
طالب يدعون لجعل
االختبارات في الفترة المسائية

ا�ستطالع: فهد احلمود

اأ�ضاد عدد كبري من طالب اجلامعة بالقرار الكرمي القا�ضي بتقدمي 

فرتة االختبارات النهائية للف�ضل الدرا�ضي احلايل، وما تاله من �ضدور 

ق��راراً  واعتربوه  ومواعيدها،  االختبارات  الآلية  اجلامعة  من  تو�ضيح 

اإيجابياً تقت�ضيه امل�ضلحة العامة وي�ضب يف �ضياق االإجراءات االحرتازية 

الوقت  ذات  يف  طالبوا  لكنهم  كورونا،  جائحة  حيال  اتخاذها  الواجب 

واأبرزها  االآل��ي��ة،  ه��ذه  عن  تنجم  �ضوف  التي  االإ�ضكاليات  بع�ض  بحل 

النهائية  التعار�ض بني فرتة االختبارات الف�ضلية واالختبارات  اإ�ضكالية 

البحوث  اإ�ضكالية كرثة  وكذلك  للغاية،  تكون فرتة ق�ضرية  �ضوف  والتي 

والتكاليف واملتطلبات الواجب ت�ضليمها قبل االختبارات..
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40 متحدثًا عالميًا ومحليًا في 
مؤتمر طب األسنان

نظمت  العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  معايل  رعاية  حتت 

الثاين  العاملي  ال�ضعودي  امل��وؤمت��ر  االأ�ضنان  لطب  ال�ضعودية  اجلمعية 

والثالثون لطب االأ�ضنان »SIDC 2021« افرتا�ضياً، خالل الفرتة 19 - 

21 �ضعبان 1442ه� املوافق 1 - 3 اأبريل 2021م.
�ضارك فيه 40 متحدثاً عاملياً وحملياً من اال�ضت�ضاريني ال�ضعوديني من 

اجلامعات ال�ضعودية والقطاعات ال�ضحية املختلفة.

التفا�ضيل �ض� 3

براءة اختراع في »أداة قياس 
انحراف اإلطباق«

طب  مب�ضت�ضفى  االأ�ضنان  طب  جمال  يف  �ضعوديان  اأكادمييان  �ضجل 

امللك  االأ�ضنان بجامعة  الطبية وكلية طب  املدينة  االأ�ضنان اجلامعي يف 

�ضعود براءة اخرتاع من مكتب براءات االخرتاع االأمريكي ل� »اأداة قيا�ض 

انحراف االإطباق«.
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» كورونا « أدت ألكبر تغير في سلوك العالم منذ الحرب العالمية الثانية 05آلية االختبارات النهائية 02

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

مناقشة ضبط الجودة واالستثمار ختام مؤتمر لبحث حلول مبتكرة للمياه
واالستدامة المالية..  في ملتقى حت���ت رع���اي���ة خ����ادم احل��رم��ني 

ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 

حفظه   - ���ض��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

 - اهلل  اأي���ده   - عنه  ونيابة   - اهلل 

واملياه  البيئة  وزي��ر  معايل  افتتح 

عبدالرحمن  املهند�ض  وال��زراع��ة 

املوؤمتر  الف�ضلي،  عبداملح�ضن  بن 

املائية  ل��ل��م��وارد  ال��ت��ا���ض��ع  ال����دويل 

والبيئة اجلافة الذي نظمته - عرب 

تقنية االت�ضال املرئي - جامعة امللك 

�ضعود ممثلة مبعهد االأمري �ضلطان 

وال�ضحراء،  واملياه  البيئة  الأبحاث 

وموؤ�ض�ضة �ضلطان بن عبدالعزيز اآل 

�ضعود اخلريية، ووزارة البيئة واملياه 

معايل  بح�ضور  وذل��ك  وال��زراع��ة، 

رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

العمر.
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تغطية: د. طه عمر 

اجلامعة  رئي�ض  م��ع��ايل  افتتح  

امللتقى  ال��ع��م��ر  ب�����دران  ال��دك��ت��ور 

اجلامعة  ل��وك��ال��ة  ال��راب��ع  ال�ضنوي 

نظمته  ال��ذي  والتطوير  للتخطيط 

ال��وك��ال��ة م��ع اأ���ض��ح��اب ال�����ض��ع��ادة 

امل�ضاندة  والعمادات  الكليات  وكالء 

وم�����ض��اع��دات  واجل�����ودة،  للتطوير 

ال���وك���ي���الت ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة، 

التطوير واجلودة،  وروؤ�ضاء وحدات 

وُع��ق��د اف��رتا���ض��ي��اً ي���وم االأرب���ع���اء 

عرب  بثه  ومت  1442ه�  18�ضعبان 
ومت  باجلامعة،  التوا�ضل  ق��ن��وات 

بدروع  امللتقى  يف  املتحدثني  تكرمي 

تذكارية.            التفا�ضيل �ض� 6

                                حتاور م�رشف قمر اجلامعة ال�صناعي

KSU CubeSat أحدث موجة
اهتمام بعلوم الفضاء في جامعاتنا

حوار - حممد العنزي

اأث���ن���ى ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ح�����ض��ن 

القمر  م�ضرع  على  امل�ضرف  البداح 

KSU_« التعليمي  اال�ضطناعي 

الفريق  ج��ه��ود  على   »CubeSat
امل�ضارك يف امل�ضروع، ودعم ورعاية 

اإجن�����ازاً  وع����ده  اجل��ام��ع��ة،  اإدارة 

وغري م�ضبوق على م�ضتوى  متقدماً 

يف  و�ضلط  ال�ضعودية،  اجل��ام��ع��ات 

ه���ذا ال��ل��ق��اء ال�����ض��وء ع��ل��ى ف��ك��رة 

واأبرز  املن�ضودة،  واالأهداف  امل�ضروع 

واخلطط  وال�ضعوبات،  التحديات 

اأخ��رى  لنقاط  اإ�ضافة  امل�ضتقبلية، 

ذات عالقة بهذا االإجناز ..
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م�ضتوى  بارتفاع  اليابان  تتميز 

التعليم فيها عموما، والتعليم الطبي 

م��ن م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض حتى 

الدرا�ضات العليا وما بعد الدكتوراه 

مرتبط  التميز  وذل���ك  خ�ضو�ضاً، 

يف  ال��ق��وي  ال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي  بالتعليم 

مراحل التعليم االأ�ضا�ضية وما يليها، 

البكالوريو�ض  مرحلة  يف  وخ�ضو�ضا 

غاية  يف  فيها  القبول  يكون  التي 

ال�ضعوبة، ويتم فيها كذلك االإعداد 

جمال  يف  ال��ط��ب  لطالب  ال�ضامل 

فيها  ال��درا���ض��ة  وت��ك��ون  التخ�ض�ض 

باللغة اليابانية فقط.

وتقوم اأنظمة القبوالت اجلامعية 

االختبارات  نظام  على  اليابان  يف 

باجلامعات؛  واخل��ا���ض��ة  امل��ب��ا���ض��رة 

اأو  اإما من خالل اختبارات مركزية 

جامعة،  لكل  ح��دة  على  اختبارات 

هي  الطب  كليات  اأن  املعروف  ومن 

م��ن اأ���ض��ع��ب ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ي ميكن 

وذل��ك  بها  القبول  على  احل�ضول 

الطب  ط��ال��ب  ي��ك��ون  الأن  ���ض��م��ان��ا 

م��ن ال��ط��الب امل��ت��م��ي��زي��ن يف ه��ذا 

التخ�ض�ض احليوي.

وه���ن���اك 57 ج��ام��ع��ة ط��ب��ي��ة يف 

وزارة  م���ن  ب��ه��ا  م��و���ض��ى  ال��ي��اب��ان 

التعليم ال�ضعودية، وت�ضهد اإقباال من 

اأن  باعتبار  لكن  االأجانب،  الطالب 

الر�ضمية  اللغة  هي  اليابانية  اللغة 

التعليم  مراحل  جميع  يف  واملعتمدة 

ال��ط��ب��ي م��اع��دا ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه 

لذلك  احل��االت،  بع�ض  والزمالة يف 

االلتحاق  االأجانب  الطالب  يف�ضل 

دون  اليابان  يف  الدكتوراه  بربامج 

برامج البكالوريو�ض واملاج�ضتري..
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57 جامعة 
طبية يابانية 

موصى بها من 
وزارة التعليم



اأطلقتها طالبات »االإر�شاد االجتماعي«

مبادرة »نرشدكم لسالمة صحتكم«
اأطلقت طالبات مقرر اال�ست�سارات واالإر�ساد االجتماعي، ق�سم الدرا�سات 

االجتماعية بكلية االآداب، وباإ�سراف الدكتورة رمي �سعيد االأحمدي، مبادرة 

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�سحة بعنوان »نر�سدكم ل�سالمة �سحتكم«، مت 

املحاور  من  العديد  ملناق�سة  االأحمدي،  ريا�ض  الدكتور  ا�ست�سافة  خاللها 

ومنها: تعريف ال�سحة العامة، اأهداف ال�سحة العامة، �سحة املراأة، �سحة 

الطفل، �سحة امل�سنني، الغذاء، ريا�سة امل�سي.

وح�ساب  م��دون��ة  اإط���الق  م�سبق متثل يف  اإع���داد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  و�سبق 

مثل:  ت�سويقية  واأ�سئلة  م�سابقات  ت�سمن   »Your_Health3« بتويرت 

كيف ميكن لل�سخ�ض اأن يحافظ على �سحته؟ ما التطبيقات التي ظهرت 

موؤخرا و�ساعدت على مكافحة جائحة كورونا؟ اإ�سافة للعديد من ت�ساميم 

املخت�سني  مع  لقاءات  وتفعيل  اجلذابة  الفيديو  ومقاطع  االإنفوجرافيك 

واخلرباء.

تجديد تعيين د. الشمسان
بتجديد  اإداري���اً  ق���راراً  التعليم  وزي��ر  معايل  اأ���س��در 

تعيني الدكتور اأو�ض بن اإبراهيم ال�سم�سان عميداً لكلية 

ال�سيدلة بجامعة امللك �سعود.

د. المنيع عميدًا لكلية 
التربية

ال�سيخ  اآل  الدكتور حمد  التعليم  وزير  معايل  اأ�سدر 

املنيع  بن حممد  عثمان  الدكتور  بتعيني  اإداراي��اً  ق��راراً 

عميداً لكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود.

تجديد تكليف د. العبيداء
بتجديد  اإداراي��اً  رئي�ض اجلامعة قراراً  اأ�سدر معايل 

التدري�ض  هيئة  ع�سو  العبيداء  حممد  الدكتور  تكليف 

العلمية  اجلمعية  على  باالإ�سراف  اال�سنان  طب  بكلية 

وملدة عام.

أخبار36  �لعدد 1398 - �لأحد 22 �شعبان 1442هـ �ملو�فق 4 �أبريل 2021م2

آلية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
اإىل االأمر امللكي الكرمي  ا�ستناداً 

القا�سي  1442/8/12ه�  بتاريخ 

بتقدمي اختبارات الف�سل الدرا�سي 

احلايل  الدرا�سي  العام  من  الثاين 

وال��ط��ال��ب��ات،  ل��ل��ط��الب  1442ه� 
التعليم  موؤ�س�سات  حت��دد  اأن  على 

اجل��ام��ع��ي احل��ك��وم��ي��ة واالأه��ل��ي��ة 

التقني  للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة 

على  االختبارات،  مواعيد  واملهني 

االختبارات  جميع  نهاية  تكون  اأن 

الفطر  ع��ي��د  اإج�����ازة  ب���داي���ة  ق��ب��ل 

املبارك.

وب��ع��د االط���الع ودرا���س��ة ف��رتات 

للف�سل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  االخ���ت���ب���ارات 

اجلامعي  للعام  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 

ما  اجلامعة  ق��ررت  فقد  1442ه�؛ 
ياأتي:

التعليمية  العملية  ا�ستمرار   -

االآليات  وف��ق  املحا�سرات  وتقدمي 

جمل�ض  م��ن  املعتمدة  واالإج�����راءات 

الثاين  الدرا�سي  للف�سل  اجلامعة 

يوم  حتى  1442ه�  اجلامعي  للعام 

املوافق  1442/9/3ه�  اخلمي�ض 

2021/4/15م.
اإج�������راء  ل���ل���ك���ل���ي���ات  ي����ج����وز   -

قبل  العملية  للمقررات  االختبارات 

االإع��داد  مقررات  اختبارات  بداية 

العام.

- تبداأ اختبارات مقررات االإعداد 

1442/9/6ه�  االأح���د  ي��وم  ال��ع��ام 

املوافق 2021/4/18م.

- تكون بداية االختبارات النهائية 

يوم االأحد 1442/9/13ه� املوافق 

بنهاية  وتنتهي  2021/4/25م، 
دوام يوم اخلمي�ض 1442/9/24ه� 

املوافق 2021/5/6م.

ت���ب���داأ ف�����رتات االخ���ت���ب���ارات   -

وتكون  �سباحاً   9 ال�ساعة  النهائية 

بداية فرتة االختبار لكل مقرر وفق 

النظام  بوابة  يف  للطالب  يعلن  ما 

االأكادميي.

عمل  ف��ري��ق  كلية  ك��ل  ت�سكل   -

النهائية،  االختبارات  �سري  ملتابعة 

والتاأكد من تطبيق جميع االإجراءات 

االح���رتازي���ة، وال��ت��اأك��د م��ن تطبيق 

التباعد اجل�سدي يف جميع القاعات 

واملرافق.

طالب  م��ن   - اجلميع  اإل����زام   -

التطبيقات  بتحميل   - ومن�سوبني 

ال�سحة  وزارة  ب��ه��ا  ت��و���س��ي  ال��ت��ي 

»تباعد، توكلنا، �سحتي«.

اجلامعة  من�سوبي  جميع  على   -

تطبيق  ع��ل��ى  احل���ر����ض  وط��الب��ه��ا 

اأداء  االإج���راءات االح��رتازي��ة خالل 

التجمعات  عن  والبعد  االمتحانات 

قبل وبعد فرتة االختبارات. 

دورة في مهارات بناء وإعداد الجدول الدراسي 

براءة اختراع جديدة بمستشفى طب األسنان

القبول  ���س��وؤون  ع��م��ادة  ع��ق��دت 

ع��م��ادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  والت�سجيل 

حول  تدريبية  دورة  املهارات  تطوير 

م��ه��ارات ب��ن��اء اجل����دول ال��درا���س��ي 

تقارير  من  يرتبط به  وما  واإع��داده 

و�سا�سات يف نظام معلومات الطلبة 

»e-Register« وذل���������ك يف اإط��ار 
ج��ودة  رف��ع  نحو  العمادتني  ج��ه��ود 

وحتقيق  الدرا�سية  اجلداول  اإعداد 

�سبط  نحو  اجلامعة  اإدارة  تطلعات 

التعليمية  العملية  �سري  اإج����راءات 

الف�سل  بداية  مع  الطلبة  وانتظام 

ال��درا���س��ي ورف����ع ك��ف��اءة االإن��ف��اق 

والرت�سيد يف طرح ال�سعب.

قدمها  التي  ال���دورة  ا�ستهدفت 

رئي�ض ق�سم الت�سجيل بعمادة �سوؤون 

القبول والت�سجيل د. في�سل الدريهم 

املخلفي؛  ن��اي��ف  اأ.  الق�سم  ووك��ي��ل 

يف  وال��ع��ام��ل��ني  ال��ك��ل��ي��ات  من�سوبي 

اأق�����س��ام وجل����ان اإع�����داد وم��ت��اب��ع��ة 

اجلدول الدرا�سي.

وركزت الدورة على �سرح املفاهيم 

الدرا�سي  اجل��دول  لبناء  الرئي�سة 

ب���االإ����س���اف���ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي، 

ال�سا�سات  على  التعرف  و�سملت: 

ب���اجل���داول  والتقارير اخلا�سة 

االأكادميي،  النظام  يف  واملجموعات 

خ��ط��وات ب��ن��اء اجل���دول ال��درا���س��ي 

على  التغلب  النظام،  على  واإدخاله 

ب��اجل��دول  تتعلق  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 

كما  لها.  حلول  واإي��ج��اد  الدرا�سي 

موؤ�سرات  اأب��رز  اإىل  االإ���س��ارة  متت 

اجلدول  واإع��داد  بناء  ج��ودة  قيا�ض 

االعتبار  االأخ���ذ يف  م��ع  ال��درا���س��ي 

الطلبة املنتظمني واملتعرثين باخلطة 

الدرا�سية واملتوقع تخرجهم.

القبول  ���س��وؤون  عميد  و���س��رح 

حمد  بن  �سعد  الدكتور  والت�سجيل 

�ستكون  الدورة  هذه  اأن  عمران  بن 

ال��دورات  ن��واة لعدد من  ب��اإذن اهلل 

ال���ت���ي ت���ه���دف ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات 

يف  ال��ع��ام��ل��ني  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 

ل��رف��ع كفاءة  االأك��ادمي��ي��ة  ال�����س��وؤون 

ال��ع��م��ل واال����س���ت���ف���ادة م���ن م���وارد 

د.  وثمن  االأمثل،  بال�سكل  اجلامعة 

ب��ن ع��م��ران ج��ه��ود ع��م��ادة تطوير 

امل��ه��ارات يف اإق��ام��ة واإجن����اح هذه 

اجلزيل  بال�سكر  تقدم  كما  الدورة. 

عدد  برت�سيح  بادرت  التي  للكليات 

من من�سوبيها على تعاونهم امل�ستمر 

مع العمادة لكل ما من �ساأنه تي�سري 

التعليمية. العملية 

يف  �سعوديان  اأك��ادمي��ي��ان  �سجل 

مب�ست�سفى  االأ���س��ن��ان  ط��ب  جم���ال 

املدينة  يف  اجلامعي  االأ�سنان  طب 

االأ�سنان بجامعة  الطبية وكلية طب 

امللك �سعود براءة اخرتاع من مكتب 

»اأداة  ل�  االأمريكي  االخرتاع  براءات 

قيا�ض انحراف االإطباق«.

برنامج  يف  الباحثة  واأو���س��ح��ت 

االأ�سنان،  طب  علوم  يف  الدكتوراه 

الدكتورة  االأ�سنان،  تقومي  تخ�س�ض 

املر�سى  بع�ض  اأن  الهوي�ض،  ح�سة 

العلوي  الفك  يعانون من ميالن يف 

العر�سي،  امل��ح��ور  على  واالأ���س��ن��ان 

من  تتكون  االأداة  اأن  اإىل  م�سرية 

اأفقي ممتد وزوجني  اإطار يف جزء 

امل��رت��ب��ط��ة  اجل��ان��ب��ي��ة  االأذرع  م���ن 

عن  ف�سلها  ميكن  االأفقي  باجلزء 

منت�سف  يف  عمودي  وذراٍع  بع�ض، 

وجمموعة  االأفقي  ال��ذراع  مقدمة 

اخللفي  اجلزء  مو�سوعة يف  قيا�ض 

جماميع  ت�سم  االأفقي  ال��ذراع  من 

ب�سكل  مت�سلة  »م��ن��ق��ل��ة«  ق��ي��ا���ض 

الذراع  من  اخللفي  باجلزء  دائ��ري 

االأفقي، وقد مت و�سع املنقلة ولوحة 

ل��ت��دورع��ل��ى  ب��ه��ا  املت�سلة  ال��ع�����س��ة 

املحوراالأفقي.

خالد  ال��دك��ت��ور  اأك���د  جانبه  م��ن 

طب  بكلية  م�سارك  اأ�ستاذ  املعمر، 

االأ���س��ن��ان، اأن ال��ط��رق احل��ال��ي��ة يف 

ال��ف��ح�����ض ال�����س��ري��ري جت���ري دون 

واالنحناءات  امليالن  درج��ة  حتديد 

بالدقة املطلوبة؛ مما يتطلب اإجراء 

فح�ض اإ�سايف لتحديد درجة امليالن 

اأن  مبيناً  وتف�سيلية،  دقيقة  ب�سورة 

اأداة قيا�ض انحراف االإطباق تعطي 

احت�ساب  عند  وعملية  دقيقًة  نتائج 

�سهل  وب�سكل  �سريرياً  امليالن  درجة 

االأداة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرياً  واآم���ن، 

ت�ستخدم يف الفح�ض ال�سريري حيث 

على  يع�ض  اأن  املري�ض  من  يُطلب 

لوحة الع�سة، ويف حالة وجود ميالن 

واحت�ساب  حتديد  يتم  االإطباق  يف 

املنقلة،  با�ستخدام  امل��ي��الن  درج��ة 

وعليه يتبني للطبيب املعالج حتديد 

درجة واجتاه امليالن يف تلك املرحلة 

دون  ال�سريري  الفح�ض  من  املبكرة 

باالأ�سعة  فحو�ض  الإج���راء  احلاجة 

ال�سينية اأو املقطعية.

نظمتها عمادتا »القبول والت�شجيل« و»تطوير املهارات«

البقاء لله
انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة كل من الدكتور �سالح بن عبدالعزيز 

بن  اأ�سامة  والدكتور  املجتمع،  وخدمة  التدريب  مركز  م�سرف  الفراج، 

عبدالعزيز الفراج، عميد كلية املجتمع.

