و��سحة 

موؤ�سر�ت �إتقان ممار�سة �ملهارة و�قعًيا.

�ملهاري وعدم  �ملعريف  �لتدرج  وبالتايل ت�سمن 

ذلك  ويتطلب  �ملهارية،  �مل�ستويات  بني  �لتد�خل 

مر�جعة حمتوى �ملناهج �لتعليمية وما يحققه كل 

منهج من �إكمال يف م�ستوى �ملهارة �أفقًيا ور�أ�سًيا 

يتو�فق  ومب��ا  عمرية  مرحلة  كل  ملتطلبات  وفًقا 

�لتخل�س  وبالتايل  و�حتياجاتها،  خ�سائ�سها  مع 

و�ملقرر�ت،  �ملناهج  بع�س  يف  �لز�ئد  �حل�سو  من 

يف  �ملخرجات  من  �مل�ستفيدة  �جلهات  وم�ساركة 

ت�سميم �ملناهج.

ويتطلب هذ� �لأمر وجود كيان علمي متخ�س�س 

�حل��ادي  �لقرن  م��ه��ار�ت  وحتليل  بدر��سة  يقوم 

وطرق  مهارة  كل  م�ستويات  وحتديد  و�لع�سرين 

مع  يتو�فق  �لتعليمية مبا  �ملوؤ�س�سات  �إك�سابها يف 

�حلياة  جم��الت  يف  و�ملتلحق  �ل�سريع  �لتطور 

�ملتعددة و�ملهن، كما يف �لعديد من �لدول؛ فعلى 

�سبيل �ملثال يف �أندون�سيا ت�سمى »�للجنة �لوطنية 

للت�سديق على �ملهار�ت«، ويف كوريا توجد حتت 

يف  �أما  �لقت�سادي«،  �لتخطيط  »جمل�س  م�سمى 

�لحتادية«  »�لهيئة  م�سمى  حتت  فتوجد  �أملانيا 

�ملهن  لت�سنيف  دل��ي��ل  ب��اإ���س��د�ر  ت��ق��وم  و�ل��ت��ى 

و�ملهار�ت ب�سورة م�ستمرة لتحديث �ملهن وحتديد 

�لتعليمية  �لرب�مج  عليها  تبنى  �لتى  مو��سفاتها 

باإن�ساء  �مل��ق��رح  ه��ذ�  ك��ان  وعليه،  و�لتدريبية. 

�ملطلوب  �ملهار�ت  و�سياغة  م�ستقل حل�سر  كيان 

�إك�سابها للمتعلمني؛ يقوم بتحديثها كل عامني �أو 

ثلث مب�ساركة جهات �أخرى ذ�ت علقة مبا�سرة 

�أو غري مبا�سرة يف �سوق �لعمل و�ملجتمع �ملدين، 

�لوطنية  �لهيئة  يف  �جلديد  �لكيان  هذ�  ويتمثل 

و�ملتوقع  �حلالية  �ملهن  بح�سر  تقوم  للمهار�ت، 

�لقادمة، وحتديد  �سنو�ت  �لع�سر  ظهورها خلل 

�أو  �ملهن  تلك  من  مهنة  لكل  �مل��ه��ار�ت  م�سفوفة 

من  �مل�ستفيدة  �جلهات  فيها  ي�سارك  �لوظيفة؛ 

وتطبيقها  توزيعها  وهند�سة  �لتعليمية  �ملخرجات 

باخلرب�ت  م�سر�سدة  �لتعليمية؛  �ملر�حل  على 

�ملحلية و�لعاملية يف هذ� �ملجال.

د. �لد�سوقي على بُُرل

ق�سم مهار�ت تطوير �لذ�ت

عمادة �ل�سنة �لأوىل �مل�سركة

هكذا تشاد األوطان
تت�سارع �لأحد�ث، وتت�سابق عجلة �لزمن، 

بال�سد�ئد  ومي��وج  بالفنت،  يعج  ع��امل  يف 

و�ملحن؛ فذ�ك من وطاأة كورونا يئّن، و�آخر 

�إىل �ل�سلم يحّن، ونحن يف بلد �حلرمني 

و�أم��ن،  با�ستقر�ر  ننعم   � �هلل  من  بف�سل   �

مّن �هلل علينا بالتوحيد فانت�سلنا من �لقاع، 

ِنعمه  علينا  و�أمت  �لبقاع،  باأطهر  و�أكرمنا 

بقيادة حكيمة متخر بنا عباب �ملدلهمات، 

لرن�سو على �سفاف �لأمان و�ل�سلم.

يف  �آمًنا  منكم  �سبح 
َ
�أ »من  �حلديث  يف 

�سربه، ُمعافى يف ج�سده، عنده قوُت يومه؛ 

بحذ�فريها«،  �لدنيا  ل��ه  حيزت  فكاأمنا 

وت�ستجلب  لو�هبها،  �ل�سكر  ت�ستوجب  ِنَعٌم 

�لعرفان مل�سديها، فاحلمد هلل �أولً و�آخًر�.

علينا  �سلط  مطمئنني؛  �آمنني  رغيدة،  حياة  نعي�س  �أن  قدرنا  كان  وملا 

�لكارهون مكرهم {وميكرون وميكر �هلل  لنا  �سهامهم، وحاك  �حلا�سدون 

هله}.
َ
 خري �ملاكرين}. {ول يحيق �ملكر �ل�سيئ �إل باأ

ُ َّ
و�هلل

وتز�حم  �لأع��د�ء  هجمة  مع  عليه  و�لتاأكيد  به،  �لتذكري  ينبغي  مما  �إن 

�لألد�ء؛ �لعت�سام بكتاب �هلل و�سنة ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم، و�للتفاف 

حول قادتنا ومن ولهم �هلل �أمرنا، و�لذود عن مقدر�تنا ومكت�سباتنا، فلي�س 

خلف  متما�سًكا،  �سفاً  وقوفنا  من  ل�سملنا  �أمّل  ول  لوحدتنا  �أجمع  �سيء 

ر�ية و�حدة.لقد و�سف �هلل قوًما من �سعاف �لإميان و�ملنافقني بالعجلة، 

و�لإعر��س عن دين �هلل، وعدم �لرجوع لولة �لأمر عند �ملدلهمات، يقول 

تعاىل {و�إذ� جاءهم �أمٌر من �لأمِن �أو �خلوف �أذ�عو� به}. ثم وّجه �سبحانه 

ملا ينبغي فقال {ولو ردوه �إىل �لر�سول و�إىل �أويل �لأمر منهم لََعِلَمُه �لذين 

ي�ستنبطونه منهم}. فاللتفاف حول ولة �لأمر و�أهل �لر�أي هو طوق �لنجاة 

و�سبيل �حلياة. وعلى موؤ�س�سات �لربية و�لتعليم عبء كبري يف �لتاأكيد على 

ذلك، وبثه يف نفو�س من�سوبيه من �أ�ساتذة ومتعلمني، فعندما ي�ست�سعر �لفرد 

دوره يف منظومة �لوطن وم�سوؤوليته جتاهه؛ �سيكون جنديه �لأول وحار�سه 

وتعمر  �لأوط��ان،  ت�ساد  وهكذ�  �سيحمي،  وبالأخرى  �سيبني  فبيٍد  �حلامي، 

�لبلد�ن.

�للهم �حفظ لنا ديننا وبلدنا، ووفق ولة �أمرنا و�أعنهم بعونك.

رئي�س حترير جملة �لدر��سات �لإ�سلمية بكلية �لربية

فلسفة التمريض
تت�سمن فل�سفة كلية �لتمري�س �أن لكل �إن�سان كياناً فريد�ً، وله حق �لتطور 

يف كل مر�حل �حلياة بكر�مة.

وتتما�سى فل�سفة �لتمري�س مع ر�سالة �جلامعة لتعزيز �ملعرفة و�لأبحاث، 

كما يتبنى برنامج �لتمري�س فل�سفة �أن �لإن�سان عبارة عن نظام مفتوح يتفاعل 

با�ستمر�ر مع بيئته �لد�خلية و�خلارجية وذلك يف �سبيل حتقيق �لحتياجات 

�لأ�سا�سية �سو�ًء �أكانت ج�سدية، نف�سية، ف�سيولوجية، و�جتماعية. 

وتعزيز  و�لفنون  �لعلوم  على  �لعتماد  ت�سجع  كلية  �أنها  �إىل  بالإ�سافة 

�لتفكري �لنقدي و�لبحث �لعلمي.  ويف كلية �لتمري�س نحن نوؤمن باأن �ملر�س 

هو �نحر�ف عن مفهوم �ل�سحة، فل يوجد حد فا�سل بني �ل�سحة و�ملر�س، 

بل �ل�سحة تعترب نقطة تقع على خط م�ستقيم، �أحد طرفيه �لعافية و�لطرف 

�لآخر هو �ملر�س.  تت�سمن فل�سفة كلية �لتمري�س كذلك مفهوماً �أ�سا�سياً �أل 

وهو �لرتقاء و�لهتمام ب�سحة �لفرد، و�لبيئة، و�لتمري�س. 

من  جو  يف  يعزز  �لتعليم  �أن  �لكلية  يف  �لتدري�سية  �لهيئة  �أف��ر�د  يوؤمن 

�لثقة و�لحر�م، و�أن دوره هو ت�سجيع وتوجيه �لطلبة نحو حتقيق �أهد�ف 

�لربنامج �لتدري�سي، وتقوم �ملناهج �لدر��سية يف �لكلية على ربط مفاهيم 

ت�ستخدم  كما  و�لجتماعية،  �لبيولوجية  بالعلوم  �لتمري�سية  �لنظريات 

�لعملية �لتعليمية يف تطوير معلومات ومهار�ت و�جتاهات �خلريجني �ملهنية 

نحو تقدمي رعاية متري�سية متميزة.

