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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

بعد تعاون لفريق بحثي من اجلامعة

مركز لقاحات كورونا باجلامعة

إجراءات ميسرة وانطباعات إيجابية

ا�ستطالع :فهد احلمود
ب��د�أت اجلامعة يف تقدمي خدمة
�إع���ط���اء ل��ق��اح ك���ورون���ا ملن�سوبيها
وخمتلف املراجعني عرب �آلية معينة
تتمثل يف حجز موعد م�سبق ،وذلك
يف �إطار اجلهود التي تبذلها لتلبية

توجيهات القيادة الر�شيدة يف خدمة
املجتمع ،وقد �أن�ش�أت لذلك مركزاً
متكام ً
ال يف بهو املدينة اجلامعية
للطالبات ي��ت��ك��ون م��ن  48ع��ي��ادة
وي�ستقبل امل��راج��ع�ين م��ن خمتلف
�شرائح املجتمع على مدى � 6ساعات

يومياً من ال�ساعة 11:00 - 5:00
م�سا ًء.
ومع تزايد الإقبال على املركز
�سعت �صحيفة «ر�سالة اجلامعة»
ملتابعة الو�ضع عن كثب وعلى �أر�ض
الواقع ،ور�صد عملية �إعطاء اللقاح

منذ ا�ستقبال املراجع حلني مغادرته
وت�سجيل انطباعاته ،ونقل �صورة
�أق���رب م��ا ت��ك��ون ل��ل��واق��ع للجمهور
الكرمي..
التفا�صيل �صـ 9

«الملكية الفكرية» تعتمد تسجيل
«مصنف بركة»
الريا�ض -وا�س:
اعتمدت الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية ت�سجيل «م�صنف بركة» الناجت
عن م�شاركة وتعاون لفريق بحثي من جامعة امللك �سعود من ع�ضوات هيئة
تدري�س وطالبات من كلية علوم احلا�سب واملعلومات ومن كلية ال�صيدلة.
ويت�ضمن امل�صنف تطبيق �أندرويد وموقعا �إلكرتونيا ،حيث ي�سمح التطبيق
بعر�ض قائمة من الأع�شاب الطبية للم�ستخدم ومعلومات متكاملة عنها،
والتداخالت بني الأع�شاب ومدى تفاعالتها مع بع�ضها البع�ض؛ وفقاً للحالة
ال�صحية للم�ستخدم مبجرد طلبها وو�ضعها يف ال�سلة ,وكذلك �إمكانية طلبها
من �أي بائع يوفرها ،وتتبع حالة الطلب من قبل امل�ستخدم.
�أما املوقع الإلكرتوين فهو خم�ص�ص لكل من امل�س�ؤول عن �إدارة النظام
والبائع ،حيث ي�سمح للبائع ب�أن يدير �صفحة املتجر اخلا�صة به ،وي�ستقبل
طلبات امل�ستخدمني ،مع �إمكانية حتديث حالة الطلبات ب�صورة �آلية� ،أما
امل�س�ؤول فهو ي�ستطيع �إدارة وتنظيم املعلومات ال�صيدلية املتخ�ص�صة عن
الأع�شاب ،و�أي�ضاً ميكنه قبول �أو رف�ض طلبات ان�ضمام البائعني للموقع.
ويعدّ م�صنف بركة  Barakahبادرة حلماية حقوق امل�ؤلف من جامعة
امللك �سعود لدى الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية من ناحية ،و�أول م�صنف
يتم حمايته يف ظل الئحة �سيا�سات امللكية الفكرية يف جامعة امللك �سعود
من ناحية �أخرى.
يذكر �أن جمل�س جامعة امللك �سعود �سبق �أن اعتمد الالئحة اجلديدة
املنظمة ل�سيا�سات امللكية الفكرية يف اجلامعة التي ت�ضمنت حماية
برجميات احلا�سب الآيل والتطبيقات اجلديدة وقواعد البيانات التي تُعد
اللبنة الأوىل يف تطور الدول واملجتمعات يف الوقت احلايل ،كما �أنها ت�شجيع
لال�ستثمارات الوطنية من ناحية ،وعامل جذب لال�ستثمارات الأجنبية.

 20مليون سنة خسرها العالم بسبب كورونا « 05بصمة سعودية» أول معرض افتراضي للفن الرقمي 06
رئيس الجامعة يستقبل سفير
طاجيكستان

ا�ستقبل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يف مكتبه
الأربعاء املا�ضي؛ �سفري جمهورية طاجيك�ستان لدى اململكة �أكرم كرميي،
وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز �أوجه التعاون امل�شرتك بني البلدين يف
التعليم والبحث العلمي.

انتهاء التقديم على برامج الدراسات
العليا ..اليوم

�أعلنت ع��م��ادة ال��درا���س��ات العليا ع��ن ا�ستمرار التقدمي على برامج
الدرا�سات العليا االعتياديــة «دبـلوم ع��ايل ،ماج�ستيـر ،دك��ت��وراه» للعام
اجلامعي 1443هـ .
و�أو�ضحت �أن فرتة التقدمي التي ب��د�أت يوم الأح��د 1442 / 7 / 9هـ
�ست�ستمر حتى ال�ساعة الثالثة من م�ساء اليوم الأحد 1442 / 7 / 23هـ .
ودعت العمادة املتقدمني �إىل االطالع على الربامج املتاحة واملقابل املايل
وتف�صيل ال�سداد و�شروط القبول املطلوبة «الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا
 /اجلامعة  /الربنامج» من خالل الدخول على الرابط التايل https://
 graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836والت�أكد من
حتقيق �شروط القبول كافة قبل التقدمي ودفع املقابل املايل لتقدمي الطلب
« 200ريال غري م�سرتدة» من خالل بوابة القبول الإلكرتونية ،ثم تقدمي
طلب القبول �إلكرتونيا من خالل بوابة القبول الإلكرتونية https://dgs.
.ksu.edu.sa
وحثت عمادة الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود املتقدمني على
التوا�صل معها عن طريق الهاتف «� 0118058646أو »0118057955
�أو الربيد الإلكرتوين  dgsad@ksu.edu.saوكذلك ح�ساب العمادة على
من�صة توتري .DGS – KSU

 31طبيبًا وممرضًا في سباق «الفورموال إي»
تقرير :فهد احلمود
�شاركت املدينة الطبية بجامعة
امللك �سعود  -للمرة الثالثة على
التوايل  -بفريق طبي من املدينة
الطبية يف �سباق «ال��ف��ورم��وال �إي
 »2021الذي نظمته وزارة الريا�ضة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع االحت����اد ال�سعودي
ل��ل�����س��ي��ارات وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة،
بجوهرة اململكة «الدرعية» مب�شاركة
 24مت�ساب ًقا م��ن ث�لاث ق���ارات يف

العامل.
و�أو�ضح املدير التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية للمدينة الطبية الربفي�سور
ف��وزي بن فهد اجلا�سر �أن املدينة
�أع��دت مركزًا طب ًيا متكام ً
ال ي�ضم
فري ًقا يتكون من  11طبي ًبا و�ستة
ممر�ضني و 14ط��اق� ًم��ا �إ�سعاف ًيا
على �أعلى م�ستوى من الأداء وذلك
لتقدمي اخلدمات الطبية الالزمة
خالل امل�سابقة.

و�أ����ش���ار �إىل �أن امل���رك���ز ي�ضم
جتهيزات طبية متقدمة لفح�ص
وع���زل ح���االت الإ���ص��اب��ة بفريو�س
كورونا ،وعيادة للأمرا�ض التنف�سية،
و� 4سيارات �إ�سعاف جمهزة جتهيزًا
كاملاً لنقل �أي م�صاب ال �سمح اهلل
�إىل املدينة الطبية اجلامعية يف
�أ�سرع وقت .
و�أك����د ال�برف��ي�����س��ور اجل��ا���س��ر �أن
املدينة الطبية بحامعة امللك �سعود

براءة اختراع
لـ «حشوات
لبية»

�سجل ا�ست�شاري �إ�صالح وزراعة
ّ
الأ�سنان يف املدينة الطبية بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور حم��م��د بن
عبداهلل ال�شهري براءة اخرتاع لدى
مكتب ب��راءات االخ�تراع الأمريكي
بعنوان «ح�شوات لبية حتتوي على
م��واد قابلة للت�شكل باملوجات فوق

ال�صوتية».
و�أف��اد الدكتور ال�شهري �أن هذا
االخرتاع عبارة عن طريقة مبتكرة
لعمل احل�شوات اللبية با�ستخدام
ح�شوات حتوي مواد قابلة للت�شكل
ع��ن��د ت��ع��ر���ض��ه��ا ل��ل��م��وج��ات ف��وق
التفا�صيل �صـ 2
ال�صوتية .

ع��ل��ى �أه��ب��ة اال���س��ت��ع��داد دائ��م��ا يف
ت��ق��دمي �أرق����ى اخل���دم���ات الطبية
ال�ل�ازم���ة ل��ل��ح��االت ال��ت��ي ت��رده��ا
وامل�شاركة مع قطاعات الدولة يف
�إجن��اح الفعاليات الدولية املقامة
يف اململكة؛ لتبني للعامل ما تتمتع
به بالدنا من �إمكانيات متميزة يف
خمتلف املجاالت ت�ؤهلها ال�ست�ضافة
�أكرب البطوالت العاملية.
التفا�صيل �صـ 8
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وفد من القوات المسلحة يزور كلية
الخدمات الطارئة

زار وفد من اخلدمات الطبية
بالقوات امل�سلحة ،م��ؤخ��ر اً ،مقر
كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة ،و�ضم
ال��وف��د ال��زائ��ر العميد ال�صيديل
�سليمان ال��غ��ري��ر ،م�ساعد مدير
ع��ام اخل��دم��ات الطبية لل�ش�ؤون
ا لأك���ادمي���ي���ة ،وال��ع��م��ي��د الطبيب
حم��م��د ال�����ش��ه��راين ،ا���س��ت�����ش��اري
طب ال��ط��وارئ ومدير �إدارة طب
امليدان باخلدمات الطبية للقوات

امل�سلحة ،والدكتور عبدالرحمن
ال����ب��ل�اع ،ا����س���ت�������ش���اري ج���راح���ة
ا لإ�صابات ومدير مركز املحاكاة
الطبية مب��دي��ن��ة ا لأم�ي�ر �سلطان
الطبية الع�سكرية بالريا�ض.
وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م عميد
الكلية الدكتور تركي بن بكر �آل
بكر ،والدكتور طارق بن عبداهلل
الزهراين وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ،ور�ؤ�ساء
ا لأق�������س���ام ب��ال��ك��ل��ي��ة م���ع ات��خ��اذ

ا لإج����راءات االح�ترازي��ة للوقاية
من عدوى كورونا.
وقد اطلع الزوار على عدد من
�أق�سام الكلية ووحداتها� ،شملت
م��ع��ام��ل امل���خ���ت�ب�رات وامل���ح���اك���اة
ب��ال��ك��ل��ي��ة وم���ع���ام���ل ال���ع�ل�اق���ات
املجتمعية وم��رك��ز دع���م احل��ي��اة
املعتمد.
وخ��ت��ام�اً مت عقد اج��ت��م��اع بني
ال���وف���د ال���زائ���ر وع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة
ور �ؤ����س���اء ا لأق�����س��ام ا لأك��ادمي��ي��ة

وط����رح ع���دد م���ن امل��وا���ض��ي��ع يف
ال�برام��ج التدريبية وال��درا���س��ات
ال��ع��ل��ي��ا يف ت��خ�����ص�����ص اخل��دم��ات
الطبية الطارئة و�سبل تطويرها.
وت����أت���ي ه���ذه ال���زي���ارة مت��ه��ي��داً
وت��ط��ل��ع �اً ل��ل��ت��ع��اون امل�����ش�ترك بني
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
بوزارة الدفاع يف جمال اخلدمات
الطبية الطارئة مع كلية ا لأم�ير
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة.

لقاء تعريفي لطلبة التدريب الميداني
بإدارة األعمال

عقدت وحدة التدريب امليداين
ب��ك��ل��ي��ة �إدارة الأع����م����ال ل��ق��اءه��ا
التعريفي لطالب التدريب امليداين
للف�صل الدرا�سي الأول من العام
اجل��ام��ع��ي املقبل 1443هـ وذل��ك
عرب من�صة زوم ،ب�إ�شراف الأ�ستاذة
دمي���ا اجل��ري��وي رئي�سة ال��ت��دري��ب
امليداين بالكلية ،والأ�ستاذ في�صل
املنيع ع�ضو فريق التدريب امليداين
بالوحدة ،وبح�ضور �أك�ثر من 250
طالباً .ومت خالل اللقاء التعريفي
التنويه ب�أهمية التدريب امليداين وما
ينطوي عليه من فوائد و�إيجابيات
كثرية لأط���راف العملية التدريبية
«ال��ط��ال��ب – اجل��ه��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة –
الكلية» وم�ساهمته يف م�ساعدة
ال��ط��ال��ب ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال�تراب��ط
والتكامل ب�ين املعلومات النظرية
واملمار�سة العملية� ،إ�ضافة لت�سهيل
مهمة الطالب يف اختيار الوظيفة
واملهنة املالئمة لقدراته و�إمكانياته

لي�ضمن النجاح املهني امل�ستقبلي
كما �أنه يعد فر�صة للح�صول على
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 والت�أكد من �أهليته
ل�شغل الوظيفة التي حتقق م�صلحة

و�أهداف اجلهة .وت�ستفيد الكلية من
التدريب امليداين يف تعريف املجتمع
وقطاع الأعمال بالكلية وخمرجاتها
م��ن الطلبة وم��ه��ارات��ه��م مم��ا يعزز
ال�صورة الإيجابية و�إعطاء خريجهيا
ميزة تف�ضيلية يف �سوق العمل.
ومت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���ض
�أه����داف وح���دة ال��ت��دري��ب امل��ي��داين

والتي ت�سعى لتحقيقها من خالل
�إك�ساب الطالب امل��ه��ارات العملية
ومم��ار���س��ة بع�ض امل��ه��ام الوظيفية
واالرتقاء بامل�ستوى املتعلق باالت�صال
ال�شفوي والكتابي وغ�ير اللفظي،
وك����ذل����ك حت���ل���ي���ل امل���و����ض���وع���ات
وامل�شكالت الفنية الواقعية يف بيئة
العمل ،وكذلك تنمية مهارات الطلبة
يف جم��ال كتابة ال��ت��ق��اري��ر وزي���ادة
فر�صة ح�صول الطلبة املتدربني
على وظائف منا�سبة وتقوية العالقة
م��ع اجل��ه��ات التدريبية م��ن خالل
ال��ت��وا���ص��ل املبا�شر وامل�ستمر بني
امل�شرفني الأكادميييني وامل�س�ؤولني
يف اجلهات التدريبية.
ك��م��ا مت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء مناق�شة
امل��ت��ط��ل��ب��ات الأك���ادمي���ي���ة لت�سجيل
املقرر والتقييم وتوزيع الدرجات،
كما ا�ستمع فريق التدريب امليداين
لأ�سئلة ال��ط�لاب وا�ستف�ساراتهم
والإجابة عليها.

كتب :فهد الفليج
نظمت وحدة امل�سرح بعمادة �ش�ؤون
الطالب م�ؤخ ًرا دورة تدريبية بعنوان
«ف��ن الإمي���اء ..البانتوميم» ،قدمها
الأ�ستاذ م�شعل القا�ضب «عن بعد»
عرب تطبيق زووم.
تناولت ال��دورة ع��ددًا من املحاور

منها مفهوم الإمياء وتاريخه ،تكوين
احلاجز الإميائي ،الفرق بني حركة
اجل�سد الواقعية والإميائية« ،الفعل»
يف البانتوميم� ،أ�شهر التكتيكات يف
البانتوميم ،مناذج معا�صرة.
كما نظمت وح��دة امل�سرح دورة
تدريبية «عن بعد» بعنوان «الهند�سة

ال�صوتية» قدمها الأ���س��ت��اذ حممد
اجللعود عرب من�صة زووم.
تناولت ال��دورة ع��ددًا من املحاور
منها مقدمة ع��ام��ة ع��ن الهند�سة
ال�صوتية ،نبذة ع��ن �أه��م الأدوات
امل�ستخدمة� ،أ�شكال العمل ال�صوتي،
عنا�صر العمل ال�صوتي ،خطوات

تنفيذ العمل ال�صوتي.
وت���أت��ي ه��ات��ان ال���دورت���ان �ضمن
ال�����دورات وال�برام��ج ال��ت��ي تنفذها
وحدة امل�سرح خالل الف�صل الدرا�سي
الثاين لهذا العام ويف �إط��ار ال��دور
املهم الذي تقوم به الوحدة لتطوير
قدرات الطالب يف جمال امل�سرح.

«فن اإليماء» و«الهندسة الصوتية» بوحدة المسرح

«التطوير والجودة» تستقبل وفدًا
من هيئة المواصفات

ا�ستقبلت عمادة التطوير واجل��ودة برئا�سة عميدها الدكتور مبارك
بن هادي القحطاين وفداً من الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجلودة ،هدف االجتماع الذي جاء بناء على طلب الهيئة �إىل التعريف
باال�سرتاتيجية الوطنية للجودة ،وا�ستعرا�ض مبادرات قطاع التعليم ،وبحث
�سبل التعاون مع اجلامعة فيما يخدم امل�صلحة العامة ويحقق ر�ؤية اململكة
.2030
ح�ضر االجتماع من عمادة التطوير واجل��ودة وكيلة العمادة ل�ش�ؤون
اجلودة ،ووكيل العمادة ل�ش�ؤون التطوير ،وامل�شرف على وحدة املوا�صفات
واملقايي�س ،وامل�شرف على املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية للجامعة،
ومن الهيئة ح�ضر مدير املكتب التنفيذي لال�سرتاتيجية الوطنية للجودة،
ومدير امل�شاريع والتخطيط اال�سرتاتيجي ،و�أخ�صائي اجل��ودة والتميز
امل�ؤ�س�سي.