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون



حتيييت رعيييايييية خيييييادم احلييرميين 

اليي�ييسييريييفيين امليييليييك �ييسييلييمييان بيين 

حفظه   - �ييسييعييود  اآل  عييبييدالييعييزيييز 

 - اهلل  اأييييده   - عنه  ونيابة   - اهلل 

واملييييياه  البيئة  وزيييير  مييعييايل  افتتح 

عبدالرحمن  املهند�س  واليييزراعييية 

املوؤمتر  الف�سلي،  عبداملح�سن  بن 

املائية  لييلييمييوارد  الييتييا�ييسييع  الييييدويل 

والبيئة اجلافة الذي نظمته - عرب 

تقنية االت�سال املرئي - جامعة امللك 

�سلطان  االأمري  �سعود ممثلة مبعهد 

وال�سحراء،  واملياه  البيئة  الأبحاث 

وموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود اخلريية، ووزارة البيئة واملياه 

معايل  بح�سور  وذلييك  والييزراعيية، 

رئييييي�ييس اجلييامييعيية الييدكييتييور بيييدران 

العمر.

تطوير جذري

فعاليات  افتتاح  خييال  واألقيت 

امليييوؤمتييير عيييدة كييلييمييات رفيييع فيها 

خلادم  والعرفان  ال�سكر  املتحدثون 

�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 

بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل 

عهده االأمن – حفظهما اهلل - على 

اجلهد  ببذل  الدائمة  توجيهاتهما 

يف  جييذري  تطوير  الإحيييداث  الكبري 

اململكة،  يف  التنمية  جماالت  جميع 

بدعم  البالغ  االهتمام  اإىل  اإ�سافة 

يف  واجلييامييعييات  البحثية  املييراكييز 

العلمية  الفعاليات  ورعاية  اململكة 

التي تقيمها ملا لها من اأهمية بالغة 

م�ستهدفات  بتحقيق  االإ�ييسييهييام  يف 

التي   2030 اململكة  روؤيييية  بييرامييج 

تطوير  يف  اهلل  بعون  عليها  يييوؤمييل 

وتقدمه  اململكة  يف  العلمي  البحث 

على االأ�سعدة كافة.

تطابق االهتمامات

وت�سمن احلفل كلمة األقاها رئي�س 

للموؤمتر  العليا  االإ�سرافية  اللجنة 

وامل�سرف على معهد االأمري �سلطان 

وال�سحراء  واملييييياه  البيئة  الأبييحيياث 

واالأمن العام جلائزة االأمري �سلطان 

للمياه،  الييعيياملييييية  عييبييدالييعييزيييز  بيين 

عبدالرحمن  بن  عبدامللك  الدكتور 

اآل ال�سيخ، اأكد فيها اأن اأهمية هذا 

مع  تطابق حماوره  تنبع من  املوؤمتر 

االهتمامات الدولية التي يتم تناولها 

واجلمعيات  املنظمات  �سعيد  على 

دول  معظم  يف  االأبييحيياث  ومييراكييز 

الييعييامل واأهييمييهييا امليييييوارد املييائييييية، 

الغذاء،  واإنتاج  امل�ستدامة،  والتنمية 

والتغري  البيئية  اليينييظييم  و�ييسيياميية 

املناخي.

حلول مبتكرة

وقيييدَم نييبييذة عيين جييائييزة االأمييري 

�سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه 

التي جنحت يف ا�ستقطاب الباحثن 

للتقدم  الييعييامل  اأنييحيياء  جميع  ميين 

للرت�سح لها، وفاز بها عدد من كبار 

اإبداعية  باأعمال  العامل  يف  العلماء 

اأ�سهمت ب�سكل فاعل يف اإيجاد حلول 

�ساملة ومبتكرة يف جمال املياه.

االأمييري �سلطان  واأبييرَز دور معهد 

وال�سحراء  واملييييياه  البيئة  الأبييحيياث 

ت�سميم  يف  �سعود  امللك  جامعة  يف 

وامل�ساريع  العلمية  البحوث  واإجييراء 

التطبيقية، وخا�سة يف جمال ح�سد 

يف  وال�سيول  االأمييطييار  مياه  وخييزن 

االأطال�س  واإنتاج  والت�سجري  اململكة، 

العلمية.

فائزو الدورة التا�سعة

الفائزين  ا�ستعرا�س  مت  ذلييك  اإثيير 

باجلائزة يف دورتها التا�سعة التي اأقيم 

حفل ت�سليمها افرتا�سياً يف نيويورك 

يوم االثنن 22 مار�س 2021 بالتزامن 

مع االجتماع عايل امل�ستوى للجمعية 

العامة لاأمم املتحدة ملناق�سة تنفيذ 

باملياه  املتعلقة  والييغييايييات  االأهييييداف 

الأجندة عام 2030.

دور اجلامعة

اجلامعة  رئي�س  معايل  األقى  ثم 

رحب  كلمة  العمر،  بييدران  الدكتور 

املوؤمتر  يف  امل�ساركن  بجميع  فيها 

الرئي�سة  حميييياورة  تن�سجم  اليييذي 

واخلطط  ال�سامية  التوجيهات  مع 

احلرمن  خادم  حكومة  تبنتها  التي 

ال�سريفن وما انبثق عنها من خطط 

وم�سروعات  وبييرامييج  ا�سرتاتيجية 

للتحول الوطني.

امللك  جييامييعيية  دور  وا�ييسييتييعيير�ييس 

�ييسييعييود يف جميييال املييحييافييظيية على 

من  اململكة  يف  الطبيعية  املييييوارد 

خال خطتها اال�سرتاتيجية العامة، 

وخا�سة  فيها  التميز  وميييبيييادرات 

املائية  املييوارد  بييياإدارة  املتعلقة  تلك 

وتطويرها، واأكد معاليه دور املراكز 

البحثية وكرا�سي البحث العلمي يف 

اجلامعة يف اإجراء البحوث العلمية 

مييو�ييسييوعييات خا�سة  تييتيينيياول  الييتييي 

اأرقييى  يف  ون�سرها  واملييييياه  بالبيئة 

املجات العلمية. عقب ذلك �ساهد 

جامعة  عيين  وثائقياً  فلماً  اجلميع 

امللك �سعود واأبرز اإجنازاتها.

ا�ستدامة بيئية

ثم األقى معايل وزير البيئة واملياه 

عبدالرحمن  املييهيينييد�ييس  واليييزراعييية 

الف�سلي، كلمة يف ختام احلفل رحب 

املوؤمتر  يف  امل�ساركن  بالعلماء  فيها 

باجلائزة  الفائزين  ميين  ومعظمهم 

البحثية  املييراكييز  اأهييم  يف  والعاملن 

العلمية  واجلييمييعيييييات  واملييجيياليي�ييس 

تقدمي  على  و�سكرهم  الييعييامل،  يف 

العلمية  واأبحاثهم  جتاربهم  خا�سة 

وابتكاراتهم التي �ست�سهم - مب�سيئة 

اهلل - يف ايجاد حلول لق�سايا البيئة 

حكومة  اأن�سطة  وا�ستعر�س  واملياه. 

اململكة يف جماالت البيئة واملياه التي 

لها  وو�سعت  اهتمامها  جل  اأولتها 

والتنفيذية  اال�سرتاتيجية  اخلطط 

لبناء دولة   2030 اململكة  روؤية  وفق 

يف  م�ستدامة  تنمية  ذات  متكاملة 

املجاالت كافة ومنها حتقيق ا�ستدامًة 

عليها  املحافظة  ي�سمن  مبا  بيئّية 

واحلد من فقدها وتلوثها.

كلمات ال�سيوف

افتتاح  معاليه  اأعييليين  ذلييك  بعد 

جل�سات املوؤمتر التي بداأت بكلمات 

مديرة  بينهم  من  ال�سرف  �سيوف 

مكتب االأمم املتحدة ل�سوؤون الف�ساء 

اخلارجي �سيمونيتا ديبيبو، ومعايل 

رئي�س املجل�س العربي للمياه الدكتور 

املجل�س  ورئي�س  زيييد،  اأبييو  حممود 

العاملي للمياه لوي فو�سون.

حتييييت رعيييياييييية ميييعيييايل رئييييي�ييس 

العمر  بييييدران  الييدكييتييور  اجلييامييعيية 

لطب  ال�سعودية  اجلمعية  نظمت 

العاملي  ال�سعودي  املوؤمتر  االأ�سنان 

الييثيياين والييثيياثييون لطب االأ�ييسيينييان 

خال  افرتا�سياً،   »SIDC 2021«

1442هي  �سعبان   21  -  19 الفرتة 

املوافق 1 - 3 اأبريل 2021م.

متحدثون عامليون

مييتييحييدثيياً   40 فيييييييه  �ييييسييييارك 

اال�ست�سارين  ميين  وحمييلييييياً  عيياملييييياً 

ال�سعودين من اجلامعات ال�سعودية 

املختلفة،  ال�سحية  والييقييطيياعييات 

يف  علمية  جل�سات   8 خاله  وعقد 

االأ�سنان،  طب  تخ�س�سات  خمتلف 

و�ييسييمييلييت: زراعيييية االأ�ييسيينييان، طب 

االأ�سنان،  تقومي  التجميلي،  االأ�سنان 

اأ�سنان  طب  االأ�سنان،  جييذور  عاج 

التخ�س�سات  من  وغريها  االأطفال، 

التي تام�س حاجة املجتمع.

7 جوائز بحثية
ومت تنظيم 7 جوائز بحثية: جائزة 

الييدرا�ييسييات  طيياب  فئة   – البحث 

اأطباء  فئة   – البحث  جائزة  العليا، 

جائزة  الييتييخييرج،  حديثي  االأ�ييسيينييان 

االأطباء،  لفئة  �سريرية  حالة  تقدمي 

لفئة  �سريرية  حالة  تقدمي  جييائييزة 

العلمية  املل�سقات  جائزة  الطاب، 

جائزة  االأطباء،  فئة   – االإلكرتونية 

الطاب،  فئة   – العلمية  املل�سقات 

كل  من   3 الأف�سل  الفائزين  وتكرمي 

بالتعاون  جائزة  اإىل  باالإ�سافة  فئة، 

للمنظمة  اليي�ييسييعييودي  الييقيي�ييسييم  مييع 

الييعيياملييييية الأبيييحييياث طييب االأ�ييسيينييان 

للمل�سقات  وعييير�يييس   »IADR«

االإلكرتونية.

معر�ض افرتا�سي

كما �ساحب املوؤمتر معر�س طبي 

افرتا�سي �سارك فيه �سركات طبية 

وموؤ�س�سات لعر�س اأحدث ما تو�سل 

االأ�سنان،  طب  العلم يف جمال  اإليه 

اجلييهييات  ميي�ييسيياركيية  اىل  اإ�يييسيييافييية 

احلكومية التي تعنى بطب االأ�سنان 

والتعريف باجلهود الطبية ال�سعودية 

يف جميع قطاعاتها ال�سحية.

جمعية متميزة

يف  قييال  اجلامعة  رئي�س  مييعييايل 

اجلمعية  »تعد  االفتتاحية:  كلمته 

اليي�ييسييعييودييية لييطييب االأ�يييسييينيييان من 

يف  املييتييميييييزة  العلمية  اجلييمييعيييييات 

م�ستوى  وعلى  �سعود،  امللك  جامعة 

اململكة ككل، وذلك بف�سل اأن�سطتها 

اململكة  داخييييل  املييتييعييددة  العلمية 

وخيييارجيييهيييا، و�ييسييعيييييهييا اليييدائيييم يف 

اإ�سراك القطاعات العلمية املختلفة 

والن�ساطات  املوؤمترات  اإقامة  عند 

الدائم  العلمية، ف�سًا عن حر�سها 

على دعم البحث العلمي واملبادرات 

املجتمعية املتعددة«.

جهود مميزة

بال�سكر  »اأتوجه  معاليه:  واأ�ساف 

خادم  �سيدي  مقام  اإىل  والعرفان 

احلرمن وويل عهده االأمن على ما 

العلمي من  وللبحث  للتعليم  يوليانه 

للجمعية  اأ�سكر  كما  خا�سة،  عناية 

حر�سهم  للموؤمتر  املنظمة  وللجنة 

املوؤمتر  وعقد  العمل  موا�سلة  على 

وما  اال�ستثنائية،  الظروف  هذه  يف 

فعاليات  الإجنيياح  جهود  من  قدموه 

املوؤمتر«.

اأف�سل جمعية �سحية

ال�سعودية  اجلمعية  رئي�س  واألقى 

بن  خليل  الييدكييتييور  االأ�ييسيينييان  لطب 

فيها  جيياء  كلمة  العي�سى  اإبييراهيييييم 

لطب  ال�سعودية  اجلمعية  »تاأ�س�ست 

وعمل خال  1981م  عام  االأ�سنان 

تييلييك اليي�ييسيينييوات روؤ�يييسييياء واأعيي�ييسيياء 

جمال�س اإدارتها ال�سابقون وجميعهم 

من رواد وفر�سان مهنة طب االأ�سنان 

باململكة بكل جهودهم امل�سكورة على 

اأرجيياء  كافة  يف  مهنتنا  �ييسيياأن  رفييع 

خطاهم  وعلى  احلبيبة،  مملكتنا 

البناء،  م�سرية  لنكمل  ون�سري  �سرنا 

جمعيتكم  بتحقيق  اأعييليين  اأن  واأود 

املركز االأول كاأف�سل جمعية �سحية 

�سمن  التوايل  على  العا�سرة  للمرة 

م�سابقة تقييم كفاءة اأداء اجلمعيات 

العلمية بجامعة امللك �سعود من بن 

54 جمعية«.
بادرة ريادية

تعاين  ونيف  عام  »منذ  واأ�ساف: 

اليييكيييرة االأر�يييسييييييية مييين تييداعيييييات 

مما   19 كوفيد  بفريو�س  االإ�سابة 

يف  اليينيي�ييسيياطييات  تييراجييع  اإىل  اأدى 

تاأثرنا  وقييد  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

العلمية  ن�ساطاتنا  فتوقفت  بذلك 

وحتييولييت  احليي�ييسييورييية  والتثقيفية 

فاأقامت  افرتا�سية،  ملتقيات  اإىل 

املوؤمتر  املن�سرم  العام  يف  اجلمعية 

لطب  االأول  االفييرتا�ييسييي  العلمي 

االأ�سنان يف بادرة ريادية هي االأوىل 

عييلييى ميي�ييسييتييوى املييمييلييكيية واليي�ييسييرق 

ومتا�سيا  اليوم  نحن  وها  االأو�سط، 

مييع االإجييييييراءات االحيييرتازيييية التي 

للحد  الر�سيدة  حكومتنا  فر�ستها 

من انت�سار جائحة كورونا ا�سطررنا 

العاملي  ال�سعودي  املييوؤمتيير  لتحويل 
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بعد،  عيين  افييرتا�ييسييي  مييوؤمتيير  اإىل 

فاأرجو اأن نرفع جميعاً اأكف الدعاء 

اأن  القدير  العلي  اهلل  اإىل  ونبتهل 

والعباد  الباد  ويحمي  الباء  يرفع 

من هذا الوباء«.

على العهد ما�سون

اهلل  »نييعيياهييد  قييائييًا:  وا�ستطرد 

ور�سوله، ثم قيادتنا احلكيمة وعلى 

ال�سريفن  احلييرميين  خييادم  راأ�سها 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

عهده  ويل  و�سمو  اهلل-  -حفظه 

�سلمان،  بيين  االأميييري حممد  االأمييين 

وبهمة  ما�سون  العهد  على  باأننا 

حتدونا  امليي�ييسييرية  ملتابعة  عييازمييون 

احلثيث  والعمل  ال�سادقة  الرغبة 

املن�سودة  الييريييادة  للجمعية  لنحقق 

وطموحنا عنان ال�سحاب. وا�سمحوا 

ميين هذه  اأوجيييه  اأن  اخلييتييام  يل يف 

اإجييال  حتية  االإلييكييرتونييييية  املن�سة 

جنودنا  االأول  الدفاع  خلط  واإكبار 

براً  الوطن  عن  املدافعن  البوا�سل 

وبحراً وجواً، بوركتم يا حماة الوطن 

واهلل يحفظكم ويحميكم«.

اجلي�ض االأبي�ض

ال�سكر  تييوجيييييه  ميين  بييد  ال  كييمييا 

االأبي�س  جلي�سنا  والثناء  والتقدير 

وم�ساعدين  وممر�سن  اأطباء  من 

ومن  ال�سحين  املمار�سن  وكييافيية 

م�ست�سفيات  كييافيية  ويف  اجلن�سن 

زالييوا  ومييا  بييذلييوا  الييذييين  اململكة؛ 

واليي�ييسييرب واحلييييياة ملعاجلة  اجلييهييد 

عرفها  جائحة  اأخطر  من  مر�سانا 

جهودكم  بوركت  احلديث،  التاريخ 

اإنكم  االإن�سانية،  خدمة  �سبيل  يف 

فييعييًا اأبيييطيييال اليي�ييسييحيية، اأبييطييال 

الوطن«.

برنامج علمي غني

ومت اعييتييميياد املييوؤمتيير بييعييدد 24 

�ساعة تعليم طبي م�ستمر من الهيئة 

ال�سحية،  للتخ�س�سات  ال�سعودية 

باالإ�سافة اىل اعتماد 24 �ساعة من 

االأ�سنان  لطب  االأمريكية  اجلمعية 

املييوؤمتيير  هيييذا  و�ستقطب   ،ADA
حا�سر   10500 ميين  اأكييير  الييهييام 

واملهتمن  العامل  بلدان  من خمتلف 

للموؤمتر  الغني  العلمي  بالربنامج 

ال�سعودي العاملي لطب االأ�سنان.
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نيابة عن خادم احلرمني ال�رشيفني

د. الفضلي يفتتح المؤتمر الدولي
التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة
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اإثر �صدور االأمر الكرمي بتقدمي االختبارات

تهدف لتعاون اإ�صرتاتيجي يف بحوث ودرا�صات �صيا�صات التعليم

الجامعات رؤساء  يلتقي  التعليم  وزير 

التعليم ومركز  بين وزارة  مذكرة تعاون 
للبحوث فيصل  الملك 

لشاغلي  واالبتعاث  اإليفاد  صدور خطتي 
التعليمية الوظائف 

تفقد مرافقها واملدينة الطبية ومدر�صة تعليم القيادة

د. آل الشيخ يزور جامعة القصيم 
ويشهد توقيع عدة اتفاقيات

زار معايل وزير  التعليم د. حمد اآل ال�شيخ، الأحد املا�شي 15 �شعبان 

التعليمية،  ومرافقها  م�شروعاتها  وتفقد  الق�شيم،  جامعة  1442هـ، 
جمل�س  اأع�شاء  التقى  كما  القيادة،  تعليم  ومدر�شة  الطبية  واملدينة 

التدري�س، و�شاهد معر�س الطلبة لالبتكارات  اجلامعة واأع�شاء هيئة 

والت�شاميم الفنية.  واأ�شاد معايل وزير التعليم خالل زيارته للجامعة 

اأكادميية  ومنجزات  اإن�شائية  م�شاريع  من  �شاهده  ومــا  باإجنازاتها، 

وبحثية، والدور املجتمعي الذي تقدمه، موؤكداً اأن الدور الذي تقوم به 

جامعة الق�شيم يف جمال الوعي الفكري هو دور رائد. وثّمن معاليه 

ما حققته اجلامعة من جوائز وتقدم يف الت�شنيفات الدولية واملحلية، 

بالإ�شافة  والــراجمــي،  الكامل  املوؤ�ش�شي  العتماد  على  وح�شولها 

لدورها البحثي وما ن�شرته من اأبحاث يف الأوعية العاملية، مقدماً �شكره 

جلامعة الق�شيم على جهودها خالل جائحة كورونا وا�شتمرار التعليم 

وقفت فيه الدرا�شة ح�شورياً. ورحب معايل 
ُ
فيها عن بُعد يف اأول يوم اأ

رئي�س جامعة الق�شيم د. عبدالرحمن الداود مبعايل الوزير، موؤكداً اأن 

اجلامعة حتظى بدعم من قبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 

امللكي الأمري  ال�شمو  بن عبدالعزيز و�شمو ويل عهده الأمني �شاحب 

حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اهلل – ومتابعة وت�شجيع 

بن  �شعود  بن  م�شعل  بن  في�شل  د.  الأمــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من 

اأمري منطقة الق�شيم، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري فهد  عبدالعزيز 

بن تركي بن في�شل بن تركي اآل �شعود نائب اأمري الق�شيم، وباإ�شراف 

وتوجيه من معايل د. حمد بن حممد اآل ال�شيخ وزير التعليم.

واطلع وزير التعليم خالل الزيارة على امل�شت�شفى البيطري اجلامعي 

م�شتوى  على  عــام  بيطري  م�شت�شفى  اأكــر  يُعتر  ــذي  وال باجلامعة، 

اململكة كم�شت�شفى متخ�ش�س، بعد ذلك، زار املدينة الطبية باجلامعة، 

والتي تُعتر اأول مدينة طبية اأكادميية مرجعية متخ�ش�شة ب�شعة 420 

�شريراً مب�شاحة 100 األف مرت مربع مبنطقة الق�شيم، وتقدم الرعاية 

ال�شحية املتقدمة ملواطني املنطقة واملقيمني على حد �شواء، ثم جتّول 

يف مدر�شة جامعة الق�شيم لتعليم القيادة.