�جلازي �لعتيبي

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم �لإعلم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �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

عندما تحول األديب إلى طبيب!

مصفوفة المهارات الوطنية »تصور مقترح«

أ. د. حمود السالمةد. خليل اليحيا



فريق من المدينة الطبية
يشارك في »فورموال إي« الدرعية

تقرير36  العدد 1394 - الأحد 23 رجب 1442هـ املوافق 7 مار�س 2021م8

ضم الفريق ١١ من األطباء و٦ في التمريض و١٤ 
طاقم إسعافي و4 سيارات إسعاف مجهزة

الطبية الجامعية هي المستشفى الرئيس المعتمد 
الستقبال أي حوادث إصابات ال سمح الله

بالتن�سيق مع االحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات وللمرة الثالثة على التوايل

تقرير: فهد احلمود

املدينة  م��ن  طبي  ف��ري��ق  ���ش��ارك 

ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود، 

ال�شعودي  االحت���اد  م��ع  بالتن�شيق 

يف  النارية،  والدراجات  لل�شيارات 

»فورموال  فعاليات  وتغطية  رعاية 

على  الثالثة  للمرة  الدرعية،  اإي« 

التوايل، والتي عقدت خالل الفرتة 

املوافق  1442ه�  رج��ب   16  -  15
26 - 27 فرباير 2021م.

ثالث م�شاركة

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اأك����د د. ب��در 

ق�شم  رئي�س  ال���داود،  عبدالرحمن 

امل�شاعد  واالأ�شتاذ  الطوارئ،  طب 

وا�شت�شاري طب الطوارئ والرعاية 

تعد  امل�شاركة  ه��ذه  اأن  احل��رج��ة، 

الثالثة على التوايل من قبل املدينة 

حيث  �شعود،  امللك  بجامعة  الطبية 

كانت امل�شاركة االأوىل عام ٢٠١٨م، 

اإي  ل��ف��ورم��وال  فعالية  اأول  وك��ان��ت 

عام  ك��ان��ت  وال��ث��ان��ي��ة  بال�شعودية، 

الطبية  امل��دي��ن��ة  وت��ع��د  ٢٠١٩م، 

�شعود  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 

حيث  م��ن  الفعالية  ل��ه��ذه  االأق���رب 

املوقع وامل�شافة واخلربة.

متوا�شل تن�شيق 

املدينة  م�شاركة  بحكم  واأ�شاف: 

اأ�شبح  �شعود  امللك  بجامعة  الطبية 

امل�����ش��ارك��ة مبثل  ل��دي��ه��ا خ���ربة يف 

التعامل  وكيفية  الفعاليات  ه��ذه 

من  اإي«  »ف���ورم���وال  ���ش��ب��اق��ات  م��ع 

الطبي،  والطاقم  امل�شعفني  ناحية 

املنظمني  م���ع  ي��ك��ون  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

لل�شيارات  ال�شعودي  االحت���اد  يف 

والدراجات النارية برئا�شة �شاحب 

ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ر خ��ال��د بن 

���ش��ل��ط��ان ب���ن ع���ب���داهلل ال��ف��ي�����ش��ل، 

امل��دي��ن��ة  ب��ني  م�شتمر  وال��ت��وا���ش��ل 

طلب  ناحية  من  واالحت��اد  الطبية 

تغطية  يف  وامل�شاهمة  اخل��دم��ات 

الفعالية بحكم قرب املدينة الطبية 

من الفعالية وهي تقام يف الدرعية، 

م�شت�شفى  اأق��رب  الطبية  فاملدينة 

االإ�شابات  حاالت  ملبا�شرة  متواجد 

اذا وقعت ال �شمح اهلل وهذا �شبب 

التن�شيق.

عدة جهات م�شاركة

التغطية  اأن  ال���داود  د.  واأو���ش��ح 

الطبية واالإ�شعافية لهذه الفعالية مل 

التابع  الطبي  الفريق  على  تقت�شر 

للمدينة الطبية اجلامعية، بل �شملت 

من  م�شاركة  اأخ���رى  جهات  اأي�����ش��اً 

وزارة ال�شحة، وم�شت�شفى الدرعية، 

وال�شوؤون  االأح��م��ر،  ال��ه��الل  وهيئة 

الوطني،  احلر�س  ب��وزارة  ال�شحية 

من  م�شارك  طبي  لطاقم  اإ�شافة 

مملكة البحرين ال�شقيقة.

عمل تطوعي

الطبية  امل��دي��ن��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اجلامعية حري�شة على امل�شاركة يف 

قربها  بحكم  الفعالية  هذه  تغطية 

اإىل  باالإ�شافة  ال�شباق،  حلبة  من 

م�شاركة،  اأخ��رى  �شحية  قطاعات 

املعتمد  الرئي�س  امل�شت�شفى  وه��ي 

ال  اإ�شابات  ح��وادث  اأي  ال�شتقبال 

�شمح اهلل.

د.  اأو�شح  للم�شاركني  وبالن�شبة 

اأن الغالبية منهم متطوعون  الداود 

كلهم  واالأطباء  اخلا�س،  وقتهم  من 

متطوعون، وال يح�شلون �شوى على 

مكافاآت معنوية تقدم لهم و�شهادات 

اأم��ا  بالفعالية،  مل�شاركتهم  �شكر 

امل�شعفون فبحكم تواجدهم وقربهم 

يح�شلون على مكافاآت تقديرية من 

خالل  للم�شاركة  ال�شعودي  االحتاد 

تقديرا  وذل���ك  متوا�شلني  ي��وم��ني 

جلهودهم.

اأع�شاء الفريق امل�شارك

واأفاد اأن الفريق الطبي امل�شارك 

من املدينة الطبية اجلامعية ي�شم ١١ 

من االأطباء اال�شت�شاريني واملقيمني، 

من  و١٤  التمري�س،  طاقم  من  و٦ 

ومت  وامل�شعفني،  االإ�شعايف  الطاقم 

جتهيز  جمهز  طبي  م��رك��ز  جتهيز 

ك��ام��ل ل��ل��ط��وارئ، وم��رك��ز وع��ي��ادة 

لالأمرا�س التنف�شية جمهزة لفح�س 

بفرو�س  اال���ش��اب��ة  ح���االت  وع���زل 

كورونا، اإ�شافة ل� ٤ �شيارات اإ�شعاف 

اأي  لنقل  ك��ام��اًل  جت��ه��ي��زاً  جم��ه��زة 

م�شاب اإىل املدينة الطبية يف حالة 

تعر�شه لالإ�شابة ال قدر اهلل.

45 حالة
باأن  اجلميع  ال���داود  د.  وط��م��اأن 

امل�شاركني  جلميع  ال�شحية  احلالة 

يتم  ومل  ب��ح��م��داهلل  ج��ي��دة  ك��ان��ت 

التعر�س الإ�شابات بالغة، واقت�شرت 

االإ�شابات على حاالت ب�شيطة، ومت 

املركز  التعامل وعالج ٤٥ حالة يف 

ال��ط��ب��ي ٦ م��ن��ه��ا مل��ت�����ش��اب��ق��ني، ومت 

امللك  م�شت�شفى  اإىل  حالتني  نقل 

اثنني  ملت�شابقني  اجلامعي   خالد 

ومت  ال�شباق،  اأثناء  بحوادث  اأ�شيبا 

ثم  ومن  ال��الزم  العالج  اإعطاوؤهما 

خروجهم من امل�شت�شفى.

12 فريقًا عامليًا
من  احلالية  الن�شخة  اأن  يذكر 

�شارك  الدرعية  اإي  فورموال  �شباق 

خمتلف  م���ن  م��ت�����ش��اب��ًق��ا   24 ب��ه��ا 

�شوي�شرا   - »فرن�شا  ال��ع��امل  دول 

الربتغال   - بريطانيا   - اأملانيا   -

هولندا   - نيوزيلندا   - الربازيل   -

- بلجيكا«، مثلوا 12 فريًقا عاملًيا، 

ري�شينغ  فرجني  اإينفيجني  وه��م: 

اإي  بنز  مر�شيد�س   - بريطانيا   :

بين�شكه  دراغ���ون   - اأمل��ان��ي��ا   : كيو 

املتحدة  ال��والي��ات   : اأوت��و���ش��ب��ورت 

ج��اغ��وار   - ال�شني   :  333 نيو   -

ري�شينغ : بريطانيا - اأودي �شبورت 

اأ���س  دي   - اأمل��ان��ي��ا   : �شيفلر  اآب���ت 

ت�شيتاه : ال�شني - ني�شان اإي دامز 

اأندريتي  دبليو  اإم  بي   - فرن�شا   :

املتحدة  ال��والي��ات   : موتور�شبورت 

تاغ  الهند -   : ري�شينغ  - ماهيندرا 

روكيت   - اأمل��ان��ي��ا   : ب��ور���ش��ه  ه��وي��ر 

فنتوري ري�شينغ : موناكو.