اختراع لـ «حشوات لبية قابلة للتشكل»
�ج��ل ا���س��ت�����ش��اري �إ����ص�ل�اح وزراع����ة
���س� ّ
الأ�سنان يف املدينة الطبية بجامعة امللك
�سعود الدكتور حممد بن عبداهلل ال�شهري
براءة اخرتاع لدى مكتب براءات االخرتاع
الأمريكي بعنوان «ح�شوات لبية حتتوي
على م��واد قابلة للت�شكل باملوجات فوق
ال�صوتية».
و�أفاد الدكتور ال�شهري �أن هذا االخرتاع
عبارة عن طريقة مبتكرة لعمل احل�شوات
اللبية با�ستخدام ح�شوات حت��وي م��واد
قابلة للت�شكل عند تعر�ضها للموجات فوق
ال�صوتية لإغالق قنوات جذور الأ�سنان ومنع مرور البكترييا �إليها بعد
�إزال��ة الع�صب من ال�سن وحت�ضري القناة.حيث يتم و�ضع احل�شوات
داخل اجلذر وتعري�ضها للموجات فوق ال�صوتية؛ مما ي�ؤدي �إىل متدد
احل�شوات لأخذ �شكل و�أبعاد قناة اجلذر للح�صول على �إغالق حمكم
لها وعودة املواد للحالة الثابتة بعد �إزالة مولد املوجات فوق ال�صوتية،
م�ؤكداً �أن هذه املواد م�صنعة من مواد متنا�سبة مع الأن�سجة احليوية.

د .مي الراشد عميدة
لكلية التمريض سنتين
إضافيتين
�أ�صدر معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ قراراً �إدارياً بتجديد تعيني
الدكتورة مي الرا�شد عميد ًة لكلية التمري�ض،
ملدة �سنتني .جاء ذلك بناء على تر�شيح من
معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر.

ترقية د .المبرد لرتبة أستاذ مشارك
كتب :نبيل العبدالقادر
قرر املجل�س العلمي بجامعة امللك �سعود بجل�سته الأخ�يرة ،ترقية
الدكتور عبداملجيد مربد ،من ق�سم اخلدمات الإ�سعافية بكلية الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة �إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك.

تجديد تكليف د .الحكمي
وكيال لعمادة شؤون
الطالب
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
بدران العمر ،قراراً �إدارياً بتجديد تكليف
ال��دك��ت��ور ح�سني احلكمي وك��ي�ًل�اً لعمادة
�ش�ؤون الطالب للتطوير واجلودة.
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عميد التمريض تزور مركز لقاحات «كوفيد»19-

�ّب�ت ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة التمري�ض
ع� رّ
الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد
ع���ن ���ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا مل��ع��ايل
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة وك��اف��ة العاملني
يف مركز لقاحات «كوفيد »19 -
على املبادرة التي ت�سعى لتح�صني
امل��ج��ت��م��ع ���ض��د ف��اي��رو���س ك��ورون��ا
كما ع�برت ع��ن �سعادتها البالغة
مب�����ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن  200طالب
وطالبة من كلية التمري�ض يف مركز

ل��ق��اح��ات «كوفيد »-19باملدينة
اجلامعية للطالبات ،و�أك��دت �أن ما
ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن م�شاركة يف هذا
ال��ظ��رف ال�صحي ال��ط��ارئ ي�شري
�إىل ا�ست�شعار ممر�ضي وممر�ضات
امل�ستقبل مل�س�ؤوليتهم جتاه جمتمعهم
ووطنهم وحر�صهم على امل�شاركة
يف التطوع املجتمعي الذي ي�ساهم
يف احلماية ب����إذن اهلل واحل��د من
هذا الوباء وتقدمي النموذج املميز

للكفاءات الوطنية.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارت��ه��ا ملركز
ل���ق���اح���ات «كوفيد »-19م�����س��اء
الأربعاء 1442/7/12هـ ،وكان يف
ا�ستقبالها املدير العام التنفيذي
للمدينة الطبية اجلامعية الدكتور
�أحمد �صالح الهر�سي ،وجرى خالل
ال��زي��ارة تفقد املركز والتجهيزات
و�إجراءات ا�ستقبال املراجعني.
و�أ�شادت الدكتورة الرا�شد باملركز

والعاملني فيه م��ن كافة الطواقم
الطبية ،وب ّينت �أنها وجهت طالب
وطالبات ومن�سوبي الكلية بامل�شاركة
يف العملية التنظيمية والت�شغيلية
وتقدمي كافة اجلهود التي ت�ساهم
يف �إجناح عمل املركز.
و�أ���ش��ارت الدكتورة الرا�شد �إىل
�أن جامعة امللك �سعود �سباقة دائماً
يف تلبية ن���داء ال��وط��ن م��ن خ�لال
بنيتها التحتية وخرباتها وكوادرها
ال��وط��ن��ي��ة؛ بف�ضل دع���م حكومتنا
ال��ر���ش��ي��دة وع��ل��ى ر�أ����س���ه���ا خ���ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل
 وويل عهده الأمني �صاحب ال�سموامللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
�آل �سعود  -حفظه اهلل  -ويت�ضح
ذلك بالر�ؤية الكرمية الواعدة ر�ؤية
اململكة  2030واهتمامها بالقطاع
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال�����ص��ح��ي وال��رع��اي��ة
ال�صحية للمواطنني واملقيمني،
وخ�صو�صا املتعلقة مبهنة التمري�ض
م��ن دع��م للقطاع التعليمي ودع��م
للمن�ش�آت ال�صحية والربامج الكفيلة
ب�إذن اهلل �أن ترفع من جودة احلياة
واخلدمات ال�صحية.

حتت �شعار «م�ستقبل الريا�ضة خالل الأوبئة والأزمات»

المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضة نهاية مارس
كتبت :قما�ش املني�صري
ت��ع��ت��زم ك��ل��ي��ة ع���ل���وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط ال��ب��دين تنظيم امل��ؤمت��ر
ال����دويل ال��ث��اين ل��ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط البدين ،خالل الفرتة 30
  31مار�س 2021م ،حتت عنوان«م�ستقبل الريا�ضة خ�لال الأوبئة
والأزمات».
وي���ه���دف امل����ؤمت���ر �إىل ع��ر���ض
�أحدث الدرا�سات والبحوث يف علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين ،وتبادل
اخل�برات واالط�لاع على التجارب
املحلية والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة يف

جم���ال ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة والن�شاط
ال���ب���دين ،وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��واق��ع
وا���س��ت�����ش��راف امل�ستقبل يف جمال
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين،
�إ�ضافة لتعزيز ال�شراكة مع الهيئات
وامل��ؤ���س�����س��ات املحلية والإقليمية
وال��دول��ي��ة ذات ال��ع�لاق��ة مبجاالت
علوم الريا�ضة ،وت�سليط ال�ضوء على
ريا�ضة امل���ر�أة ،والريا�ضة والأوبئة
«كوفيد �19 -أمنوذجاً».
وت�����دور حم�����اور امل����ؤمت���ر ح��ول
الأن�شطة البدنية املعززة لل�صحة،
وال��ت��دري��ب واملناف�سات الريا�ضية
خ�لال جائحة ك��ورون��ا ،وممار�سة

الأن�����ش��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة �أث��ن��اء الأوب��ئ��ة
والأزم��ات ،وكذلك الرتبية البدنية
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 �أل��ق��ى ع��م��ي��د كلية
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
ال��دك��ت��ور �سليمان اجل��ل��ع��ود كلمة
ب��ه��ذه املنا�سبة �أك���د فيها �أن هذا
امل ��ؤمت��ر �سي�شارك ب��ه العديد من
رواد الريا�ضة والن�شاط البدين
واملخت�صني و�أ�صحاب العالقة ،الفتاً
�إىل �أن م�شاركتهم تعد فر�صة فريدة
ملناق�شة �أحدث التطورات يف علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين والرتكيز

نظمتها جلنة �إدارة الربامج التدريبية للجهات اخلارجية

دورة «تطوير قيادات وحدات التخطيط» بكلية
الخدمات الطبية

كتب :فهد ال�شهري
د���ش��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لإدارة
الربامج التدريبية للجهات اخلارجية
بكلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية ال��ط��ارئ��ة دورة
«تطوير قيادات وح��دات التخطيط
واال���س��ت��ع��داد ل��ل��ط��وارئ يف املن�ش�أة
ال�صحية» وذلك مبقر الكلية بح�ضور
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل�����ش ��ؤون ال�صحية
مبنطقة الريا�ض الدكتور ح�سن بن
علي ال�شهراين ،وعميد كلية الأمري
�سلطان ب��ن عبدالعزيز للخدمات

الطبية الطارئة رئي�س اللجنة الدكتور
تركي بن بكر �آل بكر .و�أو�ضح عميد
الكلية �أن الهدف من هذه الدورة هو
تعزيز �أوا�صر التعاون بني كلية الأمري
�سلطان ب��ن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة وامل��دي��ري��ة العامة
لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الريا�ض؛
مما ي�سهم يف رفع قدرات العاملني
يف ال���وح���دات مل��واج��ه��ة ال���ك���وارث
املحتملة وت�أدية املهام املناطة بهم.
و�أ�����ش����ار امل�����ش��رف ال���ع���ام على
ال����دورة ،املحا�ضر �أح��م��د الداي�س

�إىل �أن ال��دورة رك��زت على عنا�صر
دورة ال�����ص��م��ود وت��ق��ي��ي��م امل��خ��اط��ر
و�إدارة احل��دث وتقييم القدرة على
رف��ع الطاقة اال�ستيعابية وجتهيز
ال��ف��ر���ض��ي��ات وال��ت��م��اري��ن ال�لازم��ة
لفح�ص خطط الطوارئ والتخطيط
للطوارئ وا�ستمرارية الأعمال.
ولفت �إىل �أن ال��دورة ا�ستهدفت
م�شرفني وق��ادة وح��دات اال�ستعداد
والتخطيط باملن�ش�آت ال�صحية ب�شكل
�أ�سا�سي لرفع قدراتهم الأ�سا�سية
لتحقيق الوظائف املناطة بهم.

على املو�ضوعات ذات العالقة مثل
احلوكمة يف الريا�ضة وتخ�صي�ص
الأن��دي��ة واالحت����ادات واالب��ت��ك��ارات
الريا�ضية وغريها.

أخبار
نظمها نادي الإعالم
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دورة تدريبية في «الكتابة الصحفية»

نظم نادي الأعالم دورة تدريبية بعنوان «الكتابة ال�صحفية يف الإعالم
الرقمي» قدمها الأ�ستاذ نايف احلميدين ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
الإع�ل�ام .تناولت ال���دورة حم��وري��ن :الأول الأ�سلوب ال�صحفي املفهوم،
ال�سمات ،واخل�صائ�ص يف الإعالم التقليدي ،الأ�سلوب القرائي للم�ستخدم
يف البيئة الرقمية ،املحور الثاين الكتابة ال�صحفية ،املفهوم ،الأ�شكال ،كتابة
املادة ال�صحفية يف املواقع الإلكرتونية ،كتابة اخلرب يف �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،تطبيقات لكتابة الأخبار وامل�ضامني الإعالمية عرب تويرت.
حر�صا من ن��ادي الإع�ل�ام على تزويد امل�شرتكني
وت��أت��ي ه��ذه ال���دورة
ً
باملعلومات املرجوة لأهمية الكتابة ال�صحفية يف الإعالم الرقمي.وقدم نادي
الإعالم درعاً تكرميياً للأ�ستاذ نايف احلميدين على ما قدمه من معلومات
قيمة يف هذه الدورة ،ومت توزيع �شهادات ح�ضور على امل�شرتكني.

مناقشة «دراسات تفكير األطفال» غدًا
تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات «�أفكر» احللقة الثامنة والت�سعني بعد املائة �ضمن
�سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان «الق�ضايا
املنهجية املتعلقة بدرا�سة تفكري الأطفال وتطبيقاتها البحثية» من �إعداد
وتقدمي الدكتور فيا�ض بن حامد العنزي� ،أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س العلوم
امل�شارك بجامعة اجلوف ،عميد عمادة اجلودة واالعتماد الأكادميي .وذلك
يوم غد االثنني 1442/7/24هـ املوافق 2021/03/08م يف متام ال�ساعة
الثامنة م�سا ًء عن طريق قاعات زوم االفرتا�ضية عرب الرابط التايل:
https://zoom.us/j/99221916330
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طالبة سعودية تخترع تقنية
أكياس دم نانوية

كرمت الدكتورة ليلك ال�صفدي رئي�سة اجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية
املخرتعة �أمل البلوي الطالبة يف ق�سم ال�صحة العامة بكلية العلوم
ال�صحية يف اجلامعة؛ لتقدميها ابتكارا مميزا يخدم املجاالت ال�صحية
يف اململكة وهو تقنية �أكيا�س ال��دم النانوية Nano Blood Bag
 .Technologyو�أك��دت الدكتورة ال�صفدي �أن اجلامعة ال�سعودية
الإلكرتونية تعتز وتفتخر ب�أمل البلوي وانت�سابها للجامعة كطالبة يف
كلية العلوم ال�صحية ق�سم ال�صحة العامة؛ حيث تعد من الطالبات
املتميزات يف اجلامعة ومن النماذج الإيجابية التي ت�ؤكد متيز املر�أة
وتعزز متكينها يف كافة املجاالت وفق ر�ؤية اململكة الطموحة .2030
و�أ�ضافت «املر�أة ال�سعودية حققت العديد من الإجنازات واملكا�سب يف
عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�ساهمت
يف �إبراز ال�صورة امل�شرقة للمر�أة ال�سعودية لتعمل مع غريها من �أبناء
وبنات اململكة يف النهو�ض بالوطن ودفع م�سريته التنموية يف كافة
املجاالت» .من جهتها �أكدت �أمل البلوي �أنها �سعيدة بهذا التكرمي الذي
يدل على حر�ص �إدارة اجلامعة بتنمية القدرات لدى �أبنائها وبناتها
الطلبة؛ الأمر الذي يعزز االنتماء للجامعة؛ م�ضيفة �أن بيئة اجلامعة
ت�سهم يف تعزيز عامل االبتكار واملناف�سة بني الطلبة خلدمة املجال
العلمي والتقدم فيه؛ �شاكرة رئي�سة اجلامعة على هذه اللفتة املحفزة
والداعمة لها يف م�سريتها العلمية .يذكر �أن �أمل البلوي مت تكرميها من
الدكتور توفيق الربيعة وزير ال�صحة �ضمن املتوجني بجائزة امل�سابقة
ال�سنوية «�أبدع بفكرة» التي �أطلقها مركز الإبداع بوزارة ال�صحة والتي
تهدف �إىل ا�ستقطاب الأفكار الإبداعية لدى من�سوبي ومن�سوبات
وزارة ال�صحة .وت�شغل �أمل البلوي حاليا من�صب مدير م�شارك يف
مكتب حتقيق الر�ؤية وفريق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية
وم�ست�شارة لأ�سر ذوي التوحد ومدربة معتمدة ومبتكرة يف تقنية النانو.

الفارس «الشربتلي» يتوج
بكأس الوزارة لقفز الحواجز

توج وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د .حممد بن �سعود املقبل م�ؤخراً،
الفار�س عبداهلل وليد �شربتلي بط ً
ال لك�أ�س وزارة التعليم ،الذي �أُقيم �ضمن
فعاليات اليوم الثاين للبطولة الدولية لقفز احلواجز على ك�أ�سي وزارة
التعليم ،ووزارة الريا�ضة .و�أ�شاد د .املقبل بالتنظيم ال��ذي مت يف هذه
املناف�سة ،مو�ضحاً �أن الوزارة ت�شارك بدعم خم�س م�سابقات للفرو�سية،
ملا فيها من تعزيز ودعم الن�شء ،وتعريفهم بريا�ضة الفرو�سية .و�أ�ضاف د.
املقبل �أن اململكة لها ال�سبق يف كثري من املنا�سبات الدولية ،ومبثل ه�ؤالء
ال�شباب وال�شابات ن�أمل �أن يكون امل�ستقبل زاهراً لهذه الريا�ضة ،بدعم من
القيادة حفظها اهلل .وجنح ال�شربتلي يف حتقيق لقب ك�أ�س وزارة التعليم
بعد �أن �أنهى اجلولة الفا�صلة بدون �أخطاء ،يف حني ذهب املركز الثاين
للفار�س خالد بن عبدالرحمن املبطي ،وحقق املركز الثالث الفار�س عبداهلل
الغامدي ،ونال املركز الرابع عبداهلل الراجحي ،واخلام�س عبداهلل �آل
ال�شيخ.