عقب ذلك، �شهد وزير التعليم، خالل زيارته للمقر الرئي�س للمدينة 

اجلامعية، توقيع مذكرة تعاون بني جامعتي الق�شيم وتبوك عن بُعد، 

اإ�شافة اإىل توقيع عقد اإن�شاء كر�شي ال�شيخ فهد بن عبد اهلل العوي�شة 

للوعي الفكري والنتماء الوطني، ثم �شاهد عر�ًشا لفيلم مرئي يحكي 

ومن�شوبيها،  طلبتها  واأعداد  وبراجمها  واإجنازاتها،  اجلامعة،  م�شاريع 

من�شوبي  بح�شور  العلمية،  وموؤمتراتها  اأبحاثها  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

جمل�س اجلامعة.

.. ويزور معهد الخطوط 
الحديدية »سرب« في بريدة 

احلديدية  للخطوط  التقني  ال�شعودي  املعهد  مقر  معاليه،  زار  كما 

“�شرب” مبدينة بريدة يف منطقة الق�شيم، واطلع على مرافق املعهد، 
وقاعاته التعليمية والتدريبية، وبراجمه املنفذة.

وكان يف ا�شتقبال معاليه حمافظ املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني 

عبدالعزيز  م.  املعهد  عام  ومدير  الفهيد،  فهد  بن  اأحمد  د.  واملهني 

ال�شقري. وعّر معايل حمافظ املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني 

د. اأحمد بن فهد الفهيد عن �شكره ملعايل وزير التعليم رئي�س جمل�س 

اإدارة املوؤ�ش�شة على هذه الزيارة التفقدية ملعهد �شرب، ووقوفه ميدانياً 

تدريبية  موؤ�ش�شة  يُعد  املعهد  اأن  اإىل  م�شرياً  التدريبية،  الرامج  على 

نوعية، يتخ�ش�س املتدربون فيه بعدة تخ�ش�شات حيوية تتعلق ب�شناعة 

اخلطوط احلديدية، ومن بينها قيادة القطارات و�شيانتها، والإ�شارات 

والتحّكم، لتغذي الحتياج املتوا�شل يف توفري العن�شر الوطني ال�شاب 

واملوؤهل ملثل هذه الوظائف الدقيقة.

د.  التعليم  وزيـــر  مــعــايل  ناق�س 

حمد بن حممد اآل ال�شيخ مع روؤ�شاء 

�شعبان   14 ال�شبت  يوم  اجلامعات، 

املــرئــي  ــال  ــ�ــش الت عــر  1442هـ، 
عدداً من التقارير عن �شري العملية 

التعليمية يف اجلامعات بعد �شدور 

الأمــــر الــكــرمي بــتــقــدمي اخــتــبــارات 

العام  من  الثاين  الدرا�شي  الف�شل 

واإنهاء  1442هـ،  احلايل  الدرا�شي 

اإجازة  بداية  جميع الختبارات قبل 

عيد الفطر املبارك.

بداية  يف  ال�شيخ  اآل  د.  وقـــّدم 

ملقام  والتقدير  ال�شكر  الجــتــمــاع 

و�شمو  ال�شريفني  احلــرمــني  خــادم 

اهلل-  -حفظهما  الأمــني  عهد  ويل 

ملا يقدمانه من دعم م�شتمر لقطاع 

منوهاً  واجلــامــعــي،  الــعــام  التعليم 

ومن�شوبيها  اجلــامــعــات  بــجــهــود 

ل�شتكمال العملية التعليمية عن بُعد 

رغم الظروف ال�شتثنائية للجائحة.

الأمـــر  اإن  التعليم  ـــر  وزي وقـــال 

الــــكــــرمي بـــتـــقـــدمي الخـــتـــبـــارات 

املقررات  اإنهاء  على  العمل  يتطلب 

القيا�س  الدرا�شية، وتعزيز عمليات 

والـــتـــقـــومي لـــرفـــع نـــــواجت الــتــعــلّــم 

الدرا�شة،  اأ�شابيع  من  تبقى  فيما 

لالختبارات،  املبكر  وال�ــشــتــعــداد 

كافة  تطبيق  اأهــمــيــة  اإىل  مــ�ــشــرياً 

الإجراءات الحرتازية اأثناء ح�شور 

الطلبة لالختبارات.

واأ�شاف معاليه اأن اجلامعات هي 

املجتمع،  خلدمة  الرئي�شة  البوابة 

العمل  عليها  املنطلق  هـــذا  ومـــن 

وفق  التنظيمية  هياكلها  اإعادة  على 

العمل،  و�شوق  املرحلة،  احتياجات 

التعليمية،  املنظومة  كفاءة  وتعزيز 

واملـــ�ـــشـــاركـــة يف عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 

اإىل اتخاذ  امل�شتدامة للوطن، داعياً 

كافة ال�شتعدادات للف�شل ال�شيفي 

يف اجلامعات، ومنح الأولوية للطلبة 

الأكرث احتياجاً للت�شجيل.

اأهمية  اإىل  التعليم  وزيــر  واأ�شار 

الفكرية  التوعية  بــوحــدات  العمل 

ــقــواعــد املــنــظــمــة والــدلــيــل  وفـــق ال

من  يــعــزز  مبــا  املعتمد،  الت�شغيلي 

على  مــ�ــشــدداً  احلــوكــمــة،  عمليات 

دور اجلامعات يف تعزيز قيم الولء 

الأمــــر، والنــتــمــاء  لـــولة  ثــم  للدين 

ــوطــن، ونــ�ــشــر ثــقــافــة املــواطــنــة  ــل ل

والت�شامح  والو�شطية  ــدال  والعــت

اإىل  داعياً  بني من�شوبي اجلامعات، 

اأي  التعليمية من  املوؤ�ش�شات  حماية 

مهددات تنعك�س �شلبا على �شمعتها 

الفكر  ــة  ومــواجــه الـــوطـــن،  ــى  وعــل

وت�شجيع  ــاره،  اآث ومعاجلة  املتطرف 

يف  والــبــحــثــيــة  العلمية  ـــادرات  املـــب

الق�شايا الفكرية، ور�شد املخالفات 

املتطرفة  وال�شلوكيات  والأفـــكـــار 

واملنحلة.

ح�شر الجتماع معايل نائب وزير 

التعليم للجامعات والبحث والبتكار 

ـــاء  وروؤ�ـــش ــري،  ــدي ــش ــ� ال د. حمــمــد 

اجلامعات، وعدد من امل�شوؤولني يف 

الوزارة.

الأحـــد  الــتــعــلــيــم  وزارة  ــت  ــع وق

مذكرة  الــــوزارة،  مقر  يف  املا�شي، 

في�شل  املـــلـــك  مـــركـــز  مـــع  تـــعـــاون 

الإ�شالمية؛  والــدرا�ــشــات  للبحوث 

اإ�شرتاتيجي يف  تعاون  اإيجاد  بهدف 

والــدرا�ــشــات يف  البحوث  جمــالت 

من  ميكن  مبــا  التعليم،  �شيا�شات 

والأفكار،  والآراء  املعلومات  تبادل 

ـــرفـــة بني  ـــع ونـــقـــل اخلــــــرات وامل

اجلانبني، وتنفيذ اأن�شطة م�شرتكة.

توقيع  يف  التعليم  وزارة  ومــّثــل 

ثالث  ملــدة  �شت�شتمر  التي  املــذكــرة 

للتخطيط  الـــوزارة  وكيل  �شنوات، 

الــراك،  عبدالرحمن  د.  والتطوير 

د.  الــعــام  الأمـــني  املــركــز  فيما مثل 

�شعود ال�شرحان.

ـــي مـــذكـــرة الـــتـــعـــاون بني  ـــاأت وت

في�شل  امللك  ومركز  التعليم  وزارة 

للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية يف 

مع  التعاون  الوزارة يف  توجه  اإطار 

ذات  والبحثية  التعليمية  اجلهات 

روؤية  م�شتهدفات  لتحقيق  العالقة 

تعليم  ــجــاد  اإي يف   2030 اململكة 

متميز لبناء جمتمع معريف مناف�س 

عــاملــًيــا، ورفــــع جــــودة خمــرجــات 

اإىل  بالإ�شافة  التعليمية،  العملية 

يف  العلمي  البحث  فاعلية  زيــادة 

وتنمية  التعليم،  �شيا�شات  تطوير 

ــافــة  ــة املــجــتــمــعــيــة، اإ�ــش ــراك ــش ــ� ال

وقـــدرات  ــاء مبــهــارات  ــق الرت اإىل 

املجتمع  لتمكني  التعليم  من�شوبي 

يف  القت�شادي  النمو  حتقيق  من 

امل�شتدامة. والتنمية  اململكة 

وتت�شمن جمالت التعاون يف هذه 

مركز  مع  البحثي  التعاون  املذكرة، 

بحوث �شيا�شات التعليم، فيما يتعلق 

وزارة  مــوفــدي  ودرا�ــشــات  ببحوث 

والــدكــتــوراه،  للماج�شتري  التعليم 

ــات  ــوم ــل ــع وتــــبــــادل الــبــيــانــات وامل

واملعارف البحثية بني اجلانبني، اإىل 

جانب امل�شاركة يف ور�س العمل التي 

ور�ــس  وتنظيم  اجلــانــبــان،  يعقدها 

مع  م�شرتكة  نقا�س  وحلقات  عمل 

القطاعني العام واخلا�س، بالإ�شافة 

ملناق�شة  ــــارات  ــــزي ال تـــبـــادل  اإىل 

املو�شوعات البحثية امل�شرتكة، فيما 

اجلانبني  من  فريق  ت�شكيل  �شيتم 

ملتابعة تنفيذ بنود املذكرة.

اأ�شدر معايل وزير التعليم د. حمد 

اآل ال�شيخ، خطتي الإيفاد والبتعاث 

ــوظــائــف  لــ�ــشــاغــلــي و�ـــشـــاغـــالت ال

املقبلة؛  الثالثة  لــالأعــوام  التعليمية 

الأول  الدرا�شي  الف�شل  من  اعتباراً 

من  انطالقاً  وذلــك  1443هـ،  لعام 

توجهات الوزارة نحو تطوير قدرات 

باأدوارهم  للقيام  ودعمهم  من�شوبيها 

حتقيق  يف  ت�شهم  ــي  ــت ال الــفــاعــلــة 

اأهداف روؤية اململكة 2030. واأكدت 

قطاعات  كافة  على  التعليم  وزارة 

التعليمية  الإدارات  وجميع  ــوزارة،  ال

اللتزام  باململكة؛  التعليم  ومكاتب 

بال�شروط وال�شوابط والتخ�ش�شات 

والبتعاث  الإيفاد  خطتي  يف  املعلنة 

وعدم جتاوزهما، والرفع برت�شيحات 

لالإيفاد  العامة  لـــالإدارة  من�شوبيهم 

ــاث عــر اخلــدمــة الــذاتــيــة  ــع ــت والب

�شل�شلة  ووفــــق  فـــار�ـــس،  ــظــام  ن يف 

العتمادات واجلدول الزمني لكل من 

الرناجمني. وحددت الوزارة �شروط 

و�شاغالت  ل�شاغلي  الإيفاد  برنامج 

الوظائف التعليمية يف اأن يكون القبول 

واإرفــاق خطة  م�شروط،  نهائًيا غري 

درا�شية معتمدة من عمادة الدرا�شات 

العليا، وكذلك األ يتم رفع اأي طلب 

�ــشــادًرا  القبول  فيه  يكون  تر�شيح 

وفًقا لنظام الدرا�شة بنهاية الأ�شبوع 

يجتاز  واأن  امل�شائية،  الــدرا�ــشــة  اأو 

ال�شخ�شية  املقابلة  املر�شحني  جميع 

لها  التابعني  التعليمية  الإدارة  يف 

ملر�شحي  الــــوزارة  بجهاز  واملقابلة 

الدكتوراه، اإىل جانب األ تتحمل وزارة 

التعليم اأي ر�شوم مالية تطلبها جهة 

بالبتعاث  يتعلق  فيما  اأما  الدرا�شة، 

باأن  في�شرتط  اخلــارج،  للدرا�شة يف 

يكون القبول يف اجلامعات املعتمدة 

اأن  على  ف�شاًل  عــاملــًيــا،  وامل�شنفة 

يكون القبول نهائًيا غري م�شروط ملن 

تخ�ش�شه لغة اإجنليزية اأو ملن ح�شل 

على موؤهله من خارج اململكة �شرط 

واخلطة  القبول  يكون  واأن  معادلته، 

الدرا�شية مرتجًما معتمًدا وم�شدًقا 

وكــذلــك  التعليمية،  امللحقية  مــن 

مــواد  الــدرا�ــشــة  خطة  تت�شمن  اأن 

منهجية درا�شية، اإ�شافة اإىل البحث 

والر�شالة، واأن يجتاز املر�شح املقابلة 

لدرا�شة  الـــوزارة  بجهاز  ال�شخ�شية 

درجتي املاج�شتري والدكتوراه.

ــفــاد  الإي اعــتــمــاد خطتي  ويــاأتــي 

التاأهيل  برنامج  �شمن  والبــتــعــاث 

الأكادميي ل�شاغلي الوظائف التعليمية 

القائم على دعم املو�شوعات النوعية 

ذات العالقة باأولويات التعليم وتلبية 

فر�س  وتهيئة  من�شوبيه،  احــتــيــاج 

داخل  للدرا�شة  والبتعاث  الإيــفــاد 

�شاغلي  كفاءة  لرفع  اململكة؛  وخــارج 

التعليمية وتنمية معارفهم  الوظائف 

ومهاراتهم وجتاربهم مبا يتنا�شب مع 

احتياجات الوزارة ومن�شوبيها.



جودة مياه الري
علي  العمران،  مو�سى  الر�سول  عبدرب  د.  ت�أليف: 

حممد اإبراهيم العرت، حممود ال�سيد علي ندمي

الكت�ب  هذا  يع�لج 

تقدير  م��و���س��وع���ت 

ج�����ودة م���ي����ه ال���ري 

امل�ستخدمة  والطرق 

يف التحليل، وتتطرق 

الكت�ب  مو�سوع�ت 

امل��وا���س��ف���ت  اإىل 

ال�����������س�����ع�����ودي�����ة 

واخل����ل����ي����ج����ي����ة 

للحكم  والدولية 

ع����ل����ى ن���وع���ي���ة 

املي�ه.

ي�����ح�����ت�����وي 

على  ال���ك���ت����ب 

م���و����س���وع����ت ا���س��ت��خ��دام 

م�س�در للمي�ه غري امل�ستغلة لإع�دة ا�ستخدامه� ونت�ئج 

التج�رب التي ا�ستخدمت به�.

الف�سل  خ�س�ص  ف�سول،  ت�سعة  الكت�ب  ويحتوي 

وحت�سني  اململكة  يف  ال��ري  مي�ه  نقل  لكف�ءات  الأول 

نظم الري، يف حني خ�س�ص الف�سالن الث�ين والث�لث 

ملن�ق�سة خوا�ص امل�ء وتلوث مي�ه الري.

وال�س�د�ص  واخل�م�ص  ال��راب��ع  الف�سول  ون�ق�ست 

م�س�ئل م�س�كل مي�ه الري من حيث امللوحة واإدارة مي�ه 

الري واحلكم على جودته�.

ثبتت  التي  املي�ه  ا�ستخدام  مو�سوع�ت  ونوق�ست 

وخ�س�ص  ال�����س���ب��ع،  الف�سل  يف  ل��ل��ري  �سالحيته� 

الف�سالن الأخريان منه للطرق العملية لتحليل املي�ه.

علم النبات الجنائي
Jane H. Bock، David O. Norris :ت�أليف

ترجمة: د. ر�س� علي اأحمد �سمور، د. اأحمد ح�س�م 

حممد حممود

الكت�ب  هذا  يتن�ول 

الأدل���������ة اجل��ن���ئ��ي��ة 

تتميز  وم���  النب�تية 

ب��ه م��ن دق���ة و�سغر 

حجم مق�رنة ب�لأدلة 

الأخ�����رى؛ ف���لأدل��ة 

النب�تية  اجلن�ئية 

ب�ملجهر،  اإل  لترى 

مم����������� ي�����ف�����وت 

ع���ل���ى امل�����س��ت��ب��ه 

ب���ه���م ط��م�����س��ه��� 

منه�،  والتخل�ص 

من  يزيد  وه��ذا 

م�����س��داق��ي��ت��ه��� 

ودوره� املهم يف 

ع�مل  والإره�بني يف  املجرمني  حتديد 

ميوج ب�جلرمية والإره�ب، وتتطور فيه  طرائق اإخف�ء 

الأدلة، وحم�ولة الهروب من العدالة ب�سورة مذهلة.

اإ�س�فة اإىل اأن الكت�ب يفتح اآف�ق�ً جديدة ملوؤ�س�س�ت 

اإنف�ذ الق�نون، ولطالب الكلي�ت املهتمني مبج�ل الأدلة 

اجلن�ئية، كم� يعزز الأداء الأمنى من خالل ا�ستخدام 

اجلن�ئية،  البحوث  مبراكز  النب�تية  اجلن�ئية  الأدل��ة 

ب�ملعلوم�ت الأ�س��سية والطبيقية  الكت�ب  كذلك يذخر 

يف جم�ل الأدلة اجلن�ئية النب�تية.
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اأك�����د ال���ب����ح���ث ���س��ع��ود ���س���ل��ح 

اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����س��و  ال��رخ��ي�����ص، 

امل���ن���ظ���م���ة ال���ع����مل���ي���ة ل��ل��ت�����س��وي��ق 

ي�سهد  اليوم  الع�مل  اأن  الجتم�عي، 

منذ  الب�سر  ب�سلوكي�ت  تغريرّ  اأك��ر 

ي�أتي  حيث  الث�نية،  الع�ملية  احلرب 

ب��روز  نتيجة  ال��الف��ت  التحول  ه��ذا 

ث��م���ن��ي��ة اأمن�����ط ���س��ل��وك��ي��ة ج��دي��دة 

اأفرزته� ج�ئحة كورون� منذ اندلعه� 

نه�ية ع�م 2019.

�سدور  م��ع  ب�لتزامن  ذل��ك  ج���ء 

كورون�  ج�ئحة  »�سلوكي�ت  تقرير 

والنحي�زات  ال�سلوك  علم  �سوء  يف 

من  الأول  يعد  وال���ذي  امل��ع��رف��ي��ة«، 

التي  ال�سلوكي�ت  اأب��رز  لر�سد  نوعه 

تغريت يف الآونة الأخرية لدى الن��ص 

دول جمل�ص  يف  �سلوكي  منظور  من 

التع�ون اخلليجي.

مع  التقرير  اإ�سدار  يتزامن  كم� 

اأوىل  اكت�س�ف  مرور ع�م ك�مل منذ 

كورون�  بفريو�ص  الإ���س���ب��ة  ح���لت 

الع�م  مطلع  املنطقة  يف  امل�ستجد 

املن�سرم.

واأو�سح اأن هذا التقرير يهدف اإىل 

ت�سليط ال�سوء على �سلوكي�ت اأفراد 

التداعي�ت  مع  واحلكوم�ت  املجتمع 

ال�سحية يف جميع مراحل اجل�ئحة 

احلم�ية  اإىل  انت�س�ره�  مرحلة  من 

والوق�ية.

علين�  ل���زام����ً  »ك�����ن  واأ����س����ف 

»ع���م   2020 ع���م  على  نطلق  اأن 

اجل�ئحة  لن�  اأظهرته  مل�  ال�سلوك« 

على  ملحوظ  اعتم�د  من  ال�سحيرّة 

لب�ص  من  ب��دءاً  الب�سر،  �سلوكي�ت 

ال��ك��م���م��ة، وال��ت��ب���ع��د اجل�����س��دي، 

وع���زل ك��ب���ر ال�����س��ن، واإغ���الق دور 

ال��ع��ب���دة، ف�����س��اًل ع��ن ت��وج��ي��ه���ت 

يف  ال���ب���ق����ء  اأو  امل���ن���زيل  احل���ج���ر 

الطريان،  حركة  واإي��ق���ف  امل��ن���زل، 

وغريه�. والتطعيم 

ثم�نية  اأب���رز  التقرير  وت�سمن 

ب�  علمي�ً  ت�سمى  م���  اأو  ت��وج��ه���ت 

»ان���ح���ي����زات م��ع��رف��ي��ة« اأثرّ�����رت يف 

ج�ئحة  بداية  منذ  الن��ص  �سلوكي�ت 

م�س�رات  اأربعة  ج�نب  اإىل  كورون�، 

الن��ص  لتحفيز  احلكوم�ت  اترّبعته� 

الجتم�عية  ال�سلوكي�ت  تبني  على 

والحرتازية.

كم� ت�سمن التقرير خ�رطة طريق 

نحو التع�يف التدريجي من اجل�ئحة، 

و�سبل حتفيز املواطنني نحو التطعيم 

ال�سحة  منظمة  اإدراج  مع  �سيرّم�  ل 

التطعيم  يف  ال���رتدد  ح�لة  الع�ملية 

دات ال�سحة الع�مة. ك�أحد اأكر مهدرّ

�ص التقرير م�س�رات تغيري  كم� خلرّ

التغيريات  وه��ي  الأرب��ع��ة،  ال�سلوك 

والتوعية  والق�نونية،  الت�سريعية 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة، 

والأعراف املجتمعية.

قــــــــــــــــرأت لك..

ب�حثون  اأعده�  درا�سة  اأم�طت 

ال�سويد،  يف  ك�رولين�سك�  معهد  يف 

الع�مل  �سك�ن  ُخم�ص  اأن  عن  اللث�م 

درج�ت  مع  ف�ئقة«  »مرونة  لديهم 

لوجود  نظراً  املنخف�سة،  احل��رارة 

ي�سعرون  ل  حيث  جينية،  ط��ف��رة 

ب�لرد على الإطالق.

