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ختام مؤتمر لبحث حلول مبتكرة للمياه
حت���ت رع���اي���ة خ����ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود  -حفظه
اهلل  -ونيابة عنه � -أي���ده اهلل -
افتتح معايل وزي��ر البيئة واملياه
وال��زراع��ة املهند�س عبدالرحمن
بن عبداملح�سن الف�ضلي ،امل�ؤمتر
ال����دويل ال��ت��ا���س��ع ل��ل��م��وارد املائية
والبيئة اجلافة الذي نظمته  -عرب
تقنية االت�صال املرئي  -جامعة امللك
�سعود ممثلة مبعهد الأمري �سلطان
لأبحاث البيئة واملياه وال�صحراء،
وم�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل
�سعود اخلريية ،ووزارة البيئة واملياه
وال��زراع��ة ،وذل��ك بح�ضور معايل
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران
العمر.
التفا�صيل �صـ 3

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

مناقشة ضبط الجودة واالستثمار
واالستدامة المالية ..في ملتقى
تغطية :د .طه عمر
افتتح م��ع��ايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر امللتقى
ال�سنوي ال��راب��ع ل��وك��ال��ة اجلامعة
للتخطيط والتطوير ال��ذي نظمته
ال��وك��ال��ة م��ع �أ���ص��ح��اب ال�����س��ع��ادة
وكالء الكليات والعمادات امل�ساندة
للتطوير واجل�����ودة ،وم�����س��اع��دات
ال���وك���ي�ل�ات ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة،
ور�ؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة،
و ُع��ق��د اف�ترا���ض��ي �اً ي���وم الأرب���ع���اء
�18شعبان 1442هـ ومت بثه عرب
ق��ن��وات التوا�صل باجلامعة ،ومت
تكرمي املتحدثني يف امللتقى بدروع
التفا�صيل �صـ 6
تذكارية.

آلية االختبارات النهائية  « 02كورونا » أدت ألكبر تغير في سلوك العالم منذ الحرب العالمية الثانية 05
حتاور م�رشف قمر اجلامعة ال�صناعي
طالب يدعون لجعل
االختبارات في الفترة المسائية
 KSU CubeSatأحدث موجة
اهتمام بعلوم الفضاء في جامعاتنا

ا�ستطالع :فهد احلمود
�أ�شاد عدد كبري من طالب اجلامعة بالقرار الكرمي القا�ضي بتقدمي
فرتة االختبارات النهائية للف�صل الدرا�سي احلايل ،وما تاله من �صدور
تو�ضيح من اجلامعة لآلية االختبارات ومواعيدها ،واعتربوه ق��راراً
�إيجابياً تقت�ضيه امل�صلحة العامة وي�صب يف �سياق الإجراءات االحرتازية
الواجب اتخاذها حيال جائحة كورونا ،لكنهم طالبوا يف ذات الوقت
بحل بع�ض الإ�شكاليات التي �سوف تنجم عن ه��ذه الآل��ي��ة ،و�أبرزها
�إ�شكالية التعار�ض بني فرتة االختبارات الف�صلية واالختبارات النهائية
والتي �سوف تكون فرتة ق�صرية للغاية ،وكذلك �إ�شكالية كرثة البحوث
والتكاليف واملتطلبات الواجب ت�سليمها قبل االختبارات..
التفا�صيل �صـ 8

 40متحدثًا عالميًا ومحليًا في
مؤتمر طب األسنان

حتت رعاية معايل رئي�س اجلامعة الدكتور ب��دران العمر نظمت
اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان امل��ؤمت��ر ال�سعودي العاملي الثاين
والثالثون لطب الأ�سنان « »SIDC 2021افرتا�ضياً ،خالل الفرتة - 19
� 21شعبان 1442هـ املوافق � 3 - 1أبريل 2021م.
�شارك فيه  40متحدثاً عاملياً وحملياً من اال�ست�شاريني ال�سعوديني من
اجلامعات ال�سعودية والقطاعات ال�صحية املختلفة.
التفا�صيل �صـ 3

امل�ستقبلية� ،إ�ضافة لنقاط �أخ��رى
ذات عالقة بهذا الإجناز ..

حوار  -حممد العنزي
�أث���ن���ى ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ح�����س��ن
البداح امل�شرف على م�شرع القمر
اال�صطناعي التعليمي «_KSU

 »CubeSatعلى ج��ه��ود الفريق
امل�شارك يف امل�شروع ،ودعم ورعاية
�إدارة اجل��ام��ع��ة ،وع����ده �إجن�����ازاً
متقدماً وغري م�سبوق على م�ستوى

اجل��ام��ع��ات ال�سعودية ،و�سلط يف
ه���ذا ال��ل��ق��اء ال�����ض��وء ع��ل��ى ف��ك��رة
امل�شروع والأهداف املن�شودة ،و�أبرز
التحديات وال�صعوبات ،واخلطط

التفا�صيل �صـ 11

 57جامعة
طبية يابانية
موصى بها من
وزارة التعليم

تتميز اليابان بارتفاع م�ستوى
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
خ�صو�صاً ،وذل���ك التميز مرتبط
بالتعليم ال��ت��أ���س��ي�����س��ي ال��ق��وي يف
مراحل التعليم الأ�سا�سية وما يليها،
وخ�صو�صا يف مرحلة البكالوريو�س
التي يكون القبول فيها يف غاية
ال�صعوبة ،ويتم فيها كذلك الإعداد
ال�شامل لطالب ال��ط��ب يف جمال
التخ�ص�ص وت��ك��ون ال��درا���س��ة فيها

باللغة اليابانية فقط.
وتقوم �أنظمة القبوالت اجلامعية
يف اليابان على نظام االختبارات
امل��ب��ا���ش��رة واخل��ا���ص��ة باجلامعات؛
�إما من خالل اختبارات مركزية �أو
اختبارات على ح��دة لكل جامعة،
ومن املعروف �أن كليات الطب هي
م��ن �أ���ص��ع��ب ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ي ميكن
احل�صول على القبول بها وذل��ك
���ض��م��ان��ا لأن ي��ك��ون ط��ال��ب الطب
م��ن ال��ط�لاب امل��ت��م��ي��زي��ن يف ه��ذا
التخ�ص�ص احليوي.

وه���ن���اك  57ج��ام��ع��ة ط��ب��ي��ة يف
ال��ي��اب��ان م��و���ص��ى ب��ه��ا م���ن وزارة
التعليم ال�سعودية ،وت�شهد �إقباال من
الطالب الأجانب ،لكن باعتبار �أن
اللغة اليابانية هي اللغة الر�سمية
واملعتمدة يف جميع مراحل التعليم
ال��ط��ب��ي م��اع��دا ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه
والزمالة يف بع�ض احل��االت ،لذلك
يف�ضل الطالب الأجانب االلتحاق
بربامج الدكتوراه يف اليابان دون
برامج البكالوريو�س واملاج�ستري..
التفا�صيل �ص 9

براءة اختراع في «أداة قياس
انحراف اإلطباق»

�سجل �أكادمييان �سعوديان يف جمال طب الأ�سنان مب�ست�شفى طب
الأ�سنان اجلامعي يف املدينة الطبية وكلية طب الأ�سنان بجامعة امللك
�سعود براءة اخرتاع من مكتب براءات االخرتاع الأمريكي لـ «�أداة قيا�س
انحراف الإطباق».
التفا�صيل �صـ 2
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آلية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

ا�ستناداً �إىل الأمر امللكي الكرمي
بتاريخ 1442/8/12هـ القا�ضي
بتقدمي اختبارات الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام الدرا�سي احلايل
1442هـ ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات،
على �أن حت��دد م�ؤ�س�سات التعليم
اجل��ام��ع��ي احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة
وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني مواعيد االختبارات ،على
�أن تكون نهاية جميع االختبارات
ق��ب��ل ب���داي���ة �إج�����ازة ع��ي��د الفطر
املبارك.
وب��ع��د االط�ل�اع ودرا���س��ة ف�ترات
االخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة للف�صل
ال��درا���س��ي ال��ث��اين للعام اجلامعي
1442هـ؛ فقد ق��ررت اجلامعة ما
ي�أتي:
 ا�ستمرار العملية التعليميةوتقدمي املحا�ضرات وف��ق الآليات
والإج�����راءات املعتمدة م��ن جمل�س
اجلامعة للف�صل الدرا�سي الثاين
للعام اجلامعي 1442هـ حتى يوم
اخلمي�س 1442/9/3هـ املوافق
2021/4/15م.
 ي����ج����وز ل���ل���ك���ل���ي���ات �إج�������راءاالختبارات للمقررات العملية قبل
بداية اختبارات مقررات الإع��داد
العام.

 تبد�أ اختبارات مقررات الإعدادال��ع��ام ي��وم الأح���د 1442/9/6هـ
املوافق 2021/4/18م.
 تكون بداية االختبارات النهائيةيوم الأحد 1442/9/13هـ املوافق
2021/4/25م ،وتنتهي بنهاية
دوام يوم اخلمي�س 1442/9/24هـ
املوافق 2021/5/6م.
 ت���ب���د�أ ف��ت��رات االخ���ت���ب���اراتالنهائية ال�ساعة � 9صباحاً وتكون
بداية فرتة االختبار لكل مقرر وفق
ما يعلن للطالب يف بوابة النظام
الأكادميي.
 ت�شكل ك��ل كلية ف��ري��ق عململتابعة �سري االختبارات النهائية،
والت�أكد من تطبيق جميع الإجراءات
االح�ت�رازي���ة ،وال��ت ��أك��د م��ن تطبيق
التباعد اجل�سدي يف جميع القاعات
واملرافق.
 �إل����زام اجلميع  -م��ن طالبومن�سوبني  -بتحميل التطبيقات
ال��ت��ي ت��و���ص��ي ب��ه��ا وزارة ال�صحة
«تباعد ،توكلنا� ،صحتي».
 على جميع من�سوبي اجلامعةوط�لاب��ه��ا احل���ر����ص ع��ل��ى تطبيق
الإج���راءات االح�ترازي��ة خالل �أداء
االمتحانات والبعد عن التجمعات
قبل وبعد فرتة االختبارات.

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

دورة في مهارات بناء وإعداد الجدول الدراسي

ع��ق��دت ع��م��ادة ���ش���ؤون القبول
والت�سجيل ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��م��ادة
تطوير املهارات دورة تدريبية حول
م��ه��ارات ب��ن��اء اجل����دول ال��درا���س��ي
و�إع��داده وما يرتبط به من تقارير
و�شا�شات يف نظام معلومات الطلبة
« »e-Registerوذل���������ك يف �إط��ار
ج��ه��ود العمادتني نحو رف��ع ج��ودة
�إعداد اجلداول الدرا�سية وحتقيق
تطلعات �إدارة اجلامعة نحو �ضبط
�إج����راءات �سري العملية التعليمية
وانتظام الطلبة مع بداية الف�صل
ال��درا���س��ي ورف����ع ك��ف��اءة الإن��ف��اق

والرت�شيد يف طرح ال�شعب.
ا�ستهدفت ال���دورة التي قدمها
رئي�س ق�سم الت�سجيل بعمادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل د .في�صل الدريهم
ووك��ي��ل الق�سم �أ .ن��اي��ف املخلفي؛
من�سوبي ال��ك��ل��ي��ات وال��ع��ام��ل�ين يف
�أق�����س��ام وجل����ان �إع�����داد وم��ت��اب��ع��ة
اجلدول الدرا�سي.
وركزت الدورة على �شرح املفاهيم
الرئي�سة لبناء اجل��دول الدرا�سي
ب���الإ����ض���اف���ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي،
و�شملت :التعرف على ال�شا�شات
ب���اجل���داول
والتقارير اخلا�صة

�سجل �أك��ادمي��ي��ان �سعوديان يف
جم���ال ط��ب الأ���س��ن��ان مب�ست�شفى
طب الأ�سنان اجلامعي يف املدينة
الطبية وكلية طب الأ�سنان بجامعة
امللك �سعود براءة اخرتاع من مكتب
براءات االخرتاع الأمريكي لـ «�أداة
قيا�س انحراف الإطباق».
و�أو���ض��ح��ت الباحثة يف برنامج
الدكتوراه يف علوم طب الأ�سنان،
تخ�ص�ص تقومي الأ�سنان ،الدكتورة
ح�صة الهوي�ش� ،أن بع�ض املر�ضى
يعانون من ميالن يف الفك العلوي
والأ���س��ن��ان على امل��ح��ور العر�ضي،
م�شرية �إىل �أن الأداة تتكون من
�إطار يف جزء �أفقي ممتد وزوجني
م���ن الأذرع اجل��ان��ب��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة
باجلزء الأفقي ميكن ف�صلها عن

وذراع عمودي يف منت�صف
بع�ض،
ٍ
مقدمة ال��ذراع الأفقي وجمموعة
قيا�س مو�ضوعة يف اجلزء اخللفي
من ال��ذراع الأفقي ت�ضم جماميع
ق��ي��ا���س «م��ن��ق��ل��ة» مت�صلة ب�شكل
دائ��ري باجلزء اخللفي من الذراع
الأفقي ،وقد مت و�ضع املنقلة ولوحة

واملجموعات يف النظام الأكادميي،
خ��ط��وات ب��ن��اء اجل���دول ال��درا���س��ي
و�إدخاله على النظام ،التغلب على
امل��ع��وق��ات ال��ت��ي تتعلق ب��اجل��دول
الدرا�سي و�إي��ج��اد حلول لها .كما
متت الإ���ش��ارة �إىل �أب��رز م�ؤ�شرات
قيا�س ج��ودة بناء و�إع��داد اجلدول
ال��درا���س��ي م��ع الأخ���ذ يف االعتبار
الطلبة املنتظمني واملتعرثين باخلطة
الدرا�سية واملتوقع تخرجهم.
و���ص��رح عميد ���ش���ؤون القبول
والت�سجيل الدكتور �سعد بن حمد
بن عمران �أن هذه الدورة �ستكون

ب ��إذن اهلل ن��واة لعدد من ال��دورات
ال���ت���ي ت���ه���دف ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات
من�سوبي اجل��ام��ع��ة ال��ع��ام��ل�ين يف
ال�����ش ��ؤون الأك��ادمي��ي��ة ل��رف��ع كفاءة
ال��ع��م��ل واال����س���ت���ف���ادة م���ن م���وارد
اجلامعة بال�شكل الأمثل ،وثمن د.
ب��ن ع��م��ران ج��ه��ود ع��م��ادة تطوير
امل��ه��ارات يف �إق��ام��ة و�إجن����اح هذه
الدورة .كما تقدم بال�شكر اجلزيل
للكليات التي بادرت برت�شيح عدد
من من�سوبيها على تعاونهم امل�ستمر
مع العمادة لكل ما من �ش�أنه تي�سري
العملية التعليمية.

براءة اختراع جديدة بمستشفى طب األسنان

ال��ع�����ض��ة املت�صلة ب��ه��ا ل��ت��دورع��ل��ى
املحورالأفقي.
م��ن جانبه �أك���د ال��دك��ت��ور خالد
املعمر� ،أ�ستاذ م�شارك بكلية طب
الأ���س��ن��ان� ،أن ال��ط��رق احل��ال��ي��ة يف
ال��ف��ح�����ص ال�����س��ري��ري جت���ري دون
حتديد درج��ة امليالن واالنحناءات

بالدقة املطلوبة؛ مما يتطلب �إجراء
فح�ص �إ�ضايف لتحديد درجة امليالن
ب�صورة دقيقة وتف�صيلية ،مبيناً �أن
�أداة قيا�س انحراف الإطباق تعطي
نتائج دقيق ًة وعملية عند احت�ساب
درجة امليالن �سريرياً وب�شكل �سهل
و�آم���ن ،م�شرياً �إىل �أن ه��ذه الأداة
ت�ستخدم يف الفح�ص ال�سريري حيث
يُطلب من املري�ض �أن يع�ض على
لوحة الع�ضة ،ويف حالة وجود ميالن
يف الإطباق يتم حتديد واحت�ساب
درج��ة امل��ي�لان با�ستخدام املنقلة،
وعليه يتبني للطبيب املعالج حتديد
درجة واجتاه امليالن يف تلك املرحلة
املبكرة من الفح�ص ال�سريري دون
احلاجة لإج���راء فحو�ص بالأ�شعة
ال�سينية �أو املقطعية.

�أطلقتها طالبات «الإر�شاد االجتماعي»

مبادرة «نرشدكم لسالمة صحتكم»
�أطلقت طالبات مقرر اال�ست�شارات والإر�شاد االجتماعي ،ق�سم الدرا�سات
االجتماعية بكلية الآداب ،وب�إ�شراف الدكتورة رمي �سعيد الأحمدي ،مبادرة
بالتزامن مع اليوم العاملي لل�صحة بعنوان «نر�شدكم ل�سالمة �صحتكم» ،مت
خاللها ا�ست�ضافة الدكتور ريا�ض الأحمدي ،ملناق�شة العديد من املحاور
ومنها :تعريف ال�صحة العامة� ،أهداف ال�صحة العامة� ،صحة املر�أة� ،صحة
الطفل� ،صحة امل�سنني ،الغذاء ،ريا�ضة امل�شي.
و�سبق ه��ذه امل��ب��ادرة �إع���داد م�سبق متثل يف �إط�ل�اق م��دون��ة وح�ساب
بتويرت « »Your_Health3ت�ضمن م�سابقات و�أ�سئلة ت�شويقية مثل:
كيف ميكن لل�شخ�ص �أن يحافظ على �صحته؟ ما التطبيقات التي ظهرت
م�ؤخرا و�ساعدت على مكافحة جائحة كورونا؟ �إ�ضافة للعديد من ت�صاميم
الإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو اجلذابة وتفعيل لقاءات مع املخت�صني
واخلرباء.

تجديد تعيين د .الشمسان
�أ���ص��در معايل وزي��ر التعليم ق���راراً �إداري���اً بتجديد
تعيني الدكتور �أو�س بن �إبراهيم ال�شم�سان عميداً لكلية
ال�صيدلة بجامعة امللك �سعود.

د .المنيع عميدًا لكلية
التربية
�أ�صدر معايل وزير التعليم الدكتور حمد �آل ال�شيخ
ق��راراً �إداراي��اً بتعيني الدكتور عثمان بن حممد املنيع
عميداً لكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود.

تجديد تكليف د .العبيداء
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة قراراً �إداراي�اً بتجديد
تكليف الدكتور حممد العبيداء ع�ضو هيئة التدري�س
بكلية طب اال�سنان بالإ�شراف على اجلمعية العلمية
وملدة عام.

البقاء لله
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل والدة كل من الدكتور �صالح بن عبدالعزيز
الفراج ،م�شرف مركز التدريب وخدمة املجتمع ،والدكتور �أ�سامة بن
عبدالعزيز الفراج ،عميد كلية املجتمع.
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته.

