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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

�أ�شاد مب�ستوى اخلدمة املقدمة

وزير التعليم يتفقد «مركز لقاحات كورونا» بالجامعة

كتب :عبدالرحمن املن�صور
ت�صوير :توفيق الغامدي
ت��ف� ّق��د م��ع��ايل وزي���ر التعليم د.
ح��م��د ب��ن حم��م��د �آل ال�����ش��ي��خ ي��وم
ال���ث�ل�اث���اء امل��ا���ض��ي م��رك��ز ت��ق��دمي
لقاحات كوفيد -19بجامعة امللك
�سعود ،واطلع على �آلية ا�ستقبال
امل�ستفيدين ،و�إج���راءات ت�سجيلهم
وتلقيهم ال��ل��ق��اح ،و���س��ط منظومة
متكاملة م��ن اخل��دم��ات وال��ك��وادر
الطبية والفنية والتطوعية امل�شاركة.

ونوه وزير التعليم خالل الزيارة
مب���ا ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة -
حفظها اهلل  -م��ن دع��م واهتمام
ب�����ص��ح��ة امل���واط���ن وامل��ق��ي��م خ�لال
اجلائحة ،وتوفري اللقاح املجاين،
منوهاً ب��دور اجلامعات يف خدمة
املجتمع ،والتكامل مع م�ؤ�س�ساته
يف تهيئة م��راك��ز تقدمي اللقاحات
للم�ستفيدين ،م�����ش��ي��داً مب�ستوى
اخلدمة مبركز جامعة امللك �سعود
يف تقدمي اللقاح ،وحجم الإجن��از
ال���ذي حت��ق��ق يف وق���ت ق�صري من

افتتاحه.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة د .بدران العمر �أن افتتاح
ث�ل�اث���ة م���راك���ز ل��ت��ق��دمي ل��ق��اح��ات
كوفيد -19يف اجل��ام��ع��ة؛ ي ��أت��ي
ام��ت��داداً ل��دور اجلامعة يف خدمة
املجتمع وحت�صني �أف����راده ،وذل��ك
�ضمن �سل�سلة من العمل امل�شرتك
مع اجلهات ذات العالقة؛ للحد من
تداعيات الفريو�س وانت�شاره ،م�شرياً
�إىل دور املدينة الطبية اجلامعية
وال��ك��ل��ي��ات ال�����ص��ح��ي��ة وغ�يره��ا يف

 3برامج بـ«اآلداب» تحصل على االعتماد األكاديمي

العمر يكرم البرامج ا لحاصلة على االعتماد األكاديمي
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 ..ويرعى الملتقى السابع للجمعيات العلمية

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
ال��ع��م��ر ،امللتقى ال�سنوي ال�سابع
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��ر���ض
امل�صاحب ل��ه حت��ت ع��ن��وان« :رغ��م
اجل��ائ��ح��ة م�����س��ت��م��رون ب��ال��ع��ط��اء»،

وذلك يوم الثالثاء املا�ضي ،يف متام
ال�ساعة � 11صباحاً بقاعة الدرعية،
بح�ضور ( )14من ر�ؤ�ساء اجلمعيات
العلمية وبح�ضور وكيل اجلامعة،
ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي ،وامل�����ش��رف على

�إدارة اجلمعيات العلمية ،وذل��ك
تطبيقاً ل�ل�إج��راءات االحرتازية يف
مواجهة فريو�س كورونا “COVID
 ،”19ومت نقل احلفل على الرابط
.http://ssa.ksu.edy.sa/7
التفا�صيل �صـ 2

مواجهة ال��وب��اء ،م��ن خ�لال تعزيز
م�شاركة �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
م��ن ال��ك��وادر ال�صحية والباحثني
يف ال��درا���س��ات العلمية والبحثية
على امل�ستويات املحلية والعاملية،
وتقدمي نتائج الأبحاث ملواجهة هذه
اجلائحة.
م��ن جهته �أو���ض��ح امل��دي��ر العام
التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة
امللك �سعود د� .أحمد بن �صالح
هر�سي �أن امل��راك��ز الثالثة للقاح
يف اجل��ام��ع��ة م���وزع���ة ع��ل��ى بهو
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نادي نزاهة..
دورات قيادية

�أك��د �أحمد ال�شمري رئي�س
نادي نزاهة عن وجود تعاون مع
هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد،
ل��ت��ق��دمي ومت���ري���ر اخل��ب�رات
واال���س��ت�����ش��ارات واملحا�ضرات
والتفاعل على و�سائل التوا�صل
االجتماعي لأع�ضاء النادي.
وق�����ال ال�����ش��م��ري يف ح����واره
«طرحنا يف هذه ال�سنة برناجماً
خم�ص�صاً لأع�����ض��اء ال��ن��ادي
لت�شجيعهم على �أخذ �أكرب قدر
ممكن م��ن ال����دورات القيادية
والإداري���ة لكي ي�ستفيدوا منها
م�ستقب ً
ال» ،م�شدداً �أن املحاور
والق�ضايا التي يطرحها النادي
ويتناولها تهم ال��وط��ن ب�شكل
عام واملواطن �أياً كان تخ�ص�صه
وموقعه ،فالنزاهة ق�ضية وطنية
ب��ال��درج��ة الأوىل ،وحم��ارب��ة
ال��ف�����س��اد واج����ب ك���ل م��واط��ن
ومواطنة.
التفا�صيل �صـ 8

م��رك��ز اجل��ام��ع��ة للطالبات ال��ذي
يُ���ع���د امل���رك���ز ال��رئ��ي�����س ب��ط��اق��ة
ا�ستيعابية ت�صل �إىل �أك�ث�ر من
 2000م�ستفيد يف اليوم الواحد،
وي�ضم  48عيادة تعمل على مدار
الأ�سبوع من اخلام�سة ع�صراً �إىل
احلادية ع�شرة م�سا ًء ،والثاين يف
م�ست�شفى امل��ل��ك خ��ال��د اجلامعي
بطاقة ا�ستيعابية تزيد على 700
م�ستفيد ،والثالث يف م�ست�شفى
امللك عبدالعزيز اجلامعي ،م�ضيفاً
�أن امل�ستفيد مير بثالث مراحل من

خالل الفح�ص الب�صري ،ومن ثم
الت�سجيل ،و���ص��والً �إىل التطعيم،
وبعد ذل��ك االن��ت��ظ��ار  15دقيقة،
ومن ثم املغادرة.
راف������ق وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م خ�ل�ال
ال��زي��ارة معايل نائب وزي��ر التعليم
للجامعات وال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار د.
حممد بن �أحمد ال�سديري ،ووكيل
وزارة التعليم للبحث واالبتكار د.
نا�صر العقيلي ،وامل�شرف العام على
الإدارة العامة للإعالم واالت�صال د.
�أحمد اجلميعة.
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حتت �شعار «رغم اجلائحة م�ستمرون بالعطاء»

رئيس الجامعة يرعى الملتقى السابع
للجمعيات العلمية والمعرض المصاحب
د .العبيداء :أزمة كورونا كشفت ضرورة أن يكون لدينا كيانات علمية وبحثية تغنينا عن اآلخرين

تم خالل الملتقى تكريم الجمعيات الفائزة في كفاءة األداء لعام 1439/1440هـ وعام 1441هـ
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
ال��ع��م��ر ،امللتقى ال�����س��ن��وي ال�سابع
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��ر���ض
امل�صاحب ل��ه حت��ت ع��ن��وان« :رغ��م
اجل��ائ��ح��ة م�����س��ت��م��رون ب��ال��ع��ط��اء»،
وذلك يوم الثالثاء املا�ضي ،يف متام
ال�ساعة � 11صباحاً بقاعة الدرعية،
بح�ضور ( )14من ر�ؤ�ساء اجلمعيات
العلمية وبح�ضور وكيل اجلامعة،
ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي ،وامل�����ش��رف على
�إدارة اجلمعيات العلمية ،وذل��ك
تطبيقاً ل�ل�إج��راءات االحرتازية يف
مواجهة فريو�س كورونا “COVID
 ،”19ومت نقل احلفل على الرابط
.http://ssa.ksu.edy.sa/7
كلمة ترحيبية
ب���د�أ احل��ف��ل ب ��آي��ات م��ن ال��ق��ر�آن
الكرمي ،ثم �ألقى امل�شرف على �إدارة
اجلمعيات العلمية الدكتور حممد
بن �إبراهيم العبيداء امل�شرف على
�إدارة اجلمعيات العلمية ،كلمة رحب
فيها مبعايل رئي�س اجلامعة ،ووكيل
اجلامعة ،ووكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي ،ور�ؤ���س��اء
جمال�س �إدارات اجلمعيات العلمية
وال�������س���ادة احل�����ض��ور ع��ل��ى �شبكة
الإنرتنت.
ظروف طارئة
و�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ي��داء� ،أن
امللتقى يف ن�سخته ال�سابعة يتميز
مبواكبته الظروف الطارئة والتي
�أث��رت على العامل �أجمع وع�صفت
باقت�صادات الدول ،ويف املقابل كانت
هذه الأزمة بداية لأن�شطة �إن�سانية

كانت املتنف�س الوحيد �أم��ام العامل
حتى ال ي�ضربه ال�شلل متاماً ،كما
ع��رف العامل قيمة العلم و�أهميته
واحتياج الإن�سانية �إليه �أكرث من �أي
ب�ضاعة �أخرى مهما كانت �أهميتها،
فمن دون العلم ما كان لدى العامل
ال��ي��وم �أم����ل يف خ����روج ق��ري��ب من
نفق ه��ذه الكارثة التي حلت على
الإن�سانية.
دور حموري
و�أ����ش���ار �إىل �أن حم��ن��ة ك��ورون��ا
ك�شفت عن �ضرورة �أن يكون لدى
كل بلد كياناته العلمية والبحثية
التي تغنيه عن انتظار يد الآخرين
لتمتد �إليه بالدواء واملعدات ،ومن
هذه الكيانات اجلمعيات العلمية
التي ك�شفت �أزمة وباء كورونا عن
دورها املحوري ،ففي الوقت الذي
�أغلق فيه اجلميع �أبوابهم والتزموا
منازلهم ل��دواع��ي مواجهة الوباء
القاتل املتف�شي ،كانت اجلمعيات
العلمية من بني الوجهات القليلة
التي �ضاعفت من عملها وتعاظم
دوره��ا �ش�أن بقية اجلهات العاملة
على اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة ملواجهة
الوباء ،تن�شر الوعي وتزود النا�س
ب��أ���س��ال��ي��ب ت��وق��ي ال��ع��دوى وت��رف��د
اجل��ه��ات الإع�لام��ي��ة باملخت�صني
لتثقيف النا�س ح��ول الإج����راءات
الواجبة م��ن �أج��ل ت��ف��ادي العدوى
�أو يف حالة العدوى �أو املخالطة،
ف�����ض� ً
لا ع���ن ال��ن�����ش��اط ال��ب��ح��ث��ي
والعلمي بالتعاون مع جميع اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت يف حاجة
�إىل متخ�ص�صني ير�شدونها �إىل
�سبل مكافحة هذا الوباء ويثقفون
من�سوبيها.

 500فعالية
و�أملح �إىل الدور الكبري واحليوي
الذي ا�ضطلعت به اجلمعيات العلمية
يف جامعة امللك �سعود خالل جائحة
ك��ورون��ا ،حيث نظمت اجلمعيات
العلمية �أك�ث�ر م��ن ( )500فعالية
خالل عام 2020م ،ما بني لقاءات
علمية ،م��ؤمت��رات ،ن��دوات ،دورات
تدريبة ،ور���ش عمل ،حما�ضرات،
م�����ب�����ادرات ،م��ل��ت��ق��ي��ات ،ح��م�لات
وطنية ،لقاءات وحوارات �إعالمية،
وفعاليات توعوية ،ف�ض ً
ال عن الإنتاج
ال��ع��ل��م��ي ال����ذي ك��ث��ف��ت اجلمعيات
العلمية التابعة للجامعة من الدفع
به عرب جمالتها العلمية املحكمة
وع��دده��ا  33جملة منها  6تنتمي
�إىل قاعدة البيانات العاملية «»ISI
لإثراء احل�صاد البحثي حول العامل
حول فريو�س كرورنا امل�ستجد ،مما
�سجل رقماً جديداً جلامعتنا الغراء
ي�ؤكد تفوقها بعد م�شاركتها وحدها
حتى عام 2020م مبا ن�سبته 25%
من الأبحاث املن�شورة على م�ستوى
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية يف مواجهة
ف�يرو���س ك��ورن��ا امل�ستجد ب 131
بحثاً علمياً ،و�ضعتها يف املركز الأول
على م�ستوى اململكة والعامل العربي
ويف املركز ال�سابع ع�شر عاملياً فيما
يخ�ص الإنتاج البحثي العلمي املتعلق
باجلائحة.
اجلمعيات الفائزة لعام 1440
ت��ب��ع ذل���ك ت��ك��رمي م��ع��ايل رئي�س
اجل��ام��ع��ة للجمعيات ال��ف��ائ��زة يف
معايري تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات
العلمية للعام 1440/1439هـ،
حيث ح�صلت اجلمعية ال�سعودية
لعلوم الأر�����ض على املركز الأول

وج���ائ���زة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
ل��ل���أداء امل��ت��م��ي��ز ك��أف�����ض��ل جمعية
علمية ،اجلمعية ال�سعودية لطب
الأ�سنان على املركز الثاين وجائزة
معايل مدير اجلامعة للأداء املتميز
ك�أف�ضل جمعية �صحية ،اجلمعية
ال�سعودية لعلوم احلياة على املركز
ال����ث����ال����ث ،وح�������ص���ل���ت اجل��م��ع��ي��ة
اجلغرافية ال�سعودية على جائزة
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ل��ل���أداء
املتميز ك�أف�ضل جمعية �إن�سانية،
ك��م��ا ح�����ص��ل��ت ك���ل م���ن اجل��م��ع��ي��ة
ال�سعودية للدرا�سات االجتماعية،
وجمعية القلب ال�سعودية ،واجلمعية
الكيميائية ال�سعودية ،على جائزة
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي ،وذل���ك ك�أف�ضل
جمعيات يف حت�سن الأداء طبقاً
للدرجات التي ح�صلت عليها مقارنة
بالعام املا�ضي.
اجلمعيات الفائزة لعام 1441
وك��ذل��ك ت��ك��رمي م��ع��ايل رئي�س
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ف��ائ��زة
يف م��ع��اي�ير ت��ق��ي��ي��م ك���ف���اءة �أداء
اجلمعيات العلمية للعام 1441هـ،
حيث ح�صلت اجلمعية ال�سعودية
لعلوم الأر����ض على املركز الأول
وج��ائ��زة م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
ل��ل��أداء املتميز ك��أف�����ض��ل جمعية
ع��ل��م��ي��ة ،اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
لعلوم احلياة على املركز الثاين،
اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان
على املركز الثالث وجائزة معايل
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل��ل��أداء املتميز
ك�أف�ضل جمعية �صحية ،وح�صلت
اجلمعية اجل��غ��راف��ي��ة ال�سعودية
على جائزة معايل رئي�س اجلامعة

ل��ل��أداء املتميز ك��أف�����ض��ل جمعية
�إن�����س��ان��ي��ة ،ك��م��ا ح�����ص��ل��ت ك��ل من
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة لأم���را����ض
ال�����س��م��ع وال��ت��خ��اط��ب ،واجلمعية
ال�������س���ع���ودي���ة ل�����ص��ح��ة ال���رج���ل،
واجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة لأم��را���ض
وجراحة اجللد على جائزة وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،وذل��ك ك�أف�ضل جمعيات
يف حت�سن الأداء طبقاً للدرجات
التي ح�صلوا عليها مقارنة بالعام
املا�ضي.
اجلمعيات الراعية
ومت تكرمي اجلمعيات الراعية
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ال�����س��اب��ع ل��ل��ج��م��ع��ي��ات
العلمية ،وهي اجلمعية ال�سعودية
للدرا�سات االجتماعية ،اجلمعية
ال�سعودية ل�شبكة ري��ادة الأعمال،
اجلمعية ال�سعودية لطب الأطفال،
واجلمعية ال�سعودية لطب وجراحة
ال�����ص��در ،كما مت ت��ك��رمي ال�شركة
املنظمة للملتقى وهي «�شركة كنوز
ريتاج».
ويف النهاية �أقيم لقاء بني معايل
رئي�س اجلامعة ور�ؤ�ساء جمال�س
�إدارات اجلمعيات العلمية ،حيث
ا���س��ت��م��ع م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
ل���ر �ؤ����س���اء اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة
داخ��ل قاعة احلفل وع�بر �شبكة
ا لإنرتنت.
برنامج علمي
و�شمل امللتقى برناجماً علمياً
م��ك��ون �اً م���ن ج��ل�����س��ت�ين علميتني،
الأوىل �أدارها الدكتور �إبراهيم بن
عبدالواحد عارف «رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية ال�سعودية لعلوم
احلياة» و�شارك فيها م�س�ؤولون من

داخ��ل وخ��ارج اجلامعة ،واجلل�سة
الثانية �أداره��ا الدكتور نا�صر بن
���س��ع��د ال��ع��ج��م��ي «رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة اجلمعية ال�سعودية للرتبية
اخل��ا���ص��ة» و����ش���ارك ف��ي��ه��ا بع�ض
ر�ؤ�ساء اجلمعيات العلمية بجامعة
امللك �سعود.
معر�ض م�صاحب
و�أقيم معر�ض م�صاحب افرتا�ضي
على هام�ش امللتقى ال�سابع للجمعيات
العلمية مب�شاركة اجلمعيات العلمية
التابعة جلامعة امللك �سعود وعددها
« »56جمعية علمية يف خمتلف
التخ�ص�صات وامل��ج��االت «�صحية،
علمية� ،إن�سانية» ،وللجمعيات عديد
من الأن�شطة مثل �إقامة ور�ش العمل
والندوات وكذلك امل�ؤمترات املتعلقة
بتخ�ص�ص كل جمعية من اجلمعيات،
وقدمت اجلمعيات خمتلف خدماتها
اال�ست�شارية والتخ�ص�صية واخلدمية
م���ن خ�ل�ال امل��ع��ر���ض االف�ترا���ض��ي
امل�صاحب.
�أداء علمي ومهني
ي�شار �إىل �أن �إدارة اجلمعيات
العلمية تهدف �إىل تطوير الأداء
العلمي واملهني للجمعيات العلمية
من خ�لال تقدمي امل�شورة الإداري��ة
يف امل��ج��االت املختلفة للجمعيات
العلمية ،وت�سهيل �أعمال اجلمعيات
العلمية مل��ا فيه خدمة لأع�ضائها
ومن�سوبيها واملجتمع� ،إىل جانب
�سعيها الدائم �إىل حتقيق التوا�صل
ب�ين اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة و�إدارة
اجل��ام��ع��ة وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ؤ���س�����س��ات
املهنية ،وتنمية �إ�سهامات اجلمعيات
البحثية وال��ع��م��ل ع��ل��ى تطويرها
وتن�شيطها.