���س��م��ل��ت ال��درا���س��ة اأ���س��خ������س���ً 

 18 بني  اأعم�رهم  ترتاوح  اأ�سح�ء 

درجة   14 يف  يجل�سون  ع�م�ً  و40 

تنخف�ص  ح��ت��ى  امل�����ء،  م��ن  م��ئ��وي��ة 

 35.5 اإىل  اأج�س�مهم  درجة حرارة 

درج����ة م��ئ��وي��ة، وق�����م ال��ب���ح��ث��ون 

ب��ق��ي������ص ال��ن�����س���ط ال��ك��ه��رب���ئ��ي 

للع�سالت واأخذوا خزع�ت ع�سلية 

ل��درا���س��ة حمتوى  امل��ت��ط��وع��ني  م��ن 

لديهم. الألي�ف  وتكوين  الروتني 

بروتني  ف���إن  النت�ئج،  وبح�سب 

يف  امل���وج���ود   ،α-actinin-3
»األ���ي����ف ال��ن��ت��وء ال�����س��ري��ع« داخ��ل 

من   %  20 عن  غ�ئب  الع�سالت، 

اأف�سل  يجعلهم  وغي�به  الأ�سخ��ص، 

يف احلف�ظ على درجة احلرارة.

واأو���س��ح��ت ال��درا���س��ة اأن���ه دون 

ال���روت���ني ت���ك���ون ه���ن����ك األ���ي����ف 

ي�سري  م���  النتوء؛  بطيئة  ع�سلية 

امل�ستمر  التن�سيط  ن��وع  اأن  اإىل 

م��ن��خ��ف�����ص ال��ك��ث���ف��ة امل���وج���ود يف 

من  الأ�سرع  للن�سخة  البديل  هذا 

الأل���ي����ف ال��ع�����س��ل��ي��ة، ي��ك��ون اأك��ر 

ف�علية يف توليد احلرارة.

ل  ال��ذي  لل�سخ�ص  ذل��ك  و�سمح 

ب����إدارة احل��رارة  ال��روت��ني،  ميلك 

ال�سخ�ص  من  فع�لية  اأك��ر  ب�سكل 

ال���ذي ل��دي��ه ال��روت��ني والأل��ي���ف 

�سرعة. الأكر 

وراأى الفريق الذي اأعدرّ الدرا�سة 

يكون  البديل اجليني رمب�  اأن هذا 

من  املع��سرين  الب�سر  وق��ى  ق��د 

اإفريقي�  من  ه�جروا  عندم�  الرد 

منذ اأكر من 50 األف ع�م.

يعتقد  ال��درا���س��ة؛  ع��ل��ى  وب��ن���ًء 

1.5 ملي�ر �سخ�ص  اأن نحو  الفريق 

�سيحملون  الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف 

يزيد من حتملهم  املتغري، مب�  هذا 

الب�ردة. للمن�خ�ت 

ه�ك�ن  امل�س�رك  الب�حث  وق���ل 

وي�����س��ت��ريب��الد: تُ��ظ��ه��ر درا���س��ت��ن��� 

���ل ال����رد ل��دى  حت�����س��ن���ً يف حت���ُمرّ

اإىل  يفتقرون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ������ص 

له  رمب���  وال��ذي   ،α-actinin-3
النتق�ل  عند  للبق�ء  تطورية  ميزة 

ت�سلط  كم�  الب�ردة،  املن�خ�ت  اإىل 

درا���س��ت��ن��� ال�����س��وء ع��ل��ى الأه��م��ي��ة 

كمولد  الهيكلية  للع�سالت  الكرى 

الب�سر. لدى  للحرارة 

وعند الغمر يف امل�ء الب�رد اأثن�ء 

ال��ت��ج��رب��ة، ك���ن ل��دى الأ���س��خ������ص 

الذين لديهم البديل، زي�دة يف قوة 

الع�سالت بدلً من الرتع��ص.

ملوؤ�س�سة  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 

واإدارة  ب�لتمويل  املعنية  »اأورك�����ل« 

من   81% اأن  امل���ل��ي��ة  ال�������س���وؤون 

اأكر  ب�لروبوت�ت  يثقون  ال�سعوديني 

امل�لية  ال�سوؤون  اإدارة  يف  الب�سر  من 

وخ��سة بعد فرتة ج�ئحة كورون�.

اأكر  الع�ملية  الدرا�سة  و�سملت 

اأعم�ل  اآلف م�ستهلك ورجل   9 من 

اململكة  بينه�  دول��ة خمتلفة   14 يف 

ب���أن  ووج���دت  ال�سعودية،  العربية 

من  زاد  كوفيد19-  ج�ئحة  انت�س�ر 

القلق واحل��زن واخل��وف بني الن��ص 

امل���ل��ي��ة يف جميع  ال�����س��وؤون  ح���ول 

اأنح�ء الع�مل، وغري الثقة مبن يدير 

ال�سوؤون امل�لية ب�سبب ت�سبب انت�س�ر 

واحلزن  ب�لقلق  كوفيد19-  ج�ئحة 

واخلوف املتعلق ب�ل�سوؤون امل�لية.

الع�ملية  اجل���ئ��ح��ة  اأ���س��رت  كم� 

ب��ع��الق��ة ال��ن������ص ب���مل���ل يف امل��ن��زل 

والعمل ك�لت�يل:

- ي�سعر %94 من ق�دة ال�سرك�ت 

ج�ئحة  انت�س�ر  ت�أثري  ب�س�أن  ب�لقلق 

حيث  �سرك�تهم  على  كوفيد19- 

ب��طء  ح���ول  قلقهم  م��ع��ظ��م  ارت��ك��ز 

الق��ت�����س���دي  ال���رك���ود  اأو  ال��ت��ع���يف 

 39% امليزانية  وتخفي�س�ت   52%
والإفال�ص 28%.

امل�ستهلكني  من   83% يعتقد   -

اكت�س�ف  على  ق���درة  الروبوت�ت  اأن 

وخف�ص   34% الحتي�ل  عملي�ت 

�سوق  وال�ستثم�ر يف   29% الإنف�ق 

الأوراق امل�لية 18%.

ق�����دة  م����ن   59% ي��ع��ت��ق��د   -

ال�سرك�ت اأن الروبوت�ت �ستحل حمل 

امل�لية  ال�سوؤون  اإدارة  يف  املخت�سني 

ال�سنوات  خ���الل  ال�����س��رك���ت  ل���دى 

اخلم�ص املقبلة.

- يعتقد %48 من امل�ستهلكني اأن 

الروبوت�ت �ستحل حمل ال�ست�س�ريني 

امل�ليني ال�سخ�سيني خالل ال�سنوات 

اخلم�ص املقبلة.

- اأ�س�ر %86 من امل�ستهلكني ب�أن 

التي  الطريقة  غ��ريرّ  ال��وب���ء  انت�س�ر 

ي�سرتون به� ال�سلع واخلدم�ت.

- اأ�س�ر %92 من امل�ستهلكني ب�أن 

اأحداث ع�م 2020 غريت �سعورهم 

حي�ل التع�مل مع النقود.

ال�سرك�ت  من   62% ت�ستخدم   -

لإدارة  ال�سطن�عي  الذك�ء  تقني�ت 

عملي�ته� امل�لية.

وق������ل ي���ورج���ن ل��ي��ن��دن��ر ن���ئ��ب 

الع�ملي  للت�سويق  الأول  الرئي�ص 

العملي�ت  »اأ�سبحت  »اأورك�ل«:  لدى 

واملهني  ال�سخ�سي  ع�ملن�  امل�لية يف 

مدى  على  متزايد  ب�سكل  رقمية 

اأح��داث  واأدت  امل��سية  ال�سنوات 

ه��ذا  ت�����س��ري��ع  اإىل   2020 ع�����م 

الو�سع  الرقمنة  وغ��دت  الجت����ه، 

تلعب  ح��ي��ث  اجل���دي���د،  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

ال�سطن�عي  ال��ذك���ء  مثل  تقني�ت 

يف  حيوي�ً  دوراً  املح�دثة  وروبوت�ت 

اإدارة ال�سوؤون امل�لية«.

خمس سكان العالم ال يشعرون بالبرد على اإلطالق

»كورونا« أدت ألكبر »تغير« في سلوك العالم منذ 
الحرب العالمية الثانية

80٪ يثقون بالروبوتات أكثر من البشر في إدارة 
الشؤون المالية

�سمل 4 م�سارات و8 انحيازات معرفية



تغطية: د. طه عمر 

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  افتتح  

امللتقى  ال��ع��م��ر  ب�����دران  ال��دك��ت��ور 

اجلامعة  ل��وك��ال��ة  ال��راب��ع  ال�سنوي 

نظمته  ال��ذي  والتطوير  للتخطيط 

ال��وك��ال��ة م��ع اأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة 

امل�ساندة  والعمادات  الكليات  وكالء 

وم�����س��اع��دات  واجل�����ودة،  للتطوير 

ال���وك���ي���الت ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة، 

واجلودة،  التطوير  وحدات  وروؤ�ساء 

وُع��ق��د اف��را���س��ي��اً ي���وم الأرب���ع���اء 

 31 امل��واف��ق  1442ه�  18�سعبان 
مار�س 2021م، ومت بثه عرب قنوات 

باجلامعة. التوا�سل 

االفتتاح

ب����داي����ة رح�����ب م���ع���ايل رئ��ي�����س 

للملتقى؛  املتابعني  بجميع  اجلامعة 

اأن  اأثبتت  كورونا  جائحة  اأن  منوًها 

اأن  يجب  الذي  الرهان  هو  التعليم 

لالأزمات،  الت�سدي  يف  عليه  نعّول 

لهذه  بالدنا  ت�سدي  يف  جتلى  كما 

والتطوير،  والبحث  بالعلم  اجلائحة 

جامعة  اأنتجتها  التي  البحوث  ويف 

اأخواتها اجلامعات  مع  �سعود  امللك 

فايرو�س  م��ع  للتعامل  ال�سعودية 

كورونا امل�ستجد.

ت�سهد  ب��الدن��ا  اأن  معاليه  وذك��ر 

نه�سة �ساملة، وما اأظهرته من متيز 

يف مواجهة جائحة كورونا وما توليه 

من  العلمي  والبحث  للتعليم  بالدنا 

يو�سح  م�سبوق،  غري  ودعم  اهتمام 

خل��ادم  ل�سيدي  ال�سديدة  ال��روؤي��ة 

ويل  و�سمو  ال�سريفني،  احل��رم��ني 

عهده الأمني، حفظهما اهلل. 

جناح اجلامعة

اجلامعة  رئي�س  معايل  واأ�ساف 

امللتقى  اليوم يف رحاب  اأننا جنتمع 

اجلامعة  ل��وك��ال��ة  ال��راب��ع  ال�سنوي 

حتقيق  و�سط  والتطوير  للتخطيط 

الإجن����ازات  م��ن  للعديد  اجل��ام��ع��ة 

التعليمية والبحثية واملجتمعية التي 

توفيق  لول  تتحقق  اأن  لها  كان  ما 

والعمل  املتاأين  التخطيط  ثم  اهلل، 

الذي  ال��ه��ادف  والتطوير  ال���دوؤوب 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  الوكالة  تتوله 

وعماداتها  اجلامعة  وك��الت  بقية 

ووحداتها.

تخطيط ا�سرتاتيجي

اجل��ام��ع��ي  ال��ع��م��ل  اأن  واأو����س���ح 

فيه  جم��ال  ل  ع��م��وًم��ا  والتعليمي 

العمل  اأو  الفردي  بالجتهاد  للعمل 

امل��ت�����س��رع غ��ري امل��خ��ط��ط، ب��ل هو 

على  ويقوم  الدرا�سات  توؤيده  علم 

والعمل  ال�سراتيجي  التخطيط 

اجلامعة  ت��ط��وي��ر  بغية  امل��ن��ه��ج��ي، 

وبحثية  علمية  موؤ�س�سة  بو�سفها 

ليناق�س  ملتقانا  وياأتي  وجمتمعية، 

الداعمة  العمل  اأوراق  من  العديد 

العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  لرقي 

التوجهات  تعك�س  مو�سوعات  وهي 

ال�سراتيجية جلامعة امللك �سعود، 

اجلامعة  لوكالة  بال�سكر  واأت��وج��ه 

للتخطيط والتطوير على ما تقدمه 

وعلى  عملها  جم��ال  يف  جهود  من 

الهام،  امللتقى  هذا  تنظيم  الأخ�س 

بالدنا  على  ي��دمي  اأن  اهلل  واأدع���و 

الأمن والأمان والعزة والتمكني. 

حت�سني م�ستمر

ال���دك���ت���ور م���ب���ارك ب���ن ه���ادي 

التطوير  عمادة  عميد  القحطاين 

يعقد  امللتقى  هذا  اأن  اأكد  واجلودة 

»التح�سني  �سعار  الرابع حتت  للعام 

عدد  لتحقيق  وي�سعى  امل�ستمر«، 

من الأهداف من بينها: دعم جهود 

اململكة  روؤي����ة  حتقيق  يف  ال��دول��ة 

ال�ستثمار  اأوج����ه  ودع���م   ،2030
وال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة مل��وؤ���س�����س��ات 

على  وال��ت��ع��رف  ال���ع���ايل،  التعليم 

التعليم  موؤ�س�سات  متيز  معايري 

العايل واآلية بلوغها، اإ�سافة لتكرمي 

خالل  اأكادمييا  املعتمدة  ال��ربام��ج 

والك�سف  1442ه�،   ،1441 عامي 

ا�سراتيجية  يف  التطوير  اأوجه  عن 

اململكة  روؤي���ة  على  ب��ن��اًء  اجلامعة 

2030 والنظام اجلديد للجامعات.
ك���م���ا وج����ه ����س���ع���ادت���ه ال�����س��ك��ر 

وملعايل  اجلامعة،  من�سوبي  جلميع 

اجلامعة  ووك��ي��ل  اجل��ام��ع��ة،  رئي�س 

ثقتهم  على  والتطوير  للتخطيط 

جلهود  امل�ستمر  ودعمهم  ورعايتهم 

وال�سكر  واجل��ودة،  التطوير  عمادة 

ولفريق  املتحدثني،  مو�سول جلميع 

يعزز  اأن  اهلل  �سائاًل  امللتقى،  عمل 

وحراكها  اجلامعة  جهود  من  ذلك 

امل�ستمر.  التطويري 

5 متحدثني 
خ��م�����س��ة  امل��ل��ت��ق��ى  �����س����ارك يف 

م�سملي  ع��ل��ي  د.  ه���م:  متحدثني 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير، 

التنفيذي  املدير  باجمال  �سهيل  د. 

والعتماد  للتقومي  الوطني  للمركز 

نائب  العتيبي  هند  د.  الأك��ادمي��ي، 

والتطوير  للتخطيط  العام  املدير 

باملركز الوطني للتعليم الإلكروين«، 

امل�����س��رف  احل����ي����زان  اأ����س���ام���ة  د. 

لال�ستثمار  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ل��ى 

د.  التعليم،  ب���وزارة  والتخ�سي�س 

هدى الوهيبي وكيلة جامعة الأمرية 

للتطوير  عبدالرحمن  بنت  ن���ورة 

واجلودة.

عامة  مبناق�سة  امللتقى  واختتم 

القحطاين  مبارك  الدكتور  اأدارها 

واجل��ودة،  التطوير  ع��م��ادة  عميد 

للملتقى،  امل��ن��ف��ذة  اجل��ه��ة  وه���ي 

تعي�سه  مب��ا  امل��ت��ح��دث��ون  واأ����س���اد 

�ساملة  تنموية  نه�سة  من  اململكة 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة 

وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي 

حفظهما  �سلمان  بن  الأمري حممد 

ع��ر���س  امل��ل��ت��ق��ى  وت�����س��م��ن  اهلل، 

املعتمدة  ال��ربام��ج  لتكرمي  فيديو 

1441ه�  اجلامعي  للعام  اأكادميًيا 

، و1442ه�.

اأوراق العمل

- التوجهات ال�سراتيجية

حممد  بن  علي  الدكتور  قدمها 

ور�سالة  روؤي���ة  وت��ن��اول��ت  م�سملي، 

ال�سراتيجية  واخلطة  اجلامعة، 

امل���ح���دث���ة ل���ل���ج���ام���ع���ة، واخل���ط���ة 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ل��ك��ف��اءة الإن��ف��اق، 

وت�سدر  الأكادميية  الربامج  وجودة 

اإىل  واأ�سارت  ال�سعودية،  اجلامعات 

املحدثة  ال�سراتيجية  اخلطة  اأن 

للجامعة ترتكز على �ستة مرتكزات 

التعليم  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  ه���ي: 

والتعلم، خدمة املجتمع، بيئة العمل 

وتنوع  الذاتية  الإيرادات  املوؤ�س�سي، 

وكفاءة  املايل  والتوزان  ال�ستثمار، 

الإنفاق.

وت���������س����م ث���م���ان���ي���ة اأه��������داف 

والبتكار  الإبداع  ا�سراتيجية هي: 

يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، الإج�����ادة يف 

وخمرجاتها،  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

امل��ج��ت��م��ع  امل�����س��اه��م��ة يف خ���دم���ة 

ب��ج��ودة احل��ي��اة، حوكمة  والرت��ق��اء 

داعمة وممكنة للجامعة، رفع كفاءة 

تنمية  باجلامعة،  الب�سرية  امل��وارد 

الإيرادات الذاتية، تنويع ال�ستثمار 

الإنفاق  كفاءة  ورفع  الأ�سول،  ومنو 

مل�ستقبل مايل م�ستدام.

ال�سراتيجية  اخلطة  اأن  واأك��د 

خطط  مع  تتوافق  الإن��ف��اق  لكفاءة 

وفق  وتعمل  امل�ستدامة،  التنمية 

ث��الث��ة حم����اور ه����ي: رف����ع ك��ف��اءة 

النفاق يف النواحي التعليمية، رفع 

التحتية،  البنية  يف  النفاق  كفاءة 

ورف���ع ك��ف��اءة الن��ف��اق يف ال�����س��وؤون 

الإدارية واملالية.

- التحول يف العتماد الأكادميي

باجمال،  �سهيل  الدكتور  قدمها 

التي  املت�سارعة  التغريات  وتناولت 

وتغري  ال��ع��ايل  التعليم  ي�سهدها 

وتقنياتها  اجل���ودة  اإدارة  مفاهيم 

ال��ت��اأك��ي��د  م��ل��م��و���س��ة، ومت  ب�����س��ورة 

الأك���ادمي���ي  الع���ت���م���اد  اأن  ع��ل��ى 

والعتماد  للتقومي  الوطني  باملركز 

ت�سمن  لتغريات  خ�سع  الأك��ادمي��ي 

امل�سافة  والقيمة  امل�ستدام  الأث��ر 

ومبا  الدولية  التوجهات  ومواكبة 

ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  ي�سهم 

ورفع جودة التعليم العايل.

وي�����س��ت��ه��دف ال���ت���ح���ول ت��ط��وي��ر 

باملوؤ�س�سات  اجل���ودة  واإدارة  اأداء 

الإدارة  م���ن  ل��ت��ت��ج��ه  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

متطلبات  وا���س��ت��ك��م��ال  التقليدية 

ذاتها،  اجل��ودة  اإدارة  اإىل  اجل��ودة، 

والتميز  ال���س��ت��دام��ة  اإىل  و���س��ولً 

�سيا�سات  العمل مبوجب  من خالل 

واإجراءات وا�سحة، واإدارة البيانات 

وتف�سريها  وحتليلها  وا�سرجاعها 

وحتديد  نتائجها  من  وال�ستفادة 

اجتاهاتها والتنبوؤ باملخاطر القائمة 

القرار  اتخاذ  يدعم  مبا  واملحتملة 

التطوير  على  مبا�سرة  وينعك�س 

منا�سط  والراكمي جلميع  امل�ستمر 

املوؤ�س�سة.

التعليم  يف  اجل����ودة  ���س��ب��ط   -

الإلكروين

قدمتها الدكتورة هند بنت مطلق 

الهائل  التطور  وتناولت  العتيبي، 

على  الإلكروين  التعليم  جمال  يف 

العديد  وظ��ه��ور  العاملي،  امل�ستوى 

والربامج  الإلكرونية  املقررات  من 

النمط  هذا  تطرح  التي  واملن�سات 

على  ال�سغط  لتخفيف  التعليم  من 

وم��ا  احل�����س��وري  التعليم  اأن��ظ��م��ة 

كما  وق����درات،  م���وارد  م��ن  تتطلبه 

ا�ستخدام  يف  التو�سع  ه��ذا  راف���ق 

عدد  بروز  التعليم  من  النمط  هذا 

م��ن الجت���اه���ات والأب���ح���اث ح��ول 

ومعايريه  الإلكروين  التعليم  جودة 

وال���س��رات��ي��ج��ي��ات ال��ف��ّع��ال��ة يف 

اأب��رز  وم��ن  التعليمية،  البيئة  ه��ذه 

يف  اململكة  اأطلقتها  التي  املبادرات 

م�ستقلة  جهة  اإن�ساء  ال�سدد،  هذا 

للتعليم  الوطني  امل��رك��ز  يف  ممثلة 

الثقة  لتعزيز  وذل��ك  الإل��ك��روين، 

الإل��ك��روين  التعليم  يف  والتكامل 

وق���ي���ادة الب��ت��ك��ار يف ال��ت��ح��ول يف 

يدعم  مبا  الرقمي  التعليم  جم��ال 

التعلم مدى احلياة.