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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د .الفضلي يفتتح المؤتمر الدولي
التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة

حت���ت رع���اي���ة خ�����ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود  -حفظه
اهلل  -ونيابة عنه � -أي���ده اهلل -
افتتح م��ع��ايل وزي���ر البيئة وامل��ي��اه
وال���زراع���ة املهند�س عبدالرحمن
بن عبداملح�سن الف�ضلي ،امل�ؤمتر
ال����دويل ال��ت��ا���س��ع ل��ل��م��وارد املائية
والبيئة اجلافة الذي نظمته  -عرب
تقنية االت�صال املرئي  -جامعة امللك
�سعود ممثلة مبعهد الأمري �سلطان
لأبحاث البيئة واملياه وال�صحراء،
وم�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل

�سعود اخلريية ،ووزارة البيئة واملياه
وال��زراع��ة ،وذل��ك بح�ضور معايل
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران
العمر.
تطوير جذري
و�ألقيت خ�لال افتتاح فعاليات
امل����ؤمت���ر ع���دة ك��ل��م��ات رف���ع فيها
املتحدثون ال�شكر والعرفان خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل
عهده الأمني – حفظهما اهلل  -على
توجيهاتهما الدائمة ببذل اجلهد

الكبري لإح���داث تطوير ج��ذري يف
جميع جماالت التنمية يف اململكة،
�إ�ضافة �إىل االهتمام البالغ بدعم
امل��راك��ز البحثية واجل��ام��ع��ات يف
اململكة ورعاية الفعاليات العلمية
التي تقيمها ملا لها من �أهمية بالغة
يف الإ���س��ه��ام بتحقيق م�ستهدفات
ب��رام��ج ر�ؤي���ة اململكة  2030التي
ي���ؤم��ل عليها بعون اهلل يف تطوير
البحث العلمي يف اململكة وتقدمه
على الأ�صعدة كافة.
تطابق االهتمامات
وت�ضمن احلفل كلمة �ألقاها رئي�س
اللجنة الإ�شرافية العليا للم�ؤمتر
وامل�شرف على معهد الأمري �سلطان
لأب��ح��اث البيئة وامل��ي��اه وال�صحراء
والأمني العام جلائزة الأمري �سلطان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��امل��ي��ة للمياه،
الدكتور عبدامللك بن عبدالرحمن
�آل ال�شيخ� ،أكد فيها �أن �أهمية هذا
امل�ؤمتر تنبع من تطابق حماوره مع
االهتمامات الدولية التي يتم تناولها
على �صعيد املنظمات واجلمعيات
وم��راك��ز الأب��ح��اث يف معظم دول
ال��ع��امل و�أه��م��ه��ا امل�����وارد امل��ائ��ي��ة،
والتنمية امل�ستدامة ،و�إنتاج الغذاء،
و���س�لام��ة ال��ن��ظ��م البيئية والتغري
املناخي.
حلول مبتكرة
وق���د َم ن��ب��ذة ع��ن ج��ائ��زة الأم�ير
�سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه
التي جنحت يف ا�ستقطاب الباحثني
م��ن جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل للتقدم
للرت�شح لها ،وفاز بها عدد من كبار

العلماء يف العامل ب�أعمال �إبداعية
�أ�سهمت ب�شكل فاعل يف �إيجاد حلول
�شاملة ومبتكرة يف جمال املياه.
و�أب��ر َز دور معهد الأم�ير �سلطان
لأب��ح��اث البيئة وامل��ي��اه وال�صحراء
يف جامعة امللك �سعود يف ت�صميم
و�إج��راء البحوث العلمية وامل�شاريع
التطبيقية ،وخا�صة يف جمال ح�صد
وخ��زن مياه الأم��ط��ار وال�سيول يف
اململكة ،والت�شجري و�إنتاج الأطال�س
العلمية.
فائزو الدورة التا�سعة
�إث��ر ذل��ك مت ا�ستعرا�ض الفائزين
باجلائزة يف دورتها التا�سعة التي �أقيم
حفل ت�سليمها افرتا�ضياً يف نيويورك
يوم االثنني  22مار�س  2021بالتزامن
مع االجتماع عايل امل�ستوى للجمعية
العامة للأمم املتحدة ملناق�شة تنفيذ
الأه����داف وال��غ��اي��ات املتعلقة باملياه
لأجندة عام .2030

دور اجلامعة
ثم �ألقى معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر ،كلمة رحب
فيها بجميع امل�شاركني يف امل�ؤمتر
ال���ذي تن�سجم حم����اورة الرئي�سة
مع التوجيهات ال�سامية واخلطط
التي تبنتها حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني وما انبثق عنها من خطط
ا�سرتاتيجية وب��رام��ج وم�شروعات
للتحول الوطني.
وا���س��ت��ع��ر���ض دور ج��ام��ع��ة امللك
���س��ع��ود يف جم���ال امل��ح��اف��ظ��ة على
امل����وارد الطبيعية يف اململكة من
خالل خطتها اال�سرتاتيجية العامة،
وم���ب���ادرات التميز فيها وخا�صة
تلك املتعلقة ب����إدارة امل��وارد املائية
وتطويرها ،و�أكد معاليه دور املراكز
البحثية وكرا�سي البحث العلمي يف
اجلامعة يف �إجراء البحوث العلمية
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول م��و���ض��وع��ات خا�صة

بالبيئة وامل��ي��اه ون�شرها يف �أرق��ى
املجالت العلمية .عقب ذلك �شاهد
اجلميع فلماً وثائقياً ع��ن جامعة
امللك �سعود و�أبرز �إجنازاتها.
ا�ستدامة بيئية
ثم �ألقى معايل وزير البيئة واملياه
وال���زراع���ة امل��ه��ن��د���س عبدالرحمن
الف�ضلي ،كلمة يف ختام احلفل رحب
فيها بالعلماء امل�شاركني يف امل�ؤمتر
ومعظمهم م��ن الفائزين باجلائزة
والعاملني يف �أه��م امل��راك��ز البحثية
وامل��ج��ال�����س واجل��م��ع��ي��ات العلمية
يف ال��ع��امل ،و�شكرهم على تقدمي
خال�صة جتاربهم و�أبحاثهم العلمية
وابتكاراتهم التي �ست�سهم  -مب�شيئة
اهلل  -يف ايجاد حلول لق�ضايا البيئة
واملياه .وا�ستعر�ض �أن�شطة حكومة
اململكة يف جماالت البيئة واملياه التي
�أولتها جل اهتمامها وو�ضعت لها
اخلطط اال�سرتاتيجية والتنفيذية
وفق ر�ؤية اململكة  2030لبناء دولة
متكاملة ذات تنمية م�ستدامة يف
املجاالت كافة ومنها حتقيق ا�ستدام ًة
بيئ ّية مبا ي�ضمن املحافظة عليها
واحلد من فقدها وتلوثها.
كلمات ال�ضيوف
بعد ذل��ك �أع��ل��ن معاليه افتتاح
جل�سات امل�ؤمتر التي بد�أت بكلمات
�ضيوف ال�شرف من بينهم مديرة
مكتب الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء
اخلارجي �سيمونيتا ديبيبو ،ومعايل
رئي�س املجل�س العربي للمياه الدكتور
حممود �أب��و زي��د ،ورئي�س املجل�س
العاملي للمياه لوي فو�شون.

�أدى �إىل ت��راج��ع ال��ن�����ش��اط��ات يف
خمتلف �أنحاء العامل ،وق��د ت�أثرنا
بذلك فتوقفت ن�شاطاتنا العلمية
والتثقيفية احل�����ض��وري��ة وحت��ول��ت
�إىل ملتقيات افرتا�ضية ،ف�أقامت
اجلمعية يف العام املن�صرم امل�ؤمتر
العلمي االف�ترا���ض��ي الأول لطب
الأ�سنان يف بادرة ريادية هي الأوىل
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة وال�����ش��رق
الأو�سط ،وها نحن اليوم ومتا�شيا
م��ع الإج������راءات االح�ت�رازي���ة التي
فر�ضتها حكومتنا الر�شيدة للحد
من انت�شار جائحة كورونا ا�ضطررنا
لتحويل امل���ؤمت��ر ال�سعودي العاملي
لطب الأ���س��ن��ان «»SIDC-2021
�إىل م���ؤمت��ر اف�ترا���ض��ي ع��ن بعد،
ف�أرجو �أن نرفع جميعاً �أكف الدعاء
ونبتهل �إىل اهلل العلي القدير �أن
يرفع البالء ويحمي البالد والعباد
من هذا الوباء».
على العهد ما�ضون
وا�ستطرد ق��ائ�ل ً
ا« :ن��ع��اه��د اهلل
ور�سوله ،ثم قيادتنا احلكيمة وعلى
ر�أ�سها خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل -و�سمو ويل عهدهالأم�ي�ن الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان،
ب�أننا على العهد ما�ضون وبهمة
ع��ازم��ون ملتابعة امل�����س�يرة حتدونا
الرغبة ال�صادقة والعمل احلثيث
لنحقق للجمعية ال��ري��ادة املن�شودة

وطموحنا عنان ال�سحاب .وا�سمحوا
يل يف اخل��ت��ام �أن �أوج���ه م��ن هذه
املن�صة الإل��ك�ترون��ي��ة حتية �إج�لال
و�إكبار خلط الدفاع الأول جنودنا
البوا�سل املدافعني عن الوطن براً
وبحراً وجواً ،بوركتم يا حماة الوطن
واهلل يحفظكم ويحميكم».
اجلي�ش الأبي�ض
ك��م��ا ال ب��د م��ن ت��وج��ي��ه ال�شكر
والتقدير والثناء جلي�شنا الأبي�ض
من �أطباء وممر�ضني وم�ساعدين
وك��اف��ة املمار�سني ال�صحيني ومن
اجلن�سني ويف ك��اف��ة م�ست�شفيات
اململكة؛ ال��ذي��ن ب��ذل��وا وم��ا زال��وا
اجل��ه��د وال�����ص�بر واحل��ي��اة ملعاجلة
مر�ضانا من �أخطر جائحة عرفها
التاريخ احلديث ،بوركت جهودكم
يف �سبيل خدمة الإن�سانية� ،إنكم
ف��ع�ل ً
ا �أب���ط���ال ال�����ص��ح��ة� ،أب��ط��ال
الوطن».
برنامج علمي غني
ومت اع��ت��م��اد امل���ؤمت��ر ب��ع��دد 24
�ساعة تعليم طبي م�ستمر من الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية،
بالإ�ضافة اىل اعتماد � 24ساعة من
اجلمعية الأمريكية لطب الأ�سنان
 ،ADAو�ستقطب ه���ذا امل���ؤمت��ر
ال��ه��ام �أك�ث�ر م��ن  10500حا�ضر
من خمتلف بلدان العامل واملهتمني
بالربنامج العلمي الغني للم�ؤمتر
ال�سعودي العاملي لطب الأ�سنان.

اختتام مؤتمر طب األسنان «»SIDC-2021

حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب����دران العمر
نظمت اجلمعية ال�سعودية لطب
الأ�سنان امل�ؤمتر ال�سعودي العاملي
ال��ث��اين وال��ث�لاث��ون لطب الأ���س��ن��ان
« »SIDC 2021افرتا�ضياً ،خالل
الفرتة � 21 - 19شعبان 1442هـ
املوافق � 3 - 1أبريل 2021م.

متحدثون عامليون
�����ش����ارك ف���ي���ه  40م��ت��ح��دث��اً
ع��امل��ي��اً وحم��ل��ي��اً م��ن اال�ست�شاريني
ال�سعوديني من اجلامعات ال�سعودية
وال��ق��ط��اع��ات ال�صحية املختلفة،
وعقد خالله  8جل�سات علمية يف
خمتلف تخ�ص�صات طب الأ�سنان،
و���ش��م��ل��ت :زراع����ة الأ���س��ن��ان ،طب
الأ�سنان التجميلي ،تقومي الأ�سنان،
عالج ج��ذور الأ�سنان ،طب �أ�سنان
الأطفال ،وغريها من التخ�ص�صات
التي تالم�س حاجة املجتمع.
 7جوائز بحثية
ومت تنظيم  7جوائز بحثية :جائزة
البحث – فئة ط�لاب ال��درا���س��ات
العليا ،جائزة البحث – فئة �أطباء
الأ���س��ن��ان حديثي ال��ت��خ��رج ،جائزة
تقدمي حالة �سريرية لفئة الأطباء،
ج��ائ��زة تقدمي حالة �سريرية لفئة
الطالب ،جائزة املل�صقات العلمية
الإلكرتونية – فئة الأطباء ،جائزة
املل�صقات العلمية – فئة الطالب،

وتكرمي الفائزين لأف�ضل  3من كل
فئة ،بالإ�ضافة �إىل جائزة بالتعاون
م��ع ال��ق�����س��م ال�����س��ع��ودي للمنظمة
ال��ع��امل��ي��ة لأب���ح���اث ط��ب الأ���س��ن��ان
« »IADRوع���ر����ض للمل�صقات
الإلكرتونية.
معر�ض افرتا�ضي
كما �صاحب امل�ؤمتر معر�ض طبي
افرتا�ضي �شارك فيه �شركات طبية
وم�ؤ�س�سات لعر�ض �أحدث ما تو�صل
�إليه العلم يف جمال طب الأ�سنان،
�إ����ض���اف���ة اىل م�����ش��ارك��ة اجل��ه��ات
احلكومية التي تعنى بطب الأ�سنان
والتعريف باجلهود الطبية ال�سعودية
يف جميع قطاعاتها ال�صحية.
جمعية متميزة
م��ع��ايل رئي�س اجلامعة ق��ال يف
كلمته االفتتاحية« :تعد اجلمعية
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ط��ب الأ����س���ن���ان من
اجل��م��ع��ي��ات العلمية امل��ت��م��ي��زة يف
جامعة امللك �سعود ،وعلى م�ستوى
اململكة ككل ،وذلك بف�ضل �أن�شطتها
العلمية امل��ت��ع��ددة داخ����ل اململكة
وخ���ارج���ه���ا ،و���س��ع��ي��ه��ا ال���دائ���م يف
�إ�شراك القطاعات العلمية املختلفة
عند �إقامة امل�ؤمترات والن�شاطات
العلمية ،ف�ضلاً عن حر�صها الدائم
على دعم البحث العلمي واملبادرات
املجتمعية املتعددة».
جهود مميزة
و�أ�ضاف معاليه�« :أتوجه بال�شكر

والعرفان �إىل مقام �سيدي خادم
احلرمني وويل عهده الأمني على ما
يوليانه للتعليم وللبحث العلمي من
عناية خا�صة ،كما �أ�شكر للجمعية
وللجنة املنظمة للم�ؤمتر حر�صهم
على موا�صلة العمل وعقد امل�ؤمتر
يف هذه الظروف اال�ستثنائية ،وما
قدموه من جهود لإجن��اح فعاليات
امل�ؤمتر».
�أف�ضل جمعية �صحية
و�ألقى رئي�س اجلمعية ال�سعودية
لطب الأ���س��ن��ان ال��دك��ت��ور خليل بن
�إب��راه��ي��م العي�سى كلمة ج��اء فيها
«ت�أ�س�ست اجلمعية ال�سعودية لطب
الأ�سنان عام 1981م وعمل خالل
ت��ل��ك ال�����س��ن��وات ر�ؤ����س���اء و�أع�����ض��اء

جمال�س �إدارتها ال�سابقون وجميعهم
من رواد وفر�سان مهنة طب الأ�سنان
باململكة بكل جهودهم امل�شكورة على
رف��ع ���ش���أن مهنتنا يف كافة �أرج��اء
مملكتنا احلبيبة ،وعلى خطاهم
�سرنا ون�سري لنكمل م�سرية البناء،
و�أود �أن �أع��ل��ن بتحقيق جمعيتكم
املركز الأول ك�أف�ضل جمعية �صحية
للمرة العا�شرة على التوايل �ضمن
م�سابقة تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات
العلمية بجامعة امللك �سعود من بني
 54جمعية».
بادرة ريادية
و�أ�ضاف« :منذ عام ونيف تعاين
ال���ك���رة الأر����ض���ي���ة م���ن ت��داع��ي��ات
الإ�صابة بفريو�س كوفيد  19مما
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التعليم

تفقد مرافقها واملدينة الطبية ومدر�سة تعليم القيادة

د .آل الشيخ يزور جامعة القصيم
ويشهد توقيع عدة اتفاقيات

زار معايل وزير التعليم د .حمد �آل ال�شيخ ،الأحد املا�ضي � 15شعبان
1442هـ ،جامعة الق�صيم ،وتفقد م�شروعاتها ومرافقها التعليمية،
واملدينة الطبية ومدر�سة تعليم القيادة ،كما التقى �أع�ضاء جمل�س
اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�شاهد معر�ض الطلبة لالبتكارات
والت�صاميم الفنية .و�أ�شاد معايل وزير التعليم خالل زيارته للجامعة
ب�إجنازاتها ،وم��ا �شاهده من م�شاريع �إن�شائية ومنجزات �أكادميية
وبحثية ،والدور املجتمعي الذي تقدمه ،م�ؤكداً �أن الدور الذي تقوم به
جامعة الق�صيم يف جمال الوعي الفكري هو دور رائد .وث ّمن معاليه
ما حققته اجلامعة من جوائز وتقدم يف الت�صنيفات الدولية واملحلية،
وح�صولها على االعتماد امل�ؤ�س�سي الكامل وال�براجم��ي ،بالإ�ضافة
لدورها البحثي وما ن�شرته من �أبحاث يف الأوعية العاملية ،مقدماً �شكره
جلامعة الق�صيم على جهودها خالل جائحة كورونا وا�ستمرار التعليم
فيها عن بُعد يف �أول يوم �أُوقفت فيه الدرا�سة ح�ضورياً .ورحب معايل
رئي�س جامعة الق�صيم د .عبدالرحمن الداود مبعايل الوزير ،م�ؤكداً �أن
اجلامعة حتظى بدعم من قبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اهلل – ومتابعة وت�شجيع
من �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير د .في�صل بن م�شعل بن �سعود بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد
بن تركي بن في�صل بن تركي �آل �سعود نائب �أمري الق�صيم ،وب�إ�شراف
وتوجيه من معايل د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ وزير التعليم.
واطلع وزير التعليم خالل الزيارة على امل�ست�شفى البيطري اجلامعي
باجلامعة ،وال��ذي يُعترب �أك�بر م�ست�شفى بيطري ع��ام على م�ستوى
اململكة كم�ست�شفى متخ�ص�ص ،بعد ذلك ،زار املدينة الطبية باجلامعة،
والتي تُعترب �أول مدينة طبية �أكادميية مرجعية متخ�ص�صة ب�سعة 420
�سريراً مب�ساحة � 100ألف مرت مربع مبنطقة الق�صيم ،وتقدم الرعاية
ال�صحية املتقدمة ملواطني املنطقة واملقيمني على حد �سواء ،ثم جت ّول
يف مدر�سة جامعة الق�صيم لتعليم القيادة.
عقب ذلك� ،شهد وزير التعليم ،خالل زيارته للمقر الرئي�س للمدينة
اجلامعية ،توقيع مذكرة تعاون بني جامعتي الق�صيم وتبوك عن بُعد،
�إ�ضافة �إىل توقيع عقد �إن�شاء كر�سي ال�شيخ فهد بن عبد اهلل العوي�ضة
ً
عر�ضا لفيلم مرئي يحكي
للوعي الفكري واالنتماء الوطني ،ثم �شاهد
م�شاريع اجلامعة ،و�إجنازاتها ،وبراجمها و�أعداد طلبتها ومن�سوبيها،
بالإ�ضافة �إىل عدد �أبحاثها وم�ؤمتراتها العلمية ،بح�ضور من�سوبي
جمل�س اجلامعة.