جمعية علوم األرض حصدت جائزة األداء المتميز شمل الملتقى جلستين علميتين أدار األولى رئيس
«علوم الحياة» والثانية رئيس «التربية الخاصة»
كأفضل جمعية علمية في دورتين متتاليتين

تغطية

العدد  - 1396الأحد � 8شعبان 1442هـ املوافق  21مار�س 2021م
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الجامعة تحتفي باستمرار تصدرها في االعتماد األكاديمي الوطني
د .العمر :استثمار الدولة يحقق نجاحات متتالية وسنطلق قمرًا صناعيًا

د .مسملي« :رؤية  »2030تدعم جودة البرامج األكاديمية وتميز مخرجاتها
تغطية :طه عمر
برعاية وت�شريف م��ع��ايل رئي�س
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب�����دران العمر
احتفت جامعة امللك �سعود با�ستمرار
ت�صدرها للجامعات ال�سعودية يف
عدد الربامج املعتمدة �أكادميياً من
هيئة تقومي التعليم والتدريب ،حيث
ت�سلمت اجلامعة م�ؤخراً � 23شهادة
اع��ت��م��اد �أك���ادمي���ي وط��ن��ي ،وعقدت
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
ممثلة يف عمادة التطوير واجل��ودة
لقاء لتكرمي الربامج احلا�صلة على
�شهادات االعتماد الأكادميي الوطني
للعام اجلامعي 1442/1441هـ،
وذلك يوم الأربعاء � 4شعبان 1442هـ
املوافق  17مار�س 2021م ،مببنى
�إدارة اجلامعة ،واقت�صرت الدعوة على
عمداء الكليات املعنية التزاماً بتنفيذ
الإجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة
كورونا ،ومت بث التكرمي مبا�شرة على
قنوات االت�صال باجلامعة.
قيادة حكيمة
ب��د�أ اللقاء بكلمة لعميد عمادة
التطوير واجل���ودة الدكتور مبارك
القحطاين رحب فيها مبعايل رئي�س
اجلامعة ،ووكالء اجلامعة ،وعمداء
الكليات املعنية� ،سائ ً
ال اهلل �أن يجزى
حكومتنا ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،وويل عهده �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز – حفظهما اهلل  -خري
اجل��زاء على ما يقدمونه من دعم
و�صوال لتحقيق جناحات متتالية يف
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  2030ر�ؤية
اخلري والتقدم واالزدهار ب�إذن اهلل.
م�ستهدفات الدولة
وذكر عميد التطوير واجل��ودة �أن
العمادة �أولت اهتماماً بالغاً بتحقيق
م�ستهدفات الدولة من خالل قيامها
ببناء وحت��دي��ث ع��دد م��ن اخلطط
واال�سرتاتيجيات الداعمة جلهود
اجل��ام��ع��ة ،وب��ال��رغ��م م���ن ظ���روف
اجلائحة كانت جامعة امللك �سعود
يف امل��ق��دم��ة ،حيث مت تنظيم �أول
زي���ارة افرتا�ضية لفريق املراجعني
اخلارجيني باملركز الوطني للتقومي
واالع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي جل��ام��ع��ة

د .القحطاني :جودة البرامج األكاديمية تدعم فرص الخريجين في سوق العمل
�سعودية ،وكانت النواة لتنفيذ ذلك
يف جميع اجل��ام��ع��ات ال�سعودية،
و�صوالً �إىل عقد  9زي��ارات اعتماد
افرتا�ضية لربامج خمتلفة و�صلت
بع�ض نتائجها مب�شرة بحمد اهلل
تباعا.
وت�صل البقية ً
و���ش��رع��ت ال��ع��م��ادة بتنفيذ عدد
م��ن امل�����ش��روع��ات منها :خ�صائ�ص
اخلريجني وهو يف مراحله النهائية،
وحت��دي��ث اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
للجامعة ،KSU2030وخطة كفاءة
الإنفاق ،وكذا الفر�ص اال�ستثمارية
للجامعة ،ودرا�سة �إعادة الهيكلة.
و�شكر الدكتور مبارك القحطاين
م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ،ووك�ل�اء
اجلامعة ،وجميع من�سوبي ومن�سوبات
اجل���ام���ع���ة ،وال�������ش���ك���ر مل��ن�����س��وب��ي
ومن�سوبات عمادة التطوير واجلودة
على كل جهد يبذل وكل عطاء يقدم
فهم وقود النجاح وبهم ي�ستمر ويزداد
ب�إذن اهلل.
ت�صدر اجلامعة
وذكر الدكتور مبارك القحطاين
�أن ا�ستمرار �صدارة اجلامعة �أكادميياً
بواقع  55برناجماً وطنياً ،و105
ب��رام��ج دول��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة ل��ع��دد كبري
من الربامج يف مرحلة الإج��راءات
النهائية لالعتماد ،تطلب تعاون

جميع ق��ي��ادات اجلامعة ووكاالتها
وجميع كليات اجلامعة ،متابعة دقيقة
للتطورات التي ت�صدرها هيئة تقومي
التعليم والتدريب ،ومن ثم بناء وتنفيذ
اخلطط والإج��راءات ال�سريعة التي
ت�ضمن ت��واف��ق ال�برام��ج الأكادميية
باجلامعة مع هذه املعايري التي ت�صب
جميعها يف نهر جودة هذه الربامج،
وج���ودة خمرجاتها ،مم��ا يزيد من
م��ع��اي�ير مت��ي��ز خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة
وق��درت��ه��م على امل�شاركة يف �سوق
العمل ودعم االقت�صاد الوطني ،لذا
اتخذت العمادة عدداً من الإجراءات
م��ن��ه��ا :ت ��أه��ي��ل جم��ل�����س امل��راج��ع�ين
املعتمدين باجلامعة لتقدمي الدعم
الفني لوحدات اجلامعة وفقاً لهذه
املعايري امل��ط��ورة ،وت��ق��دمي وح��دات
ال��ع��م��ادة وب��ال��ت��ع��اون ع��م��ادة تطوير
امل���ه���ارات ت��دري��ب �اً للم�شاركني من
كليات اجلامعة خ�صو�صا يف ما مت
ا�ستحداثه وتطويره.
ا�ستنها�ض الهمم
م��ن جانبه ذك���ر وك��ي��ل اجلامعة
للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن
حممد م�سملي �أن الدولة –وفقها
اهلل  -ت��ق��دم ب��ق��ي��ادة م���والي خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ووىل عهده

الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز-
يحفظهما اهلل  -م���ا ي�ستنه�ض
هممنا جميعاً ويجعلنا دوم�اً نتطلع
لبذل املزيد من اجلهود يف عمليات
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة،
ملتزمني بنهج التح�سني امل�ستمر،
حري�صني �أن تكون كل جهودنا داعمة
لطموح هذا الوطن الكرمي وتطلعات
قادته وفق ر�ؤية  ،2030وهو الأمر
الذي جعل االهتمام بجودة براجمنا
الأكادميية �أمراً مهماً؛ خا�صة و�أننا
جميعاً ندرك مدى ت�أثري هذه اجلودة
على خمرجات اجلامعة وطالبها،
وقدرتهم على النجاح يف �سوق العمل
ودعم االقت�صاد الوطني.
�سَ مت اجلامعة
و�أ�ضاف وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير �أن���ه بتوفيق اهلل حُتقق
اجل��ام��ع��ة ي��وم �اً بعد ي��وم �إجن���ازات
م��ل��م��و���س��ة يف ج������ودة ب��راجم��ه��ا
الأكادميية وهو ما �أثمر عن ا�ستمرار
ت�صدر جامعة امللك �سعود للجامعات
ال�سعودية يف عدد الربامج الأكادميية
املعتمدة م��ن هيئة ت��ق��ومي التعليم
«�سمت» جامعة
والتدريب ،و�أن ي�صبح َ
امل��ل��ك �سعود التطوير والتح�سني
امل�ستمر ،بف�ضل ما حتظى به اجلامعة

من رعاية واهتمام قادة هذا الوطن،
وما تزخر به من �إمكانيات ب�شرية
حتمل طاقات مميزة قادرة بعون اهلل
على حتقيق تطلعات الوطن.
�شكر وتقدير:
واختتم الدكتور م�سملي كلمته
بتوجيه ال�شكر اجلزيل ملعايل رئي�س
اجلامعة على ثقته وت�شجيعه ،وكذلك
ل��وك�لاء اجلامعة وع��م��داء الكليات
ووكالئهم ،ووك�لاء ور�ؤ�ساء وحدات
التطوير واجلودة ،ور�ؤ�ساء الأق�سام،
وج��م��ي��ع �أع�����ض��اء وع�����ض��وات هيئة
التدري�س ،فجهودهم لدعم حراك
التطوير امل�ستمر باجلامعة ملمو�سة
وم���ق���درة ،وج��زي��ل ال�شكر لعمادة
التطوير واجلودة على ما تبذله من
جهود ملواكبة تطلعات اجلامعة.
ا�ستثمار الدولة
بدوره عرب معايل رئي�س اجلامعة
عن �سعادته بهذه املنا�سبة قائال:
�إنني يف غاية ال�سعادة للم�شاركة يف
االحتفال بالتقدم وب�صدارة اجلامعة
جلميع اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة يف
ع��دد ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة املعتمدة
م��ن هيئة تقومي التعليم ،وحقيقة
�أن هذا غري م�ستغرب على جامعة
امللك �سعود ،فهمها الأ���س��ا���س هو
حتقيق �سمتها الأكادميي ،والبحثي،

وخدمة املجتمع ،وهذا نتاج طبيعي
لال�ستثمار الهائل للدولة  -حفظها
اهلل  -يف اجل���ام���ع���ات وب��خ��ا���ص��ة
جامعة امللك �سعود ،حيث �صرفت
امل��ل��ي��ارات على اجل��ام��ع��ة ،واحلمد
هلل فقد مت ابتعاث الطلبة لأح�سن
جامعات العامل يف الع�شرة �سنوات
الأخ��ي�رة ،و�أ���ص��ب��ح املنتج لزمالئنا
الذين تخرجوا من هذه اجلامعات
وقادو الكليات والأق�سام الأكادميية
فيها ،مميزاً يعك�س احلر�ص على
علو اجل��ام��ع��ة ،وك��ل ال�شكر لوكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور
علي م�سملي ،وعميد عمادة التطوير
واجلودة الدكتور مبارك القحطاين،
وال����زم��ل�اء وال���زم���ي�ل�ات ب��ال��وك��ال��ة
والعمادة ،وال�شكر لعمداء الكليات
ال��ذي��ن ي���ق���ودون �سفينة اجلامعة
التعليمية والأكادميية والبحثية ،فلوال
اهلل ثم جهودكم ور�ؤ���س��اء الأق�سام
و�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س ما
كان هذا الإجناز .ف�شكراً لكم جميعاً
على كل جهد يبذل.
جناح يتبعه جناح
وخ��ت��م معاليه ب��ال��ق��ول :ت�سجل
اجلامعة من وقت لآخر جناحاً يتبعه
جناح لي�س فقط على م�ستوى الأق�سام
الأك��ادمي��ي��ة ولكن �أي�ضاً يف خدمة
املجتمع؛ حيث خ�ص�صت يف بداية
جائحة كورونا مباين كاملة للعزل،
وحتملت املدينة الطبية باجلامعة
هذه املخاطرة� ،إ�ضافة لإن�شاء مركز
اللقاحات باجلامعة خلدمة املجتمع
واملن�سوبني ،و�إتاحة اللقاح يف ثالثة
مواقع باجلامعة للتي�سري على اجلميع
للح�صول على اللقاح ،كما توا�صل
اجلامعة تفوقها حيث من املقرر �أن
تطلق اجلامعة قريباً قمراً �صناعياً
على �أحد ال�صواريخ الرو�سية ،لتكون
�أول جامعة باململكة العربية ال�سعودية
يف هذا املجال.
واختتمت الفعالية بتكرمي الأ�ستاذ
قا�سم بن عي�سى �سفران مدير �إدارة
عمادة التطوير واجل���ودة مبنا�سبة
انتهاء عمله باجلامعة ،حيث عرب
معايل رئي�س اجلامعة ع��ن �شكره
وت��ق��دي��ره ل�ل�أ���س��ت��اذ قا�سم �سفران
م�شيداً مبا قدمه للجامعة� ،سائ ً
ال
اهلل �أن يوفقه يف م�ستقبل �أعماله.
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التعليم
تزامنا مع اليوم العاملي للمر�أة

تكريم الفائزات بجائزة األميرة
نورة للتميز النسائي

برعاية كرمية م��ن خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -وبح�ضور معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ؛ مت تكرمي الفائزات بجائزة الأم�يرة نورة بنت
عبدالرحمن للتم ّيز الن�سائي يف دورتها الثالثة ،وذلك مبقر جامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،تزامناً مع اليوم العاملي للمر�أة.
وقال وزير التعليم يف كلمته خالل املنا�سبة« :ي�سعدين م�شاركتكم
االحتفاء بالفائزات بجائزة تت�شرف بحمل ا�سم املر�أة ال�سعودية الأوىل
و�شجعت الفتيات ال�سعوديات على التعليم ،وهي
التي دعمت و�ساندت
ّ
جائزة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن للتم ّيز الن�سائي» ،الفتاً �إىل �أنها
�أول جائزة �سنوية للمر�أة ال�سعودية معتمدة بقرار من جمل�س الوزراء،
وحتظى برعاية كرمية من قبل خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل
 وت�ستهدف الإجنازات املتميزة للمر�أة ال�سعودية يف جماالت العلومالطبيعية ،والطبية ،والآداب والفنون ،وامل�شاريع االقت�صادية.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن اجلائزة منذ انطالقتها حتى هذه ال��دورة
ا�ستطاعت �أن تعك�س قدرات املر�أة ال�سعودية يف حتقيق امل�شاركة الفاعلة
يف املجاالت النظرية والعملية كا ّفة ،ومواكبتها نه�ضة وتنمية وطنها،
وخدمة جمتمعها يف الظروف احلالية من خالل �أبحاثها يف الأمرا�ض
املعدية ،من الوقاية �إىل العالج ،و�أبحاث العلوم البيئية ،والإ�سهام يف
جمال امل�شاريع االقت�صادية ،وت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع املبتكرة ،ومتكني
املر�أة يف �سوق العمل.
وقدم معاليه ال�شكر واالمتنان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني -
حفظه اهلل  -لرعايته الكرمية لهذه اجلائزة ،مث ّمناً اجلهود املبذولة من
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن التي تبنّت هذه اجلائزة ،وكانت
منارة للمر�أة يف الإبداع والتميز ،والقائمني عليها و�شركاء النجاح.
من جهتها� ،أكدت معايل رئي�سة جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
رئي�سة اللجنة العليا للجائزة د� .إينا�س بنت �سليمان العي�سى �أن جائزة
الأمرية نورة للتميز الن�سائي حتتفي ب�إجنازات املر�أة ال�سعودية التي
ت�ؤكد ب�أنها جزء ال يتجز�أ من احلراك التنموي الوطني ،مو�ضح ًة �أن
اجلائزة �أ�صبحت من�صة ملكت�سبات و�إجنازات ن�ساء الوطن يف ظل ر�ؤية
بالدنا الطموحة .و�أ�شارت الأمينة العامة جلائزة الأمرية نورة بنت عبد
الرحمن للتميز الن�سائي د.ح�صة بنت تركي الهذال �إىل �أن �إجنازات
املر�أة ال�سعودية برزت خالل الدورة الثالثة للجائزة يف جماالت العلوم
والطب والآداب والفنون والأعمال االجتماعية وامل�شاريع االقت�صادية،
مبين ًة �أنها �إجن���ازات ت�شهد على �أهمية املكانة امل�ستحقة للمر�أة
ال�سعودية ،مو�ضح ًة �أن عدد املتقدمات للجائزة يف خمتلف املجاالت
بلغ  176متقدمة ،بزيادة عن الدورات ال�سابقة تعك�س مكانة اجلائزة.
ويف نهاية احلفل ،كرم معايل وزير التعليم الفائزات بجائزة الأمرية
نورة للتم ًيز الن�سائي لهذا العام 1442هـ 2021 -م يف جماالت العلوم
ال�صحية ،والأدب ،وامل�شاريع االقت�صادية ،والأعمال الفنية.

إنشاء وحدات للتوعية الفكرية
في إدارات التعليم والجامعات

�أعلنت وزارة التعليم عن �إن�شاء وحدات للتوعية الفكرية يف جميع
�إدارات التعليم واجلامعات؛ وفقاً للنموذج الت�شغيلي املعتمد ،مبا
يعزز من قيم املواطنة واالعتدال والو�سطية ،والت�صدي جلميع �أفكار
التطرف واالنحالل .وقال معايل وزير التعليم د .حمد بن حممد �آل
ال�شيخ�« :إن الوزارة تهدف من �إن�شاء وحدة للتوعية الفكرية يف كل �إدارة
تعليم وجامعة لتعزيز الوالء للدين ثم لوالة الأمر ،واالنتماء للوطن،
ون�شر قيم الو�سطية واالعتدال والت�سامح والتعاي�ش ،والوقاية من
الفكر املتطرف ومعاجلة �آثاره ،وت�شجيع املبادرات العلمية والبحثية يف
الق�ضايا الفكرية» ،م�شرياً �إىل �أن الوحدة �ستعمل على ر�صد املخالفات
والأفكار وال�سلوكيات املتطرفة واملنحلة ،والظواهر ال�سلبية التي تدعو
�إىل االختالل واخل��روج عن م�صفوفة القيم املجتمعية ،وذل��ك وفقاً
لل�ضوابط التي حتددها الوزارة يف �ضوء الأنظمة واللوائح.
و�أ�ضاف معاليه �أن وزارة التعليم بكافة قطاعاتها ت�ست�شعر �أهمية
املواطنة الواعية وامل�س�ؤولة يف �أداء م�ؤ�س�ساتها التعليمية ،واحلر�ص على
تعميقها ووقايتها وحت�صينها من �أي مهددات تنعك�س �سلباً على �سمعتها
امل�ؤ�س�سية وعلى الوطن ،جم��دداً ت�أكيده على �أن ال��وزارة لن ت�سمح
با�ستغالل امل�ؤ�س�سات التعليمية للرتويج للفكر املتطرف� ،أو ملمار�سة �أي
�سلوكيات تدعو �إىل االنحالل� ،أو ا�ستخدام امل�س�ؤولية املهنية التعليمية
يف غري �سياقاتها الوطنية.
و�أ�شار د� .آل ال�شيخ �إىل �أن وحدة التوعية الفكرية �ستعمل وفق
�إ�سرتاتيجية حمددة ،وحوكمة �إدارية من�ضبطة ،ت�سعى من خالها وزارة
التعليم �إىل حتقيق جانبني؛ الأول «تعزيز احل�صانة واحلماية الذاتية»
ويتمثل يف ر�صد الظواهر ال�سلبية وحتليلها وتقدمي الربامج العالجية
لها.
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بعد مرور عام على تعليق احل�ضور مكاني ًا للدرا�سة

يثمن دعم القيادة في نجاح
وزير التعليم ّ
العملية التعليمية عن بعد
نوه معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ بدعم ورعاية
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأم�ين  -حفظهما اهلل
 للتعليم يف اململكة ،وتوفري كافةالإمكانات ل�ضمان ا�ستمرار الرحلة
التعليمية عن بُعد بحلول متعددة،
رغم ظروف جائحة كورونا ،وذلك
حر�صاً منهما – �أيدهما اهلل  -على
�سالمة �أبنائهم وبناتهم من الطالب
وال��ط��ال��ب��ات وم��ن�����س��وب��ي التعليم
بقطاعاته العام واجلامعي والتدريب
ال��ت��ق��ن��ي م���ن خم���اط���ر ت��ع� ّر���ض��ه��م
للإ�صابة بفريو�س كورونا.
وق���ال وزي���ر التعليم بعد م��رور
ع��ام على تعليق احل�ضور مكانياً
للدرا�سة يف م�ؤ�س�سات التعليم يف
ال��ث��ام��ن م��ن �شهر م��ار���س ،2020
والتح ّول للح�ضور املتزامن عن بُعد:
�إن هذا العام مي ّثل مرحلة تاريخية
غري م�سبوقة يف م�سرية التعليم يف
العامل واململكة ،وبرغم التحديات،
�إ ّال �أن اململكة ا�ستطاعت �أن تقدّ م
منوذجاً �سعودياً فريداً يف التعليم
عن بُعد يُ�ضاف �إىل جناحات الوطن
يف م��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى كافة
امل�ستويات.
و�أ�شار �إىل �أن املنظومة التعليمية
�أث��ب��ت��ت خ�ل�ال ه���ذا ال��ع��ام قدرتها
على التح ّول ال�سريع م��ن التعليم
احل�����ض��وري م��ك��ان��ي�اً �إىل التعليم
احل�����ض��وري ع��ن بُ��ع��د خ�لال ع�شر
�ساعات من ق��رار تعليق الدرا�سة،
واال�ستمرار يف العملية التعليمية
دون انقطاع ليوم واح���د ،وتعزيز
ال�����ش��راك��ة املجتمعية� ،إىل جانب
م��وا���ص��ل��ة اجل��ه��ود ل�ضمان ج��ودة
التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد،
من خالل تعدد اخليارات التعليمية،
وم���رون���ة الأدوات امل�����س��ت��خ��دم��ة،
وب����رام����ج ال���ت���دري���ب ،وع��م��ل��ي��ات
الإ�شراف واملتابعة ،وتوفري الأنظمة
والت�شريعات وفق �أف�ضل املمار�سات
العاملية.

و�أ�ضاف معاليه �أن الوزارة هي�أت
ع���دة ب��دائ��ل تعليمية ال���س��ت��م��رار
العملية التعليمية احل�ضورية عن
بُ��ع��د ،م��ن خ�لال من�صة مدر�ستي،
و 23قناة ف�ضائية تعليمية ،وقناة
ع�ين ع��ل��ى «ال��ي��وت��ي��وب» ،وتطبيق
ال���رو����ض���ة االف�ت�را����ض���ي���ة ،م��ن��وه �اً
ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي بذلتها
اجل��ام��ع��ات وم ��ؤ���س�����س��ة ال��ت��دري��ب
التقني واملهني يف توفري اخليارات
التعليمية ملن�سوبيها ،وتكامل الأدوار
يف �سبيل ا�ستمرار العملية التعليمية،
م�ؤكداً على �أن الأرقام التي �سجلها
التعليم احل�ضوري املتزامن عن بُعد
خالل عام من اجلائحة تظهر حجم
الإجناز والنجاح الذي حتقق ب�شهادة
« »6منظمات وهيئات دولية �أجرت
درا�ستي مقارنة عن التعليم عن بُعد
يف اململكة م��ع « »193دول��ة حول
العامل ،و�أظهرت نتائج الدرا�ستني
تق ّدم اململكة يف « »13م�ؤ�شراً من
�أ�صل « »16م��ؤ���ش��راً ،كما �أظهرت
جوانب القوة يف التجربة ال�سعودية
من خالل �سرعة اال�ستجابة ،وتن ّوع
اخليارات ،والتح�سني امل�ستمر.
وق������دّم وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ���ش��ك��ره
وت��ق��دي��ره مل��ن�����س��وب��ي ال��ت��ع��ل��ي��م من
معلمني ومعلمات و�إداري�ي�ن وق��ادة
م��دار���س وم�شرفني و�أع�ضاء هيئة
تدري�س وم��درب�ين؛ على جهودهم
الوطنية املخل�صة ال�ستمرار العملية
التعليمية عن بُعد ،كما ق ّدم �شكره
للأ�سر و�أولياء الأمور على تعاونهم

ووق��وف��ه��م م��ع �أب��ن��ائ��ه��م يف جت��اوز
ظ���روف اجل��ائ��ح��ة ،و�إك��م��ال خطوة
مهمة على درب م�سريتهم التعليمية،
م�شيداً بالتكامل م��ع م�ؤ�س�سات

املجتمع يف حتقيق تطلعات القيادة
الر�شيدة  -حفظها اهلل  -من العمل
م��ع�اً يف جت���اوز حت��دي��ات اجلائحة
على كافة امل�ستويات.