االختبارات النهائية والنصفية
«عن بعد» بجامعة أم القرى
ُ

�أعلنت جامعة �أم القرى ،الأحد املا�ضي� ،إجراء االختبارات الن�صفية
والنهائية «عن بُعد» للف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي ١٤٤٢هـ.
وقالت اجلامعة ،يف بيان :ق ّررت جامعة �أم القرى� ،إجراء االختبارات
الن�صفية والنهائية «عن بُعد» للف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي
١٤٤٢هـ؛ با�ستثناء الربامج التعليمية واملقررات العمل ّية �أو التدريبية
التي تتطلب االختبار ح�ضور ًّيا وف ًقا للإجراءات االحرتازية.
و�أو�ضحت �أنه يف حال تطلبت بع�ض املقررات التعليمية �أو التدريبية
احل�ضور لالختبارات ف�سوف يتم �إ�شعار طلبة كل مقرر من قبل الق�سم
املعني والرتتيب لذلك؛ وفق الأنظمة واللوائح والإج��راءات الوقائية
واالحرتازية وتعليمات وزارة ال�صحة.
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مراكز «لقاح كورونا» بالجامعات استمرار
لجهودها في خدمة المجتمع

ا�ستمراراً للجهود التي تبذلها
وزارة التعليم مبتابعة واهتمام معايل
وزي���ر التعليم د .حمد ب��ن حممد
�آل ال�شيخ يف التكامل مع اجلهود
الوطنية للحد من تداعيات فريو�س
ك��ورون��ا؛ ب���د�أ ع��دد م��ن اجلامعات
يف جتهيز مراكز تقدمي اللقاحات
مل��ن�����س��وب��ي��ه��ا وذوي���ه���م وامل��واط��ن�ين
واملقيمني ،من خالل �ضمان تطبيق
الإج��راءات االحرتازية كافة ،ومنح
�أول��وي��ة التطعيم بح�سب الفئات
والأعمار وفق الأنظمة الإلكرتونية
املعتمدة.
وت����أت���ي ه���ذه اخل��ط��وة بافتتاح
مراكز تقدمي اللقاحات كوفيد-19
يف اجلامعات؛ ت�أكيداً على دورها

يف خدمة املجتمع ،وم�س�ؤوليتها يف
امل�شاركة الوطنية لتح�صني الأفراد
من الإ�صابة بالفريو�س ،كما ت�أتي
�ضمن �سل�سلة طويلة م��ن العمل
امل�شرتك مع اجلهات ذات العالقة
للحد من تداعياته.
وك��ان��ت اجل��ام��ع��ات م��ن��ذ الأول
م���ن ف�ب�راي���ر  2020ب��ع��د توجيه
معايل وزير التعليم ب�إعداد خطط
الطوارئ للوقاية من خطر كورونا؛
ب��د�أت بربامج وفعاليات و�أن�شطة
جم��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ال��ف�يرو���س،
واتخاذ كافة الإجراءات االحرتازية
مل��واج��ه��ت��ه ،ك��م��ا مت ت�����س��خ�ير كل
�إم��ك��ان��ات��ه��ا ال��ب�����ش��ري��ة وال��ف��ن��ي��ة يف
امل�ست�شفيات اجلامعية وامل��راك��ز

ال�صحية للم�شاركة مع م�ؤ�س�سات
مبان
الدولة� ،إىل جانب تخ�صي�ص ٍ
للعزل ،و�أخ���رى للحجر ال�صحي،
كذلك تعزيز م�شاركة �أع�ضاء هيئة
التدري�س والباحثني يف اجلامعات
لتقدمي درا�ساتهم العلمية و�أبحاثهم
واب��ت��ك��ارات��ه��م مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة،
مم���ا ���س��اه��م يف حت��ق��ي��ق اململكة
املركز الأول عربياً و 12على دول
جمموعة الع�شرين ،و 14عاملياً يف
ن�شر الأبحاث العلمية ذات العالقة
بفريو�س كورونا� ،إ�ضافة �إىل تقدمي
امل����ؤمت���رات وامللتقيات وال��ن��دوات
العلمية وور�ش العمل خالل عام من
عمر اجلائحة ،وتوج ذلك بالإعالن
عن بدء التجارب ال�سريرية لإنتاج

ل��ق��اح ���س��ع��ودي ل��ك��ورون��ا بوا�سطة
ال��ف��ري��ق ال��ع��ل��م��ي ب��ج��ام��ع��ة الإم���ام
عبدالرحمن بن في�صل.
وت�����س��ت��م��ر ج���ه���ود اجل���ام���ع���ات
بالإعالن عن مراكز تقدمي اللقاحات
يف ج��ام��ع��ات امل��ل��ك ���س��ع��ود ،ون��ورة
بنت عبدالرحمن ،والإم���ام حممد
ب��ن �سعود الإ���س�لام��ي��ة ،واملجمعة،
وب��ي�����ش��ة ،و�أم ال��ق��رى ،وال��ط��ائ��ف،
وح��ائ��ل ،وج����ازان ،وح��ف��ر الباطن،
وغريها ،من خالل جتهيز عيادات
وطواقم �إداري��ة وطبية متخ�ص�صة؛
ل�ضمان ان�سيابية رحلة التطعيم
ب����دءاً بالت�سجيل ،و���ص��والً لتلقي
اجلرعة ومغادرة املركز مع تطبيق
الإجراءات االحرتازية والوقائية.

سعد بن سعود يرأس اللجنة التشاورية
للجامعات السعودية

انُتخب الأم�ير الدكتور �سعد بن
�سعود بن حممد عميد كلية الإعالم
واالت�صال يف جامعة الإم��ام حممد
بن �سعود الإ�سالمية رئي�ساً للجنة
الت�شاورية امل�شرتكة بني اجلامعات
ال�سعودية لكليات و�أق�سام الإعالم
واالت�صال ،وانتخب الدكتور �شاكر
ال���ذي���اب���ي رئ��ي�����س ق�����س��م الإع��ل�ام
الإل���ك�ت�روين باجلامعة ال�سعودية
الإلكرتونية �أميناً للجنة .جاء ذلك
خ�لال االج��ت��م��اع الت�شاوري الأول
لعمداء كليات و�أق�سام الإع�لام يف
ال�سعودية الذي عقد ،م�ؤخراً ،عرب
تقنية االت�صال املرئي و�ضم �أع�ضاء
اللجنة ُعمداء كليات ور�ؤ�ساء �أق�سام
الإعالم يف اجلامعات ال�سعودية.
و�أو�ضح الأمري �سعد �آل �سعود يف
ت�صريح له �أن االجتماع بحث عدداً
من املو�ضوعات بعد موافقة وزارة

د� .سعد بن �سعود
التعليم يف �إيجاد جلنة موحدة ت�ضم
كليات و�أق�سام الإع�ل�ام واالت�صال
باجلامعات ال�سعودية بهدف الت�شاور
والتطوير الأداء يف درا�سة الإعالم،
ورف����ع م�����س��ت��وى الأداء م��ن خ�لال
درا�سة الأفكار والتجارب امل�شرتكة
بهذا ال�ش�أن وتعزيز مفهوم املنظومة

انطلقت يوم الأحد املا�ضي 16
رج��ب 1442هـ برامج وفعاليات
االح���ت���ف���اء ب���الأ����س���ب���وع ال��وط��ن��ي
ل��ل��م��وه��ب��ة والإب������داع يف �إدارات
ال��ت��ع��ل��ي��م مب��ن��اط��ق وحم��اف��ظ��ات
اململكة ،حيث �أكدت وزارة التعليم
ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل��ه م���ن خ�ل�ال من�صة
مدر�ستي ،مبا يتوافق مع املرحلة
احلالية وملدة �أ�سبوع.
وي�أتي �أ�سبوع املوهبة والإب��داع
ح��ر���ص��اً م��ن وزارة التعليم على
رعاية الطلبة املوهوبني ،وحت�سني
البيئة التعليمية املحفزة للإبداع
واالبتكار ،حيث مت اعتماد الأ�سبوع
الوطني للموهبة والإبداع املتزامن
م���ع ال���ي���وم اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��م��وه��ب��ة
والإب���داع امل�صادف يف الثالث من
مار�س من كل عام كمنا�سبة تربوية

تُعنى بن�شر ثقافة املوهبة والإبداع،
وتوعية املجتمع التعليمي واملحلي
ب�أهميتها ،من خالل تنفيذ جمموعة
برامج وفعاليات متنوعة ت�سهم يف

د .الذيابي
املتعلقة بني اجلامعات واال�ستفادة
م��ن ال��ت��ج��ارب يف جم���ال الإع��ل�ام؛
مب��ا يحقق نقل اخل�ب�رات وتعميم
الفائدة على كليات و�أق�سام الإعالم
لينعك�س على خمرجات ما تقدمه
من برامج تلبي متطلبات �سوق العمل
يف ال�سعودية .من جهته قال الدكتور

د .ال�صفدي
الذيابي �أن االجتماع ُعقد برعاية
اجل��ام��ع��ة ال�����س��ع��ودي��ة الإل��ك�ترون��ي��ة
مبتابعة من الدكتورة ليلك ال�صفدي
رئي�سة اجل��ام��ع��ة ،على �أن تتوىل
اجلامعة �أعمال و�أمانة هذه اللجنة
يف دورتها الأوىل ،متمن ًيا �أن تكلل
�أعمال هذه اللجنة بالنجاح والتوفيق.

انطالق فعاليات األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع

ن�شر ثقافة املوهبة والإب���داع وفق
منهجية علمية تتنا�سب مع الفئات
امل�ستهدفة.
وتت�ضمن �آلية التنفيذ تخ�صي�ص

�أول خ��م�����س دق��ائ��ق م��ن احل�صة
الأوىل يف من�صة مدر�ستي لإبراز
منجزات وزارة التعليم يف رعاية
امل��وه��وب�ين ،وت��ن��ف��ي��ذ ال��ف��ع��ال��ي��ات
املختلفة كعر�ض جت��ارب الطالب
واملعلمني ،وور�ش العمل عن بُعد،
واللقاءات التوعوية ،وامل�سابقات،
وامل��واد الإعالمية .كما خ�ص�صت
ال���وزارة ب��رن��اجم��اً لأول��ي��اء الأم��ور
وامل��ع��ل��م�ين وال���ط�ل�اب و�إدارات
و�أق�سام ومكاتب التعليم واملجتمع
املحلي ،وال���ذي �سينفذ ع��ن بُعد
متا�شياً م��ع االح�ت�رازات املطبقة
باململكة ،من خ�لال �إع��داد خطة
زمنية خا�صة ب���الإدارة �أو الق�سم
للفعاليات وتنفيذ اخلطة الزمنية
وتوثيق الفعاليات ورفعها للإدارة
العامة للموهوبني.
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دراسات

فريق سعودي يسجل براءة اختراع لدواء يحسن عمل «القلب» قــــــــــــــــرأت لك..
جن��ح ف��ري��ق علمي م��ن جامعة
امللك عبدالعزيز ،يف ت�سجيل براءة
اخ�تراع ر�سمياً يف مركز ب��راءات
االخ��ت��راع يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
الأم��ري��ك��ي��ة ،مل��رك��ب ط��ب��ي جديد
يُح�سن عمل ع�ضلة القلب ،بعد �أن
جنحت اختباراته على حيوانات
ال��ت��ج��ارب يف م��راح��ل��ه ال�سابقة
ل�لا���س��ت��ع��م��ال ال��ب�����ش��ري .و�أو���ض��ح
ا�ست�شاري طب قلب الأطفال بكلية
الطب بجامعة امللك عبدالعزيز،
وع�ضو الفريق الطبي امل�شارك يف
ه��ذا البحث ،الربوفي�سور �أحمد
بن �سعيد �أزهر� ،أن االخرتاع يتعلق

برتكيبة ُم�ستحلب
ن��ان��و ،ت�شتمل على
م���ادة «كري�سيتني»
والتي بدورها تُعزز
ب�شكل كبري ن�شاط
ال����ق����ل����ب وت���ع���ال���ج
�����ض����ع����ف ال���ق���ل���ب
والأوع��ي��ة الدموية
امل��رت��ب��ط مبتالزمة
التمثيل الغدائي.
و�أ���������������ش��������������ار
الربوفي�سور �أزه��ر
�إىل �أن ال��ع��م��ل مع
الفريق ا�ستمر طوال

ل��ل��و���ص��ول للنتيجة
التي تُوجت ب�براءة
اخ���ت���راع �� ُ�س��ج��ل��ت
للجامعة ،ما ي�ؤكد
امل���ك���ان���ة ال��ع��ل��م��ي��ة
وال���ك���ف���اءة امل��ه��ن��ي��ة
ل��ل��م��ت��خ�����ص�����ص�ين
ال�سعوديني ب�شكل
ع���������ام وج����ام����ع����ة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز
ب�������ش���ك���ل خ����ا�����ص،
د� .أزهر
ال���ذي���ن ي�����س��ه��م��ون
بخرباتهم و�أبحاثهم
ثالث �سنوات يف ال��ت��خ��ف��ي��ف �أو ع��ل�اج ع���دد

م���ن الأم����را�����ض امل���زم���ن���ة ب��ط��رق
«وب���روت���وك���والت» ط��ب��ي��ة م��ت��ج��ددة
ومبمار�سات حديثة.
وي��ت��أل��ف الفريق العلمي ال��ذي
ح�����ص��ل ع���ل���ى ب�������راءة االخ���ت��راع
التي ُ�سجلت عاملياً يف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة م ��ؤخ��راً من:
الربوفي�سور �أ�سامة عبداحلكيم
�أح��م��د ،وال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة �أحمد
فهمي ،والربوفي�سور �أحمد �سعيد
�أزه�����ر ،وال���دك���ت���ورة ن����ورا �أح��م��د
ح�����س��ن ،وال�بروف��ي�����س��ور حم��م��ود
املا�س ،والربوفي�سور هاين حممد
عبدامللك البا�سو�سي.

أكثر من  20مليون سنة خسرها العالم بسبب كورونا

ك�شفت درا�سة علمية �أن العامل
فقد �أكرث من  20.5مليون �سنة من
«عمر �أفراده» ب�سبب جائحة فريو�س
ك��ورون��ا يف  81دول��ة ح��ول العامل،
وفقا ل�صحيفة الغارديان.
وتظهر الدرا�سة ،التي �أجراها
مركز الأبحاث يف ال�صحة واالقت�صاد
بجامعة بومبيو فابرا يف بر�شلونة،
�أن ف�يرو���س ك��ورون��ا ق��د ت�سبب يف
خ�سائر �أكرب بكثري يف تلك البلدان
التي ت�أثرت ب�شدة ،و�أكدت �أن عدد
�سنوات العمر املفقودة ب�سبب هذا
الوباء ترتاوح ما بني � -9 2أ�ضعاف

ال�سنوات املفقودة ب�سبب الإنفلونزا
املو�سمية.
و���س��ن��وات ال��ع��م��ر امل��ف��ق��ودة هي
الفرق بني عمر الفرد عند الوفاة
ومتو�سط العمر ال��ذي كان متوقعاً
�أن يعي�شه.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن الرجال
�أكرث ت�أثرا بكثري من الن�ساء يف هذه
اجلائحة ،فقد كانت �سنوات حياتهم
املفقودة �أعلى.
وعلى الرغم من �أن كبار ال�سن
ه��م الأك�ث�ر عر�ضة خلطر امل��وت
يف ال��ب��ل��دان الغنية� ،إال �أن �أك�بر

عدد من �سنوات العمر املفقودة
كان بني الأ�شخا�ص الذين ترتاوح
�أع��م��اره��م ب�ين  55و 75ع��ا ًم��ا
بن�سبة  ،%44وب��ل��غ��ت ٪30.2
للأفراد الذين تقل �أعمارهم عن
 55عا ًما ،و  ٪25يف الأ�شخا�ص
ا لأكرب من  75عا ًما.
كما وجد م�ؤلفو الدرا�سة �أن ن�سبة
�أكرب من �سنوات العمر املفقودة يف
البلدان الأك�ثر ثراء كانت من كبار
ال�سن ،ولكن يف البلدان املنخف�ضة
واملتو�سطة الدخل كانت �أكرب خ�سارة
يف �سنوات العمر من الأفراد الذين

ماتوا يف �سن � 55أو �أقل.
ولفت الباحثون �إىل �أنهم �أخذوا
يف االعتبار �أن اجلائحة �أدت �إىل
وفاة �أكرث من  1279866حالة وفاة
يف  81دولة ،بالإ�ضافة �إىل بيانات
متو�سط العمر املتوقع وتوقعات
�إجمايل الوفيات الناجمة عن كورونا
ح�سب البلد.
وي��ق��درون �أن��ه يف املجموع ،رمبا
تكون � 20507518سنة من العمر
قد �ضاعت ب�سبب كوفيد 19 -يف
 81دول��ة ،مبتو�سط  16عا ًما لكل
حالة وفاة فردية.

