العدد  - 1401الأحد  13رم�ضان 1442هـ املوافق � 25أبريل 2021م

� 12صفحة

/http://rs.ksu.edu.sa

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

بالتعاون بني اجلامعة ومنظمة «الإي�سي�سكو»

مشروع لتطوير المعلمين مهنيًا في  54دولة
وقعت جامعة امللك �سعود – يف
حفل �أقيم عن بعد  -عقد م�شروع
ال�شهادات املهنية يف التدري�س مع
منظمة العامل الإ�سالمي للرتبية
والعلوم والثقافة «الإي�سي�سكو»،
و�سيتم من خالل هذا العقد والذي
وقعه معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب��دران بن عبدالرحمن العمر مع
معايل املدير العام ملنظمة العامل
الإ�سالمي للرتبية والعلوم والثقافة
«الإي�سي�سكو» ال��دك��ت��ور �سامل بن
حم��م��د امل��ال��ك ب��ن��اء ن��ظ��ام �شامل
ل��ل�����ش��ه��ادات املهنية يف التدري�س
«»Professional Certificates
وبرامج فرعية ت�ستهدف �إك�ساب
ال��ك��ف��اي��ات ال�ل�ازم���ة مب�ستوياتها
امل��ت�����ص��اع��دة ،وال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا
املعلمون واملمار�سون الرتبويون يف
تخ�ص�صاتهم وجماالتهم املختلفة،
م��ن �أج���ل حتقيق �أه����داف املنهج
الرتبوي وتطويره.

فتح باب الترشيح
لمنصب عميد اللغات
�أع��ل��ن��ت اللجنة اال�ست�شارية
الختيار عمداء الكليات واملعاهد،
وبناء على توجيه معايل رئي�س
اجلامعة ،عن فتح باب الرت�شيح
مل��ن�����ص��ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات
وال�ترج��م��ة؛ وذل����ك ع��ن طريق
الرابط التايل واملوجود يف موقع
اللجنة الإلكرتوينhttps:// :
eservices.ksu.edu.sa/
DeansSelection
ذك���ر ذل���ك ل��ر���س��ال��ة اجلامعة
�أمني �سر اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل
بن حممد ال�سنيدي ،و�أ�شار �إىل
�أن اجلامعة ت�سعى �إىل اختيار
الأف�ضل لهذه املنا�صب القيادية.
ودع���ت اللجنة م��ن يحق لهم
الرت�شيح م��ن اجلن�سني ح�سب
تنظيم �إجراءات اختيار وتر�شيح
ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د يف
جامعة امللك �سعود ،لالطالع على
ال�سمات املتوقعة يف املر�شحني
ملن�صب عميد الكليات واملعاهد
يف جامعة امللك �سعود ،و�أنظمة
و�إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء
الكليات ،و�إر���س��ال تر�شيحاتهم
على الرابط امل�شار �إليه �أعاله،
حيث يقفل باب الرت�شيح بنهاية
ي���وم ال�سبت 1442/9/19هـ
املوافق 2021/5/1م.
ويتطلب الدخول �إىل �صفحة
ال�تر���ش��ي��ح وال��ت��زك��ي��ة ا�ستخدام
الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بنطاق
اجلامعة @ ksu.edu.saوكلمة
ال�سر املرتبطة به.
و�أكدت اللجنة �أن البيانات التي
يت�ضمنها هذا التقييم والرت�شيح
�سيتم ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا مبنتهى
ال�سرية ،ول��ن ت�ستخدم �إال يف
�إجراءات املفا�ضلة بني املر�شحني
لعمادة الكلية .والرتجمة

وبهذه املنا�سبة� ،أك��د معايل د.
بدران العمر ،حر�ص جامعة امللك
�سعود على حتقيق الريادة العاملية
والتميز يف بناء جمتمع املعرفة من
خ�لال �إي��ج��اد بيئة حمفزة للتعلم
والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل
للتقنية وال�شراكة املحلية والعاملية
الفاعلة ،وذك��ر �أن اجلامعة تعمل
ب��ا���س��ت��م��رار ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه��داف��ه��ا
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ون��ق��ل معرفتها
جلميع امل�ؤ�س�سات ،ومب��ا يتوافق
مع ر�ؤية اململكة .2030
من جانبه �أو�ضح معايل مدير عام
منظمة العامل الإ�سالمي للرتبية
والعلوم والثقافة «الإي�سي�سكو»� ،أن
امل�شروع ي�ستهدف تطوير املعلمني
مهنياً يف جميع ال��دول الأع�ضاء
يف «الإي�������س���ي�������س���ك���و» وع���دده���ا
54دولة ،و�سريكز يف بدايته على
التخ�ص�صات واملجاالت الرتبوية
«العلوم ال�شرعية – اللغة العربية-

العلوم – الريا�ضيات– احلا�سوب
التعليمي  -العلوم االجتماعية –
الطفولة املبكرة – حمو الأمية»
وكذلك التخ�ص�صات املتقدمة يف

املجال ال�ترب��وي مثل «التقومي –
الت�صميم -التطوير» ،و�سيتم البدء
بالتخ�ص�صات الأكرث احتياجاً لدى
الدول الأع�ضاء.

ب�����دوره� ،أو����ض���ح ع��م��ي��د معهد
امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية ،الدكتور عبداهلل بن
�أحمد الثابت� ،أن توقيع عقد هذا

الحقوق الطالبية تستقبل  43شكوى وتقدم  519استشارة خالل عام
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بن عمران :استجبنا مباشرة لقرار إلغاء االختبارات الحضورية
ت���ن���ف���ي���ذ اً ل��ل��أم����ر ال�������س���ام���ي
الكرمي بتاريخ 1442/8/12هـ
ال��ق��ا���ض��ي ب��ت��ق��دمي اخ���ت���ب���ارات
ال��ف�����ص��ل ال���درا����س���ي ال���ث���اين من
العام الدرا�سي احلايل 1442هـ
ل��ل��ط�لاب وال���ط���ال���ب���ات ،ع��م��ل��ت
عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل

 وب��ال��ت�����ش��اور م���ع ال��ك��ل��ي��ات -على درا�سة اخل��ي��ارات املقرتحة
للتعديل على فرتات االختبارات
ومبا يتوافق مع قرار اجلامعة ب�أن:
تبد �أ اختبارات مقررات الإعداد
العام يوم الأح��د 1442/9/6هـ
امل���واف���ق 2021/4/18م ،و�أن

تكون بداية االختبارات النهائية
ي����وم ا لأح�����د 1442/9/13هـ
املوافق 2021/4/25م ،وتنتهي
ب���ن���ه���اي���ة دوام ي�����وم اخل��م��ي�����س
1442/9/24ه������������������ـ امل����واف����ق
2021/5/6م ،ورف��ع��ت العمادة
�إىل �إدارة اجل��ام��ع��ة ع����دداً من

�أطلقت جمموعة من طالبات كلية
علوم احلا�سب واملعلومات تطبيقاً
متميزاً يدعى «م�شري» وهو تطبيق
ترفيهي تعليمي ي�ستهدف الأطفال
ال�صم و�ضعاف ال�سمع من عمر 4
 � 7سنوات لتعليمهم الأ�سا�سيات«الأح���رف  -الأرق���ام  -الأل���وان -
الأ���ش��ك��ال» ب��ق��ال��ب ترفيهي ممتع
با�ستخدام لغة الإ���ش��ارة وبت�ضمني
تقنية معاجلة ال�صور.

ال��ط��ال��ب��ات م��ن تخ�ص�ص نظم
امل��ع��ل��وم��ات بكلية ع��ل��وم احلا�سب
وامل��ع��ل��وم��ات ،وه���ن :ن��دى ب��رن��اوي،
جلني اليحيى ،غادة الهالل ،هيفاء
الرميح ،هيا الن�صيف ،ب�إ�شراف د.
�سارة الب�سام� ،أ� .أروى التميم ،ورغم
�أن التطبيق مل يتم �إطالقه �أو ف�سحه
حتى الآن ب�شكل ر�سمي �إال �أن��ه
تطبيق للطالبات داخ��ل كلية علوم
احلا�سب واملعلومات.

وق���د نبعت ف��ك��رة امل�����ش��روع من
اح��ت��ي��اج جم��ت��م��ع ذوي الإع���اق���ة
وحتديداً «ال�صم و�ضعاف ال�سمع»
�إىل م�����ص��ادر تعليمية ترفيهية

املقرتحات ،ومت اعتماد مقرتح �أن
تبد �أ االختبارات النهائية ال�ساعة
��� 9ص��ب��اح �اً ،م��ع امل��ح��اف��ظ��ة على
مدة فرتات االختبارات ،وتقلي�ص
الفرتة بني كل اختبارين مبقدار
ربع �ساعة.
التفا�صيل �صـ 2

«مشير» تطبيق تعليمي ترفيهي يستهدف الطالب الصم

الدوسري:
المستقبل
الوظيفي
لتخصص التربية
الفنية ال يقتصر
على التعليم
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خمتلفة ع��ن امل����أل���وف يف مرحلة
ريا�ض الأطفال ،حيث تعد امل�صادر
التعليمية الرتفيهية نادرة يف وطننا
العربي ،لذلك مت ال�سعي من خالل
�إ���ص��دار ه��ذا التطبيق ل�سد هذا
النق�ص واالحتياج ،وقد ا�ستغرقت
مدة تنفيذ التطبيق � ٨أ�شهر بد�أت
م���ن حت��دي��د ال��ف��ك��رة �إىل ظ��ه��ور
التطبيق..
التفا�صيل �ص 9

امل�����ش��روع �سيحقق ه��دف �اً رئي�ساً
و�أ�سا�ساً تعمل اجلامعة با�ستمرار
لتحقيقه ،ويتمثل يف نقل املعرفة
م���ن م��ن��ط��ل��ق ري���ادت���ه���ا ال��ع��امل��ي��ة،
وه���و ال��ه��دف امل��ت��ح��ق��ق للجامعة
يف ه����ذا امل�������ش���روع وغ��ي��ره م��ن
امل�شاريع التي تعمل اجلامعة على
�إجنازها مب�شاركة �شركاء حمليني
و�إقليميني ودوليني.
وب�ّي� �أن جامعة امل��ل��ك �سعود
نّ
حري�صة على حتمل م�س�ؤولياتها
ال��وط��ن��ي��ة ب��ن��ق��ل معرفتها لكافة
امل����ؤ����س�������س���ات ،م���ت���ج���اوزة ب��ذل��ك
احلدود املحلية ،و�أن ت�صل بجهود
من�سوبيها �إىل خ��دم��ة قطاعات
وم�ؤ�س�سات �إقليمية وخارجية،
حمققة بذلك توجهات والة الأمر
 يحفظهم اهلل  -يف ا�ضطالعامل��م��ل��ك��ة ب��دوره��ا وم�����س��ؤول��ي��ات��ه��ا
م����ن م��ن��ط��ل��ق ع��م��ق��ه��ا ال��ع��رب��ي
وا لإ�سالمي.