مب�شاركة ال�سفري الربيطاين وقادة البحث واالبتكار يف البلدين

د .السديري يفتتح ورشة «منظومة البحث واالبتكار»

افتتح معايل نائب وزي��ر التعليم
للجامعات وال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار د.
حممد ب��ن �أح��م��د ال�����س��دي��ري ،عن
بُ��ع��د ،ور���ش��ة العمل الثانية �ضمن
فعالية «القيادة يف منظومة البحث
واالب��ت��ك��ار» ،التي نظمتها ال���وزارة
بح�ضور ال�سفري ال�بري��ط��اين لدى
اململكة نيل كرومبتون ،واملبعوث
اخلا�ص لرئي�س ال��وزراء الربيطاين
يف امل��م��ل��ك��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ج���ارة
الربوفي�سور ال�سري �ستيف �سميث
رئي�س التعليم ال���دويل يف اململكة
املتحدة ،ور�ؤ�ساء اجلامعات وقادة
ال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار يف ال�سعودية
واململكة املتحدة.
ون����وه د .ال�����س��دي��ري يف كلمته
االفتتاحية للور�شة ب�أهمية الإبداع
واالب��ت��ك��ار يف التعليم ،مبينًا �أن��ه
�أ���ص��ب��ح مطل ًبا م��ه� ًم��ا يف العملية
التعليمية ،وذلك يف ظل ما ي�شهده
املجتمع املحلي والعاملي من تطورات
ح�����ض��اري��ة م��ت�����س��ارع��ة ،وم���ن ث��ورة
معلوماتية يف كافة املجاالت.
و�أك���د �أن تعزيز ت��أث�ير البحوث

ال����ع����ل����م����ي����ة ع���ل���ى
االق��ت�����ص��اد امل��ع��ريف
وحت���������س��ي�ن ت�����أث��ي�ر
اال�����س����ت����ث����م����ارات
ال��ب��ح��ث��ي��ة ب����ات من
الأم����������ور امل���ل���ح���ة،
وذل������ك م����ن خ�ل�ال
دع��������م االب����ت����ك����ار
والتطوير والإجن���از
يف البحث يف جمال
الت�أثري االقت�صادي
ريا
وال��ت��ج��اري ،م�ش ً
�إىل �أن هذا التوجه �سي�سهم يف �صنع
ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية وقرارات
اال�ستثمار التي ميكن �أن تعزز ت�أثري
اال�ستثمارات البحثية.
و�أ�شار د .ال�سديري �إىل �أن هذه
الور�شة ت��أت��ي �ضمن �إ�سرتاتيجية
ال���وزارة لتمويل البحث والتطوير
واالبتكار؛ ملواكبة خطة اململكة يف
التح ّول نحو االقت�صاد القائم على
املعرفة وحتقيق م�ستهدفات ر�ؤية
امل�ستقبل ،ودع���م البنية التحتية
لالبتكار وريادة الأعمال يف اململكة،

و�أي������� ً����ض�����ا ت��ع��زي��ز
����ش���راك���ات ال��ب��ح��ث
والتطوير الأكادميي
وال�������ص���ن���اع���ي م��ع
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي
واملعريف الدويل.
وت�ضمنت ور�شة
العمل التي �أُقيمت
حتت عنوان�« :أف�ضل
امل�����م�����ار������س�����ات يف
ت��ع��زي��ز �أث���ر البحث
ال��ع��ل��م��ي» ع����ددًا من
اجلل�سات النقا�شية؛ بغر�ض العمل
على ت�أ�سي�س بنية حتتية لالبتكار
وري����ادة الأع��م��ال يف اململكة ،من
خ�لال م�شاركة املعرفة والتجربة
الربيطانية يف البحث واالبتكار،
وتعزيز �شراكات البحث والتطوير
الأكادميي وال�صناعي.
و�أل����ق����ى ال�����س��ف�ير ال�بري��ط��اين
ل��دى اململكة كلمة خا�صة يف هذه
املنا�سبة ،تالها كلمة وكيل وزارة
التعليم للبحث واالبتكار د .نا�صر
بن حممد العقيلي ،ثم �ألقى املبعوث

اخلا�ص لرئي�س ال��وزراء الربيطاين
يف اململكة للتعليم والتجارة الكلمة
الرئي�سة للفعالية.
و���س��ل��ط��ت ور����ش���ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي
عقدتها وك��ال��ة البحث واالب��ت��ك��ار
بوزارة التعليم ال�ضوء على التجربة
الربيطانية ال��رائ��دة يف الأب��ح��اث
واالبتكار والتطوير ،مع ا�ستعرا�ض
مل��ك��ون��ات ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة و�أف�����ض��ل
مم��ار���س��ات��ه��ا ،وذل���ك ب��غ��ر���ض فهم
�أعمق خلربة اململكة املتحدة يف هذا
املجال ،و� ً
أي�ضا درا�سة مدى انعكا�س
ذلك من خالل تطبيقها على تعزيز
ت�أثري االقت�صاد املعريف ،وحت�سني
ت�أثري اال�ستثمارات البحثية ،وتقدمي
ف��وائ��د �أو���س��ع لالقت�صاد وال�صحة
واملجتمع ،بجانب تطوير امل�شاريع
وال���ت���ع���اون ال��ب��ح��ث��ي ب�ي�ن اململكة
وبريطانيا .يُ�شار �إىل �أنه �شارك يف
هذه الفعالية العلمية جمموعة من
اجلهات الراعية وال�شركاء ،منها:
الهيئة ال�سعودية للف�ضاء ،مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
اجلامعات الأهلية ،و�شركة هواوي.
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دراسات

ال عالقة اللتهاب المفاصل الروماتيدي باضطرابات النوم قــــــــــــــــرأت لك..
ك�شفت درا���س��ة �أج��ري��ت مبركز
طب وبحوث النوم ،بالتعاون مع ق�سم
الأمرا�ض الروماتيزمية مب�ست�شفى
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة� ،أنه ال
عالقة بني ا�ضطرابات النوم ون�شاط
التهاب املفا�صل الروماتيدي.
و�أج���ري���ت ال��درا���س��ة ع��ل��ى مائة
وواح����د م�����ش��ارك وم�����ش��ارك��ة ممن
مت ت�شخي�صهم بالتهاب املفا�صل
ال��روم��ات��ي��دي ،وي��راج��ع��ون دور ًّي����ا
ع���ي���ادات ال���روم���ات���ي���زم ،وت��ت�راوح
�أع��م��اره��م ب�ين � 15إىل  49عا ًما
تقري ًبا؛ للتعرف على مدى انت�شار
ا�ضطرابات النوم لديهم وعالقتها
بن�شاطية املر�ض وجودة احلياة.
ومت �إج���راء مقابالت �شخ�صية
وفحو�صات �سريرية لتقييم حالة
املر�ض ب�إ�شراف الربوفي�سور �سراج
ع��م��ر ويل� ،أ���س��ت��اذ ال��ط��ب بكلية
الطب جامعة امللك عبد العزيز،
وا���س��ت�����ش��اري ط��ب ال��رئ��ة وال��ن��وم،
ورئي�س ق�سم اجلهاز التنف�سي ومدير

م��رك��ز ط��ب وبحوث
ال���ن���وم مب�ست�شفى
ج�����ام�����ع�����ة امل����ل����ك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة،
بالتعاون مع الدكتور
ف���ار����س احل��ج��ي��ل��ي،
وال����دك����ت����ور حم��م��د
ع��ط��ي��ة ،ك��م��ا طلب
منهم الإج��اب��ة على
ا�ستبيانات معرتف
ب��ه��ا دول��� ًّي���ا لتقييم
ن�����ش��اط��ي��ة ال��ت��ه��اب
املفا�صل الروماتيدي ،وكذلك لتقييم
ا�ضطرابات النوم لديهم.
وك��ان��ت الأغ��ل��ب��ي��ة ال��ك�برى من
ال�سيدات «بن�سبة  »95%نظ ًرا
لأن التهاب املفا�صل الروماتيدي
�شيوعا لديهن مقارنة
يُعد �أك�ثر
ً
ب��ال��رج��ال ،وق���د ل��وح��ظ يف ه��ذه
الدرا�سة �أن معدل انت�شار الأرق
ك����ان ب��ن�����س��ب��ة  ،63%وال��ن��ع��ا���س
املفرط �أثناء النهار بن�سبة ،20%

ورداءة نوعية النوم
ب���ن�������س���ب���ة ،20%
واحتمالية �إ�صابتهم
ب��ان��ق��ط��اع التنف�س
�أث��ن��اء ال��ن��وم بن�سبة
 ،37%وم��ت�لازم��ة
مت��ل��م��ل ال�����س��اق�ين
ب��ن�����س��ب��ة  63%من
جم��م��وع امل�شرتكني
وامل�شرتكات.
وب���ذل���ك خلُ�صت
الدرا�سة يف جمملها
�إىل �أن ا�ضطرابات النوم «ك��الأرق
وال��ن��ع��ا���س امل���ف���رط �أث���ن���اء ال��ن��ه��ار
وانقطاع التنف�س االن�سدادي �أثناء
ال��ن��وم ومتالزمة متلمل ال�ساقني»
�شائعة لدى مر�ضى التهاب املفا�صل
ال��روم��ات��ي��دي؛ مم��ا يتطلب املزيد
من االهتمام بهذا اجلانب من قِ َبل
الأط��ب��اء املخت�صني ،وم��راع��اة ذلك
ل��دى مر�ضاهم� ،إال �أن���ه يف نف�س
ال��وق��ت ال عالقة ب�ين ا�ضطرابات

ال��ن��وم ون�شاطية التهاب املفا�صل
الروماتيدي.
و�أو�ضح الفريق الطبي �أن التهاب
املفا�صل ال��روم��ات��وي��دي ه��و مر�ض
مناعي ذاتي يبد�أ فيه اجلهاز املناعي
للج�سم يف مهاجمة املفا�صل؛ مما
ي�سبب االل��ت��ه��اب ال��ذي ي����ؤدي �إىل
تورم يف الأن�سجة املبطنة للمفا�صل،
و�إذا ا�ستمر االلتهاب لفرتة طويلة؛
فقد ي�ؤدي ذلك �إىل �إتالف العظام
والغ�ضاريف التي حتميها.
وعندما يكون ال�شخ�ص م�صا ًبا
بالتهاب املفا�صل ال��روم��ات��وي��دي؛
ف���إن الأع��را���ض مثل �أمل املف�صل،
والت�صلب ،والتورم؛ ميكن �أن جتعل
من ال�صعب على الفرد النوم ب�شكل
جيد؛ مما ي�ؤثر على ج��ودة النوم،
ويزيد من احتمالية النعا�س املفرط
�أث���ن���اء ال��ن��ه��ار ،وف���ق���دان ال�ترك��ي��ز،
و�ضعف الإنتاجية ،وقد يتعدى ذلك
�إىل ح����دوث م�����ض��اع��ف��ات خطرية
ب�سبب رداءة النوم.

ك�شفت درا���س��ة «قيا�س ظاهرة
الف�ساد و�أث���ر ال���ق���رارات احلالية
على نظرة املجتمع» �أن  %74من
امل�شاركني ي��ع��ت�برون �أن ا�ستغالل
النفوذ هو �أخطر �أ�شكال الف�ساد
على الوطن ،بينما ح�صل اختال�س
وتبديد املال العام على ن�سبة %67
م��ن �أ����ص���وات امل�����ش��ارك�ين ،وج���اءت
الر�شوة يف املرتبة الثالثة ك�أخطر
�أ���ش��ك��ال ال��ف�����س��اد بن�سبة ق��ارب��ت
 ،%54يف حني ح�صلت الو�ساطة
وامل��ح�����س��وب��ي��ة ع��ل��ى ن�سبة ق��ارب��ت

.%41
�شارك يف الدرا�سة التي ن ّفذتها
�شركة الأبحاث الرقمية «»DRC
عرب ا�ستبيان �إلكرتوين بالتعاون مع
�صحيفة «�سبق» الإلكرتونية7406 ،
�أ�شخا�ص ،وبلغ عدد الذين �أكلموا
اال�ستبيان � 5901شخ�صاً بن�سبة
قاربت  %80من �إجمايل امل�شاركني.
وت�����ص��درت مدينة ال��ري��ا���ض �أعلى
القائمة بن�سبة جتاوزت  33%من
�إج��م��ايل امل�شاركني ،تليها مدينة
جدة يف املرتبة الثانية بن�سبة بلغت

ق��راب��ة  ،%15بينما �أت���ت مدينة
ال��دم��ام يف املرتبة الثالثة بن�سبة
جتاوزت .%9
وق��ال الرئي�س التنفيذي ل�شركة
الأب��ح��اث الرقمية « »DRCوليد
بن خالد ال�سليمان :درا�سة ظاهرة
الف�ساد ت ��أت��ي م��ن �ضمن �سل�سلة
التقارير والدرا�سات التي تنفذها
ال�شركة ،وتقوم بن�شرها بالتعاون
م��ع «���س��ب��ق»؛ بغر�ض زي���ادة الوعي
واملعرفة ب�أهم املوا�ضيع التي تالم�س
املجتمع ال�سعودي و�آرائه جتاهها.

وج��اءت ه��ذه الدرا�سة نظراً ملا
ت�شهده اململكة العربية ال�سعودية
م���ن �إ����ص�ل�اح���ات ج��ري��ئ��ة وخ��ط��ط
تنموية طموحة ،قام بتبنيها خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه
اهلل -ومبتابعة مبا�شرة م��ن ويل
العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان �آل �سعود -حفظه
اهلل -ونظراً ملا تلقاه حملة حماربة
الف�ساد من مباركة ودع��م خمتلف
�شرائح املجتمع.

«استغالل النفوذ» أخطر أشكال الفساد
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فهم وتدريس الفهم القرائي
ت����أل���ي���فJane Oakhill, Kate Caln, :
CArsten Elbro
ترجمة :عبداهلل حممد ال�سر ّيع
�إن الهدف النهائي
م���ن ال����ق����راءة لي�س
يف ع��م��ل��ي��ة ق�����راءة
ال��ك��ل��م��ات ،ول��ك��ن يف
فهم ما نقر�أ.
م����ن ه���ن���ا ت�ب�رز
قيمة هذا الكتاب،
�أو ال���دل���ي���ل ،يف
ك����ون����ه خ�لا���ص��ة
ل��ت��ج��ارب علمية
خل����ب���راء ح��ق��ل
م����ع����ريف مي�����س
م��و���ض��وع��ه كل
ف��رد؛ فهو نتاج
ل��ن��ق��ا���ش علمي
�شارك فيه م�ؤلفوه بعر�ض العمليات
واملهارات التي يتك َّون عن طريقها الفهمُ ،م ِّ
غطيا نقا�شا
ا�ستمر لع�شرات ال�سنني ،و ُمقدِّما معامله يف تو�صيات
عملية.
فهو �إذن تلخي�ص ملعامل ذاك النقا�ش ،كما هو دليل
�إر�شادي للمعلِّم ،معلم القراءة ومهاراتها ،ومعلِّم املواد
الدرا�سية الأخرى م ًعا ،بل ولكل من ميار�س العملية
التعليمية؛ لكونه كتابا ي�ستعر�ض مفهوم الفهم القرائي،
وكيف َّية ت�ش ُّكله ،والعوامل امل�ؤ ِّثرة فيه التي تعد معرفة
يحتاجها املعلم عامة ليتبينَّ على �سبيل املثال �صالحية
ما يتبناه من �إج���راءات و�أ�ساليب تدري�سية ولتقييم
فاعل َّيتها.

دليل تأثير البحوث العلمية

«اللحوم المدخنة» قد تسبب سرطان البلعوم
ك�����ش��ف��ت درا����س���ة ���س��ع��ودي��ة عن
خماطر اللحوم املدخنة وبخا�صة
وجبة املندي التي يع�شقها كثريون
م���ن �أه����ل اخل��ل��ي��ج ،م�����ش�يرة �إىل
وجود ارتباط بني �سرطان البلعوم
واللحوم املدخنة.
ه�����ذا م����ا �أو����ض���ح���ه ال��ط��ب��ي��ب
ال�����س��ع��ودي خ��ال��د ح��ك��م��ي ،زم��ي��ل
ج��راح��ة الأن���ف وق���اع اجلمجمة،
يف ورقته العلمية التي قدمها يف
امل��ؤمت��ر الآ�سيوي ال��ـ  18لأبحاث
الأنف ،وامل�ؤمتر الدويل الثامن يف
جراحة الأن��ف والأذن واحلنجرة،
الذي �أقيم يف كواالملبور.
و�أ�شار �إىل �أن الأورام ال�سرطانية
يف الر�أ�س والعنق ِ ّ
ت�شكل نحو 6%
م��ن ج��م��ي��ع الأورام ال�سرطانية
ال��ت��ي ي��ت��م اك��ت�����ش��اف��ه��ا ���س��ن��وي �اً يف
ال�سعودية ،و 33%منها «البلعوم
الأن��ف��ي» ،و�أ���ض��اف �أن الدرا�سات
الوبائية لهذا ال�سرطان ت�شري �إىل

�أن العوامل الفريو�سية والغذائية،
والقابلية الوراثية لها دور رئي�سي
يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأورام ،و�أن
درا�سة لعالقة اللحوم املدخنة ،مثل
املندي ،الذي يعترب طبقاً تقليدياً
مهماً يف ال�سعودية ،ك�شفت �أن��ه
يت�سبب يف �سرطان البلعوم الأنفي.

وق���د �أج���ري���ت ت��ل��ك ال��درا���س��ة
ع����ل����ى  43ح�����ال�����ة م���ر����ض���ي���ة
م�صابة ب�سرطان ال��ب��ل��ع��وم ،ومت
ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ع���ن ال��ع��وام��ل
الغذائية والبيئية واالجتماعية
وال��دمي��وغ��راف��ي��ة ل��ه��ا ،ث��م حتليل
بياناتها ،وخل�صت هذه الدرا�سة

�إىل �أن اللحوم املدخنة حتتوي
على م�ستويات عالية م��ن م��ادة
«النيرتوزامني» التي ثبت علمياً
�أنها من املواد امل�سرطنة.
ي���ذك���ر �أن امل����ن����دي ،ه���و طبق
تقليدي ح�ضرمي ،ا�شتهر به �أهل
حمافظة ح�ضرموت �شرق اليمن،
و�أه��ل منطقة الباحة جنوب غرب
ال�����س��ع��ودي��ة ،وم��ن��ت�����ش��ر يف �أن��ح��اء
اجل��زي��رة العربية ،و�أق��ط��ار عربية
خمتلفة ،وي��ت��م جت��ه��ي��زه ب�إ�شعال
حطب داخ��ل برميل ،وعند حتوله
�إىل ج��م��ر ي��و���ض��ع ال��ل��ح��م داخ���ل
الربميل ف��وق اجلمر بوجود �سلة
معدنية� ،أو لفه ب���ورق ق�صدير،
وم��ن ث��م �إغ�ل�اق ال�برم��ي��ل بغطاء،
وبعدها يو�ضع الرمل� ،أو ال�تراب
فوق الغطاء ملنع دخ��ول الهواء ما
يت�سبب يف ان��ط��ف��اء ال��ن��ار ،وبقاء
احلرارة ال�شديدة ،فين�ضج الطعام
عن طريق تلك احلرارة العالية.