«مسالم» أول روبوت يفهم اللهجة المحلية للمملكة
ط� َّور الباحث ال�سعودي الدكتور
منوذجا لروبوت
في�صل ال�سرهيد،
ً
ي��ف��ه��م ال��ل��ه��ج��ة امل��ح��ل��ي��ة للمملكة،
لي�صبح �أول �إن�سان �آيل يف العامل
يتوا�صل بهذه اللهجة ،وقام الدكتور
في�صل ال�سرهيد ،الأ�ستاذ امل�ساعد
يف الذكاء اال�صطناعي والروبوتات
يف اجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية،
ب��ال��ب��ح��ث يف امل�������ش���روع وت��ط��وي��ر
الروبوت يف غ�ضون عامني بعد تلقي
التمويل من اجلامعة.
وق����د �أط���ل���ق ال�����س��ره��ي��د ا���س��م
«م�سامل» على الروبوت ،وهو منوذج
�أويل وي��ج��ري ت��دري��ب��ه ل��ب��ن��اء بنك
من  100.000حمادثة من خالل
تكنولوجيا التعلم العميق� ،إال �أنه
ال يعتمد على الرتجمة ،كما متت
برجمة الروبوت لرف�ض اال�ستجابة
�إذا مل يكن على ثقة كافية للإجابة
على �س�ؤال.
ويف حال ا�ستقباله لبع�ض الأ�سئلة
ال��ت��ي ال مي��ت��ل��ك ل��ه��ا �أي �إج��اب��ات

وا�ضحة �أو موثوق منها ،ف�إنه ميتنع
عن الإجابة ويت�شاور مع الدكتور يف
وق��ت الح��ق ملعرفة كيفية الإج��اب��ة
على الأ�سئلة ال�صعبة.
وعمل الدكتور ال�سرهيد بالتعاون
مع �شركة حملية يديرها مهند�سون
�سعوديون لت�صميم الروبوت ،وبعد
تلقيه التمويل من اجلامعة ،يُخطط
للعمل على طبعة ثانية من الروبوت
لتطوير �أج����زاء ج�سمه وق��درات��ه
على احلركة ،ومت توظيف الروبوت
«م�سامل» حدي ًثا من قبل قناة املجد
ووقعت �أول عقد عمل لها معه.
وف�سر الدكتور ال�سرهيد اختياره
لهذا اال�سم ،م�ؤكداً �أن البع�ض يعتقد
�أن الروبوتات متثل تهديدًا للب�شر،
وت�����س��ت��ويل ع��ل��ى وظ��ائ��ف��ه��م ،وم��ن
هنا ج��اءت ت�سمية ال��روب��وت الآيل
بامل�سامل ،للإ�شارة �إىل �أنه ال يق�صد
ريا �إىل �أنه
ال�شر �أو الإي���ذاء ،م�ش ً
يعار�ض تلك النظريات التي ترى يف
الروبوتات تهديدًا للب�شر.
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تدريس العلوم لألطفال نهج
االكتشاف
ت�أليفJoseph Abruscato, Donlad A. :
Derosa
ترجمة :د .جهاد علي املومني
النا�شر :دار جامعة امللك �سعود
ي�سهم ه��ذا الكتاب
يف مت���ك�ي�ن م��ع��ل��م��ي
ال��ع��ل��وم م��ن مواجهة
ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي
ت������واج������ه������ه������م يف
الف�صول الدرا�سية،
و�إعدادهم لتدري�س
ال��ع��ل��وم م��ن خ�لال
اال����س���ت���ق�������ص���اء
واالك����ت���������ش����اف،
وو���ض��ع اخلطط
الدرا�سية و�إدارة
ه���ذه الف�صول،
وحت�������ق�������ي�������ق
ت��ك��ام��ل ال��ع��ل��وم
م����ع امل���ج���االت
الأخ������رى ،وت���ق���دمي �أف�����ض��ل
املمار�سات العلمية لهم.
�إىل جانب طرق و�إ�سرتاتيجيات التدري�س الفعالة
التي ت�شجع الأط��ف��ال على تعلم العلوم� ،إىل جانب
تقدمي حمتوى علمي ومفاهيم �أ�سا�سية تتعلق بعلوم
الأر���ض والف�ضاء واحلياة وعلوم الفيزياء على �شكل
تطبيقات عملية حتفز املتعلمني على اال�ستق�صاء
العلمي واالكت�شاف لتحقيق التعلم ذي املعنى.
وم��ن امل�ؤمل �أن يكون ه��ذا الكتاب املرتجم دلي ً
ال
عملياً للمعلمني ب�شكل عام ،ومقرراً درا�سياً ومرجعاً
علمياً لكافة املتخ�ص�صني يف املناهج وطرق التدري�س
وتكنولوجيا التعليم.

دليل استخدام برمجيات
 PHETفي تدريس الفيزياء
للمرحلة الثانوية
�إع������داد :د .خ��ال��د
ب���ن ح��م��د ال��ر���ش��ي��د،
د .حم��م��د ب���ن علي
اجل�لال ،د� .إبراهيم
بن حممد الأ�سمري،
د� .سعيد بن ح�سني
�آل حمي
ال���ن���ا����ش���ر :دار
ج����ام����ع����ة امل���ل���ك
�سعود للن�شر
ت��ع��ت�بر �أدل����ة
فيت «»PHET
م��رج��ع��ا لطرق
التدري�س مل��واد
الأح���ي���اء وال��ف��ي��زي��اء
والكيمياء عرب برجميات « »PHETعلى احلا�سب
الآيل لطالب وطالبات املرحلة الثانوية.
وق��د ا�ستهدفت الأدل���ة تقدمي �إر���ش��ادات داعمة
ملعلمي العلوم ال�ستخدام الربجميات داخل الف�صول
الدرا�سية ،وتغيري الأمناط التدري�سية التي ال تنا�سب
تعليم العلوم ،وبخا�صة يف املرحلة الثانوية.
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نظمته طالبات املاج�ستري بق�سم الرتبية الفنية ب�إ�رشاف د .تهاين العريفي

«بصمة سعودية» أول معرض افتراضي
للفن الرقمي بالمملكة
اشتمل المعرض على خمس قاعات افتراضية للوحات الفنية باإلضافة إلى معرض الفيديو
تقرير :قما�ش املني�صري
نظمت طالبات املاج�ستري بق�سم
ال�ترب��ي��ة الفنية م��ق��رر «الت�صميم
والإع�ل�ان»� ،أول معر�ض افرتا�ضي
للفن الرقمي بجامعة امللك �سعود
وعلى م�ستوى اململكة ،حتت �شعار
«ب�صمة �سعودية» ،وذل��ك مببادرة
و�إ���ش��راف من الدكتورة تهاين بنت
حم��م��د ال��ع��ري��ف��ي ،وب��ال��ت��ع��اون مع
فريق العمل امل��ك��ون م��ن الدكتورة
عبري املقرن ،الدكتورة نورة اجلماز،
وطالبات املاج�ستري مبقرر الت�صميم
والإع��ل�ان� :أ���س��م��اء ال�ترك��ي� ،سارة
ال���زه���راين� ،أح��ل�ام امل��ال��ك��ي ،مها
اخل��رج��ي ،م��ن�يرة البي�شي ،ون��وف
العمرية ،وذلك لإبراز �أهم خمرجات
مقرر الت�صميم والإعالن.
 5قاعات افرتا�ضية
ا�شتمل امل��ع��ر���ض الرئي�س على
خم�س قاعات افرتا�ضية للوحات
ال��ف��ن��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل معر�ض
الفيديو ،وم َّثل حدثاً مهماً يف �ساحة
ال��ف��ن��ون الت�شكيلية ك����أول معر�ض
افرتا�ضي يف جمال الفنون الرقمية
املعا�صرة التي تعتمد على احلا�سب
الآيل يف �إنتاجها ،و�ضم املعر�ض
العديد من الأعمال الفنية الرقمية
الفائقة الإبداع ،والتي جمعت عدة
�أحداث اجتماعية وثقافية و�صحية
م��ه��م��ة� ،شملت ال��ت��وع��ي��ة بجائحة
فايرو�س كورونا كوفيد  ،19وحب
ال��وط��ن ،واخل���ط ال��ع��رب��ي ،وال��ف��ن
التجريدي ،وف��ن القط الع�سريي،
وهو �أحد الفنون الرتاثية القدمية يف
منطقة ع�سري جنوب اململكة ،وذلك
من خالل ا�ستخدام برامج الت�صميم
الرقمي ب�أ�سلوب مبتكر و�أ�ساليب
تقنية رقمية متنوعة فاعلة.
تنقل ذاتي
م َّكن املعر�ض ال��زوار من التنقل
ذات ًيا بني القاعات ،والتي تنوعت
ما بني ت�صاميم حب الوطن والذي
يعرب ع��ن ال���والء املح�ض للمملكة
العربية ال�سعودية وروح االنتماء
ل��ه��ذا ال��وط��ن العظيم م��ن �إب���داع
ال��ط��ال��ب��ات ،وك��ذل��ك ت�صاميم فن
التجريد وهو فن يعتمد يف الأداء
على �أ�شكال ومن��اذج جم��ردة تن�أى
عن م�شابهة امل�شخ�صات واملرئيات
يف �صورتها الطبيعية والواقعية،
وكذلك مت �إن�شاء معر�ض فن اخلط
ال��ع��رب��ي وال����ذي ي��ع��ت�بر م��ن �أب���رز
الفنون العربية الإ���س�لام��ي��ة ،فهو
طريقة للتعبري الرمزي والت�صوير

الدقيق للغة واحتوى هذا املعر�ض
ع��ل��ى ل��وح��ات احل����روف ال��ع��رب��ي��ة
والكثري من العبارات الإ�سالمية.
كلنا م�س�ؤول
ومتا�ش ًيا م��ع ال��ظ��روف الراهنة
النت�شار فايرو�س كورونا ولأهمية
امل�ساهمة يف توعية املجتمع بخطورة
ه��ذا الفايرو�س و���ض��رورة االلتزام
ب���الإج���راءات االح�ترازي��ة ،فقد مت
�إن�شاء ت�صاميم حتت عنوان «كلنا
م�س�ؤول» حيث �شملت هذه القاعة
ت�صميمات تعرب عن �أهمية االلتزام
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة ،واحتوت
على العديد من الفيديوهات بتقنية
الديجيتال ،والكثري من الت�صاميم
املتنوعة واجلميلة.
�أغلى وطن
وت���ت���ال���ت ب��ع��د ذل����ك امل��ع��ار���ض
االف�ترا���ض��ي��ة ،حيث د�شنت وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
غ���ادة بنت عبدالعزيز ب��ن �سيف،
بتاريخ � 6صفر 1442هـ ،وبرعاية
من وكالة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
باملدينة اجلامعية للطالبات� ،أحد
�أه���م امل��ع��ار���ض االف�ترا���ض��ي��ة حتت

م�سمى «�أغلى وطن» وذلك مبنا�سبة
اليوم الوطني ال�سعودي.
تكامل معريف
كما مت بتاريخ  13ربيع الأول

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

1442هــ وب��ج��ه��ود م�����ش��ك��ورة من
الدكتورة عبري املقرن والدكتورة
ه��ي��ام امل��و���س��ى وال��دك��ت��ورة تهاين
العريفي وال��دك��ت��ورة ن��ورة اجلماز

والأ�ستاذة نورة العجيمي والأ�ستاذة
غ����ادة امل��ع��م��ر؛ �إط��ل��اق امل��ع��ر���ض
االف�ت�را����ض���ي امل�����ص��اح��ب مللتقى
التكامل املعريف الذي نظمته وزارة
التعليم برعاية معايل وزير التعليم
الدكتور حمد بن حممد ال ال�شيخ،
وا�شتمل املعر�ض على ت�سع قاعات
افرتا�ضية للوحات الفنية ومعر�ض
ال��ف��ي��دي��و ،وت��ت��ال��ت ال��ع��دي��د من
التجارب االفرتا�ضية يف املعار�ض
الفنية بجامعة امللك �سعود ،بعد
ذلك لتكون حلقة و�صل بني الفنون
املختلفة واملتنوعة وبني جميع فئات
و�أطياف املجتمع.
ر�ؤية ور�سالة و�أهداف
تتمثل ر�ؤي��ة ق�سم الرتبية الفنية
يف �أن يكون الق�سم ذا مكانة رائدة
ومتميزة على امل�ستويات املحلية
والإقليمية؛ من خالل تهيئة البيئة
ال�ترب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والبحثية
الف ّعالة التي متكنه من القيام بدوره
يف �إع����داد معلمني ومتخ�ص�صني
وباحثني؛ يتميزون بالكفاءة واجلودة
وت��ق��دمي خ��دم��ات ثقافية وعلمية
خلدمة املجتمع.

وي�����س��ع��ى ال��ق�����س��م �إىل حتقيق
ال���ر����س���ال���ة ال�ت�رب���وي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة
واملهنية يف جم��ال �إع���داد املعلمني
واملتخ�ص�صني يف جم���ال الرتبية
الفنية وال��ف��ن��ون ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
االهتمام بالبحث العلمي وتقدمي
اخلدمات التخ�ص�صية واال�ست�شارات
املهنية التي ترثي التخ�ص�ص علمياً
وتفي بحاجات املجتمع بقطاعيه
احلكومي والأهلي.
وتتمحور �أه���داف الق�سم حول
�إع����داد معلمني ومتخ�ص�صني يف
جم���ال ال�ترب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة وال��ف��ن��ون
بدرجة البكالوريو�س ،واملاج�ستري
والدكتوراه ،وت�أهيل و�إعداد قيادات
متخ�ص�صة يف جم���االت الرتبية
ال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى التعليمي
والإداري ،و�إع��داد متخ�ص�صني يف
جم���االت ال��ف��ن��ون املختلفة للعمل
يف القطاعني احلكومي والأهلي،
�إ�ضافة لتو�سيع م��دارك الدار�سني
ن��ح��و جم�����االت ال�ت�رب���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة
احل��دي��ث��ة وتطبيقاتها يف جم��ال
تدري�س الرتبية الفنية يف مدار�س
التعليم العام.

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

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

عندما تحول األديب إلى طبيب!
هل ي�ستطيع الإن�سان �أن ينجح يف حياته دون
�أن ي�ضطر لإثبات ذلك للآخرين؟
بالت�أكيد ي�ستطيع ،طاملا �أن املتعة ال�شخ�صية
والرغبة الذاتية هي التي حتت�ضن هذا النجاح
وتقف خلفه؛ دون �أن يكون هاج�س الآخ��ري��ن
حا�ضراً كمربر �أو �سبب يدفعنا للنجاح �أو نلهث
خلفه! ولهذا غالباً ينجح الإن�سان الذي ي�ستمتع
بعمله وي�شتاق �إليه �أك�ثر من �أول��ئ��ك الذين مت
فر�ض النجاح عليهم ،و�أعني بهم �أولئك الذين مت
حتديد �إطار للنجاح لهم ور�سم �صورة منطية له
يف �أذهانهم ف�ساروا خلف هذه ال�صورة النمطية
بتثاقل وتثا�ؤب!
كم ع��دد الأط��ف��ال الذين يتحدثون علناً عن
رغباتهم يف �أن يكونوا �أط��ب��اء �أو مهند�سني �أو
طيارين؟
تلك املهن النموذجية التي تدغدغ خياالت
الأطفال النا�شئة؛ رمبا كنا �ضمن جمموعة �أولئك
الأط��ف��ال الذين حلموا يوماً ما بهذا النوع من
امل�ستقبل! يف الواقع هي لي�ست �أحالم الأطفال،
بل هي غالباً �أحالم �أبائهم و�أ�سرهم التي حتاول
جاهدة �أن ي�سري هذا الطفل على حبل الأحالم
دون �أن يقع �أو يت�أرجح؛ لتحقيق م�ستقبل عائالتهم
التي مل ت�سمح لها الظروف يف حتقيق ذلك ،لكنّ
النهاية ت�أتي �أحياناً ُمغايرة حينما يكون الت�أرجح
هو البداية وال�سقوط امل�ؤمل هو اخلامتة!
حتدثت يوماً مع طبيب يف �سنة االمتياز مل
يعد ي�شعر مبتعة احلياة املهنية وال يجد حما�ساً
ملُمار�سة املهنة بزيها الأنيق ووجاهتها الكبرية!
مل يكن تخ�ص�ص الطب هو االختيار الأول لهذا
الطبيب ،بل ك��ان مياالً ل�ل�أدب وال�شعر ،وكان