»                        « استطلعت آراء متلقي الجرعات في مركز اللقاح التابع للجامعة

ا�ستطالع: فهد احلمود

داأب�����������ت اجل�����ام�����ع�����ة ع����ل����ى ت��ل��م�����س 

احتياجات املجتمع وتقدمي خدماتها 

���س��رائ��ح��ه، ويف ه���ذا الإط����ار  ملختلف 

اأن�ساأت مركزاً متكاماًل لتقدمي لقاح 

ك����ورون����ا يف ب��ه��و امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

ل��ل��ط��ال��ب��ات وج����ن����دت ط���اق���م���اً ط��ب��ي��ًا 

ومتري�سياً ذا كفاءة ومهنية ل�ستقبال 

امل�����راج�����ع�����ن م�����ن خم���ت���ل���ف ����س���رائ���ح 

املجتمع، على مدى 6 �ساعات يوميًا 

م��ن ال�����س��اع��ة 5 - 11 م�����س��اًء، وذل��ك 

يف اإط��ار اجلهود التي تبذلها لتلبية 

توجيهات القيادة الر�سيدة يف خدمة 

امل��ج��ت��م��ع، وم���ع ت���زاي���د الإق���ب���ال على 

املركز �سعت �سحيفة »ر�سالة اجلامعة« 

اأر���س  ملتابعة الو�سع عن كثب وعلى 

ال��واق��ع، ور�سد عملية اإعطاء اللقاح 

منذ ا�ستقبال املراجع حلن مغادرته 

وت�سجيل انطباعاته، ونقل �سورة اأقرب 

ما تكون للواقع للجمهور الكرمي..

15 دقيقة
يف البداية التقينا الدكتور عبداهلل 

بن عو�س الزايدي ع�ضو هيئة التدري�س 

الذي  والزراعة،  الأغذية  بكلية علوم 

اأكد اأن الإجراءات كانت �ضهلة جدا من 

اإىل  الدخول واخل��روج  ناحية عملية 

ا�ضتقبال  ح�ضن  ووجد  اللقاح،  مركز 

واأ�ضاف:  التنظيم.  لعملية  بالإ�ضافة 

تعرفت على املركز عرب �ضحيفة ر�ضالة 

اجلامعة، وحجزت املوعد على املوقع 

بكل �ضهولة وكان قبل يومني، واأخذت 

موعداً ب�ضرعة، وقد حجزت لنف�ضي 

فقط، حيث اإن اأفراد اأ�ضرتي مل يتم 

ال�ضروط  انطباق  لعدم  لهم  احلجز 

عليهم حتى الآن، علًما اأن اإج��راءات 

التطعيم اليوم مل ت�ضتغرق مني اأكرث 

من ١٥ دقيقة.

انطباع اإيجابي

ح�ضن �ضلطان جعفري، موظف يف 

امللك  جلامعة  التابع  الطباعة  ق�ضم 

�ضعود، مل ت�ضتغرق مدة التطعيم �ضوى 

٣ دقائق من وقته، وقد وجد تعاماًل 

اأي  دون  امل��رك��ز  يف  و�ضل�ضاً  منظماً 

علم  اأنه  اإىل  واأ�ضار  تذكر،  تعقيدات 

عن وجود واإج��راءات مركز التطعيم 

عرب موقع اجلامعة، وفور علمه بذلك 

الرد  وج��اءه  موعد،  حجز  �ضارع يف 

على حجز املوعد يف نف�س اليوم، وكان 

واأخ��ذ  املركز  اإىل  للقدوم  متحم�ضاً 

اأف��راد عائلته مل  اللقاح، وبخ�ضو�س 

يتلقى اأحد منهم التطعيم حتى الآن، 

ح�ضبما اأفاد. وختم بالقول: انطباعي 

ع��ن ال��ل��ق��اح ج���دا اإي��ج��اب��ي وك��ذل��ك 

والتنظيمية  الح��رازي��ة  الإج����راءات 

املتبعة يف اجلامعة. 

اآلية �سهلة ومي�سرة

خالد  الطباعة  ق�ضم  يف  زميله 

جربيل الزغيبي قال: اأعمل يف املطابع، 

وقد علمت بتواجد مركز اللقاح �ضد 

فايرو�س كورونا من زمالئي يف العمل، 

حيث اإن مثل هذه الأخبار يتم تداولها 

وتناقلها ب�ضرعة، وعند اإخطاري بذلك 

ب��ادرت ف��وراً حلجز املوعد ووج��دت 

الآلية �ضهلة ومي�ضرة من خالل حجز 

تعقيدات  اأي  ي��وج��د  ول  امل��واع��ي��د، 

وبخ�ضو�س  واجهتني،  �ضعوبات  اأو 

اللقاح مل ت�ضتغرق مني  اأخ��ذ  عملية 

منذ و�ضويل للمركز حتى اأخذ اللقاح 

�ضوى ع�ضر دقائق، وبخ�ضو�س عائلتي 

املواعيد  ي�ضملهم حجز  واأطفايل مل 

ال�ضروط  انطباق  ل��ع��دم  الآن  حتى 

لزوجتي  احلجز  يتم  و�ضوف  عليهم، 

خالل الأيام القادمة.

قناعة تامة

كلية  يف  ط��ال��ب  املن�ضور  اأح��م��د 

الإمييل  عرب  ر�ضالة  جاءته  الإدارة، 

اخلا�س باجلامعة تت�ضمن معلومات 

عن مركز اللقاح مرفق معها الرابط 

لت�ضجيل وحجز موعد، وقد �ضارعت 

بحجز موعد وح�ضل على موعد بعد 

يوم من احلجز، وعند قدومه للمركز 

وجد جهوداً رائعة من حيث التنظيم 

وخدمة ال��زوار و�ضهولة الإج��راءات، 

الإيجابي  وانطباعه  قناعته  ونتيجة 

وب��ادروا  اأبلغ زم��الءه الطالب بذلك 

يف الت�ضجيل للح�ضول على التطعيم 

ب��اأن  علًما  ك��رورون��ا،  فايرو�س  �ضد 

عرب  ا�ضميهما  �ضجال  والدته  وال��ده 

تطبيق �ضحتي وهما حالياً يف انتظار 

احل�ضول على موعد لتلقي اللقاح.

م�ساب �سابق

كلية  يف  طالب  العنرب  عبدالعزيز 

العلوم ق�ضم اجليولوجيا، و�ضلته ر�ضالة 

املتواجد  اللقاح  مركز  ع��ن  توعوية 

بريده  على  ر�ضالة  ع��رب  باجلامعة 

وقد  باجلامعة،  اخلا�س  الإلكروين 

ا�ضتهوته الفكرة ووجد املو�ضوع �ضهاًل 

املواعيد  حجز  راب��ط  عرب  وب�ضيطاً 

ي�ضتغرق موعد احلجز ١٥  حيث مل 

وجد  اجل��رع��ة  تلقي  واأث��ن��اء  دقيقة، 

املراجعني،  م��ع  متعاونني  العاملني 

والعملية كلها مل ت�ضتغرق من وقته ٣٠ 

دقيقة ق�ضى منها ربع �ضاعة بعد تلقي 

اجلرعة. وي�ضيف: خالل حديثي مع 

زمالئي الطالب وجدت اأغلبهم �ضجل 

الأوىل  اجلرعة  لتلقي  موعد  حلجز 

لهم  اأحكي  و�ضوف  كورونا،  لقاح  من 

فقد  وال���دي  وبخ�ضو�س  جت��رب��ت��ي، 

اأ�ضيب �ضابقاً بفايرو�س كورونا و�ضوف 

اللقاح وك��ذل��ك وال��دت��ي عرب  ي��اأخ��ذ 

تطبيق وزارة ال�ضحة.

اأن�سح زمالئي

وقال عبداهلل املطريي: اأنا طالب 

يف كلية العلوم، وقد عرفت عن مركز 

اللقاحات عرب زميلي بالدرا�ضة، اأر�ضل 

يل ر�ضالة، ومن ثم دخلت توير ح�ضاب 

اجلامعة وعرفت اآليه الت�ضجيل، ومن 

ومت  للت�ضجيل  اخلطوات  اتخذت  ثم 

قبول موعدي لإجراء تلقي اللقاح واأنا 

اآلية  من حددت املوعد، وقد وجدت 

الدخول �ضريعة و�ضهلة جدا وكل �ضيء 

ت�ضتغرق  ومل  ووا�ضحاً  مفهوماً  ك��ان 

اإخوتي  واأن�ضح  دقيقة،   ١٥ العملية 

وزمالئي بتلقي اللقاح، وقد ات�ضل علي 

اللقاح  تلقي  من  خروجي  بعد  زميل 

واأخربته بالآلية ون�ضحته بذلك.
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د. الزايدي: تعرفت على المركز عبر »                      « وحجزت الموعد على الموقع بسهولة

المطيري: اتصل بي أحد زمالئي بعد خروجي من المركز 
وأخبرته باآللية ونصحته بحجز موعد

إجراءات حجز الموعد وتلقي اللقاح سهلة 
وميسرة وانطباعات المراجعين إيجابية

جعفري: وجدت تعاماًل منظمًا وسلسًا في المركز 
وانطباعي عن اللقاح واإلجراءات إيجابي

المنصور: جهود رائعة في التنظيم واألداء وسهولة 
اإلجراءات ونقلت الصورة ألسرتي وزمالئي

جبريل: آلية حجز المواعيد سهلة وميسرة وعملية 
أخذ اللقاح لم تستغرق سوى عشر دقائق

العنبر: أغلب زمالئي الطالب حجزوا موعدًا لتلقي 
الجرعة األولى وسوف أحكي لهم تجربتي

جعفريالعنرب املطريياملن�سور الزغيبي د. الزايدي
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استجابة األجسام المضادة لدى متعافي كورونا استمرت 10 شهور
حديثة  �إيطالية  در��سة  �أظهرت 

�إ�سابتهم  ثبتت  �لذين  �ملر�سى  �أن 

بفريو�س كورونا، ما ز�ل يوجد لديهم 

بعد  �لفريو�س  �سد  م�سادة  �أج�سام 

10 �أ�سهر من تعافيهم من �ملر�س.
وقام �لباحثون بتقييم ��ستجابات 

�لأج�������س���ام �مل�������س���ادة ع��ل��ى م���د�ر 

مت  �سخ�ًسا   30 ب��ن  �أ���س��ه��ر،   10
يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ت�سخي�سهم 

خالل  �لإيطالية،  �أوم��ري��ا  منطقة 

�لفرتة بن �لأول و30 مار�س 2020.