ت�أليفMark S. Reed :
ترجمة� :صالح عبدالعزيز الن�صار
ي��ع��د ه���ذا ال��ك��ت��اب
مرجعاً �شام ً
ال لكل
ما يحتاجه الباحثون
وط�ل�اب ال��درا���س��ات
ال���ع���ل���ي���ا وم��ت��خ��ذو
القرار لبدء رحلتهم
يف �إث��ب��ات الفوائد
االق����ت���������ص����ادي����ة
واالج���ت���م���اع���ي���ة
مل�������ش���روع���ات���ه���م
البحثية ،وو�ضع
نتائجهم مو�ضع
ال����ت����ط����ب����ي����ق،
و�إحداث الت�أثري
املطلوب.
ف�إن مل يكن لديك ت�صور عن
الكيفية التي ميكن �أن يحدث بها بحثك الفرق ،ف�سوف
ي�ساعدك هذا الكتاب يف حتديد الأدوات العملية التي
ميكنك القيام بها للبدء يف رحلتك نحو �إحداث الت�أثري.
و�إن كنت تعرف �أن��واع الت�أثري التي ترغب يف �أن
يحدثها بحثك وال متلك املهارات �أو الأفكار �أو الثقة
الكافية يف حتقيق ذلك ،ف�إن هذا الكتاب �سيعطيك
الأدوات الالزمة لل ُم�ضي قدماً.
و�إن كنت بالفعل حت��دث الفرق وتريد �أن ترتقي
بهذا الفرق �إىل م�ستوى �أعلى ،ف�سوف ي�ساعدك هذا
الكتاب يف �صقل ممار�ستك لت�صبح باحثاً �أكرث فاعلية،
وي�صبح بحثك �أكرث حتقيقاً للت�أثري املطلوب.
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كيف سيؤثر «»COVID-19
على التخطيط الحضري
ال ت��زال الآث���ار ال�صحية جلائحة
« »COVID-19وا�ضحة ومفهومة،
لكن يبدو من الوا�ضح �أن هذه الأزمة
�ست�ؤثر على املدن ج�سدياً واجتماعياً
واقت�صادياً على مدى �أجيال قادمة.
لطاملا كانت الطريقة التي نخطط
بها مدننا تعتمد على االجت��اه��ات
الثقافية والتكنولوجية ال�سائدة دون
الأخ��ذ يف االعتبار الأزم��ات الكربى،
ل��ق��د �أدى تف�شي وب���اء ال��ك��ول�يرا يف
القرن التا�سع ع�شر �إىل �إدخال �أنظمة
ال�صرف ال�صحي احل�ضرية احلديثة،
عوض الغوازي
ومت العمل على لوائح و�أنظمة البناء
ح��ول �إدخ��ال �أ�شعة ال�شم�س والهواء
الطبيعي يف املنازل؛ ك�إجراء �ضد �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي يف الأحياء
الفقرية ذات الكثافة العالية يف �أوروب��ا ،كذلك كان لإدخ��ال ال�سكك
احلديدية ت�أثري هائل على الأنظمة احل�ضرية الوطنية ،كما �أدى الإنتاج
ال�ضخم لل�سيارة �إىل تو�سع املدن ب�سهولة وامتدادها �إىل ال�ضواحي
املرتامية الأط��راف ،مما �أدى �إىل �إن�شاء مدن �شا�سعة يف ال�سنوات
الأخرية ،كما �أن الرقمنة والبيانات لها دور مع العوامل املذكورة �سابقاً
يف طريقة تخطيط املدينة.
لقد �أدى وباء « »COVID-19بالفعل �إىل تغري كبري يف احلياة
احل�ضرية ،فقد انخف�ض عدد الأ�شخا�ص الذين يتنقلون ب�شكل كبري
وذلك ب�سبب العمل عن بعد الذي ي�سميه البع�ض العمل من املنزل ،وهو
الو�ضع الطبيعي اجلديد ملن ي�ستطيع حتمل تكاليفه ،وقد يعد خياراً
م�ستقبلياً للكثري من ال�شركات واجلهات احلكومية.
كل هذه التغيريات �أثارت نقا�شاً حول كيفية بناء املدن ،والأهم من
ذلك كيف ميكن �أن ت�ستجيب املدن ب�شكل �أف�ضل للأزمات احلالية
وامل�ستقبلية .هناك خم�س طرق رئي�سية �سيت�أثر بها التخطيط احل�ضري
يف ال�سنوات القادمة نتيجة جائحة « ،»COVID-19وهي:
 الرتكيز على الو�صول �إىل اخلدمات الأ�سا�سية:�أثار انت�شار « »COVID-19يف �أكرث املراكز احل�ضرية يف العامل
�أ�سئلة حول الكثافة ال�سكانية وعالقتها بال�صحة.
يف الواقع الكثافة ال�سكانية هي ال�شرط الرئي�سي لتقدمي خدمات
ح�ضرية ف ّعالة وهي املحرك الأ�سا�سي للأن�شطة االقت�صادية والثقافية
وال�سيا�سية ،لذلك يفتقر عدد كبري جداً من النا�س يف املدن اليوم
لإمكانية الو�صول �إىل اخلدمات الأ�سا�سية ،وال �شك �أن �صعوبة الو�صول
للخدمات الأ�سا�سية مثل املاء والإ�سكان والرعاية ال�صحية ي�ؤدي �إىل
تفاقم امل�شاكل و�صعوبة اال�ستجابة والتخل�ص من الأوبئة ،وقد كان ذلك
�شاهداً عندما مت حظر الجتول ومنع النا�س من اخلروج من منازلهم،
فكان لذلك �أثر كبري على املجتمع ال�سيما بع�ض الأحياء التي ال تتكامل
بها اخلدمات ،فيجب تاليف ذلك و�أن يكون توفري اخلدمات احل�ضرية
�أولوية للمدن يف امل�ستقبل.
 توفر امل�ساكن والأماكن العامة ب�أ�سعار معقولة:حتدد الطريقة التي نخطط بها مدننا �إىل حد كبري مدى مرونتها
وتقبلها للتعديل والتحديث ،وجود الكثافة ال�سكانية بدون م�ساحات
عامة وم�ساكن منا�سبة وب�أ�سعار معقولة �ست�ؤدي حتماً �إىل م�شاكل ،وقد
كان هذا ال�سبب يف تطبيق العديد من قوانني ولوائح الإ�سكان يف كثري
من دول العامل؛ مما �أدى �إىل وقف العديد من الأمرا�ض.
على �سبيل املثال قد يجعلنا « »COVID-19يف القرن احلادي
والع�شرين نقوم ببع�ض التدابري امل�ؤقتة التي جتعل من املمكن للنا�س
اتباع �إر�شادات التباعد االجتماعي والتغيري يف بع�ض لوائح و�أنظمة
التخطيط احل�ضري ،ومع هذا يجب �أن تكون التغيريات �أكرث ا�ستدامة
للو�صول �إىل الإ�سكان املي�سور التكلفة وتوفر امل�ساحات العامة ال�سيما
يف املناطق الفقرية عالية الكثافة.
 م�ساحات خ�ضراء متكاملة:احل��دائ��ق ه��ي �أح���د الأم���اك���ن امل��ت ��أث��رة ب���الإغ�ل�اق خ�ل�ال جائحة
« »COVID-19لذلك يجب �أن ي�ؤدي النهج اجلديد لتخطيط املدن
�إىل �إدخال امل�ساحات اخل�ضراء واملنتزهات والغابات يف قلب تفكرينا
يف مدننا وتخطيطها ،كما �أن الأمر يجب �أن يكون �أكرث �شمولية ك�إعادة
تدوير املياه مث ً
ال واال�ستفادة منها والتخل�ص من م�ستنقعات املياه
للخروج ب�صحة �أف�ضل و�إدارة �أف�ضل.
 زيادة التخطيط الإقليمي للمدينة:ما يحدث يف املدن ال يبقى يف املدن ،واملق�صود �أن املدينة ت�ؤثر على
الإقليم ،فالت�أثري االقت�صادي من هذه الأزمة �أثر على �سال�سل التوريد
والإنتاج يف املناطق املحيطة بها� ،إذاً فنحن بحاجة �إىل تخطيط �إقليمي
�أكرث تكام ً
ال بني املدن حول االقت�صاديات وتوفري الطاقة و�شبكات
ً
النقل و�إنتاج الغذاء حتى ت�صبح هذه الأمور ركائز قوة بدال من �أن تكون
نقاط �ضعف.
 املزيد من البيانات الدقيقة:عاد ًة يتم جتميع البيانات ب�شكل �أ�سا�سي على امل�ستوى الوطني ،يف
حني يتم اتخاذ العديد من القرارات ب�ش�أن احتواء �أي وباء �أو جائحة
على امل�ستوى املحلي ،ومل�ساعدة امل��دن على اال�ستفادة من البيانات
ال�ضخمة ملواجهة الأزمات والتحديات؛ ف�إننا نحتاج �إىل متكني املدن
من املزيد من البيانات الدقيقة واملحدثة بانتظام والتي ميكن �أن توفر
�أدلة �أف�ضل التخاذ القرار ،وقد ر�أينا ذلك يف ن�شرات وزارة ال�صحة
من خالل البيانات واخلرائط التفاعلية لأعداد الإ�صابات والوفيات
وحاالت التعايف وغري ذلك من املعلومات املهمة والدقيقة.
ماج�ستري يف التخطيط العمراين
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«عظام الكالب» هل تقود إلى عالج السرطان

يت�ساءل كثري منا ع��ن �سبب ت��زاي��د بع�ض
ا لأمرا�ض يف الآونة الأخرية وحتديدا الأنواع
القاتلة منها كال�سرطان!
ا لأ�سباب كثرية ،لكن �أحدها التطور الطبي
مقارنة باملا�ضي ،وال��ذي �سهل الك�شف عن
هذه ا لأمرا�ض يف �أوقات مبكرة ،فتم التعرف
عليها وت�صنيفها �ضمن الأم��را���ض امل�سببة
للوفاة .ال�سبب الآخ��ر هو �أن هذه الأمرا�ض
�أغلبها مرتبط بفرتة ال�شيخوخة والتقدم يف
ال�سن .بع�ض الأمرا�ض التي كانت ت�صنف على
�أن��ه��ا �أم��را���ض قاتلة ب�صفة حتمية �أ�صبحت
بف�ضل التقدم العالجي �أمرا�ضا مزمنة ميكن
التعاي�ش معها بالعالج والتثقيف مثل �أمرا�ض
القلب وال�سكري ،لكن ال يزال هناك �أمرا�ض
ي�ستحيل التكيف والتعاي�ش معها مثل بع�ض
�أمرا�ض ال�سرطان.
ال�����س��رط��ان ع���ب���ارة ع���ن من���و غ�ي�ر منتظم
للخاليا ينتج عنه خاليا م�شوهة ال تفكر �إال
بنف�سها ،هذه اخلاليا ت�ستهلك الغذاء والطاقة
وت�سحق اخلاليا ال�سليمة وتك ِّو ن �أورام���اً يف
�أماكن متعددة باجل�سم ،وهناك �أنواع عديدة
من ال�سرطانات ح�سب الع�ضو امل�صاب.
هناك �أمرا�ض �سرطانية وراثية مثل �سرطان
الثدي واملباي�ض ،ناجتة عن خلل ب�سيط يف
ت�سل�سل احلم�ض النووي «طفرات» يف اجلني
« »BRAC1و« »BRAC2تت�سبب يف مترد
ه��ذه اخل�لاي��ا� ،أي�ضا لي�س ك��ل �سرطان ثدي
ي�ستجيب لنف�س ال��ع�لاج ،الخ��ت�لاف العوامل
وا لأعرا�ض بني الأ�شخا�ص امل�صابني.
م��ن املمكن حماية الأف����راد ذوي التاريخ
العائلي م��ن ه��ذه ال�سرطانات ال��وراث��ي��ة عن
طريق علم ال��وراث��ة ال�سريرية الإكلينيكية،
ال��ذي ي��در���س ت��اري��خ العائلة وي��ق��وم باختبار
ب�سيط با�ستخدام تفاعل البوليمراز املت�سل�سل
« »PCRاملتوفر يف العديد من مراكز الأبحاث
باململكة للك�شف عن ه��ذه الطفرات ثم يتم
اتخاذ ا لإجراءات الالزمة حلماية الفرد.
م��ن ا لأم���ور ال��ت��ي ال يعرفها ال��ك��ث�يرون �أن

هناك عالجات فعالة �ضد �أنواع من الأمرا�ض
ال�سرطانية؛ كمر�ض ابي�ضا�ض ال��دم النقوي
امل���زم���ن « »CMLوه����و ���س��رط��ان دم ن��اجت
ع��ن اخ��ت�لال ك��روم��و���س��وم��ي ي�سمى «اخ��ت�لال
فيالدلفيا» ال��ذي ي�سبب من��واً غ�ير طبيعي
لكريات الدم البي�ضاء .عالج هذا النوع من
ال�سرطانات ا�سمه «امياتينيب» وه��و يعالج
املر�ض بن�سبة  ،90%هذا ال��دواء كان قفزة
عمالقة يف علم �أدوية عالج ال�سرطان ،ومهد
الطريق لعالجات ذات ه��دف حم��دد يق�ضي
على ال���ورم ويبقي اخل�لاي��ا ال�سليمة؛ على
خ�لاف العالج الكيميائي ال��ذي يق�ضي على
جميع خاليا اجل�سم .يتوجه العلم وا لأبحاث
ح��ال��ي �اً ن��ح��و ال��ع�لاج ال�شخ�صي با�ستخدام
التعبري اجليني اخلا�ص باملري�ض الذي يحدد
الأه��داف املطلوبة للتغلب على املر�ض .وكما
�أو�ضحت �سابقا ف ��إن الأم��را���ض ال�سرطانية
قد تكون وراثية �أو من م�سبب خارجي مثل
التدخني ،وال�سمنة والتعر�ض الطويل لأ�شعة
ال�شم�س ،والتي ت ��ؤدي �إىل تكثيف الطفرات
باجل�سم والتي ت�سبب ال�سرطانات ك�سرطان
ال��رئ��ة والكبد واجل��ل��د .لكن ه��ن��اك �أم��را���ض
�سرطانية نادرة وت�صيب الأطفال مثل �سرطان
العظام « »Osteosarcomaال��ذي يواجه
�صعوبات كثرية يف تطوير عالجات خ�صو�صا
العالج اجليني ،حتى الآن مل يحدد ال�سبب
الرئي�سي للمر�ض لعدم توفر العينات الكافية
«الأورام» لأن��ه ن��ادر ج��دا ،ويف ح��ال توفرها
تكون قد تعر�ضت للعالج الكيميائي �سابقا
مما يغري ب�صمتها الوراثية.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى ي�����س��ت��خ��دم ال��ع��ل��م��اء
والباحثون يف ه��ذا املجال حيوانات معملية
مثل اجل���رذان للقيام ب��ال��ت��ج��ارب ،ورغ���م �أن
بع�ض احليوانات من الناحية الوراثية ت�شابه
اجلينوم الب�شري ب�شكل كبري وذلك ي�ساعد يف
تطوير الكثري من العالجات؛ لكن لي�ست جميع
�أن��واع ال�سرطانات ميكن تقليدها باملخترب،
ل��ذل��ك نحتاج �إىل ح��ي��وان��ات تعي�ش معنا يف

نف�س البيئة وت ��أك��ل نف�س طعامنا ،وت�صاب
بال�سرطانات مثل ما ي�صاب به الإن�سان.
من هذا املنطلق بد�أت الأبحاث تركز على
احل��ي��وان��ات ال��ت��ي ت��ك��ون �أق���رب �إىل اجلينوم
الب�شري وت�����ص��اب ب�سرطان ال��ع��ظ��ام ب�شكل
تلقائي و�أك�ثر بع�شرة �أ�ضعاف من الأطفال،
فكانت �أغلب الأورام ال�سرطانية واخلطوط
اخللوية « »cell linesمن عظام الكالب!
ن���ع���م ،ال���ك�ل�اب ت�����ص��اب ب��ن��ف�����س امل���ر����ض،
واجلينوم اخلا�ص بها �أق��رب بكثري للإن�سان
من اجل��رذان ،وت�صاب ب��ا لأورام يف الأط��راف
ا لأم��ام��ي��ة وتتعالج بنف�س ال��ع�لاج الكيميائي
وتك ِّون مناعة �ضد هذا العالج كما يف الأطفال
امل�صابني .مت ا�ستخدام هذه ا لأورام للك�شف
عن م�سببات املر�ض ،وات�ضح منها �أن عدداً
من اجلينات تلعب دوراً هاماً يف كيفية عالج
امل��ر���ض ،وم��ن ه��ذه اجلينات «»IGF2BP1
ال��ذي ات�ضح �أن��ه يلعب دوراً ه��ام�اً يف ع��ودة
املر�ض ب�شرا�سة وعدم اال�ستجابة للعالج.
هذا اجلني يف ا لإن�سان ال�سليم يكون حتت
نظام ���ص��ارم يتحكم بتعبريه ،وين�شط فقط
يف مراحل التكوين اجلنيني لي�ساعد اخلاليا
على النمو والتكاثر.
وجت��ري حالياً درا���س��ات تركز ح��ول كبفبة
قيام «اخلاليا الب�شرية واحليوانية» بت�شغيل
هذا اجلني على م�ستوى الـ«� !»DNAأي�ضا ما
�أهدافه وكيفية الت�صدي له يف مرحلة ما بعد
تكوين الربوتني «.»IGF2BP1
ومن املطمئن �أنه مت اخرتاع جزيء �صغري له
القدرة على االرتباط بـ« »IGF2BP1وتثبيط
عمل ه��ذا ال�بروت�ين ،وم���ازال حت��ت االختبار
مب�����س��م��ى « ،»BTYNوه����ذا ي��ع��ط��ي داف��ع �اً
�إيجابياً ب�أن العلم يتقدم ب�سرعة هائلة ،وكما
مت ت�صنع لقاح لفريو�س « »COVID-19يف
�سنة وهو متوفر ا لآن للجميع ،فالعالج قريب
لباقي الأمرا�ض ب�إذن اهلل.
د .نوف مهدي اليامي
كلية العلوم

ع��ك��ف��ت ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى اال�ستثمار
اال�سرتاتيجي يف التكنولوجيا الرقمية �سعياً
منها لدعم تطوير �إمكانات احلوكمة الفعالة،
التي تركز يف املقام الأول على تطوير الأداء
واجل���ودة وامل��ي��ك��ن��ة وامل��وث��وق��ي��ة يف العمليات
احلكومية.
وم��ع التقدم التكنولوجي الهائل وال�سريع
�إىل جانب ارتفاع �سقف توقعات املواطنني ف�إن
دور احلكومة مل يعد مق�صورا على التفاعل
مع هذا التطور فقط ،و�إمنا بات يتطلب منها
تطوير قدرات تناف�سية غري م�سبوقة للتفوق
على نف�سها وتبني مناذج عمل مرنة وتفاعلية
تتحدى الأنظمة التقليدية املعتادة.
ويف خطوة ا�سرتاتيجية لالرتقاء باخلدمات
ا لإل���ك�ت�رون���ي���ة وت��ع��زي��ز ال��رق��م��ن��ة يف الأداء
احلكومي ،ول�ضمان �أن تكون اململكة يف م�صاف
ال��دول املتقدمة رقمياً؛ �أق��ر جمل�س ال��وزراء
برئا�سة خ��ادم احلرمني ال�شريفني – حفظه
اهلل – بتاريخ 2021/3/13م اعتماد تنظيم
«هيئة احلكومة الرقمية» ونظام «املحا�سبة
واملراجعة» ،وي�أتي �إن�شاء الهيئة يف وقت �أثبت
فيه التحول الرقمي �أنه ركيزة النجاح للعامل
بعد  ،2020ويعزز تطور املنجزات الوطنية
يف ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ت��ي حت��ق��ق��ت �ضمن
م�ستهدفات ر �ؤية اململكة .2030
ويعترب ه��ذا التنظيم خ��ط��وة تفتح �آف��اق �اً
ج���دي���دة خل���دم���ات احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة �أو
ك��م��ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا «احل��وك��م��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة» �أو
«حوكمة التحول الرقمي» حيث ظهرت هذه
امل�صطلحات ب�صورة هامة وحيوية مرتافقة
مع �إ�سرتاتيجيات الدولة للتطوير؛ لت�ؤدي �إىل
زي��ادة ال�شفافية والفعالية يف �إدارة الدولة
واحل���د م��ن امل��خ��اط��ر ،وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �إث���راء
جتربة املواطن واملقيم للخدمات احلكومية،
ورفع كفاءة مناذج التحول الرقمي احلكومي،
وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة م��ن اال�ستثمارات
التقنية احلكومية.
ومتثلت �أه���داف الهيئة يف ت��ق��دمي جتربة
ا�ستباقية ورف��ع ك��ف��اءة العمل احلكومي من
خالل �إثراء جتربة العميل عن طريق حت�سني

جت��رب��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة
لتكون رقمية وا�ستباقية ،وكذلك رفع كفاءة
العمل احلكومي عن طريق تبني مناذج فعالة
ومبتكرة للتحول الرقمي يف جماالت متنوعة
كال�صحة الرقمية والتعليم الإلكرتوين ممثال
بالتعليم عن بعد واالقت�صاد الرقمي وغريها،
و� ً
أي�ضا زي��ادة الإنتاجية وتطويع اال�ستخدام
الأم���ث���ل ل��ل��م��وارد واال���س��ت��ث��م��ارات التقنية
احلكومية وتبني التقنيات احلديثة وتطوير
القدرات الرقمية واملواهب.
وه���و دالل���ة ع��ل��ى �إمي����ان ال��ق��ي��ادة ب�أهمية
احلفاظ على املكت�سبات وموا�صلة رحلة بناء
االقت�صاد الرقمي ومتكني امل��واط��ن واملقيم
والزائر من الو�صول �إىل اخلدمات احلكومية
بطريقة �سل�سة ومتكاملة.
ومن �أهم اخت�صا�صات الهيئة امل�شاركة يف
�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للحكومة الرقمية
والإ�شراف على تنفيذها بعد االعتماد ،و�إقرار
ال�سيا�سات املتعلقة ب�أن�شطة الهيئة واخلطط
وال�برام��ج ال�لازم��ة لتنفيذها ،وو�ضع املعايري
ال��ف��ن��ي��ة ل��ن��م��اذج ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي احلكومي
ومتابعة االل��ت��زام بها؛ بالإ�ضافة �إىل تنظيم
�أعمال ومن�صات و�شبكات اخلدمات احلكومية
الرقمية ،وحوكمة �أعمال ال�سحابة احلكومية
الرقمية وال�سحابات ذات العالقة بها.
مي���ث���ل ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي «Digital
 »Transformationرح��ل��ة طويلة تتميز
ب��احل��ي��وي��ة وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة تختلف مكوناتها
و�أولوياتها لت�ستجيب ب�شكل م�ستمر الحتياجات
�أ�صحاب امل�صالح املختلفة وتواكب تطلعاتهم
ب�شكل يتوافق مع التطور التقني والإمكانات
املتاحة ،ويتم تطبيقه عرب طيف ي�شمل التقنيات
والبيانات واملوارد الب�شرية والعمليات.
وقد ات�ضح من واقع اخلربة العلمية والعملية
�أن دائرة االهتمام يف م�شاريع التحول الرقمي
يجب �أن تنتبه وتهتم ب�ستة حم��اور رئي�سية
وهي :احلو�سبة ال�سحابية ،والهوية الرقمية،
وال��ت��ك��ام��ل البيني ب�ين الأن��ظ��م��ة احلكومية،
وال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة ،وال��ب��ي��ان��ات ال�ضخمة،
و�إدارة املعرفة.