هكذا تشاد األوطان

املثل ال�شعبي ال��دارج« :حج وبيع
�شغوفاً بالقراءة يف هذا املجال،
م�ساويك» ،فجرف تيار االبتعاث
ل��ك��ن امل��ع��دل ال�تراك��م��ي املرتفع
هذا ال�شاب و�ألقاه يف اليم ،حتى
و�ضغوط الأه��ل كانت لها الغلبة
وجد نف�سه وحيداً بعد �أن ذهبت
حيث �أرادوا �أن يكون هناك طبيب
�سكرة البعثة وحالوتها وح�ضرت
يف العائلة!
الفكرة .لقد ت��رك ذل��ك ال�شاب
لي�ست م�شكلة ه��ذا الطبيب
مقاعد الدرا�سة يف النهاية وعاد
غياب املتعة وال�شغف �أثناء العمل،
ملعانقة احلياة الربية مرة �أخرى
ب��ل ال�����ض��غ��وط ال��ي��وم��ي��ة الكبرية
بتفا�صيلها القا�سية وت�ضاري�سها
ليثبت للآخرين �أن��ه ناجح مهما
احل��ارة! قد نختلف مع خياراته
بدت ت�ضاري�س امللل جتتاح تقا�سيم
ون�ستخف بهواياته ،لكنّ الأهم هو
وجهه وتفا�صيل حياته! لقد حتول
�أنه ذهب مع اختياره.
الأدي����ب �إىل طبيب يف مفارقة
د .خليل اليحيا
ويبقى ال�س�ؤال :كم من الطالب
عجيبة لنامو�س احلياة!
والطالبات من اختار ال�سري يف
وكم من املبتعثني �أو املبتعثات
من ال يعلم �سبباً منطقياً لتواجده يف الغربة �سوى طريق ملجرد �أنّ �أ�صدقاءه �أو جريانه �أو �أقاربه
�أنها رغبة �شخ�ص ما له �أهمية كبرية يف حياتهم ،قد �سبقوه �إليه دون �أن يفكر للحظة واحدة عن
فبينما ي�سري ال��ن��ا���س �إىل �أه��داف��ه��م وحتقيق اختياره احلقيقي وماذا يريد بال�ضبط.
البع�ض م��ن��ا ي��واج��ه��ون حت��دي��ات م�ستمرة،
�أحالمهم ،يبقى ه�ؤالء يبحثون عن �إجابة منطقية
ل�س�ؤال جتاهلوه يف البداية! من �أن��ا؟ ومل��اذا �أنا ويقاومون تلك التوقعات التي يفر�ضها الآخرون
هنا؟! �أتذكر �شاباً قابلته قبل �سنوات يف الواليات عليهم وي�ضعونها �أمامهم ملجرد �أنهم يعملون يف
املتحدة يف معر�ض املهنة ال�سنوي ال��ذي كانت مكان ما �أو يتقلدون من�صباً معيناً.
هم ال يعلمون تفا�صيل هذا العمل ،وال يعنيهم قيود
تنظمه امللحقية الثقافية ال�سعودية ،كان ال يزال
يف معهد اللغة ،حتدثنا حول م�ستقبله الأكادميي هذا املن�صب ،بقدر ما يريد ه�ؤالء �أن تتحقق تطلعاتهم
واملهني؛ �أخ�ب�رين وقتها �أن��ه م��ن ه��واة ال�صيد وتوقعاتهم بنا ًء على �سقف افرتا�ضاتهم التي ال نعلم
وال��رح�لات الربية يف ال�سعودية ،و�أن��ه ال يزال عنها�شيئاًوملنكنيوماً�شركاءيفت�شييدذلكال�سقف.
ي�شعر بغربة املكان ووح�شة الأ�صحاب على الرغم �إنه �أمر مزعج لكنه جزء من الرتكيبة االجتماعية
التي يلزمنا م�سايرتها دون �أن نخ�سر معركة االنت�صار
من الأ�شهر الطويلة التي ق�ضاها يف الغربة.
كان هو�س االبتعاث حينها ي�سيطر على هام�ش لأهدافنا ورغباتنا وطموحاتنا ال�شخ�صية بعيداً عن
احلياة االجتماعية ،وكانت البعثة نافذة م�شرقة حتقيق �أهداف الآخرين بالوكالة!
كلية الطب
ل�سياحة جمانية و�شهادة �أكادميية على غرار

مصفوفة المهارات الوطنية «تصور مقترح»

تُعد املهارات التى يجب �أن ي�صقل بها املتعلم
وعمل ،تُعد هد ًفا � اً
اً
أ�صيل لنواجت التعلم من
عل ًما
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،الأمر الذي يتطلب مراجعة
م�صفوفة القيم واملهارات ب�صورة دورية ومنتظمة
وحتديثها للت�أكد من مالءمتها ومواكبتها للجديد
واحلديث يف املمار�سات احلياتية وف ًقا ملتطلبات
الع�صر.
وقد انطلقت العديد من الر�ؤى والأفكار لتحديد
وحتديث مهارات القرن احلادي والع�شرين ومنها:
� اً
أول :مهارات التعلم والإب��داع الناقد واالت�صال؛
ثان ًيا :مهارات الثقافة الرقمية ،والتى ت�شمل
الثقافة املعلوماتية ،والثقافة الإعالمية ،وثقافة
تقنية املعلومات واالت�صال؛ ثال ًثا :مهارات احلياة
والعمل ،والتى ت�شمل املرونة ،والتكيف ،واملبادرة
والتوجيه الذاتي ،والتفاعل االجتماعي ،والتفاعل
متعدد الثقافات ،والإنتاجية ،وامل�ساءلة والقيادة،
وامل�س�ؤولية.
ف��ك��ل م��ه��ارة م��ن ت��ل��ك امل���ه���ارات حت��ت��اج �إىل
تو�صيف دقيق ومف�صل ي�ستطيع �سرد م�ؤ�شرات
ومراحل هذه املهارة ،وبالتايل يتم تق�سيم املهارة
الواحدة �إىل عدة م�ستويات يرتبط كل م�ستوى
منها مبرحلة تعليمية حمددة ،بل يحدد امل�ستوى
املطلوب حتقيقه يف كل �صف درا�سي ،وبالتايل

يتم ت��وزي��ع��ه على ال��وح��دات ال��درا���س��ي��ة بحيث
تعطى جمتمعة م�ستوى املهارة املطلوب لل�صف
الدرا�سي ثم املرحلة الدرا�سية ،ومن ثم م�ستوى
املهارات املطلوب حتقيقها يف املجال التعليمي
�أو التخ�ص�ص الأكادميي بحيث يتم و�ضع فوا�صل
وا�ضحة ب�ين تلك امل�ستويات تظهر يف �صورة
م�ؤ�شرات �إتقان ممار�سة املهارة واقع ًيا.
وبالتايل ت�ضمن التدرج املعريف املهاري وعدم
التداخل بني امل�ستويات املهارية ،ويتطلب ذلك
مراجعة حمتوى املناهج التعليمية وما يحققه كل
منهج من �إكمال يف م�ستوى املهارة �أفق ًيا ور�أ�س ًيا
وف ًقا ملتطلبات كل مرحلة عمرية ومب��ا يتوافق
مع خ�صائ�صها واحتياجاتها ،وبالتايل التخل�ص
من احل�شو الزائد يف بع�ض املناهج واملقررات،
وم�شاركة اجلهات امل�ستفيدة من املخرجات يف
ت�صميم املناهج.
ويتطلب هذا الأمر وجود كيان علمي متخ�ص�ص
يقوم بدرا�سة وحتليل م��ه��ارات القرن احل��ادي
والع�شرين وحتديد م�ستويات كل مهارة وطرق
�إك�سابها يف امل�ؤ�س�سات التعليمية مبا يتوافق مع
التطور ال�سريع واملتالحق يف جم��االت احلياة
املتعددة واملهن ،كما يف العديد من الدول؛ فعلى
�سبيل املثال يف �أندون�سيا ت�سمى «اللجنة الوطنية

للت�صديق على املهارات» ،ويف كوريا توجد حتت
م�سمى «جمل�س التخطيط االقت�صادي»� ،أما يف
�أملانيا فتوجد حتت م�سمى «الهيئة االحتادية»
وال��ت��ى ت��ق��وم ب ��إ���ص��دار دل��ي��ل لت�صنيف املهن
واملهارات ب�صورة م�ستمرة لتحديث املهن وحتديد
موا�صفاتها التى تبنى عليها الربامج التعليمية
والتدريبية .وعليه ،ك��ان ه��ذا امل��ق�ترح ب�إن�شاء
كيان م�ستقل حل�صر و�صياغة املهارات املطلوب
�إك�سابها للمتعلمني؛ يقوم بتحديثها كل عامني �أو
ثالث مب�شاركة جهات �أخرى ذات عالقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة يف �سوق العمل واملجتمع املدين،
ويتمثل هذا الكيان اجلديد يف الهيئة الوطنية
للمهارات ،تقوم بح�صر املهن احلالية واملتوقع
ظهورها خالل الع�شر �سنوات القادمة ،وحتديد
م�صفوفة امل��ه��ارات لكل مهنة من تلك املهن �أو
الوظيفة؛ ي�شارك فيها اجلهات امل�ستفيدة من
املخرجات التعليمية وهند�سة توزيعها وتطبيقها
على املراحل التعليمية؛ م�سرت�شدة باخلربات
املحلية والعاملية يف هذا املجال.
د .الد�سوقي على بُ ُرل
ق�سم مهارات تطوير الذات
عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

تت�سارع الأحداث ،وتت�سابق عجلة الزمن،
يف ع��امل يعج بالفنت ،ومي��وج بال�شدائد
واملحن؛ فذاك من وط�أة كورونا يئنّ  ،و�آخر
�إىل ال�سالم يحنّ  ،ونحن يف بالد احلرمني
ـ بف�ضل من اهلل ـ ننعم با�ستقرار و�أم��ن،
منّ اهلل علينا بالتوحيد فانت�شلنا من القاع،
و�أكرمنا ب�أطهر البقاع ،و�أمت علينا نِعمه
بقيادة حكيمة متخر بنا عباب املدلهمات،
لرن�سو على �ضفاف الأمان وال�سالم.
يف احلديث «من �أَ�صبح منكم �آمنًا يف
�سربهُ ،معافى يف ج�سده ،عنده قوتُ يومه؛
فك�أمنا حيزت ل��ه الدنيا بحذافريها»،
أ .د .حمود السالمة
ِن َع ٌم ت�ستوجب ال�شكر لواهبها ،وت�ستجلب
العرفان مل�سديها ،فاحلمد هلل �أوالً و�آخ ًرا.
وملا كان قدرنا �أن نعي�ش حياة رغيدة� ،آمنني مطمئنني؛ �سلط علينا
احلا�سدون �سهامهم ،وحاك لنا الكارهون مكرهم }وميكرون وميكر اهلل
هَّ
واللُ خري املاكرين{} .وال يحيق املكر ال�سيئ �إال ب�أَهله{.
�إن مما ينبغي التذكري به ،والت�أكيد عليه مع هجمة الأع��داء وتزاحم
الألداء؛ االعت�صام بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،وااللتفاف
حول قادتنا ومن والهم اهلل �أمرنا ،والذود عن مقدراتنا ومكت�سباتنا ،فلي�س
�شيء �أجمع لوحدتنا وال �أ ّ
مل ل�شملنا من وقوفنا �صفاً متما�س ًكا ،خلف
راية واحدة.لقد و�صف اهلل قو ًما من �ضعاف الإميان واملنافقني بالعجلة،
والإعرا�ض عن دين اهلل ،وعدم الرجوع لوالة الأمر عند املدلهمات ،يقول
وجه �سبحانه
تعاىل }و�إذا جاءهم �أم ٌر من الأمنِ �أو اخلوف �أذاعوا به{ .ثم ّ
ملا ينبغي فقال }ولو ردوه �إىل الر�سول و�إىل �أويل الأمر منهم لَ َع ِل َم ُه الذين
ي�ستنبطونه منهم{ .فااللتفاف حول والة الأمر و�أهل الر�أي هو طوق النجاة
و�سبيل احلياة .وعلى م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم عبء كبري يف الت�أكيد على
ذلك ،وبثه يف نفو�س من�سوبيه من �أ�ساتذة ومتعلمني ،فعندما ي�ست�شعر الفرد
دوره يف منظومة الوطن وم�س�ؤوليته جتاهه؛ �سيكون جنديه الأول وحار�سه
احلاميٍ ،
فبيد �سيبني وبالأخرى �سيحمي ،وهكذا ت�شاد الأوط��ان ،وتعمر
البلدان.
اللهم احفظ لنا ديننا وبالدنا ،ووفق والة �أمرنا و�أعنهم بعونك.
رئي�س حترير جملة الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية

فلسفة التمريض
تت�ضمن فل�سفة كلية التمري�ض �أن لكل �إن�سان كياناً فريداً ،وله حق التطور
يف كل مراحل احلياة بكرامة.
وتتما�شى فل�سفة التمري�ض مع ر�سالة اجلامعة لتعزيز املعرفة والأبحاث،
كما يتبنى برنامج التمري�ض فل�سفة �أن الإن�سان عبارة عن نظام مفتوح يتفاعل
با�ستمرار مع بيئته الداخلية واخلارجية وذلك يف �سبيل حتقيق االحتياجات
الأ�سا�سية �سوا ًء �أكانت ج�سدية ،نف�سية ،ف�سيولوجية ،واجتماعية.
بالإ�ضافة �إىل �أنها كلية ت�شجع االعتماد على العلوم والفنون وتعزيز
التفكري النقدي والبحث العلمي .ويف كلية التمري�ض نحن ن�ؤمن ب�أن املر�ض
هو انحراف عن مفهوم ال�صحة ،فال يوجد حد فا�صل بني ال�صحة واملر�ض،
بل ال�صحة تعترب نقطة تقع على خط م�ستقيم� ،أحد طرفيه العافية والطرف
الآخر هو املر�ض .تت�ضمن فل�سفة كلية التمري�ض كذلك مفهوماً �أ�سا�سياً �أال
وهو االرتقاء واالهتمام ب�صحة الفرد ،والبيئة ،والتمري�ض.
ي�ؤمن �أف��راد الهيئة التدري�سية يف الكلية �أن التعليم يعزز يف جو من
الثقة واالحرتام ،و�أن دوره هو ت�شجيع وتوجيه الطلبة نحو حتقيق �أهداف
الربنامج التدري�سي ،وتقوم املناهج الدرا�سية يف الكلية على ربط مفاهيم
النظريات التمري�ضية بالعلوم البيولوجية واالجتماعية ،كما ت�ستخدم
العملية التعليمية يف تطوير معلومات ومهارات واجتاهات اخلريجني املهنية
نحو تقدمي رعاية متري�ضية متميزة.
اجلازي العتيبي
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بالتن�سيق مع االحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات وللمرة الثالثة على التوايل

فريق من المدينة الطبية
يشارك في «فورموال إي» الدرعية

ضم الفريق  ١١من األطباء و ٦في التمريض و١٤
طاقم إسعافي و 4سيارات إسعاف مجهزة

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

تقرير :فهد احلمود
���ش��ارك ف��ري��ق طبي م��ن املدينة
ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود،
بالتن�سيق م��ع االحت���اد ال�سعودي
لل�سيارات والدراجات النارية ،يف
رعاية وتغطية فعاليات «فورموال
�إي» الدرعية ،للمرة الثالثة على
التوايل ،والتي عقدت خالل الفرتة
 16 - 15رج��ب 1442هـ املوافق
 27 - 26فرباير 2021م.
ثالث م�شاركة
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة �أك����د د .ب��در
عبدالرحمن ال���داود ،رئي�س ق�سم
طب الطوارئ ،والأ�ستاذ امل�ساعد
وا�ست�شاري طب الطوارئ والرعاية
احل��رج��ة� ،أن ه��ذه امل�شاركة تعد
الثالثة على التوايل من قبل املدينة
الطبية بجامعة امللك �سعود ،حيث
كانت امل�شاركة الأوىل عام ٢٠١٨م،
وك��ان��ت �أول فعالية ل��ف��ورم��وال �إي
بال�سعودية ،وال��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت عام
٢٠١٩م ،وت��ع��د امل��دي��ن��ة الطبية
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
الأق���رب ل��ه��ذه الفعالية م��ن حيث
املوقع وامل�سافة واخلربة.
تن�سيق متوا�صل
و�أ�ضاف :بحكم م�شاركة املدينة
الطبية بجامعة امللك �سعود �أ�صبح
ل��دي��ه��ا خ�ب�رة يف امل�����ش��ارك��ة مبثل
ه��ذه الفعاليات وكيفية التعامل
م��ع ���س��ب��اق��ات «ف���ورم���وال �إي» من
ناحية امل�سعفني والطاقم الطبي،
وال��ت��ن�����س��ي��ق ي��ك��ون م���ع املنظمني
يف االحت���اد ال�سعودي لل�سيارات
والدراجات النارية برئا�سة �صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر خ��ال��د بن
���س��ل��ط��ان ب���ن ع���ب���داهلل ال��ف��ي�����ص��ل،
وال��ت��وا���ص��ل م�ستمر ب�ين امل��دي��ن��ة
الطبية واالحت��اد من ناحية طلب
اخل��دم��ات وامل�ساهمة يف تغطية

الفعالية بحكم قرب املدينة الطبية
من الفعالية وهي تقام يف الدرعية،
فاملدينة الطبية �أق��رب م�ست�شفى
متواجد ملبا�شرة حاالت الإ�صابات
اذا وقعت ال �سمح اهلل وهذا �سبب
التن�سيق.
عدة جهات م�شاركة
و�أو���ض��ح د .ال���داود �أن التغطية
الطبية والإ�سعافية لهذه الفعالية مل
تقت�صر على الفريق الطبي التابع
للمدينة الطبية اجلامعية ،بل �شملت

�أي�����ض�اً جهات �أخ���رى م�شاركة من
وزارة ال�صحة ،وم�ست�شفى الدرعية،
وهيئة ال��ه�لال الأح��م��ر ،وال�ش�ؤون
ال�صحية ب��وزارة احلر�س الوطني،
�إ�ضافة لطاقم طبي م�شارك من
مملكة البحرين ال�شقيقة.
عمل تطوعي
ول��ف��ت �إىل �أن امل��دي��ن��ة الطبية
اجلامعية حري�صة على امل�شاركة يف
تغطية هذه الفعالية بحكم قربها
من حلبة ال�سباق ،بالإ�ضافة �إىل

قطاعات �صحية �أخ��رى م�شاركة،
وه��ي امل�ست�شفى الرئي�س املعتمد
ال�ستقبال �أي ح��وادث �إ�صابات ال
�سمح اهلل.
وبالن�سبة للم�شاركني �أو�ضح د.
الداود �أن الغالبية منهم متطوعون
من وقتهم اخلا�ص ،والأطباء كلهم
متطوعون ،وال يح�صلون �سوى على
مكاف�آت معنوية تقدم لهم و�شهادات
�شكر مل�شاركتهم بالفعالية� ،أم��ا
امل�سعفون فبحكم تواجدهم وقربهم

يح�صلون على مكاف�آت تقديرية من
االحتاد ال�سعودي للم�شاركة خالل
ي��وم�ين متوا�صلني وذل���ك تقديرا
جلهودهم.
�أع�ضاء الفريق امل�شارك
و�أفاد �أن الفريق الطبي امل�شارك
من املدينة الطبية اجلامعية ي�ضم ١١
من الأطباء اال�ست�شاريني واملقيمني،
و ٦من طاقم التمري�ض ،و ١٤من
الطاقم الإ�سعايف وامل�سعفني ،ومت
جتهيز م��رك��ز طبي جمهز جتهيز