�ملن�سورة  �لدر��سة  لنتائج  ووفًقا 

ليف  ميديكال  »ن��ي��وز  م��وق��ع  على 

 News Medical �ساين�سيز« 

10 �سهور  Life Sciences، فبعد 
 19 يز�ل لدى  �لإ�سابة، كان ل  من 

م�ستويات   »63%« منهم  مري�سا 

مي��ك��ن �ك��ت�����س��اف��ه��ا م���ن �لأج�����س��ام 

�مل�سادة �ملعادلة للغلوبيولن �ملناعي 

�سد فريو�س كورونا.

هذ� بالإ�سافة �إىل �أنه مل حتدث 

ح��الت ع��ودة �ل��ع��دوى ب��ن �أي من 

زي��ادة  م��ن  �ل��رغ��م  على  �مل�ساركن 

�لإ����س���اب���ات �ل��ي��وم��ي��ة ب��ال�����س��اللت 

�ل��ت��ي حت��دث يف منطقة  �مل��ت��ح��ورة 

�أومريا خالل فرتة �لدر��سة.

ف��ريو���س  تف�سي  ب���د�أ  �أن  وم��ن��ذ 

 ،2019 دي�سمر  �أو�خ����ر  ك��ورون��ا 

�لأج�سام  �أن  �ل��در����س��ات  �أظ��ه��رت 

�مل�سادة لدى �ملر�سى �ملتعافن ميكن 

�أن ت�ستمر يف �أي مكان من 3 �أ�سهر 

�إىل �أكرث من 8 �أ�سهر.

�ملن�سورة  �لدر��سات  �أث��ارت  وقد 

مدة  ب�ساأن  2020 خماوف  عام  يف 

�لأج�سام  هذه  توفرها  �لتي  �ملناعة 

�مل�����س��ادة �مل��ع��ادل��ة، حم���ذرة م��ن �أن 

ي��وؤدي  قد  �سريًعا«  �ملناعة  »�سعف 

�سلبية  مناعية  مقاي�سة  نتائج  �إىل 

خاطئة.

�لدر��سة  يف  �لباحثون  و�أج���رى 

�سملت  �ل��ت��ي  �أبحاثهم  �لإي��ط��ال��ي��ة 

�أوم��ري��ا  منطقة  يف  مري�ًسا   114
بن  بكورونا  �إ�سابتهم  ثبتت  ممن 

كما   ،2020 م��ار���س  و30  �لأول 

مت�سل�سلة  م�سلية  �ختبار�ت  �أجرو� 

من   30 بن  �أ�سهر   10 م��دى  على 

جميع  ح�سرو�  �ل��ذي��ن  �مل�ساركن 

عينات  جمع  ومت  �ملتابعة،  زي��ار�ت 

�لدم يف �ست نقاط زمنية خمتلفة، 

بعد �سهرين  �لأوىل  �لعينة  �أخذ  مع 

مت  ثم  مايو،  �سهر  يف  �لإ�سابة  من 

�أخ���ذ ع��ي��ن��ات �أخ����رى خ���الل �سهر 

وخم�سة  �أ���س��ه��ر،  وث��الث��ة  و�ح����د، 

�أ�سهر  وثمانية  �أ�سهر،  و�ستة  �أ�سهر، 

بعد.

و����س��ت��م��ر�ر  وج����ود  ت��ق��ي��ي��م  ومت 

�لأج�سام �مل�سادة �خلا�سة بفريو�س 

ك����ورون����ا ب��ا���س��ت��خ��د�م �ث���ن���ن من 

تق�سيم  ومت  �ملناعية،  �ملقاي�سات 

يعانون  �لذين  �أولئك  �إىل  �مل�ساركن 

من مر�س خفيف و�لذين يعانون من 

مر�س متو�سط �إىل �سديد.

وخل�س �لفريق �لبحثي �إىل �أنه مت 

�كت�ساف م�ستوى �لغلوبيولن �ملناعي 

�مل�ساد يف 19 �سمن 30 م�ساركاً �أي 

بن�سبة %63.3، بعد 10 �أ�سهر من 

تاأكيد �لإ�سابة يف �لبد�ية.

بوفاة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وت�سبب 

�سخ�سا  و80  �ألفا  و518  مليونن 

منظمة  مكتب  �أبلغ  منذ  �لعامل  يف 

عن  �ل�����س��ن  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة 

دي�سمر  نهاية  يف  �مل��ر���س  ظ��ه��ور 

وكالة  �أجرته  تعد�د  ح�سب   ،2019
»فر�ن�س بر�س« ��ستناد�ً �إىل م�سادر 

ر�سمّية.

 113 م��ن  �أك��رث  �إ�سابة  وت��اأك��دت 

منذ  بالفريو�س  �ألفا  و374  مليونا 

ظهوره، و�ُسفي من بينهم ما ل يقّل 

ومئة  �آلف  و506  مليونا   69 عن 

�سخ�س.

برمجة الخاليا لمعالجة الجروح بسرعة خيالية

التعرض للمبيدات الحشرية يرفع خطر اإلصابة 
بسرطان الدم

�لأم��ريك��ي  �جل��و  ���س��الح  ي�سعى 

�إىل  مت�سيغان  جامعة  مع  بالتعاون 

جنوده  جروح  ل�سفاء  عالج  تطوير 

�أوردت���ه  ح�سبما  قيا�سي،  ب��وق��ت 

ميل. ديلي  �سحيفة 

م�سرتكة  ط��ب��ي��ة  ف���رق  وت��ع��م��ل 

م���ن �جل���ان���ب���ن ع��ل��ى �ك��ت�����س��اف 

�لرجمة  �إع��ادة  من  متكنها  �آلية 

و�حلروق  �جل��روح  لعالج  �خللوية 

�ملعركة،  يف  �لأخ��رى  و�لإ���س��اب��ات 

ل��ت�����س��ب��ح �أ����س���رع ب��خ��م�����س م���ر�ت 

ج�سم  يف  �لطبيعي  �ل�سكل  ع��ن 

برجمة  عملية  وت��ق��وم  �لإن�����س��ان. 

�جلينية  �خلريطة  بتعديل  �خللية 

ت�سمى  بروتينات  با�ستخد�م  لها 

ع���و�م���ل �ل��ن�����س��خ، �ل���ت���ي ت��وق��ف 

�أن�سطة  وتنظم  �ملختلفة  �جلينات 

وهجرة  ومنوها،  �خلاليا  �نق�سام 

وتنظيمها. �خلاليا 

�لن�سخ  ع��و�م��ل  ت��وف��ري  ومي��ك��ن 

م��ن خ���الل �ل��ب��خ ع��ل��ى �ل�����س��م��ادة 

�جل��روح،  على  مبا�سرة  وو�سعها 

بحيث ي�سفى �جلرح ب�سكل �أ�سرع.

وق����ال����ت �ل����دك����ت����ورة �إن���دي���ك���ا 

�مل�ساعد  �لأ���س��ت��اذ  ر�ج��اب��اك�����س��ي، 

و�ملعلوماتية  �حل�سابي  �لطب  يف 

جامعة  يف  و�لريا�سيات  �حليوية 

�إن هناك فر�ساً مذهلة  مت�سيغان: 

بقية  يف  ن���ر�ه���ا  ل  �أم���ريك���ا،  يف 

�لإن�ساين  �لطابع  لإ�سفاء  �لعامل، 

�لحتياجات  وتلبية  �لعلم  على 

�لطب. �حلرجة يف 

�جلن،  تعديل  »بعد  و�أ�سافت: 

بحيث  �ل��ت�����س��ل�����س��ل،  ك��ت��اب��ة  مي��ك��ن 

م��ن  خم��ت��ل��ف  ن����وع  �إىل  ي��ت��ح��ول 

وعلى  �ل�����س��رورة،  ع��ن��د  �خل��الي��ا 

جندي  �أ�سيب  �إذ�  �مل��ث��ال،  �سبيل 

برجمة  �إع���ادة  ميكن  �ملعركة،  يف 

�جلرح  لتغطية  لديه  �جللد  خاليا 

ب�سرعة«.