وال�ستدامة  ال�ستثمار  اأوج��ه   -

املالية

احليزان،  اأ�سامة  الدكتور  قدمها 

وت���ن���اول���ت ال��ع��دي��د م���ن امل���ح���اور 

ال���س��ت��ث��م��ار  ب���اأوج���ه  ال�����س��ل��ة  ذات 

موؤ�س�سات  يف  املالية  وال�ستدامة 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، واأ�����س����ارت اإىل 

على  اجلامعات  تعمل  اأن  ���س��رورة 

ح�����س��ر ال��ت�����س��ري��ع��ات والأن��ظ��م��ة 

مع  والتن�سيق  وحتليلها  احل��ال��ي��ة 

اجلهات ذات العالقة فيها، والرفع 

بالتعديالت الالزمة املقرحة والتي 

املالية  ال�ستقاللية  لها  �ستحقق 

بالعوائد،  والت�سرف  والإداري�����ة، 

ال�ستثمارية  ال�سركات  وتاأ�سي�س 

والأوقاف ذات الريع، واإعادة تدوير 

عوائد ال�ستثمار.  

اأن  اجل��ام��ع��ات  على  يجب  كما 

طويلة  ���س��ام��ل��ة  خ��ط��ة  ل��ه��ا  ي��ك��ون 

امل�����دى ل��ال���س��ت��ث��م��ار ت�����س��ت�����س��رف 

ح�سب  للتعديل  وقابلة  امل�ستقبل 

والت�سريعات  ال��ط��ارئ��ة  ال��ظ��روف 

الأنظمة  تعطي  اأن  على  املتغرية، 

ال�ستقاللية  جلامعة  والت�سريعات 

الأ���س��ول  يف  الت�سرف  يف  املالية 

ومتكن  وغريها،  والتقنية  العقارية 

اجلامعة من ال�ستثمار والحتفاظ 

بالعوائد.

- متيز موؤ�س�سات التعليم العايل

ق��دم��ت��ه��ا ال��دك��ت��ورة ه���دى بنت 

خاللها  من  واأكدت  الوهيبي،  عمر 

نقطة  هي   2030 اململكة  روؤي��ة  اأن 

ن��ح��و حتقيق  احل��ق��ي��ق��ي  ال��ت��ح��ول 

خادم  اأك��د  حني  املوؤ�س�سي،  التميز 

اهلل  يحفظه   - ال�سريفني  احلرمني 

تكون  »اأن  الأول  هدفه  اأن  على   -

يف  ورائ���داً  ناجحاً  من��وذج��اً  بالدنا 

ومن  الأ�سعدة«،  كافة  على  العامل 

التحول  برامج  اأول��ت  املنطلق  هذا 

جودة  برفع  كبرياً  اهتماماً  الوطني 

املوؤ�س�سي،  التميز  وحتقيق  الأداء 

واأط��ل��ق��ت ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات 

املوؤ�س�سات  ت�سجع  التي  وال��ربام��ج 

يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة 

واخلا�سة على تبني مبادئ اجلودة 

ومم���ار����س���ات ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ي 

يف  اململكة  روؤي��ة  اأه���داف  لتحقيق 

يعتمد  وم��ت��ني  ق��وي  اقت�ساد  ب��ن��اء 

على تعزيز التناف�سية وتنويع دعائم 

الوطني. القت�ساد 
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د. مسملي: التوجهات االستراتيجية للجامعة تتفق 
مع رؤية المملكة 2030

د. القحطاني: التحسين المستمر نهج الجامعة 
للوصول للريادة والتميز 

د. العمر: بالدنا تولي اهتمامًا غير مسبوق بالتعليم والبحث العلمي

ناق�ش �سبط اجلودة واأوجه اال�ستثمار واال�ستدامة املالية

اختتام أعمال الملتقى السنوي الرابع لوكالة 
الجامعة للتخطيط والتطوير



وقفات صحية مع الصيام
الإ�سالم  اأرك���ان  من  رك��ن  ال�سوم   -

ولها  امل�سلم،  حياة  يف  عظيمة  وعبادة 

فوائد �سحية للبدن والنف�س، مما يجعل 

�سهر رم�سان فر�سة ثمينة ل�سمو الروح 

لدى ال�سائم اإميانا واحت�سابا.

حالتهم  امل�ستقرة  املر�سى  اأغلب    -

مع  رم�����س��ان  يف  ال�سيام  ي�ستطيعون 

تنظيم عالجهم وفق توجيهات الطبيب 

املعالج، وهناك فئة من املر�سى اأ�سحاب 

احلالت احلرجة والغري م�ستقرة ي�سق 

تفاقم  اإىل  ي��وؤدي  وق��د  ال�سوم  عليهم 

ن�سيحة  اتباع  فعليهم  ال�سحية  احلالة 

الطبيب املعالج يف الإفطار لعذر املر�س 

و�سوؤال اأهل العلم عن احلكم ال�سرعي، 

فاإن الدين ي�سر ول حرج فيه.

- ليكن فطورك خفيفا مع اأذان املغرب ومن اأف�سل ما يبداأ به تطبيق 

ال�سنة النبوية بالإفطار على ما تي�سر من رطب اأو متر مع �سرب املاء.

- بعد عودتك من �سالة املغرب فليكن اأكلك و�سربك معتدل وبدون 

اإكثار حتى ل يكون هناك ع�سر باله�سم وت�سعر بالك�سل واخلمول.

- ميكنك تناول �سرابك وطعامك ال�سحي املتنوع بعد �سالة الرتاويح، 

وباعتدال واترك الطعام واأنت ت�ستهيه ول متالأ معدتك.

- احلر�س على �سرب املاء باأوقات متفرقة يف امل�ساء جلميع ال�سائمني 

ول �سيما ملن لديهم تاريخ يف ح�سوة امل�سالك البولية.

- ليكن �سحورك �سحيا ومتنوعا باخل�سار والفواكه، مع �سرب املاء 

وتناول الطعام باعتدال وبدون اإ�سراف، وجتنب الأغذية �سديدة امللوحة 

حتى ل ت�سبب لك العط�س يف نهار رم�سان.

- اأن�سح مر�سى ال�سكري وارتفاع �سغط الدم واأمرا�س القلب والكلى 

والكبد وغريها من الأمرا�س املزمنة اأن يراجعوا طبيبهم بفرتة كافية قبل 

رم�سان لأخذ الن�سائح الطبية بخ�سو�س مدى اإمكانية ال�سوم وكيفية 

تنظيم الدواء، ولنعلم اأن ديننا الإ�سالمي دين ي�سر فال ت�سق على نف�سك 

مبا لتطيق.

- اأن�سح مر�سى ال�سكري خا�سة بتنظيم تناول الأدوية ومعرفة اجلرعة 

الطبيب  توجيهات  ح�سب  وذلك  بدقة  وال�سحور  الفطور  عند  املطلوبة 

املعالج، وعادة يتم تخفي�س جرعة ال�سحور، واحلر�س على فح�س م�ستوى 

ال�سكر يف الدم بجهاز قيا�س ال�سكر املنزيل اأو غريها من الأجهزة احلديثة 

با�ستمرار، ومتابعة م�ستوى ال�سكر ول�سيما عند ال�سعور بالتعب والتعرق 

انخفا�س  عند  الإفطار  اإىل  وامل�سارعة  النخفا�س  واأعرا�س  واخلفقان 

ال�سكر منعا حل�سول الغماء ب�سبب النخفا�س ال�سديد مل�ستوى ال�سكر 

بالدم.

- �سهر رم�سان فر�سة ذهبية ملن يعاين من ال�سمنة للعزم اجلاد على 

تخفي�س الوزن، وال�ستمرار على ذلك بعد رم�سان لتحقيق الوزن املثايل.

به �سبحانه،  اأيها املدخن، فعاهد ربك، وا�ستعن  - رم�سان فر�ستك 

وليكن تاريخ غرة رم�سان لهذا العام اأخر عهدك بالتدخني، وثق اأن هناك 

مناذج ناجحة فكن اأبرزها.

- ويف اخلتام اأ�ساأل اهلل عز وجل اأن يحعل رم�سان �سهر خري وبركة 

واأن  ورعايته،  بحفظه  الغالية  بالدنا  يحفظ  واأن  امل�سلمني،  على جميع 

يدمي على اجلميع نعمة ال�سحة والعافية، واأن يتقبل منا ومنكم ال�سيام 

و�سالح الأعمال.

اأ�ستاذ وا�ست�ساري طب الأ�سرة

ق�سم طب الأ�سرة واملجتمع

كلية الطب بجامعة امللك �سعود

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

�سدر الأمر امللكي الكرمي بتقدمي الختبارات 

جلميع املراحل الدرا�سية لتكون يف �سهر رم�سان 

املبارك، بدلً من النقطاع يف رم�سان ثم العودة 

يف �سوال، فالنقطاعات التي تتخلل الدرا�سة لها 

، فكيف اإذا كان يعقب ذلك النقطاع  اأثرها البنينّ

�ستلقي بظاللها  اأنها  عودة لالختبارات؟ ل �سك 

على نتائج اأبنائنا وبناتنا.

ويل مع هذا الأمر امللكي الكرمي وقفات:

اأولً: نحمد اهلل اأن مننّ علينا بولة اأمر يهتمون 

لأمرنا، ويرعون �سوؤننا، ويعي�سون معنا واقع اأبنائنا 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اهلل  فجزى  وبناتنا، 

وويل عهده عنا خري ما جزى عباده ال�ساحلني، 

ووفقهم خلريي الدنيا والأخرى.

ثانياً: على اأبنائنا الطلبة � ل �سيما يف املرحلة 

اجلامعية وما يليها من الدرا�سات العليا � ال�ستعداد 

جيًدا لالختبارات، والبدء يف مراجعة الدرو�س اأولً 

باأول، والعمل على اإجناز كل متطلبات املقرر دون 

ت�سويف اأو تاأجيل، فنتيجة الختبارات تبني جزًءا 

من م�ستقبلك، وبها يتحدد معدلك، فاحر�س كل 

درجاتك،  اإه��دار  يف  �سحيًحا  تكون  اأن  احلر�س 

كرمًيا يف اجتهادك ومذاكرتك. ولعلي اأهم�س يف 

اأذنك نا�سًحا ومذكًرا � فمثلك ل يخفى عليه � اأن 

اأعْن اإخوانك وزمالءك؛ فرمبا تغيب بع�سهم عن 

ر عليه فهم در�س، ورمبا �ساحب  حما�سرة، اأو تع�سنّ

 � مع هذه اجلائحة  � ل�سيما  ظ��رٌف �سحي  ذلك 

فاأكمل نق�سهم و�ُسدَّ عجزهم، دون تعد ول جتاوز 

اهلل،  عند  اأج��رك  احت�سب  ثم  املرعية،  لالأنظمة 

فاملوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه بع�ًسا.

ثالثاً: لأ�ساتذتنا واأ�ستاذاتنا الكرام والكرميات، 

امل��ق��ررات،  اإجن���از  يف  يتمثل  كبري،  حت��د  اأمامنا 

من  تبقى  م��ا  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  املناهج  واإمت���ام 

اأ�سبح  الذي  الأداء،  مع جودة  يتعار�س  ول  اأيام، 

اهلل  بتوفيق  املوقرة،  جامعتنا  به  تفاخر  �سعاًرا 

معايل  يف  ممثلة  اجلامعة،  اإدارة  بتوجيهات  ثم 

الوكالء،  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  واإخوانه  رئي�سها، 

ونبذل  اجلهد،  فلن�ساعف  امل�سكورة،  وبجهودكم 

الو�سع، و�سرنى ما ي�سرنا يف طالبنا وطالباتنا.

اأن من   � � معا�سر الأ�ساتذة الكرام  ثم ل نن�س 

طالبنا من يعاين � مع هذه اجلائحة � اإما بفقد 

غاٍل، اأو مبعاناة قريب؛ فلنكن لهم بل�سًما وعوًنا، 

فاهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون اأخيه.

رابعاً: لالإدارات الأكادميية بالكليات، لقد ولكم 

اهلل اأمر من�سوبيكم من اأ�ساتذة وطلبة، واأنتم اأهٌل 

ظهر  ولرمبا  عقباتهم،  وتذليل  ب�سوؤونهم،  للقيام 

تظلم اأو بدت �سكوى مع هذه الظروف، فمراعاة 

احلال وتفهم املاآل، جدير بحل كثري من الإ�سكالت، 

وجتاوز العديد من العقبات، ولنتذكر حديث حبيبنا 

عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم من ويل من اأمر اأمتي 

�سيئاً ف�سق عليهم فا�سقق عليه، ومن ويل من اأمر 

اأمتي �سيئاً فرفق بهم فارفق به«. جعلنا اهلل واإياكم 

مفاتيح للخري، مغاليق لل�سر.

د. حمود ال�سالمة

رئي�س حترير جملة الدرا�سات الإ�سالمية 

بكلية الرتبية

ت�ستمر اململكة العربية ال�سعودية يف دفع دول 

�سحية  بيئة  نحو  وذك��اء  بريادة  وقيادتها  العامل 

خ�سراء ومناخ ي�ستطيع اأن يعي�س به الإن�سان، يف 

ظل القيادة ال�ستباقية والإدارة اخل�سراء بقيادة 

ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان - حفظه اهلل 

- وحر�سه على  تقليل املخاطر امل�ستقبلية.

مل�ستقبل  والبتكار  والبحث  التناف�سية  ولتعزيز 

ال�سعي  ب��رز  القادمة،  لالأجيال  ا�ستدامة  اأك��ر 

ال��ذي  امل��ن��اخ  وتلطيف  الطبيعية  احل��ي��اة  جل��ودة 

يعترب مهماً جداً لتح�سني البيئة وحماية م�ستقبل 

ب�سفتنا  اأجمع  والعامل  بالدنا  يف  البيئي  التوازن 

جزءاً من هذا العامل الوا�سع؛ حيث يُقدر اأن تلوث 

الهواء بغازات الحتبا�س احلراري قل�س متو�سط 

عمر املواطنني مبعدل �سنة ون�سف ال�سنة.

ال��ري��ادي وال��ع��امل��ي يف  ل���دور اململكة  ت��اأك��ي��داً 

العامل  تهدد  التي  البيئية  التحديات  مواجهة 

واملنطقة، وملكافحة الت�سحر وحماية البيئة وزيادة 

الغطاء النباتي والتقليل من النبعاثات الكربونية 

ومكافحة التلوث وتدهور الأرا�سي واحلفاظ على 

البيئية متا�سيا  للجهود  وتعزيزاً  البحرية،  احلياة 

اأهم حماورها جمتمع  من  التي   2030 روؤية  مع 

حيوي، ولتحقيق هدف من  اأهداف الروؤية وهو 

وا�ستمرارا  الطبيعية،  املناطق  وتهيئة  حماية 

ال��ري��ا���س  م�����س��روع  وم��ن��ه��ا  ال��ك��ربى  للم�ساريع 

 2019/3/19 بتاريخ  اأط��ل��ق  ال��ذي  اخل�����س��راء 

يف  طموحا  الت�سجري  م�ساريع  اأك��ر  من  ويعترب 

من  الفرد  ن�سيب  رف��ع  يف  يُ�سهم  حيث  ال��ع��امل  

امل�ساحة اخل�سراء؛ جاء اإعالن ويل العهد الأمري 

وهو  مميز  بتاريخ  مبادرتني  �سلمان  بن  حممد 

�ساعة الأر�س امل�سادف لتاريخ 27 مار�س، وهما 

ال�سرق  وم��ب��ادرة  اخل�سراء،  ال�سعودية   مبادرة 

البيئة  م�ستدامة متثل  لتنمية  الأخ�سر،  الأو�سط 

اأحد ركائزها ومنطلقاتها الأ�سا�سية.

اململكة  لريادة  املبادرتان جت�سيدا  هاتان  تاأتي 

وتاأكيدا  امللحة،  العاملية  الق�سايا  مع  التعامل  يف 

ع��ل��ى ���س��م��ول��ي��ة ال��ت��اأث��ري مب���ا ي��خ��دم م��ق��وم��ات 

م��وارد  وتتابع  الإن�سانية  احل�سارة  ومعطيات 

البيئية  للجهود  وت��ع��زي��زاً  ودمي��وم��ت��ه��ا،  بقائها 

القائمة يف اململكة خالل ال�سنوات ال�سابقة التي 

ة مبواجهة ما عانته من  توؤكد رغبة اململكة اجلادنّ

حتديات بيئية متثلت يف ارتفاع درجات احلرارة 

وانخفا�س ن�سبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار 

اقت�ساديا  تهديدا  ي�سكل  الذي  الأمر  والت�سحر؛ 

للمنطقة حيث يقدر اأن 13 مليار دولر ت�ستنزف 

من العوا�سف الرملية يف املنطقة كل �سنة. 

وتاأتي اأهمية املبادرتني يف الت�سدي من خالل 

ن�سبة  ورف��ع  العامل  يف  ت�سجري  برنامج  اأ�سخم 

الطبيعية  واملحميات  النظيفة  الطاقة  م�ساهمة 

مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ويُعزز من 

اإنتاج  ال�سكان، وتعزيز كفاءة  م�ستوى جودة حياة 

اإ�سافة  املتجددة  الطاقة  م�ساهمة  وزيادة  النفط 

البحرية  البيئة  على  للحفاظ  متعددة  اإىل جهود 

وال�ساحلية وزيادة ن�سبة املحميات الطبيعية.

متثل م�ساهمة اململكة باأكر من %4 يف حتقيق 

تدهور  من  للحد  العاملية  امل��ب��ادرة  م�ستهدفات 

امل�ستهدف  من  و1%  الفطرية  واملوائل  الأرا�سي 

العاملي لزراعة ترليون �سجرة، ومن اأبرز املبادرات  

اململكة خالل  داخل  �سجرة  مليارات   10 زراع��ة 

حوايل  تاأهيل  اإع��ادة  يعادل  ما  القادمة،  العقود 

40 مليون هكتار من الأرا�سي املتدهورة ما يعني 
زيادة يف امل�ساحة املغطاة بالأ�سجار احلالية اإىل 

12 �سعفاً.
و�ستعمل مبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر على 

 30% من  اأكر  اإىل  املحمية  املناطق  ن�سبة  رفع 

األف   600 ب�  تقدر  التي  اأرا�سيها  م�ساحة  من 

كيلومرت مربع، لتتجاوز امل�ستهدف العاملي احلايل 

اإ�سافة  دول���ة،  ك��ل  اأرا���س��ي  م��ن   17% بحماية 

البحرية  البيئة  حلماية  املبادرات  من  عدد  اإىل 

وال�ساحلية، و�سيعمل هذا امل�سروع على ا�ستعادة 

الأرا�سي  من  هكتار  مليون   200 تعادل  م�ساحة 

العاملي  ال��ه��دف  م��ن   5% امل��ت��ده��ورة مم��ا ميثل 

تقليل   على  و�ستعمل  �سجرة،  تريليون   1 لزراعة 

النبعاثات الكربونية باأكر من %4 من معدلت 

الكربون العاملية، وذلك من خالل م�ساريع الطاقة 

الكهرباء  اإنتاج  من   50% �ستوفر  التي  املتجددة 

داخل اململكة بحلول عام 2030م.

التقنيات  جم��ال  يف  م�ساريع  اإىل   بالإ�سافة 

من  اأكر  �ستمحو  التي  النظيفة  الهيدروكربونية 

130 مليون طن من النبعاثات الكربونية، اإ�سافة 
اىل  امل��رادم  النفايات عن  ن�سبة حتويل  رفع  اإىل 

املنطقة  دول  مع  بال�سراكة  تهدف  والتي   ،94%
اإع��ادة  برنامج  كاأكرب  �سجرة  مليار   50 لزراعة 

ال�سور  حجم  �سعف  وه��و   ، ال��ع��امل  يف  ت�سجري 

اأكرب  ال�ساحل »ثاين  العظيم يف منطقة  الأخ�سر 

مبادرة اإقليمية من هذا النوع«.

اهتمام  لتاأكيد  امل��ب��ادرت��ان  ت��اأت��ي  اخل��ت��ام  ويف 

العاملي  التلوث  حماربة  على  وحر�سها  اململكة 

الهتمام  على  ومنطقي  وا�سح  ب�سكل  وعملها 

والتقدم يف جميع املجالت ومنها املجال النباتي، 

الإ�سرار  وع��دم  الأر���س  بناء  نحو  توجهت  حيث 

بها، ولنا يف م�سروع »ذا لين« اأ�سوة.

�سعود  امللك  جامعة  تفخر  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

بنجاحها يف  مباردة زراعة 1000 �سجرة  هذا 

العام خالل حملة اأ�سبوع البيئة �سمن م�سوؤوليتها 

احلدث  مب�ساركتها يف  كذلك  وتفخر  املجتمعية، 

كر�سي  باإ�سراف  الأر���س«  »�ساعة  العاملي  البيئي 

التغري املناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي، من 

املناخي  التغري  بق�سية  البيئي  احل�س  رفع  اأج��ل 

حلماية  املجتمع  يف  الإيجابية  امل�ساركة  ودع��م 

البيئة لتعزيز مبداأ الرت�سيد للتقليل من املخاطر 

الناجمة عن ا�ستهالك الطاقة املفرط.