 ..ويزور معهد الخطوط
الحديدية «سرب» في بريدة
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�إثر �صدور الأمر الكرمي بتقدمي االختبارات

وزير التعليم يلتقي رؤساء الجامعات

ناق�ش م��ع��ايل وزي���ر التعليم د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ مع ر�ؤ�ساء
اجلامعات ،يوم ال�سبت � 14شعبان
1442هـ ،ع�بر االت�����ص��ال امل��رئ��ي
عدداً من التقارير عن �سري العملية
التعليمية يف اجلامعات بعد �صدور
الأم����ر ال��ك��رمي ب��ت��ق��دمي اخ��ت��ب��ارات
الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي احلايل 1442هـ ،و�إنهاء
جميع االختبارات قبل بداية �إجازة
عيد الفطر املبارك.
وق��� ّدم د� .آل ال�شيخ يف بداية
االج��ت��م��اع ال�شكر والتقدير ملقام
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني و�سمو
ويل عهد الأم�ين -حفظهما اهلل-
ملا يقدمانه من دعم م�ستمر لقطاع

التعليم ال��ع��ام واجل��ام��ع��ي ،منوهاً
ب��ج��ه��ود اجل��ام��ع��ات ومن�سوبيها
ال�ستكمال العملية التعليمية عن بُعد
رغم الظروف اال�ستثنائية للجائحة.
وق���ال وزي���ر التعليم �إن الأم���ر
ال����ك����رمي ب���ت���ق���دمي االخ���ت���ب���ارات
يتطلب العمل على �إنهاء املقررات
الدرا�سية ،وتعزيز عمليات القيا�س
وال���ت���ق���ومي ل���رف���ع ن�����واجت ال��ت��ع��لّ��م
فيما تبقى من �أ�سابيع الدرا�سة،
واال���س��ت��ع��داد املبكر لالختبارات،
م�����ش�يراً �إىل �أه��م��ي��ة تطبيق كافة
الإجراءات االحرتازية �أثناء ح�ضور
الطلبة لالختبارات.
و�أ�ضاف معاليه �أن اجلامعات هي
البوابة الرئي�سة خلدمة املجتمع،

وم���ن ه���ذا املنطلق عليها العمل
على �إعادة هياكلها التنظيمية وفق
احتياجات املرحلة ،و�سوق العمل،
وتعزيز كفاءة املنظومة التعليمية،
وامل�������ش���ارك���ة يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
امل�ستدامة للوطن ،داعياً �إىل اتخاذ
كافة اال�ستعدادات للف�صل ال�صيفي
يف اجلامعات ،ومنح الأولوية للطلبة
الأكرث احتياجاً للت�سجيل.
و�أ�شار وزي��ر التعليم �إىل �أهمية
العمل ب��وح��دات التوعية الفكرية
وف���ق ال��ق��واع��د امل��ن��ظ��م��ة وال��دل��ي��ل
الت�شغيلي املعتمد ،مب��ا ي��ع��زز من
عمليات احل��وك��م��ة ،م�����ش��دداً على
دور اجلامعات يف تعزيز قيم الوالء
للدين ث��م ل���والة الأم����ر ،واالن��ت��م��اء

ل��ل��وط��ن ،ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة امل��واط��ن��ة
واالع��ت��دال والو�سطية والت�سامح
بني من�سوبي اجلامعات ،داعياً �إىل
حماية امل�ؤ�س�سات التعليمية من �أي
مهددات تنعك�س �سلبا على �سمعتها
وع��ل��ى ال���وط���ن ،وم��واج��ه��ة الفكر
املتطرف ومعاجلة �آث��اره ،وت�شجيع
امل���ب���ادرات العلمية وال��ب��ح��ث��ي��ة يف
الق�ضايا الفكرية ،ور�صد املخالفات
والأف���ك���ار وال�سلوكيات املتطرفة
واملنحلة.
ح�ضر االجتماع معايل نائب وزير
التعليم للجامعات والبحث واالبتكار
د .حم��م��د ال�����س��دي��ري ،ور�ؤ����س���اء
اجلامعات ،وعدد من امل�س�ؤولني يف
الوزارة.

تهدف لتعاون �إ�سرتاتيجي يف بحوث ودرا�سات �سيا�سات التعليم

مذكرة تعاون بين وزارة التعليم ومركز
الملك فيصل للبحوث

وق��ع��ت وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م الأح���د
املا�ضي ،يف مقر ال����وزارة ،مذكرة
ت���ع���اون م���ع م���رك���ز امل���ل���ك في�صل
للبحوث وال��درا���س��ات الإ�سالمية؛
بهدف �إيجاد تعاون �إ�سرتاتيجي يف
جم��االت البحوث وال��درا���س��ات يف
�سيا�سات التعليم ،مب��ا ميكن من
تبادل املعلومات والآراء والأفكار،
ون���ق���ل اخل���ب��رات وامل���ع���رف���ة بني
اجلانبني ،وتنفيذ �أن�شطة م�شرتكة.
وم�� ّث��ل وزارة التعليم يف توقيع
امل��ذك��رة التي �ست�ستمر مل��دة ثالث
�سنوات ،وكيل ال���وزارة للتخطيط
والتطوير د .عبدالرحمن ال�براك،
فيما مثل امل��رك��ز الأم�ي�ن ال��ع��ام د.
�سعود ال�سرحان.
وت����أت���ي م���ذك���رة ال���ت���ع���اون بني
وزارة التعليم ومركز امللك في�صل

للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية يف
�إطار توجه الوزارة يف التعاون مع
اجلهات التعليمية والبحثية ذات
العالقة لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية
اململكة  2030يف �إي��ج��اد تعليم
متميز لبناء جمتمع معريف مناف�س

ع��امل�� ًي��ا ،ورف����ع ج����ودة خم��رج��ات
العملية التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل
زي��ادة فاعلية البحث العلمي يف
تطوير �سيا�سات التعليم ،وتنمية
ال�����ش��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة
�إىل االرت��ق��اء مب��ه��ارات وق���درات

من�سوبي التعليم لتمكني املجتمع
من حتقيق النمو االقت�صادي يف
اململكة والتنمية امل�ستدامة.
وتت�ضمن جماالت التعاون يف هذه
املذكرة ،التعاون البحثي مع مركز
بحوث �سيا�سات التعليم ،فيما يتعلق
ببحوث ودرا���س��ات م��وف��دي وزارة
التعليم للماج�ستري وال��دك��ت��وراه،
وت����ب����ادل ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات
واملعارف البحثية بني اجلانبني� ،إىل
جانب امل�شاركة يف ور�ش العمل التي
يعقدها اجل��ان��ب��ان ،وتنظيم ور���ش
عمل وحلقات نقا�ش م�شرتكة مع
القطاعني العام واخلا�ص ،بالإ�ضافة
�إىل ت���ب���ادل ال����زي����ارات ملناق�شة
املو�ضوعات البحثية امل�شرتكة ،فيما
�سيتم ت�شكيل فريق من اجلانبني
ملتابعة تنفيذ بنود املذكرة.

�أ�صدر معايل وزير التعليم د .حمد
�آل ال�شيخ ،خطتي الإيفاد واالبتعاث
ل�����ش��اغ��ل��ي و����ش���اغ�ل�ات ال��وظ��ائ��ف
التعليمية ل�ل�أع��وام الثالثة املقبلة؛
اعتباراً من الف�صل الدرا�سي الأول
لعام 1443هـ ،وذل��ك انطالقاً من
توجهات الوزارة نحو تطوير قدرات
من�سوبيها ودعمهم للقيام ب�أدوارهم
ال��ف��اع��ل��ة ال��ت��ي ت�سهم يف حتقيق
�أهداف ر�ؤية اململكة  .2030و�أكدت
وزارة التعليم على كافة قطاعات
ال��وزارة ،وجميع الإدارات التعليمية
ومكاتب التعليم باململكة؛ االلتزام
بال�شروط وال�ضوابط والتخ�ص�صات
املعلنة يف خطتي الإيفاد واالبتعاث

وعدم جتاوزهما ،والرفع برت�شيحات
من�سوبيهم ل�ل��إدارة العامة للإيفاد
واالب��ت��ع��اث ع�بر اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة
يف ن��ظ��ام ف���ار����س ،ووف����ق �سل�سلة
االعتمادات واجلدول الزمني لكل من
الربناجمني .وحددت الوزارة �شروط
برنامج الإيفاد ل�شاغلي و�شاغالت
الوظائف التعليمية يف �أن يكون القبول
نهائ ًيا غري م�شروط ،و�إرف��اق خطة
درا�سية معتمدة من عمادة الدرا�سات
العليا ،وكذلك �أال يتم رفع �أي طلب
تر�شيح يكون فيه القبول ���ص��اد ًرا
وف ًقا لنظام الدرا�سة بنهاية الأ�سبوع
�أو ال��درا���س��ة امل�سائية ،و�أن يجتاز
جميع املر�شحني املقابلة ال�شخ�صية

يف الإدارة التعليمية التابعني لها
واملقابلة بجهاز ال����وزارة ملر�شحي
الدكتوراه� ،إىل جانب �أال تتحمل وزارة
التعليم �أي ر�سوم مالية تطلبها جهة
الدرا�سة� ،أما فيما يتعلق باالبتعاث
للدرا�سة يف اخل��ارج ،في�شرتط ب�أن
يكون القبول يف اجلامعات املعتمدة
وامل�صنفة ع��امل�� ًي��ا ،ف�ضلاً على �أن
يكون القبول نهائ ًيا غري م�شروط ملن
تخ�ص�صه لغة �إجنليزية �أو ملن ح�صل
على م�ؤهله من خارج اململكة �شرط
معادلته ،و�أن يكون القبول واخلطة
الدرا�سية مرتج ًما معتمدًا وم�صد ًقا
م��ن امللحقية التعليمية ،وك��ذل��ك
�أن تت�ضمن خطة ال��درا���س��ة م��واد

منهجية درا�سية� ،إ�ضافة �إىل البحث
والر�سالة ،و�أن يجتاز املر�شح املقابلة
ال�شخ�صية بجهاز ال���وزارة لدرا�سة
درجتي املاج�ستري والدكتوراه.
وي���أت��ي اع��ت��م��اد خطتي الإي��ف��اد
واالب��ت��ع��اث �ضمن برنامج الت�أهيل
الأكادميي ل�شاغلي الوظائف التعليمية
القائم على دعم املو�ضوعات النوعية
ذات العالقة ب�أولويات التعليم وتلبية
اح��ت��ي��اج من�سوبيه ،وتهيئة فر�ص
الإي��ف��اد واالبتعاث للدرا�سة داخل
وخ��ارج اململكة؛ لرفع كفاءة �شاغلي
الوظائف التعليمية وتنمية معارفهم
ومهاراتهم وجتاربهم مبا يتنا�سب مع
احتياجات الوزارة ومن�سوبيها.

صدور خطتي اإليفاد واالبتعاث لشاغلي
الوظائف التعليمية

كما زار معاليه ،مقر املعهد ال�سعودي التقني للخطوط احلديدية
“�سرب” مبدينة بريدة يف منطقة الق�صيم ،واطلع على مرافق املعهد،
وقاعاته التعليمية والتدريبية ،وبراجمه املنفذة.
وكان يف ا�ستقبال معاليه حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني د� .أحمد بن فهد الفهيد ،ومدير عام املعهد م .عبدالعزيز
ال�صقري .وعبرّ معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
د� .أحمد بن فهد الفهيد عن �شكره ملعايل وزير التعليم رئي�س جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة على هذه الزيارة التفقدية ملعهد �سرب ،ووقوفه ميدانياً
على الربامج التدريبية ،م�شرياً �إىل �أن املعهد يُعد م�ؤ�س�سة تدريبية
نوعية ،يتخ�ص�ص املتدربون فيه بعدة تخ�ص�صات حيوية تتعلق ب�صناعة
اخلطوط احلديدية ،ومن بينها قيادة القطارات و�صيانتها ،والإ�شارات
والتح ّكم ،لتغذي االحتياج املتوا�صل يف توفري العن�صر الوطني ال�شاب
وامل�ؤهل ملثل هذه الوظائف الدقيقة.
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قــــــــــــــــرأت لك..

�شمل  4م�سارات و 8انحيازات معرفية

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

�أك�����د ال���ب���اح���ث ���س��ع��ود ���ص��ال��ح
ال��رخ��ي�����ص ،ع�����ض��و جم��ل�����س �إدارة
امل���ن���ظ���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ت�����س��وي��ق
االجتماعي� ،أن العامل اليوم ي�شهد
تغي ب�سلوكيات الب�شر منذ
�أك�بر رّ
احلرب العاملية الثانية ،حيث ي�أتي
ه��ذا التحول ال�لاف��ت نتيجة ب��روز
ث��م��ان��ي��ة �أمن����اط ���س��ل��وك��ي��ة ج��دي��دة
�أفرزتها جائحة كورونا منذ اندالعها
نهاية عام .2019
ج��اء ذل��ك بالتزامن م��ع �صدور
تقرير «�سلوكيات جائحة كورونا
يف �ضوء علم ال�سلوك واالنحيازات
امل��ع��رف��ي��ة» ،وال���ذي يعد الأول من
نوعه لر�صد �أب��رز ال�سلوكيات التي
تغريت يف الآونة الأخرية لدى النا�س
من منظور �سلوكي يف دول جمل�س

التعاون اخلليجي.
كما يتزامن �إ�صدار التقرير مع
مرور عام كامل منذ اكت�شاف �أوىل
ح��االت الإ���ص��اب��ة بفريو�س كورونا
امل�ستجد يف املنطقة مطلع العام
املن�صرم.
و�أو�ضح �أن هذا التقرير يهدف �إىل

ت�سليط ال�ضوء على �سلوكيات �أفراد
املجتمع واحلكومات مع التداعيات
ال�صحية يف جميع مراحل اجلائحة
من مرحلة انت�شارها �إىل احلماية
والوقاية.
و�أ����ض���اف «ك����ان ل���زام���اً علينا
�أن نطلق على ع��ام « 2020ع��ام

دراسات

ال�سلوك» ملا �أظهرته لنا اجلائحة
ال�صح ّية من اعتماد ملحوظ على
�سلوكيات الب�شر ،ب��دءاً من لب�س
ال��ك��م��ام��ة ،وال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي،
وع���زل ك��ب��ار ال�����س��ن ،و�إغ�ل�اق دور
ال��ع��ب��ادة ،ف�����ض� ً
لا ع��ن ت��وج��ي��ه��ات
احل���ج���ر امل���ن���زيل �أو ال���ب���ق���اء يف
امل��ن��ازل ،و�إي��ق��اف حركة الطريان،
والتطعيم وغريها.
وت�ضمن التقرير �أب���رز ثمانية
ت��وج��ه��ات �أو م��ا ت�سمى علمياً بـ
«ان���ح���ي���ازات م��ع��رف��ي��ة» �أ ّث�����رت يف
�سلوكيات النا�س منذ بداية جائحة
كورونا� ،إىل جانب �أربعة م�سارات
اتّبعتها احلكومات لتحفيز النا�س
على تبني ال�سلوكيات االجتماعية
واالحرتازية.
كما ت�ضمن التقرير خارطة طريق
نحو التعايف التدريجي من اجلائحة،
و�سبل حتفيز املواطنني نحو التطعيم
ال �س ّيما مع �إدراج منظمة ال�صحة
العاملية حالة ال�ت�ردد يف التطعيم
ك�أحد �أكرب مهدّ دات ال�صحة العامة.
كما ّ
خل�ص التقرير م�سارات تغيري
ال�سلوك الأرب��ع��ة ،وه��ي التغيريات
الت�شريعية والقانونية ،والتوعية
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،وال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة،
والأعراف املجتمعية.

 ٪80يثقون بالروبوتات أكثر من البشر في إدارة
الشؤون المالية

ك�شفت درا���س��ة حديثة مل�ؤ�س�سة
«�أورك����ال» املعنية بالتمويل و�إدارة
ال�������ش����ؤون امل��ال��ي��ة �أن  81%من
ال�سعوديني يثقون بالروبوتات �أكرث
من الب�شر يف �إدارة ال�ش�ؤون املالية
وخا�صة بعد فرتة جائحة كورونا.
و�شملت الدرا�سة العاملية �أكرث
من � 9آالف م�ستهلك ورجل �أعمال
يف  14دول��ة خمتلفة بينها اململكة
العربية ال�سعودية ،ووج���دت ب��أن
انت�شار جائحة كوفيد -19زاد من
القلق واحل��زن واخل��وف بني النا�س
ح���ول ال�����ش���ؤون امل��ال��ي��ة يف جميع
�أنحاء العامل ،وغري الثقة مبن يدير
ال�ش�ؤون املالية ب�سبب ت�سبب انت�شار
جائحة كوفيد -19بالقلق واحلزن
واخلوف املتعلق بال�ش�ؤون املالية.
كما �أ���ض��رت اجل��ائ��ح��ة العاملية
ب��ع�لاق��ة ال��ن��ا���س ب��امل��ال يف امل��ن��زل
والعمل كالتايل:
 -ي�شعر  94%من قادة ال�شركات

بالقلق ب�ش�أن ت�أثري انت�شار جائحة
كوفيد -19على �شركاتهم حيث
ارت��ك��ز م��ع��ظ��م قلقهم ح���ول ب��طء
ال��ت��ع��ايف �أو ال���رك���ود االق��ت�����ص��ادي
 52%وتخفي�ضات امليزانية 39%
والإفال�س .28%
 يعتقد  83%من امل�ستهلكني�أن الروبوتات ق��ادرة على اكت�شاف
عمليات االحتيال  34%وخف�ض
الإنفاق  29%واال�ستثمار يف �سوق

الأوراق املالية .18%
 ي��ع��ت��ق��د  59%م����ن ق����ادةال�شركات �أن الروبوتات �ستحل حمل
املخت�صني يف �إدارة ال�ش�ؤون املالية
ل���دى ال�����ش��رك��ات خ�ل�ال ال�سنوات
اخلم�س املقبلة.
 يعتقد  48%من امل�ستهلكني �أنالروبوتات �ستحل حمل اال�ست�شاريني
املاليني ال�شخ�صيني خالل ال�سنوات
اخلم�س املقبلة.

 �أ�شار  86%من امل�ستهلكني ب�أنغ�ّي� الطريقة التي
انت�شار ال��وب��اء رّ
ي�شرتون بها ال�سلع واخلدمات.
 �أ�شار  92%من امل�ستهلكني ب�أن�أحداث عام  2020غريت �شعورهم
حيال التعامل مع النقود.
 ت�ستخدم  62%من ال�شركاتتقنيات الذكاء اال�صطناعي لإدارة
عملياتها املالية.
وق�����ال ي���ورج���ن ل��ي��ن��دن��ر ن��ائ��ب
الرئي�س الأول للت�سويق العاملي
لدى «�أوركال»�« :أ�صبحت العمليات
املالية يف عاملنا ال�شخ�صي واملهني
رقمية ب�شكل متزايد على مدى
ال�سنوات املا�ضية و�أدت �أح��داث
ع����ام � 2020إىل ت�����س��ري��ع ه��ذا
االجت���اه ،وغ��دت الرقمنة الو�ضع
ال��ط��ب��ي��ع��ي اجل���دي���د ،ح��ي��ث تلعب
تقنيات مثل ال��ذك��اء اال�صطناعي
وروبوتات املحادثة دوراً حيوياً يف
�إدارة ال�ش�ؤون املالية».