ورشة تحديث الخطة
االستراتيجية ..األربعاء
تعقد ع��م��ادة التطوير واجل��ودة
برئا�سة عميدها الدكتور مبارك
ب��ن ه��ادي القحطاين ور���ش��ة عمل
حت��دي��ث اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
للجامعة « KSU2030امل��رح��ل��ة
الثانية» مع ممثلي وحدات اجلامعة
املعنيني بالتطوير واجل���ودة؛ وذلك
يوم الأربعاء  16رم�ضان 1442هـ،
املوافق  28ابريل 2021م من ال�ساعة
الواحدة ظهراً حتى الثالثة ع�صراً،
وتبث الور�شة للفئة امل�ستهدفة عرب
برنامج « .»ZOOMتهدف ور�شة
حت��دي��ث اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
للجامعة «امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة» �إىل
حتقيق عدد من الأهداف من بينها:
ت�شخي�ص الو�ضع الراهن ،التعرف
على تطلعات من�سوبي اجلامعة يف
كافة املجاالت ،ا�ستعرا�ض املبادرات
امل��ق�ترح��ة للخطة اال�سرتاتيجية
املحدثة للجامعة ،وي��أت��ي ذل��ك يف
�إطار حر�ص اجلامعة على حتديث
اخلطة اال�سرتاتيجية KSU2030
وف ًقا للتوجهات احلالية للجامعة،
ون��ظ��ام اجل��ام��ع��ات اجل��دي��د ،ومبا
يتوافق مع ر�ؤية اململكة .2030
وت����أت���ي ه���ذه ال��ور���ش��ة ام���ت���داداً
لور�شة العمل ال�سابقة عن حتديث
اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة التي
ا�ستهدفت ق��ي��ادات اجلامعة� ،أم��ا
هذه الور�شة فت�ستهدف وكيل ووكيلة
التطوير واجل��ودة ،ورئي�س ورئي�سة
وح���دة ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة بجميع
وحدات اجلامعة� ،إ�ضافة لعدد من
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س
ال���ذي���ن ي��ت��م ت��ر���ش��ي��ح��ه��م م���ن قبل
وحدات اجلامعة ،ويت�ضمن برنامج
الور�شة عدد من املحاور منها :نبذة
عن اخلطة اال�سرتاتيجية املحدثة،
ومناق�شة الو�ضع الراهن ،ومناق�شة
املبادرات املقرتحة ،والتعرف على
�آراء امل�شاركني يف جميع حم��اور
الور�شة.
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�أكد ا�ستمرار جهود «القبول والت�سجيل» ل�ضبط �آليات االختبارات النهائية

بن عمران :استجبنا مباشرة لقرار إلغاء االختبارات
الحضورية واتخذنا اإلجراءات الضرورية
تنفيذاً ل�ل�أم��ر ال�سامي 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،
ع��م��ل��ت ع���م���ادة �����ش�����ؤون ال��ق��ب��ول
والت�سجيل  -وبالت�شاور مع الكليات
 على درا�سة اخليارات املقرتحةللتعديل على ف�ترات االخ��ت��ب��ارات
ومبا يتوافق مع قرار اجلامعة ب�أن:
ت��ب��د�أ اخ��ت��ب��ارات م��ق��ررات الإع���داد
ال��ع��ام ي��وم الأح���د 1442/9/6هـ
املوافق 2021/4/18م ،و�أن تكون
ب��داي��ة االخ��ت��ب��ارات النهائية ي��وم
الأح����د 1442/9/13هـ امل��واف��ق
2021/4/25م ،وتنتهي بنهاية
دوام يوم اخلمي�س 1442/9/24هـ
امل���واف���ق 2021/5/6م ،ورف��ع��ت
العمادة �إىل �إدارة اجلامعة ع��دداً
من املقرتحات ،ومت اعتماد مقرتح
�أن تبد�أ االختبارات النهائية ال�ساعة
� 9صباحاً ،مع املحافظة على مدة
فرتات االختبارات ،وتقلي�ص الفرتة
بني كل اختبارين مبقدار ربع �ساعة.
تن�سيق م�سبق
وب��ه��ذه املنا�سبة �صرح د� .سعد
ح��م��د ب��ن ع���م���ران ،ع��م��ي��د ع��م��ادة
����ش����ؤون ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل� ،أن
العمادة ،وح�سبما كان مقرراً �سابقاً
من عقد جميع االختبارات النهائية
ح�ضورياً ،فقد �سبق لها بالتن�سيق
مع الكليات ،درا�سة توزيع فرتات
االختبارات ،والبالغ عددها  82فرتة
موزعة على  17يوماً على ما يقارب
 6880مقرراً مطروحة يف الف�صل
ال��درا���س��ي ال��ث��اين للعام اجلامعي

د .بن عمران
 1442ه���ـ ،مب���ا ي�����ض��م��ن حتقيق
الإج��راءات االحرتازية �أثناء ت�أدية
االمتحان وم�صلحة الطالب وتقدير
تزامن االختبارات النهائية مع �شهر
رم�ضان املبارك؛ والت�أكد من عدم
وج��ود ف�ترات متزامنة لعدد كبري
من الطالب والطالبات يف املبنى
ال��واح��د ،وك��ذل��ك درا���س��ة �أو���ض��اع
الطالب خالل ف�ترات االختبارات
م��ن حيث ع��دد االخ��ت��ب��ارات التي
يختربها الطالب خ�لال ال��ي��وم �أو
الأيام املتتالية وذلك من باب �إتاحة
املعلومة للكليات لال�ستفادة منها
لغر�ض حت�سني جدول االختبارات.
مقرتحان
و�أ�ضاف عميد القبول والت�سجيل:
نظراً ملا لوحظ من ا�ستمرار يف زيادة
منحنى الإ�صابات بفايرو�س كورونا
مبنطقة ال��ري��ا���ض ،قامت العمادة
بت�شكيل جل��ن��ة -ب�����ش��ك� ٍ�ل ع��اج��ل-
بع�ضوية وك�لاء العمادة وجمموعة
من عمداء الكليات وعمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة لدرا�سة اخليارات
امل���ق�ت�رح���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ االخ���ت���ب���ارات

النهائية للف�ص ال��درا���س��ي الثاين
للعام اجلامعي  1442هـ والرفع بها
�إىل �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية ،وقد مت الرفع
مبقرتحني� :أحدهما ،اال�ستمرار يف
تنفيذ االختبارات النهائية ح�ضورياً
مامل يرد تو�صية من جلنة مكافحة
الأوبئة بالإنتقال للخيار الثاين والذي
يتمثل يف تنفيذ االختبارات النهائية
جزئياً �أو كلياً ح�سب ما تقرره جلنة
مكافحة الأوبئة باجلامعة.
جتاوب مع القرار
و�أ����ش���ار �إىل ���س��رع��ة ا�ستجابة
ال���ع���م���ادة مل���ا ����ص���در ع���ن «جل��ن��ة

مكافحة الأوبئة» من قرار بتحويل
جميع االخ��ت��ب��ارات النظرية «عن
ب��ع��د» و�أن����ه ن��ظ��راً مل��ا ل��وح��ظ من
زي��ادة احل��االت امل�صابة واحلرجة
بفايرو�س كورونا مبنطقة الريا�ض،
وحر�صاً من اجلامعة على �سالمة
�أب��ن��ائ��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة و�أع�����ض��اء هيئة
التدري�س واملن�سوبني ،وانطالقاً
م��ن رغبة اجلامعة يف رف��ع درج��ة
االإج���راءات االحرتازية والتدابري
ال��وق��ائ��ي��ة ،ق���ررت جل��ن��ة مكافحة
الأوبئة �أن تكون جميع االختبارات
النهائية للف�صل الدرا�سي الثاين
ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي  1442ه���ـ عن

زار كلية العلوم

د .النمي يتابع سير االختبارات الحضورية
ق����ام وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
بن �صالح النمي بزيارة تفقدية لكلية
العلوم ي��وم الثالثاء 1442/9/8
ل�لاط�لاع على �سري االخ��ت��ب��ارات
احل�����ض��وري��ة ل��ل��م��ق��ررات العملية،
و�شملت الزيارة جولة على املختربات
واملعامل الطالبية كما اطلع �سعادته
على الإجراءات الوقائية واالحرتازية
املطبقة يف الكلية.
وحر�ص وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون

التعليمية والأك��ادمي��ي��ة على لقاء
الطالب واال�ستماع �إىل مالحظاتهم
يف �أثناء ت�أدية االختبارات النهائية
والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.
ويف نهاية اجلولة التفقدية قدم
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية �شكره وتقديره جلهود
كلية العلوم يف تطبيق كافة الإجراءات
االحرتازية ،و�أ�شاد بالتزام الطالب
والطالبات بالتعليمات وحر�صهم
على تطبيق االجراءات االحرتازية.