ك��ام��ل ل��ل��ط��وارئ ،وم��رك��ز وع��ي��ادة
للأمرا�ض التنف�سية جمهزة لفح�ص
وع���زل ح���االت اال���ص��اب��ة بفريو�س
كورونا� ،إ�ضافة لـ � ٤سيارات �إ�سعاف
جم��ه��زة جت��ه��ي��زاً ك��ام� ً
لا لنقل �أي
م�صاب �إىل املدينة الطبية يف حالة
تعر�ضه للإ�صابة ال قدر اهلل.
 45حالة
وط��م��أن د .ال���داود اجلميع ب�أن
احلالة ال�صحية جلميع امل�شاركني
ك��ان��ت ج��ي��دة ب��ح��م��داهلل ومل يتم
التعر�ض لإ�صابات بالغة ،واقت�صرت
الإ�صابات على حاالت ب�سيطة ،ومت
التعامل وعالج  ٤٥حالة يف املركز
ال��ط��ب��ي  ٦م��ن��ه��ا مل��ت�����س��اب��ق�ين ،ومت
نقل حالتني �إىل م�ست�شفى امللك
خالد اجلامعي ملت�سابقني اثنني
�أ�صيبا بحوادث �أثناء ال�سباق ،ومت
�إعطا�ؤهما العالج ال�لازم ومن ثم
خروجهم من امل�ست�شفى.
ً
ً
12
عامليا
فريقا
يذكر �أن الن�سخة احلالية من
�سباق فورموال �إي الدرعية �شارك
ب��ه��ا  24م��ت�����س��اب � ًق��ا م���ن خمتلف
دول ال��ع��امل «فرن�سا � -سوي�سرا
 �أملانيا  -بريطانيا  -الربتغال الربازيل  -نيوزيلندا  -هولندا بلجيكا» ،مثلوا  12فري ًقا عامل ًيا،وه��م� :إينفيجني فريجني ري�سينغ
 :بريطانيا  -مر�سيد�س بنز �إي
كيو � :أمل��ان��ي��ا  -دراغ���ون بين�سكه
�أوت��و���س��ب��ورت  :ال��والي��ات املتحدة
 نيو  : 333ال�صني  -ج��اغ��وارري�سينغ  :بريطانيا � -أودي �سبورت
�آب���ت �شيفلر � :أمل��ان��ي��ا  -دي �أ���س
ت�شيتاه  :ال�صني  -ني�سان �إي دامز
 :فرن�سا  -بي �إم دبليو �أندريتي
موتور�سبورت  :ال��والي��ات املتحدة
 ماهيندرا ري�سينغ  :الهند  -تاغه��وي��ر ب��ور���ش��ه � :أمل��ان��ي��ا  -روكيت
فنتوري ري�سينغ  :موناكو.
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» استطلعت آراء متلقي الجرعات في مركز اللقاح التابع للجامعة
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إجراءات حجز الموعد وتلقي اللقاح سهلة
وميسرة وانطباعات المراجعين إيجابية

د .الزايدي :تعرفت على المركز عبر «

د .الزايدي

الزغيبي

املن�صور

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

» وحجزت الموعد على الموقع بسهولة

املطريي

العنرب

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

ا�ستطالع :فهد احلمود
د�أب � � � � ��ت اجل� ��ام � �ع� ��ة ع� �ل ��ى ت �ل �م ����س
احتياجات املجتمع وتقدمي خدماتها
ملختلف ��ش��رائ�ح��ه ،ويف ه ��ذا الإط ��ار
ً
متكامال لتقدمي لقاح
�أن�ش�أت مركز ًا
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� ً�ا ط�ب�ي� ً�ا
ً
ومتري�ضيا ذا كفاءة ومهنية ال�ستقبال
امل� ��راج � �ع�ي��ن م � ��ن خم �ت �ل��ف � �ش��رائ��ح
ً
يوميا
املجتمع ،على مدى � 6ساعات
م��ن ال���س��اع��ة  11 - 5م �� �س��اءً ،وذل��ك
يف �إط��ار اجلهود التي تبذلها لتلبية
توجيهات القيادة الر�شيدة يف خدمة
امل�ج�ت�م��ع ،وم ��ع ت��زاي��د الإق� �ب ��ال على
املركز �سعت �صحيفة «ر�سالة اجلامعة»
ملتابعة الو�ضع عن كثب وعلى �أر���ض
ال��واق��ع ،ور�صد عملية �إعطاء اللقاح
منذ ا�ستقبال املراجع حلني مغادرته
وت�سجيل انطباعاته ،ونقل �صورة �أقرب
ما تكون للواقع للجمهور الكرمي..
 15دقيقة
يف البداية التقينا الدكتور عبداهلل
بن عو�ض الزايدي ع�ضو هيئة التدري�س
بكلية علوم الأغذية والزراعة ،الذي
�أكد �أن الإجراءات كانت �سهلة جدا من
ناحية عملية الدخول واخل��روج �إىل
مركز اللقاح ،ووجد ح�سن ا�ستقبال
بالإ�ضافة لعملية التنظيم .و�أ�ضاف:
تعرفت على املركز عرب �صحيفة ر�سالة
اجلامعة ،وحجزت املوعد على املوقع
بكل �سهولة وكان قبل يومني ،و�أخذت
موعداً ب�سرعة ،وقد حجزت لنف�سي
فقط ،حيث �إن �أفراد �أ�سرتي مل يتم
احلجز لهم لعدم انطباق ال�شروط
عليهم حتى الآن ،عل ًما �أن �إج��راءات
التطعيم اليوم مل ت�ستغرق مني �أكرث
من  ١٥دقيقة.
انطباع �إيجابي
ح�سن �سلطان جعفري ،موظف يف
ق�سم الطباعة التابع جلامعة امللك
�سعود ،مل ت�ستغرق مدة التطعيم �سوى

المطيري :اتصل بي أحد زمالئي بعد خروجي من المركز
وأخبرته باآللية ونصحته بحجز موعد
 ٣دقائق من وقته ،وقد وجد تعام ً
ال
منظماً و�سل�ساً يف امل��رك��ز دون �أي
تعقيدات تذكر ،و�أ�شار �إىل �أنه علم
عن وجود و�إج��راءات مركز التطعيم
عرب موقع اجلامعة ،وفور علمه بذلك
�سارع يف حجز موعد ،وج��اءه الرد
على حجز املوعد يف نف�س اليوم ،وكان
متحم�ساً للقدوم �إىل املركز و�أخ��ذ
اللقاح ،وبخ�صو�ص �أف��راد عائلته مل
يتلقى �أحد منهم التطعيم حتى الآن،
ح�سبما �أفاد .وختم بالقول :انطباعي

ع��ن ال��ل��ق��اح ج���دا �إي��ج��اب��ي وك��ذل��ك
الإج����راءات االح�ترازي��ة والتنظيمية
املتبعة يف اجلامعة.
�آلية �سهلة ومي�سرة
زميله يف ق�سم الطباعة خالد
جربيل الزغيبي قال� :أعمل يف املطابع،
وقد علمت بتواجد مركز اللقاح �ضد
فايرو�س كورونا من زمالئي يف العمل،
حيث �إن مثل هذه الأخبار يتم تداولها
وتناقلها ب�سرعة ،وعند �إخطاري بذلك
ب��ادرت ف��وراً حلجز املوعد ووج��دت

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

جعفري

الآلية �سهلة ومي�سرة من خالل حجز
امل��واع��ي��د ،وال ي��وج��د �أي تعقيدات
�أو �صعوبات واجهتني ،وبخ�صو�ص
عملية �أخ��ذ اللقاح مل ت�ستغرق مني
منذ و�صويل للمركز حتى �أخذ اللقاح
�سوى ع�شر دقائق ،وبخ�صو�ص عائلتي
و�أطفايل مل ي�شملهم حجز املواعيد
حتى الآن ل��ع��دم انطباق ال�شروط
عليهم ،و�سوف يتم احلجز لزوجتي
خالل الأيام القادمة.
قناعة تامة

�أح��م��د املن�صور ط��ال��ب يف كلية
الإدارة ،جاءته ر�سالة عرب الإمييل
اخلا�ص باجلامعة تت�ضمن معلومات
عن مركز اللقاح مرفق معها الرابط
لت�سجيل وحجز موعد ،وقد �سارعت
بحجز موعد وح�صل على موعد بعد
يوم من احلجز ،وعند قدومه للمركز
وجد جهوداً رائعة من حيث التنظيم
وخدمة ال��زوار و�سهولة الإج��راءات،
ونتيجة قناعته وانطباعه الإيجابي
�أبلغ زم�لاءه الطالب بذلك وب��ادروا

يف الت�سجيل للح�صول على التطعيم
�ضد فايرو�س ك��رورون��ا ،عل ًما ب��أن
وال��ده والدته �سجال ا�سميهما عرب
تطبيق �صحتي وهما حالياً يف انتظار
احل�صول على موعد لتلقي اللقاح.
م�صاب �سابق
عبدالعزيز العنرب طالب يف كلية
العلوم ق�سم اجليولوجيا ،و�صلته ر�سالة
توعوية ع��ن مركز اللقاح املتواجد
باجلامعة ع�بر ر�سالة على بريده
الإلكرتوين اخلا�ص باجلامعة ،وقد
ا�ستهوته الفكرة ووجد املو�ضوع �سه ً
ال
وب�سيطاً عرب راب��ط حجز املواعيد
حيث مل ي�ستغرق موعد احلجز ١٥
دقيقة ،و�أث��ن��اء تلقي اجل��رع��ة وجد
العاملني متعاونني م��ع املراجعني،
والعملية كلها مل ت�ستغرق من وقته ٣٠
دقيقة ق�ضى منها ربع �ساعة بعد تلقي
اجلرعة .وي�ضيف :خالل حديثي مع
زمالئي الطالب وجدت �أغلبهم �سجل
حلجز موعد لتلقي اجلرعة الأوىل
من لقاح كورونا ،و�سوف �أحكي لهم
جت��رب��ت��ي ،وبخ�صو�ص وال���دي فقد
�أ�صيب �سابقاً بفايرو�س كورونا و�سوف
ي ��أخ��ذ اللقاح وك��ذل��ك وال��دت��ي عرب
تطبيق وزارة ال�صحة.
�أن�صح زمالئي
وقال عبداهلل املطريي� :أنا طالب
يف كلية العلوم ،وقد عرفت عن مركز
اللقاحات عرب زميلي بالدرا�سة� ،أر�سل
يل ر�سالة ،ومن ثم دخلت تويرت ح�ساب
اجلامعة وعرفت �آليه الت�سجيل ،ومن
ثم اتخذت اخلطوات للت�سجيل ومت
قبول موعدي لإجراء تلقي اللقاح و�أنا
من حددت املوعد ،وقد وجدت �آلية
الدخول �سريعة و�سهلة جدا وكل �شيء
ك��ان مفهوماً ووا�ضحاً ومل ت�ستغرق
العملية  ١٥دقيقة ،و�أن�صح �إخوتي
وزمالئي بتلقي اللقاح ،وقد ات�صل علي
زميل بعد خروجي من تلقي اللقاح
و�أخربته بالآلية ون�صحته بذلك.

جبريل :آلية حجز المواعيد سهلة وميسرة وعملية
أخذ اللقاح لم تستغرق سوى عشر دقائق
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استجابة األجسام المضادة لدى متعافي كورونا استمرت  10شهور
صحة

�أظهرت درا�سة �إيطالية حديثة
�أن املر�ضى الذين ثبتت �إ�صابتهم
بفريو�س كورونا ،ما زال يوجد لديهم
�أج�سام م�ضادة �ضد الفريو�س بعد
� 10أ�شهر من تعافيهم من املر�ض.
وقام الباحثون بتقييم ا�ستجابات
الأج�������س���ام امل�������ض���ادة ع��ل��ى م���دار
�شخ�صا مت
� 10أ���ش��ه��ر ،ب�ين 30
ً
ت�شخي�صهم ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا يف
منطقة �أوم�بري��ا الإيطالية ،خالل
الفرتة بني الأول و 30مار�س .2020
ووف ًقا لنتائج الدرا�سة املن�شورة
على م��وق��ع «ن��ي��وز ميديكال اليف
�ساين�سيز» News Medical
 ،Life Sciencesفبعد � 10شهور
من الإ�صابة ،كان ال يزال لدى 19
مري�ضا منهم « »63%م�ستويات
مي��ك��ن اك��ت�����ش��اف��ه��ا م���ن الأج�����س��ام
امل�ضادة املعادلة للغلوبيولني املناعي
�ضد فريو�س كورونا.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه مل حتدث
ح��االت ع��ودة ال��ع��دوى ب�ين �أي من
امل�شاركني على ال��رغ��م م��ن زي��ادة
الإ����ص���اب���ات ال��ي��وم��ي��ة ب��ال�����س�لاالت
امل��ت��ح��ورة ال��ت��ي حت��دث يف منطقة
�أومربيا خالل فرتة الدرا�سة.
وم��ن��ذ �أن ب���د�أ تف�شي ف�يرو���س
ك��ورون��ا �أواخ����ر دي�سمرب ،2019

�أظ��ه��رت ال��درا���س��ات �أن الأج�سام
امل�ضادة لدى املر�ضى املتعافني ميكن
�أن ت�ستمر يف �أي مكان من � 3أ�شهر
�إىل �أكرث من � 8أ�شهر.
وقد �أث��ارت الدرا�سات املن�شورة
يف عام  2020خماوف ب�ش�أن مدة

فقدان الشم والذوق
بعد «كورونا» قد
يستمر  5شهور
ك�شفت درا�سة طبية حديثة عن املدة الزمنية التي يحتاجها
املتعافون من الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،لي�ستعيدوا
حا�ستي ال�شم والذوق التي فقدوها خالل �إ�صابتهم بكوفيد.-19
ويعد فقدان حا�ستي ال�شم والذوق �أحد الأعرا�ض الرئي�سية
املرتبطة بالإ�صابة بفريو�س ك��ورون��ا� ،إال �أن درا���س��ة حديثة
�أجراها باحثون يف جامعة كيبيك الكندية ،ك�شفت �أن فقدان
هاتني احلا�ستني بعد التعايف من كوفيد -19قد ي�ستمر خلم�سة
�شهور �أو �أكرث.
و�شملت الدرا�سة التي �أجرتها اجلامعة الكندية م�شاركة
� 813شخ�صا ،ك�شف  38يف املئة منهم� ،أنهم مل ي�ستعيدوا
حا�ستي ال�شم والذوق ب�شكل كامل ،رغم مرور � 5شهور على
تعافيهم من الوباء.
ونقلت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية عن م�ؤلف الدرا�سة
الدكتور يوهان�س فرا�سنيلي قوله�« :أظهرت الأبحاث ال�سابقة
�أن معظم امل�صابني بكورونا يفقدون حا�ستي ال�شم والذوق يف
املراحل املتقدمة من املر�ض� ،إال �أن درا�ستنا ك�شفت �إمكانية
ا�ستمرار هذا الفقدان لفرتة طويلة من الزمن ،وحتى بعد
التعايف»
ودعا فرا�سنيلي �إىل العمل على متابعة املتعافني من كورونا،
وتكثيف الأب��ح��اث الكت�شاف امل�شكالت الع�صبية املرتبطة
بالإ�صابة بكوفيد.-19
ومت االعرتاف ر�سميا بفقدان حا�ستي ال�شم والذوق ك�أحد
�أعرا�ض ت�شخي�ص الإ�صابة بفريو�س كورونا� ،إىل جانب �أعرا�ض
�أخرى هي احلمى وال�سعال.
كذلك يدعو اخل�براء العاملني يف امليدان الطبي لإ�ضافة
�أع��را���ض �أخ��رى للت�شخي�ص من �ش�أنها اكت�شاف املزيد من
احل��االت غري امل�ؤكدة ،ويف طليعتها ال�شعور بالتعب والتهاب
احللق وال�صداع والإ�سهال.
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املناعة التي توفرها هذه الأج�سام
امل�����ض��ادة امل��ع��ادل��ة ،حم���ذرة م��ن �أن
«�ضعف املناعة �سري ًعا» قد ي��ؤدي
�إىل نتائج مقاي�سة مناعية �سلبية
خاطئة.
و�أج���رى الباحثون يف الدرا�سة

الإي��ط��ال��ي��ة �أبحاثهم ال��ت��ي �شملت
ً
مري�ضا يف منطقة �أوم�بري��ا
114
ممن ثبتت �إ�صابتهم بكورونا بني
الأول و 30م��ار���س  ،2020كما
�أجروا اختبارات م�صلية مت�سل�سلة
على م��دى � 10أ�شهر بني  30من