�أماطت درا�سة �أعدها باحثون
يف معهد كارولين�سكا يف ال�سويد،
اللثام عن �أن ُخم�س �سكان العامل
لديهم «مرونة فائقة» مع درجات
احل��رارة املنخف�ضة ،نظراً لوجود
ط��ف��رة جينية ،حيث ال ي�شعرون
بالربد على الإطالق.
���ش��م��ل��ت ال��درا���س��ة �أ���ش��خ��ا���ص �اً
�أ�صحاء ترتاوح �أعمارهم بني 18
و 40عاماً يجل�سون يف  14درجة
م��ئ��وي��ة م��ن امل����اء ،ح��ت��ى تنخف�ض
درجة حرارة �أج�سامهم �إىل 35.5
درج����ة م��ئ��وي��ة ،وق����ام ال��ب��اح��ث��ون
ب��ق��ي��ا���س ال��ن�����ش��اط ال��ك��ه��رب��ائ��ي
للع�ضالت و�أخذوا خزعات ع�ضلية

م��ن امل��ت��ط��وع�ين ل��درا���س��ة حمتوى
الربوتني وتكوين الألياف لديهم.
وبح�سب النتائج ،ف ��إن بروتني
 ،α-actinin-3امل���وج���ود يف
«�أل���ي���اف ال��ن��ت��وء ال�����س��ري��ع» داخ��ل
الع�ضالت ،غائب عن  % 20من
الأ�شخا�ص ،وغيابه يجعلهم �أف�ضل
يف احلفاظ على درجة احلرارة.
و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة �أن���ه دون
ال�ب�روت�ي�ن ت���ك���ون ه���ن���اك �أل���ي���اف
ع�ضلية بطيئة النتوء؛ م��ا ي�شري
�إىل �أن ن��وع التن�شيط امل�ستمر
م��ن��خ��ف�����ض ال��ك��ث��اف��ة امل���وج���ود يف
هذا البديل للن�سخة الأ�سرع من
الأل���ي���اف ال��ع�����ض��ل��ي��ة ،ي��ك��ون �أك�ثر

فاعلية يف توليد احلرارة.
و�سمح ذل��ك لل�شخ�ص ال��ذي ال
ميلك ال�بروت�ين ،ب����إدارة احل��رارة
ب�شكل �أك�ثر فعالية من ال�شخ�ص
ال���ذي ل��دي��ه ال�بروت�ين والأل��ي��اف
الأكرث �سرعة.
ور�أى الفريق الذي �أع ّد الدرا�سة
�أن هذا البديل اجليني رمبا يكون
ق��د وق��ى الب�شر املعا�صرين من
الربد عندما هاجروا من �إفريقيا
منذ �أكرث من � 50ألف عام.
وب��ن��ا ًء ع��ل��ى ال��درا���س��ة؛ يعتقد
الفريق �أن نحو  1.5مليار �شخ�ص
يف جميع �أنحاء العامل �سيحملون
هذا املتغري ،مبا يزيد من حتملهم

للمناخات الباردة.
وق��ال الباحث امل�شارك هاكان
وي�����س��ت�يرب�لاد :تُ��ظ��ه��ر درا���س��ت��ن��ا
حت�����س��ن �اً يف حت��� ّ ُم���ل ال��ب�رد ل��دى
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يفتقرون �إىل
 ،α-actinin-3وال��ذي رمب��ا له
ميزة تطورية للبقاء عند االنتقال
�إىل املناخات الباردة ،كما ت�سلط
درا���س��ت��ن��ا ال�����ض��وء ع��ل��ى الأه��م��ي��ة
الكربى للع�ضالت الهيكلية كمولد
للحرارة لدى الب�شر.
وعند الغمر يف املاء البارد �أثناء
ال��ت��ج��رب��ة ،ك��ان ل��دى الأ���ش��خ��ا���ص
الذين لديهم البديل ،زيادة يف قوة
الع�ضالت بدالً من االرتعا�ش.

خمس سكان العالم ال يشعرون بالبرد على اإلطالق
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جودة مياه الري
ت�أليف :د .عبدرب الر�سول مو�سى العمران ،علي
حممد �إبراهيم العرت ،حممود ال�سيد علي ندمي
يعالج هذا الكتاب
م��و���ض��وع��ات تقدير
ج�����ودة م���ي���اه ال���ري
والطرق امل�ستخدمة
يف التحليل ،وتتطرق
مو�ضوعات الكتاب
�إىل امل��وا���ص��ف��ات
ال�����������س�����ع�����ودي�����ة
واخل����ل����ي����ج����ي����ة
والدولية للحكم
ع����ل����ى ن���وع���ي���ة
املياه.
ي�����ح�����ت�����وي
ال���ك���ت���اب على
م���و����ض���وع���ات ا���س��ت��خ��دام
م�صادر للمياه غري امل�ستغلة لإعادة ا�ستخدامها ونتائج
التجارب التي ا�ستخدمت بها.
ويحتوي الكتاب ت�سعة ف�صول ،خ�ص�ص الف�صل
الأول لكفاءات نقل مياه ال��ري يف اململكة وحت�سني
نظم الري ،يف حني خ�ص�ص الف�صالن الثاين والثالث
ملناق�شة خوا�ص املاء وتلوث مياه الري.
وناق�شت الف�صول ال��راب��ع واخلام�س وال�ساد�س
م�سائل م�شاكل مياه الري من حيث امللوحة و�إدارة مياه
الري واحلكم على جودتها.
ونوق�شت مو�ضوعات ا�ستخدام املياه التي ثبتت
�صالحيتها ل��ل��ري يف الف�صل ال�����س��اب��ع ،وخ�ص�ص
الف�صالن الأخريان منه للطرق العملية لتحليل املياه.

علم النبات الجنائي
ت�أليفJane H. Bock, David O. Norris :
ترجمة :د .ر�ضا علي �أحمد �سمور ،د� .أحمد ح�سام
حممد حممود
يتناول هذا الكتاب
الأدل���������ة اجل��ن��ائ��ي��ة
النباتية وم��ا تتميز
ب��ه م��ن دق���ة و�صغر
حجم مقارنة بالأدلة
الأخ�����رى؛ ف��الأدل��ة
اجلنائية النباتية
الترى �إال باملجهر،
مم����������ا ي�����ف�����وت
ع���ل���ى امل�����ش��ت��ب��ه
ب���ه���م ط��م�����س��ه��ا
والتخل�ص منها،
وه��ذا يزيد من
م�����ص��داق��ي��ت��ه��ا
ودورها املهم يف
حتديد املجرمني والإرهابني يف عامل
ميوج باجلرمية والإرهاب ،وتتطور فيه طرائق �إخفاء
الأدلة ،وحماولة الهروب من العدالة ب�صورة مذهلة.
�إ�ضافة �إىل �أن الكتاب يفتح �آفاقاً جديدة مل�ؤ�س�سات
�إنفاذ القانون ،ولطالب الكليات املهتمني مبجال الأدلة
اجلنائية ،كما يعزز الأداء الأمنى من خالل ا�ستخدام
الأدل��ة اجلنائية النباتية مبراكز البحوث اجلنائية،
كذلك يذخر الكتاب باملعلومات الأ�سا�سية والطبيقية
يف جمال الأدلة اجلنائية النباتية.
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ناق�ش �ضبط اجلودة و�أوجه اال�ستثمار واال�ستدامة املالية

اختتام أعمال الملتقى السنوي الرابع لوكالة
الجامعة للتخطيط والتطوير
د .العمر :بالدنا تولي اهتمامًا غير مسبوق بالتعليم والبحث العلمي

د .مسملي :التوجهات االستراتيجية للجامعة تتفق
مع رؤية المملكة 2030
تغطية :د .طه عمر
افتتح م��ع��ايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر امللتقى
ال�سنوي ال��راب��ع ل��وك��ال��ة اجلامعة
للتخطيط والتطوير ال��ذي نظمته
ال��وك��ال��ة م��ع �أ���ص��ح��اب ال�����س��ع��ادة
وكالء الكليات والعمادات امل�ساندة
للتطوير واجل�����ودة ،وم�����س��اع��دات
ال���وك���ي�ل�ات ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة،
ور�ؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة،
و ُع��ق��د اف�ترا���ص��ي �اً ي���وم الأرب���ع���اء
�18شعبان 1442هـ امل��واف��ق 31
مار�س 2021م ،ومت بثه عرب قنوات
التوا�صل باجلامعة.
االفتتاح
ب����داي����ة رح�����ب م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجلامعة بجميع املتابعني للملتقى؛
منوهً ا �أن جائحة كورونا �أثبتت �أن
التعليم هو الرهان الذي يجب �أن
نع ّول عليه يف الت�صدي للأزمات،
كما جتلى يف ت�صدي بالدنا لهذه
اجلائحة بالعلم والبحث والتطوير،
ويف البحوث التي �أنتجتها جامعة
امللك �سعود مع �أخواتها اجلامعات
ال�سعودية للتعامل م��ع فايرو�س
كورونا امل�ستجد.
وذك��ر معاليه �أن ب�لادن��ا ت�شهد
نه�ضة �شاملة ،وما �أظهرته من متيز
يف مواجهة جائحة كورونا وما توليه
بالدنا للتعليم والبحث العلمي من
اهتمام ودعم غري م�سبوق ،يو�ضح
ال��ر�ؤي��ة ال�سديدة ل�سيدي خل��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني ،و�سمو ويل
عهده الأمني ،حفظهما اهلل.
جناح اجلامعة
و�أ�ضاف معايل رئي�س اجلامعة
�أننا جنتمع اليوم يف رحاب امللتقى
ال�سنوي ال��راب��ع ل��وك��ال��ة اجلامعة
للتخطيط والتطوير و�سط حتقيق
اجل��ام��ع��ة للعديد م��ن الإجن����ازات
التعليمية والبحثية واملجتمعية التي
ما كان لها �أن تتحقق لوال توفيق

اهلل ،ثم التخطيط املت�أين والعمل
ال���د�ؤوب والتطوير ال��ه��ادف الذي
تتواله الوكالة جن ًبا �إىل جنب مع
بقية وك��االت اجلامعة وعماداتها
ووحداتها.
تخطيط ا�سرتاتيجي
و�أو����ض���ح �أن ال��ع��م��ل اجل��ام��ع��ي
والتعليمي ع��م��و ًم��ا ال جم��ال فيه
للعمل باالجتهاد الفردي �أو العمل
امل��ت�����س��رع غ�ير امل��خ��ط��ط ،ب��ل هو
علم ت�ؤيده الدرا�سات ويقوم على
التخطيط اال�سرتاتيجي والعمل
امل��ن��ه��ج��ي ،بغية ت��ط��وي��ر اجلامعة
بو�صفها م�ؤ�س�سة علمية وبحثية
وجمتمعية ،وي�أتي ملتقانا ليناق�ش
العديد من �أوراق العمل الداعمة
لرقي م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
وهي مو�ضوعات تعك�س التوجهات
اال�سرتاتيجية جلامعة امللك �سعود،
و�أت��وج��ه بال�شكر لوكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير على ما تقدمه
من جهود يف جم��ال عملها وعلى
الأخ�ص تنظيم هذا امللتقى الهام،
و�أدع���و اهلل �أن ي��دمي على بالدنا
الأمن والأمان والعزة والتمكني.
حت�سني م�ستمر
ال���دك���ت���ور م���ب���ارك ب���ن ه���ادي
القحطاين عميد عمادة التطوير
واجلودة �أكد �أن هذا امللتقى يعقد
للعام الرابع حتت �شعار «التح�سني
امل�ستمر» ،وي�سعى لتحقيق عدد
من الأهداف من بينها :دعم جهود
ال��دول��ة يف حتقيق ر�ؤي����ة اململكة
 ،2030ودع���م �أوج����ه اال�ستثمار
واال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة مل��ؤ���س�����س��ات
التعليم ال���ع���ايل ،وال��ت��ع��رف على
معايري متيز م�ؤ�س�سات التعليم
العايل و�آلية بلوغها� ،إ�ضافة لتكرمي
ال�برام��ج املعتمدة �أكادمييا خالل
عامي 1442 ،1441هـ ،والك�شف
عن �أوجه التطوير يف ا�سرتاتيجية
اجلامعة ب��ن��ا ًء على ر�ؤي���ة اململكة
 2030والنظام اجلديد للجامعات.
ك���م���ا وج����ه ����س���ع���ادت���ه ال�����ش��ك��ر

جلميع من�سوبي اجلامعة ،وملعايل
رئي�س اجل��ام��ع��ة ،ووك��ي��ل اجلامعة
للتخطيط والتطوير على ثقتهم
ورعايتهم ودعمهم امل�ستمر جلهود
عمادة التطوير واجل��ودة ،وال�شكر
مو�صول جلميع املتحدثني ،ولفريق
عمل امللتقى� ،سائ ً
ال اهلل �أن يعزز
ذلك من جهود اجلامعة وحراكها
التطويري امل�ستمر.
 5متحدثني
�����ش����ارك يف امل��ل��ت��ق��ى خ��م�����س��ة
متحدثني ه���م :د .ع��ل��ي م�سملي
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير،
د� .سهيل باجمال املدير التنفيذي
للمركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأك��ادمي��ي ،د .هند العتيبي نائب
املدير العام للتخطيط والتطوير
باملركز الوطني للتعليم الإلكرتوين»،
د� .أ����س���ام���ة احل����ي����زان امل�����ش��رف
ع��ل��ى الإدارة ال��ع��ام��ة لال�ستثمار
والتخ�صي�ص ب���وزارة التعليم ،د.
هدى الوهيبي وكيلة جامعة الأمرية
ن���ورة بنت عبدالرحمن للتطوير
واجلودة.
واختتم امللتقى مبناق�شة عامة
�أدارها الدكتور مبارك القحطاين
عميد ع��م��ادة التطوير واجل��ودة،
وه���ي اجل��ه��ة امل��ن��ف��ذة للملتقى،
و�أ����ش���اد امل��ت��ح��دث��ون مب��ا تعي�شه
اململكة من نه�ضة تنموية �شاملة
بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل
عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان حفظهما
اهلل ،وت�����ض��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ع��ر���ض
فيديو لتكرمي ال�برام��ج املعتمدة
�أكادمي ًيا للعام اجلامعي 1441هـ
 ،و1442هـ.
�أوراق العمل
 التوجهات اال�سرتاتيجيةقدمها الدكتور علي بن حممد
م�سملي ،وت��ن��اول��ت ر�ؤي���ة ور�سالة
اجلامعة ،واخلطة اال�سرتاتيجية
امل���ح���دث���ة ل���ل���ج���ام���ع���ة ،واخل���ط���ة

د .القحطاني :التحسين المستمر نهج الجامعة
للوصول للريادة والتميز
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ك��ف��اءة الإن��ف��اق،
وجودة الربامج الأكادميية وت�صدر
اجلامعات ال�سعودية ،و�أ�شارت �إىل
�أن اخلطة اال�سرتاتيجية املحدثة
للجامعة ترتكز على �ستة مرتكزات
ه���ي :ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،التعليم
والتعلم ،خدمة املجتمع ،بيئة العمل
امل�ؤ�س�سي ،الإيرادات الذاتية وتنوع
اال�ستثمار ،والتوزان املايل وكفاءة
الإنفاق.
وت���������ض����م ث���م���ان���ي���ة �أه��������داف
ا�سرتاتيجية هي :الإبداع واالبتكار
يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،الإج�����ادة يف
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة وخمرجاتها،
امل�����س��اه��م��ة يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع
واالرت��ق��اء ب��ج��ودة احل��ي��اة ،حوكمة
داعمة وممكنة للجامعة ،رفع كفاءة
امل��وارد الب�شرية باجلامعة ،تنمية
الإيرادات الذاتية ،تنويع اال�ستثمار
ومنو الأ�صول ،ورفع كفاءة الإنفاق
مل�ستقبل مايل م�ستدام.
و�أك��د �أن اخلطة اال�سرتاتيجية
لكفاءة الإن��ف��اق تتوافق مع خطط
التنمية امل�ستدامة ،وتعمل وفق
ث�لاث��ة حم����اور ه����ي :رف����ع ك��ف��اءة
االنفاق يف النواحي التعليمية ،رفع
كفاءة االنفاق يف البنية التحتية،
ورف���ع ك��ف��اءة االن��ف��اق يف ال�����ش��ؤون
الإدارية واملالية.
 التحول يف االعتماد الأكادمييقدمها الدكتور �سهيل باجمال،
وتناولت التغريات املت�سارعة التي
ي�شهدها التعليم ال��ع��ايل وتغري
مفاهيم �إدارة اجل���ودة وتقنياتها
ب�����ص��ورة م��ل��م��و���س��ة ،ومت ال��ت��أك��ي��د
ع��ل��ى �أن االع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي
باملركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأك��ادمي��ي خ�ضع لتغريات ت�ضمن
الأث��ر امل�ستدام والقيمة امل�ضافة
ومواكبة التوجهات الدولية ومبا
ي�سهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة
ورفع جودة التعليم العايل.
وي�����س��ت��ه��دف ال���ت���ح���ول ت��ط��وي��ر
�أداء و�إدارة اجل���ودة بامل�ؤ�س�سات

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ت��ت��ج��ه م���ن الإدارة
التقليدية وا���س��ت��ك��م��ال متطلبات
اجل��ودة� ،إىل �إدارة اجل��ودة ذاتها،
و���ص��والً �إىل اال���س��ت��دام��ة والتميز
من خالل العمل مبوجب �سيا�سات
و�إجراءات وا�ضحة ،و�إدارة البيانات
وا�سرتجاعها وحتليلها وتف�سريها
واال�ستفادة من نتائجها وحتديد
اجتاهاتها والتنب�ؤ باملخاطر القائمة
واملحتملة مبا يدعم اتخاذ القرار
وينعك�س مبا�شرة على التطوير
امل�ستمر والرتاكمي جلميع منا�شط
امل�ؤ�س�سة.
 ���ض��ب��ط اجل����ودة يف التعليمالإلكرتوين
قدمتها الدكتورة هند بنت مطلق
العتيبي ،وتناولت التطور الهائل
يف جمال التعليم الإلكرتوين على
امل�ستوى العاملي ،وظ��ه��ور العديد
من املقررات الإلكرتونية والربامج
واملن�صات التي تطرح هذا النمط
من التعليم لتخفيف ال�ضغط على
�أن��ظ��م��ة التعليم احل�����ض��وري وم��ا
تتطلبه م��ن م���وارد وق����درات ،كما
راف���ق ه��ذا التو�سع يف ا�ستخدام
هذا النمط من التعليم بروز عدد
م��ن االجت���اه���ات والأب���ح���اث ح��ول
جودة التعليم الإلكرتوين ومعايريه
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ف�� ّع��ال��ة يف
ه��ذه البيئة التعليمية ،وم��ن �أب��رز
املبادرات التي �أطلقتها اململكة يف
هذا ال�صدد� ،إن�شاء جهة م�ستقلة
ممثلة يف امل��رك��ز الوطني للتعليم
الإل��ك�تروين ،وذل��ك لتعزيز الثقة
والتكامل يف التعليم الإل��ك�تروين
وق���ي���ادة االب��ت��ك��ار يف ال��ت��ح��ول يف
جم��ال التعليم الرقمي مبا يدعم
التعلم مدى احلياة.
 �أوج��ه اال�ستثمار واال�ستدامةاملالية
قدمها الدكتور �أ�سامة احليزان،
وت���ن���اول���ت ال��ع��دي��د م���ن امل���ح���اور
ذات ال�����ص��ل��ة ب����أوج���ه اال���س��ت��ث��م��ار
واال�ستدامة املالية يف م�ؤ�س�سات