مركز «تنمية القيادات» يعتمد الهيكل التنظيمي

كتبت :مها الهوي�شل
عقد جمل�س �إدارة مركز تنمية

القيادات التنفيذية والإداري��ة بكلية
�إدارة الأعمال ،اجتماعه الأول برئا�سة

رئي�س جمل�س �إدارة املركز الدكتور
ب�سام الب�سام ،وح�ضور نائب رئي�س
املجل�س الدكتور وادي العنزي ،واملدير
التنفيذي للمركز ال��دك��ت��ور عامر
اجل��اراهلل ،و�أم�ين املجل�س الدكتورة
هيام املو�سى ،و�أع�ضاء املجل�س .ومت
خالل االجتماع مناق�شة �آلية تفعيل
عمل و�أن�شطة املركز مبا يحقق ر�ؤيته
ور�سالته ،وذلك من خالل العمل على
�إع���داد خطة ا�سرتاتيجية تت�ضمن
ت��ق��دمي ب��رام��ج تطويرية وخ��دم��ات
ا�ست�شارية يف جمال تنمية القيادات
التنفيذية والكفاءات الإداري��ة ،وفقا

لأحدث الأ�ساليب واملعايري العاملية.
كما مت يف االجتماع اعتماد الهيكل
التنظيمي للمركز وت�شكيل اللجان
املنبثقة من املجل�س ،واملوافقة على
�آلية عمل املركز للفرتة القادمة.
تت�ضمن �أه�����داف م��رك��ز تنمية
القيادات التنفيذية والإداري��ة بكلية
�إدارة الأعمال عقد الدورات التدريبية
واعداد وتنفيذ اال�ست�شارات الإدارية
واملالية ،ون�شر البحوث والدرا�سات،
وتنظيم ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����ؤمت���رات،
وامل�����س��اه��م��ة يف حت�����س�ين م����وارد
اجلامعة.

بُعد وبعدد من الو�سائل املقرتحة،
مع ج��واز عقد بع�ض االختبارات
ح�ضورياً للمقررات العملية؛ مع
م��راع��اة تطبيق جميع الإج���راءات
االح�ت�رازي���ة ،وال��ت ��أك��د م��ن تطبيق
التباعد اجل�سدي يف جميع القاعات
واملرافق ،وحتميل التطبيقات التي
تو�صي بها وزارة ال�صحة «مثل:
تباعد ،توكلنا� ،صحتي».
الآليات والإجراءات
و�أك��د د .بن عمران �أن العمادة
�أو����ض���ح���ت ب���ع���د ذل�����ك الآل����ي����ات
والإج������راءات املتبعة ب��ع��د تطبيق
االخ���ت���ب���ارات ال��ن��ظ��ري��ة ع��ن بُ��ع��د،

و�أعلنت عنها ،مع ا�ستمرار العمادة
يف الإج���اب���ة ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات
ال��زم�لاء �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
وطالب وطالبات اجلامعة من خالل
قنوات التوا�صل املختلفة ،ومنها:
زيادة الدرجات املخ�ص�صة للأعمال
الف�صلية للمقرر الدرا�سي ،بحيث
تكون  80درجة من �إجمايل الدرجة
الكلية و 20درجة لالختبار النهائي،
اال�ستمرار بر�صد الدرجات بنظام
رموز التقديرات «�أ� ،+أ ،ب،+ب»..،
كما هو دون �أي تعديل ،واال�ستمرار
يف ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي�ير التخ�صي�ص
املعتمدة دون �أي تعديل.

العدد  - 1401الأحد  13رم�ضان 1442هـ املوافق � 25أبريل 2021م

اختبار «كورونا» أحد شروط دخول الجامعة

�أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود،
�إ�ضافة خا�صية اختبار كوفيد 19
يف تطبيق اخل��دم��ات الإلكرتونية
للطلبة وال��ط��ال��ب��ات ،ق��ب��ل دخ��ول
مرافق اجلامعة و�إجراء االختبارات
العملية.
وذك���رت اجلامعة ع�بر ح�سابها
ال��ر���س��م��ي يف م���وق���ع ال��ت��وا���ص��ل
الإج��ت��م��اع��ي ت��وي�تر� -أن���ه �إ����ش���ار ًة
�إىل ق���رار جلنة مكافحة الأوب��ئ��ة
ب��اجل��ام��ع��ة ،ف��ق��د ت��ق��رر �أن تكون
االخ��ت��ب��ارات النهائية للمقررات
ال��ن��ظ��ري��ة ع��ن بُ��ع��د� ،أم���ا العملية
ف��ي��ت��ط��ل��ب ال����دخ����ول ل��ل��خ��دم��ات

الإل��ك�ترون��ي��ة للطالب والطالبات
و�إج����راء اخ��ت��ي��ار كوفيد -19قبل
الدخول ملرافق اجلامعة.
و�أو���ض��ح��ت اجل��ام��ع��ة� ،أن����ه مت
�إ�ضافة خا�صية اختبار كوفيد-19
يف تطبيق اخلدمات الإلكرتونية
للطالب والطالبات التي ت�ساعد
يف التحقق م��ن اح��ت��م��ال �إ�صابة
الطالب والطالبات بكورونا قبل
الدخول.
و�أ�شارت �إىل �أن اخلدمة تهدف
�إىل ال��ت ��أك��د م��ن �سالمة الطالب
والطالبات الذين ي�ستلزم ح�ضورهم
�إىل اجلامعة لأداء االختبارات ،مما

ي�سهم يف الت�صدي النت�شار فريو�س
ك��ورون��ا داخ���ل من�ش�آت اجلامعة،
و�أو���ض��ح��ت اجلامعة �أن��ه يتم عمل
اخ��ت��ب��ار كوفيد -19م���رة واح���دة
يف اليوم وقبل الدخول �إىل قاعة
االختبار.
وح��ول كيفية ال��دخ��ول للخدمة،
�أو�ضحت انه يتم الدخول �إىل تطبيق
اخل���دم���ات الإل��ك�ترون��ي��ة للطالب
والطالبات واختيار �أيقونة «اختبار
كوفيد ،»-19ثم الإجابة على جميع
الأ���س��ئ��ل��ة واالن��ت��ظ��ار حل�ين ظهور
نتيجة االخ��ت��ب��ار «ق��ب��ول �أو رف�ض
دخول االختبار».

�صدر ق��رار معايل وزي��ر التعليم
بتعيني الدكتور علي الدلبحي عميدًا
لعمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة امللك
�سعود ،وعرب الدكتور الدلبحي عن
�شكره وامتنانه على الثقة الكرمية
ملعايل وزي��ر التعليم وملعايل رئي�س
اجلامعة ،كما تقدم بال�شكر اجلزيل
واالم��ت��ن��ان لعميد ال��ع��م��ادة ال�سابق
الدكتور فهد القريني على ما قدمه
م��ن جهود طيلة ال�سنوات املا�ضية
متمنياً له التوفيق والنجاح .وعمل

الدكتور الدلبحي وكيل لعمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب للأن�شطة وال�����ش��راك��ة من
 ، 2020كما عمل وكي ً
ال ملعهد امللك
عبداهلل لتقنة النانو لل�ش�ؤون البحثية
من عام  2015اىل  2020م .ويعد
الدكتور علي الدلبحي من الكفاءات
امل��م��ي��زة يف ه��ذا امل��ج��ال �إذ ح�صل
على �شهادة املاج�ستري والدكتوراه يف
النانو تكنولوجي من جامعة �أ�سرتالية،
�إ�ضافة �إىل ع��دة دورات و�شهادات
�شكر وتقدير لتفانيه يف عمله وتفوقه.

د .الدلبحي عميدًا لشؤون الطالب

أخبار
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التعليم
ختام املرحلة الأوىل يف  17رم�ضان

تسجيل أكثر من  4ماليين مشارك
في مسابقة «مدرستي تبرمج»

بلغ عدد امل�شاركني يف فعاليات م�سابقة مدر�ستي تربمج «»4.691.694
م�شاركاً من الطالب والطالبات و�أولياء الأمور ومن�سوبي التعليم؛ منذ
بداية انطالقتها يف بداية �شهر �شعبان؛ بهدف حتقيق �أحد املرتكزات
الرئي�سة لر�ؤية اململكة  2030يف تعزيز ثقافة املهارات الرقمية للطلبة،
ون�شر ثقافة الربجمة واالبتكار يف املجتمع ،وبني من�سوبي التعليم،
وت�أهيلهم للم�سابقات الدولية ،وتر�سيخ مفهوم التحول �إىل جمتمع
املعرفة الرقمية .ومت حتديد يوم اخلمي�س 1442 /9 /17هـ موعداً
لإنهاء متطلبات امل�سابقة ،من خالل م�ؤ�شرات الأداء «التدريب ،التفعيل،
التوا�صل املجتمعي ،التوعية والتثقيف» ،وت�سجيل قادة املدار�س يف التعليم
احلكومي والأهلي والأجنبي لتلك امل�ؤ�شرات؛ وفق الأدل��ة الإر�شادية
ورح�لات امل�سابقة املتوفرة يف موقع العودة �إىل امل��دار���س ،كما تتابع
جلنة م�سابقة مدر�ستي تربمج يف وزارة التعليم واللجان التنفيذية يف
�إدارات التعليم برئا�سة مديري التعليم وم�ساعديهم لل�ش�ؤون التعليمية؛
م�ؤ�شرات �أداء امل�سابقة ،من خالل لوحة البيانات لت�سجيل دخول الطالب
والطالبات على امل�سابقة .ودعت وزارة التعليم جميع �أع�ضاء املجتمع
خلو�ض جتربة برجمية ممتعة عن طريق زيارة موقع املنظمة العاملية،
وتفعيل �ساعة برجمة لرفع م�ؤ�شر اململكة العربية ال�سعودية يف املنظمة
العاملية خالل الفرتة املتبقية من امل�سابقة .يُذكر �أن امل�سابقة تُعقد على
مرحلتني ،حيث تهدف املرحلة الأوىل �إىل تعزيز وتنمية ثقافة الربجمة
واالبتكار وتوظيفها لدى الطلبة واملعلمني واملعلمات ،ورفع م�شاركة �أولياء
الأمور كماً ونوعاً يف تفعيل �ساعة الربجمة ،التي ُعقدت خالل الف�صل
الدرا�سي الثاين للعام احلايل� ،أما املرحلة الثانية؛ فتهدف �إىل ت�شجيع
االبتكار و�إنتاج الربجميات ،وتنمية مهارات الطالب واملعلمني واملعلمات
وفق مهارات القرن  ،21والتي �ستُعقد خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام
الدرا�سي املقبل 1443هـ.