وه��ي عنا�صر تُ�شكل اللبنات الرئي�سية،
وت�����س��رع م��ن اخل��ط��وات التقدمية ،وت�ساهم
يف ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ح��ك��وم��ي��ة رق��م��ي��ة مرنة
وذات كفاءة وفاعلية متمحورة حول املواطن
واح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع وم�����ص��م��م��ة لتحقيق
م�ستهدفات التنمية امل�ستدامة.
ويف املقابل تعترب احلوكمة الإدارة الر�شيدة
«� »Governanceأ���س��ا���س�اً متيناً للعدالة
وامل�����س��اءل��ة وال��رق��اب��ة وامل�����ش��ارك��ة وال�شفافية
وامل�س�ؤولية والكفاءة والفاعلية واال�ستجابة
واملحا�سبية؛ �ضمن منظومة تعمل على حتقيق
�أهدافها وا�سرتاتيجياتها ،وت��ؤدي �إىل وجود
نظم حتكم العالقات بني الأطراف الأ�سا�سية
التي ت�ؤثر يف ا لأداء ،كما ت�شمل مقومات تقوية
املنظمة على املدى البعيد وحتديد امل�س�ؤول
وامل�س�ؤولية �ضمن �إدارة ر�شيدة تهتم باتخاذ
ال��ق��رارات اجل��ي��دة ،وي�تراف��ق م��ع ه��ذا تركيز
على التحليل الدائم للتنب�ؤ بالأداء والتخطيط
للم�ستقبل ،بهدف حتقيق اجلودة والتميز يف
ا لأداء وما يرتتب عليه من دفع عجلة التنمية
االقت�صادية وحتقيق النزاهة.
�إذن احلوكمة تعمل كرافعة للتحول الرقمي
الذي يعترب عم ً
ال ديناميكياً يبد �أ من الطوعية
الذاتية ويتطور ب�صورة تفاعلية �إىل �صيغة
اجلمع ،بينما يظل بحاجة �إىل ت�أطري وتن�سيق
م�ستمر لإن�شاء هيكليته وفر�ض �إلزاميته يف
بيئات تتكون وت��ق��اوم وتتغري ،ونتيجة لذلك
ت�شكل احل��وك��م��ة ال��رق��م��ي��ة ط��ري��ق��ا وا���ض��ح��ا
لت�سهيل ا لأعمال ب�شكل يواكب التطور وي�ضمن
توازناً مع حتقيق اال�سرتاتيجيات والأهداف
ب�شكل متوا�صل وخلق فر�ص واعدة.
خ��ت��ام�اً� ،ستكون هيئة احل��ك��وم��ة الرقمية
راف���� ًدا ه��ا ًم��ا خل��ل��ق جت��رب��ة ل��ل��م��واط��ن تت�سم
بال�سهولة والتكامل ،من خالل تطبيق خدمات
جديدة ب�سرعة ومرونة ،ورفع كفاءة الأعمال
ال��رق��م��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة ،وزي�����ادة ال��ع��ائ��د على
اال���س��ت��ث��م��ارات التقنية احلكومية ،وحت�سني
الكفاءة وتقليل ا لإنفاق ،و�أخريا تنمية وتطوير
املواهب للموظفني.
د� .أماين بنت �أحمد البابطني
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املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
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تمتع بالنشاط وتجنب الشيخوخة المبكرة
ت�ؤدي «ال�شيخوخة املبكرة» �إىل تدهور وظائف
اجل�سم ،فت�سبب �أمرا�ض التمثيل الغذائي والقلب
وال�سرطان وغريها ،ويعد العامل الوراثي ال�سبب
الرئي�سي لل�شيخوخة املبكرة يف مرحلة الطفولة
وال�شباب وتعرف علميا بـ  ،Progeriaفتظهر
التجاعيد وال�صلع و�أم��را���ض القلب وت�صلب
ال�شرايني وغ�يره��ا م��ن �أع��را���ض ال�شيخوخة،
كذلك تعد ال�شيخوخة املبكرة بني عمر الثالثني
والأربعني �أمرا مقلقا للغاية ،وقد ت�سبب العديد
من الأ�ضرار النف�سية والبدنية.
وبالرغم من التقدم العملي امل��ذه��ل ،الزلت
ال�شيخوخة متثل �سرا من �أ�سرار الكائنات احلية
وحتتاج ملزيد من الدرا�سة ،وهي �أمر طبيعي مير
به الإن�سان ب�سبب تراكم ال�سموم وااللتهابات
املتكررة التي ت�ؤثر �سلبا على التوازن الهرموين
والت�أك�سدي ،وتلف و�إ�صالح احلم�ض النووي.
وي��ع��د ف��ه��م �آل���ي���ات ع��م��ل «ال��ت��ي��ل��وم�يرات»
 ،Telomeresال�سر الواعد حلل لغز ال�شيخوخة
واكت�شاف الأدوي��ة لها ،والتيلومريات عبارة عن
�أربطة يف نهايات الكرموزومات حتمي املعلومات
اجلينية ،وتلعب دورا حيويا يف االنق�سام اخللوي
والتحول ال�سرطاين.
عندما يتناق�ص طول التيلومريات عن املعدل
الطبيعي ب�شكل ال يتنا�سب مع املرحلة العمرية،
تتوقف اخلاليا عن االنق�سام والتجدد وحتدث
ال�شيخوخة ،لذا فاحلفاظ على طول التيلومريات
قد ي�ؤدي �إىل دوران عقارب �ساعة عمر الإن�سان
�إىل اخللف.
كما تعد «املايتوكندريا» ،وهي املنتج الرئي�سي
للطاقة يف اخلاليا ،من معززات جتديد اخلاليا
وحيويتها و�شبابها ،ويقل �أدا�ؤه��ا مع التقدم يف
العمر ،ويعد ع��دم انتظام ال�ساعة البيولوجية
والتوتر وقلة الراحة وعدم اال�سرتخاء واحلزن
من �أ�سباب ال�شيخوخة املبكرة ،حيث يزداد �إفراز

التعددية في المصطلح التربوي

�صحة ال��ق��ن��اة اله�ضمية لغناه
الكورتيزون وغريه من هرمونات
بالألياف الطبيعية ،التي حتفز
التوتر ذات الأث���ر ال�سلبي على
البكترييا النافعة للتخل�ص من
التيلومريات واملايتوكندريا وجميع
البكترييا ال�����ض��ارة ال��ت��ي ت�سبب
�أجهزة اجل�سم.
الكثري من الأمرا�ض.
كذلك ي���ؤدي التدخني و�إدم��ان
كذلك تناول الأطعمة املخمرة
امل��خ��درات وال��ك��ح��ول والتعر�ض
مثل ال��زب��ادي ل��وج��ود البكترييا
الكثيف لأ�شعة ال�شم�س �إىل تلف
ال��ن��اف��ع��ة وه���ي مب��ث��اب��ة م�صنع
امل���ادة ال��وراث��ي��ة ونق�ص فيتامني
للمواد ال�ضرورية للج�سم كما
«ج» فيقل �إنتاج الكوالجني� ،أي�ضا
�أن الزجنبيل ي�ؤثر ايجابيا على
عدم �شرب الكميات الكافية من
ا���ض��ط��راب ال���ده���ون ،ل���ذا مينع
املاء والإفراط يف تناول الأطعمة
وال��وج��ب��ات ال�سريعة وامل�صنعة أ .د .جمال هريسه خ��ط��ره��ا ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة وي��زي��د
م��ت��و���س��ط ال���ع���م���ر وي���ق���ي م��ن
ي�ؤدي �إىل تراكم ال�سموم والإجهاد
الأم���را����ض الع�صبية و�أم��را���ض
الت�أك�سدي ،وبالتايل يقل �إنتاج
الكوالجني وامليالنني ،فتظهر التجاعيد وال�شيب القلب وال�سكري وال�سمنة وا�ضطرابات اجلهاز
املبكر و�ضعف املناعة و�سرطان اجللد وه�شا�شة التنف�سي.
وي��ق��ال �إن ك��ل دقيقة ترفيه ق��د تطيل عمر
العظام وال�ضعف العام والزهامير وغريها من
الإن�سان �ساعة ،لأن ذل��ك من معززات احلالة
�أمرا�ض ال�شيخوخة.
يعد ت��ن��اول ال��غ��ذاء ال�صحي ومن��ط احلياة النف�سية للوقاية من الكثري من الأمرا�ض .كما
ال�صحي من �أ�سرار التمتع بالن�شاط و�إطالة العمر يجب التقليل م��ن ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل التقنية
وحماربة ال�شيخوخة املبكرة ،ويف �سبيل ذلك نن�صح احلديثة وممار�سة الريا�ضة يف ال��ه��واء الطلق
دائماً بتناول احلبوب الكاملة والفواكه واملوالح ب��ان��ت��ظ��ام ،ف��ه��ذا ي�ساعد يف ح���رق ال�سعرات
والربوتينات والدهون ال�صحية مثل الأ�سماك احلرارية وزيادة التدفق الدموي وحت�سني �صحة
والأفوكادو والزيتون وزيت اال�سلجم واملك�سرات ،الأوعية الدموية واجلهاز الدوري ،فيتمتع الإن�سان
لغناها مب�ضادات الأك�سدة والأحما�ض الدهنية باحليوية والن�شاط ،فيقل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
الأ���س��ا���س��ي��ة وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات « ،»ADEKوذل��ك القلب وال�سكتات الدماغية وال�سكري وال�سرطان
�ضروري لتعزيز الربوتينات املفيدة ل�صحة الدماغ والزهامير وال�شيخوخة والوفاة املبكرة.
�أي�ضا يجب حتفيز العقل مبمار�سة بع�ض
والذاكرة والقدرات املعرفية.
ك���ذل���ك ال���ث���وم الح���ت���وائ���ه ع��ل��ى الإل��ي�����س�ين الن�شاطات احل�سابية والروحية مثل العبادات
وال�����س��ي��ل��ي��ن��ي��وم فين�شط م�����ض��ادات الأك�����س��دة والت�أمل واليوجا ورفع ال��روح املعنوية ،كل ذلك
الداخلية «اجللوتاثيون» وب��ذل��ك يعزز املناعة يعمل على حتفيز الوظائف الع�صبية والتمتع
ويخف�ض �ضغط ال��دم والكول�سرتول والدهون باحليوية وت�أخري مظاهر ال�شيخوخة املبكرة.
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
الثالثية والهومو�سي�ستني والإجهاد الت�أك�سدي
كلية ال�صيدلة
وااللتهابات .كما يلعب الثوم دوراً حمورياً يف

عمادة شؤون المكتبات والتدريب
ل��ذا ،وانطالقاً من م�س�ؤولية
يعترب التدريب يف جامعة امللك
ال��ع��م��ادة نحو من�سوبيها ب�ش�أن
�سعود ع��ام�� ًة ويف ع��م��ادة �ش�ؤون
ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر وم�شاركة
املكتبات خ��ا���ص�� ًة؛ �أح���د و�سائل
القطاع اخلا�ص ف�إنه مت توقيع
تطوير ر�أ���س امل��ال الب�شري التي
اتفاقية تدريب مع ال�شركة الرائدة
يعتمد عليها يف رف���ع م�ستوى
يف حلول املعرفة باملنطقة وهي
الكفاءة الوظيفية للموظفني� ،إذ
«�أكادميية ن�سيج» ،وذلك بح�ضور
يعترب التدريب والتطوير مبفهومه
كل من وكيل اجلامعة للدرا�سات
احل���دي���ث �إط�����ار ع��م��ل متكامل
العليا والبحث العلمي واملدير
وخياراً ا�سرتاتيجياً يف منظومة
الإقليمي ل�شركة ن�سيج ،والتي
وتنمية املوارد الب�شرية التي ت�سعى
تن�ص على التعاون يف املجاالت
لتحقيقها عمادة �ش�ؤون املكتبات
الأك��ادمي��ي��ة والبحثية والتدريب
ب��اجل��ام��ع��ة م���ن �أج�����ل م��واك��ب��ة
ماجد الشهري
والتطوير للعاملني واملهتمني يف
التحديات املتمثلة يف متطلبات
قطاع املكتبات واملعلومات.
العمل املتغرية؛ على اعتبار �أن
ولأهمية التدريب يف عمادة �ش�ؤون املكتبات مت
التدريب ي�ؤدي �إىل نقل املعرفة الفنية والعملية
بطريقة متكن من�سوبي العمادة من مواجهة �أي ت�شكيل وحدة للتدريب �ضمن الهيكل التنظيمي
حتديات يفر�ضها الت�سارع املعريف �ضمن بيئة اجلديد لعمادة �ش�ؤون املكتبات من معايل رئي�س
اجلامعة ،والتي �سيكون لها ،مب�شيئة اهلل تعاىل،
العمل يف مكتبات اجلامعة.

دور كبري يف خلق مكان داع��م ،وتعزيز املهارات
العلمية والفنية الالزمة للعاملني ،وزيادة الإنتاجية
وفر�ص الإبداع واالبتكار كنتيجة مبا�شرة للتدريب
والتطوير من قِ بل العاملني وامل�ستفيدين على حد
�سواء.
وال�شكر هنا ملعايل رئي�س اجلامعة ول�سعادة
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث
العلمي على منح العمادة الثقة يف �إب��رام هذه
االتفاقية ،وال�شكر مو�صول ل�سعادة امل�شرف
العام على العمادة الأ�ستاذ الدكتور من�صور
الزامل ،ول�سعادة وكيل العمادة الدكتور عبداهلل
املقرن ،ولكل الزمالء والزميالت الكرام الذين
يعملون بكل �إخال�ص يف تطوير منظومة املعرفة
وت�سهيل ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،وتفعيل
جانب التدريب �إمياناً منهم بتحقيق ر�ؤية اململكة
.2030
عمادة �ش�ؤون املكتبات

تعد امل�صطلحات العلمية قوام العلوم ،و�أحد املكونات الرئي�سة لأي
علم من علوم املعرفة ،وقد �شغلت ق�ضية امل�صطلح وتوحيده علماء
الل�سانيات؛ وانق�سم اللغويون حيالها �إىل فريقني ،فريق يرى �ضرورة
توحيد امل�صطلح العلمي للحفاظ على اللغة ووحدتها ،وفريق يرى �أن
تعددية امل�صطلح العلمي �أمر حتمي لتطور اللغة وعدم جمودها.
هذا ما يتعلق باجلانب اللغوي ،بينما يذهب هذا املقال �إىل �إلقاء
ال�ضوء على التعددية يف امل�صطلح الرتبوي؛ ففي اجلانب الرتبوي ال
يختلف اثنان على �أن امليدان الرتبوي يزخر بعدد كبري من امل�صطلحات
واملفاهيم الرتبوية املتنوعة ،التي قد تكون مرتادفات ويف �أحيان �أخرى
مت�شابهات تلتقي يف جمال م�شرتك.
�إن �أهمية حتديد امل�صطلح �أو املفهوم تنعك�س على متا�سك الن�سق
املعريف وحتقيق وحدة املو�ضوع وت�أطري عملية البحث العلمي ،حيث
يواجه الباحث الرتبوي يف �أثناء تنقيبه عن املعلومات كماً هائ ً
ال من
امل�صطلحات واملفاهيم املتعددة ،والتي يف ظاهرها قد ت�ؤدي �إىل ذات
املعنى ،ويف باطنها تختلف باختالف االجتاهات الفكرية الفل�سفية
لرواد العلوم الإن�سانية وحتديداً الرتبوية.
ويف �سبيل توحيد النظرة املفاهيمية للم�صطلحات الرتبوية ظهرت
بع�ض املعاجم املطبوعة ،والتي تت�ضمن �أهم املفردات والألفاظ الرتبوية
ال�شائعة ،ولكنها يف معظمها تُعد قدمية وقا�صرة  -بع�ض ال�شيء -
عن مواكبة امل�ستجدات املعرفية يف امليدان الرتبوي ،وبالتايل افتقادها
للم�صطلحات واملفاهيم الرتبوية احلديثة.
ومن املعاجم املطبوعة ال�شائعة اال�ستخدام «معجم امل�صطلحات
الرتبوية والنف�سية»  2003حل�سن �شحاته وزينب النجار ،و«معجم
م�صطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم»  2009ملجدي عزيز �إبراهيم،
و«معجم م�صطلحات املناهج وط��رق التدري�س»  2011ال�صادر عن
مكتب تن�سيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
و«معجم امل�صطلحات الرتبوية والنف�سية»  2016امل�ؤلف من قبل املركز
العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج بالكويت والتابع ملكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج ،وغريها من معاجم مطبوعة ال ي�سعنا ا�ستعرا�ضها
وح�صرها هنا.
�إال �أنها جميعاً تواجه م�شكلة مقلقة ،تتمثل يف عدم القدرة على
حتديثها با�ستمرار ،و�إ���ض��اف��ة اجل��دي��د واحل��دي��ث م��ن امل�صطلحات
واملفاهيم الرتبوية التي تن�ش�أ نتيجة التطور املت�سارع يف العلوم الرتبوية
والنف�سية ،كما �أنها ال توفر خا�صية البحث عن م�صطلح بعينه ،و�إمنا
يجد الباحث نف�سه جمرباً على ت�صفح جميع امل�صطلحات �أو املفاهيم
التي تبد�أ بذات احلرف .لذا ،فقد اجتهت بع�ض املنظمات والهيئات
�إىل توفري قواعد بيانات رقمية للم�صطلحات الرتبوية ،فقد �أ�صدر
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج م�ؤخراً «معجم امل�صطلحات الرتبوية
الرقمي» والذي يتوفر كموقع �إلكرتوين وكتطبيق رقمي ،ويوفر �إمكانية
البحث عن امل�صطلحات واملفاهيم الرتبوية باللغتني العربية والإجنليزية،
�إىل جانب �إطالع الباحث على امل�صطلحات املرادفة وكذلك ذات ال�صلة
وجمالها ،وهو بذلك يوفر للباحث ر�ؤية �شاملة عن امل�صطلح الرتبوي
مو�ضع البحث� .إن التعددية يف امل�صطلح الرتبوي ،تفر�ض على الباحث
�أن ينتقي امل�صطلحات الأكرث دقة وتعبرياً عن مو�ضوعه ،وال ميكن ذلك
�إال مبعرفة امل�صطلحات واملفاهيم املرتبطة بها ،والرجوع �إىل �أ�صولها
الفكرية والفل�سفية التي انبثقت عنها وتبيانها وتف�صيلها ،و�إي�ضاح �أوجه
الت�شابه واالختالف بني امل�صطلحات املتعددة ذات العالقة مبو�ضوع
واحد ،ومعاجلة امل�صطلح �أو املفهوم يف �ضوء اعتبارات علمية ي�ضعها
الباحث نف�سه.
�إن هذه اخلطوات مبثابة مهمة �أولية للباحث ُقبيل ا�ضطالعه بعملية
البحث؛ وذلك ملا لها من فائدة تنعك�س �إيجاباً على العملية البحثية من
حيث ت�ضييق نطاق جمع املعلومات ،وحتديد �أبعاد املو�ضوع البحثي.
�أمل عبيد الطويرقي
باحثة دكتوراه يف املناهج وطرق تدري�س اللغة العربية
جامعة �أم القرى
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�شطري الطالب والطالبات
ي�ضم �أكرث من  50ع�ضو/ة ومت هذه ال�سنة دمج َ