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ،و�أ�����ش����ارت �إىل
���ض��رورة �أن تعمل اجلامعات على
ح�����ص��ر ال��ت�����ش��ري��ع��ات والأن��ظ��م��ة
احل��ال��ي��ة وحتليلها والتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة فيها ،والرفع
بالتعديالت الالزمة املقرتحة والتي
�ستحقق لها اال�ستقاللية املالية
والإداري�����ة ،والت�صرف بالعوائد،
وت�أ�سي�س ال�شركات اال�ستثمارية
والأوقاف ذات الريع ،و�إعادة تدوير
عوائد اال�ستثمار.
كما يجب على اجل��ام��ع��ات �أن
ي��ك��ون ل��ه��ا خ��ط��ة ���ش��ام��ل��ة طويلة
امل�����دى ل�لا���س��ت��ث��م��ار ت�����س��ت�����ش��رف
امل�ستقبل وقابلة للتعديل ح�سب
ال��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة والت�شريعات
املتغرية ،على �أن تعطي الأنظمة
والت�شريعات جلامعة اال�ستقاللية
املالية يف الت�صرف يف الأ���ص��ول
العقارية والتقنية وغريها ،ومتكن
اجلامعة من اال�ستثمار واالحتفاظ
بالعوائد.
 متيز م�ؤ�س�سات التعليم العايلق��دم��ت��ه��ا ال��دك��ت��ورة ه���دى بنت
عمر الوهيبي ،و�أكدت من خاللها
�أن ر�ؤي��ة اململكة  2030هي نقطة
ال��ت��ح��ول احل��ق��ي��ق��ي ن��ح��و حتقيق
التميز امل�ؤ�س�سي ،حني �أك��د خادم
احلرمني ال�شريفني  -يحفظه اهلل
 على �أن هدفه الأول «�أن تكونبالدنا من��وذج�اً ناجحاً ورائ���داً يف
العامل على كافة الأ�صعدة» ،ومن
هذا املنطلق �أول��ت برامج التحول
الوطني اهتماماً كبرياً برفع جودة
الأداء وحتقيق التميز امل�ؤ�س�سي،
و�أط��ل��ق��ت ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات
وال�برام��ج التي ت�شجع امل�ؤ�س�سات
يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة
واخلا�صة على تبني مبادئ اجلودة
ومم���ار����س���ات ال��ت��م��ي��ز امل��ؤ���س�����س��ي
لتحقيق �أه���داف ر�ؤي��ة اململكة يف
ب��ن��اء اقت�صاد ق��وي وم��ت�ين يعتمد
على تعزيز التناف�سية وتنويع دعائم
االقت�صاد الوطني.
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

hgahtani@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

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

ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

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

مدير الإدارة

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

حول تقديم االختبارات
�صدر الأمر امللكي الكرمي بتقدمي االختبارات
جلميع املراحل الدرا�سية لتكون يف �شهر رم�ضان
املبارك ،بدالً من االنقطاع يف رم�ضان ثم العودة
يف �شوال ،فاالنقطاعات التي تتخلل الدرا�سة لها
البي ،فكيف �إذا كان يعقب ذلك االنقطاع
�أثرها نّ
عودة لالختبارات؟ ال �شك �أنها �ستلقي بظاللها
على نتائج �أبنائنا وبناتنا.
ويل مع هذا الأمر امللكي الكرمي وقفات:
�أوالً :نحمد اهلل �أن منّ علينا بوالة �أمر يهتمون
لأمرنا ،ويرعون �ش�ؤننا ،ويعي�شون معنا واقع �أبنائنا
وبناتنا ،فجزى اهلل خ��ادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده عنا خري ما جزى عباده ال�صاحلني،
ووفقهم خلريي الدنيا والأخرى.
ثانياً :على �أبنائنا الطلبة ـ ال �سيما يف املرحلة
اجلامعية وما يليها من الدرا�سات العليا ـ اال�ستعداد
جيدًا لالختبارات ،والبدء يف مراجعة الدرو�س �أوالً
ب�أول ،والعمل على �إجناز كل متطلبات املقرر دون
ت�سويف �أو ت�أجيل ،فنتيجة االختبارات تبني جز ًءا

من م�ستقبلك ،وبها يتحدد معدلك ،فاحر�ص كل
�شحيحا يف �إه��دار درجاتك،
احلر�ص �أن تكون
ً
ميا يف اجتهادك ومذاكرتك .ولعلي �أهم�س يف
كر ً
نا�صحا ومذك ًرا ـ فمثلك ال يخفى عليه ـ �أن
أذنك
�
ً
�أع ْن �إخوانك وزمالءك؛ فرمبا تغيب بع�ضهم عن
تع�سر عليه فهم در�س ،ورمبا �صاحب
حما�ضرة� ،أو ّ
ذلك ظ� ٌ
�رف �صحي ـ ال�سيما مع هذه اجلائحة ـ
و�س َّد عجزهم ،دون تعد وال جتاوز
نق�صهم
ف�أكمل
ُ
للأنظمة املرعية ،ثم احت�سب �أج��رك عند اهلل،
فامل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�شد بع�ضه ً
بع�ضا.
ثالثاً :لأ�ساتذتنا و�أ�ستاذاتنا الكرام والكرميات،
�أمامنا حت��د كبري ،يتمثل يف �إجن���از امل��ق��ررات،
و�إمت���ام املناهج مب��ا يتنا�سب م��ع م��ا تبقى من
�أيام ،وال يتعار�ض مع جودة الأداء ،الذي �أ�صبح
�شعا ًرا تفاخر به جامعتنا املوقرة ،بتوفيق اهلل
ثم بتوجيهات �إدارة اجلامعة ،ممثلة يف معايل
رئي�سها ،و�إخوانه من �أ�صحاب ال�سعادة الوكالء،
وبجهودكم امل�شكورة ،فلن�ضاعف اجلهد ،ونبذل

الو�سع ،و�سرنى ما ي�سرنا يف طالبنا وطالباتنا.
ثم ال نن�س ـ معا�شر الأ�ساتذة الكرام ـ �أن من
طالبنا من يعاين ـ مع هذه اجلائحة ـ �إما بفقد
غال� ،أو مبعاناة قريب؛ فلنكن لهم بل�س ًما وعو ًنا،
ٍ
فاهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون �أخيه.
رابعاً :للإدارات الأكادميية بالكليات ،لقد والكم
اهلل �أمر من�سوبيكم من �أ�ساتذة وطلبة ،و�أنتم �أه ٌل
للقيام ب�ش�ؤونهم ،وتذليل عقباتهم ،ولرمبا ظهر
تظلم �أو بدت �شكوى مع هذه الظروف ،فمراعاة
احلال وتفهم امل�آل ،جدير بحل كثري من الإ�شكاالت،
وجتاوز العديد من العقبات ،ولنتذكر حديث حبيبنا
عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم من ويل من �أمر �أمتي
�شيئاً ف�شق عليهم فا�شقق عليه ،ومن ويل من �أمر
�أمتي �شيئاً فرفق بهم فارفق به» .جعلنا اهلل و�إياكم
مفاتيح للخري ،مغاليق لل�شر.
د .حمود ال�سالمة
رئي�س حترير جملة الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية الرتبية

ت�ستمر اململكة العربية ال�سعودية يف دفع دول
العامل وقيادتها بريادة وذك��اء نحو بيئة �صحية
خ�ضراء ومناخ ي�ستطيع �أن يعي�ش به الإن�سان ،يف
ظل القيادة اال�ستباقية والإدارة اخل�ضراء بقيادة
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان  -حفظه اهلل
 وحر�صه على تقليل املخاطر امل�ستقبلية.ولتعزيز التناف�سية والبحث واالبتكار مل�ستقبل
�أك�ثر ا�ستدامة للأجيال القادمة ،ب��رز ال�سعي
جل��ودة احل��ي��اة الطبيعية وتلطيف امل��ن��اخ ال��ذي
يعترب مهماً جداً لتح�سني البيئة وحماية م�ستقبل
التوازن البيئي يف بالدنا والعامل �أجمع ب�صفتنا
جزءاً من هذا العامل الوا�سع؛ حيث يُقدر �أن تلوث
الهواء بغازات االحتبا�س احلراري قل�ص متو�سط
عمر املواطنني مبعدل �سنة ون�صف ال�سنة.
ت ��أك��ي��داً ل���دور اململكة ال��ري��ادي وال��ع��امل��ي يف
مواجهة التحديات البيئية التي تهدد العامل
واملنطقة ،وملكافحة الت�صحر وحماية البيئة وزيادة
الغطاء النباتي والتقليل من االنبعاثات الكربونية
ومكافحة التلوث وتدهور الأرا�ضي واحلفاظ على
احلياة البحرية ،وتعزيزاً للجهود البيئية متا�شيا
مع ر�ؤية  2030التي من �أهم حماورها جمتمع
حيوي ،ولتحقيق هدف من �أهداف الر�ؤية وهو
حماية وتهيئة املناطق الطبيعية ،وا�ستمرارا
للم�شاريع ال��ك�برى وم��ن��ه��ا م�����ش��روع ال��ري��ا���ض
اخل�����ض��راء ال��ذي �أط��ل��ق بتاريخ 2019/3/19
ويعترب من �أك�ثر م�شاريع الت�شجري طموحا يف
ال��ع��امل حيث يُ�سهم يف رف��ع ن�صيب الفرد من
امل�ساحة اخل�ضراء؛ جاء �إعالن ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان مبادرتني بتاريخ مميز وهو
�ساعة الأر�ض امل�صادف لتاريخ  27مار�س ،وهما
مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء ،وم��ب��ادرة ال�شرق
الأو�سط الأخ�ضر ،لتنمية م�ستدامة متثل البيئة
�أحد ركائزها ومنطلقاتها الأ�سا�سية.
ت�أتي هاتان املبادرتان جت�سيدا لريادة اململكة

يف التعامل مع الق�ضايا العاملية امللحة ،وت�أكيدا
ع��ل��ى ���ش��م��ول��ي��ة ال��ت���أث�ير مب���ا ي��خ��دم م��ق��وم��ات
ومعطيات احل�ضارة الإن�سانية وتتابع م��وارد
بقائها ودمي��وم��ت��ه��ا ،وت��ع��زي��زاً للجهود البيئية
القائمة يف اململكة خالل ال�سنوات ال�سابقة التي
ت�ؤكد رغبة اململكة اجلا ّدة مبواجهة ما عانته من
حتديات بيئية متثلت يف ارتفاع درجات احلرارة
وانخفا�ض ن�سبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار
والت�صحر؛ الأمر الذي ي�شكل تهديدا اقت�صاديا
للمنطقة حيث يقدر �أن  13مليار دوالر ت�ستنزف
من العوا�صف الرملية يف املنطقة كل �سنة.
وت�أتي �أهمية املبادرتني يف الت�صدي من خالل
�أ�ضخم برنامج ت�شجري يف العامل ورف��ع ن�سبة
م�ساهمة الطاقة النظيفة واملحميات الطبيعية
مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ويُعزز من
م�ستوى جودة حياة ال�سكان ،وتعزيز كفاءة �إنتاج
النفط وزيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة �إ�ضافة
�إىل جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية
وال�ساحلية وزيادة ن�سبة املحميات الطبيعية.
متثل م�ساهمة اململكة ب�أكرث من  4%يف حتقيق
م�ستهدفات امل��ب��ادرة العاملية للحد من تدهور
الأرا�ضي واملوائل الفطرية و 1%من امل�ستهدف
العاملي لزراعة ترليون �شجرة ،ومن �أبرز املبادرات
زراع��ة  10مليارات �شجرة داخل اململكة خالل
العقود القادمة ،ما يعادل �إع��ادة ت�أهيل حوايل
 40مليون هكتار من الأرا�ضي املتدهورة ما يعني
زيادة يف امل�ساحة املغطاة بالأ�شجار احلالية �إىل
� 12ضعفاً.
و�ستعمل مبادرة ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر على
رفع ن�سبة املناطق املحمية �إىل �أكرث من 30%
من م�ساحة �أرا�ضيها التي تقدر بـ � 600ألف
كيلومرت مربع ،لتتجاوز امل�ستهدف العاملي احلايل
بحماية  17%م��ن �أرا���ض��ي ك��ل دول���ة� ،إ�ضافة
�إىل عدد من املبادرات حلماية البيئة البحرية

وال�ساحلية ،و�سيعمل هذا امل�شروع على ا�ستعادة
م�ساحة تعادل  200مليون هكتار من الأرا�ضي
امل��ت��ده��ورة مم��ا ميثل  5%م��ن ال��ه��دف العاملي
لزراعة  1تريليون �شجرة ،و�ستعمل على تقليل
االنبعاثات الكربونية ب�أكرث من  4%من معدالت
الكربون العاملية ،وذلك من خالل م�شاريع الطاقة
املتجددة التي �ستوفر  50%من �إنتاج الكهرباء
داخل اململكة بحلول عام 2030م.
بالإ�ضافة �إىل م�شاريع يف جم��ال التقنيات
الهيدروكربونية النظيفة التي �ستمحو �أكرث من
 130مليون طن من االنبعاثات الكربونية� ،إ�ضافة
�إىل رفع ن�سبة حتويل النفايات عن امل��رادم اىل
 ،94%والتي تهدف بال�شراكة مع دول املنطقة
لزراعة  50مليار �شجرة ك�أكرب برنامج �إع��ادة
ت�شجري يف ال��ع��امل  ،وه��و �ضعف حجم ال�سور
الأخ�ضر العظيم يف منطقة ال�ساحل «ثاين �أكرب
مبادرة �إقليمية من هذا النوع».
ويف اخل��ت��ام ت��أت��ي امل��ب��ادرت��ان لت�أكيد اهتمام
اململكة وحر�صها على حماربة التلوث العاملي
وعملها ب�شكل وا�ضح ومنطقي على االهتمام
والتقدم يف جميع املجاالت ومنها املجال النباتي،
حيث توجهت نحو بناء الأر���ض وع��دم الإ�ضرار
بها ،ولنا يف م�شروع «ذا الين» �أ�سوة.
ويف ه��ذا ال�سياق تفخر جامعة امللك �سعود
بنجاحها يف مباردة زراعة � 1000شجرة هذا
العام خالل حملة �أ�سبوع البيئة �ضمن م�س�ؤوليتها
املجتمعية ،وتفخر كذلك مب�شاركتها يف احلدث
البيئي العاملي «�ساعة الأر���ض» ب�إ�شراف كر�سي
التغري املناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي ،من
�أج��ل رفع احل�س البيئي بق�ضية التغري املناخي
ودع��م امل�شاركة الإيجابية يف املجتمع حلماية
البيئة لتعزيز مبد�أ الرت�شيد للتقليل من املخاطر
الناجمة عن ا�ستهالك الطاقة املفرط.
د� .أماين بنت �أحمد البابطني

السعودية ورياضنا الخضراء

وقفات صحية مع الصيام
 ال�صوم رك��ن من �أرك���ان الإ�سالموعبادة عظيمة يف حياة امل�سلم ،ولها
فوائد �صحية للبدن والنف�س ،مما يجعل
�شهر رم�ضان فر�صة ثمينة ل�سمو الروح
لدى ال�صائم �إميانا واحت�سابا.
 �أغلب املر�ضى امل�ستقرة حالتهمي�ستطيعون ال�صيام يف رم�����ض��ان مع
تنظيم عالجهم وفق توجيهات الطبيب
املعالج ،وهناك فئة من املر�ضى �أ�صحاب
احلاالت احلرجة والغري م�ستقرة ي�شق
عليهم ال�صوم وق��د ي���ؤدي �إىل تفاقم
احلالة ال�صحية فعليهم اتباع ن�صيحة أ .د .يوسف التركي
الطبيب املعالج يف الإفطار لعذر املر�ض
و�س�ؤال �أهل العلم عن احلكم ال�شرعي،
ف�إن الدين ي�سر وال حرج فيه.
 ليكن فطورك خفيفا مع �أذان املغرب ومن �أف�ضل ما يبد�أ به تطبيقال�سنة النبوية بالإفطار على ما تي�سر من رطب �أو متر مع �شرب املاء.
 بعد عودتك من �صالة املغرب فليكن �أكلك و�شربك معتدال وبدون�إكثار حتى ال يكون هناك ع�سر باله�ضم وت�شعر بالك�سل واخلمول.
 ميكنك تناول �شرابك وطعامك ال�صحي املتنوع بعد �صالة الرتاويح،وباعتدال واترك الطعام و�أنت ت�شتهيه وال متلأ معدتك.
 احلر�ص على �شرب املاء ب�أوقات متفرقة يف امل�ساء جلميع ال�صائمنيوال �سيما ملن لديهم تاريخ يف ح�صوة امل�سالك البولية.
 ليكن �سحورك �صحيا ومتنوعا باخل�ضار والفواكه ،مع �شرب املاءوتناول الطعام باعتدال وبدون �إ�سراف ،وجتنب الأغذية �شديدة امللوحة
حتى ال ت�سبب لك العط�ش يف نهار رم�ضان.
 �أن�صح مر�ضى ال�سكري وارتفاع �ضغط الدم و�أمرا�ض القلب والكلىوالكبد وغريها من الأمرا�ض املزمنة �أن يراجعوا طبيبهم بفرتة كافية قبل
رم�ضان لأخذ الن�صائح الطبية بخ�صو�ص مدى �إمكانية ال�صوم وكيفية
تنظيم الدواء ،ولنعلم �أن ديننا الإ�سالمي دين ي�سر فال ت�شق على نف�سك
مبا التطيق.
 �أن�صح مر�ضى ال�سكري خا�صة بتنظيم تناول الأدوية ومعرفة اجلرعةاملطلوبة عند الفطور وال�سحور بدقة وذلك ح�سب توجيهات الطبيب
املعالج ،وعادة يتم تخفي�ض جرعة ال�سحور ،واحلر�ص على فح�ص م�ستوى
ال�سكر يف الدم بجهاز قيا�س ال�سكر املنزيل �أو غريها من الأجهزة احلديثة
با�ستمرار ،ومتابعة م�ستوى ال�سكر وال�سيما عند ال�شعور بالتعب والتعرق
واخلفقان و�أعرا�ض االنخفا�ض وامل�سارعة �إىل الإفطار عند انخفا�ض
ال�سكر منعا حل�صول االغماء ب�سبب االنخفا�ض ال�شديد مل�ستوى ال�سكر
بالدم.
 �شهر رم�ضان فر�صة ذهبية ملن يعاين من ال�سمنة للعزم اجلاد علىتخفي�ض الوزن ،واال�ستمرار على ذلك بعد رم�ضان لتحقيق الوزن املثايل.
 رم�ضان فر�صتك �أيها املدخن ،فعاهد ربك ،وا�ستعن به �سبحانه،وليكن تاريخ غرة رم�ضان لهذا العام �أخر عهدك بالتدخني ،وثق �أن هناك
مناذج ناجحة فكن �أبرزها.
 ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يحعل رم�ضان �شهر خري وبركةعلى جميع امل�سلمني ،و�أن يحفظ بالدنا الغالية بحفظه ورعايته ،و�أن
يدمي على اجلميع نعمة ال�صحة والعافية ،و�أن يتقبل منا ومنكم ال�صيام
و�صالح الأعمال.
�أ�ستاذ وا�ست�شاري طب الأ�سرة
ق�سم طب الأ�سرة واملجتمع
كلية الطب بجامعة امللك �سعود
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بعد �صدور �آلية االختبارات النهائية للف�صل الدرا�سي احلايل