عن  فرن�سية  در����س��ة  ك�سفت 

وج������ود ع���الق���ة ب����ن �ل��ت��ع��ر���س 

ل��ك��م��ي��ات م��ك��ث��ف��ة م��ن �مل��ب��ي��د�ت، 

�ل��دم  ب�سرطان  �لإ���س��اب��ة  وخ��ط��ر 

�ل��ن��خ��اع��ي �حل�����اد، وه���و �لأك���رث 

�لبالغن. عند  خطورة 

و�أع���د �ل��در����س��ة �مل��ن�����س��ورة يف 

ري��ب��ورت�����س«،  »�ساينتيفيك  جملة 

�أمر��س  يف  متخ�س�سن  �أطباء   4
�ل���دم م��ن �مل��رك��ز �ل���س��ت�����س��ف��ائ��ي 

تور  مدينة  يف  �جلامعي  �لإقليمي 

�أجرو� على مدى  �لفرن�سية، حيث 

�لعلمية  للبيانات  حتليال  عامن 

 1946 ع���ام���ي  ب���ن  �مل���ن�������س���ورة 

ب��ي��ان��ات  ق���و�ع���د   3 يف  و2020 

كرى. عاملية 

�لدم  �أمر��س  ق�سم  رئي�س  وقال 

�أوليفييه  �مل�ست�سفى  �لبيولوجية يف 

بيانات  �سملت  �لدر��سة  �إن  �إيرو، 

4 �آلف مري�س و10 �آلف �ساهد، 

من  �ختريت  در��سة   14 و�ردة يف 

�إىل  ��ستناد�  مرجع،  �آلف   7 بن 

علمية. معايري 

�سلة  وج��دن��ا  »ل��ق��د  و�أ����س���اف: 

جلرعات  �لتعر�س  بن  �إح�سائية 

عالية من مبيد�ت �لآفات، وخطر 

�لنخاعي  �لدم  ب�سرطان  �لإ�سابة 

خطر  هو  �لرتباط  وه��ذ�  �حل��اد، 

هذ�  ويعني   ،»1،51 يبلغ  ن�سبي 

لهذه  �ملعر�سن  �إ�سابة  خطر  �أن 

�سرطان  من  �لنوع  بهذ�  �جلرعات 

مما  �ملئة  يف  بخم�سن  �أكر  �لدم، 

�ملعر�سن. غري  �ل�سكان  لدى  هو 

�أن  �ل���در�����س���ة  ب��ّي��ن��ت  ك���ذل���ك 

و�ملبيد�ت  �مل��ر���س  ب��ن  �لرت��ب��اط 

�حل�����س��ري��ة »�أق�����وى« مم��ا ه��و مع 

م��ب��ي��د�ت �ل��ف��ط��ري��ات وم��ب��ي��د�ت 

�أق���وى  �ل�����س��ل��ة  و�أن  �لأع�������س���اب، 

�مل��ت��ح��دة  و�ل����ولي����ات  �آ����س���ي���ا  يف 

ي�����س��ار �إىل  �أوروب����ا.  مم��ا ه��ي يف 

ي�ستخدمها  �مل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه  �أن 

�مل���ت���خ�������س�������س���ون، خ�����س��و���س��ا 

عالية. برتكيز�ت  �ملز�رعون، 

بيان،  تور يف  م�ست�سفى  و�أو�سح 

بّينت  �ل�سابقة  �لطبية  �لأبحاث  �أن 

�لعايل  �لتعر�س  بن  �سلة  وج��ود 

مل��ب��ي��د�ت �لآف����ات وت��ط��ور ح��الت 

لي�س  ولكن  �للوكيميا«،  قبل  »م��ا 

ب�سرطان  �لإ���س��اب��ة  خطر  ب��زي��ادة 

�حلاد. �لنخاعي  �لدم 

�أن  ي�����رو  �إ �ل��روف�����س��ور  ور�أى 

تدفع  �أن  ينبغي  �ل��در����س��ة  ه��ذه 

�لوقاية،  تعزيز  �إىل  �مل�ستخدمن 

زي���ادة  يف  »�ل��ت��ف��ك��ري  �إىل  وت��دع��و 

��ستخد�م  مناطق  بن  �مل�سافات 

�ل�سكنية«،  و�ملناطق  �ملبيد�ت  هذه 

وت����وف����ر م���رت���ك���ز� »ل����الع����رت�ف 

للمز�رعن«. �ملهنية  بالأمر��س 

فقدان الشم والذوق 
بعد »كورونا« قد 
يستمر 5 شهور

ك�سفت در��سة طبية حديثة عن �ملدة �لزمنية �لتي يحتاجها 

لي�ستعيدو�  �مل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  �لإ�سابة  من  �ملتعافون 

حا�ستي �ل�سم و�لذوق �لتي فقدوها خالل �إ�سابتهم بكوفيد19-.

ويعد فقد�ن حا�ستي �ل�سم و�لذوق �أحد �لأعر��س �لرئي�سية 

حديثة  در����س��ة  �أن  �إل  ك��ورون��ا،  بفريو�س  بالإ�سابة  �ملرتبطة 

�أن فقد�ن  �لكندية، ك�سفت  كيبيك  باحثون يف جامعة  �أجر�ها 

هاتن �حلا�ستن بعد �لتعايف من كوفيد19- قد ي�ستمر خلم�سة 

�سهور �أو �أكرث.

م�ساركة  �لكندية  �جلامعة  �أجرتها  �لتي  �لدر��سة  و�سملت 

ي�ستعيدو�  مل  �أنهم  منهم،  �ملئة  يف   38 ك�سف  �سخ�سا،   813
على  �سهور   5 مرور  رغم  كامل،  ب�سكل  و�لذوق  �ل�سم  حا�ستي 

تعافيهم من �لوباء.

ونقلت �سحيفة »ديلي ميل« �لريطانية عن موؤلف �لدر��سة 

�ل�سابقة  �لأبحاث  »�أظهرت  قوله:  فر��سنيلي  يوهان�س  �لدكتور 

�أن معظم �مل�سابن بكورونا يفقدون حا�ستي �ل�سم و�لذوق يف 

�إمكانية  ك�سفت  در��ستنا  �أن  �إل  �ملر�س،  من  �ملتقدمة  �ملر�حل 

بعد  وحتى  �لزمن،  من  طويلة  لفرتة  �لفقد�ن  هذ�  ��ستمر�ر 

�لتعايف«

ودعا فر��سنيلي �إىل �لعمل على متابعة �ملتعافن من كورونا، 

�ملرتبطة  �لع�سبية  �مل�سكالت  لكت�ساف  �لأب��ح��اث  وتكثيف 

بالإ�سابة بكوفيد19-.

كاأحد  �ل�سم و�لذوق  ومت �لعرت�ف ر�سميا بفقد�ن حا�ستي 

�أعر��س ت�سخي�س �لإ�سابة بفريو�س كورونا، �إىل جانب �أعر��س 

�أخرى هي �حلمى و�ل�سعال.

لإ�سافة  �لطبي  �مليد�ن  يف  �لعاملن  �خل��ر�ء  يدعو  كذلك 

من  �ملزيد  �كت�ساف  �ساأنها  من  للت�سخي�س  �أخ��رى  �أع��ر����س 

و�لتهاب  بالتعب  �ل�سعور  طليعتها  ويف  �ملوؤكدة،  غري  �حل��الت 

�حللق و�ل�سد�ع و�لإ�سهال.



ميزة  ع��ن  ت��وي��ر  من�صة  �أع��ل��ن��ت 

 Super« �مل�صماة  �لقادمة  �ل��دف��ع 

مل�صتخدمي  تتيح  �لتي   »Follows
�ملتابعني  ر�صوم على  بفر�ض  �ملن�صة 

�ملحتوى  �إىل  �لو�صول  حق  ومنحهم 

�لإ�صايف.

�لإ���ص��ايف  �مل��ح��ت��وى  ي�صمل  وق��د 

�إىل  �لو�صول  �أو  �إ�صافية،  تغريد�ت 

جمموعة جمتمعية، �أو �ل�صر�ك يف 

�إىل  �أو �صارة ت�صري  �إخبارية،  ر�صالة 

دعمك.

ب��احل��ج��م  ���ص��ا���ص��ة  ل��ق��ط��ة  ويف 

على  مثالاً  توير  �أظهر  �لطبيعي، 

حيث   »Super Follows« ميزة 

دولر�ت   4.99 �مل�صتخدم  يتقا�صى 

�صهرياًا مقابل �صل�صلة من �لمتياز�ت.

وترى توير �أن �مليزة متثل و�صيلة 

ل��ل�����ص��م��اح ل��ل��م��ب��دع��ني و�ل��ن��ا���ص��ري��ن 

من  مبا�صرة  �أم��و�ل  على  باحل�صول 

معجبيهم.

�ملبا�صر  �لدفع  �أدو�ت  و�أ�صبحت 

ذ�ت �أهمية متز�يدة ل�صناع �ملحتوى 

�ل�صنو�ت  يف  �خل�صو�ض  وجه  على 

�لأخرية.

 »Patreon« من�صة  وح��ق��ق��ت 

و�أط��ل��ق��ت من�صات  ��ا ه��ائ��ااً،  جن��احاً

في�صبوك  ذل����ك  يف  مب���ا  �أخ������رى، 

GitHub، ميز�ت  ويوتيوب وحتى 

�لدفع �ملبا�صر ل�صناع �ملحتوى.

ويُفر�ض �أن توير قد تقلد هذ�، 

حيث كانت �ل�صركة تلمح �إىل ميز�ت 

�ل�صر�كات �لتي من �صاأنها �أن توفر 

ل���اإي���ر�د�ت،   � � ج��دي��داً لها م�����ص��دراً

وذل����ك ب��ال��رغ��م م���ن �أن����ه ل ي��ب��دو 

هذه  عليه  �صتكون  م��ا  ذك��رت  �أن��ه��ا 

ا عن  �لر�صوم. كما �أعلنت توير �أي�صاً

»�ملجتمعات«  ت�صمى  جديدة  ميزة 

يبدو  �ل��ت��ي   ،Communities
�إىل حد ما جمموعات  �أنها حتاكي 

في�صبوك.