د. اأماين بنت اأحمد البابطني

حول تقديم االختبارات

السعودية ورياضنا الخضراء

أ. د. يوسف التركي



ا�ستطالع: فهد احلمود

اأ�لللسلللاد عللللدد كللبللر ملللن طللالب 

القا�سي  الكرمي  بالقرار  اجلامعة 

النهائية  االختبارات  فللرة  بتقدمي 

تاله  وما  احلايل،  الدرا�سي  للف�سل 

من �سدور تو�سيح من اجلامعة الآلية 

واعتربوه  ومواعيدها،  االختبارات 

امل�سلحة  تقت�سيه  اإيجابياً  قلللراراً 

االإجراءات  العامة وي�سب يف �سياق 

حيال  اتخاذها  الواجب  االحرازية 

يف  طالبوا  لكنهم  كللورونللا،  جائحة 

ذات الوقت بحل بع�ض االإ�سكاليات 

االآلية،  هذه  عن  تنجم  �سوف  التي 

واأبرزها اإ�سكالية التعار�ض بني فرة 

واالختبارات  الف�سلية  االختبارات 

فرة  تكون  �سوف  والللتللي  النهائية 

اإ�سكالية  وكللذلللك  للغاية،  ق�سرة 

كرثة البحوث والتكاليف واملتطلبات 

الواجب ت�سليمها قبل االختبارات..

قر�ر �إيجابي

االآداب  كلية  مللن  احلكمي  بندر 

قلل�للسللم علللللم املللعلللللومللات امللل�للسللتللوى 

الرابع: يعد قرار تقدمي االختبارات 

ومطلوبة  اإيجابية  خطوة  اجلامعية 

من قبل الطالب، ولها تاأثر اإيجابي 

وحت�سيلهم  الطالب  م�ستوى  على 

الفائدة،  من  فيها  ملا  كذلك  العلمي 

املنهج  تاأثر على  اأعتقد بوجود  وال 

اللللدرا�لللسلللي كلللثلللراً، واليلللوجلللد اأي 

�سغوطات على الطالب من الناحية 

النف�سية.

وبعيدا  املقررات  �سمن  واأ�ساف: 

متطلبات  لللدي  االخللتللبللارات،  عللن 

نهاية  على  بللحللوث   ٣ تللقللدمي  وهللي 

اأعيد  و�للسللوف  الللدرا�للسللي  الف�سل 

بعد  وذلللك  لتقدميها  وقتها  جدولة 

االختبارات، وال  تقدمي موعد  قرار 

يوجد اأي م�سكلة جتاه ذلك.

�جلبل يتحمل

فيما يقول زميله من كلية االآداب 

ق�سم علم املعلومات الطالب م�ساري 

تقدمي  قرار  اأن  اأعتقد  القحطاين: 

االختبارات هو قرار �سام �سدر من 

يف  ي�سب  تاأكيد  وبكل  االأملللر،  والة 

م�سلحة الطالب واملجتمع ال�سعودي 

ومن يقيم يف ال�سعودية.

موعد  حول  مالحظة  لدي  ولكن 

االخلللتلللبلللارات والللتللي �للسللوف تكون 

فللرة  واأثلللنلللاء  �سباحا   ٩ اللل�للسللاعللة 

ال�سيام، وهذا يت�سبب يف جهد وتعب 

واإرهلللللاق الللطللالب، وهلللو اليللراعللي 

ال�سيام  ظللل  يف  الللطللالب  ظلللروف 

تعديل  ونتمنى  اجلائحة،  وظللروف 

ذلك،  من  بدال  االختبارات  مواعيد 

حتى لو كانت يف الفرة امل�سائية.

اأ�للسللاف:  البحوث  تقدمي  وحللول 

نعم لدي مطلبات بحوث و�ساأقدمها 

»واجلبل يتحمل«. 

خلبطة جد�ول

من جانبه يقول الطالب عبداهلل 

االإعلللالم:  ق�سم  مللن  العبدالعزيز 

تقدمي  عملية  يف  »خلبطة«  هناك 

االخلللتلللبلللارات ملللن حلليللث جللللداول 

والتكاليف  والبحوث  االخللتللبللارات 

املطلوبة من اأع�ساء هيئة التدري�ض، 

لها  جللدولللة  عللمللل  ال�سعوبة  وملللن 

لللديللنللا حالياً  الللوقللت، حلليللث  عللرب 

ثم  ومللن  الف�سلية«  »االخللتللبللارات 

النهائية  االخللتللبللارات  فللرة  ندخل 

ق�سرة،  جداً  جداً  بينهما  فالفرة 

اأع�ساء  مع  نناق�ض  مل  االآن  وحتى 

هيئة التدري�ض تلك امل�ساكل التي قد 

تواجهنا.

�سلبيات و�إيجابيات

الللعلليلل�للسللى مللن كلية  اأمللللا عللللزام 

احلقوق امل�ستوى الثاين فيقول: يعد 

االختبارات  مواعيد  تقدمي  قللرار 

التي  للظروف  نظراً  جيداً،  قللراراً 

وبلدنا  عام  ب�سكل  العامل  بها  مير 

جائحة  يف  واملتمثلة  خا�ض،  ب�سكل 

كورونا وما اأدت اإليه من احرازات 

احللللكلللوملللة والللل�لللسلللعلللب لللتللخللطللي 

االختبارات  تقدمي  ولكن  اجلائحة، 

واأبلللرز  واإيللجللابلليللات،  �سلبيات  للله 

من  لنا  ي�سببه  قللد  مللا  ال�سلبيات 

�سغط من ناحية تكاليف ومتطلبات 

بع�ض  حول  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

قبل  تقدميها  والتي يجب  املقررات 

تقدميه،  الذي مت  النهائي  االختبار 

االختبارات  تقدمي  اإيجابيات  اأمللا 

واإمكانية  الطالب  راحة  فتتمثل يف 

ال�سيفي  الف�سل  الأخذ  اال�ستعداد 

باأريحية دون عناء.

�ختبار�ن يف يوم و�حد

من جهته، اأ�ساد الطالب عبداهلل 

االختبارات  تقدمي  بقرار  العطا�ض 

وو�سفه بالقرار اجليد، ولكن �سوف 

ح�سب  ال�سغوطات  بع�ض  يللواجلله 

قوله: حيث �سي�سدف اأنني �ساأخترب 

واحللد،  يللوم  يف  نهائيني  اختباريني 

اأحدهما  تاأجيل  جدا  ال�سعب  ومن 

بذلك!  مرتبطة  كاملة  �سعبة  لوجود 

ت�سليم  ت�سريع  لعملية  بللاالإ�للسللافللة 

البحوث والتكاليف املطلوبة!

اأع�ساء  من  اأمتنى  بالقول:  وختم 

يف  الطالب  مراعاة  التدري�ض  هيئة 

عن  االختبارات  جعل  وكذلك  ذلك، 

االختبارات  فمثال  اليللن«  »اأون  بعد 

الف�سلية ح�سوري والنهائي عن بعد. 

كما ال بد على الطالب من اقتنا�ض 

وا�ستثمارها  ال�سيف  اإجللازة  فر�سة 

�ستكون  الأنها  املطلوب،  الوجه  على 

اإجازة طويلة.

طالب يدعون لجعلها في الفترة المسائية وحل 
إشكالية تسليم التكاليف والمتطلبات
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القحطاني: أطالب بتعديل مواعيد االختبارات 
بدال من صباحية وجعلها في الفترة المسائية

الحكمي: مطلوب مني تقديم ٣ بحوث قبل 
االختبارات النهائية وسوف أعيد جدولة وقتها

بعد �سدور اآلية االختبارات النهائية للف�سل الدرا�سي احلايل

�لعطا�س �لعي�سىعبد�هلل �لقحطاين

العبدالعزيز: لدينا حاليًا اختبارات فصلية ومن ثم اختبارات نهائية والفترة بينهما جدًا قصيرة

العطاس: أتمنى جعل االختبارات »أون الين« ومراعاة وضعنا من حيث المتطلبات والتكليفات



اليابان كمثيالتها من دول  تتميز 

م�ستوى  ب��ارت��ف��اع  املتقدمة  ال��ع��امل 

التعليم فيها عموما، والتعليم الطبي 

م��ن م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س حتى 

الدرا�سات العليا وما بعد الدكتوراه 

مرتبط  التميز  وذل���ك  خ�سو�ساً، 

يف  ال��ق��وي  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  بالتعليم 

مراحل التعليم الأ�سا�سية وما يليها، 

البكالوريو�س  مرحلة  يف  وخ�سو�سا 

غاية  يف  فيها  القبول  يكون  التي 

ال�سعوبة، ويتم فيها كذلك الإعداد 

جمال  يف  ال��ط��ب  لطالب  ال�سامل 

فيها  ال��درا���س��ة  وت��ك��ون  التخ�س�س 

باللغة اليابانية فقط.

اختبارات مبا�شرة

امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع��ودي يف 

العنزي  �سليمان  بن  د. علي  اليابان 

يف  اجلامعية  القبولت  اأن  اأو���س��ح 

اليابان تقوم على نظام الختبارات 

اإما  باجلامعات؛  واخلا�سة  املبا�سرة 

م��ن خ��الل اخ��ت��ب��ارات م��رك��زي��ة اأو 

جامعة،  لكل  ح��دة  على  اختبارات 

هي  الطب  كليات  اأن  املعروف  ومن 

م��ن اأ���س��ع��ب ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ي ميكن 

وذل��ك  بها  القبول  على  احل�سول 

الطب  ط��ال��ب  ي��ك��ون  لأن  ���س��م��ان��ا 

م��ن ال��ط��الب امل��ت��م��ي��زي��ن يف ه��ذا 

التخ�س�س احليوي.

اختبار ممار�شة املهنة

مييز  م��ا  اأب����رز  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

اليابان ما يعرف  التعليم الطبي يف 

ب��اخ��ت��ب��ار مم��ار���س��ة م��ه��ن��ة ال��ط��ب 

بعد  له  التقدم  يتم  الب�سري، والذي 

البكالوريو�س،  درجة  على  احل�سول 

ويُ��ع��رف ع��ن ه���ذا الخ��ت��ب��ار ب��اأن��ه 

اليابانية  باللغة  يتم  قومي  اختبار 

وموؤهالت  �سروط  وله  كلي،  ب�سكل 

وخ�سو�سا   – معقدة  واإج�����راءات 

الذين  الأج��ان��ب  للطالب  بالن�سبة 

ح�سلوا على البكالوريو�س يف الطب 

اجتياز  وب��دون   – اليابان  من خارج 

الذي ل ينجح فيه  هذا الختبار – 

اإل  الأوىل  املرة  من  اليابانيني  حتى 

مهنة  ميكن ممار�سة  ل   – ب�سعوبة 

الطب ب�سكل ر�سمي يف اليابان.

الطالب الأجانب

مرحلة  اأن  ال��ع��ن��زي  د.  واأك����د 

للطالب  بالن�سبة  العليا  الدرا�سات 

على  تعتمد  ال��ي��اب��ان  يف  الأج��ان��ب 

يف  الأبحاث  ون�سر  العلمي  البحث 

الدوريات العلمية املحلية والدولية، 

العمليات  ح�سور  اإىل  بالإ�سافة 

على  الك�سف  ح�سور  اأو  اجلراحية 

هذا  وكل  التدريب،  بهدف  املر�سى 

ر�سمي  ب�سكل  الفعلي  التدخل  دون 

ميكن  اأنه  اإل  م�ستقلة،  ومب�سوؤولية 

لبع�س  الأ���س��ات��ذة  اأح��د  ي��واف��ق  اأن 

املهنة  مبمار�سة  الدكتوراه  ط��الب 

وذل��ك  وم�سوؤوليته  اإ���س��راف��ه  حت��ت 

نابعة  ر�سمية  غ��ر  ودي���ة  ب�����س��ورة 

لدى  امل��ت��وف��رة  واخل���رة  الثقة  م��ن 

الطالب.

درا�شة الطب

م��رح��ل��ة  ال����درا�����س����ة يف  اأم������ا 

يف  فتتم  اليابان  يف  البكالوريو�س 

معظمها باللغة اليابانية وخ�سو�سا 

الدرا�سات الطبية، ويف ذات الوقت 

توافق معظم اجلامعات على كتابة 

الإجنليزية  باللغة  املاج�ستر  بحث 

املحا�سرات  ح�سور  يكون  اأن  على 

وهناك  اليابانية،  باللغة  وامل�ساركة 

عدد من اجلامعات لي�ست بالقليلة 

باللغة  ماج�ستر  ب��رام��ج  ل��دي��ه��ا 

الإجن��ل��ي��زي��ة ب�����س��ك��ل ك���ام���ل، اأم���ا 

فتقوم  عموما  ال��دك��ت��وراه  ب��رام��ج 

ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وح�����س��ور 

والبحث  النقا�س  وحلقات  الندوات 

امل�سرف  الأ���س��ت��اذ  اإ���س��راف  حت��ت 

العملي،  ال�����س��ق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وال���درا����س���ة مب��رح��ل��ة ال��دك��ت��وراه 

يف  كامل  ب�سكل  الإجنليزية  باللغة 

باليابان. اجلامعات  معظم 

التخ�ش�شات الطبية والدرجات 

العلمية

- البكالوريو�س:

 6 مدتها  البكالوريو�س  درا�سة   -

اليابانية  اجلامعات  كل  يف  �سنوات 

التي يوجد فيها تخ�س�س الطب.

ال�سنة  من  الدرا�سي  الرنامج   -

 The الثانية:  ال�سنة  اإىل  الأوىل  

basic Medical Sciences
ال����درا�����س����ي م��ن  ال���رن���ام���ج   -

الثالثة:   ال�سنة  اإىل  الثانية   ال�سنة 

Clinical Medicine
لل�سنة  ال��درا���س��ي  ال��رن��ام��ج   -

Social Medicine :الرابعة

ال�سنة  من  الدرا�سي  الرنامج   -

ال�����س��اد���س��ة:  ال�����س��ن��ة  اإىل  ال��راب��ع��ة 

Clinical Training
- املاج�ستر:

- يف معظم احلالت يكون باللغة 

اليابانية.

- مدته �سنتان يف كل اجلامعات 

تخ�س�س  فيها  يوجد  التي  اليابانية 

الطب.

- برنامج الدكتوراه العادي:

- يف معظم احلالت يكون باللغة 

الإجنليزية.

ك��ل  يف  ����س���ن���وات   3 م���دت���ه   -

اجلامعات اليابانية التي يوجد فيها 

تخ�س�س الطب.

- برنامج الدكتوراه املوحد:

ك��ل  يف  ����س���ن���وات   4 م���دت���ه   -

اجلامعات اليابانية التي يوجد فيها 

تخ�س�س الطب على هذا الرنامج.

ال�سعودي  ال��ط��ال��ب  ح��ال��ة  يف   -

ب��ك��ال��وري��و���س الطب  ال����ذي در�����س 

يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب مل���دة 6 ���س��ن��وات 

خارج  المتياز  �سنة  اإىل  بالإ�سافة 

مبرحلة  ال��درا���س��ة  ميكنه  ال��ي��اب��ان 

املاج�ستر،  دون  مبا�سرة  الدكتوراه 

اأو اأن يدر�س مبرحلة املاج�ستر بعد 

البكالوريو�س »يف هذه احلالة  تكون 

معظم  يف  اليابانية  باللغة  الدرا�سة 

الطالب  ل  يُف�سِّ ل��ذا  اجل��ام��ع��ات، 

اختيار  عموما  والأجانب  اليابانيون 

للحاجة  املوحد  الدكتوراه  برنامج 

باللغة  العلمي  والن�سر  للدرا�سة 

الإجنليزية«.

- برامج الزمالة الطبية:

لبد على الطالب اأن يجتاز امتحان 

 National examination«

 »for medical practitioners
وال�������ذي ي���ع���ادل���ه اخ���ت���ب���ار ه��ي��ئ��ة 

التخ�س�سات الطبية بوزارة ال�سحة 

حتى  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

اإكماله  بعد  الرخ�سة  على  يح�سل 

مرحلة  اأو  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  مرحلة 

الدرا�سات العليا، وبناًء على ذلك ل 

تتوفر يف عموم اجلامعات اليابانية 

برامج للزمالة الطبية اإل يف حالت 

من  مبا�سر  قبول  على  تُبنى  فردية 

اأحد الأ�ساتذة بعد التوا�سل املبا�سر 

من الطالب.

حتديات �شحية يف اليابان

يف  ال�سحية  ال��ت��ح��دي��ات  وح���ول 

اأن  اإىل  العنزي  د.  اأ���س��ار  ال��ي��اب��ان 

»ال�����س��ي��خ��وخ��ة« ت��ع��ت��ر اأح����د اأه���م 

املجتمع  يواجهها  التي  التحديات 

للكثر من املتطلبات  الياباين نظراً 

قامت  ولذلك  ال�سحية،  والرعاية 

الكثر  بتحديث  اليابانية  احلكومة 

من الأنظمة وتطويرها ملواكبة هذه 

التحديات.

والرعاية  الطبي  التعليم  ويعتر 

ال�سحية اأحد اأهم تلك العوامل التي 

توؤثر يف جودة الرعاية ال�سحية.

يعمل يف اليابان حالياً 319480 

ط��ب��ي��ب وط��ب��ي��ب��ة، مي��ث��ل ال���ذك���ور 

من   21.1% والإن������اث   78.9%
اإجمايل العدد، وهو ما ن�سبته 2.4 

طبيب لكل 1000 ن�سمة.

جامعة   82 ال��ي��اب��ان  يف  ت��وج��د 

تابعة  و8  42 حكومية،  طبية، منها 

جامعات   32 وع��دد  للمحافظات، 

جامعة  ن�سبته  م��ا  مت��ث��ل  خ��ا���س��ة. 

ن�سمة.  م��ل��ي��ون   1.6 ل��ك��ل  واح����دة 

ح�سب اجل���دول يف امل��رف��ق رق��م 1  

ح�سب نوع اجلامعة واملنطقة.

اجلامعات املو�شى بها

املو�سى  اجل��ام��ع��ات  ع���دد  يبلغ 

ال�سعودية  التعليم  وزارة  م��ن  بها 

ح�سب  طبية،  جامعة   57 باليابان 

اجلدول التايل، موزعة ح�سب نوعها 

»حكومية، حمافظات، اأهلية«:
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»اليابانية« هي اللغة الرسمية والوحيدة للتعليم الطبي في اليابان

57 جامعة طبية يابانية موصى بها
من وزارة التعليم السعودية

يوجد في اليابان 82 جامعة طبية منها 42 حكومية 
و8 تابعة للمحافظات و32 أهلية

الطالب األجانب يفضلون اختيار برنامج الدكتوراه 
الموحد كونه باللغة اإلنجليزية دراسة ونشرًا

عام 2004 أصبحت جميع الجامعات الحكومية 
»مؤسسات جامعية مستقلة« ماليًا وإداريًا

يعمل في اليابان حاليًا 319.480 طبيب وطبيبة ما 
نسبته 2.4 طبيب لكل 1000 نسمة

د. العنزي



صحة36  �لعدد 1398 - �لأحد 22 �شعبان 1442هـ �ملو�فق 4 �أبريل 2021م10

تجارب إلعطاء لقاح أسترازينيكا عن طريق االستنشاق
�إنها  �أك�����س��ف��ورد،  جامعة  ق��ال��ت 

من  للتحقق  در����س��ة  ب��دء  ب�سدد 

�مل��ن��اع��ي��ة بعد  ���س��ك��ل �ال���س��ت��ج��اب��ة 

طورته  �لذي  كورونا،  لقاح  �إعطاء 

�أ�سرت�زينيكا  �سركة  مع  بالتعاون 

و�ست�سمل  �ال���س��ت��ن�����س��اق،  ب��ط��ري��ق 

متطوعاً   30 م��ب��دئ��ي��اً  �ل��در����س��ة 

 18 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�سحاء 

و40 عاماً.

وك�����ان ب���اح���ث���ون ب��ري��ط��ان��ي��ون 

ق���د ق���ال���و� يف ���س��ب��ت��م��ر �مل��ا���س��ي 

يتم  الأن  م��ر���س��ح��ة  ل��ق��اح��ات  �إن 

طورتها  باال�ستن�ساق  �إع��ط��اوؤه��ا 

كوليدج  و�إمريال  �أك�سفورد  جامعة 

���س��ت��دخ��ل �ل��ت��ج��ارب ل��ل��ت��اأك��د مما 

مناعية  ��ستجابة  تثري  كانت  �إذ� 

�لتنف�سي. �جلهاز  مو�سعية يف 

�سركة  �أعلنت  بينما  ه��ذ�  ياأتي 

فعالية  �أن  م��وؤخ��ر�ً  �أ�سرت�زينيكا 

بلغت  لكوفيد19-  �مل�ساد  لقاحها 

لتجربتها  جديد  حتليل  يف   ،76%
�ملتحدة. �لواليات  �لرئي�سية يف 

�إىل  �لبيانات  �أح��دث  و��ستندت 

190 �إ�سابة بني �أكرث من 32400 
�ل���والي���ات  م�������س���ارك يف جت���رب���ة 

وبريو. وت�سيلي  �ملتحدة 

جديد  من  �أ�سرت�زينيكا  و�أك��دت 

جامعة  مع  طورته  �لذي  �للقاح  �أن 

 100% بن�سبة  فعال  �أوك�سفورد 

يف م��و�ج��ه��ة �الأ���س��ك��ال �حل���ادة �أو 

�حلرجة من �ملر�ض.