طالب يدعون لجعلها في الفترة المسائية وحل
إشكالية تسليم التكاليف والمتطلبات
العبدالعزيز :لدينا حاليًا اختبارات فصلية ومن ثم اختبارات نهائية والفترة بينهما جدًا قصيرة
الحكمي :مطلوب مني تقديم  ٣بحوث قبل القحطاني :أطالب بتعديل مواعيد االختبارات
االختبارات النهائية وسوف أعيد جدولة وقتها بدال من صباحية وجعلها في الفترة المسائية

ا�ستطالع :فهد احلمود
�أ����ش���اد ع����دد ك��ب�ير م���ن ط�لاب
اجلامعة بالقرار الكرمي القا�ضي
بتقدمي ف�ترة االختبارات النهائية
للف�صل الدرا�سي احلايل ،وما تاله
من �صدور تو�ضيح من اجلامعة لآلية
االختبارات ومواعيدها ،واعتربوه
ق���راراً �إيجابياً تقت�ضيه امل�صلحة
العامة وي�صب يف �سياق الإجراءات
االحرتازية الواجب اتخاذها حيال
جائحة ك��ورون��ا ،لكنهم طالبوا يف
ذات الوقت بحل بع�ض الإ�شكاليات
التي �سوف تنجم عن هذه الآلية،
و�أبرزها �إ�شكالية التعار�ض بني فرتة
االختبارات الف�صلية واالختبارات
النهائية وال��ت��ي �سوف تكون فرتة
ق�صرية للغاية ،وك��ذل��ك �إ�شكالية
كرثة البحوث والتكاليف واملتطلبات
الواجب ت�سليمها قبل االختبارات..
قرار �إيجابي
بندر احلكمي م��ن كلية الآداب
ق�����س��م ع��ل��م امل��ع��ل��وم��ات امل�����س��ت��وى
الرابع :يعد قرار تقدمي االختبارات
اجلامعية خطوة �إيجابية ومطلوبة
من قبل الطالب ،ولها ت�أثري �إيجابي

القحطاين

عبداهلل

العي�سى

العطا�س

على م�ستوى الطالب وحت�صيلهم
العلمي كذلك ملا فيها من الفائدة،
وال �أعتقد بوجود ت�أثري على املنهج
ال���درا����س���ي ك���ث�ي�راً ،والي���وج���د �أي
�ضغوطات على الطالب من الناحية
النف�سية.
و�أ�ضاف� :ضمن املقررات وبعيدا
ع��ن االخ��ت��ب��ارات ،ل��دي متطلبات
وه��ي ت��ق��دمي  ٣ب��ح��وث على نهاية
الف�صل ال��درا���س��ي و���س��وف �أعيد
جدولة وقتها لتقدميها وذل��ك بعد
قرار تقدمي موعد االختبارات ،وال
يوجد �أي م�شكلة جتاه ذلك.
اجلبل يتحمل
فيما يقول زميله من كلية الآداب

ق�سم علم املعلومات الطالب م�شاري
القحطاين� :أعتقد �أن قرار تقدمي
االختبارات هو قرار �سام �صدر من
والة الأم���ر ،وبكل ت�أكيد ي�صب يف
م�صلحة الطالب واملجتمع ال�سعودي
ومن يقيم يف ال�سعودية.
ولكن لدي مالحظة حول موعد
االخ���ت���ب���ارات وال��ت��ي ���س��وف تكون
ال�����س��اع��ة � ٩صباحا و�أث���ن���اء ف�ترة
ال�صيام ،وهذا يت�سبب يف جهد وتعب
و�إره�����اق ال��ط�لاب ،وه���و الي��راع��ي
ظ���روف ال��ط�لاب يف ظ��ل ال�صيام
وظ��روف اجلائحة ،ونتمنى تعديل
مواعيد االختبارات بدال من ذلك،
حتى لو كانت يف الفرتة امل�سائية.

وح��ول تقدمي البحوث �أ���ض��اف:
نعم لدي مطلبات بحوث و�س�أقدمها
«واجلبل يتحمل».
خلبطة جداول
من جانبه يقول الطالب عبداهلل
العبدالعزيز م��ن ق�سم الإع�ل�ام:
هناك «خلبطة» يف عملية تقدمي
االخ���ت���ب���ارات م���ن ح��ي��ث ج����داول
االخ��ت��ب��ارات والبحوث والتكاليف
املطلوبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وم���ن ال�صعوبة ع��م��ل ج��دول��ة لها
ع�بر ال��وق��ت ،ح��ي��ث ل��دي��ن��ا حالياً
«االخ��ت��ب��ارات الف�صلية» وم��ن ثم
ندخل ف�ترة االخ��ت��ب��ارات النهائية
فالفرتة بينهما جداً جداً ق�صرية،

وحتى الآن مل نناق�ش مع �أع�ضاء
هيئة التدري�س تلك امل�شاكل التي قد
تواجهنا.
�سلبيات و�إيجابيات
�أم����ا ع����زام ال��ع��ي�����س��ى م��ن كلية
احلقوق امل�ستوى الثاين فيقول :يعد
ق��رار تقدمي مواعيد االختبارات
ق��راراً جيداً ،نظراً للظروف التي
مير بها العامل ب�شكل عام وبلدنا
ب�شكل خا�ص ،واملتمثلة يف جائحة
كورونا وما �أدت �إليه من احرتازات
احل���ك���وم���ة وال�������ش���ع���ب ل��ت��خ��ط��ي
اجلائحة ،ولكن تقدمي االختبارات
ل��ه �سلبيات و�إي��ج��اب��ي��ات ،و�أب���رز
ال�سلبيات م��ا ق��د ي�سببه لنا من

�ضغط من ناحية تكاليف ومتطلبات
�أع�ضاء هيئة التدري�س حول بع�ض
املقررات والتي يجب تقدميها قبل
االختبار النهائي الذي مت تقدميه،
�أم��ا �إيجابيات تقدمي االختبارات
فتتمثل يف راحة الطالب و�إمكانية
اال�ستعداد لأخذ الف�صل ال�صيفي
ب�أريحية دون عناء.
اختباران يف يوم واحد
من جهته� ،أ�شاد الطالب عبداهلل
العطا�س بقرار تقدمي االختبارات
وو�صفه بالقرار اجليد ،ولكن �سوف
ي��واج��ه بع�ض ال�ضغوطات ح�سب
قوله :حيث �سي�صدف �أنني �س�أخترب
اختباريني نهائيني يف ي��وم واح��د،
ومن ال�صعب جدا ت�أجيل �أحدهما
لوجود �شعبة كاملة مرتبطة بذلك!
ب��الإ���ض��اف��ة لعملية ت�سريع ت�سليم
البحوث والتكاليف املطلوبة!
وختم بالقول� :أمتنى من �أع�ضاء
هيئة التدري�س مراعاة الطالب يف
ذلك ،وكذلك جعل االختبارات عن
بعد «�أون الي��ن» فمثال االختبارات
الف�صلية ح�ضوري والنهائي عن بعد.
كما ال بد على الطالب من اقتنا�ص
فر�صة �إج��ازة ال�صيف وا�ستثمارها
على الوجه املطلوب ،لأنها �ستكون
�إجازة طويلة.

العطاس :أتمنى جعل االختبارات «أون الين» ومراعاة وضعنا من حيث المتطلبات والتكليفات
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 57جامعة طبية يابانية موصى بها
من وزارة التعليم السعودية
يوجد في اليابان  82جامعة طبية منها  42حكومية
و 8تابعة للمحافظات و 32أهلية

عام  2004أصبحت جميع الجامعات الحكومية
«مؤسسات جامعية مستقلة» ماليًا وإداريًا
احلكومة اليابانية بتحديث الكثري
من الأنظمة وتطويرها ملواكبة هذه
التحديات.
ويعترب التعليم الطبي والرعاية
ال�صحية �أحد �أهم تلك العوامل التي
ت�ؤثر يف جودة الرعاية ال�صحية.
يعمل يف اليابان حالياً 319480
ط��ب��ي��ب وط��ب��ي��ب��ة ،مي��ث��ل ال���ذك���ور
 78.9%والإن������اث  21.1%من
�إجمايل العدد ،وهو ما ن�سبته 2.4
طبيب لكل  1000ن�سمة.
ت��وج��د يف ال��ي��اب��ان  82جامعة

تتميز اليابان كمثيالتها من دول
ال��ع��امل املتقدمة ب��ارت��ف��اع م�ستوى
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
خ�صو�صاً ،وذل���ك التميز مرتبط
بالتعليم ال��ت��أ���س��ي�����س��ي ال��ق��وي يف
مراحل التعليم الأ�سا�سية وما يليها،
وخ�صو�صا يف مرحلة البكالوريو�س
التي يكون القبول فيها يف غاية
ال�صعوبة ،ويتم فيها كذلك الإعداد
ال�شامل لطالب ال��ط��ب يف جمال
التخ�ص�ص وت��ك��ون ال��درا���س��ة فيها
باللغة اليابانية فقط.
اختبارات مبا�شرة
امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع��ودي يف
اليابان د .علي بن �سليمان العنزي
�أو���ض��ح �أن القبوالت اجلامعية يف
اليابان تقوم على نظام االختبارات
املبا�شرة واخلا�صة باجلامعات؛ �إما
م��ن خ�لال اخ��ت��ب��ارات م��رك��زي��ة �أو
اختبارات على ح��دة لكل جامعة،
ومن املعروف �أن كليات الطب هي
م��ن �أ���ص��ع��ب ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ي ميكن
احل�صول على القبول بها وذل��ك
���ض��م��ان��ا لأن ي��ك��ون ط��ال��ب الطب
م��ن ال��ط�لاب امل��ت��م��ي��زي��ن يف ه��ذا
التخ�ص�ص احليوي.
اختبار ممار�سة املهنة
و�أ����ش���ار �إىل �أن �أب����رز م��ا مييز
التعليم الطبي يف اليابان ما يعرف
ب��اخ��ت��ب��ار مم��ار���س��ة م��ه��ن��ة ال��ط��ب
الب�شري ،والذي يتم التقدم له بعد
احل�صول على درجة البكالوريو�س،
ويُ��ع��رف ع��ن ه���ذا االخ��ت��ب��ار ب��أن��ه
اختبار قومي يتم باللغة اليابانية
ب�شكل كلي ،وله �شروط وم�ؤهالت
و�إج�����راءات معقدة – وخ�صو�صا
بالن�سبة للطالب الأج��ان��ب الذين
ح�صلوا على البكالوريو�س يف الطب
من خارج اليابان – وب��دون اجتياز

هذا االختبار – الذي ال ينجح فيه
حتى اليابانيني من املرة الأوىل �إال
ب�صعوبة – ال ميكن ممار�سة مهنة
الطب ب�شكل ر�سمي يف اليابان.
الطالب الأجانب
و�أك����د د .ال��ع��ن��زي �أن مرحلة
الدرا�سات العليا بالن�سبة للطالب
الأج��ان��ب يف ال��ي��اب��ان تعتمد على
البحث العلمي ون�شر الأبحاث يف
الدوريات العلمية املحلية والدولية،
بالإ�ضافة �إىل ح�ضور العمليات
اجلراحية �أو ح�ضور الك�شف على
املر�ضى بهدف التدريب ،وكل هذا
دون التدخل الفعلي ب�شكل ر�سمي
ومب�س�ؤولية م�ستقلة� ،إال �أنه ميكن
�أن ي��واف��ق �أح��د الأ���س��ات��ذة لبع�ض
ط�لاب الدكتوراه مبمار�سة املهنة
حت��ت �إ���ش��راف��ه وم�س�ؤوليته وذل��ك
ب�����ص��ورة ودي���ة غ�ير ر�سمية نابعة
م��ن الثقة واخل�ب�رة امل��ت��وف��رة لدى
الطالب.
درا�سة الطب
�أم������ا ال����درا�����س����ة يف م��رح��ل��ة
البكالوريو�س يف اليابان فتتم يف
معظمها باللغة اليابانية وخ�صو�صا
الدرا�سات الطبية ،ويف ذات الوقت
توافق معظم اجلامعات على كتابة
بحث املاج�ستري باللغة الإجنليزية
على �أن يكون ح�ضور املحا�ضرات
وامل�شاركة باللغة اليابانية ،وهناك
عدد من اجلامعات لي�ست بالقليلة
ل��دي��ه��ا ب��رام��ج ماج�ستري باللغة
الإجن��ل��ي��زي��ة ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل� ،أم���ا
ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه عموما فتقوم
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وح�����ض��ور
الندوات وحلقات النقا�ش والبحث
حت��ت �إ���ش��راف الأ���س��ت��اذ امل�شرف
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال�����ش��ق العملي،
وال���درا����س���ة مب��رح��ل��ة ال��دك��ت��وراه
باللغة الإجنليزية ب�شكل كامل يف
معظم اجلامعات باليابان.

د .العنزي
التخ�ص�صات الطبية والدرجات
العلمية
 البكالوريو�س: درا�سة البكالوريو�س مدتها 6�سنوات يف كل اجلامعات اليابانية
التي يوجد فيها تخ�ص�ص الطب.
 الربنامج الدرا�سي من ال�سنةالأوىل �إىل ال�سنة الثانيةThe :
basic Medical Sciences
 ال�ب�رن���ام���ج ال����درا�����س����ي م��نال�سنة الثانية �إىل ال�سنة الثالثة:
Clinical Medicine
 ال�برن��ام��ج ال��درا���س��ي لل�سنةالرابعةSocial Medicine :
 الربنامج الدرا�سي من ال�سنةال��راب��ع��ة �إىل ال�����س��ن��ة ال�����س��اد���س��ة:
Clinical Training
 املاج�ستري: يف معظم احلاالت يكون باللغةاليابانية.
 مدته �سنتان يف كل اجلامعاتاليابانية التي يوجد فيها تخ�ص�ص
الطب.
 برنامج الدكتوراه العادي: يف معظم احلاالت يكون باللغةالإجنليزية.
 م���دت���ه ���� 3س���ن���وات يف ك��لاجلامعات اليابانية التي يوجد فيها

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

طبية ،منها  42حكومية ،و 8تابعة
للمحافظات ،وع��دد  32جامعات
خ��ا���ص��ة .مت��ث��ل م��ا ن�سبته جامعة
واح����دة ل��ك��ل  1.6م��ل��ي��ون ن�سمة.
ح�سب اجل���دول يف امل��رف��ق رق��م 1
ح�سب نوع اجلامعة واملنطقة.
اجلامعات املو�صى بها
يبلغ ع���دد اجل��ام��ع��ات املو�صى
بها م��ن وزارة التعليم ال�سعودية
باليابان  57جامعة طبية ،ح�سب
اجلدول التايل ،موزعة ح�سب نوعها
«حكومية ،حمافظات� ،أهلية»:

تخ�ص�ص الطب.
 برنامج الدكتوراه املوحد: م���دت���ه ���� 4س���ن���وات يف ك��لاجلامعات اليابانية التي يوجد فيها
تخ�ص�ص الطب على هذا الربنامج.
 يف ح��ال��ة ال��ط��ال��ب ال�سعوديال����ذي در�����س ب��ك��ال��وري��و���س الطب
يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب مل���دة ��� 6س��ن��وات
بالإ�ضافة �إىل �سنة االمتياز خارج
ال��ي��اب��ان ميكنه ال��درا���س��ة مبرحلة
الدكتوراه مبا�شرة دون املاج�ستري،
�أو �أن يدر�س مبرحلة املاج�ستري بعد
البكالوريو�س «يف هذه احلالة تكون
الدرا�سة باللغة اليابانية يف معظم
اجل��ام��ع��ات ،ل��ذا يُ ِّ
ف�ضل الطالب
اليابانيون والأجانب عموما اختيار
برنامج الدكتوراه املوحد للحاجة
للدرا�سة والن�شر العلمي باللغة
الإجنليزية».
 برامج الزمالة الطبية:البد على الطالب �أن يجتاز امتحان
National
«examination
»for medical practitioners
وال�������ذي ي���ع���ادل���ه اخ���ت���ب���ار ه��ي��ئ��ة
التخ�ص�صات الطبية بوزارة ال�صحة
يف اململكة العربية ال�سعودية حتى
يح�صل على الرخ�صة بعد �إكماله
مرحلة ال��ب��ك��ال��وري��و���س �أو مرحلة
الدرا�سات العليا ،وبنا ًء على ذلك ال
تتوفر يف عموم اجلامعات اليابانية
برامج للزمالة الطبية �إال يف حاالت
فردية تُبنى على قبول مبا�شر من
�أحد الأ�ساتذة بعد التوا�صل املبا�شر
من الطالب.
حتديات �صحية يف اليابان
وح���ول ال��ت��ح��دي��ات ال�صحية يف
ال��ي��اب��ان �أ���ش��ار د .العنزي �إىل �أن
«ال�����ش��ي��خ��وخ��ة» ت��ع��ت�بر �أح����د �أه���م
التحديات التي يواجهها املجتمع
الياباين نظراً للكثري من املتطلبات
والرعاية ال�صحية ،ولذلك قامت

يعمل في اليابان حاليًا  319.480طبيب وطبيبة ما
نسبته  2.4طبيب لكل  1000نسمة
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تجارب إلعطاء لقاح أسترازينيكا عن طريق االستنشاق
ق��ال��ت جامعة �أك�����س��ف��ورد� ،إنها
ب�صدد ب��دء درا���س��ة للتحقق من
���ش��ك��ل اال���س��ت��ج��اب��ة امل��ن��اع��ي��ة بعد
�إعطاء لقاح كورونا ،الذي طورته
بالتعاون مع �شركة �أ�سرتازينيكا
ب��ط��ري��ق اال���س��ت��ن�����ش��اق ،و�ست�شمل
ال��درا���س��ة م��ب��دئ��ي�اً  30متطوعاً
�أ�صحاء ترتاوح �أعمارهم بني 18
و 40عاماً.
وك�����ان ب���اح���ث���ون ب��ري��ط��ان��ي��ون
ق���د ق���ال���وا يف ���س��ب��ت��م�بر امل��ا���ض��ي
�إن ل��ق��اح��ات م��ر���ش��ح��ة لأن يتم
�إع��ط��ا�ؤه��ا باال�ستن�شاق طورتها
جامعة �أك�سفورد و�إمربيال كوليدج
���س��ت��دخ��ل ال��ت��ج��ارب ل��ل��ت ��أك��د مما
�إذا كانت تثري ا�ستجابة مناعية
مو�ضعية يف اجلهاز التنف�سي.
ي�أتي ه��ذا بينما �أعلنت �شركة
�أ�سرتازينيكا م ��ؤخ��راً �أن فعالية
لقاحها امل�ضاد لكوفيد -19بلغت
 ،76%يف حتليل جديد لتجربتها
الرئي�سية يف الواليات املتحدة.
وا�ستندت �أح��دث البيانات �إىل
� 190إ�صابة بني �أكرث من 32400
م�������ش���ارك يف جت���رب���ة ال���والي���ات
املتحدة وت�شيلي وبريو.