الشمري :نادي نزاهة يسعى لتحقيق رؤية خادم
الحرمين في اإلصالح ومكافحة الفساد
من برامج النادي «الراصد اإلخباري» و«صحيفة نزاهة» وبرامج قانونية توعوية وتثقيفية

حوار :فهد حمود
�أحمد عيد اليف ال�شمري ،طالب
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية،
ق�سم العلوم ال�سيا�سية ،امل�ستوى
ال�ساد�س ،ورئي�س نادي نزاهة منذ
�سنة ،و�سبق �أن عمل يف ال��ن��ادي
ع�ضواً ورئي�ساً للجنة الإعالمية
لل�سنة ال�سابقة ،ا�ست�ضفناه يف هذا
اللقاء لت�سليط ال�ضوء على فكرة
النادي و�أبرز �أعماله وبراجمه �إ�ضافة
ملجاالت التعاون وامل�شاركات..
 حدثنا بداية عن فكرة الناديون�ش�أته ور�سالته.
يعد ن��ادي نزاهة التابع لعمادة
�ش�ؤون الطالب بجامعة امللك �سعود
�أول ن���اد م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�ستوى
اجلامعات ال�سعودية ،مت �إن�شا�ؤه
ب��ال��ت��ع��اون ب�ي�ن اجل��ام��ع��ة وه��ي��ئ��ة
الرقابة ومكافحة الف�ساد ،وي�سعى
النادي لتحقيق ر�ؤية خادم احلرمني
ال�شريفني يف الإ���ص�لاح ومكافحة
الف�ساد عن طريق تنمية الرقابة
الذاتية وتعزيز النزاهة وحت�صني
الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ���ض��د الف�ساد،
�إ���ض��اف��ة لن�شر ال��ت��وع��ي��ة ب�أهمية
و���ض��رورة ال��ن��زاه��ة على امل�ستوى
الفردي واجلماعي وتبعات وخطورة
جتاوز القوانني والأطر وال�ضوابط.
 ما �أبرز �أعمال النادي؟يف ظل انت�شار �أزمة كورونا �أخذ
ال�ترك��ي��ز يتوجه نحو العمل على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،لدينا

العديد من الأعمال والربامج منها
«الرا�صد الإخ��ب��اري» ال��ذي يطرح
كل �أ�سبوع ويتطرق لن�شر الأخبار
املخت�صة بق�ضايا الف�ساد وما يتم
ن�شره من تقارير من هيئة الرقابة
ومكافحة الف�ساد ب�شكل خمت�صر
وب�سيط ،و�أي�����ض�اً لدينا «�صحيفة
ن��زاه��ة» حيث �أحتنا الفر�صة لكل
م��ه��ت��م يف جم���ال ال�����ص��ح��اف��ة ب����أن
يكتب م��وا���ض��ي��ع تتعلق بالنزاهة
ومكافحة الف�ساد ،ولدينا برامج
قانونية تو�ضح بع�ض امل�صطلحات
مثل «الر�شوة ،امل�سا�س باملال العام،
�إلخ» والعواقب القانونية ملرتكبيها،
وال��ع��دي��د م��ن ال�برام��ج ،وندعوكم
لالطالع على ح�ساب النادي لر�ؤية
ما تبقى من برامج.
 م� ��ا � � �ش� ��روط االن� ��� �ض� �م ��ام �إىلالنادي؟
ال�شروط لي�ست تعجيزية ،وتتمثل
يف �أن ي��ك��ون ال��ط��ال��ب �أو الطالبة
م�ستمرين درا�سياً يف اجلامعة ،و�أن
يكون هناك خربة �سواء على اجلانب
التطوعي �أو القيادي واجتياز املقابلة.
 ك��م ع ��دد الأع �� �ض��اء ب��ال �ن��ادي؟وماذا عن الق�سم الن�سائي؟
ي�ضم نادي نزاهة حالياً �أكرث من
 50ع�ضو/ة ،وقد انتهج النادي لهذه
ال�سنة �سيا�سة دمج �شط َري الطالب
والطالبات لال�ستفادة من خربات
اجلميع.
 ه��ل ه �ن��اك ت �ع��اون بينكم وب�ينجهات حكومية وخا�صة؟ وما حجم
هذا التعاون؟

نعم يوجد تعاون كبري مع هيئة
الرقابة ومكافحة الف�ساد ،والتعاون
يطال مترير اخلربات واال�ست�شارات
واملحا�ضرات والتفاعل على و�سائل
التوا�صل االجتماعي للنادي.
 ب �ك��ل � �ص��راح��ة ،م� ��اذا ي�ستفيدال � �ط �ل�اب ع �ل ��ى امل �� �س �ت ��وى ال �ع �ل �م��ي
واملهني من النادي؟
ي�ستفيد الطالب من النادي من
ع��دة ج��وان��ب ،و�أه��م تلك اجلوانب
ت��وع��ي��ت��ه��م وت���ع���زي���ز م��ع��ل��وم��ات��ه��م
وث��ق��اف��ت��ه��م ح���ول ق�����ض��اي��ا الف�ساد
وط��رق حماربتها� ،إ�ضافة لتمكني
قدراتهم العملية بتطبيقها وال�سماح
لهم مبمار�ستها وفق جدول ميكنهم
من تطوير نف�سهم ،فمث ً
ال لطالب
القانون كر�ست جهدي الدخالهم
الق�ضايا ال��ق��ان��ون��ي��ة وع��م��ل نظام
قانوين للنادي لتكون مبثابة تدريب
وتطبيق لتخ�ص�صهم وك��ذل��ك مع
اجلميع.
�أي�����ض �اً ط��رح��ن��ا يف ه���ذه ال�سنة
برناجماً خم�ص�صاً لأع�ضاء النادي
لت�شجيعهم على �أخذ �أكرب قدر ممكن
من الدورات القيادية والإدارية لكي
ي�ستفيدوا منها م�ستقب ً
ال.
وب�شكل ع��ام ،املحاور والق�ضايا
التي تطرحها النادي ويتناولها تهم
الوطن ب�شكل ع��ام والومواطن �أي�اً
ك��ان تخ�ص�صه وموقعه ،فالنزاهة
ق�ضية وط��ن��ي��ة ب��ال��درج��ة الأوىل،
وحماربة الف�ساد واجب كل مواطن
ومواطنة.
 -ه � ��ل ل ��دي � �ك ��م ج � � � ��والت خ � ��ارج

يعمل النادي على تنمية الرقابة الذاتية وتعزيز
النزاهة وتحصين األجيال القادمة ضد الفساد

الريا�ض وال�سعودية؟ ومع جامعات
�أخرى؟
يف ظل جائحة كورونا والإجراءات
االح�ترازي��ة امل�صاحبة لها مل يتم
التطرق جلوالت خارجية خوفاً على
�صحة الأع�ضاء.
 وماذا قبل اجلائحة؟ن��ع��م ك���ان ه��ن��اك ج���والت ���س��واء
لزيارة مراكز هيئة الرقابة ومكافحة
الف�ساد �أو الذهاب ملعار�ض خارج
ال��ري��ا���ض ت��ه��م ال��ن��ادي م��ث��ل ال��ي��وم
العاملي للف�ساد الذي كان من املقرر
�إقامته ال�سنة ال�سابقة يف جدة ولكن
مت ت�أجيله لهذه ال�سنة ،وقد �شارك
ال��ن��ادي مبحا�ضرة قدمها م�شرف
النادي� :أ.د .خالد الرقا�ص يف اليوم
ال��ع��امل��ي للف�ساد يف جامعة امللك
عبدالعزيز.
 م � ��ا �أب � � � ��رز ال� ��� �ص� �ع ��وب ��ات ال �ت��يواجهتكم؟
حقيق ًة مل جند ما يعيق عملنا
وا�ستمراريته وهلل احلمد ،قد تكون
ال�صعوبات يف جلب بع�ض املوافقات
ولكن ب�شكل عام ف�إن �أعمال النادي
وبراجمه ت�سري ب�شكل �سل�س.
 ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال���ش�خ���ص��ي ماطموحك بعد التخرج؟
�أطمح ملوا�صلة الدرا�سات العليا
لأك���ون �أك��ادمي��ي �اً يف كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية ،حم��اوالً �إكمال
امل�سرية التعليمية للأجيال القادمة،
وامل�ساهمة يف �إجن���اح ر�ؤي���ة �سمو
�سيدي ويل العهد الأمري حممد بن
�سلمان «ر�ؤية .»٢٠٣٠
 كلمة �أخرية؟�أدع��و جميع الطالب والطالبات
للت�سجيل وامل�����ش��ارك��ة يف الأن��دي��ة
ال��ط�لاب��ي��ة خ�ل�ال ف�ت�رة درا���س��ت��ه��م
اجل��ام��ع��ي��ة ،لأن الأن���دي���ة متكنهم
من تطبيق و�صقل مهاراتهم على
اجلانب العلمي والعملي ،و�أي�ضاً
ت�سهم يف تعزيز الأطر االجتماعية
لدى الطالب ،و�أدعو دائماً �أن يقف
اجلميع متوحدي ال�صفوف مع والة
�أمرنا حفظهم اهلل ،و�أمتنى للجميع
التوفيق والنجاح.

أدعو جميع الطالب والطالبات للمشاركة في األندية
الطالبية خالل فترة دراستهم الجامعية

تقرير
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نظم عددًا من الفعاليات بالتزامن مع المناسبة
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برنامج المتفوقين يشارك في األسبوع الوطني
واليوم الخليجي للموهبة واإلبداع
«على مائدة المواهب» تحدث عن أنواع الموهوبين
شملت الفعاليات ورشة عمل ودورة في التحفيز
واإللهام وبرنامج حلول إبداعية بالتعاون مع «إثراء» والذكاءات المتعددة وأهم مقاييس اكتشاف الموهبة

كتبت� :سارة ال�سويداء
جت�����س��ي��داً حل���ر����ص ق�����ادة دول
جمل�س التعاون لالهتمام باملوهوبني
واملبدعني ،وتكثيفاً للجهود يف هذا
امل��ج��ال ،فقد �أ���ص��در امل��ؤمت��ر العام
ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
ق���راراً باملوافقة على اعتماد يوم
خليجي للموهبة والإب���داع ،وحدد
الأ�سبوع الأول من �شهر مار�س يف
كل عام لالحتفاء بهذا اليوم حتت
م�سمى «ال��ي��وم اخلليجي للموهبة
والإبداع».
يهدف هذا اليوم �إىل ن�شر ثقافة
املوهبة والإب��داع يف منطقة اخلليج
وتوجيه مواهب الطالب يف جميع
اجتاهات امل�ستوى التعليمي� ،إ�ضافة
لتح�سني موهبتهم وجعلهم حم�صنني
�ضد الأفكار املخالفة ،كما �أنه يعمل
على بناء �شخ�صية الطالب املوهوبني
نحو الأمن الفكري ليكونوا عنا�صر
فاعلة يف املجتمع ،و�أخ�يراً حت�سني
مهارات التفكري الإبداعي للجميع.
جمموعة فعاليات
وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق وت��ف��ع��ي�لا
للأ�سبوع الوطني للموهبة والإبداع،
واليوم اخلليجي للموهبة والإب��داع
���� 2021ش���ارك ب��رن��ام��ج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك
�سعود بهذه املنا�سبة من خالل تنظيم
عدد من الفعاليات منها ور�شة عمل
«�سند» بالتعاون مع برنامج «متقن»،
ودورة التحفيز والإلهام ،ومت دعوة
جميع طلبة اجلامعة للم�شاركة يف
برنامج «احللول الإبداعية» بالتعاون
مع مركز امللك عبدالعزيز الثقايف
العاملي «�إثراء» التابع لأرامكو.
�صرح بذلك مدير برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني الدكتور تركي
ع�سريي.
على مائدة املواهب
و�أف����اد ال��دك��ت��ور ع�����س�يري بعقد
لقاء بهذه املنا�سبة بعنوان «على

م��ائ��دة امل���واه���ب» ق��دم��ه ال��دك��ت��ور
�صالح ال�شمراين وحتدث عن �أنواع
املوهوبني ،والذكاءات املتعددة ،و�أهم
مقايي�س اكت�شاف املوهبة ،كما لبى
الربنامج دع��وة موجهة م��ن �إدارة
التعليم مبحافظتي حوطة بني متيم
واحلريق يف ملتقى الكرتوين حتت
�شعار «بر�ؤية طموحه نر�سم حا�ضر
وطننا مبواهب جيل واعد» لتقدمي
لقاء من �أج��ل ن�شر مفهوم املوهبة
ال�صحيح و�إب����راز م��واه��ب الطلبة
وتفعيل يوم املوهبة اخلليجي.
�أهم املخرجات
و�شاركت الدكتورة حمدة العنزي
م�����س��اع��دة م���دي���ر ال�ب�رن���ام���ج يف
امللتقى وحتدثت عن رعاية الطلبة
امل��وه��وب�ين وامل��ت��ف��وق�ين يف التعليم
العايل يف �ضوء ر�ؤية  ،2030وعن
دور ال�برن��ام��ج يف جم���ال رع��اي��ة
املتفوقني وامل��وه��وب�ين يف التعليم
العايل ،و�أو�ضحت م�سارات الربنامج
وكيف يخدم كل م�سار الطلبة ،ثم
بينت �أه��م خمرجات الربنامج من
برامج �إثرائية متخ�ص�صة ون�شرات
ومطويات وفعاليات متنوعة تخدم
جميع امل�سارات.
رعاية ا�ستثنائية
وحت��دث��ت �أي�����ض�اً ع��ن م�شاركات
الربنامج يف املعار�ض وامل�ؤمترات،
و�أه���م ال��زي��ارات وامل�����ش��ارك��ات ،كما
�سلطت ال�ضوء على �أهمية الربامج
البحثية وال��ت��دري��ب��ي��ة والإث��رائ��ي��ة
ال�صيفية لإب���راز ق���درات الطالب
والطالبات ليكونوا ق��ادة امل�ستقبل
ون��واة للكفاءات العلمية والبحثية
امل��ت��م��ي��زة ،وبينت �أه���م �إ���ص��دارات
ال�ب�رن���ام���ج ،وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل،
وخ��ت��م��ت ال��ل��ق��اء بتحفيز الطلبة
واملعلمني و�أول��ي��اء الأم���ور لإط�لاق
تلك املواهب واالهتمام بها وتقدمي
الرعاية اال�ستثنائية لفئة املتفوقني
وامل���وه���وب�ي�ن و�إب��������راز ق��درات��ه��م
وت�شجيعهم لتنمية تلك املواهب.

لقاء مع مبتكر
و�أقيمت فعالية «لقاء مع مبتكر»2
قدمته الطالبة املتفوقة املخرتعة
ري���ن���اد ب��ن��ت م�����س��اع��د احل�����س�ين،
وبد�أت اللقاء باحلديث عن �سريتها
الذاتية ،و�أبرز اجلوائز التي ح�صلت
عليها ،والداعمني لها يف م�سريتها،
ثم تكلمت عن اخرتاعها «حت�سني
قيادة ال�صم باخرتاع جهاز مبتكر
للتنبيه ب��الأ���ص��وات ال��ه��ام��ة �أث��ن��اء
القيادة» و�أهم املراحل التي مر بها
هذا االخرتاع وكيفية التقدمي لنيل
ب���راءة اخ�ت�راع ،وي ��أت��ي ه��ذا اللقاء
الب����راز �إجن�����ازات طلبة ال�برن��ام��ج
وت�سليط ال�ضوء على ابتكاراتهم من
خالل ا�ستعرا�ض جتربة �شخ�صية
الحد املبتكرين وفتح جمال النقا�ش
واحل��وار معه بهدف حتفيز الطلبه
وب��ث روح التناف�سية بينهم نحو
التفوق والإبداع.
التغري الثقايف
و�شملت ال��ف��ع��ال��ي��ات حما�ضرة
ب��ع��ن��وان «ال��ت��غ�ير ال��ث��ق��ايف وك��ي��ف
نقر�أه» قدمها الدكتور عبدال�سالم
وايل ال�سليمان ،ا�ستهلها مبناق�شة
التغريات يف �أمناط احلياة املجتمعية

وخ�����ص��و���ص�اً امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي،
كما حت��دث عن البناء االجتماعي
والأن�ساق الأ�سا�سية والفردية للتغري
االج��ت��م��اع��ي ،وت��ط��رق للم�ستوى
الفكري واملعايري الفكرية ،و�أهمية
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ودور
ال��ت��غ�ير ال�ل�ام���ادي يف تغيري منط
الثقافة ،و�أي�ضاً دور الرخاء املادي
يف تغيري الأف��ك��ار ال�لام��ادي��ة ،ثم
حتدث عن وج��ود ثقافة عاملية يف
الأ�س�س العامة ،وختم حما�ضرته
باحلديث عن تعدد الهويات الفردية
وبروزها داخل املجتمع الواحد.
تعاون خارجي
ك��م��ا اج��ت��م��ع ب��رن��ام��ج ال��ط��ل��ب��ة

املتفوقني وامل��وه��وب�ين م��ع �أع�ضاء
جم��ل�����س وح����دة رع��اي��ة امل��وه��وب�ين
بجامعة الأم�ي�ر ���س��ط��ام ،وت�ضمن
االج��ت��م��اع االط��ل��اع ع��ل��ى جت��رب��ة
جامعه امللك �سعود يف جمال رعاية
املتفوقني وامل��وه��وب�ين واال�ستفادة
منها .بد�أ االجتماع برتحيب مدير
ال�برن��ام��ج ال��دك��ت��ور تركي ع�سريي
باحل�ضور وفتح جم��االت التعاون
معهم وال���رد على ا�ستف�ساراتهم
فيما يدعم بدء م�سريتهم يف جمال
ت�أ�سي�س وح���دة رع��اي��ة املوهوبني
بجامعة الأم�ير �سطام وتطويرها.
كما قدمت م�ساعدة مدير الربنامج
ال��دك��ت��ورة ح��م��دة ال��ع��ن��زي عر�ضاً

ت��ع��ري��ف��ي�اً ب��ال�برن��ام��ج وم���ا يقدمه
لطلبته من خدمات وبرامج �إثرائية
وتو�ضيح م�سارات الربنامج ومراحله
املتعددة وذك��ر بع�ض الإح�صائيات
وا�ستعرا�ض �أه��م و�أب��رز الإجن��ازات
وال�ب�رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وال���زي���ارات
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ل���ق���اءات وال�ب�رام���ج
االثرائية ال�صيفية.
دور تكاملي
وحتدثت الدكتورة حمدة �أي�ضاً
عن م�شاركات الربنامج يف املعار�ض
وامل�ؤمترات وغريها كما قدمت �إدارة
الربنامج ال�شكر والتقدير ملعايل
رئي�س اجل��ام��ع��ة ووك�ل�اء اجلامعة
وقيادي وقيادات اجلامعة يف كافة
ال��ع��م��ادات وال���وك���االت والإدارات
لدعمهم ال�ل�احم���دود ومتابعتهم
امل�ستمرة للربنامج وت�سهيل �إجراءات
تنفيذه منذ ت�أ�سي�سه يف عام 1436
ه��ـ ودوره����م التكاملي يف �إجن���اح
م�سرية الربنامج يف جم��ال تقدمي
الرعاية اال�ستثنائية لهذه الفئة من
الطلبة مع فريق العمل بالربنامج
من من�سوبي �إدارة الربنامج ومن
من�سقني وم��ن�����س��ق��ات وم��ر���ش��دي��ن
وم��ر���ش��دات لطلبة ال�برن��ام��ج يف
كافة الكليات العلمية وال�صحية
والإن�سانية كما ���ش��ارك م�س�ؤويل
م�سارات الربنامج املتعدده بالرد
على ا�ستف�سارات ح�ضور االجتماع .
لقاء ح�ضوري
ويف ذات ال�سياق �أق��ي��م اللقاء
احل�ضوري الأول مل�سار املوهوبني
با�شراف الدكتور �صالح ال�شمراين
رئي�س م�سار املوهوبني بالربنامج
مع عدد من طالب املرحلة الثانية
م��ع ات��خ��اذ الإج����راءات االح�ترازي��ة
ال�����ص��ح��ي��ة ،وت�����ض��م��ن ال��ل��ق��اء ع��دة
حم��ط��ات م��ت��ع��ددة م���ع خمت�صني
وخرباء يف املجاالت التي ي�ستهدفها
امل�����س��ار كالت�صميم ،وال��ت�����ص��وي��ر،
والأدب والإلقاء ،والأمن ال�سيرباين،
والروبوتات ،والذكاء اال�صطناعي.