إصدار دليل إستراتيجيات التعليم
عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة

�أ�صدرت وزارة التعليم دليل �إ�سرتاتيجيات التعليم عن بُعد للطالب
ذوي الإع��اق��ة واملعلمني و�أول��ي��اء الأم����ور؛ بهدف تعزيز اخلدمات
التعليمية والنف�سية والت�أهيلية التي ت�سهم يف �إك�سابهم املعرفة ،وتنمية
مهاراتهم ،وكذلك دعم برامج التوعية وامل�س�ؤولية املجتمعية لتعزيز
الوعي ،و�إر�شاد املعلمني والأ�سر لطرق التعامل الأمثل مع الطالب
ذوي الإع��اق��ة� ،إىل جانب دجمهم يف املجتمع .وي�أتي ذلك يف �إطار
خطة وزارة التعليم يف تي�سري التعليم وتطويره؛ مبا يحقق نواجت تعلّم
مثالية ،وا�ستكمال الرحلة التعليمية والت�أهيلية لطالب وطالبات الرتبية
اخلا�صة يف ظل الظروف اال�ستثنائية يف التعليم عن بُعد .ويت�ضمن
دليل �إ�سرتاتيجيات التعليم عن بُعد للطالب ذوي الإعاقة للمعلمني
و�أولياء الأم��ور �إ�سرتاتيجيات التدري�س عن بُعد للإعاقات احل�سية
«الإعاقة الب�صرية والإعاقة ال�سمعية» ،و�إ�سرتاتيجيات التدري�س عن
بُعد للإعاقات كثرية االنت�شار «الإعاقة الفكرية و�صعوبات التعلّم»،
�إ�ضافة �إىل �إ�سرتاتيجيات التدري�س عن بُعد للإعاقات قليلة االنت�شار
«ا�ضطراب فرط احلركة وت�شتت االنتباه وا�ضطراب طيف الت ّوحد».
وي�شتمل الدليل �إر�شادات للمعلمني و�أولياء الأمور حول كيفية تدري�س
الطالب ذوي الإعاقة ،مبا يتنا�سب مع خ�صائ�صهم الفردية ،حيث متت
�إتاحة الدليل على موقع العودة للمدار�س للمعلمني و�أولياء الأمور.
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ّ
د�شن الإ�سرتاتيجية والهوية اجلديدة للجامعة ال�سعودية الإلكرتونية

وزير التعليم :على الجامعات رفع جاهزيتها
للتحول الرقمي

ّ
د�شن معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ الإ�سرتاتيجية
والهوية اجلديدة للجامعة ال�سعودية
الإل��ك�ترون��ي��ة ،ومعر�ض التوجهات
ال��ع��امل��ي��ة يف التعليم الإل���ك�ت�روين،
بح�ضور رئي�س اجلامعة د .ليلك
بنت �أحمد ال�صفدي.
واطلع وزير التعليم خالل زيارته
للجامعة على اخلطة الإ�سرتاتيجية
ومنجزات اجلامعة من غرفة مراقبة
نظام �إدارة التعلّم ،والف�صول الذكية
التي تتيح لع�ضو هيئة التدري�س
تقدمي املحا�ضرات التفاعلية للطلبة
ب�شكل مبا�شر يف عدة فروع وبكفاءة
ت�شغيلية ع��ال��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ا�ستعرا�ض م�شاريع م�سرعة االبتكار
يف التعليم الإل��ك�تروين املحت�ضنة
لطلبة اجلامعة واخلريجني الذين
عملوا م��ع نخبة م��ن املتخ�ص�صني

يف ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك�ت�روين
والربجميات احلا�سوبية والأعمال؛
ب��ه��دف حت��� ّول ه��ذه امل�����ش��اري��ع �إىل
خدمات ومنتجات ت�سهم يف تطوير
التعليم الإلكرتوين خالل دورة زمنية
ق�صرية ،بجانب �أحدث التقنيات يف
التعليم الإلكرتوين.
ورفع معايل وزير التعليم �أ�سمى
�آي���ات ال�شكر والتقدير �إىل مقام
خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده -حفظهما اهلل -لدعمهما
امل�ستمر لقطاع التعليم يف اململكة،
ال �سيما الدعم ال�سخي وامل�ستمر
خالل جائحة كورونا ،مثمناً �صدور
قرار جمل�س ال��وزراء بت�شكيل جلنة
عليا للبحث والتطوير واالبتكار
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود -حفظه اهلل  -وهو ما ي�ؤكد

اهتمام قيادتنا الر�شيدة بتنمية
ال��ق��درات الذاتية للوطن لتحقيق
م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة ،2030
ور�سم الأولويات البحثية للم�ستقبل.
وث ّمن وزير التعليم جهود قيادات
اجل��ام��ع��ة وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا ع��ل��ى ما
يقدمونه من عطاء ي�سهم يف بناء
الأجيال ونه�ضة الوطن ،منوهاً مبا
و�صلت �إليه اجلامعة من ريادة يف
جم��ال التعليم الإل��ك�تروين ،والتي
تُعد من �أكرث اجلامعات ال�سعودية
جاهزية لتحقيق التح ًول الرقمي
ال���ن���وع���ي يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م
اجلامعي بوجه ع��ام ،ويف التعليم
عن بُعد بوجه خا�ص ،ملا تتمتع به
اجل��ام��ع��ة م��ن وج���ود غ��رف��ة حت ّكم
نظام �إدارة التعلّم (ب�لاك ب��ورد)
ملتابعة �أداء مركز البيانات ومتابعة
مقايي�س وم�ؤ�شرات لوحة املعلومات

افتتح فعاليات «ملتقى التعليم عن ُبعد»

اخلا�صة باجلامعة م�ستفيد ًة من
الرخ�صة الوطنية ،مما يعزز فر�ص
ال��ت��ع��اون بينها وب�ي�ن اجل��ام��ع��ات
م�ستقب ً
ال .
من جانبها ،ث ّمنت رئي�س اجلامعة
ال�����س��ع��ودي��ة الإل��ك�ترون��ي��ة د .ليلك
ال�����ص��ف��دي زي�����ارة م��ع��ايل ال��وزي��ر
للجامعة ،وقالت« :ت�شرفنا بزيارة
م��ع��ال��ي��ه ال��ت��ي �أ���س�����س��ت الن��ط�لاق��ة
جديدة ومتوثبة للجامعة ،و�ست�سهم
يف رفع �سقف الطموح يف اجلامعة،
وحت ّفز للم�ساهمة يف حتقيق ريادة
اململكة يف التعليم الرقمي والتنمية
الوطنية ال�شاملة؛ من خالل متكني
ر�أ������س امل�����ال ال��ب�����ش��ري ،وجت��وي��د
املخرجات التعليمية ،مو�ضح ّة �أن
الإجناز يف امل�ستقبل القريب �سيكون
على قدر الطموح والثقة ،ومتما�شياً
مع م�ستهدفات ر�ؤية .2030

د .آل الشيخ :لغة األرقام تعبر عن نجاح
التعليم عن بعد في المملكة

افتتح م��ع��ايل وزي���ر التعليم د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ فعاليات
ملتقى التعليم عن بُعد «التطلعات
امل�ستقبلية وفر�ص التطوير» عرب
االت�صال املرئي ،بح�ضور معايل نائب
الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
د .حم��م��د ب��ن �أح��م��د ال�����س��دي��ري،
وع�����دد م���ن ر�ؤ�����س����اء اجل��ام��ع��ات

واملهتمني مب�ستقبل التعليم عن بُعد،
و�صناع القرار واخلرباء والقيادات
ُ
الأك��ادمي��ي��ة والتعليمية م��ن داخ��ل
اململكة وخارجها.
ورف���ع م��ع��ايل وزي���ر التعليم يف
كلمته خالل افتتاح �أعمال امللتقى
ال�شكر واالمتنان �إىل مقام خادم
احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين و���س��م��و ويل

العهد -حفظهما اهلل-؛ ملا يحظى
به قطاع التعليم يف اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة م���ن اه��ت��م��ام وع��ن��اي��ة
ورعاية م�ستمرة كان لها بالغ الأثر
خ�لال جائحة كورونا يف ا�ستمرار
العملية التعليمية عن بُعد ،وعدم
توقف التعليم يوماً واحداً يف جميع
املراحل الدرا�سية.
وقال معاليه« :ن�ستح�ضر اليوم
يف ملتقانا ك��ل م��ا حققه التعليم
عن بُعد يف اململكة من جناحات
ك��ب�يرة يف التعامل م��ع اجلائحة،
وحتويلها �إىل ق�صة جناح للوطن
ب��ل��غ��ة الأرق�������ام ،ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت
�شاهدة على منجز �سعودي فريد
ومناف�س عامليا ُ يتمثل يف من�صة
م��در���س��ت��ي ،و 23ق��ن��اة تعليمية
ه��ي الأك��ث�ر ع����دداً ع��ل��ى م�ستوى
ال��ع��امل ،وجت���ارب رائ���دة ومم��ي��زة
يف ا�ستخدام املن�صات التعليمية
الأخرى يف اجلامعات� ،إىل جانب

العمل املتوا�صل يف بناء �إن�سان
ق��ادر على التك ّيف م��ع ال��ظ��روف
وال��ت��ح��دي��ات ،ومنظومة تعليمية
تعمل بكفاءة عالية ،وتكامل مع
اجلهود الوطنية».
وا�ستعر�ض امللتقى الذي نظمته
وك��ال��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي خ�لال
يومني؛ الأمناط التعليمية املختلفة
يف ال����ع����امل؛ ب���غ���ر����ض ال���وق���وف
ع��ل��ى ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ت�شهدها
العملية التعليمية ،وكيفية تعظيم
اال�ستفادة من منوذج التعليم عن
بُ��ع��د يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة،
وذلك من خالل جل�سات نقا�شية
����ش���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن خ�ب�راء
التعليم املحليني وال��دول��ي�ين� ،إىل
جانب تنفيذ �سل�سلة من الربامج
التدريبية يف جم��ال التعليم عن
بُعد ،ا�ستفاد منها نحو ثالثة �آالف
متدرب ومتدربة من �أع�ضاء هيئات
التدري�س وطلبة اجلامعات.