و�أك��دت �أ�سرتازينيكا من جديد
�أن اللقاح الذي طورته مع جامعة
�أوك�سفورد فعال بن�سبة 100%
يف م��واج��ه��ة الأ���ش��ك��ال احل���ادة �أو
احلرجة من املر�ض.
و�أ�ضافت �أن فاعلية اللقاح تبلغ
 85%ب�ين البالغني ال��ذي��ن تزيد
�أعمارهم عن  65عاماً.
ويعترب لقاح �أ�سرتازينيكا حيوياً
يف مواجهة انت�شار كوفيد -19يف
�أن��ح��اء ال��ع��امل ،لي�س فقط ب�سبب
حمدودية املعرو�ض من اللقاحات
و�إمن�����ا �أي�����ض��اً لأن ن��ق��ل��ه �أ���س��ه��ل
و�أرخ�ص من تلك املناف�سة.
وح�صل لقاء �أ�سرتازينيكا على
ت�صريح بالت�سويق امل�����ش��روط �أو
اال�ستخدام ال��ط��ارئ يف �أك�ثر من
 70دولة.
و�أوقفت حوايل  12دولة ب�شكل
م�ؤقت تقدمي هذا اللقاح م�ؤخراً،
بعد تقارير تربط بينه وبني جتلط
نادر يف الدم لدى عدد قليل جداً
من الأ�شخا�ص ،لكن هيئة الرقابة
على ال��دواء يف االحت��اد الأوروب��ي
قالت الأ�سبوع املا�ضي �إن اللقاح
�آمن.

«فريمانيزوماب» عالج جديد
للصداع النصفي

يعاين ماليني النا�س حول العامل من ال�صداع الن�صفي الذي يعكر
�صفو حياتهم ،ويرافقهم على م��دار  15يوما على الأق��ل يف ال�شهر
الواحد ،الأمر الذي ينغ�ص معي�شتهم ،لكن علماء بريطانيني متكنوا من
ابتكار دواء جديد ميكن �أخذه عن طريق احلقن يف الفخذ �أو البطن،
لعالج ال�صداع الن�صفي والتخل�ص من هذا املر�ض.
ويعد العالج الوقائي امل�سمى «فرميانيزوماب» فعاال جدا يف تقليل
عدد الأيام التي ي�صاب فيها الإن�سان بال�صداع الن�صفي �إىل الن�صف،
كما �أنه ميكن من يعانون من هذه امل�شكلة من اال�ستجابة �إىل م�سكنات
الأمل مثل الإيبوبروفني.
وذكرت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية» �أن دواء «فرميانيزوماب»
هو واحد من �أدوي��ة عدة جديدة �أ�صبحت متاحة م�ؤخ ًرا يف اململكة
املتحدة لعالج ال�صداع الن�صفي املزمن ،وميكن حقن املري�ض بال�صداع
الن�صفي ب�شكل �شهري يف املعدة �أو الفخذ ،ومتنع املادة الكيميائية التي
يحتويها الدواء �إطالق «الببتيد» املرتبط بجني الكال�سيتونني التي يتم
�إطالقها يف الدماغ.
وتقول جينيفر فارينجتون « 42عاما وتعاين من ال�صداع الن�صفي
منذ ما يقرب من  3عقود»� :إن املر�ض كان يهيمن على حياتها كلها،
لدرجة �أن طبيبها العام ن�صحها بالذهاب يف �إج��ازة مر�ضية ملدة 9
�أ�شهر ،لكن قبل � 3أ�شهر تغريت حياة فارينجتون كليا ،عندما عر�ض
عليها الطبيب فر�صة جتربة حقنة �شهرية من العالج الوقائي امل�سمى
«فرميانيزوماب» .وقالت فارينجتون�« :أ�شعر الآن �أنني قد ا�ستعدت
حياتي».
وح�سب �صحيفة «ديلي ميل» يعد ال��دواء اجلديد فعاالً للغاية يف
عالج ال�صداع الن�صفي وتخفيف �آالمه و�أعرا�ضه ،لي�س بالن�سبة �إىل
«فارينجتون» بل كذلك لعدد كبري من امل�صابني بكابو�س ال�صداع
الن�صفي.

كيف يعمل لقاح «كورونا»!
ن�شرت منظمة ال�صحة العاملية
ً
مب�سطا لكيفية
�شرحا
،WHO
ً
حماية اللقاحات جل�سم الإن�سان
من الإ�صابة بالأمرا�ض وتو�ضيح
ملعنى ودور م�سببات الأم��را���ض
والأج�سام امل�ضادة والعالقة بينهما،
م��ن خ�لال مقاطع فيديوغرافيك
ن�����ش��رت��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة الأمم���ي���ة عرب
ح�ساباتها الر�سمية على من�صات
التوا�صل� ،ضمن جهودها ملكافحة
جائحة كورونا ،وت�شجيع ال�شعوب
على �أهمية تلقي اللقاحات امل�ضادة
للفريو�س.
وت�شرح مقاطع الفيديوغرافيك
�أن ج�سم الإن�سان يحتوي على �آالف
الأج�سام امل�ضادة املختلفة ،و�أنه يتم
تدريب كل ج�سم م�ضاد «�أو خط
الدفاع الأمامي» على التعرف على
م�ست�ضد معني وحماربة م�سببات
الأم���را����ض ،ول��ك��ن ع��ن��دم��ا يهاجم
عامل ُم�سبب ملر�ض جديد ج�سم
الإن�سان ،ف�إنه ي�ستخدم م�ست�ض ًدا
جدي ًدا رمبا ال ت�ستطيع الأج�سام
امل�ضادة التعرف عليه.
وب��ال��ت��ايل ف ��إن��ه يف ح��ال��ة وج��ود
فريو�س جديد ،مثل فريو�س كورونا
املُ�ستجد ،ال يكون اجل�سم م�ستع ًدا
للحماية عند الإ�صابة ب��ه ،ولهذا
ف ��إن ج�سم الإن�سان يحتاج ل�صنع

�أج�سام م�ضادة فعالة �ضد م�سبب
امل���ر����ض اجل���دي���د ،ل��ل��ح��م��اي��ة منه
بطريقة م��ا ،وم��ن هنا ي ��أت��ي دور
اللقاح.
لكن قبل �أن يتم التطرق لكيفية
عمل ال��ل��ق��اح ،بح�سب م��ا ن�شرته
م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ،ف����إن
ه��ن��اك  3م�����ص��ط��ل��ح��ات رئي�سية
ينبغي معرفة معانيها ،هي العوامل
امل�����س��ب��ب��ة ل��ل��م��ر���ض وامل�����س��ت�����ض��د
والأج�سام امل�ضادة.
�إن م�����س��ب��ب��ات الأم����را�����ض هي
اجلراثيم التي ت�سبب املر�ض ،وهي
رمبا تكون بكترييا �أو طفيليات �أو
فريو�سات �أو فطريات.

�أم����ا امل�����س��ت�����ض��د ف��ه��و ج���زء من
العامل امل��م��ر���ض ،وال���ذي يت�سبب
يف �إنتاج ج�سم الإن�سان للأج�سام
امل�����ض��ادة ،وال��ت��ي ت�شبه «خ��ط��وط
الدفاع الأمامية» عن جهاز املناعة
وال��ت��ي حت���ارب ال��ع��وام��ل امل�سببة
للمر�ض.
كيف يعمل اللقاح؟
�إن اللقاح هو جزء �صغري �ضعيف
غ�ير خ��ط�ير م��ن ال��ع��ام��ل املُ�سبب
للمر�ض ،وال���ذي يكون امل�ست�ضد
جز ًءا منه.
وال يت�سبب التطعيم باللقاح يف
الإ�صابة باملر�ض لكنه يقت�صر دوره
على حتفيز ا�ستجابة مناعية يف

اجل�سم� ،إذ يقوم التطعيم مبهمة
تعليم اجلهاز املناعي للج�سم كيفية
بناء النوع املنا�سب من الأج�سام
امل�ضادة حلمايته يف امل�ستقبل من
العوامل امل�سببة للمر�ض.
وهكذا ف�إنه عندما يواجه ج�سم
الإن�سان العامل املُمر�ض احلقيقي
الح � ًق��ا ،ف ��إن��ه يتمكن بالفعل من
التعرف عليه �أو اكت�شافه ومكافحته
وال��ق�����ض��اء عليه ق��ب��ل �أن ي�صيب
اجل�سم بالعدوى واملر�ض.
�أم��ا م�صطلح «مناعة القطيع»
ف ��أظ��ه��ر ف��ي��دي��وغ��راف��ي��ك ن�شرته
املنظمة الأممية �أن بع�ض الفئات
م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ال ميكنهم تلقي
اللقاح لأ�سباب عديدة� ،إال �أنه ما
زال يف الإمكان توفري احلماية لهم،
يف حال مت تطعيم املحيطني بهم،
وهذا ما ي�سمى بـ«مناعة القطيع».
و�أظ��ه��ر �إح�����ص��اء ل��ـ«روي�ترز» �أن
ما يزيد على  125مليون ن�سمة
�أُ�صيبوا بفريو�س كورونا امل�ستجد
على م�ستوى العامل ،يف حني و�صل
�إجمايل عدد الوفيات الناجتة عن
الفريو�س �إىل مليونني و.873,944
ومت ت�سجيل �إ�صابات بالفريو�س
يف �أكرث من  210دولة ومنطقة منذ
اكت�شاف �أوىل حاالت الإ�صابة يف
ال�صني يف دي�سمرب .2019

عالقة محتملة بين «كورونا» و«السكري»
ن��ب��ه ب��اح��ث��ون �إىل �أن مر�ضى
«ك��وف��ي��د  »19وامل��ت��ع��اف��ون منه قد
ي�صابون بداء ال�سكري ،حتى �إن مل
يعانوا هذا اال�ضطراب ال�صحي قبل
التقاط عدوى كورونا ،وهو ما يثري
خماوف طبية �إزاء ت�أثريات طويلة
الأم���د ل��ل��وب��اء .وبح�سب �صحيفة
«�إندبندنت» الربيطانية ،ف�إن باحثني
م��ن خمتلف دول ال��ع��امل يقيمون
قاعدة لبيانات من �أ�صيبوا مبر�ض
ال�سكري بعدما مر�ضوا بـ«كوفيد
 .»19وق���ال ال��ب��اح��ث املخت�ص يف
ج��راح��ات عملية الأي�����ض بجامعة
«كينغ�س» يف ل��ن��دن ،فران�سي�سكو
روبينو� ،إن��ه الحظ عالقة حمتملة
بني فريو�س كورونا وداء ال�سكري.

ويحث الأكادميي الربيطاين على
�إجراء املزيد من البحوث ب�ش�أن هذه
العالقة املثرية للقلق بني فريو�س
كورونا امل�ستجد وداء ال�سكري.
وكان عدد من الأطباء قد �أكدوا
�إ�صابة متعافني من مر�ض «كوفيد
 »19بالنوعني الأول وال��ث��اين من
ال�سكري.
ويرجح الباحث روبينيو �أن تكون
ه��ذه العالقة قائمة بالفعل ،لأن
ما لوحظ هو �أن �أ�شخا�صا كثريين
�أ�صيبوا بال�سكري �أث��ن��اء مر�ضهم
بـ«كوفيد � ،»19أو بعد وقت ق�صري
من متاثلهم لل�شفاء.
و�أ���ض��اف �أن الباحثني يرجحون
ه���ذه ال��ع�لاق��ة ب�ين امل��ر���ض�ين ،لأن

ال��ف�يرو���س رمب��ا ي��ك��ون ق���ادرا على
�إرب���اك عمليات التمثيل الغذائي
لل�سكر يف اجل�سم.
ومت الإ�شراف على هذه الدرا�سة
من قبل جامعة «كينغ�س» يف لندن
وجامعة مونا�ش ،و�أق��ام خمت�صون
�سجال حل��االت ال�سكري اجلديدة
و�سط م�صابي فريو�س كورونا ،ومت
البدء فيه ب��د ًءا من يونيو املا�ضي،
و�أط��ل��ق عليه ا���س��م «ك���ويف دي���اب»،
وذلك اخت�صارا لـ«كوفيد ديابيت».
وكانت درا���س��ة من�شورة �سابقا،
ك�شفت �أن  20.6يف املئة من املر�ضى
الذين عانوا �أعرا�ضا بني اخلفيفة
وامل��ت��و���س��ط��ة ،م��ن ج����راء ك��ورون��ا،
�شخ�صت ل��دي��ه��م �إ���ص��اب��ة ج��دي��دة

ب��ال�����س��ك��ري ،ت��زام��ن��ا م��ع ال��دخ��ول
للم�ست�شفى.
ويعتقد الأط���ب���اء �أن ب��روت�ين «
 »ACE-2ال��ذي يرتبط بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،يوجد يف �أع�ضاء
لها عالقة بعمليات التمثيل الغذائي
للغليكوز مثل البنكريا�س واملعي
ال�صغري والكبد والكلى� ،إ�ضافة �إىل
الرئة.
ودف��ع هذا الأم��ر بالباحثني �إىل
بناء فر�ضية مفادها �أن فريو�س
كورونا امل�ستجد ي�ؤدي �إىل اختالل
يف وظ���ائ���ف ال��ت��م��ث��ي��ل ال��غ��ذائ��ي
للغلوكوز ،وهو ما ي��ؤدي �إىل ظهور
م��ر���ض ال�����س��ك��ري ل���دى ع���دد من
مر�ضى «كوفيد .»19
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�أ�شاد بتجربة �إطالق « »KSU_CubeSatوعده �إجناز ًا غري م�سبوق ..د .البداح:

المشروع أحدث موجة اهتمام بعلوم الفضاء
في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية
تبنت الجامعة فكرة القمر عام  1437وأسند المشروع لمركز اإلبداع واالبتكار بكلية الهندسة

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

حوار  -حممد العنزي
�أث���ن���ى ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ح�����س��ن
البداح امل�شرف على م�شرع القمر
اال�صطناعي التعليمي «_KSU
 »CubeSatعلى ج��ه��ود الفريق
امل�شارك يف امل�شروع ،ودعم ورعاية
�إدارة اجل��ام��ع��ة ،وع����ده �إجن�����ازاً
متقدماً وغري م�سبوق على م�ستوى
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية ،و�سلط يف
ه���ذا ال��ل��ق��اء ال�����ض��وء ع��ل��ى ف��ك��رة
امل�شروع والأهداف املن�شودة ،و�أبرز
التحديات وال�صعوبات ،واخلطط
امل�ستقبلية� ،إ�ضافة لنقاط �أخ��رى
ذات عالقة بهذا الإجناز ..
 حدثنا ب��داي� ً�ة ع��ن فكرة القمرال �� �ص �ن��اع��ي ال �ت �ع �ل �ي �م��ي «_KSU
 »CubeSatمتى وكيف بد�أت؟
لقد ُعر�ضت الفكرة على الكلية
م��ن �أح��د زواره���ا املهتمني مبجال
االت�صاالت الال�سلكية ،الأمري بدر
ب��ن ف��ه��د ال��ف��ي�����ص��ل ،وم�����ش��روع��ات
الأق����م����ار اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة املكعبة
« »CubeSatبد�أت من عام 1999
م يف جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك
وجامعة �ستانفورد وانت�شرت بعدها
يف اجلامعات العاملية.
ولعدم وجود م�شروعات م�شابهة
يف اجلامعات ال�سعودية ،فقد تبنت
الكلية هذه الفكرة يف عام 1437
هـ و�أ�سند هذا امل�شروع ملركز الإبداع
واالبتكار الطالبي بكلية الهند�سة،
وذل���ك ل��ك��ون امل��رك��ز يهتم بالعمل
متعدد التخ�ص�صات الذي يقوم فيه

ال��ط�لاب بحل م�شكالت هند�سية
حقيقية ،واملركز يف ذلك يتكامل مع
الربنامج الدرا�سي للكلية من حيث
دعم اجلوانب العملية والتطبيقية.
م��ن هنا انطلق م�����ش��روع القمر
اال���ص��ط��ن��اع��ي يف ال��ع��ام 1437هـ
ك�أول برنامج للأقمار اال�صطناعية
التعليمية يف اجلامعات ال�سعودية،
�ضمن  300جامعة على م�ستوى
العامل تتبنى م�شروعات م�شابهة.
 ما الأه ��داف املن�شودة من وراءم�شروع القمر؟
م�شروع «»KSU_CubeSat
ه����و م�������ش���روع ت��ع��ل��ي��م��ي م��ت��ع��دد
التخ�ص�صات ل��ط�لاب اجل��ام��ع��ة،
الهدف منه تقدمي علوم وتكنولوجيا
الف�ضاء لطالب اجلامعة ،وتدريبهم
على امل��ه��ارات الهند�سية والتقنية
املرتبطة بت�صميم وبرجمة الأقمار
اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة ،وذل���ك مب��ا يخدم
خطط ال�سعودية يف ه��ذا املجال
ول��ي��ك��ون خ��ري��ج اجل��ام��ع��ة ج��اه��زاً
للعمل يف هذا املجال املهم.
ومن ث ّم �سعى امل�شروع من اللحظة
الأوىل الن��ط�لاق��ه �إىل �إك�����س��اب
الطالب املهارات الالزمة لت�صميم
وبرجمة الأقمار ال�صناعية لتحقيق
م��ه��ام حم���ددة ،و�شملت الأه���داف
�أي��� ً��ض��ا دع���م ق��درت��ه��م ع��ل��ى العمل
�ضمن فريق متعدد التخ�ص�صات،
وال���و����ص���ول �إىل ح��ل��ول �إب��داع��ي��ة
للم�شكالت الهند�سة.
 ما �أبرز التحديات �أو ال�صعوباتالتي واجهتكم يف تلك املرحلة؟
امل�شروع بكامله كان حتديا؛ لأنه