تبلغ  �للقاح  فاعلية  �أن  و�أ�سافت 

تزيد  �ل��ذي��ن  �لبالغني  ب��ني   85%
65 عاماً. �أعمارهم عن 

حيوياً  �أ�سرت�زينيكا  لقاح  ويعتر 

يف  كوفيد19-  �نت�سار  مو�جهة  يف 

ب�سبب  فقط  لي�ض  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء 

�للقاحات  من  �ملعرو�ض  حمدودية 

�أ���س��ه��ل  ن��ق��ل��ه  الأن  �أي�����س��اً  و�إمن�����ا 

�ملناف�سة. تلك  و�أرخ�ض من 

على  �أ�سرت�زينيكا  لقاء  وح�سل 

�أو  �مل�����س��روط  بالت�سويق  ت�سريح 

من  �أك��رث  يف  �ل��ط��ارئ  �ال�ستخد�م 

70 دولة.
ب�سكل  12 دولة  و�أوقفت حو�يل 

موؤخر�ً،  �للقاح  هذ�  تقدمي  موؤقت 

بعد تقارير تربط بينه وبني جتلط 

قليل جد�ً  لدى عدد  �لدم  نادر يف 

�لرقابة  هيئة  لكن  �الأ�سخا�ض،  من 

على �ل��دو�ء يف �الحت��اد �الأوروب��ي 

�للقاح  �إن  �ملا�سي  �الأ�سبوع  قالت 

�آمن.

كيف يعمل لقاح »كورونا«!

عالقة محتملة بين »كورونا« و»السكري«

�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ن�سرت 

لكيفية  مب�سًطا  �سرًحا   ،WHO
�الإن�سان  جل�سم  �للقاحات  حماية 

وتو�سيح  باالأمر��ض  �الإ�سابة  من 

�الأم��ر����ض  م�سببات  ودور  ملعنى 

و�الأج�سام �مل�سادة و�لعالقة بينهما، 

فيديوغر�فيك  مقاطع  خ��الل  م��ن 

ن�����س��رت��ه��ا �مل��ن��ظ��م��ة �الأمم���ي���ة عر 

من�سات  على  �لر�سمية  ح�ساباتها 

ملكافحة  جهودها  �سمن  �لتو��سل، 

�ل�سعوب  وت�سجيع  كورونا،  جائحة 

على �أهمية تلقي �للقاحات �مل�سادة 

للفريو�ض.

�لفيديوغر�فيك  مقاطع  وت�سرح 

�أن ج�سم �الإن�سان يحتوي على �آالف 

�الأج�سام �مل�سادة �ملختلفة، و�أنه يتم 

خط  »�أو  م�ساد  ج�سم  كل  تدريب 

�لدفاع �الأمامي« على �لتعرف على 

م�سببات  وحماربة  معني  م�ست�سد 

يهاجم  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن  �الأم���ر�����ض، 

ج�سم  جديد  ملر�ض  ُم�سبب  عامل 

م�ست�سًد�  ي�ستخدم  فاإنه  �الإن�سان، 

�الأج�سام  ت�ستطيع  ال  رمبا  جديًد� 

�مل�سادة �لتعرف عليه.

وب��ال��ت��ايل ف��اإن��ه يف ح��ال��ة وج��ود 

فريو�ض جديد، مثل فريو�ض كورونا 

م�ستعًد�  يكون �جل�سم  �ملُ�ستجد، ال 

ولهذ�  ب��ه،  �الإ�سابة  عند  للحماية 

ل�سنع  يحتاج  �الإن�سان  ج�سم  ف��اإن 

م�سبب  �سد  فعالة  م�سادة  �أج�سام 

ل��ل��ح��م��اي��ة منه  �مل���ر����ض �جل���دي���د، 

دور  ي��اأت��ي  هنا  وم��ن  م��ا،  بطريقة 

�للقاح.

لكيفية  �لتطرق  يتم  �أن  قبل  لكن 

ن�سرته  م��ا  بح�سب  �ل��ل��ق��اح،  عمل 

م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ف���اإن 

رئي�سية  م�����س��ط��ل��ح��ات   3 ه��ن��اك 

ينبغي معرفة معانيها، هي �لعو�مل 

�مل�����س��ب��ب��ة ل��ل��م��ر���ض و�مل�����س��ت�����س��د 

و�الأج�سام �مل�سادة.

هي  �الأم����ر������ض  م�����س��ب��ب��ات  �إن 

�جلر�ثيم �لتي ت�سبب �ملر�ض، وهي 

�أو  طفيليات  �أو  بكترييا  تكون  رمبا 

فريو�سات �أو فطريات.

�أم����ا �مل�����س��ت�����س��د ف��ه��و ج���زء من 

يت�سبب  و�ل���ذي  �مل��م��ر���ض،  �لعامل 

لالأج�سام  �الإن�سان  ج�سم  �إنتاج  يف 

»خ��ط��وط  ت�سبه  و�ل��ت��ي  �مل�����س��ادة، 

�ملناعة  �الأمامية« عن جهاز  �لدفاع 

�مل�سببة  �ل��ع��و�م��ل  حت���ارب  و�ل��ت��ي 

للمر�ض.

كيف يعمل �للقاح؟

�إن �للقاح هو جزء �سغري �سعيف 

�ملُ�سبب  �ل��ع��ام��ل  م��ن  خ��ط��ري  غ��ري 

�مل�ست�سد  يكون  و�ل���ذي  للمر�ض، 

جزًء� منه.

يف  باللقاح  �لتطعيم  يت�سبب  وال 

�الإ�سابة باملر�ض لكنه يقت�سر دوره 

يف  مناعية  ��ستجابة  حتفيز  على 

مبهمة  �لتطعيم  يقوم  �إذ  �جل�سم، 

تعليم �جلهاز �ملناعي للج�سم كيفية 

�الأج�سام  من  �ملنا�سب  �لنوع  بناء 

من  �مل�ستقبل  يف  حلمايته  �مل�سادة 

�لعو�مل �مل�سببة للمر�ض.

فاإنه عندما يو�جه ج�سم  وهكذ� 

�حلقيقي  �ملُمر�ض  �لعامل  �الإن�سان 

من  بالفعل  يتمكن  ف��اإن��ه  الح��ًق��ا، 

�لتعرف عليه �أو �كت�سافه ومكافحته 

ي�سيب  �أن  ق��ب��ل  عليه  و�ل��ق�����س��اء 

�جل�سم بالعدوى و�ملر�ض.

�لقطيع«  »مناعة  م�سطلح  �أم��ا 

ن�سرته  ف��ي��دي��وغ��ر�ف��ي��ك  ف��اأظ��ه��ر 

�لفئات  بع�ض  �أن  �الأممية  �ملنظمة 

تلقي  ميكنهم  ال  �الأ���س��خ��ا���ض  م��ن 

ما  �أنه  �إال  عديدة،  الأ�سباب  �للقاح 

ز�ل يف �الإمكان توفري �حلماية لهم، 

بهم،  �ملحيطني  تطعيم  مت  حال  يف 

وهذ� ما ي�سمى ب�»مناعة �لقطيع«.

و�أظ��ه��ر �إح�����س��اء ل���»روي��رتز« �أن 

ن�سمة  مليون   125 على  يزيد  ما 

�مل�ستجد  كورونا  بفريو�ض  �سيبو� 
ُ
�أ

على م�ستوى �لعامل، يف حني و�سل 

�لناجتة عن  �لوفيات  �إجمايل عدد 

�لفريو�ض �إىل مليونني و873،944.

بالفريو�ض  �إ�سابات  ت�سجيل  ومت 

يف �أكرث من 210 دولة ومنطقة منذ 

يف  �الإ�سابة  حاالت  �أوىل  �كت�ساف 

�ل�سني يف دي�سمر 2019.

مر�سى  �أن  �إىل  ب��اح��ث��ون  ن��ب��ه 

قد  منه  و�مل��ت��ع��اف��ون   »19 »ك��وف��ي��د 

�إن مل  ي�سابون بد�ء �ل�سكري، حتى 

يعانو� هذ� �ال�سطر�ب �ل�سحي قبل 

�لتقاط عدوى كورونا، وهو ما يثري 

طويلة  تاأثري�ت  �إز�ء  طبية  خماوف 

�سحيفة  وبح�سب  ل��ل��وب��اء.  �الأم���د 

»�إندبندنت« �لريطانية، فاإن باحثني 

يقيمون  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 

مبر�ض  �أ�سيبو�  من  لبيانات  قاعدة 

ب�»كوفيد  مر�سو�  بعدما  �ل�سكري 

يف  �ملخت�ض  �ل��ب��اح��ث  وق���ال   .»19
بجامعة  �الأي�����ض  عملية  ج��ر�ح��ات 

فر�ن�سي�سكو  ل��ن��دن،  يف  »كينغ�ض« 

حمتملة  عالقة  الحظ  �إن��ه  روبينو، 

بني فريو�ض كورونا ود�ء �ل�سكري.

ويحث �الأكادميي �لريطاين على 

�إجر�ء �ملزيد من �لبحوث ب�ساأن هذه 

فريو�ض  بني  للقلق  �ملثرية  �لعالقة 

كورونا �مل�ستجد ود�ء �ل�سكري.

�أكدو�  وكان عدد من �الأطباء قد 

»كوفيد  مر�ض  من  متعافني  �إ�سابة 

من  و�ل��ث��اين  �الأول  بالنوعني   »19
�ل�سكري.

�أن تكون  �لباحث روبينيو  ويرجح 

الأن  بالفعل،  قائمة  �لعالقة  ه��ذه 

كثريين  �أ�سخا�سا  �أن  هو  لوحظ  ما 

مر�سهم  �أث��ن��اء  بال�سكري  �أ�سيبو� 

ق�سري  وقت  بعد  �أو   ،»19 ب�»كوفيد 

من متاثلهم لل�سفاء.

يرجحون  �لباحثني  �أن  و�أ���س��اف 

ه���ذه �ل��ع��الق��ة ب��ني �مل��ر���س��ني، الأن 

�ل��ف��ريو���ض رمب��ا ي��ك��ون ق���ادر� على 

�لغذ�ئي  �لتمثيل  عمليات  �إرب���اك 

لل�سكر يف �جل�سم.

ومت �الإ�سر�ف على هذه �لدر��سة 

لندن  يف  »كينغ�ض«  جامعة  قبل  من 

خمت�سون  و�أق��ام  مونا�ض،  وجامعة 

�جلديدة  �ل�سكري  حل��االت  �سجال 

كورونا، ومت  و�سط م�سابي فريو�ض 

�ملا�سي،  يونيو  من  ب��دًء�  فيه  �لبدء 

و�أط��ل��ق عليه ����س��م »ك���ويف دي���اب«، 

وذلك �خت�سار� ل�»كوفيد ديابيت«.

�سابقا،  من�سورة  در����س��ة  وكانت 

ك�سفت �أن 20.6 يف �ملئة من �ملر�سى 

�خلفيفة  بني  �أعر��سا  عانو�  �لذين 

و�مل��ت��و���س��ط��ة، م��ن ج����ر�ء ك��ورون��ا، 

ج��دي��دة  �إ���س��اب��ة  ل��دي��ه��م  �سخ�ست 

ب��ال�����س��ك��ري، ت��ز�م��ن��ا م��ع �ل��دخ��ول 

للم�ست�سفى.

 « ب��روت��ني  �أن  �الأط���ب���اء  ويعتقد 

بفريو�ض  يرتبط  �ل��ذي   »ACE-2
�أع�ساء  يف  يوجد  �مل�ستجد،  كورونا 

لها عالقة بعمليات �لتمثيل �لغذ�ئي 

و�ملعي  �لبنكريا�ض  مثل  للغليكوز 

�ل�سغري و�لكبد و�لكلى، �إ�سافة �إىل 

�لرئة.

�إىل  بالباحثني  �الأم��ر  هذ�  ودف��ع 

فريو�ض  �أن  مفادها  فر�سية  بناء 

�ختالل  �إىل  يوؤدي  �مل�ستجد  كورونا 

�ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ت��م��ث��ي��ل  يف وظ���ائ���ف 

�إىل ظهور  ي��وؤدي  ما  وهو  للغلوكوز، 

م��ر���ض �ل�����س��ك��ري ل���دى ع���دد من 

مر�سى »كوفيد 19«.

»فريمانيزوماب« عالج جديد 
للصداع النصفي

يعكر  �لذي  �لن�سفي  �ل�سد�ع  من  �لعامل  حول  �لنا�ض  ماليني  يعاين 

�ل�سهر  يف  �الأق��ل  على  يوما   15 م��د�ر  على  وير�فقهم  حياتهم،  �سفو 

�لو�حد، �الأمر �لذي ينغ�ض معي�ستهم، لكن علماء بريطانيني متكنو� من 

�بتكار دو�ء جديد ميكن �أخذه عن طريق �حلقن يف �لفخذ �أو �لبطن، 

لعالج �ل�سد�ع �لن�سفي و�لتخل�ض من هذ� �ملر�ض.

تقليل  �مل�سمى »فرميانيزوماب« فعاال جد� يف  �لوقائي  �لعالج  ويعد 

عدد �الأيام �لتي ي�ساب فيها �الإن�سان بال�سد�ع �لن�سفي �إىل �لن�سف، 

كما �أنه ميكن من يعانون من هذه �مل�سكلة من �ال�ستجابة �إىل م�سكنات 

�الأمل مثل �الإيبوبروفني.

»فرميانيزوماب«  دو�ء  �أن  �لريطانية«  ميل«  »ديلي  �سحيفة  وذكرت 

�ململكة  يف  موؤخًر�  متاحة  �أ�سبحت  جديدة  عدة  �أدوي��ة  من  و�حد  هو 

�ملتحدة لعالج �ل�سد�ع �لن�سفي �ملزمن، وميكن حقن �ملري�ض بال�سد�ع 

�لن�سفي ب�سكل �سهري يف �ملعدة �أو �لفخذ، ومتنع �ملادة �لكيميائية �لتي 

يحتويها �لدو�ء �إطالق »�لببتيد« �ملرتبط بجني �لكال�سيتونني �لتي يتم 

�إطالقها يف �لدماغ.

�لن�سفي  �ل�سد�ع  من  وتعاين  عاما   42« فارينجتون  جينيفر  وتقول 

�إن �ملر�ض كان يهيمن على حياتها كلها،  3 عقود«:  منذ ما يقرب من 

 9 ملدة  مر�سية  �إج��ازة  يف  بالذهاب  ن�سحها  �لعام  طبيبها  �أن  لدرجة 

كليا، عندما عر�ض  فارينجتون  تغريت حياة  �أ�سهر   3 قبل  لكن  �أ�سهر، 

عليها �لطبيب فر�سة جتربة حقنة �سهرية من �لعالج �لوقائي �مل�سمى 

��ستعدت  قد  �أنني  �الآن  »�أ�سعر  فارينجتون:  وقالت  »فرميانيزوماب«. 

حياتي«.

يف  للغاية  فعاالً  �جلديد  �ل��دو�ء  يعد  ميل«  »ديلي  �سحيفة  وح�سب 

�إىل  بالن�سبة  لي�ض  و�أعر��سه،  �آالمه  وتخفيف  �لن�سفي  �ل�سد�ع  عالج 

�ل�سد�ع  بكابو�ض  �مل�سابني  من  كبري  لعدد  كذلك  بل  »فارينجتون« 

�لن�سفي.
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اأث���ن���ى ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ح�����س��ن 

القمر  م�سرع  على  امل�سرف  البداح 

KSU_« التعليمي  اال�سطناعي 

الفريق  ج��ه��ود  على   »CubeSat
امل�سارك يف امل�سروع، ودعم ورعاية 

اإجن�����ازاً  وع����ده  اجل��ام��ع��ة،  اإدارة 

وغري م�سبوق على م�ستوى  متقدماً 

يف  و�سلط  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات 

ه���ذا ال��ل��ق��اء ال�����س��وء ع��ل��ى ف��ك��رة 

واأبرز  املن�سودة،  واالأهداف  امل�سروع 

واخلطط  وال�سعوبات،  التحديات 

اأخ��رى  لنقاط  اإ�سافة  امل�ستقبلية، 

ذات عالقة بهذا االإجناز ..

القمر  ع��ن فكرة  ب��داي��ًة  - حدثنا 

KSU_« ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال�����ص��ن��اع��ي 

CubeSat« متى وكيف بداأت؟
الكلية  على  الفكرة  ُعر�ست  لقد 

املهتمني مبجال  زواره���ا  اأح��د  م��ن 

بدر  االأمري  الال�سلكية،  االت�ساالت 

ب��ن ف��ه��د ال��ف��ي�����س��ل، وم�����س��روع��ات 

املكعبة  اال���س��ط��ن��اع��ي��ة  االأق����م����ار 

»CubeSat« بداأت من عام 1999 
بوليتيكنك  كاليفورنيا  جامعة  يف  م 

وجامعة �ستانفورد وانت�سرت بعدها 

يف اجلامعات العاملية.

ولعدم وجود م�سروعات م�سابهة 

يف اجلامعات ال�سعودية، فقد تبنت 

 1437 عام  يف  الفكرة  هذه  الكلية 

ه� واأ�سند هذا امل�سروع ملركز االإبداع 

الهند�سة،  بكلية  الطالبي  واالبتكار 

بالعمل  يهتم  امل��رك��ز  ل��ك��ون  وذل���ك 

متعدد التخ�س�سات الذي يقوم فيه 

هند�سية  م�سكالت  بحل  ال��ط��الب 

حقيقية، واملركز يف ذلك يتكامل مع 

للكلية من حيث  الدرا�سي  الربنامج 

دعم اجلوانب العملية والتطبيقية.

القمر  م�����س��روع  انطلق  هنا  م��ن 

1437ه�  ال��ع��ام  يف  اال���س��ط��ن��اع��ي 

اال�سطناعية  لالأقمار  برنامج  كاأول 

ال�سعودية،  اجلامعات  يف  التعليمية 

م�ستوى  على  جامعة   300 �سمن 

العامل تتبنى م�سروعات م�سابهة.

وراء  املن�صودة من  الأه���داف  - ما 

م�صروع القمر؟

 »KSU_CubeSat« م�سروع 

ه����و م�������س���روع ت��ع��ل��ي��م��ي م��ت��ع��دد 

اجل��ام��ع��ة،  ل��ط��الب  التخ�س�سات 

الهدف منه تقدمي علوم وتكنولوجيا 

الف�ساء لطالب اجلامعة، وتدريبهم 

والتقنية  الهند�سية  امل��ه��ارات  على 

االأقمار  وبرجمة  بت�سميم  املرتبطة 

اال���س��ط��ن��اع��ي��ة، وذل���ك مب��ا يخدم 

املجال  ه��ذا  يف  ال�سعودية  خطط 

ول��ي��ك��ون خ��ري��ج اجل��ام��ع��ة ج��اه��زاً 

للعمل يف هذا املجال املهم.

ومن ثّم �سعى امل�سروع من اللحظة 

اإك�����س��اب  اإىل  الن��ط��الق��ه  االأوىل 

لت�سميم  الالزمة  املهارات  الطالب 

ال�سناعية لتحقيق  االأقمار  وبرجمة 

االأه���داف  و�سملت  م��ه��ام حم���ددة، 

��ا دع���م ق��درت��ه��م ع��ل��ى العمل  اأي�����سً

التخ�س�سات،  متعدد  فريق  �سمن 

اإب��داع��ي��ة  ح��ل��ول  اإىل  وال���و����س���ول 

للم�سكالت الهند�سة.

- ما اأبرز التحديات اأو ال�صعوبات 

التي واجهتكم يف تلك املرحلة؟

الأنه  كان حتديا؛  بكامله  امل�سروع 

ج��دي��د يف جم���ال جديد  م�����س��روع 

غماره،  خو�ض  للجامعة  ي�سبق  مل 

ت�سمنت  امل�����س��روع  اإدارة  اأي�����س��ا 

ال  امل�سروع  ك��ون  التحديات  بع�ض 

كانت  فيه  الطالب  وم�ساركة  �سفي 

تطوعية.

- ل���ن���ت���ح���دث ق���ل���ي���ا ع����ن ال��ق��م��ر 

ال�����ص��ن��اع��ي ك��م م��ن ال��وق��ت ا�صتغرق 

ل��ت�����ص��م��ي��م��ه وت����ط����وي����ره وم������ا اأب������رز 

التقنيات امل�صتخدمة فيه؟

ا�ستغرق امل�سروع مدة 6 �سنوات، 

وهو وقت اأطول من املتوقع ل�سببني: 

اأحدهما اأن امل�سروع جديد بالن�سبة 

لدى  ولي�ض  �سعود  امل��ل��ك  جلامعة 

�سابقة  خ���ربة  اأي  امل�����س��روع  ف��ري��ق 

فكانت البداية من ال�سفر، وال�سبب 

معينة  م��دة  امل�سروع  توقف  االآخ��ر 

حلني احل�سول على دعم من معايل 

رئي�ض اجلامعة.