انطالق اختبارات المتوسط والثانوي في منصة مدرستي
ان���ط���ل���ق���ت الأح���������د امل���ا����ض���ي
اختبارات نهاية الف�صل الدرا�سي
الثاين 1442هـ عن بُعد للطالب
وال��ط��ال��ب��ات باملرحلتني املتو�سطة
والثانوية يف جميع مناطق اململكة،
وذل���ك م��ن ال�����س��اع��ة � 12:30إىل
 2.30ظهراً عرب من�صة «مدر�ستي».
وت����أت���ي اخ���ت���ب���ارات امل��رح��ل��ت�ين
امل��ت��و���س��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة ا���س��ت��ك��م��االً

للعمليات والقيا�س والتقومي التي
ي��ن��ف��ذه��ا امل��ع��ل��م��ون وامل��ع��ل��م��ات مع
طالبهم ب�شكل �أ�سبوعي ،كما تتزامن
مع ما تبقى من اختبارات ال�صفوف
العليا من املرحلة االبتدائية ،لي�صل
عدد الذين ي���ؤدون اختبارات نهاية
الف�صل ال��درا���س��ي ال��ث��اين 1442
يف امل��راح��ل االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية يف جميع مناطق اململكة

�أكرث من  5.3ماليني طالب وطالبة.
وت�ستمر من�صة مدر�ستي يف تقدمي
ح�ص�ص للمراجعات خ�لال فرتة
االختبارات؛ بهدف دعم التح�صيل
الدرا�سي ،وزي��ادة املعرفة ،وتعزيز
مهارات الطالب والطالبات يف �أداء
االختبارات لرفع نواجت التعلّم ،كما
ن ّفذت �أكرث من  500مليون اختبار
مت �إن�����ش��ا�ؤه��ا للطالب والطالبات

عرب من�صة مدر�ستي خالل الف�صل
الدرا�سي احل��ايل .ووجهت ال��وزارة
باالنتهاء من جمع درج��ات �أعمال
ال�سنة للف�صل ال��درا���س��ي الثاين
للطالب والطالبات يف كافة املراحل
الدرا�سية ،حيث �سيتم ر�صد نتائج
امل��رح��ل��ت�ين امل��ت��و���س��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة
يف نظام ن��ور و�إ���ص��دار ال�شهادات
اخلمي�س  17رم�ضان.
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يف �آخر �إح�صائيات اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ

أكثر من مليار مدخن حول العالم
و %60لديهم رغبة باإلقالع

����ص���در ع���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة
ملكافحة التبغ �إح�صائيات عن �أعداد
املدخنني ح��ول العامل ،حيث بلغت
�أك�ثر من مليار مدخن ،كما �أب��دى
�أكرث من  %60من املدخنني رغبتهم
يف الإقالع ،و�أكرث من  %40حاولوا
الإق��ل�اع ع��ن ال��ت��دخ�ين يف الـ12
�شهراً املا�ضية قبل امل�سح ،وذلك يف
ال��دول التي مت فيها امل�سح العاملي
للتبغ بني البالغني.
وي��ع��ي�����ش �أك��ث��ر م���ن  ٪80من

م�ستخدمي التبغ يف العامل البالغ
ع��دده��م  1.3م��ل��ي��ار يف ال��ب��ل��دان
املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل ،وعاملياً
يقتل التبغ �أكرث من  8ماليني �شخ�ص
كل عام ،وتعاطي التبغ املبا�شر يقتل
�أك�ثر من  7ماليني �شخ�ص يف كل
ع��ام ،والتع ّر�ض للتدخني الق�سري
ي ��ؤدي �إىل وف��اة ح��وايل  1.2مليون
�شخ�ص غري مدخن �سنوياً.
وح������ول ال����وف����ي����ات امل��رت��ب��ط��ة
با�ستخدام التبغ ،يكون متو�سط

العمر املتوقع للمدخنني �أق�صر بـ
��� 10س��ن��وات على الأق���ل م��ن غري
امل��دخ��ن�ين ،ك��م��ا �أن الإق��ل��اع عن
التدخني قبل �سن الأرب��ع�ين يقلل
من خطر امل��وت ب�سبب الأم��را���ض
املرتبطة بالتدخني بحوايل ،٪90
وال��رج��ال امل��دخ��ن��ون ي��زي��د لديهم
خطر ال��وف��اة م��ن التهاب ال�شعب
ال��ه��وائ��ي��ة وان��ت��ف��اخ ال��رئ��ة مب��ق��دار
 17م��رة ،والرجال املدخنون يزيد
لديهم خطر ال��وف��اة م��ن �سرطان

الق�صبة الهوائية والرئة وال�شعب
الهوائية ب�أكرث من  23مرة� ،أي�ضاً
ي��زي��د ال��ت��دخ�ين م��ن خ��ط��ر ال��وف��اة
ب�سبب �أمرا�ض القلب التاجية بني
ال��رج��ال يف منت�صف العمر بنحو
�أربعة �أ�ضعاف.
وت��زي��د ل���دى ال��ن�����س��اء امل��دخ��ن��ات
ن�سبة خطر ال��وف��اة ب�سبب التهاب
ال�شعب الهوائية وانتفاخ الرئة 12
مرة ،كما يزيد لدى الن�ساء املدخنات
ن�سبة خطر الوفاة ب�سبب �سرطان
الق�صبة الهوائية والرئة وال�شعب
الهوائية ب�أكرث من  12مرة ،ويزيد
التدخني م��ن خطر ال��وف��اة ب�سبب
�أمرا�ض القلب التاجية بني الن�ساء
يف منت�صف ال��ع��م��ر بنحو خم�س
مرات.
وعاملياً ،حتدث  2.4مليون حالة
وف��اة ب�سبب ال�سرطان وا�ستخدام
منتجات التبغ كل ع��ام ،و�أك�ثر من
 5ماليني �شخ�ص ميوتون كل عام
ب�سبب تعاطي التبغ ،ح��وايل 1.5
مليون منهم من الن�ساء ،وما مل يتم
اتخاذ �إج���راءات عاجلة ،ميكن �أن
يقتل ا�ستخدام التبغ ما ي�صل �إىل
 8ماليني �شخ�ص كل ع��ام بحلول
عام  ، 2030من بينهم  2.5مليون
امر�أة.

ك�شفت �إح�صائية ل�شركة «اليت
�شيد» لأبحاث ال�سوق يف نيويورك،
�أن اجل��ائ��ح��ة �أ���ض��اف��ت �أك��ث�ر من
 1.2م��ل��ي��ار ح�����س��اب �إىل خ��دم��ات
البث ع�بر الإن�ترن��ت ح��ول العامل،
وه���ذه اخل��دم��ات ت�شمل املن�صات
الكربى املتمركزة يف �أمريكا مثل
نتفليك�س و�أم����ازون ودي���زين بل�س
ولي�ست من�صات ال��ب��ث املحلية،
ويعد ه��ذا ال��رق��م �أع��ل��ى بكثري من
�أح��دث التقديرات التي �أ�صدرتها
جميعة الفيلم الأم��ري��ك��ي .وكانت

رابطة املنتجني ،ومقرها وا�شنطن،
ق��د قالت منت�صف �آذار  /مار�س
املا�ضي �إن ا�شرتاكات خدمات البث
جتاوزت مليار ا�شرتاك عام ،2020
وهذا يعني زيادة كبرية  26يف املائة
مقارنة بعام  ،2019م��ا يعني �أن
خدمات البث اجتذبت واحدا تقريبا
من بني كل خم�سة من امل�شاهدين
خالل فرتة جائحة كورونا.
وت���ق���ول ل��و���س��ي ���س��م��ي��ث رئي�س
معر�ض «ال�سوق الدولية للربامج
التلفزيونية»� ،أكرب معر�ض للمحتوى

التلفزيوين يف �أنحاء العامل ،الذي
�أق��ي��م يف م��دي��ن��ة ك���ان الفرن�سية
م����ؤخ���راً ،بح�سب وك��ال��ة الأن��ب��اء
الأمل��ان��ي��ة «انتع�شت خ��دم��ات البث
عرب �شبكة الإنرتنت دون �شك خالل
جائحة كورونا التي �أبقت املاليني
داخل املنازل».
وبينت �أن املن�صات بد�أت بتحقيق
�أه��داف��ه��ا خ�ل�ال ف�ت�رة اجل��ائ��ح��ة،
م�ضيفة �أن هناك م�سل�سالت و�أفالما
�أوروبية تبث على املن�صات الأمريكية
وحت��ظ��ى بالطلب خ�صو�صا ،مبا

يف ذلك الإنتاج الأمل��اين والفرن�سي
والإ�سباين وال�سويدي.
من جانبه ق��ال �أوليفر با�شريت
نائب رئي�س �شركة «بيتا»� ،إح��دى
�أك�ب�ر ج��ه��ات ال��ت��وزي��ع يف �أمل��ان��ي��ا،
�إن «الطلب على الإن��ت��اج الأوروب��ي
ارتفع وذل��ك لت�أخر بع�ض الأعمال
الأم��ري��ك��ي��ة وال�بري��ط��ان��ي��ة ب�سبب
فريو�س كورونا ،واخت�صار املوا�سم
�أو ع���دم ا���س��ت��ك��م��ال ت�����ص��وي��ره��ا،
و�إلغاء فعاليات ريا�ضية ،لذلك زاد
االهتمام بالإنتاج الأوروبي».