م�����ش��روع ج��دي��د يف جم���ال جديد
مل ي�سبق للجامعة خو�ض غماره،
�أي�����ض��ا �إدارة امل�����ش��روع ت�ضمنت
بع�ض التحديات ك��ون امل�شروع ال
�صفي وم�شاركة الطالب فيه كانت
تطوعية.
 ل �ن �ت �ح��دث ق �ل �ي�ل�ا ع� ��ن ال �ق �م��رال���ص�ن��اع��ي ك��م م��ن ال��وق��ت ا�ستغرق
ل �ت �� �ص �م �ي �م��ه وت � �ط� ��وي� ��ره وم� � ��ا �أب� � ��رز
التقنيات امل�ستخدمة فيه؟
ا�ستغرق امل�شروع مدة � 6سنوات،
وهو وقت �أطول من املتوقع ل�سببني:
�أحدهما �أن امل�شروع جديد بالن�سبة
جلامعة امل��ل��ك �سعود ولي�س لدى
ف��ري��ق امل�����ش��روع �أي خ�ب�رة �سابقة
فكانت البداية من ال�صفر ،وال�سبب
الآخ��ر توقف امل�شروع م��دة معينة
حلني احل�صول على دعم من معايل
رئي�س اجلامعة.
وك����ان االه��ت��م��ام م��ن�����ص��ب��ا على
اجل��ان��ب التعليمي للطالب يف كل
مرحلة من مراحله ،فبعد ت�شكيل
الفريق وتق�سيمهم �إىل جمموعات
ف��رع��ي��ة ت��ق��اب��ل الأن��ظ��م��ة الفرعية
للقمر اال�صطناعي؛ توجه امل�شروع
�إىل �إتاحة الفر�صة لكل جمموعة
م��ن��ه��م ل���ل���ت���درب ع��ل��ى اجل���وان���ب
الهند�سية وال�برجم��ي��ة املرتبطة
بعمل املجموعة ،مثل :ور���ش عمل
يف ب��رجم��ة املتحكمات ال�صغرى،
والأردوي��ن��و ،والت�صميم الهند�سي،
واالت�����ص��ال ب��الأق��م��ار اال�صطناعية
وغ�يره��ا ،وك��ذل��ك االه��ت��م��ام بقيام
ال��ط�لاب بالتوا�صل م��ع ال�شركات
العاملية العاملة يف جم��ال توفري
القطع الالزمة للأقمار ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،جتهيز املحطة الأر�ضية
بكلية الهند�سة ،واحل�����ص��ول على
ال�تراخ��ي�����ص وال��ت�����ص��اري��ح املحلية
وال��ع��امل��ي��ة ال�ل�ازم���ة ل��ع��م��ل القمر
واالت�����ص��ال ب���ه ،وق���د ا�ستخدمت
�أح��دث التقنيات املتوفرة يف هذا

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

د .البداح مع عدد من �أع�ضاء فريق العمل
 ك ��م ب �ل �غ��ت ت �ك �ل �ف��ة «_KSUاملجال على م�ستوى العامل.
والقمر يت�ضمن �أنظمة فرعية  »CubeSatوال �ع �م��ر االف�ترا� �ض��ي
للتحكم وال��ط��اق��ة وك��ذل��ك كامريا له؟
« ،»KSU_CubeSatي��دور
ت�صوير وخ�لاي��ا �شم�سية لتوليد
الطاقة ،واملهمة التقنية للقمر هي ح���ول الأر�����ض يف م���دار منخف�ض
التقاط ال�صور للأر�ض �أو للف�ضاء �أو ما بني  600-500كم عن �سطح
للقمر «احلقيقي» و�إر�سالها للمحطة الأر�ض ،وحتديداً على ارتفاع 580
كم تقريبا عن �سطح الأر�ض ب�سرعة
الأر�ضية بكلية الهند�سة.
 م � ��اذا ع ��ن ع� ��دد امل �� �ش��ارك�ي�ن يف  28000-27000كلم�/ساعة؛ لذاامل���ش��روع وه��ل ه�ن��اك دور للطالبات ف�إننا يف ال�سعودية ن�ستطيع التقاط
�إ�شارته خالل مدة ترتاوح بني 12-7
وع�ضوات هيئة التدري�س؟
�شارك يف امل�شروع حوايل  130دقيقة ،ومن املتوقع �أن ي�ستمر مكوث
طالباً من كلية الهند�سة واحلا�سب القمر يف الف�ضاء قرابة � 24شهراً،
و 6من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومل بعدها �سيخرج من اخلدمة وي�ستمر
يكن بينهم طالبات �أو ع�ضوات هيئة يف الدوران حول الأر�ض وين�ضم �إىل
ت��دري�����س� ،إال �أن هناك م�سابقات الكثري من احلطام الف�ضائي.
وفيما يخ�ص التكلفة ،فامل�شروع
ت��رت��ب��ط ب��امل�����ش��روع ����ش���ارك فيها
بفاعلية طالبات من خمتلف كليات تكاليفه منخف�ضة مقارنة بالفائدة
اجل��ام��ع��ة ،م��ث��ل م�����س��اب��ق��ة القمر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،وع���م���وم���ا الأق���م���ار
اال�صطناعي ال ُعلبة « ،»CanSatال�صناعية ال�صغرية «كيوب�سات»
والتي ّ
نظم مركز الإب��داع واالبتكار معروفة بتكلفتها املنخف�ضة لذلك
الطالبي بكلية الهند�سة ن�سختني تلج�أ لها بع�ض ال�شركات كبديل عن
م��ن��ه��ا ،وت��ن��اف�����س ف��ي��ه��ا ال��ط�لاب الأقمار الكبرية.
 ماذا عن امل�ستقبل وهل �أنتم يفوالطالبات على ت�صميم وبرجمة
�أق��م��ار ا�صطناعية يف حجم علبة طور العمل على �أقمار �أخرى؟
م��ع��ايل رئي�س اجل��ام��ع��ة تف�ضل
امل�شروبات الغازية ،و�أطلقت الرتفاع
م��ن��خ��ف�����ض ب��ا���س��ت��خ��دام ب��ال��ون��ات م�����ش��ك��ورا ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ب��دء
يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��روع القمر
خا�صة.

اال�صطناعي يف ن�سخته الثانية،
وي�ستهدف ت�صميم قمر �أكرب لإجناز
م��ه��ام بحثية ،م��ع ت�صنيع �أج���زاء
منه ا���س��ت��ن��ادًا �إىل اخل�ب�رات التي
اكت�سبها الفريق من القمر الأول ،مع
ا�ستمرار الهدف التعليمي الرئي�س
للم�شروع ،وقد �أعطى معايل رئي�س
اجلامعة �شارة البدء يف امل�شروع منذ
�أ�سبوعني ،وح�سب املهمة العلمية
«البحثية» ميكن �أن ي�ستمر العمل 3
�سنوات مع توفر امل�صادر املطلوبة.
 حدثنا عن م�شاعركم وم�شاعرالفريق امل�شارك يوم الإطالق.
كان فريق امل�شروع يتابع عملية
الإط�ل�اق وك��ان هناك �شعور غامر
ب��ال��ف��رح��ة ب���ر�ؤي���ة ق��م��ره��م ينطلق
للف�ضاء.
 كلمة �شكر ملن توجهها؟ وكلمةنختم بها هذا اللقاء؟
ك��ل االم��ت��ن��ان وال��ت��ق��دي��ر خل��ادم
احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين و���س��م��و ويل
عهده الأمني؛ ملا يوليانه من رعاية
ودعم لكل ما من �ش�أنه بناء الإن�سان
يف ه����ذا ال��ب��ل��د ،وك���ذل���ك �أ���ش��ك��ر
معايل وزي��ر التعليم على اهتمامه
ومتابعته ،ومعايل رئي�س اجلامعة
ع��ل��ى دع��م��ه امل��ت��وا���ص��ل ،و�أمت��ن��ى
�أن تحُ ����دث جت��رب��ة ج��ام��ع��ة امللك
�سعود م��وج��ة م��ن االه��ت��م��ام بعلوم
الف�ضاء تنتقل جلامعات اململكة
وامل ��ؤ���س�����س��ات التعليمية الأخ���رى
و�أن يتناف�س الطالب يف مثل هذه
امل�شاريع املهمة .كما �أ�شكر عمداء
ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة امل��ت��ع��اق��ب�ين على
امل�شروع وه��م د .خالد احلميزي،
د .وليد زاه��د ،د .م�ساعد العواد،
على دعمهم الكبري لهذه امل�شاريع،
وال�شكر للم�ساهم الرئي�س يف جناح
ه��ذا امل�شروع وه��م ال��ط�لاب ال��ذي
ب��ذل��وا الكثري م��ن اجل��ه��د وال��وق��ت
وعملوا ب�شغف لال�ستفادة من هذه
الفر�صة التعليمية املتميزة.

من أهداف المشروع تدريب الطالب على مهارات تصميم وبرمجة األقمار االصطناعية
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سفيرا فرنسا وأفغانستان
يزوران الجامعة

زار جامعة امللك �سعود وف��د من ال�سفارة الفرن�سية باململكة ير�أ�سه
�سعادة ال�سفري لودوفيك بويل �سفري فرن�سا لدى اململكة ،وذلك يوم الأحد
1442/8/15هـ املوافق 2021/3/28م ،وكان يف ا�ستقباله معايل رئي�س
اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ،وامل�شرف على �إدارة التعاون
الدويل والتو�أمة العلمية العاملية الدكتور مـزيد بن م�شهور الرتكاوي.
وناق�ش اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي والبحث
العلمي والتدريب الأكادميي ،وزيادة فر�ص التبادل الأكادميي بني اجلامعات
الفرن�سية وجامعة امللك �سعود يف �ضوء ر�ؤية اململكة .2030
جتدر الإ�شارة �أن جامعة امللك �سعود لها عالقات �أكادميية مميزة مع
اجلامعات الفرن�سية ،ويوجد اتفاقيات تعاون �أكادميي معها.
كما زار اجلامعة �سعادة ال�سفري �أحمد جاويد جمددي �سفري جمهورية
�أفغان�ستان الإ�سالمية لدى اململكة ،وذلك يوم الإثنني 1442/8/16هـ
املوافق 2021/3/29م ،وكان يف ا�ستقباله معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
بدران العمر ،ووكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان ،وامل�شرف على �إدارة
التعاون الدويل والتو�أمة العلمية العاملية الدكتور مـزيد الرتكاوي.
وقد ناق�ش اجلانبان املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ،واجلهود املبذولة
يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي والتدريب الأكادميي ،والعمل
على زيادة فر�ص التبادل الأكادميي والبحثي بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية والبحثية يف جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية وجامعة امللك �سعود
يف �ضوء ر�ؤية اململكة .2030

انطالق حملة «بالدم ندعم» مببنى العيادات اخلارجية مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي

بت�رشيف وزير الريا�ضة

انطالق المؤتمر الدولي «مستقبل الرياضة خالل األوبئة واألزمات»
انطلقت �أعمال امل�ؤمتر العلمي
ال����دويل ال��ث��اين ل��ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط البدين ،الأ�سبوع املا�ضي،
وال��ذي نظمته جامعة امللك �سعود
ممثلة بكلية علوم الريا�ضة والن�شاط
ال���ب���دين ،حت��ت ���ش��ع��ار «م�ستقبل
الريا�ضة خالل الأوبئة والأزمات».
و�أ���ش��اد �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل
وزير الريا�ضة بامل�ؤمتر ومو�ضوعه،
م ��ؤك��داً �أن اململكة كانت وال تزال
م��ن �أوائ�����ل ال����دول ال��ت��ي تعاملت
بحكمة و�سرعة وك��ف��اءة م��ع �أزم��ة
جائحة كورونا للحفاظ على �صحة
و�سالمة مواطنيها واملقيمني على
�أر���ض��ه��ا ،تنفيذاً لتوجيهات خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب
ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد -
حفظهما اهلل.-
و�أ�شار �سموه خالل كلمته �إىل �أن
امل�ؤمتر يناق�ش ع��دداً من الق�ضايا
امل��ه��م��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��امل��م��ار���س��ة
ال��ري��ا���ض��ي��ة الآم��ن��ة خ�ل�ال الأوب��ئ��ة
والأزم��ات ال�صحية ،حيث يعدّ هذا
امل ��ؤمت��ر م��ث��االً حياً على االهتمام
الكبري الذي جتده البحوث العلمية
يف ب�لادن��ا ،وم��ا ت�شهده م��ن تطور
يف الأعوام الأخرية ،حتى �أ�صبحت

للتعليم مبختلف م�ؤ�س�ساته
ومراحله.
فيما ثمن عميد كلية
علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين الدكتور �سليمان بن
عمر اجللعود ل�سمو وزير
الريا�ضة ح�ضوره للم�ؤمتر،
ول��رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود رع��اي��ت��ه لفعالياته
ودعمه امل�ستمر لكلية علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين،
د .اجللعود
مم��ا ���س��اع��د ال��ك��ل��ي��ة على
حتقيق العديد من �أهدافها
الريا�ضي ،مبا يحقق
م��وا���ص��ل��ة ال��ن�����ش��اط الإ�سرتاتيجية ومنها �إق��ام��ة هذا
ال��ري��ا���ض��ي ال���ذي ال امل��ؤمت��ر العلمي ال��دويل النابع من
غ��ن��ى ع��ن��ه ل�صحة �أهداف ر�ؤية اململكة .2030
الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل
وا���س��ت��م��ر امل����ؤمت���ر مل���دة ي��وم�ين،
الأف���راد ورفاهيتهم
رافداً يُ�سهم يف عالج امل�شكالت.
وازده����ار املجتمع وق��وت��ه ،وجتنب ون��اق�����ش��ت ج��ل�����س��ات��ه ال��ع��دي��د من
�ة
�
�ض
�
�ا�
و�أع�����رب �سمو وزي���ر ال��ري�
الإ���ص��اب��ة ب��ال��ف�يرو���س واحل����د من امل���و����ض���وع���ات امل��ه��م��ة يف جم��ال
هذا
تو�صيات
عن �آماله ب�أن ت�سهم
انت�شاره واال�ستفادة من الريا�ضة الريا�ضة خ�لال الأوب��ئ��ة والأزم���ات
للريا�ضة
آمنة
�
امل�ؤمتر يف ممار�سة
يف تقوية مناعة الأج�سام ،م�ؤكداً ال�صحية من قبل عدد من الأ�ساتذة
املجتمع
لت�ساعد
والأن�شطة البدنية
�أن تنظيم ه��ذا امل��ؤمت��ر وغ�يره من واخل��ب�راء وال��ع��ل��م��اء م��ن دول مثل
ب�شكل
�ي�ين
�
�ض
�
�ا�
�
�ري
ب�شكل ع���ام وال�
الفعاليات ينبع من ح�س امل�س�ؤولية الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سبانيا
طرق
�ل
�
�ض
�
��
�
أف
�
تطبيق
خ��ا���ص على
االجتماعية لدى جامعة امللك �سعود ،و�أ�سرتاليا وكندا ورو�سيا وال�صني،
املمار�سات
خالل
والوقاية
ال�سالمة
ومن دورها البحثي والأكادميي يف ك��م��ا حت���دث يف امل���ؤمت��ر ع���دد من
الريا�ضية.
خمتلف العلوم وامل��ج��االت ،وهما اخل��ب��راء وال��ب��اح��ث�ين م���ن ال����دول
من جانبه �أو���ض��ح معايل رئي�س الدور وامل�س�ؤولية اللذان تقوم بهما العربية واخلليج العربي ،ومتحدثني
اجلامعة الدكتور ب��دران العمر �أنّ اجلامعة حتقيقاً لأهدافها ،منوهاً من داخل اململكة ميثلون ال��وزارات
امل ��ؤمت��ر ي��رك��ز على مناق�شة �سبل يف ه���ذا ال�����ص��دد ب��دع��م ال��ق��ي��ادة وال��ه��ي��ئ��ات واجل��ام��ع��ات وال��ل��ج��ان
التعامل مع جائحة كورونا يف املجال
ال�سعودية.

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني م�ؤخراً ،املجل�س احلواري
ال��ط�لاب��ي ال���راب���ع ع�����ش��ر ،قدمته
الطالبة املتفوقة جم��د احل��م��دان
بعنوان «م���اذا ت��ع��رف ع��ن التيقظ

دواء رديء اجلودة ،ثم �شرحت كيفية
تقدمي بالغ عن دواء �أو م�ستح�ضر
معني ،و�أهم الإج��راءات التي تُتخذ
ع��ن��د ورود ب�ل�اغ ،و�أخ��ي��راً ختمت
املجل�س بفتح املجال لطرح الأ�سئلة
والرد على احل�ضور.

المجلس الحواري الرابع عشر يناقش «التيقظ الدوائي»
الدوائي» .بد�أت اجلل�سة بالتعريف
بالتيقظ الدوائي ،واخلدمات التي
يقدمها ،وامل�ستهدفني من برنامج
التيقظ الدوائي ،ثم طرحت ت�سا�ؤالً
للح�ضور ،ملاذا ال نكتفي باملعلومات
الواردة من الدرا�سات ال�سريرية قبل

الت�سوق؟!
و�أو�ضحت �أي�ضاً �أه��م العالمات
التي تدل على وجود خلل يف جودة
الأدوي���ة وامل�ستح�ضرات الع�شبية،
وحت���دث���ت ع���ن الأع����را�����ض ال��ت��ي
ت�صاحب ال�شخ�ص عندما ي�ستخدم

حلقة نقاش «الممارسة
في تعليم العلوم» غدًا

تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات «�أفكر» احللقة املئتني واثنني �ضمن �سل�سلة حلقات
النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان «املدخل القائم على املمار�سة
يف تعليم العلوم» من �إع��داد وتقدمي الأ�ستاذة زه��رة عبدالرب امل�صعبي
مر�شحة الدكتوراه يف ق�سم املناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية جامعة
امللك �سعود ،وذلك يوم غد االثنني 1442/08/23هـ 2021/04/05م ،يف
متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء عن طريق قاعات زوم االفرتا�ضية.

اعتماد أكاديمي لبرنامجين
في «إدارة األعمال»

ح�صد برناجما بكالوريو�س العلوم يف �إدارة الأعمال تخ�ص�ص املالية،
وبكالوري�س العلوم يف �إدارة الأعمال تخ�ص�ص الت�سويق ،على االعتماد
الرباجمي الكامل للفرتة من مايو 2016م �إىل �أبريل 2023م.
وتلقى الدكتور ب�سام بن عبداهلل الب�سام عميد كلية �إدارة الأعمال �شهادة هيئة
تقومي التعليم والتدريب باملركز الوطني للتقومي والإعتماد الأكادميي ،و�شارك
يف اللقاء الذي �أقيم بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة
التطوير واجلودة وبرعاية معايل رئي�س اجلامعة لتكرمي الربامج احلا�صلة
على �شهادات االعتماد الأكادميي الوطني للعام اجلامعي 1442/1441هـ.
وقدم �شكره وتقديره لكل من وكيل الكلية للتطوير واجل��ودة ،ورئي�س ق�سم
املالية ،ورئي�س ق�سم الت�سويق ،وللأع�ضاء امل�شاركني يف الوكالة والأق�سام
الأكادميية على مابذلوه من جهد لتحقيق هذا الإجناز املثمر.