ومي���ك���ن ل��اأ���ص��خ��ا���ض �إن�����ص��اء 

حول  �إليها  و�لن�صمام  جمموعات 

�لقطط  مثل:  حم���ددة،  �هتمامات 

�لنباتات، كما تقرح توير، مما  �أو 

من  �مل��زي��د  مب�صاهدة  لهم  ي�صمح 

تلك  ت��رك��ز على  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ري��د�ت 

�ملو�صوعات.

ا هائااً  وحققت �ملجموعات جناحاً

عرب في�صبوك، �إىل جانب �أنها متثل 

لاإ�صر�ف  بالن�صبة  كبرية  م�صكلة 

ا. �أي�صاً

�أد�ة  �ملجموعات  تكون  �أن  وميكن 

توير،  ع��رب  خ��ا���ض  ب�صكل  مفيدة 

وذلك بالنظر �إىل �لطبيعة �ملفتوحة 

من  جتعل  �أن  ميكن  �لتي  للخدمة 

�جلدد  �مل�صتخدمني  على  �ل�صعب 

�لبدء يف ��صتخد�م �ملن�صة.

حتى  زم��ن��ي  خمطط  ي��وج��د  ول 

هاتني  م��ن  �أي  �إط��اق  ملوعد  �لآن 

توير  �أدرج��ت��ه��م��ا  حيث  �مل��ي��زت��ني، 

ملن�صتها  �لتايل«  »ما هو  فئة  �صمن 

للمحللني  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���ض  خ��ال 

و�مل�صتثمرين.

على  �مل�صتخدمني  ق��درة  ومتثل 

فر�ض ر�صوم على �ملتابعني للو�صول 

جانب  �إىل  �لإ���ص��ايف،  �ملحتوى  �إىل 

�ل���ق���درة ع��ل��ى �إن�����ص��اء جم��م��وع��ات 

و�لن�����ص��م��ام �إل��ي��ه��ا ع��ل��ى �أ���ص��ا���ض 

�لتغيري�ت  �أكرث  حمددة،  �هتمامات 

توير  على  ط��ر�أت  �لتي  �جلوهرية 

ا  �أي�صاً يتنا�صبان  لكنهما  ف��رة،  منذ 

ب�صكل مريح مع �لنماذج �لتي كانت 

�ملن�صات  ع��ل��ى  ون��اج��ح��ة  ���ص��ائ��ع��ة 

�لجتماعية �لأخرى.

»Super Follows« تويتر تكشف ميزة

�لتطبيقات  من  �لعديد  لك  تقدم 

�لتي تقوم بتثبيتها يف هاتفك �صو�ء 

لأول  �آيفون  �أو  �أندرويد  هاتف  كان 

مرة خيار طلب �لإذن لتتبع موقعك 

�جلغر�يف لتقدمي �أف�صل جتربة لك، 

�لطق�ض  �أو  �لتنقل  تطبيقات  مثل: 

�أن  ح��ني  ويف  �ل��ط��ع��ام،  طلبات  �أو 

بتتبع  �لتطبيقات  هذه  مثل  مطالبة 

� طبيعياًا، حيث  موقعك قد تكون �أمراً

يعترب هذ� جزء� من طبيعة عملها، 

تقوم  �لتطبيقات  بع�ض  ولكن هناك 

بطلب �لإذن لتتبع موقعك وهذ� غري 

�صروري لعملها، وهي غالباًا ما تريد 

جمع بياناتك بغر�ض بيعها لل�صركات 

ا ما  �لإعانية، ولكن هل ت�صاءلت يوماً

هي �لبيانات �لتي جتمعها تطبيقات 

تتبع �ملوقع يف هاتفك؟

ن�صرها  ج��دي��دة  ل��در����ص��ة  ��ا  وف��قاً

�ل��ب��اح��ث��ان م���ريك���و م��و���ص��ول��ي�����ص��ي 

جامعة  م��ن   Mirco Musolesi
وبنجامني  �لإي��ط��ال��ي��ة   Bologna
من   Benjamin Baron ب��ارون 

 University College جامعة 

ف���اإن  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة،   London
جتمعها  �لتي  �ل�صخ�صية  �لبيانات 

هذه �لتطبيقات ح�صا�صة للغاية.

تطبيقا  �لباحثان  ��صتخد�م  حيث 

من  خ��ا���ض  ب�صكل  ب��ت��ط��وي��ره  ق��ام��ا 

ي�صل  ما  وقام  �لدر��صة،  هذه  �أجل 

�إىل 69 م�صاركا يف �لدر��صة بتثبت 

�أ�صبوعني  �لتطبيق يف هو�تفهم ملدة 

كمية  معرفة  بغر�ض  �لأق���ل،  على 

بيانات �ملوقع و�ملعلومات �ل�صخ�صية 

وقد  �لتطبيقات  هذه  جتمعها  �لتي 

كانت �لنتائج مرعبة للغاية. فخال 

�أكرث  تتبع  مت  �لزمنية،  �لفرة  تلك 

ما  وح��ددت  موقع،   200،000 من 

وجمعت  مكان   2،500 م��ن  يقرب 

�ملعلومات  من  عن�صر   5،000 نحو 

بالركيبة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة 

�ل�صكانية و�ل�صخ�صية، بينما �عتقد 

�أن  �ل��در����ص��ة  بح�صب  �مل�����ص��ارك��ون 

�لتي  ح�صا�صية  �لأك����رث  �ل��ب��ي��ان��ات 

تتعلق  كانت  �لتطبيق  عرب  ُجمعت 

�لج��ت��م��اع��ي  وو���ص��ع��ه��م  ب�صحتهم 

و�لقت�صادي وعرقهم ودينهم.

�لباحث  يقول  �ل�صدد  ه��ذ�  ويف 

�أنه  »نعتقد   :Mirco Musolesi
للم�صتخدمني  نظهر  �أن  �ملهم  م��ن 

جمعها  يتم  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات  كمية 

ون��وع��ي��ت��ه��ا، وخ��ا���ص��ة �ل��ت��ي ميكن 

خال  من  �لتطبيقات  جتمعها  �أن 

وعلى  �جل��غ��ر�ف��ي��ة،  مو�قعهم  تتبع 

هل  فهم  �لأهمية  من  نف�صه  �لقدر 

م�صاركة  �أن  يعتقدون  �مل�صتخدمون 

�لتطبيقات  مطوري  مع  �ملعلومات 

� مقبولاً �أو  �أو �صركات �لت�صويق �أمراً

يعتربونها �نتهاكاًا خل�صو�صيتهم«.

ت�صاعد  �لدر��صة  »هذه  و�أ�صاف: 

يف �إلقاء �ل�صوء على تطوير �لأنظمة 

جمع  م��ن��ع  ت��ل��ق��ائ��ياً��ا  ميكنها  �ل��ت��ي 

�لأط��ر�ف  من  �حل�صا�صة  �لبيانات 

�ل��ث��ال��ث��ة – �جل��ه��ات �خل��ارج��ي��ة – 

�خل�صو�صية  �إع�������د�د�ت  ب��ف�����ص��ل 

�أن  يعني  وه���ذ�  ��ا،  ���ص��اب��قاً �مل��ح��ددة 

لفت  ميكنها  �لتطبيقات  من  �ملزيد 

�ملوقع  �إع��د�د�ت  وجود  �إىل  �لنتباه 

�ل��ت�����ص��غ��ي��ل، و�ل��ب��ي��ان��ات �لتي  ق��ي��د 

جُتمع بال�صبط، �أو �إظهار ما ينتهك 

خ�صو�صية �مل�صتخدم«.

وحول ما يجب عليك فعله للحد 

بتتبع  �لتطبيقات  ه���ذه  ق��ي��ام  م��ن 

موقعك، قال: »�إذ� كنت ل ترغب يف 

�أن تقوم �لتطبيقات �لتي تثبيتها يف 

ومعلوماتك  بياناتك  بجمع  هاتفك 

�أف�صل  ف���اإن  وتتبعك،  �ل�صخ�صية 

�حل���ل���ول ل��ذل��ك ت��ع��ط��ي��ل خ��دم��ات 

Wi- و  �لبلوتوث  و�ت�صال  �ملوقع، 

Fi عندما ل تكون قيد �ل�صتخد�م، 
بالإ�صافة �إىل �إعطاء �لتطبيقات �أقل 

وتفعيل  �لأذون���ات،  من  عدد ممكن 

�إعد�د�ت خ�صو�صية �ملت�صفح حلظر 

��صتخد�م بيانات �ملوقع، و��صتخد�م 

�إحدى خدمات VPN �ملوثوقة«.

مت��ك��ن �أح����د ك���اب���ات �لأل���ي���اف 

حول  �لبيانات  تنقل  �لتي  �ل�صوئية 

 – ج��وج��ل  ل�صركة  �لتابعة  �ل��ع��امل 

�ل��ع��ام  يف  جت��ري��ب��ي  ت�صغيل  خ���ال 

�مل��ا���ص��ي – م��ن �ل��ت��ق��اط �إ���ص��ار�ت 

خال  من  بنجاح  �لقريبة  �ل���زلزل 

نب�صات  يف  �لت�صوهات  �كت�صاف 

�لكابل،  طول  على  �ملر�صلة  �ل�صوء 

ما  ا  يوماً ي�صتخدم  �أن  ما مُيكن  وهو 

�لت�صونامي  و�أم���و�ج  �ل���زلزل  لتتبع 

�ملر�فقة لها حول �لعامل.