خريطة لدول العامل ح�سب عدد ال�سجائر للبالغني خالل �سنة

الجائحة تضيف مليار مشترك لخدمات البث عبر النت

 131مفقودا في الصحارى عام 1441
ك�شفت �إح�صائية ر�سمية ،عن
�أن � 131شخ�صا فقدوا يف حوادث
خمتلفة ،خ�ل�ال ع��ب��وره��م ال��ط��رق
الرملية بعدد من �صحاري اململكة،
نتيجة عدم �إملامهم الكامل مبخاطر
عبور تلك الأماكن.
بح�سب �إح�صائية جلمعية �إجناد
للبحث والإن��ق��اذ مبنطقة الريا�ض
ل��ع��ام  ،1441فقد �شهدت بع�ض
ب�ل�اغ���ات ف���ق���دان الأ���ش��خ��ا���ص يف
ال�صحراء ،ح���وادث م�أ�ساوية نتج
عنها وف��اة � 20شخ�صا من اجلوع
والعط�ش ،وبلغ �إجمايل املفقودين
 ،131عرث على  100منهم ب�صحة
طيبة ،فيما ال توجد تفا�صيل عن
 11حالة �أخرى.
وجاء توزيع حوادث املفقودين يف
املواقع الرملية ،ح�سب املناطق على
النحو التايل :الريا�ض  ،41ال�شرقية
 ،13جن��ران  ،5ع�سري  ،1مكة ،2
املدينة  ،3حائل  ،31الق�صيم ،10
ت��ب��وك  ،11اجل����وف  ،3احل���دود
ال�شمالية .11
وق���د �أك����د امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي
ومدير العالقات العامة للجمعية
بالريا�ض يو�سف عبداهلل النفيعي،

�أن �أه��م برامج اجلمعية القائمة،
وال��ت��ي ت��ق��وم بها ه��ي البحث عن
مفقودي ال�صحراء ،وكذلك خدمة
وحت��ري��ر امل��رك��ب��ات امل��ح��ت��ج��زة يف
ال�سيول �أو الرمال �أو ال�شواطئ،
وك��ذل��ك ب��رام��ج التوعية مبخاطر
ال�����س��ي��ول وال�����ص��ح��راء ،وم���ن �أه��م
�أه��داف اجلمعية ،توعية املجتمع
ب�أهمية عمليات البحث والإنقاذ،
وك��ذل��ك ت��أه��ي��ل ال��ف��رق التطوعية
ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث ،وت��ق��دمي

امل�ساندة النف�سية للفئة امل�ستهدفة،
و�أو�ضح النفيعي �أن اجلمعية متتلك
 105ط���ائ���رات ت�����ص��وي��ر ،و 75
طائرة �شراعية و� 2400سيارة دفع
رباعي.
من جانبه �شدد الناطق الر�سمي
لإدارة الدفاع املدين مبنطقة جنران
الرائد عبداخلالق القحطاين ،على
�ضرورة اتباع تعليمات و�إر���ش��ادات
اجلهات الر�سمية وع��دم جتاهلها،
داعيا �إىل جتنب ال�سفر عرب الطرق

الربية والوعرة� ،أو القيام برحالت
يف الأم��اك��ن النائية� ،إال يف حالة
ال�ضرورة الق�صوى مع �أهمية الإملام
بالطرق ،قبل �أن ي�سلكها امل�سافر
واحلر�ص على توفري جميع ما يلزم
من غذاء وماء و�أجهزة ات�صال ،و�أن
يكون ل��دى ذوي امل�سافر علم مبا
�سيقوم به ،ليتمكنوا من الإبالغ يف
حالة ت�أخره وحتديد مكان وجهته،
مل�ساعدة اجلهات امل�س�ؤولة يف �سرعة
حتديد املوقع.

دراسات
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قادة المدارس المتميزون
كيف يتفردون
ت�أليفTodd Whitaker :
ترجمة :هيا بنت عبدالعزيز الرباهيم
تناول ه��ذا الكتاب
م���و����ض���وع���ات ع����دة،
�إذ ب�������د�أ ال���ك���ات���ب
با�ستعرا�ض الأ�سباب
ال������ت������ي ت���دف���ع���ن���ا
�إىل ال��ت��ط��ل��ع �إىل
امل���ت���م���ي���زي���ن ،ث��م
ا���س��ت��ع��ر���ض بع�ض
الطرائق لتح�سني
واق���ع م��دار���س��ن��ا،
وتطرق �إىل �آليات
التنمية الفردية
ل�����دى امل��ع��ل��م�ين
وم������و�������ض������وع
ال�������ع�������ق�������اب
والت�شجيع.
ب�����ع�����د ذل�������ك،
حتدث الكاتب عن الوعي الذاتي لدى القادة
املتميزين ومدى جتاوبهم مع البيئة املحيطة وفنون
الت�صرف �إذا كان �أداء الطالب �ضعي ًفا.
ثم تناول الكتاب �أهمية تبني نهج �إيجابي ومعاملة
الآخ��ري��ن باحرتام ط��وال الوقت وفوائد اجتماعات
املعلمني و�أهمية الرتكيز على ال�سلوكيات و�أ�ساليب
التعامل مع املوظفني ال�سلبيني وغري الفعالني� ،إىل
جانب مزايا �أخرى عديدة يتفرد بها القادة املتميزون.
وخ��ت��ا ًم��ا ،و���ض��ع امل���ؤل��ف ق��ائ��م��ة م��ن التوجيهات
والإج����راءات الأ�سا�سية التي ينبغي على ك��ل قائد
�صب عينيه يف �أثناء �شغله من�صب قائد
�أن ي�ضعها نُ َ
املدر�سة.

الزراعة بالباذرات القرصية في
نظم الزراعة بدون حراثة
ت�أليفMike Ashworth, Jack Desbiolles, :
Elkamil Tola
ت��رج��م��ة :د .خالد
ع��ل��ي ال���ق���ع���دي ،د.
عبدال�ستار �أ�سمري
ج��ا���س��م ،د .الكامل
حمدحممد توال
ي�����ق�����دم ك���ت���اب
«ال������������زراع������������ة
ب�������ال�������ب�������اذرات
ال���ق���ر����ص���ي���ة يف
ن���ظ���م ال����زراع����ة
ب������دون ح���راث���ة
 ا���س��ت��ع��را���ضامل�سائل التقنية
واحل����ق����ل����ي����ة»
م��راج��ع��ة ت��وف��ر نظرة
متعمقة على م�شكالت اختيار تقنيات الباذرات
القر�صية وا�ستخدامها.
وي�ستعر�ض تقنيات ال��ب��اذرات القر�صية احلالية
ومكوناتها ،مع الرتكيز على تفاعالتها مع الرتبة وبقايا
املحا�صيل .كما ي�سلط ال�ضوء على الكيفية املثلى لإدارة
احلقول الزراعية ،وحت�سني �أداء الباذرات القر�صية،
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات ال��زراع��ي��ة ،مثل تقنية
امل�سارات الثابتة يف احلقل ،والبذر بني ال�صفوف.
كما يقدم ه��ذا الكتاب للقارئ العربي ث��روة من
اخلربة العلمية والعملية من ال��رواد يف هذا املجال،
ويوفر للمزارعني دلي ً
ال عملياًّ للم�ساعدة يف حت�سني
العمليات امليدانية ل��ل��ب��اذرات القر�صية يف �سياق
الزراعة بدون حراثة.
وتكمن �أهمية هذا الكتاب للمجتمع العلمي العربي
يف ندرة الكتب التخ�ص�صية �أو املرجعية باللغة العربية
يف جمال الزراعة احلافظة وامل�ستدامة ب�شكل عام،
والزراعة بدون حراثة على وجه اخل�صو�ص.

636
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ا�ست�ضافته مكتبة امللك عبدالعزيز العامة يف ندوة مبا�رشة

البازعي :الفلسفة تحفز الفكر الناقد
وتجاوز المعرفة السائدة
ا�ست�ضافت مكتبة امللك عبدالعزيز
العامة الأ�ستاذ غري املتفرغ لآداب
اللغة الإجنليزية والأدب املقارن
بجامعة امللك �سعود الدكتور �سعد
البازعي ،يف ن��دوة مبا�شرة بعنوان
«تعليم الفل�سفة» �أق��ي��م��ت �ضمن
فعاليات الربنامج املعريف للفهر�س
العربي املوحد ،ناق�ش خاللها ماهية
الفل�سفة و�أهميتها ،م�شريا �إىل
�أن��ه قد يتبادر �إىل ذهن من ي�سمع
عنوان الندوة «تعليم الفل�سفة» �أن
املق�صود هو تعلم الفل�سفة كطريقة
يف التفكري وفل�سفة احلياة وكيف
ميكن للمرء �أن يتفل�سف �أو ي�صبح
فيل�سوفاً ،ولكن ما �سيُطرح يتناول
الفل�سفة م��ن حيث كيفية تعلمها
بو�صفها جماال معرفيا ميكن نقله
للأجيال القادمة ،وتعويد الطالب
على هذا اللون من التفكري بهدف
تفعيل ال��ف��ك��ر والإدراك وحتفيز
الفهم والتعامل مع الق�ضايا وتربية
احل�س النقدي لديهم.
وق��دم ال��ب��ازع��ي يف ه��ذا الإط��ار
عدة تعريفات للفل�سفة ذات معان
ودالالت خمتلفة لعدد من الفال�سفة
ولكن بينها رابط م�شرتك ،ف�سقراط
يعرفها ب�أنها منط حياة ،والفيل�سوف
الأمل����اين م��ارت��ن ه��اي��دج��ر يعيدها
ملدلولها اليوناين الأ�صيل ويعرفها

ب�أنها حب احلكمة.
و�أو�����ض����ح ال���ب���ازع���ي �أن ت��اري��خ
الفل�سفة يعك�سها وي��ع�بر عنها،
ودرا�سة الفل�سفة ال تتم دون معرفة
تاريخها ،وقد مر ت�أ�صيل الفل�سفة
يف الثقافات الب�شرية بعدة مراحل،
وظ��ه��رت الفل�سفة يف ح�����ض��ارات
خمتلفة غري اليونانية ،ولكن مل تتخذ
املعنى نف�سه ،فالثقافات الأخ��رى
طورت منطا خمتلفا من التفل�سف
ولكنه مبني على ما �سبق ،فالرومان
عندما ورث���وا احل�ضارة اليونانية
مل ي��وا���ص��ل��وا ال��ع��ط��اء وان�����ص��رف��وا
لنمط �آخر يف التفكري �أقل �صرامة
يف العقالنية ،م��ت��ن��اوالً يف حديثه
تيارات الفل�سفة ومنظوماتها و�أفكار
الفال�سفة واجتاهاتهم حولها.
و�أكد الدكتور البازعي �أن ما جعل
وزارات التعليم يف جميع دول العامل
تهتم ب�إدخال م��ادة الفل�سفة �ضمن
مقرراتها نابع من �أهمية الفل�سفة
ذاتها ،لأنها تعمل على حتفيز الفكر
ال��ن��اق��د وجت���اوز امل��ع��رف��ة ال�سائدة
و�إيجاد معرفة جديدة ،والإن�سان ال
ينبغي �أن يركن للمعرفة املتوارثة دون
�أن يطورها من خالل التفكري الناقد
الل�صيق بالفل�سفة �أكرث من غريها،
مو�ضحاً �أن الفل�سفة كمجال معريف
ولي�س كطريقة تفكري ت�ضاعف من