ي�سعى ���س�لاح اجل��و ا لأم�يرك��ي
بالتعاون مع جامعة مت�شيغان �إىل
تطوير عالج ل�شفاء جروح جنوده
ب��وق��ت قيا�سي ،ح�سبما �أوردت���ه
�صحيفة ديلي ميل.
وت��ع��م��ل ف���رق ط��ب��ي��ة م�شرتكة
م���ن اجل���ان���ب�ي�ن ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف
�آلية متكنها من �إع��ادة الربجمة
اخللوية لعالج اجل��روح واحلروق
وا لإ���ص��اب��ات ا لأخ��رى يف املعركة،
ل��ت�����ص��ب��ح �أ����س���رع ب��خ��م�����س م���رات
ع��ن ال�شكل الطبيعي يف ج�سم
ا لإن�����س��ان .وت��ق��وم عملية برجمة
اخللية بتعديل اخلريطة اجلينية
لها با�ستخدام بروتينات ت�سمى
ع���وام���ل ال��ن�����س��خ ،ال���ت���ي ت��وق��ف
اجلينات املختلفة وتنظم �أن�شطة
انق�سام اخلاليا ومنوها ،وهجرة
اخلاليا وتنظيمها.
ومي��ك��ن ت��وف�ير ع��وام��ل الن�سخ
م��ن خ�ل�ال ال��ب��خ ع��ل��ى ال�����ض��م��ادة
وو�ضعها مبا�شرة على اجل��روح،

بحيث ي�شفى اجلرح ب�شكل �أ�سرع.
وق����ال����ت ال����دك����ت����ورة �إن���دي���ك���ا
راج��اب��اك�����س��ي ،ا لأ���س��ت��اذ امل�ساعد
يف الطب احل�سابي واملعلوماتية
احليوية والريا�ضيات يف جامعة
مت�شيغان� :إن هناك فر�صاً مذهلة

امل�شاركني ال��ذي��ن ح�ضروا جميع
زي��ارات املتابعة ،ومت جمع عينات
الدم يف �ست نقاط زمنية خمتلفة،
مع �أخذ العينة الأوىل بعد �شهرين
من الإ�صابة يف �شهر مايو ،ثم مت
�أخ���ذ ع��ي��ن��ات �أخ����رى خ�ل�ال �شهر

واح����د ،وث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر ،وخم�سة
�أ�شهر ،و�ستة �أ�شهر ،وثمانية �أ�شهر
بعد.
ومت ت��ق��ي��ي��م وج����ود وا���س��ت��م��رار
الأج�سام امل�ضادة اخلا�صة بفريو�س
ك����ورون����ا ب��ا���س��ت��خ��دام اث���ن�ي�ن من
املقاي�سات املناعية ،ومت تق�سيم
امل�شاركني �إىل �أولئك الذين يعانون
من مر�ض خفيف والذين يعانون من
مر�ض متو�سط �إىل �شديد.
وخل�ص الفريق البحثي �إىل �أنه مت
اكت�شاف م�ستوى الغلوبيولني املناعي
امل�ضاد يف � 19ضمن  30م�شاركاً �أي
بن�سبة  ،63.3%بعد � 10أ�شهر من
ت�أكيد الإ�صابة يف البداية.
وت�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا بوفاة
مليونني و� 518ألفا و� 80شخ�صا
يف العامل منذ �أبلغ مكتب منظمة
ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة يف ال�����ص�ين عن
ظ��ه��ور امل��ر���ض يف نهاية دي�سمرب
 ،2019ح�سب تعداد �أجرته وكالة
«فران�س بر�س» ا�ستناداً �إىل م�صادر
ر�سم ّية.
وت ��أك��دت �إ�صابة �أك�ثر م��ن 113
مليونا و� 374ألفا بالفريو�س منذ
ظهورهُ ،
و�شفي من بينهم ما ال يق ّل
عن  69مليونا و� 506آالف ومئة
�شخ�ص.

برمجة الخاليا لمعالجة الجروح بسرعة خيالية

يف �أم�ي�رك���ا ،ال ن���راه���ا يف بقية
العامل ،لإ�ضفاء الطابع الإن�ساين
على العلم وتلبية االحتياجات
احلرجة يف الطب.
و�أ�ضافت« :بعد تعديل اجلني،
مي��ك��ن ك��ت��اب��ة ال��ت�����س��ل�����س��ل ،بحيث

ي��ت��ح��ول �إىل ن����وع خم��ت��ل��ف م��ن
اخل�لاي��ا ع��ن��د ال�����ض��رورة ،وعلى
�سبيل امل��ث��ال� ،إذا �أ�صيب جندي
يف املعركة ،ميكن �إع���ادة برجمة
خاليا اجللد لديه لتغطية اجلرح
ب�سرعة».

التعرض للمبيدات الحشرية يرفع خطر اإلصابة
بسرطان الدم
ك�شفت درا���س��ة فرن�سية عن
وج������ود ع�ل�اق���ة ب��ي�ن ال��ت��ع��ر���ض
ل��ك��م��ي��ات م��ك��ث��ف��ة م��ن امل��ب��ي��دات،
وخ��ط��ر ا لإ���ص��اب��ة ب�سرطان ال��دم
ال��ن��خ��اع��ي احل�����اد ،وه���و الأك�ث�ر
خطورة عند البالغني.
و �أع���د ال��درا���س��ة امل��ن�����ش��ورة يف
جملة «�ساينتيفيك ري��ب��ورت�����س»،
� 4أطباء متخ�ص�صني يف �أمرا�ض
ال���دم م��ن امل��رك��ز اال���س��ت�����ش��ف��ائ��ي
ا لإقليمي اجلامعي يف مدينة تور
الفرن�سية ،حيث �أجروا على مدى
عامني حتليال للبيانات العلمية
امل���ن�������ش���ورة ب�ي�ن ع���ام���ي 1946
و 2020يف  3ق���واع���د ب��ي��ان��ات
عاملية كربى.
وقال رئي�س ق�سم �أمرا�ض الدم
البيولوجية يف امل�ست�شفى �أوليفييه
�إيرو� ،إن الدرا�سة �شملت بيانات
� 4آالف مري�ض و� 10آالف �شاهد،

واردة يف  14درا�سة اختريت من
بني � 7آالف مرجع ،ا�ستنادا �إىل
معايري علمية.
و�أ����ض���اف« :ل��ق��د وج��دن��ا �صلة
�إح�صائية بني التعر�ض جلرعات
عالية من مبيدات ا لآفات ،وخطر
ا لإ�صابة ب�سرطان الدم النخاعي
احل��اد ،وه��ذا االرتباط هو خطر
ن�سبي يبلغ  ،»1,51ويعني هذا

�أن خطر �إ�صابة املعر�ضني لهذه
اجلرعات بهذا النوع من �سرطان
الدم� ،أكرب بخم�سني يف املئة مما
هو لدى ال�سكان غري املعر�ضني.
ك���ذل���ك ب�� ّي��ن��ت ال���درا����س���ة �أن
االرت��ب��اط ب�ين امل��ر���ض واملبيدات
احل�����ش��ري��ة « �أق�����وى» مم��ا ه��و مع
م��ب��ي��دات ال��ف��ط��ري��ات وم��ب��ي��دات
الأع�������ش���اب ،و �أن ال�����ص��ل��ة �أق���وى

يف �آ����س���ي���ا وال����والي����ات امل��ت��ح��دة
مم��ا ه��ي يف �أوروب����ا .ي�����ش��ار �إىل
�أن ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات ي�ستخدمها
امل���ت���خ�������ص�������ص���ون ،خ�����ص��و���ص��ا
املزارعون ،برتكيزات عالية.
و �أو�ضح م�ست�شفى تور يف بيان،
�أن ا لأبحاث الطبية ال�سابقة ب ّينت
وج��ود �صلة بني التعر�ض العايل
مل��ب��ي��دات ا لآف����ات وت��ط��ور ح��االت
«م��ا قبل اللوكيميا» ،ولكن لي�س
ب��زي��ادة خطر ا لإ���ص��اب��ة ب�سرطان
الدم النخاعي احلاد.
ور �أى ال�بروف�����س��ور �إي�����رو �أن
ه��ذه ال��درا���س��ة ينبغي �أن تدفع
امل�ستخدمني �إىل تعزيز الوقاية،
وت��دع��و �إىل «ال��ت��ف��ك�ير يف زي���ادة
امل�سافات بني مناطق ا�ستخدام
هذه املبيدات واملناطق ال�سكنية»،
وت����وف����ر م���رت���ك���زا «ل��ل�اع��ت�راف
با لأمرا�ض املهنية للمزارعني».
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تقنية

تويتر تكشف ميزة «»Super Follows
�أع��ل��ن��ت من�صة ت��وي�تر ع��ن ميزة
ال��دف��ع القادمة امل�سماة «Super
 »Followsالتي تتيح مل�ستخدمي
املن�صة بفر�ض ر�سوم على املتابعني
ومنحهم حق الو�صول �إىل املحتوى
الإ�ضايف.
وق��د ي�شمل امل��ح��ت��وى الإ���ض��ايف
تغريدات �إ�ضافية� ،أو الو�صول �إىل
جمموعة جمتمعية� ،أو اال�شرتاك يف
ر�سالة �إخبارية� ،أو �شارة ت�شري �إىل
دعمك.
ويف ل��ق��ط��ة ���ش��ا���ش��ة ب��احل��ج��م
اً
مثال على
الطبيعي� ،أظهر تويرت
ميزة « »Super Followsحيث
يتقا�ضى امل�ستخدم  4.99دوالرات
�شهر ًيا مقابل �سل�سلة من االمتيازات.
وترى تويرت �أن امليزة متثل و�سيلة
ل��ل�����س��م��اح ل��ل��م��ب��دع�ين وال��ن��ا���ش��ري��ن
باحل�صول على �أم��وال مبا�شرة من
معجبيهم.
و�أ�صبحت �أدوات الدفع املبا�شر
ذات �أهمية متزايدة ل�صناع املحتوى
على وجه اخل�صو�ص يف ال�سنوات
الأخرية.
وح��ق��ق��ت من�صة «»Patreon
�اح��ا ه��ائ�ل ً
ا ،و�أط��ل��ق��ت من�صات
جن� ً
�أخ������رى ،مب���ا يف ذل����ك في�سبوك

ويوتيوب وحتى  ،GitHubميزات
الدفع املبا�شر ل�صناع املحتوى.
ويُفرت�ض �أن تويرت قد تقلد هذا،
حيث كانت ال�شركة تلمح �إىل ميزات
اال�شرتاكات التي من �ش�أنها �أن توفر

لها م�����ص��درًا ج��دي �دًا ل�ل��إي���رادات،
وذل����ك ب��ال��رغ��م م���ن �أن����ه ال ي��ب��دو
�أن��ه��ا ذك��رت م��ا �ستكون عليه هذه
الر�سوم .كما �أعلنت تويرت �أي�ضً ا عن
ميزة جديدة ت�سمى «املجتمعات»

 ،Communitiesال��ت��ي يبدو
�أنها حتاكي �إىل حد ما جمموعات
في�سبوك.
ومي���ك���ن ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص �إن�����ش��اء
جمموعات واالن�ضمام �إليها حول

اهتمامات حم���ددة ،مثل :القطط
�أو النباتات ،كما تقرتح تويرت ،مما
ي�سمح لهم مب�شاهدة امل��زي��د من
ال��ت��غ��ري��دات ال��ت��ي ت��رك��ز على تلك
املو�ضوعات.
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جناحا هائالً
وحققت املجموعات
ً
عرب في�سبوك� ،إىل جانب �أنها متثل
م�شكلة كبرية بالن�سبة للإ�شراف
�أي�ضً ا.
وميكن �أن تكون املجموعات �أداة
مفيدة ب�شكل خ��ا���ص ع�بر تويرت،
وذلك بالنظر �إىل الطبيعة املفتوحة
للخدمة التي ميكن �أن جتعل من
ال�صعب على امل�ستخدمني اجلدد
البدء يف ا�ستخدام املن�صة.
وال ي��وج��د خمطط زم��ن��ي حتى
الآن ملوعد �إط�لاق �أي م��ن هاتني
امل��ي��زت�ين ،حيث �أدرج��ت��ه��م��ا تويرت
�ضمن فئة «ما هو التايل» ملن�صتها
خ�لال ع��ر���ض ت��ق��دمي��ي للمحللني
وامل�ستثمرين.
ومتثل ق��درة امل�ستخدمني على
فر�ض ر�سوم على املتابعني للو�صول
�إىل املحتوى الإ���ض��ايف� ،إىل جانب
ال���ق���درة ع��ل��ى �إن�����ش��اء جم��م��وع��ات
واالن�����ض��م��ام �إل��ي��ه��ا ع��ل��ى �أ���س��ا���س
اهتمامات حمددة� ،أكرث التغيريات
اجلوهرية التي ط��ر�أت على تويرت
منذ ف�ترة ،لكنهما يتنا�سبان �أي�ضً ا
ب�شكل مريح مع النماذج التي كانت
���ش��ائ��ع��ة ون��اج��ح��ة ع��ل��ى املن�صات
االجتماعية الأخرى.

بيانات حساسة تجمعها تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك هاتف ذكي جديد قابل للطي
من «هواوي»

تقدم لك العديد من التطبيقات
التي تقوم بتثبيتها يف هاتفك �سواء
كان هاتف �أندرويد �أو �آيفون لأول
مرة خيار طلب الإذن لتتبع موقعك
اجلغرايف لتقدمي �أف�ضل جتربة لك،
مثل :تطبيقات التنقل �أو الطق�س
�أو طلبات ال��ط��ع��ام ،ويف ح�ين �أن
مطالبة مثل هذه التطبيقات بتتبع
موقعك قد تكون �أمرًا طبيع ًيا ،حيث
يعترب هذا جزءا من طبيعة عملها،
ولكن هناك بع�ض التطبيقات تقوم
بطلب الإذن لتتبع موقعك وهذا غري
�ضروري لعملها ،وهي غال ًبا ما تريد
جمع بياناتك بغر�ض بيعها لل�شركات
الإعالنية ،ولكن هل ت�ساءلت يو ًما ما
هي البيانات التي جتمعها تطبيقات
تتبع املوقع يف هاتفك؟
وف � ًق��ا ل��درا���س��ة ج��دي��دة ن�شرها
ال��ب��اح��ث��ان م�ي�رك���و م��و���س��ول��ي�����س��ي
 Mirco Musolesiم��ن جامعة
 Bolognaالإي��ط��ال��ي��ة وبنجامني
ب��ارون  Benjamin Baronمن
جامعة University College
 Londonال�ب�ري���ط���ان���ي���ة ،ف����إن
البيانات ال�شخ�صية التي جتمعها
هذه التطبيقات ح�سا�سة للغاية.
حيث ا�ستخدام الباحثان تطبيقا

ق��ام��ا ب��ت��ط��وي��ره ب�شكل خ��ا���ص من
�أجل هذه الدرا�سة ،وقام ما ي�صل
�إىل  69م�شاركا يف الدرا�سة بتثبت
التطبيق يف هواتفهم ملدة �أ�سبوعني
على الأق���ل ،بغر�ض معرفة كمية
بيانات املوقع واملعلومات ال�شخ�صية
التي جتمعها هذه التطبيقات وقد
كانت النتائج مرعبة للغاية .فخالل
تلك الفرتة الزمنية ،مت تتبع �أكرث
من  200,000موقع ،وح��ددت ما
يقرب م��ن  2,500مكان وجمعت
نحو  5,000عن�صر من املعلومات
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة بالرتكيبة
ال�سكانية وال�شخ�صية ،بينما اعتقد
امل�����ش��ارك��ون بح�سب ال��درا���س��ة �أن

ال��ب��ي��ان��ات الأك��ث�ر ح�سا�سية التي
ُجمعت عرب التطبيق كانت تتعلق
ب�صحتهم وو���ض��ع��ه��م االج��ت��م��اع��ي
واالقت�صادي وعرقهم ودينهم.
ويف ه��ذا ال�صدد يقول الباحث
« :Mirco Musolesiنعتقد �أنه
م��ن املهم �أن نظهر للم�ستخدمني
كمية ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي يتم جمعها
ون��وع��ي��ت��ه��ا ،وخ��ا���ص��ة ال��ت��ي ميكن
�أن جتمعها التطبيقات من خالل
تتبع مواقعهم اجل��غ��راف��ي��ة ،وعلى
القدر نف�سه من الأهمية فهم هل
امل�ستخدمون يعتقدون �أن م�شاركة
املعلومات مع مطوري التطبيقات
اً
مقبول �أو
�أو �شركات الت�سويق �أمرًا

مت��ك��ن �أح����د ك���اب�ل�ات الأل���ي���اف
ال�ضوئية التي تنقل البيانات حول
ال��ع��امل التابعة ل�شركة ج��وج��ل –
خ�ل�ال ت�شغيل جت��ري��ب��ي يف ال��ع��ام
امل��ا���ض��ي – م��ن ال��ت��ق��اط �إ���ش��ارات
ال���زالزل القريبة بنجاح من خالل
اكت�شاف الت�شوهات يف نب�ضات
ال�ضوء املر�سلة على طول الكابل،
وهو ما يمُ كن �أن ي�ستخدم يو ًما ما
لتتبع ال���زالزل و�أم���واج الت�سونامي
املرافقة لها حول العامل.
ويف التفا�صيل ،ك�شفت درا�سة
حديثة �أن �شبكة الكابالت البحرية
ال��ت��ي تنقل البيانات ح��ول العامل
ميكن �أن تُ�ستخدم يو ًما ما لتتبع
ال���زالزل و�أم���واج ت�سونامي ،وذل��ك
من خالل حتويل هذه الكابالت �إىل
�أجهزة ا�ست�شعار جيوفيزيائية وهي