در��صة  ك�صفت  �لتفا�صيل،  ويف 

�لبحرية  �لكابات  �صبكة  �أن  حديثة 

�لعامل  ح��ول  �لبيانات  تنقل  �ل��ت��ي 

لتتبع  ما  ا  يوماً تُ�صتخدم  �أن  ميكن 

وذل��ك  ت�صونامي،  و�أم���و�ج  �ل���زلزل 

من خال حتويل هذه �لكابات �إىل 

وهي  جيوفيزيائية  ��صت�صعار  �أجهزة 

طريقة �أقل تكلفة من �لطرق �لأخرى 

 Zhongwen Zhan بح�صب 

�لأ�صتاذ �مل�صاعد يف �جليوفيزياء يف 

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وقائد 

فريق �لدر��صة �لتي نُ�صرت يف جملة 

»Science« موؤخر�اً.

�لرئي�صية  مهمتها  على  وع��اوة 

�إىل  �لبيانات  �إر���ص��ال  يف  �ملتمثلة 

لهذه  ميكن  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع 

�إن��ذ�ر�ت مبكرة  �أن تر�صل  �لكابات 

�إىل �لنا�ض على �ل�صاطئ عندما ت�صق 

�إليهم،  طريقها  �لت�صونامي  موجات 

�إعطاء  �لكابات  لهذه  ميكن  حيث 

و�جليوفيزيائيني  �ل����زلزل  علماء 

�لتي  �ل���زلزل  على  فاح�صة  نظرة 

حتدث حتت �ملاء، ول يتطلب �لأمر 

حتى تركيب �أي معد�ت جديدة على 

قاع  يف  �مل��وج��ودة  �حلالية  �ل�صبكة 

�لبحار و�ملحيطات حول �لعامل.

�جل��دي��د  �ل��ن��ه��ج  ي�صتفيد  ح��ي��ث 

من  بالفعل  �لكابات  �ُصممت  مما 

�إر�صال  جهاز  ير�صل  فعندما  �أجله، 

يف �أحد طريف �لكبل �إ�صارة �صوئية 

لنقل �لبيانات، تُوجه موجات �ل�صوء 

ه��ذه يف �جت���اه م��ع��ني، وم��ن ث��م يف 

حال وقع زلز�ل يف منطقة ما، فقد 

يهتز �لكابل �أو ينحني �أو يُلف، وهذ� 

يغري �جتاه موجات �ل�صوء، بينما يف 

تاحظ  �لكابل  من  �لآخ��ر  �لطرف 

جوجل �لت�صوهات وت�صححها.

لهذه  جوجل  م�صاركة  مع  و�لآن 

�لكابل  يف  �لت�صوهات   – �لبيانات 

�أن يُ�صاعد  فاإن هذ� �لأمر ميكن   –
در��صة  م��ن  يتمكنو�  حتى  �لعلماء 

�لزلزل �لتي ت�صببت يف �لت�صوهات �أو 

ما يُ�صمى حالة »��صتقطاب �ل�صوء« 

وهذ�   ،State of Polarization
�لفرة  يف  �لبحث  فريق  وج��ده  م��ا 

بعد  �لنهج  با�صتخد�م هذ�  �لأخ��رية 

�لتعاون مع �صركة جوجل.

�لتابع  �لبحث  ف��ري��ق  وث��ق  وق��د 

 Zhongwen Zhan لاأ�صتاذ 

 2019 دي�صمرب  من  �لفرة  خ��ال 

يقرب  م��ا  2020؛  �صبتمرب  �إىل 

كبري  �إىل  ا  متو�صطاً زل��ز�لاً   20 من 

ب��ا���ص��ت��خ��د�م ك��اب��ل ب��ح��ري ب��ط��ول 

مدينة  من  ميتد  كيلومر   10500
لو�ض �أجنلو�ض �لأمريكية �إىل مدينة 

بالإ�صافة  ت�صيلي،  يف  فالبار�ي�صو 

على   � ق���ادراً �لكابل  ك��ان  ذل��ك  �إىل 

�ل���ت���ق���اط �مل���وج���ات �ل��ط��وي��ل��ة يف 

وي�صري  �لعو��صف،  ب�صبب  �ملحيط 

ا ��صتخد�م  ذلك �إىل �أنه ميكن �أي�صاً

م��وج��ات  لك��ت�����ص��اف  �لتقنية  ه���ذه 

ت�صببها  �أن  ميكن  �لتي  �لعالية  �ملد 

�لزلزل.

مدونتها:  يف  جوجل  كتبت  وق��د 

�جلديد  �لنهج  هذ�  يتيح  �أن  »ميكن 

ت�صونامي  �أم��و�ج  روؤي��ة  على  �لقدرة 

�ل�صاطئ  ع��ن  بعيدة  ت��ز�ل  ل  وه��ي 

فبالإ�صافة  �لأرو�ح،  �إنقاذ  ثم  ومن 

مع  �أف�صل  ب�صكل  �ملحيط  روؤية  �إىل 

عدد قليل من �مل�صت�صعر�ت �ملوجودة 

عن  للبحث  ا  خ�صي�صاً �مل�صممة 

موجات �ملد، ميكن لكابات �لألياف 

حتذير�ت  �إر���ص��ال  ا  �أي�صاً �ل�صوئية 

�إىل �ل�صاطئ ب�صكل �أ�صرع ورمبا يف 

غ�صون �أجز�ء من �لثانية«.
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بيانات حساسة تجمعها تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك

كابالت جوجل البحرية تكتشف الزالزل قبل وقوعها

هاتف ذكي جديد قابل للطي 
من »هواوي«

ك�صفت �صركة »هو�وي«، �لتي تكافح حتت وطاأة عقوبات �أمريكية، �لنقاب 

موؤخر�اً عن هاتف ذكي جديد قابل للطي مزود ب�صا�صة عر�صها 8 بو�صات 

»20 �صم« لإظهار بر�عتها �لتقنية، لكنها قالت �إنه �صيباع يف �ل�صني فقط.

على  �ل�صوء   »2 �إك�ض  »ميت  عليه  �أطلق  �ل��ذي  �جلديد  �لهاتف  ي�صلط 

�لتحديات �لتي تو�جه »هو�وي« بعد �أن قطعت و��صنطن عنها �لو�صول �إىل 

رقائق �ملعاجلات �لأمريكية وخدمات »غوغل«.

يتمتع  للطي،  �لقابلة  ثالث هو�تفها  �لهاتف �جلديد،  �إن  �ل�صركة  وقالت 

�لهاتف على  �أف�صل لاأفام و�لألعاب، ويعمل  ا و�صوتاًا  �أكرث و�صوحاً ب�صور 

ا من هو�وي، وهي »كريين 9000«. �صريحة �ملعالج �لأكرث تقدماً

�ل�صني،  يف  للتكنولوجيا  عاملية  جتارية  عامة  �أول  »ه��و�وي«،  تعر�صت 

�لرئي�ض  قبل  من  للت�صدير  �صود�ء  قائمة  يف  �إدر�جها  خال  من  ل�صفعة 

� �أمنياًا،  �لأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب عام 2019 باعتبارها متثل خطراً

وهو �تهام تنفيه �ل�صركة.



التعامالت  ع��م��ادة  عميد  د���ش��ن 

الدكتور  واالت�����ش��االت  االإلكرتونية 

عمادة  موقع  اخلنيفر  عبدالرحمن 

واالت�شاالت  االإلكرتونية  التعامالت 

اجل���دي���د ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة االإن���رتن���ت، 

ب��ح�����ش��ور وك����الء ال��ع��م��ادة وع���دد 

م���ن امل���وظ���ف���ن، وذل�����ك يف اإط����ار 

منظومتها  بتطوير  العمادة  اهتمام 

اأداء  على  ينعك�س  مما  االإلكرتونية 

بالعمادة  املختلفة  العمل  وح���دات 

وزي������ادة ر����ش���ا امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن عن 

اخلدمات االإلكرتونية املقدمة.

وقد اأكد الدكتور اخلنيفر اأن هذا 

التوجهات  على  بناًء  ياأتي  التطوير 

تقدمي  على  العمل  نحو  ال�شادقة 

اأف�شل اخلدمات االإلكرتونية جلميع 

م��ن�����ش��وب��ي وم��ن�����ش��وب��ات اجل��ام��ع��ة 

خدماتها  م��ن  امل�شتفيدين  وجميع 

معهم،  والفعال  امل�شتمر  والتوا�شل 

مو�شحاً اأن املوقع يحتوي على 120 

التعامالت  لعمادة  اإلكرتونية  خدمة 

االإل��ك��رتون��ي��ة واالت�������ش���االت، و15 

نظاماً اأن�شاأتها العمادة تخدم جميع 

�شعود،  امللك  جامعة  يف  القطاعات 

االأجهزه  على  تطبيقات   4 وكذلك 

التعامالت  ع��م��ادة  ق��ام��ت  ال��ذك��ي��ة 

بربجمتها  واالت�شاالت  االإلكرتونية 

برناجماً   46 واأي�����ش��اً  وت��ط��وي��ره��ا، 

هيئة  واأع�����ش��اء  للطالب  للتحميل 

امللك  بجامعة  واملوظفن  التدري�س 

اجلديد  التطوير  ويتميز  �شعود. 

الفنية  اخل�شائ�س  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 

والتقنية التي ت�شهل للمت�شفح النفاذ 

وتق�شيمات  مكونات  خمتلف  اإىل 

من  العديد  على  واحل�شول  املوقع 

اخلدمات، وياأتي تطوير موقع عمادة 

واالت�شاالت  االإلكرتونية  التعامالت 

جلامعة  التقنية  ال��ت��ط��ورات  �شمن 

يف  لروؤيتها  وحتقيقاً  �شعود  امللك 

تطوير التعامالت االإلكرتونية .