�أهميتها ،ومن هنا جاء �إعالن وزارة
التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية
�إق���رار تدري�س مقرر يف الفل�سفة
والتفكري الناقد .
واخ���ت���ت���م ال����ب����ازع����ي ح��دي��ث��ة
با�ستعرا�ض جلوانب نقد الفل�سفة،
الأول جانب نقد الفال�سفة �أنف�سهم
للفل�سفة ونقد الفال�سفة لبع�ضهم،
فقد ظ��ه��رت �أمن���اط م��ن التفكري
تزعزع يقينيات الفل�سفة ،والثاين
نقد املتلقي العام الذي يتح�س�س من
الأفكار العامة للفال�سفة ويرى �أنها
تقدم �آراء تتعار�ض مع املعتقدات
والأديان وهو نقد من خارجها وغري
م�ستوعب له.
وق�������د ت�������وىل م�����دي�����ر م���رك���ز
الفهر�س العربي املوحد الدكتور
�صالح امل�سند �إدارة الندوة التي

ك��ان��ت تبث مبا�شرة ع�بر من�صة
ال��زوم� ،إ�ضافة لبثها عرب و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي اخلا�صة
ب��ال��ف��ه��ر���س ،مم���ا زاد م���ن ع��دد
امل�شاهدات املبا�شرة واملتابعات
ل��ل��ن��دوة ،وتلقى ال��دك��ت��ور امل�سند
عددا من املداخالت وامل�شاركات
ال��ت��ي تعك�س تفاعل احلا�ضرين
م��ن املهتمني والأدب����اء واملفكرين
م��ن �أن��ح��اء ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،ومن
�أب��رزه��ا مداخلة ال��دك��ت��ور �سامي
ال�����ش��وي��رخ امل�����ش��رف ع��ل��ى م��رك��ز

تطوير املناهج يف وزارة التعليم
يف اململكة العربية ال�سعودية الذي
حت���دث ح���ول م�����س��ت��ج��دات �إق���رار
�إدخال مادة حتت م�سمى «التفكري
الناقد» �ضمن مناهج وم��ق��ررات
وزارة التعليم ،م�ؤكدا �أنها �ستطرح
خالل الف�صل الدرا�سي الأول يف
ال��ع��ام ال��درا���س��ي ال��ق��ادم لل�صف
ال��ث��ال��ث متو�سط وال�����ص��ف الأول
ث��ان��وي ،وت��ع��ن��ى ب��ت��ع��زي��ز م��ه��ارات
التفكري واملهارات الالزمة ملواكبة
التطورات الفكرية والثورة املعرفية

والتقنية مبا يحقق �أه��داف ر�ؤية
اململكة  ،2030و�ست�شكل نقلة
نوعية يف طريقة تفكري العقول
النا�شئة ،فالعقل النقدي �سيكون
اخلطوة الأوىل لتغيري النظرة �إىل
ال��ع��امل م��ن حيث تر�سيخ املنطق
واال�ستنتاج الريا�ضي.
وت�أتي الندوة يف �إط��ار الربنامج
امل��ع��ريف للفهر�س ال��ع��رب��ي املوحد
ل��ت��ط��رح م��و���ض��وع��ا ي��ح��م��ل �أه��م��ي��ة
علمية وثقافية بالن�سبة للمفكر
واملثقف والقارئ العربي عامة.
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

hgahtani@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

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

ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

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

مدير الإدارة

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

يف اليوم العاملي للأر�ض..

دور الجامعات في مبادرتي «السعودية الخضراء»
و«الشرق األوسط األخضر»
ي�أتي اليوم العاملي للأر�ض وال��ذي يوافق 22
�إبريل من كل عام لتجديد االلتزام باحلفاظ على
العنا�صر الطبيعية لكوكب الأر���ض من التلوث
وال��ت��ده��ور ،وللتوعية بق�ضية التغري املناخي
والتي تعد من الق�ضايا العاملية الهامة ملا يرتتب
عليها من �آثار بيئية ت�شمل ارتفاع درجات حرارة
الأر����ض ،واخ��ت�لال يف الطق�س و�أمن���اط �سقوط
الأمطار ،وازدياد موجات الت�صحر مما ي�ؤثر يف
قطاعات عديدة.
وم��ن ب�ين اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة الفعالة القائمة
ملواجهة ظاهرة التغري املناخي ومواجهة التحدي
والتوفيق بني النمو االقت�صادي وال�سكاين مع
احل��ف��اظ على عنا�صر البيئة ه��و التوجه نحو
االقت�صاد الأخ�ضر والذي يعد �أحد �أهم احللول
حلماية البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة من
خالل �إيجاد التكامل بني �أبعادها االقت�صادية
والبيئية واالجتماعية.
وي����أت���ي اع��ل�ان ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د مل��ب��ادرت��ي
«ال�����س��ع��ودي��ة اخل�����ض��راء» و«ال�����ش��رق الأو���س��ط
الأخ�ضر» انطالقاً من دور اململكة الريادي جتاه
التحديات البيئية وجهودها حلماية كوكب الأر�ض
ومواكبة اجلهود لتحقيق الأهداف العاملية ملواجهة
التغري املناخي ،وقيادة اململكة للحقبة اخل�ضراء
يف الفرتة املقبلة ،وليحمل ر�سالة هامة للمحافظة
على البيئة والتنوع احليوي من خالل العمل على
رفع الغطاء النباتي بزراعة  10مليارات �شجرة يف

اململكة خالل العقود القادمة ،وزيادة امل�ساحات
اخل�ضراء �إىل � 12ضعفاً؛ ك�أكرب برنامج �إعادة
ت�شجري يف العامل ،والعمل على تقليل انبعاثات
الكربون ب�أكرث من  4%من الإ�سهامات العاملية،
ومكافحة التلوث وتدهور الأرا�ضي من �أجل رفع
م�ستوى جودة احلياة.
فالأ�شجار لها دور حيوي يف احلفاظ على
ت���وازن ال��ك��رب��ون يف ال��غ�لاف اجل���وي ،وخف�ض
درجة احلرارة وبالتايل الت�صدي لت�أثريات التغري
املناخي على الكائنات احلية والنظم الطبيعية،
ول��ه��ا دور ه���ام يف ال��ت�����ص��دي ل��ف��ق��دان التنوع
البيولوجي كما تقوم �أي�ضا بحماية الرتبة من
االجنراف والت�صحر.
ومم���ا ال ���ش��ك ف��ي��ه يتمثل دور اجل��ام��ع��ات
وامل�ؤ�س�سات البحثية يف القطاع العام واخلا�ص
يف التفاعل امل�ؤثر مع هذه املبادرات الطموحة
والقيام بواجبها جتاه البيئة؛ من خالل تعزيز
مفهوم البحث العلمي الفعال الذي يخدم املجتمع
والقائم على االبتكار وارتباطه الوثيق بجهود
احل��د من تداعيات التغري املناخي ،وا�ستثمار
ط��اق��ات ال�����ش��ب��اب الإب��داع��ي��ة وتوجيهها نحو
االبتكارات النوعية لإيجاد وت�سويق حلول جديدة
خلف�ض االنبعاثات الكربونية وتطوير �صناعات
�صديقة للبيئة ذات قيمة اقت�صادية.
�أي�ضا تعزيز الأبحاث يف جم��االت املحافظة
على التنوع البيولوجي ،فاململكة تزخر ب�أ�شكال من

التنوع النباتي واحليواين مما يعد ثروة طبيعية
يجب احلفاظ عليها ،وا�ستخدام قواعد البيانات
البيئية لت�صنيف الأنواع وحتديد مواطنها وتكثيف
ال��درا���س��ات حلفظ الأ���ص��ول ال��وراث��ي��ة وحماية
الأنواع املهددة باالنقرا�ض.
ولها دور يف دع��م الدرا�سات املعنية بتقدمي
احل��ل��ول للتقليل م��ن م�����ص��ادر ت��ه��دي��د النظم
الإيكولوجية للحياة الفطرية الربية والبحرية
وتعزيز �سبل اال�ستفادة من نتائجها وت�أ�سي�س ما
يكون مبثابة مركز معلومات وطني ت�صب فيه
جميع الأبحاث املوجهة حلفظ الرثوات الطبيعية
لتحقيق الأمن البيئي وحماية الأجيال القادمة من
مواجهة ن�ضوب يف املوارد الطبيعية.
كذلك يجب تبني م��ب��ادرات التوعية البيئية
لرفع م�ستوى احل�س البيئي الوطني بق�ضايا تغري
املناخ ومفاهيم اال�ستدامة مع �أهمية �إيجاد �إعالم
بيئي حي مواكب للحدث ،وامل�ساهمة يف بلورة
الوعي ب�أهمية الغطاء النباتي وم�صادر الطاقة
البديلة والإدارة الفعالة للمياه من خالل حمالت
بيئية لتنمية القيم الإيجابية ،ودعم وتقدير جهود
النا�شطني يف جمال البيئة ،وت�سليط ال�ضوء على
امل�شروعات اخل�ضراء القائمة يف القطاعات
املختلفة للم�ساهمة يف ر�سم مالمح التوجه نحو
اال�ستدامة االقت�صادية والبيئية.
د� .أ�سماء بنت عبدالكرمي احلقيل
امل�شرف على كر�سي �أبحاث التغري املناخي