وك����ان االه��ت��م��ام م��ن�����س��ب��ا على 

كل  يف  للطالب  التعليمي  اجل��ان��ب 

ت�سكيل  فبعد  مراحله،  من  مرحلة 

جمموعات  اإىل  وتق�سيمهم  الفريق 

الفرعية  االأن��ظ��م��ة  ت��ق��اب��ل  ف��رع��ي��ة 

امل�سروع  توجه  اال�سطناعي؛  للقمر 

جمموعة  لكل  الفر�سة  اإتاحة  اإىل 

م��ن��ه��م ل���ل���ت���درب ع��ل��ى اجل���وان���ب 

املرتبطة  وال��ربجم��ي��ة  الهند�سية 

عمل  ور���ض  مثل:  املجموعة،  بعمل 

ال�سغرى،  املتحكمات  ب��رجم��ة  يف 

الهند�سي،  والت�سميم  واالأردوي��ن��و، 

اال�سطناعية  ب��االأق��م��ار  واالت�����س��ال 

وغ��ريه��ا، وك��ذل��ك االه��ت��م��ام بقيام 

ال�سركات  م��ع  بالتوا�سل  ال��ط��الب 

توفري  جم��ال  يف  العاملة  العاملية 

باالإ�سافة  لالأقمار،  الالزمة  القطع 

االأر�سية  املحطة  جتهيز  ذلك،  اإىل 

على  واحل�����س��ول  الهند�سة،  بكلية 

املحلية  وال��ت�����س��اري��ح  ال��راخ��ي�����ض 

القمر  ل��ع��م��ل  ال���الزم���ة  وال��ع��امل��ي��ة 

ا�ستخدمت  وق���د  ب���ه،  واالت�����س��ال 

هذا  يف  املتوفرة  التقنيات  اأح��دث 

املجال على م�ستوى العامل.

فرعية  اأنظمة  يت�سمن  والقمر 

كامريا  وك��ذل��ك  وال��ط��اق��ة  للتحكم 

لتوليد  �سم�سية  وخ��الي��ا  ت�سوير 

هي  للقمر  التقنية  واملهمة  الطاقة، 

التقاط ال�سور لالأر�ض اأو للف�ساء اأو 

للقمر »احلقيقي« واإر�سالها للمحطة 

االأر�سية بكلية الهند�سة.

- م������اذا ع����ن ع�����دد امل�������ص���ارك���ن يف 

امل�����ص��روع وه��ل ه��ن��اك دور للطالبات 

وع�صوات هيئة التدري�س؟

 130 حوايل  امل�سروع  يف  �سارك 

واحلا�سب  الهند�سة  كلية  من  طالباً 

و6 من اأع�ساء هيئة التدري�ض، ومل 

يكن بينهم طالبات اأو ع�سوات هيئة 

م�سابقات  هناك  اأن  اإال  ت��دري�����ض، 

فيها  ����س���ارك  ب��امل�����س��روع  ت��رت��ب��ط 

بفاعلية طالبات من خمتلف كليات 

القمر  م�����س��اب��ق��ة  م��ث��ل  اجل��ام��ع��ة، 

 ،»CanSat« الُعلبة  اال�سطناعي 

واالبتكار  االإب��داع  نّظم مركز  والتي 

ن�سختني  الهند�سة  بكلية  الطالبي 

م��ن��ه��ا، وت��ن��اف�����ض ف��ي��ه��ا ال��ط��الب 

وبرجمة  ت�سميم  على  والطالبات 

علبة  حجم  يف  ا�سطناعية  اأق��م��ار 

امل�سروبات الغازية، واأطلقت الرتفاع 

م��ن��خ��ف�����ض ب��ا���س��ت��خ��دام ب��ال��ون��ات 

خا�سة.

KSU_« ت��ك��ل��ف��ة  ب��ل��غ��ت  ك����م   -

الف��را���ص��ي  وال��ع��م��ر   »CubeSat
له؟

ي��دور   ،»KSU_CubeSat«
منخف�ض  م���دار  االأر�����ض يف  ح���ول 

�سطح  عن  كم   600-500 بني  ما 

االأر�ض، وحتديداً على ارتفاع 580 

كم تقريبا عن �سطح االأر�ض ب�سرعة 

لذا  كلم/�ساعة؛   28000-27000
فاإننا يف ال�سعودية ن�ستطيع التقاط 

اإ�سارته خالل مدة تراوح بني 12-7 

دقيقة، ومن املتوقع اأن ي�ستمر مكوث 

القمر يف الف�ساء قرابة 24 �سهراً، 

بعدها �سيخرج من اخلدمة وي�ستمر 

يف الدوران حول االأر�ض وين�سم اإىل 

الكثري من احلطام الف�سائي.

فامل�سروع  التكلفة،  يخ�ض  وفيما 

بالفائدة  مقارنة  منخف�سة  تكاليفه 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وع���م���وم���ا االأق���م���ار 

»كيوب�سات«  ال�سغرية  ال�سناعية 

لذلك  املنخف�سة  بتكلفتها  معروفة 

تلجاأ لها بع�ض ال�سركات كبديل عن 

االأقمار الكبرية.

- ماذا عن امل�صتقبل وهل اأنتم يف 

طور العمل على اأقمار اأخرى؟

تف�سل  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض  م��ع��ايل 

م�����س��ك��ورا ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ب��دء 

القمر  م�����س��روع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 

الثانية،  ن�سخته  يف  اال�سطناعي 

وي�ستهدف ت�سميم قمر اأكرب الإجناز 

اأج���زاء  ت�سنيع  م��ع  بحثية،  م��ه��ام 

التي  اخل���ربات  اإىل  ا���س��ت��ن��اًدا  منه 

اكت�سبها الفريق من القمر االأول، مع 

الرئي�ض  التعليمي  الهدف  ا�ستمرار 

للم�سروع، وقد اأعطى معايل رئي�ض 

اجلامعة �سارة البدء يف امل�سروع منذ 

العلمية  املهمة  وح�سب  اأ�سبوعني، 

»البحثية« ميكن اأن ي�ستمر العمل 3 

�سنوات مع توفر امل�سادر املطلوبة.

وم�صاعر  - حدثنا عن م�صاعركم 

الفريق امل�صارك يوم الإطاق.

عملية  يتابع  امل�سروع  فريق  كان 

غامر  �سعور  هناك  وك��ان  االإط���الق 

ينطلق  ق��م��ره��م  ب���روؤي���ة  ب��ال��ف��رح��ة 

للف�ساء.

- كلمة �صكر ملن توجهها؟ وكلمة 

نختم بها هذا اللقاء؟

ك��ل االم��ت��ن��ان وال��ت��ق��دي��ر خل��ادم 

احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني و���س��م��و ويل 

رعاية  من  يوليانه  ملا  االأمني؛  عهده 

ودعم لكل ما من �ساأنه بناء االإن�سان 

يف ه����ذا ال��ب��ل��د، وك���ذل���ك اأ���س��ك��ر 

اهتمامه  على  التعليم  وزي��ر  معايل 

اجلامعة  رئي�ض  ومعايل  ومتابعته، 

ع��ل��ى دع��م��ه امل��ت��وا���س��ل، واأمت��ن��ى 

امللك  ج��ام��ع��ة  جت��رب��ة  حُت����دث  اأن 

بعلوم  االه��ت��م��ام  م��ن  م��وج��ة  �سعود 

اململكة  جلامعات  تنتقل  الف�ساء 

االأخ���رى  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 

هذه  مثل  يف  الطالب  يتناف�ض  واأن 

عمداء  اأ�سكر  كما  املهمة.  امل�ساريع 

ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة امل��ت��ع��اق��ب��ني على 

احلميزي،  خالد  د.  وه��م  امل�سروع 

العواد،  م�ساعد  د.  زاه��د،  وليد  د. 

امل�ساريع،  لهذه  الكبري  دعمهم  على 

وال�سكر للم�ساهم الرئي�ض يف جناح 

ال��ذي  ال��ط��الب  امل�سروع وه��م  ه��ذا 

ب��ذل��وا الكثري م��ن اجل��ه��د وال��وق��ت 

هذه  من  لال�ستفادة  ب�سغف  وعملوا 

الفر�سة التعليمية املتميزة.

اأ�ساد بتجربة اإطالق »KSU_CubeSat« وعده اإجنازًا غري م�سبوق.. د. البداح:

المشروع أحدث موجة اهتمام بعلوم الفضاء 
في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية

تبنت الجامعة فكرة القمر عام 1437 وأسند المشروع لمركز اإلبداع واالبتكار بكلية الهندسة

من أهداف المشروع تدريب الطالب على مهارات تصميم وبرمجة األقمار االصطناعية

يتضمن القمر أنظمة فرعية للتحكم والطاقة 
وكاميرا تصوير وخاليا شمسية لتوليد الطاقة

شارك في المشروع 130 طالبًا و6 من أعضاء هيئة 
التدريس واستغرق العمل عليه 6 سنوات

د. البداح مع عدد من اأع�صاء فريق العمل



العلمي  امل�ؤمتر  اأعمال  انطلقت 

ال����دويل ال��ث��اين ل��ع��ل���م ال��ري��ا���ض��ة 

والن�ضاط البدين، الأ�ضب�ع املا�ضي، 

�ضع�د  امللك  جامعة  نظمته  وال��ذي 

ممثلة بكلية عل�م الريا�ضة والن�ضاط 

»م�ضتقبل  ���ض��ع��ار  حت��ت  ال���ب���دين، 

الريا�ضة خالل الأوبئة والأزمات«.

امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  واأ���ض��اد 

الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�ضل 

وم��ض�عه،  بامل�ؤمتر  الريا�ضة  وزير 

تزال  ول  كانت  اململكة  اأن  م���ؤك��داً 

تعاملت  ال��ت��ي  ال����دول  اأوائ�����ل  م��ن 

اأزم��ة  م��ع  وك��ف��اءة  و�ضرعة  بحكمة 

للحفاظ على �ضحة  ك�رونا  جائحة 

على  واملقيمني  م�اطنيها  و�ضالمة 

خ��ادم  لت�جيهات  تنفيذاً  اأر���ض��ه��ا، 

�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 

و�ضاحب  �ضع�د،  اآل  عبدالعزيز  بن 

بن  حم��م��د  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�ضم� 

�ضلمان بن عبدالعزيز ويل العهد - 

حفظهما اهلل-.

واأ�ضار �ضم�ه خالل كلمته اإىل اأن 

الق�ضايا  من  ع��دداً  يناق�ش  امل�ؤمتر 

امل��ه��م��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��امل��م��ار���ض��ة 

ال��ري��ا���ض��ي��ة الآم��ن��ة خ���الل الأوب��ئ��ة 

والأزم��ات ال�ضحية، حيث يعّد هذا 

الهتمام  على  حياً  م��ث��الً  امل���ؤمت��ر 

الكبري الذي جتده البح�ث العلمية 

تط�ر  م��ن  ت�ضهده  وم��ا  ب��الدن��ا،  يف 

اأ�ضبحت  الأخرية، حتى  الأع�ام  يف 

رافداً يُ�ضهم يف عالج امل�ضكالت.

ال��ري��ا���ض��ة  وزي���ر  �ضم�  واأع�����رب 

هذا  ت��ضيات  ت�ضهم  باأن  اآماله  عن 

للريا�ضة  اآمنة  ممار�ضة  يف  امل�ؤمتر 

املجتمع  لت�ضاعد  البدنية  والأن�ضطة 

ب�ضكل  وال��ري��ا���ض��ي��ني  ع���ام  ب�ضكل 

طرق  اأف�����ض��ل  تطبيق  على  خ��ا���ش 

ال�ضالمة وال�قاية خالل املمار�ضات 

الريا�ضية.

رئي�ش  معايل  اأو���ض��ح  جانبه  من 

اأّن  العمر  ب��دران  الدكت�ر  اجلامعة 

�ضبل  مناق�ضة  على  ي��رك��ز  امل���ؤمت��ر 

التعامل مع جائحة ك�رونا يف املجال 

الريا�ضي، مبا يحقق 

م���ا���ض��ل��ة ال��ن�����ض��اط 

ال��ري��ا���ض��ي ال���ذي ل 

ل�ضحة  ع��ن��ه  غ��ن��ى 

ورفاهيتهم  الأف���راد 

وجتنب  وق���ت��ه،  املجتمع  وازده����ار 

الإ���ض��اب��ة ب��ال��ف��ريو���ش واحل����د من 

الريا�ضة  من  وال�ضتفادة  انت�ضاره 

م�ؤكداً  الأج�ضام،  مناعة  تق�ية  يف 

امل���ؤمت��ر وغ��ريه من  اأن تنظيم ه��ذا 

امل�ض�ؤولية  ح�ش  من  ينبع  الفعاليات 

الجتماعية لدى جامعة امللك �ضع�د، 

يف  والأكادميي  البحثي  دورها  ومن 

وهما  وامل��ج��الت،  العل�م  خمتلف 

بهما  تق�م  اللذان  وامل�ض�ؤولية  الدور 

من�هاً  لأهدافها،  حتقيقاً  اجلامعة 

يف ه���ذا ال�����ض��دد ب��دع��م ال��ق��ي��ادة 

للتعليم مبختلف م�ؤ�ض�ضاته 

ومراحله.

كلية  عميد  ثمن  فيما 

والن�ضاط  الريا�ضة  عل�م 

البدين الدكت�ر �ضليمان بن 

وزير  ل�ضم�  اجللع�د  عمر 

الريا�ضة ح�ض�ره للم�ؤمتر، 

ول��رئ��ي�����ش ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

لفعالياته  رع��اي��ت��ه  �ضع�د 

ودعمه امل�ضتمر لكلية عل�م 

الريا�ضة والن�ضاط البدين، 

مم��ا ���ض��اع��د ال��ك��ل��ي��ة على 

حتقيق العديد من اأهدافها 

هذا  اإق��ام��ة  ومنها  الإ�ضرتاتيجية 

من  النابع  ال��دويل  العلمي  امل���ؤمت��ر 

اأهداف روؤية اململكة 2030.

وا���ض��ت��م��ر امل����ؤمت���ر مل���دة ي���م��ني، 

ون��اق�����ض��ت ج��ل�����ض��ات��ه ال��ع��دي��د من 

امل��ه��م��ة يف جم��ال  امل��������ض����ع���ات 

والأزم���ات  الأوب��ئ��ة  خ��الل  الريا�ضة 

ال�ضحية من قبل عدد من الأ�ضاتذة 

م��ن دول مثل  وال��ع��ل��م��اء  واخل����راء 

ال�ليات املتحدة الأمريكية واإ�ضبانيا 

وال�ضني،  ورو�ضيا  وكندا  واأ�ضرتاليا 

ك��م��ا حت���دث يف امل���ؤمت��ر ع���دد من 

اخل�����راء وال��ب��اح��ث��ني م���ن ال����دول 

العربية واخلليج العربي، ومتحدثني 

ال���زارات  ميثل�ن  اململكة  داخل  من 

وال��ه��ي��ئ��ات واجل��ام��ع��ات وال��ل��ج��ان 

ال�ضع�دية.

كتبت: �ضارة ال�ض�يداء

املتف�قني  الطلبة  برنامج  نظم 

وامل�ه�بني م�ؤخراً، املجل�ش احل�اري 

قدمته  ع�����ض��ر،  ال���راب���ع  ال��ط��الب��ي 

احل��م��دان  جم��د  املتف�قة  الطالبة 

التيقظ  ع��ن  ت��ع��رف  »م���اذا  بعن�ان 

بالتعريف  اجلل�ضة  بداأت  الدوائي«. 

التي  واخلدمات  الدوائي،  بالتيقظ 

برنامج  من  وامل�ضتهدفني  يقدمها، 

التيقظ الدوائي، ثم طرحت ت�ضاوؤلً 

للح�ض�ر، ملاذا ل نكتفي باملعل�مات 

ال�اردة من الدرا�ضات ال�ضريرية قبل 

الت�ض�ق؟!

العالمات  اأه��م  اأي�ضاً  واأو�ضحت 

التي تدل على وج�د خلل يف ج�دة 

الع�ضبية،  وامل�ضتح�ضرات  الأدوي���ة 

وحت���دث���ت ع���ن الأع����را�����ش ال��ت��ي 

ي�ضتخدم  عندما  ال�ضخ�ش  ت�ضاحب 

دواء رديء اجل�دة، ثم �ضرحت كيفية 

اأو م�ضتح�ضر  دواء  تقدمي بالغ عن 

تُتخذ  التي  واأهم الإج��راءات  معني، 

ختمت  واأخ�����رياً  ب���الغ،  ورود  ع��ن��د 

الأ�ضئلة  املجال لطرح  بفتح  املجل�ش 

والرد على احل�ض�ر.
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انطالق حملة »بالدم ندعم« مببنى العيادات اخلارجية مب�شت�شفى امللك خالد اجلامعي

سفيرا فرنسا وأفغانستان
يزوران الجامعة

 

يراأ�ضه  باململكة  الفرن�ضية  ال�ضفارة  من  وف��د  �ضع�د  امللك  جامعة  زار 

�ضعادة ال�ضفري ل�دوفيك ب�يل �ضفري فرن�ضا لدى اململكة، وذلك ي�م الأحد 

1442/8/15ه� امل�افق 2021/3/28م، وكان يف ا�ضتقباله معايل رئي�ش 
اجلامعة الدكت�ر بدران بن عبدالرحمن العمر، وامل�ضرف على اإدارة التعاون 

الدويل والت�اأمة العلمية العاملية الدكت�ر م�زيد بن م�ضه�ر الرتكاوي.

والبحث  اجلامعي  التعليم  جمال  يف  املبذولة  اجله�د  اجلانبان  وناق�ش 

العلمي والتدريب الأكادميي، وزيادة فر�ش التبادل الأكادميي بني اجلامعات 

الفرن�ضية وجامعة امللك �ضع�د يف �ض�ء روؤية اململكة 2030.

مع  اأكادميية مميزة  لها عالقات  �ضع�د  امللك  اأن جامعة  الإ�ضارة  جتدر 

اجلامعات الفرن�ضية، وي�جد اتفاقيات تعاون اأكادميي معها. 

كما زار اجلامعة �ضعادة ال�ضفري اأحمد جاويد جمددي �ضفري جمه�رية 

1442/8/16ه�  الإثنني  ي�م  وذلك  اململكة،  لدى  الإ�ضالمية  اأفغان�ضتان 

امل�افق 2021/3/29م، وكان يف ا�ضتقباله معايل رئي�ش اجلامعة الدكت�ر 

بدران العمر، ووكيل اجلامعة الدكت�ر عبداهلل ال�ضلمان، وامل�ضرف على اإدارة 

التعاون الدويل والت�اأمة العلمية العاملية الدكت�ر م�زيد الرتكاوي.

وقد ناق�ش اجلانبان امل��ض�عات ذات الهتمام امل�ضرتك، واجله�د املبذولة 

والعمل  الأكادميي،  والتدريب  العلمي  والبحث  اجلامعي  التعليم  يف جمال 

وامل�ؤ�ض�ضات  اجلامعات  بني  والبحثي  الأكادميي  التبادل  فر�ش  زيادة  على 

التعليمية والبحثية يف جمه�رية اأفغان�ضتان الإ�ضالمية وجامعة امللك �ضع�د 

يف �ض�ء روؤية اململكة 2030.

حلقة نقاش »الممارسة
في تعليم العلوم« غدًا

تعليم  تط�ير  البحثي يف  التميز  مركز  الب�ضرية يف  التنمية  وحدة  تنظم 

حلقات  �ضل�ضلة  �ضمن  واثنني  املئتني  احللقة  »اأفكر«  والريا�ضيات  العل�م 

النقا�ش التي يعقدها املركز اأ�ضب�عياً بعن�ان »املدخل القائم على املمار�ضة 

امل�ضعبي  عبدالرب  زه��رة  الأ�ضتاذة  وتقدمي  اإع��داد  من  العل�م«  تعليم  يف 

الرتبية جامعة  بكلية  التدري�ش  املناهج وطرق  ق�ضم  الدكت�راه يف  مر�ضحة 

امللك �ضع�د، وذلك ي�م غد الثنني 1442/08/23ه�  2021/04/05م، يف 

متام ال�ضاعة الثامنة م�ضاًء عن طريق قاعات زوم الفرتا�ضية.

اعتماد أكاديمي لبرنامجين
في »إدارة األعمال«

املالية،  تخ�ض�ش  الأعمال  اإدارة  يف  العل�م  بكال�ري��ش  برناجما  ح�ضد 

العتماد  على  الت�ض�يق،  تخ�ض�ش  الأعمال  اإدارة  يف  العل�م  وبكال�ري�ش 

الراجمي الكامل للفرتة من ماي� 2016م اإىل اأبريل 2023م.

وتلقى الدكت�ر ب�ضام بن عبداهلل الب�ضام عميد كلية اإدارة الأعمال �ضهادة هيئة 

تق�مي التعليم والتدريب باملركز ال�طني للتق�مي والإعتماد الأكادميي، و�ضارك 

للتخطيط والتط�ير ممثلة يف عمادة  اأقيم ب�كالة اجلامعة  الذي  اللقاء  يف 

التط�ير واجل�دة وبرعاية معايل رئي�ش اجلامعة لتكرمي الرامج احلا�ضلة 

على �ضهادات العتماد الأكادميي ال�طني للعام اجلامعي 1442/1441ه�. 

وقدم �ضكره وتقديره لكل من وكيل الكلية للتط�ير واجل���دة، ورئي�ش ق�ضم 

والأق�ضام  ال�كالة  يف  امل�ضاركني  ولالأع�ضاء  الت�ض�يق،  ق�ضم  ورئي�ش  املالية، 

الأكادميية على مابذل�ه من جهد لتحقيق هذا الإجناز املثمر.

انطالق المؤتمر الدولي »مستقبل الرياضة خالل األوبئة واألزمات«

المجلس الحواري الرابع عشر يناقش »التيقظ الدوائي« 

بت�رشيف وزير الريا�ضة

الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�ضل

د. اجللع�د