طريقة �أقل تكلفة من الطرق الأخرى
بح�سب Zhongwen Zhan
الأ�ستاذ امل�ساعد يف اجليوفيزياء يف
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وقائد
فريق الدرا�سة التي نُ�شرت يف جملة
« »Scienceم�ؤخراً.
وع�لاوة على مهمتها الرئي�سية
املتمثلة يف �إر���س��ال البيانات �إىل
جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل ،ميكن لهذه
الكابالت �أن تر�سل �إن��ذارات مبكرة
�إىل النا�س على ال�شاطئ عندما ت�شق
موجات الت�سونامي طريقها �إليهم،
حيث ميكن لهذه الكابالت �إعطاء
علماء ال����زالزل واجليوفيزيائيني
نظرة فاح�صة على ال���زالزل التي
حتدث حتت املاء ،وال يتطلب الأمر
حتى تركيب �أي معدات جديدة على
ال�شبكة احلالية امل��وج��ودة يف قاع

البحار واملحيطات حول العامل.
ح��ي��ث ي�ستفيد ال��ن��ه��ج اجل��دي��د
�صممت الكابالت بالفعل من
مما ُ
�أجله ،فعندما ير�سل جهاز �إر�سال
يف �أحد طريف الكبل �إ�شارة �ضوئية
لنقل البيانات ،تُوجه موجات ال�ضوء
ه��ذه يف اجت���اه م��ع�ين ،وم��ن ث��م يف

يعتربونها انتها ًكا خل�صو�صيتهم».
و�أ�ضاف« :هذه الدرا�سة ت�ساعد
يف �إلقاء ال�ضوء على تطوير الأنظمة
ال��ت��ي ميكنها ت��ل��ق��ائ� ًي��ا م��ن��ع جمع
البيانات احل�سا�سة من الأط��راف
ال��ث��ال��ث��ة – اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة –
ب��ف�����ض��ل �إع�������دادات اخل�صو�صية
امل��ح��ددة ���س��اب� ًق��ا ،وه���ذا يعني �أن
املزيد من التطبيقات ميكنها لفت
االنتباه �إىل وجود �إع��دادات املوقع
ق��ي��د ال��ت�����ش��غ��ي��ل ،وال��ب��ي��ان��ات التي
تجُ مع بال�ضبط� ،أو �إظهار ما ينتهك
خ�صو�صية امل�ستخدم».
وحول ما يجب عليك فعله للحد
م��ن ق��ي��ام ه���ذه التطبيقات بتتبع
موقعك ،قال�« :إذا كنت ال ترغب يف
�أن تقوم التطبيقات التي تثبيتها يف
هاتفك بجمع بياناتك ومعلوماتك
ال�شخ�صية وتتبعك ،ف����إن �أف�ضل
احل���ل���ول ل��ذل��ك ت��ع��ط��ي��ل خ��دم��ات
املوقع ،وات�صال البلوتوث و Wi-
 Fiعندما ال تكون قيد اال�ستخدام،
بالإ�ضافة �إىل �إعطاء التطبيقات �أقل
عدد ممكن من الأذون���ات ،وتفعيل
�إعدادات خ�صو�صية املت�صفح حلظر
ا�ستخدام بيانات املوقع ،وا�ستخدام
�إحدى خدمات  VPNاملوثوقة».

ك�شفت �شركة «هواوي» ،التي تكافح حتت وط�أة عقوبات �أمريكية ،النقاب
م�ؤخراً عن هاتف ذكي جديد قابل للطي مزود ب�شا�شة عر�ضها  8بو�صات
«� 20سم» لإظهار براعتها التقنية ،لكنها قالت �إنه �سيباع يف ال�صني فقط.
ي�سلط الهاتف اجلديد ال��ذي �أطلق عليه «ميت �إك�س  »2ال�ضوء على
التحديات التي تواجه «هواوي» بعد �أن قطعت وا�شنطن عنها الو�صول �إىل
رقائق املعاجلات الأمريكية وخدمات «غوغل».
وقالت ال�شركة �إن الهاتف اجلديد ،ثالث هواتفها القابلة للطي ،يتمتع
و�ضوحا و�صو ًتا �أف�ضل للأفالم والألعاب ،ويعمل الهاتف على
ب�صور �أكرث
ً
�شريحة املعالج الأكرث تقد ًما من هواوي ،وهي «كريين .»9000
تعر�ضت «ه��واوي»� ،أول عالمة جتارية عاملية للتكنولوجيا يف ال�صني،
ل�صفعة من خالل �إدراجها يف قائمة �سوداء للت�صدير من قبل الرئي�س
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب عام  2019باعتبارها متثل خطرًا �أمن ًيا،
وهو اتهام تنفيه ال�شركة.

كابالت جوجل البحرية تكتشف الزالزل قبل وقوعها

حال وقع زلزال يف منطقة ما ،فقد
يهتز الكابل �أو ينحني �أو يُلف ،وهذا
يغري اجتاه موجات ال�ضوء ،بينما يف
الطرف الآخ��ر من الكابل تالحظ
جوجل الت�شوهات وت�صححها.
والآن مع م�شاركة جوجل لهذه
البيانات – الت�شوهات يف الكابل

– ف�إن هذا الأمر ميكن �أن يُ�ساعد
العلماء حتى يتمكنوا م��ن درا�سة
الزالزل التي ت�سببت يف الت�شوهات �أو
ما يُ�سمى حالة «ا�ستقطاب ال�ضوء»
 ،State of Polarizationوهذا
م��ا وج��ده فريق البحث يف الفرتة
الأخ�يرة با�ستخدام هذا النهج بعد
التعاون مع �شركة جوجل.
وق��د وث��ق ف��ري��ق البحث التابع
للأ�ستاذ Zhongwen Zhan
خ�لال الفرتة من دي�سمرب 2019
�إىل �سبتمرب 2020؛ م��ا يقرب
من  20زل� اً
ً
متو�سطا �إىل كبري
�زال
ب��ا���س��ت��خ��دام ك��اب��ل ب��ح��ري ب��ط��ول
 10500كيلومرت ميتد من مدينة
لو�س �أجنلو�س الأمريكية �إىل مدينة
فالباراي�سو يف ت�شيلي ،بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك ك��ان الكابل ق���ادرًا على

ال���ت���ق���اط امل���وج���ات ال��ط��وي��ل��ة يف
املحيط ب�سبب العوا�صف ،وي�شري
ذلك �إىل �أنه ميكن �أي�ضً ا ا�ستخدام
ه���ذه التقنية الك��ت�����ش��اف م��وج��ات
املد العالية التي ميكن �أن ت�سببها
الزالزل.
وق��د كتبت جوجل يف مدونتها:
«ميكن �أن يتيح هذا النهج اجلديد
القدرة على ر�ؤي��ة �أم��واج ت�سونامي
وه��ي ال ت��زال بعيدة ع��ن ال�شاطئ
ومن ثم �إنقاذ الأرواح ،فبالإ�ضافة
�إىل ر�ؤية املحيط ب�شكل �أف�ضل مع
عدد قليل من امل�ست�شعرات املوجودة
خ�صي�صا للبحث عن
امل�صممة
ً
موجات املد ،ميكن لكابالت الألياف
ال�ضوئية �أي�ضً ا �إر���س��ال حتذيرات
�إىل ال�شاطئ ب�شكل �أ�سرع ورمبا يف
غ�ضون �أجزاء من الثانية».
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«الصحافة االستقصائية»
في دورة تدريبية

نظم نادي الإعالم دورة تدريبية بعنوان «ال�صحافة اال�ستق�صائية» قدمها
)عن بعد( الدكتور حممد الأحمد ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الإعالم عرب
من�صة زووم  .حتدث د .الأحمد عن املادة ال�صحفية اال�ستق�صائية و�أهمية
توثيق املعلومات ب�شكل دقيق لأنها �ستكون جماالً للمحاكمة ،وتوثيق املعلومات
ب�شكل مو�ضوعي من �أجل الك�شف عن املعلومات التي يتم �إخفا�ؤها بق�صد
�أو بغري ق�صد ،م�شرياً �إىل �أن و�سائل الإعالم تدفع �أجوراً عالية لل�صحفي
اال�ستق�صائي لكي يقدم مادته.
حر�صا م��ن ن��ادي الإع�ل�ام على ت��زوي��د امل�شرتكني
ت��أت��ي ه��ذه ال���دورة
ً
باملعلومات املرجوة لأهمية ال�صحافة اال�ستق�صائية ،ويف ختام الدورة قدم
النادي ال�شكر والتقدير للدكتور حممد الأحمد ملا قدمه من معلومات قيمة،
ومت توزيع �شهادات للح�ضور.

بدء استقبال طلبات مكافأة التميز

�أعلنت �أمانة املجل�س العلمي بوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي عن بدء ا�ستقبال طلبات مكاف�أة التميز لأع�ضاء هيئة التدري�س
ال�سعوديني وم��ن يف حكمهم عن طريق «ب��واب��ة اخل��دم��ات الإلكرتونية»
 https://e.ksu.edu.sa/Account/Loginوملدة � 3أ�شهر اعتبارا
من تاريخ  1مار�س 2021م� ،إىل تاريخ  31مايو 2021م ،ح�سب ال�ضوابط
امل ُعلن عنها والتي مت تعميمها على جميع الكليات ،واملو�ضحة على بوابة
املجل�س العلمي.

ً
د� .أحمد هر�سي يقدم ً
تذكاريا لطفل خالل افتتاح اللقاء الـ 18لزارعي القوقعة
درعا

تدشين الموقع الجديد لعمادة التعامالت

عميد التربية يلتقي المعيدين
والمحاضرين

عقدت وحدة �ش�ؤون املعيدين واملبتعثني التابعة لوكالة الدرا�سات العليا
والبحث العلمي بكلية الرتبية يف �شطر الطالبات عرب برنامج «»ZOOM
لقا ًء لعميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع مع املعيدين واملحا�ضرين،
حتدث فيه كل من عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع ،ووكيلة كلية
الرتبية الدكتورة رجاء باحاذق ،وم�شرفة وحدة �ش�ؤون املعيدين واملبتعثني
بكلية الرتبية د .منال املهنا ،عن املحاور الآتية :التعريف بخدمات وحدة
�ش�ؤون املعيدين واملبتعثني بكلية الرتبية ،الفر�ص املتاحة ال�ستكمال الدرا�سات
العليا ،الآثار املرتتبة على ت�أجيل االلتحاق بربامج الدرا�سات لعليا ،والإجابة
على ا�ستف�سارات احل�ضور ،وح�ضر اللقاء ما ال يقل عن .160

د���ش��ن عميد ع��م��ادة التعامالت
الإلكرتونية واالت�����ص��االت الدكتور
عبدالرحمن اخلنيفر موقع عمادة
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
اجل���دي���د ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة الإن�ت�رن���ت،

ب��ح�����ض��ور وك��ل�اء ال��ع��م��ادة وع���دد
م���ن امل���وظ���ف�ي�ن ،وذل�����ك يف �إط����ار
اهتمام العمادة بتطوير منظومتها
الإلكرتونية مما ينعك�س على �أداء
وح���دات العمل املختلفة بالعمادة

وزي������ادة ر����ض���ا امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن عن
اخلدمات الإلكرتونية املقدمة.
وقد �أكد الدكتور اخلنيفر �أن هذا
التطوير ي�أتي بنا ًء على التوجهات
ال�صادقة نحو العمل على تقدمي

�أف�ضل اخلدمات الإلكرتونية جلميع
م��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة
وجميع امل�ستفيدين م��ن خدماتها
والتوا�صل امل�ستمر والفعال معهم،
مو�ضحاً �أن املوقع يحتوي على 120
خدمة �إلكرتونية لعمادة التعامالت
الإل��ك�ترون��ي��ة واالت�������ص���االت ،و15
نظاماً �أن�ش�أتها العمادة تخدم جميع
القطاعات يف جامعة امللك �سعود،
وكذلك  4تطبيقات على الأجهزه
ال��ذك��ي��ة ق��ام��ت ع��م��ادة التعامالت
الإلكرتونية واالت�صاالت بربجمتها
وت��ط��وي��ره��ا ،و�أي�����ض�اً  46برناجماً
للتحميل للطالب و�أع�����ض��اء هيئة
التدري�س واملوظفني بجامعة امللك
�سعود .ويتميز التطوير اجلديد
ب��ال��ع��دي��د م��ن اخل�صائ�ص الفنية
والتقنية التي ت�سهل للمت�صفح النفاذ
�إىل خمتلف مكونات وتق�سيمات
املوقع واحل�صول على العديد من
اخلدمات ،وي�أتي تطوير موقع عمادة
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
�ضمن ال��ت��ط��ورات التقنية جلامعة
امللك �سعود وحتقيقاً لر�ؤيتها يف
تطوير التعامالت الإلكرتونية .

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني املجل�س احل��واري الطالبي
الثالث ع�شر ،قدمته الطالبة املوهوبة منال القحطاين بعنوان «ر�ؤية 2030
توجه املجتمع �إىل �أن يكون منتجاً للمعرفة ومناف�ساً عاملياً».
بد�أت القحطاين اجلل�سة ب�سريتها الذاتية ،ثم انتقلت للحديث عن البحث
العلمي ،ما هو وما �أ�صل الكلمة ،و�أهم الأ�س�س التي يعتمد عليها البحث
العلمي ،وبعد ذلك انتقلت �إىل �أهمية الأبحاث العلمية والتطور الكبري
باملجاالت العلمية .ثم حتدثت عن برنامج «م�ساعد الباحث الت�أهيلي» عن
طريق ربط الطالب بع�ضو هيئة التدري�س ،ثم حتدثت عن التدريب على
نقد الأبحاث العلمية ،و�أخرياً ختمت املجل�س ب�أهمية الرتكيز على �سلوك
الآخرين والعمليات الف�سيولوجية التي هي �سبب يف ظهور ال�سلوك ،ثم
فتحت املجال لطرح الأ�سئلة والرد على احل�ضور.

�أطلق ال�شطر الن�سائي بكلية
ال�ترب��ي��ة ع����دد اً م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات
�شملت دورات وور����ش تدريبية
ملختلف ا لأق�����س��ام بالكلية خالل
ال��ف�ترة  20-17رج��ب 1442هـ
وذل�������ك ع�����ن ط����ري����ق ب���رن���ام���ج
«.»zoom
 ب�����د�أ ق�����س��م ع���ل���م ال��ن��ف�����سحما�ضره بعنوان «دور الوالدين
يف من����و ال���ع���م���ل���ي���ات ال��ع��ق��ل��ي��ة
التنفيذية عند الأطفال» قدمتها
الدكتورة �سهام املطريي يوم 17

رجب 1442هـ من ال�ساعة 6:00
 8:00م. وع���ق���د ق�����س��م ال���درا����س���اتا لإ����س�ل�ام���ي���ة «دورة ال��ت��خ��ري��ج
ودرا����س���ة ا لأ���س��ان��ي��د م���ن خ�لال
الربامج والتطبيقات احلا�سوبية»
قدمتها الدكتورة نوف القحطاين
وذلك خالل يومي  19 18-رجب
1442هـ م��ن ال�����س��اع��ة - 4:00
6:00م.
 وقدم ق�سم الرتبية اخلا�صةور���ش��ة عمل ب��ع��ن��وان «���س��اع��ة مع

�أك��ادمي��ي :التعليم ال��ع��ايل ل��ذوي
ا����ض���ط���راب���ات ط��ي��ف ال��ت��وح��د»
قدمتها الدكتورة حنان امل�سعود
وذلك يوم  19رجب 1442هـ من
ال�ساعة 8:30 - 7:00م.
 وق�����دم ق�����س��م ال���درا����س���اتال��ق��ر �آن��ي��ة ور����ش���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان
«����ض���واب���ط ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف
�أق�����س��ام ال��درا���س��ات ال�����ش��رع��ي��ة»
ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور حم��م��ود ك��اب��ر،
وذل���ك ي���وم  19رج���ب 1442هـ
ال�ساعة 2:00 - 12:00م.

 وقدم ق�سم الإدارة الرتبويةح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش «اخل��ط��ة البحثية
ال�������ض���واب���ط وامل���ع���اي�ي�ر و �آل���ي���ة
االعتماد» �أدارها الدكتور ال�سيد
حممد �أبو ها�شم.
 وقدمت جلنة تن�شيط البحثالعلمي ور�شة عمل «كيف حتلل
ب��ي��ان��ات��ك ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ري��ة
اجل��دي��دة ل�لاخ��ت��ب��ارات» قدمها
الدكتور �إ�سماعيل الرب�صان يوم
 20رج��ب 1442هـ ،من ال�ساهة
 2:00 - 12:00م.

برعاية عميدة كلية التمري�ض الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد ّ
نظمت
وكالة الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي اللقاء التعريفي ال�سنوي لطالب
وطالبات الدرا�سات العليا «عن بعد» وذلك يوم االثنني 1442/07/10هـ.
رحب م�ساعد وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث
ويف بداية اللقاء ّ
العلمي الدكتور �أحمد بن �سعدون ال�سعدون باحل�ضور م�ؤكداً على �أهمية
ح�ضور مثل هذه اللقاءات التعريفية للطالب والطالبات ،و�أو�ضح �أن عمادة
الكلية حتر�ص على �إقامة مثل هذه اللقاءات ال�سنوية للتعريف بالأنظمة
واللوائح وتقدمي ت�ص ّور عن املتوقع من طالب �أو طالبة املاج�ستري وعن
خيار الر�سالة اجلامعية �أو املقررات الدرا�سية ونبذة عن اخلدمات املكتبية
وال��دوري��ات الإلكرتونية ونبذة ح��ول مركز البحوث و�أه��داف��ه ور�سالته
واخلدمات التي يقدمها.

الشطر النسائي بكلية التربية يطلق عددًا من الفعاليات

الموهوبة منال القحطاني ضيفة
المجلس الحواري

كلية التمريض تعقد اللقاء السنوي
لطلبة الدراسات العليا