بكلية  الن�شائي  ال�شطر  اأطلق 

ال��رتب��ي��ة ع����دداً م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 

تدريبية  وور����س  دورات  �شملت 

خالل  بالكلية  االأق�����ش��ام  ملختلف 

1442ه�  رج��ب   20-17 ال��ف��رتة  

وذل�������ك ع�����ن ط����ري����ق ب���رن���ام���ج 

.»zoom«

ال��ن��ف�����س  ع���ل���م  ق�����ش��م  ب�����داأ   -

الوالدين  »دور  بعنوان  حما�شره 

ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال���ع���م���ل���ي���ات  من����و  يف 

قدمتها  االأطفال«  عند  التنفيذية 

 17 يوم  املطريي  �شهام  الدكتورة 

 6:00 1442ه� من ال�شاعة  رجب 

- 8:00م.

ال���درا����ش���ات  ق�����ش��م  وع���ق���د   -

ال��ت��خ��ري��ج  »دورة  االإ����ش���الم���ي���ة 

ودرا����ش���ة االأ���ش��ان��ي��د م���ن خ��الل  

احلا�شوبية«  والتطبيقات  الربامج 

القحطاين  نوف  الدكتورة  قدمتها 

وذلك خالل يومي -18 19 رجب 

 -  4:00 ال�����ش��اع��ة  م��ن  1442ه� 
6:00م.

اخلا�شة  الرتبية  ق�شم  وقدم   -

مع  »���ش��اع��ة  ب��ع��ن��وان  عمل  ور���ش��ة 

ل��ذوي  ال��ع��ايل  التعليم  اأك��ادمي��ي: 

ا����ش���ط���راب���ات ط��ي��ف ال��ت��وح��د« 

امل�شعود  حنان  الدكتورة  قدمتها 

1442ه� من  19 رجب  وذلك يوم 

8:30م.  - 7:00 ال�شاعة 

ال���درا����ش���ات  ق�����ش��م  وق�����دم   -

ال��ق��راآن��ي��ة ور����ش���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 

»����ش���واب���ط ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 

اأق�����ش��ام ال��درا���ش��ات ال�����ش��رع��ي��ة« 

ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور حم��م��ود ك��اب��ر، 

1442ه�  رج���ب   19 ي���وم  وذل���ك 

2:00م.  - 12:00 ال�شاعة 

الرتبوية  االإدارة  ق�شم  وقدم   -

البحثية  »اخل��ط��ة  ن��ق��ا���س  ح��ل��ق��ة 

ل���ي���ة  ال�������ش���واب���ط وامل���ع���اي���ري واآ

ال�شيد  الدكتور  اأدارها  االعتماد« 

ها�شم. اأبو  حممد 

البحث  تن�شيط  - وقدمت جلنة 

حتلل  »كيف  عمل  ور�شة  العلمي 

ب��ي��ان��ات��ك ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ري��ة 

قدمها  ل��الخ��ت��ب��ارات«  اجل��دي��دة 

يوم  الرب�شان  اإ�شماعيل  الدكتور 

ال�شاهة   من  1442ه�،  رج��ب   20
12:00 - 2:00 م.
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د. اأحمد هر�سي يقدم درعًا تذكاريًا لطفل خالل افتتاح اللقاء الـ18 لزارعي القوقعة

»الصحافة االستقصائية«
في دورة تدريبية

نظم نادي االإعالم دورة تدريبية بعنوان »ال�شحافة اال�شتق�شائية« قدمها 

(عن بعد) الدكتور حممد االأحمد ع�شو هيئة التدري�س بق�شم االإعالم عرب 

من�شة زووم . حتدث د. االأحمد عن املادة ال�شحفية اال�شتق�شائية واأهمية 

توثيق املعلومات ب�شكل دقيق الأنها �شتكون جماالً للمحاكمة، وتوثيق املعلومات 

ب�شكل مو�شوعي من اأجل الك�شف عن املعلومات التي يتم اإخفاوؤها بق�شد 

اأو بغري ق�شد، م�شرياً اإىل اأن و�شائل االإعالم تدفع اأجوراً عالية لل�شحفي 

اال�شتق�شائي لكي يقدم مادته.

ت��زوي��د امل�شرتكن  االإع���الم على  ن��ادي  ال���دورة حر�ًشا م��ن  ت��اأت��ي ه��ذه 

باملعلومات املرجوة الأهمية ال�شحافة اال�شتق�شائية، ويف ختام الدورة قدم 

النادي ال�شكر والتقدير للدكتور حممد االأحمد ملا قدمه من معلومات قيمة، 

ومت توزيع �شهادات للح�شور.

بدء استقبال طلبات مكافأة التميز
والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  بوكالة  العلمي  املجل�س  اأمانة  اأعلنت 

التدري�س  هيئة  الأع�شاء  التميز  مكافاأة  طلبات  ا�شتقبال  بدء  عن  العلمي 

االإلكرتونية«  اخل��دم��ات  »ب��واب��ة  طريق  عن  حكمهم  يف  وم��ن  ال�شعودين 

اأ�شهر اعتبارا    3 https://e.ksu.edu.sa/Account/Login وملدة  
من تاريخ 1 مار�س 2021م، اإىل تاريخ 31 مايو 2021م، ح�شب ال�شوابط 

بوابة  على  واملو�شحة  الكليات،  على جميع  تعميمها  والتي مت  عنها  املُعلن 

املجل�س العلمي.

عميد التربية يلتقي المعيدين 
والمحاضرين

عقدت وحدة �شوؤون املعيدين واملبتعثن التابعة لوكالة الدرا�شات العليا 

 »ZOOM« والبحث العلمي بكلية الرتبية يف �شطر الطالبات عرب برنامج

واملحا�شرين،  املعيدين  مع  ال�شايع  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  لعميد  لقاًء 

كلية  ووكيلة  ال�شايع،  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  عميد  من  كل  فيه  حتدث 

واملبتعثن  املعيدين  �شوؤون  باحاذق، وم�شرفة وحدة  الدكتورة رجاء  الرتبية 

التعريف بخدمات وحدة  بكلية الرتبية د. منال املهنا، عن املحاور االآتية: 

�شوؤون املعيدين واملبتعثن بكلية الرتبية، الفر�س املتاحة ال�شتكمال الدرا�شات 

العليا، االآثار املرتتبة على تاأجيل االلتحاق بربامج الدرا�شات لعليا، واالإجابة 

على ا�شتف�شارات احل�شور، وح�شر اللقاء ما ال يقل عن 160.

الموهوبة منال القحطاني ضيفة 
المجلس الحواري

كتبت: �شارة ال�شويداء

الطالبي  احل��واري  املجل�س  واملوهوبن  املتفوقن  الطلبة  برنامج  نظم 

الثالث ع�شر، قدمته الطالبة املوهوبة منال القحطاين بعنوان »روؤية 2030 

توجه املجتمع اإىل اأن يكون منتجاً للمعرفة ومناف�شاً عاملياً«.

بداأت القحطاين اجلل�شة ب�شريتها الذاتية، ثم انتقلت للحديث عن البحث 

البحث  التي يعتمد عليها  االأ�ش�س  واأهم  الكلمة،  اأ�شل  العلمي، ما هو وما 

الكبري  والتطور  العلمية  االأبحاث  اأهمية  اإىل  انتقلت  ذلك  وبعد  العلمي، 

باملجاالت العلمية. ثم حتدثت عن برنامج »م�شاعد الباحث التاأهيلي« عن 

على  التدريب  عن  ثم حتدثت  التدري�س،  هيئة  بع�شو  الطالب  ربط  طريق 

نقد االأبحاث العلمية، واأخرياً ختمت املجل�س باأهمية الرتكيز على �شلوك 

ثم  ال�شلوك،  ظهور  يف  �شبب  هي  التي  الف�شيولوجية  والعمليات  االآخرين 

فتحت املجال لطرح االأ�شئلة والرد على احل�شور. 

كلية التمريض تعقد اللقاء السنوي 
لطلبة الدراسات العليا

الرا�شد نّظمت  التمري�س الدكتورة مي بنت حممد  برعاية عميدة كلية 

وكالة الكلية للدرا�شات العليا والبحث العلمي اللقاء التعريفي ال�شنوي لطالب 

وطالبات الدرا�شات العليا »عن بعد« وذلك يوم االثنن 1442/07/10ه�.

والبحث  العليا  للدرا�شات  الكلية  وكيل  م�شاعد  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

اأهمية  على  ال�شعدون باحل�شور موؤكداً  اأحمد بن �شعدون  الدكتور  العلمي 

ح�شور مثل هذه اللقاءات التعريفية للطالب والطالبات، واأو�شح اأن عمادة 

باالأنظمة  للتعريف  ال�شنوية  اللقاءات  هذه  مثل  اإقامة  على  الكلية حتر�س 

وعن  املاج�شتري  طالبة  اأو  طالب  من  املتوقع  عن  ت�شّور  وتقدمي  واللوائح 

خيار الر�شالة اجلامعية اأو املقررات الدرا�شية ونبذة عن اخلدمات املكتبية 

ور�شالته  واأه��داف��ه  البحوث  مركز  ح��ول  ونبذة  االإلكرتونية  وال��دوري��ات 

واخلدمات التي يقدمها.

تدشين الموقع الجديد لعمادة التعامالت

الشطر النسائي بكلية التربية يطلق عددًا من الفعاليات