لبى البرنامج دعوة من إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق لعقد ملتقى إلكتروني
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ارتفاع غير مسبوق لوالدات التوائم في العالم

�سجل العامل يف الآونة الأخرية
ّ
والدات ل��ت��وائ��م مب���ع���دالت غري
م�سبوقة� ،إذ بلغت ذروتها ل�سببني
���ش��رح��ه��م��ا ب��اح��ث��ون يف درا����س���ة
ن�����ش��رت ،م���ؤخ��راً� ،أول��ه��م��ا متديد
ال��ع�لاج مب�����ض��ادات ال��ف�يرو���س��ات
ال��ق��ه��ق��ري��ة ،وال���ث���اين ت���أخ��ر �سن
احلمل.
وب� ّي��ن��ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ن�شرت
يف جملة «هيومان ريربودك�شن»
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة �أن �أك��ث�ر م��ن 1.6
مليون زوج م��ن ال��ت��وائ��م ي��ول��دون
يف كل �أنحاء العامل �سنوياً� ،أي ما
يعادل «واحداً من كل  40طفلاً ».
و�أو����ض���ح الأ���س��ت��اذ يف املتحف
الوطني للتاريخ الطبيعي والباحث
يف معهد الدرا�سات ال�سكانية يف
فرن�سا ج��ي��ل بي�سون �أن امل��ع��دل
ال��ع��امل��ي ل����والدات ال��ت��وائ��م ارت��ف��ع
مب��ق��دار ال��ث��ل��ث م��ن��ذ ثمانينيات
القرن الع�شرين ،من � 9.1إىل 12
لكل �أل��ف والدة ،يف ث�لاث��ة عقود
ف��ق��ط .وت��ث�ير ه���ذه ال��ط��ف��رة يف
والدات التوائم القلق لأنهم غالباً
م��ا ي��ول��دون قبل �أوان��ه��م ويكونون
م��ن��خ��ف�����ض��ي ال�����وزن وي��ت��ع��ر���ض��ون
مل�ضاعفات خالل ال��والدة ،وتكون
ن�سبة ال��وف��ي��ات بينهم �أع��ل��ى مما
هي لدى الآخرين� ،إ�ضافة �إىل ما
متثله تربية ولدين يف وقت واحد

من �صعوبات للأهل.
وتعود الزيادة العاملية يف تواتر
ال��ت��وائ��م فقط �إىل االرت��ف��اع غري
امل�����س��ب��وق يف ح���االت احل��م��ل مبا
ي�سمى بـ«التوائم غري املتطابقة»
م��ن بوي�ضتني خمتلفتني ،وال��ت��ي

الملح السبب الرئيسي للسكتات
الدماغية والنوبات القلبية
ك�شف الربوفي�سور غراهام ماكغريغور من جامعة كوين م��اري يف
لندن� ،أن تناول امللح بكرثة يت�سبب يف �إ�صابة النا�س بال�سكتات الدماغية
و�أمرا�ض القلب الناجمة عن ارتفاع �ضغط الدم .و�أكد �أن احلد من تناول
هذه املادة ،ي�سهم ب�شكل كبري يف احلد من الوفيات الناجمة عن هذه
الأمرا�ض.
و�أظهرت بيانات �صادرة عن هيئة ال�صحة العامة يف �إنكلرتا �أن ال�شخ�ص
الربيطاين البالغ ي�ستهلك معدالً يومياً من امللح �أكرث مما ينبغي ،حيث
ي�ستهلك الرجال  9.2غرامات يومياً من امللح ،بينما ت�ستهلك الن�ساء 7.6
غرامات ،وفق ما ذكرته �صحيفة «التلغراف» الربيطانية.
وبعد فرتة وجيزة من تقدمي احلكومة الربيطانية برناجماً وطنياً
لتقليل امللح يف حماولة لتخفي�ض ا�ستهالك هذه املادة ،انخف�ض متو�سط
اال�ستهالك بـ  8.4غرامات يومياً عن عام  ،2003لكنه ال يزال مرتفعاً،
وكان الهدف من وراء هذا الربنامج خف�ض ا�ستهالك امللح �إىل  6غرامات
فقط يف اليوم� ،إال �أن نتائج الربنامج مل ت�ستمر ،حيث توقف التقدم يف
مكافحة امللح ،ومل يتم ت�سجيل �أي تغيري ذي داللة �إح�صائية يف تناول
امللح بني عامي  2014و ،2019وهي �آخر مرة مت فيها جمع البيانات.
وقد �أثار هذا اجلمود قلق النا�شطني والأكادمييني الذين حذروا من
�أن العمل اجليد الذي مت �إجنازه يف العقدين املا�ضيني ،والذي كان من
�ش�أنه �أن مينع � 200ألف حالة من �أمرا�ض القلب ويوفر  1.64مليار جنيه
�إ�سرتليني من موارد خدمة ال�صحة الوطنية يف بريطانيا بحلول عام
 ،2050يجب �أن ي�ستمر.
وقال الربوفي�سور غراهام« :لقد ن�سي العامل مواجهة امللح ،يف الوقت
الذي ي�شن فيه حرباً �ضد الدهون وال�سكريات».
وق��د �أ�س�س الدكتور غ��راه��ام جمموعة  Action on Saltوهي
جمموعة �ضغط مت �إن�شا�ؤها يف عام  ،1996و�أو�ضح �أن ارتفاع �ضغط
ال��دم هو ال�سبب الكامن وراء  %60من ال�سكتات الدماغية و%50
من �أمرا�ض القلب يف البالد ،حيث ت�سبب �أمرا�ض القلب ربع الوفيات
يف اململكة املتحدة ،وهي �أكرب �سبب للوفيات املبكرة ،وفق ما �ص ّرحت
به الدكتورة �ستاي�سي لوكري كبرية علماء التغذية يف م�ؤ�س�سة التغذية
الربيطانية.
و�أك��د الدكتور غراهام�« :إذا كان هناك �شيء واح��د ميكنك قيا�سه
بنجاح يتنب�أ مبتو�سط العمر املتوقع ل�شخ�ص ما ب�صرف النظر عن عمره،
فهو �ضغط الدم لديه ،و�أن العامل الرئي�سي الذي يرفع �ضغط الدم هو
تناول امللح بكميات كبرية ،ومن دون امللح لن يعاين ماليني الأ�شخا�ص
من ارتفاع �ضغط الدم ،لذا ف�إن احلد من تناول امللح هو و�سيلة رئي�سية
خلف�ض �ضغط الدم لدى النا�س ،وله ت�أثري مذهل يف احلد من ال�سكتات
الدماغية و�أمرا�ض القلب».

تتفاوت من ق��ارة �إىل �أخ��رى ومن
فرتة �إىل �أخرى.
�أم�����ا ن�����س��ب والدات ال��ت��وائ��م
امل��ت��م��اث��ل��ة امل��ع��روف��ة ب��ـ«الأح��ادي��ة
ال��زي��غ��وت» ،فهي مت�شابهة يف كل
�أنحاء العامل ،مع «معدل ثابت -

�أرب��ع والدات من التوائم املتماثلة
لألف والدة  -ال يختلف باختالف
عمر امل���ر�أة ،وال م��ن منطقة �إىل
�أخرى» ،على ما الحظ الربوف�سور
بي�سون .وك��ان من �ش�أن الإجن��اب
مب�����س��اع��دة ط��ب��ي��ة ال�����ذي ع��رف

ب��داي��ات��ه يف ال���دول الغنية حالل
�سبعينات ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن� ،أن
�ساهم يف زي���ادة والدات التوائم
وكذلك يف حاالت احلمل املت�أخرة.
فم�ستوى الهرمون يف الدم الذي
ي�ساهم يف ن�ضج البوي�ضة والإبا�ضة

يزداد مع تقدم العمر ويف�سر زيادة
احتماالت احلمل بتو�أم حتى ت�صل
�إىل احلد الأق�صى يف �سن ال�سابعة
والثالثني .ع�لاوة على ذل��ك ،قبل
و�صول العالج امل�ضاد للفريو�سات
القهقرية ،ينخف�ض معدل التوائم
غ�ير املتطابقني ب�سرعة ب�سبب
ف�شل وظيفة املبي�ض وزيادة معدل
وف��ي��ات اجل��ن�ين ،و�أت�����اح ال��ت��ق��دم
التقني يف امل�ساعدة على الإجناب
التو�صل منذ �سنوات �إىل �إمكان
ح���دوث ح��م��ل ب��ال��ق��در نف�سه من
النجاح من خالل زرع جنني واحد
فقط وجتميد الأجنّة الزائدة.
وق��ال م��ع� ّدا ال��درا���س��ة امل�ؤلفان
�إن ه��ذا الإج����راء ال��وق��ائ��ي «رمب��ا
�أدى �إىل ذروة من حيث معدالت
ال��ت��و�أم��ة ،وخ�صو�صاً يف البلدان
الغنية حيث انت�شرت امل�ساعدة
على الإجناب �أكرث حتى الآن».
وق��ارن مع ّدو الدرا�سة الفرتتني
 1985-1980و،2015-2010
وتبينّ �أن ح�صة �إفريقيا  1.3مليون
تو�أم «� 650ألف زوج» من بني 3.2
ح�صة
مليون يولدون كل �سنة ،و�أن ّ
�آ�سيا مماثلة� .أما البقية� ،أي نحو
� 600ألف طفل ،فيولدون يف قارات
�أخرى ،و�إذا كانت �آ�سيا موطناً لعدد
كبري م��ن مواليد ال��ت��وائ��م ،فلأنها
ت�ضم  60%من الب�شر.

«ثورة علمية» في تشخيص السرطان

ط��ور علماء يف اململكة املتحدة
حبة حت��ت��وي على ك��ام�يرا �صغرية
ق��ادرة على اكت�شاف الأورام ،مما
�سيحدث ثورة يف ت�شخي�ص �سرطان
الأم��ع��اء وع�لاج��ه ،وف��ق ما ك�شفت
�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.

و�أو���ض��ح امل�صدر �أن ه��ذه احلبة
امل��ع��روف��ة ب��ـ«ك��ام�يرا ال�����س��رط��ان»،
يبتلعها امل��ر���ض��ى وتلتقط ���ص��ورا
من داخ��ل الأم��ع��اء ،للبحث عن �أي
عالمات للمر�ض �أثناء مرورها عرب
اجلهاز اله�ضمي.

�أف�����ادت درا����س���ة طبية حديثة،
ب�إمكانية «�إطالة �أعمار» امل�صابني
مبرحلة متقدمة من �سرطان الكلى،
وذلك بف�ضل عقار يدمج نوعني من
الأدوية.
وال تفيد اجلراحة مر�ضى �سرطان
الكلى يف مراحله املتقدمة ،حيث
تنت�شر اخلاليا ال�سرطانية ب�سرعة
كبرية يف جميع �أنحاء اجل�سم ،لتظل
الأدوية اخليار الوحيد �أمام ه�ؤالء.
وبح�سب درا�سة �أج��راه��ا �أطباء
يف امل�ست�شفى امللكي بكورنويل ،ف�إن
نوعني من �أدوي��ة ال�سرطان �شائعة
اال�ستخدام وهما Nivolumbad
و� ،Cabozantinibأثبتا نتائج
طيبة ،فيما يتعلق بـ«�إطالة �أعمار»
م��ر���ض��ى ����س���رط���ان ال���ك���ل���ى ،وق��د
يخل�صهم متاما من املر�ض يف بع�ض
احلاالت.
ون��ق��ل��ت �صحيفة «دي��ل��ي ميل»
الربيطانية عن �أخ�صائي الأورام

بامل�ست�شفى امل��ل��ك��ي ب��ك��ورن��وي��ل،
ال��دك��ت��ور ج���ون م��اك��غ��ران ،وال���ذي
�شارك يف الدرا�سة ،قوله« :املزيج
ب�ين ال���دواءي���ن ي�ضاعف متو�سط
العمر املتوقع ملر�ضى �سرطان الكلى
مقارنة بالعقاقري التي ن�ستخدمها
حاليا ،كما تكون هناك �آثار جانبية
�أقل».

وت��اب��ع �أن اجل��ه��از ي��ق��وم بتقدمي
النتائج يف غ�ضون � 5ساعات فقط،
مربزا �أن هيئة اخلدمات ال�صحية
الوطنية يف بريطانيا قامت حتى
الآن بتوفري احلبة لأك�ثر م��ن 11
�ألف مري�ض يف خمتلف �أنحاء البالد

لإخ�ضاعها للتجربة.
ويف ح����ال جن��ح��ت ال���ت���ج���ارب،
ف ��إن ه��ذا االكت�شاف �سي�ضع حدا
للت�شخي�ص ال��ت��ق��ل��ي��دي ،امل��ع��روف
بعملية «تنظري القولون االفرتا�ضي»،
وكذلك الأ�شعة ال�سينية.
ويف هذا ال�صدد ،قالت جينيفيف
�إدواردز ،ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لـ«« :»Bowel Cancerل��ه��ذه
احل��ب��ة ال��ق��درة على �إح����داث فرق
كبري للأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أع��را���ض �سرطان الأم��ع��اء ،وميكن
�أن ت�ساعد �أي�ضا هيئة اخلدمات
ال�����ص��ح��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف حت��دي��د
الأول��وي��ات ومعرفة املر�ضى الذي
يحتاجون ب�شكل عاجل �إىل مزيد
من االختبارات والفحو�صات».
ويعد �سرطان الأمعاء رابع �أكرث
�أن��واع ال�سرطان �شيوعا يف اململكة
امل���ت���ح���دة ،ح��ي��ث ي��ت��م ت�شخي�ص
 42000حالة جديدة كل عام.

مزيج دواءين يمنح «األمل» للمصابين بسرطان الكلى

و�أ�����ض����اف م���اك���غ���ران« :ينت�شر
�سرطان الكلى بداية �إىل الرئتني �أو
الكبد ،وعندها فقط ي�شعر املري�ض
ب�آالم يف ال�صدر �أو ي�شعر ب�صعوبة يف
التنف�س ،ووقتها يكون الوقت مت�أخرا
للتدخل اجلراحي».
وبح�سب خ��ب�ير الأورام ،ف��إن��ه
ي�صعب تطبيق ال��ع�لاج الكيميائي

على مر�ضى �سرطان الكلى ،لأ�سباب
ال تزال غري معروفة ،لتظل الأدوية
احل���ل ال��وح��ي��د ،ح��ي��ث تعمل على
وق��ف مت��دد اخل�لاي��ا ال�سرطانية،
وتقليل �إمدادها بالأوك�سجني واملواد
املغذية ،للحيلولة دون منوها.
وت���و����ص���ل���ت ال����درا�����س����ة ال��ت��ي
�أج��ري��ت يف ف�براي��ر امل��ن�����ص��رم� ،أن
�إع��ط��اء امل�صابني ب�سرطان الكلى
ع�����ق�����ا َري  Nivolumbadو
 ،Cabozantinibقد ت�سبب يف
�إيقاف تقدم الأورام ملدة � 17شهرا.
كذلك تراجعت ن�سبة الوفيات
يف جمموعة املر�ضى الذي تناولوا
العقارين بن�سبة  34يف املئة ،مقارنة
مع جمموعة �أخ��رى �أعطيت دواء
خمتلفا �شائعا لعالج هذا النوع من
ال�سرطان.
كما اختفت الأورام ب�شكل نهائي
لدى  9يف املئة لدى املر�ضى الذين
خ�ضعوا للعالج املركب.
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 5عالمات تدل على أن هاتفك مصاب ببرمجية ضارة
تعترب الهواتف الذكية التي تعمل
ب��ن��ظ��ام الت�شغيل �أن���دروي���د ه��دف�اً
رئي�سياً ملجرمي الإن�ترن��ت ،وبينما
ميكنك يف بع�ض الأحيان مالحظة
�أن هاتفك قد ا�ستُهدف بربجمية
�ضارة� ،إال �أن هناك برجميات �أخرى
ي�صعب اكت�شافها ب�سهولة لأنها تعمل
يف اخللفية وتقوم ب�سرقة بياناتك
دون �أن تدري ،ولهذا ال�سبب يجب
عليك ات��خ��اذ �إج����راءات ف��وري��ة �إذا
الحظت فج�أة �أي �سلوك غريب يقوم
به هاتفك.
� اً
أول :م��ا �أب���رز ع�لام��ات �إ�صابة
هاتفك الذكي بربجمية �ضارة؟
عادة ما جتد الربجميات ال�ضارة
طريقها �إىل الهواتف الذكية ب�سبب
�سلوك امل�ستخدم نف�سه ،ف�إجراءات
م��ث��ل ال��ن��ق��ر ع��ل��ى رواب�����ط URL
املرفقة يف الن�صو�ص التي تُر�سل
�إليه� ،أو فتح مرفقات ر�سائل الربيد
الإل���ك�ت�روين امل��ج��ه��ول��ة� ،أو تنزيل
التطبيقات من م�صادر غري موثوقة،
ه��ذه كلها م�صادر حمتملة لت�سلل
الربجميات ال�ضارة �إىل الهاتف.
�إذا الحظت واحدة من العالمات
التالية فهذا يعني غالباً �أن هاتفك
م�صاب بربجمية �ضارة:
 -ظ���ه���ور �إع��ل��ان�����ات م��ن��ب��ث��ق��ة

ب�شكل م��ت��ك��رر :تعترب برجميات
« »Adwareنوعاً من الربجميات
ال�����ض��ارة ال��ت��ي ت��غ��م��ر ه��ات��ف��ك �أو
التطبيقات امل�صابة بها ب�إعالنات
منبثقة مزعجة ي�صعب �أو ي�ستحيل
التخل�ص منها ول��ن تختفي مبرور
الوقت ،مما ي�ؤدي �إىل ظهور الكثري
م��ن امل�شاكل يف جتربة ا�ستخدام
الهاتف.
 دف��ع ر���س��وم مالية ب���دون �أيم�برر :تعمل جمموعة متنوعة من

ال�برجم��ي��ات ال�����ض��ارة ع��ل��ى �أمت��ت��ة
ب��ع�����ض ال��ع��م��ل��ي��ات مل��ح��اول��ة خ��داع
امل�ستخدمني للح�صول على �أموال؛
فقد تقوم تلقائياً ب�إر�سال ر�سائل
ن�صية �إىل �أرقام معدة �سابقاً مقابل
ر�سوم تخ�صم من ر�صيد ال�شحن،
�إذا ح��دث ذل��ك فمن املحتمل �أن
الربجميات ال�ضارة يف هاتفك هي
التي تقوم بهذا العمل.
 ا���س��ت��ه�لاك ط��اق��ة ال��ب��ط��اري��ةب�سرعة :بطاريات الهواتف الذكية

معر�ضة لأن تفقد فعاليتها مع مرور
الزمن ،لكن �إذا الحظت �أن بطارية
هاتفك بد�أت ت�ستهلك الطاقة فج�أة
ب�سرعات عالية ويف فرتات قريبة
م��ن �شحنها بالكامل ،فهذا يعني
�أن لديك برنامج جت�س�س يعمل يف
اخللفية جلمع معلوماتك.
 وج��ود تطبيق مل تقم بتثبيته���س��اب��ق�اً� :أف�����ض��ل طريقة ملالحظة
ذل��ك ،ه��و فتح قائمة التطبيقات
ب�����ش��ك��ل دوري وال���ت���ح���ق���ق م��ن

يوتيوب يعتزم استقطاع ضرائب من صناع الفيديو

فاج�أت من�صة «يوتيوب» مئات
الآالف من �صناع املحتوى ،بر�سائل
تعلمهم بتغيري �سيا�سات الدفع
وال�ضرائب لدى املوقع ،وت�ضمنت
ال��ر���س��ال��ة �أن���ه م��ن املمكن �أن يتم
خ�صم ما مقداره  %24من دخل
�صانع املحتوى ،مل�صلحة ال�ضرائب
الأمريكية.
وقامت �شركة «جوجل» ال�شركة
املالكة ليوتيوب بن�شر معلومات
ل��ل��م�����س��اع��دة ح���ول ال�����س��ي��ا���س��ي��ات
اجل���دي���دة اخل��ا���ص��ة ب��ال�����ض��رائ��ب
املقتطعة ،والتي �ستبد�أ بتطبيقها،
حيث يجب على �صناع املحتوى
م��لء معلوماتهم ال�ضريبية حتى
تتمكن «جوجل» من اقتطاع املبالغ

امل�ستحقة ب��داي��ة م��ن �شهر يونيو
القادم ،والتي �ست�شمل جميع �صناع
املحتوى على من�صتها.
وح���ذرت ال�شركة �أن���ه يف حال
عدم تزويدها مبعلومات ال�ضرائب
بحلول  31مايو ،2021ف�إنه يتوجب
ع��ل��ى م��ن�����ص��ة ال��ف��ي��دي��و ال�����ش��ه�يرة
اق��ت��ط��اع م��ا ي�صل �إىل  %24من
�إج��م��ايل �أرب���اح �صانع املحتوى يف
جميع �أنحاء العامل بغ�ض النظر عن
موقعهم اجلغرايف.
وت�����ش��م��ل االق���ت���ط���اع���ات ع��ل��ى
ال��دخ��ل ال��ق��ادم م��ن ع��دة م�صادر
منها :م�����ش��اه��دات الإع�ل�ان���ات ،و
يوتيوب برمييوم ،و �سوبر �شات،
وامل���ل�������ص���ق���ات ،وح���ت���ى ال��ق��ن��وات

املنت�سب �إليها.
َ
وت���ق���ول غ���وغ���ل �إن�����ه مب��وج��ب
الف�صل الثالث من قانون الإيرادات
ال��داخ��ل��ي��ة يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة،
تتح ّمل ال�شركة م�س�ؤولية جمع
امل��ع��ل��وم��ات ال�����ض��ري��ب��ي��ة واق��ت��ط��اع
ال�����ض��رائ��ب ،وت��ق��دمي ت��ق��ري��ر �إىل
دائرة الإيرادات الداخلية «،»IRS
وهي الهيئة املعنية بال�ضرائب يف
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ع��ن��دم��ا يح ّقق
من�شئ حمتوى م�شارك يف برنامج
���ش��رك��اء ي��وت��ي��وب ع��ائ��دات حقوق
امللكية من امل�شاهدين يف الواليات
املتحدة.
وت��ق��ول ال�شركة الأم�يرك��ي��ة �إن
متطلبات االقتطاع ال�ضريبي قد

تختلف باختالف بلد الإقامة ،وما
�إذا كنت م�ؤهال لطلب اال�ستفادة
من مزايا املعاهدات ال�ضريبية بني
الدول ،وما �إذا كنت فردا �أو مت ّثل
ن�شاطا جتاريا.
بالن�سبة ل�صانعي املحتوى خارج
ال��والي��ات املتحدة يف ح��ال تقدمي
م��ع��ل��وم��ات ال�����ض��ري��ب��ة الأم�يرك��ي��ة،
�سترتاوح ن�سبة االقتطاع ال�ضريبي
بني  %0و %30من الأرب��اح التي
يح�صلون عليها من امل�شاهدين يف
الواليات املتحدة ،ويت ّم حتديد هذه
الن�سبة وفق ما �إذا ّ
مت �إبرام معاهدة
�ضريبية ب�ين بلد �صانع املحتوى
والواليات املتحدة.
�أما �صانعو املحتوى يف الواليات
املتحدة ،فلن تقتطع جوجل �ضرائب
على الأرب��اح �إذا �سبق لهم تقدمي
معلومات �ضريبية �صاحلة.
�إذا ك����ان ح�����س��اب ال��ن�����ش��اط
جت���اري���ا ،ف�����إن ن�����س��ب��ة االق��ت��ط��اع
ال�����ض��ري��ب��ة ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة امل��ف��رو���ض��ة
على الأرباح يف الواليات املتحدة
� %30إذا ك���ان ال��ن�����ش��اط خ��ارج
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة� ،أم��ا بالن�سبة
�إىل الأن�������ش���ط���ة ال���ت���ج���اري���ة يف
ال��والي��ات املتحدة ،فيت ّم اقتطاع
ن�سبة  %24من �إجمايل الأرب��اح
حول العامل.
وب��ال��ن�����س��ب��ة حل�����س��اب الأف�����راد
���س��ي�����س��ري االق���ت���ط���اع ال�����ض��ري��ب��ي
االحتياطي و�سيت ّم اقتطاع %24
من �إجمايل الأرباح حول العامل.

ق���ال ت��ي��م ب�ي�رن���رز-يل ،خم�ترع
�شبكة ال��وي��ب العاملية� ،إن هيمنة
عمالقة الإنرتنت «�صيحة» يجب �أال
ت��دوم ،م�ضيفاً �أن التغيري العاجل
�ضروري لتقلي�ص الفجوة الرقمية
يف و�صول ال�شباب �إىل الإنرتنت،
وفق ما ذكر موقع �سي �إن بي �سي.
و�أ�����ض����اف ب��ي�رن����رز-يل ،ال���ذي
اخرتع نظام املالحة عرب الإنرتنت
املعروف با�سم �شبكة الويب العاملية
يف عام � ،1989إنه �أح�س «ب�شعور

�أن���ن���ا ب��ح��اج��ة �إىل ق��ل��ب الأم����ور
لتغيريها».
ودفعت حوادث بارزة كاخلالف
بني في�سبوك و�أ�سرتاليا ،الذي �أدى
�إىل حجب ال�شبكة االجتماعية
امل��ح��ت��وى الإخ����ب����اري يف ال��ب�لاد،
العديد من املواطنني واحلكومات
�إىل �إع����ادة تقييم ع�لاق��ات��ه��م مع
�شركات الإنرتنت وو�سائل التوا�صل
االجتماعي العمالقة.
وق��ال برينرز-يل يف مقابلة مع

رويرتز «�أنا متفائل لأننا ر�أينا بع�ض
بدع الهيمنة على الإنرتنت من قبل
ث��م ت��غ�يرت الأم����ور» .و�أ���ض��اف �أن
النا�س يقاومون ا�ستخدام و�إ�ساءة
ا�ستغالل البيانات ال�شخ�صية.
و�أ�������ض������اف �أن م����زي����ج����اً م��ن
ال�سيا�سات احلكومية والتكنولوجيا
مي��ك��ن �أن ي�����س��اع��د ال��ن��ا���س على
ا�ستعادة ال�سيطرة على بياناتهم
وحياتهم على الإنرتنت.
ويعمل ب�يرن��رز-يل « 65عاماً»

ع��ل��ى م�����ش��روع ي�����س��م��ى «���س��ول��ي��د»
ي�سيطر فيه امل�ستخدم على بياناته
ال�شخ�صية ،بدالً من من�صات مثل
في�سبوك.
وق��ال �إن االع�ت�راف باالنرتنت
ك ��أح��د احل��ق��وق الأ���س��ا���س��ي��ة ،على
غ���رار ال��ن��ظ��رة �إىل ال��ك��ه��رب��اء يف
ال���ق���رن امل��ا���ض��ي� ،أم����ر ح��ي��وي ال
�سيما يف ع��امل ي�شكله على نحو
متزايد القادرون على الو�صول �إىل
ال�شبكة.

دعوة لمواجهة هيمنة عمالقة اإلنترنت

التطبيقات املثبتة يف هاتفك الذكي،
و�إذا وجدت �أن هناك تطبيقا غري
م��ع��روف �أو �أن���ك م��ت��أك��د م��ن عدم
تثبيته �سابقاً ،فال حتاول فتحه بل
قم بحذفه فوراً وبال تردد.
 تعطل الهاتف �أو توقفه عنالعمل فج�أة :مع �أن هناك العديد
من الأ�سباب التي جتعل هاتفك يقوم
ب��الإغ�لاق تلقائياً ،مثل نفاد طاقة
البطارية �أو ارتفاع درجة احلرارة �أو
بعد حتديث نظام الت�شغيل� ،إال �أن
تعطله فج�أة بالطريقة نف�سها يف كل
مرة بغ�ض النظر عما تفعله� ،أو عند
ا�ستخدام التطبيق نف�سه ،فهذا يعني
غالباً �أنه م�صاب ب�إحدى الربجميات
ال�ضارة.
ثانيا :ما الذي يجب عليك فعله
�إذا �أُ�صيب هاتفك ب�أحد الربجميات
ال�ضارة؟
�إذا �أُ�صيب هاتفك الذكي ب�إحدى
الربجميات ال�ضارة ،ف�إن خياراتك
للتخل�ص منه تظل حمدودة للغاية
ب�����دون ف���ق���دان ك���ام���ل ل��ل��ب��ي��ان��ات
وامل��ع��ل��وم��ات امل���وج���ودة ف��ي��ه ،وم��ع
ذلك ميكنك تطبيق �إحدى احللول
التالية التي تبد�أ باخليار ال�صعب
�إىل املتو�سط و���ص��والً �إىل اخليار
النهائي:

 ا���س��ت��خ��دم ب���رن���ام���ج فح�صال��ف�يرو���س��ات :ميكن �أن تُ�ساعدك
برامج الفح�ص املدجمة يف الهواتف
ال��ذك��ي��ة يف اك��ت�����ش��اف ال�برجم��ي��ات
ال�ضارة وحذفها مثل �أداة «Smart
 »Mangerوال��ت��ي ب��ات��ت تُ�سمى
حالياً « »Device Careيف هواتف
�سام�سونغ .كما ميكنك تثبيت �أحد
تطبيقات فح�ص الفريو�سات التابعة
للجهات اخلارجية.
 ت�شغيل ال��ه��ات��ف يف الو�ضعالآم�������ن� :إذا ك��ن��ت ب��ح��اج��ة �إىل
اال�ستمرار يف ا�ستخدام هاتفك �أو
تريد البحث عن مزيد من امل�ؤ�شرات
فيمكنك �إع��ادة ت�شغيل الهاتف يف
الو�ضع الآم���ن ،وللقيام بذلك ،قم
بال�ضغط م��ط��والً على زر الطاقة
حتى ترى املطالبة بـ«�إعادة الت�شغيل
�إىل الو�ضع الآم��ن» ،قم باملوافقة،
ومبجرد الو�صول �إىل الو�ضع الآمن
مي��ك��ن��ك ال��ب��ح��ث ع��ن التطبيقات
امل�شبوهة وحذفها فوراً.
 �إع������ادة ت��ع��ي�ين ال��ه��ات��ف �إىل�إعدادات امل�صنع :يعترب هذا اخليار
حال نهائيا ،لأن��ك قد تفقد جميع
ب��ي��ان��ات��ك وم��ع��ل��وم��ات��ك يف الهاتف
�إذا مل تقم بعمل ن�سخة احتياطية
�سابقاً.

وأخيرا ..تحديد مصدر صورة
«ويندوز» الشهيرة

من منا مل تطالعه �صورة تلك التلة اخل�ضراء حتت �سماء
بالغة ال�صفاء والزرقة ،وهو ي�ستخدم احلا�سوب بنظام الت�شغيل
القدمي «وي��ن��دوز �إك�س ب��ي»؟ لكن قلما خطر ببالنا �أن ذلك
امل�شهد حقيقي بالفعل ولي�س جمرد ت�صميم.
و�شوهدت ال�صورة من قبل مليارات الب�شر ،وظلت تظهر
ب�شكل تلقائي �أم��ام من ي�شرع يف ا�ستخدام نظام الت�شغيل
القدمي «ويندوز �إك�س بي».
وك�شف موقع « ،»SFGATEعن املكان الذي التقطت فيه
ال�صورة ،وكان ذلك يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ثم �أ�صبحت
وا�سعة االنت�شار يف العامل.
وبح�سب امل�صدر ف�إن تلك ال�صورة التقطت على الطريق
ال�سريع « »12يف منطقة �سانوما بوالية كاليفورنيا الأمريكية.
وتبني �أن ه��ذه املنطقة كانت تغطيها ك��روم العنب ،ومت
التقاطها ،وقتئذ ،من قبل ت�شارلز �أوري��ر ،وكان يقود �سيارته
حتى يذهب لر�ؤية ال�شابة التي �ست�صبح زوجته فيما بعد.
وجرى التقاط ال�صورة يف يوم من �أيام اجلمعة ،خالل �شهر
يناير من �سنة  ،1996ويقول ت�شارلز �إن �أغلب من ر�أوها ،وهم
باملليارات ،اعتقدوا �أنها لي�ست طبيعية.
و�أ�ضاف �أن قيادة ال�سيارة يف هذه املنطقة الأمريكية ،خالل
�شهر يناير ،غالبا ما مين ُح ال�سائق �شعورا بالنظر �إىل ب�ساط من
الع�شب الأخ�ضر الف�سيح.
وق��ام ت�شارلز ال��ذي يبلغ اليوم  79عاما ،بو�ضع ال�صورة
يف وكالة �صور ،وعندما فطنت �إليها �شركة «مايكرو�سوفت»،
وقتئذ ،دفعت له مبلغا مهما من املال مقابل احل�صول على
حقوقها الفكرية.
ومل يجر الك�شف عن قيمة املبلغ ،لكن قيل �إنه من �ستة �أرقام
�أي �أنه من مئة �ألف �أو مئات الآالف من الدوالرات.
وعمل ت�شارلز مل��دة ت��ق��ارب العقدين يف �صحيفة «لو�س
�أجنلو�س تاميز» و«كان�سا�س �سيتي �ستار» ،لكنه يدرك جيدا
�أن �صورة «ويندوز �إك�س بي» هي التي �ستجعل النا�س يتذكرونه
على الدوام.
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«إدارة السياسات واإلجراءات» في
المدينة الجامعية للطالبات
ب�إ�شراف وكيلة عمادة التطوير واجلودة عقدت �إدارة التخطيط التطويري
بوكالة عمادة التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية للطالبات دورتها التدريبية
ال�ساد�سة بعنوان «�إدارة �أ�سا�سيات ال�سيا�سات والإجراءات» قدمتها الأ�ستاذة
تغريد ا�شتيوي نائبة امل�شرف على وح��دة �إدارة ال�سيا�سات والإج��راءات
بالعمادة.
ت�ضمنت ال���دورة ع��دداً من امل��ح��اور من بينها :ماهية و�أه���داف �إدارة
ال�سيا�سات والإج���راءات والفرق بينها ،و�أه��م املحتويات املطلوبة لكتابة
«ال�سيا�سة-الإجراء» ،والنموذج املقرتح لكتابة ال�سيا�سات ،و�إيجابيات
وفوائد ال�سيا�سات والإجراءات للمنظمات ،واختتمت الدورة بالإجابة عن
اال�ستف�سارات والت�سا�ؤالت التي طرحت من قبل املن�سوبات.

مناقشة «أخالقيات البحث العلمي» غدًا

تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات «�أفكر» حلقتها املائتني �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش
التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان «�أخالقيات البحث العلمي :ر�ؤية
ت�أ�صيلية» من �إعداد وتقدمي الدكتور حممد بن فهد الب�شر �أ�ستاذ املناهج
وطرق التدري�س امل�ساعد بكلية الرتبية جامعة امللك �سعود ،وذلك يوم غد
االثنني 1442/08/09هـ 2021/03/22م يف متام ال�ساعة الثامنة م�ساء
عن طريق قاعات زوم االفرتا�ضية.

«أفكر» يناقش «دراسة تفكير األطفال وتطبيقاتها البحثية»

نظم م��رك��ز التميز البحثي يف
تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
«�أفكر» حلقته 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 �إع��داد وتقدمي الدكتور فيا�ض
ب��ن حامد العنزي� ،أ�ستاذ مناهج
وط���رق ت��دري�����س ال��ع��ل��وم امل�����ش��ارك
ب��ج��ام��ع��ة اجل����وف ،ع��م��ي��د ع��م��ادة

اجلودة واالعتماد الأكادميي ،وذلك
يوم االثنني 1442/7/17هـ املوافق
2021/03/01م يف متام ال�ساعة
الثامنة م�سا ًء عن طريق قاعات زوم
االفرتا�ضية.
ب������د�أت احل��ل��ق��ة مب��ق��دم��ة عن
تاريخ وفل�سفة العلم ،حيث �أ�شار
�أن مفهوم العلم ب�صورته التقليدية
�إمن����ا ه��و اك��ت�����ش��اف احل��ق��ائ��ق من
خالل املالحظة والتجريب التي ال
يقبل غريها ،والكتب املدر�سية هي

امل�صدر الوحيد للتعلم.
ك��م��ا ذك���ر �أه����م ج���وان���ب النقد
امل��وج��ه��ة ل��ه��ذه ال�����ص��ورة ،حيث �إن
النظرة احلديثة للتعلم تنظر �إىل
العلم كبنية �إن�سانية واجتماعية،
فالتعلم يف �صورته احلديثة عبارة
ع��ن ال��ب��ن��اء ال�شخ�صي للمعرفة،
وهو ناجت عن التفاعل مع املفاهيم
املوجودة �سابقاً يف البنية املعرفية
للمتعلم .تناولت احللقة النظرة
املجتمعية لتفكري الأط��ف��ال ،و�أه��م

االجت���اه���ات للبحث م��ع الأط��ف��ال
وهي :الأوىل ،التي تعترب الأطفال
تقريباً نف�س البالغني وت�ستخدم
نف�س الطرق معهم .الثانية ،نظام
ي��رى الأط��ف��ال على �أنهم خمتلفون
مت��ام �اً ع��ن ال��ب��ال��غ�ين ،وي�ستخدم
الإثنوغرافيا «مراقبة امل�شاركني»
لفح�ص عامل الطفل .والثالثة ،التي
تفهم الأطفال على �أنهم م�شابهون
للبالغني ،ولكن مع خمتلف الكفاءات
والتي و�ضعت جمموعة كبرية من
التقنيات املبتكرة واملكيفة.
ك��م��ا مت ال��ت��ط��رق �إىل الأدوات
امل�ستخدمة لدرا�سة تفكري الأطفال؛
ال��ر���س��وم��ات والق�ص�ص والأغ���اين
والإمي���������اءات ،وال��ل��ع��ب ال���رم���زي،
والت�صوير الفوتوغرايف وغريها.
ويف اجل����زء الأخ��ي��ر م���ن احللقة
مت عر�ض نتائج بع�ض الدرا�سات
املحلية والعاملية التي تناولت طرق
تفكري الأط���ف���ال ،وت ��أث�ير الثقافة
املجتمعية على تفكريهم ،وبعدها
ُفتح ب��اب النقا�ش بني احلا�ضرين
والدكتور.
ح�ضر احللقة « »135من �أع�ضاء
هيئة التدري�س وط�لاب وطالبات
ال��درا���س��ات العليا وجم��م��وع��ة من
الباحثني والباحثات.

قدمت بع�ض ال�شواهد العلمية لعدم
ت����وازن ال��ف��ر���ص ب�ين اجلن�سني يف
املجال الريا�ضي ودور التطوع يف
تعزيز م�شاركتها؛ م�ؤكدة على �أهمية
هويتها االجتماعية وخ�صو�صيتها يف
املجتمع ال�سعودي.
وتناولت يف اجلزء الثاين الدكتورة
هدى ال�شايب �أ�ستاذ علم االجتماع
الريا�ضي امل�ساعد بالكلية مو�ضوع

امل�ساواة والتمييز بني اجلن�سني يف
املجال الريا�ضي؛ م�برزة �إجن��ازات
الريا�ضة الن�سائية يف اململكة العربية
ال�سعودية .وح�ضر يف هذه الفعالية
 160من فئات املجتمع من اجلن�سني
ع�بر ب��رن��ام��ج زوم ،ويف اخل��ت��ام مت
توجيه ال�شكر للجامعة ولعمادة الكلية
وال�ضيوف واحل�ضور حلر�صهم على
�إجناح هذه الفاعلية.

مبادئ «تصميم الجرافيك» للموهوبين

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ور�شة عمل «عن بُعد» بعنوان
«كيف ن�صمم اجلرافيك  -الت�صميم اجلرافيكي للمبتدئني» ،قدمتها الطالبة
املوهوبة ب�شاير املحيميد.
بد�أت الور�شة بكيفية التعليم لتكون م�صمماً حمرتفاً ،و�أهم االرتكازات
التي يعتمد عليها امل�صمم لي�صل ل�لاح�تراف ،ثم انتقلت للحديث عن
خطوات الت�صميم ،و�أه��م الربامج اخلا�صة بالت�صميم ،بعد ذلك بد�أت
بالدر�س العملي ،وحتدثت عن �أبرز الأدوات امل�ساعدة يف الت�صميم ،وختمت
الور�شة بالرد على ا�ستف�سارات احل�ضور.

 3برامج بـ«اآلداب» تحصل على
االعتماد األكاديمي

«المرأة والرياضة من منظور الهوية االجتماعية»
برعاية عميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين الدكتور �سليمان بن
عمر اجللعود ومبنا�سبة اليوم العاملي
ل��ل��م��ر�أة ،نظمت وح���دة ال��ع�لاق��ات
املجتمعية التابعة ل��وك��ال��ة الكلية
للتطوير واجل��ودة حما�ضرة بعنوان
«املر�أة والريا�ضة :من منظور الهوية
االجتماعية» عرب من�صة زووم.
يف البداية رح��ب رئي�س الوحدة

الدكتور حممد بن �سعد الدو�سري
بال�ضيوف ،ثم قدمت الدكتورة هيلة
عبداهلل ال�سليم �أ�ستاذ علم النف�س
االجتماعي امل�ساعد بكلية الرتبية
ملحة تاريخية عن امل��ر�أة والريا�ضة
ودور الثقافة والإع�ل�ام يف ت�شكيل
الهوية الريا�ضية ل��ل��م��ر�أة ،ودواف��ع
ممار�ستها «ال�شخ�صية ،االجتماعية،
اجلمالية» للأن�شطة الريا�ضية؛ كما

هن�أت �إدارة كلية الآداب ثالثة من �أق�سامها مبنا�سبة ح�صولها على
االعتماد الأكادميي من هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثل ًة باملركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي «اعتماد».
حيث ح�صل برنامج البكالوريو�س يف ق�سم الإعالم على االعتماد الكامل
يف حني ح�صل برنامج البكالوريو�س ،يف ق�سمي اجلغرافيا والتاريخ على
االعتماد امل�شروط.