مناهج العلوم الشرعية وربطها بالواقع
جاء التعليم يف �شتى جماالت احلياة لأجل
�أن يطور مهارات املتعلمني ويرتقي مبعارفهم
وعقولهم لكي يتعاملوا مع احلياة ويعي�شوها
بال�شكل ال�صحيح ،وم��ن ذل��ك تعليم العلوم
ال�شرعية ،وتتمثل �أهمية ذلك يف عدم ذهاب
جهد التعليم ككل وامل��ع��ل��م وال��ط��ال��ب هباءا
منثورا ،فالبد من الربط الدائم بني مايتعلمه
ال��ط��ال��ب يف م��ن��اه��ج ال��ع��ل��وم ال�شرعية وب�ين
حياته الواقعية ،وهذا مايهدف �إليه التعليم
ككل ومناهج العلوم ال�شرعية با لأخ�ص ،بل
هذا ماجاءت به ال�شريعة الغراء ومن ذلك
دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم «اللهم �إين
�أعوذ بك من علم ال ينفع».
�إذ اً فنحن بحاجة ما�سة يف تعليمنا ملراقبة
تطبيق م��ا يتعلمه الطالب يف امل��در���س��ة من
خ�لال امل��ن��اه��ج يف �إط���ار التغذية ال��راج��ع��ة،
وه��ل ا�ستفاد الطالب الفائدة امل��رج��وة مما
تعلمه يف امل��در���س��ة ،ال�سيما مناهج العلوم

ال�����ش��رع��ي��ة ،ف��ه��ي �أه���م م��ا يحتاجه الطالب
يف ح��ي��ات��ه ال��ي��وم��ي��ة م��ن ع��ب��ادات وواج��ب��ات
و�سنن وغ�يره��ا ،على �أق��ل تقدير �أن يعرف
الطالب كيف يقوم بالعبادات الواجبة على
الوجه ا لأكمل ،فهل يطبق الطالب يف واقعه
م��ا يتعلمه يف امل��در���س��ة م��ن م��ن��اه��ج العلوم
ا ل�شر عية !
ن�لاح��ظ �أن ه��ن��اك ت��ف��اوت�اً ب�ين �أبنائنا يف
ال��واق��ع يف تطبيقهم مل��ا تعلموه يف مناهج
العلوم ال�شرعية مبختلف م��واده��ا ،فهناك
من هو يطبق ما تعلمه بوجه ممتاز وهناك
من ك�أنه مل يتعلم �شيئاً  ،و �إن كان ا لأمر كذلك
ف�لا ب��د م��ن البحث ع��ن ا لأ���س��ب��اب ومبا�شرة
حل هذه امل�شكلة ،فال خري يف علم بال عمل،
و �إذا كان هناك ق�صور يف هذا اجلانب فهذا
يعني �أن هناك خل ً
ال الب��د من �إ�صالحه بل
وامل�سارعة يف ا لإ���ص�لاح ،فال ن�سمح ل�سنني
طويلة تذهب من حياة الطالب املدر�سية بال

فائدة تذكر.
م��ن وجهة ن��ظ��ري ،يحتاج ه��ذا ا لأم��ر �إىل
مزيد بحث وه��ي تعترب فر�صة بحثية رمبا
تكون �شاغرة �أو مل تبحث من قبل �إال قليال،
فلعل ه��ذا يكون ح� ً
لا ج��ذري�اً لهذه امل�شكلة
ال��ت��ي رمب��ا نلم�سها ك��ث�يراً يف واق��ع �أبنائنا،
وهنا نحتاج �إىل امل��ب��ادرة من قِ بل كل مرب
ف��ا���ض��ل ،م��ن ويل �أم����ر� ،أو م��ع��ل��م ،يف حث
ال��ط�لاب وت��ذك�يره��م يف امل��واق��ف احلياتية
مب��ا تعلموه يف امل��در���س��ة يف م��ن��اه��ج العلوم
ال�����ش��رع��ي��ة ،ك��ال��و���ض��وء وال�����ص�لاة وا لأذك����ار،
وا لأخالق الفا�ضلة التي حث عليها ا لإ�سالم،
ويف ال��ن��ه��اي��ة ك��م نتمنى �أن يكتمل تعليمنا
بكمال ربطه بواقع حياة الطالب ،ف�إن هذا
هو املبتغى ا لأ�سا�سي من التعليم.
علي عبدالعزيز الفايز
معلم وطالب ماج�ستري مناهج وطرق تدري�س
العلوم ال�شرعية

الرقمنة التعليمية
يعدّ التوجه نحو التعليم والتدريب الإلكرتوين يف اململكة ذا �أهم َّية
ً
عري�ضا �ضمن الفعالية الأ�سا�س َّية لتطوير
قطاعا
بالغة؛ باعتباره
ً
�اجم��ا لتحقيق التنمية الب�شر َّية
وتقنيني التعليم وع�صرنته ،وب��رن� ً
امل�ستدامة مبفهومها ال�شمويل التكاملي من��ا ًء و�إمن��ـ��ا ًء؛ العتبـارات
تكنولوج َّية ومعرف َّية ،حيث �أثبتت فاعليته يف خمتلف جوانب العملية
التعليمية من تقدمي فر�ص للتعلم ب�شكل �أف�ضل متمركزة حول املتعلم.
وهو ما يتوافق مع الفل�سفات الرتبوية احلديثة ونظريات التعلم
اجل���ادة ،ويُ�سهم يف حتقيق معايري اجل���ودة يف العملية التدريبية
والتعليمية ،باتباع مناذج الت�صميم التعليمي ،وت�صميم التعلم الإلكرتوين
عن بعد ،وحتى يكون التعليم الإلكرتوين تفاعلياً ال بد من مراعاة
ال�سلوك االنفعايل للإن�سان والتغريات الفيزيولوجية التي تطر�أ عليه.
ويعترب هذا العام  2021عاما ي��وازي �أعواما عديدة من �أعمال
الرقمنة والتحول واالت�����ص��ال والتعليم الرقمي يف ظ��ل التغيريات
املت�سارعة والكبرية والتطور الذي حدث بعد جائحة .Covid-19
لقد احتلت اململكة العربية ال�سعودية املرتبة الثامنة بني دول
جمموعة الع�شرين لت�سجيل التقدم يف ال�شرق الأو�سط ،والتا�سعة يف
تطبيق وتطوير التقنية ،وال�سابعة يف متويل التطوير التقني ،وجاء
قطاع التعليم والتدريب بن�سبة  16%يف جمال اخلدمات احلكومية
الإلكرتونية� ،أما �أعلى اجلهات احلكومية ح�سب اخلدمات الإلكرتونية
فقد احتلت وزارة التعليم ح�سب اخلدمات الإلكرتونية  ،55و�أكرث
املواقع ت�صفحا ح�سب  SEMRUSHفبلغت من�صة مدر�ستي ،41.4
وح�سب @ Alexaبلغ .15
وفيما يتعلق ب�سري اختبارات نهاية العام لتتويج رحلة التعليم عن
بعد عرب من�صة «مدر�ستي» �صرح املدير العام للتعليم مبنطقة الريا�ض
الأ�ستاذ حمد بن نا�صر الوهيبي؛ �أن � 538.323ألف طالب وطالبة
تابعني للإدارة العامة للتعليم مبنطقة الريا�ض �أدوا اختبارات الف�صل
الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي احلايل 1442هـ عن بُعد يف جميع
املراحل.
و�أكد على �أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح املعنية ب�أنظمة
االختبارات واعتماد تطبيقها ومنها نظم و�إج��راءات االختبارات يف
التعليم العام ،ودليل �أدوات القيا�س والتقومي يف التعليم الإلكرتوين،
وبروتكوالت �أداء االختبارات يف املدار�س ،والدليل التف�سريي لتقومي
الطالب وتوزيع درجات املواد الدرا�سية للتعليم عن بُعد ،و�أ�شار �إىل
ا�ستمرار العملية التعليمية خالل فرتة االختبارات من خالل تخ�صي�ص
الوقت املتبقي بتقدمي ح�ص�ص ملراجعة امل��ق��ررات وتعزيز املهارات
وت�سديد الفاقد التعليمي عرب من�صة مدر�ستي.
ويف جامعة امللك �سعود بلغ ع��دد امل�ستخدمني الن�شيطني حتى
اخلمي�س  3رم�ضان  1442من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
 52.797لنظم �إدارة التعلم  60.108طالب وطالبة و 5.144ع�ضو
هيئة تدري�س ،وبلغ اجمايل امللتحقني يف الربامج التدريبية ،49604
و�أعلنت اجلامعة عن التعديل على �آلية احت�ساب درج��ة الأعمال
الف�صلية من  80وذلك تغليبا مل�صلحة الطالب والطالبات يف ظل هذه
الظروف اال�ستثنائية ،وبلغ عدد االختبارات التي مت التفاعل معها
 ،537وعدد الطالب الذين �سلموا االختبار  ،4802وعدد الطالبات
 5432ب�إجمايل .10234
ويف اخلتام مت ِّكن الأدوات الرقمية من ت�أ�سي�س املعنى وال�شرح
والفهم ب�سرعة ،وي�ساعد االت�صال عرب ال�شبكات على عمل امل�شاريع،
وحت�سني البحث واالطالع ،مع دعم الإبداع واالبتكار ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي الثقافة الرقم َّية وهي نوع جديد من الثقافة تر ِّكز على معاجلة
املعرفة ،و�سهولة حتديث وا�ستخدام املواد التعليم َّية �إلكرتون ًّيا.
جتدر الإ�شارة �إىل تد�شني معايل مدير جامعة امللك �سعود د .بدران
العمر من�صة «طور جامعتك» والتي تعد نافذة رقمية ال�ستقبال الأفكار
واملقرتحات التطويرية التي يتقدم بها من�سوبو اجلامعة لبلوغ الريادة
والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.
د� .أماين بنت �أحمد البابطني
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�أجنز عم ًال فني ًا فريد ًا ي�ضم  6لوحات يف عمل واحد

الدوسري :المستقبل الوظيفي لتخصص
التربية الفنية ال يقتصر على التعليم
تخصص التربية الفنية بيئة خصبة الكتشاف
وتنمية المواهب وفي ذات الوقت مهنة
حوار :فهد حمود
ناجي نفل الدو�سري ،معلم تربية
ف��ن��ي��ة ،وط��ال��ب ماج�ستري يف كلية
الرتبية ،ق�سم الرتبية الفنية ،امل�ستوى
ال���راب���ع «م��اج�����س��ت�ير» ،اخ��ت��ار ه��ذا
التخ�ص�ص عن رغبة وقناعة ،ويرى
فيه جم��االً خ�صباً الكت�شاف و�صقل
وتنمية املواهب والإبداعات ،ويف ذات
الوقت «مهنة» و«�صنعة» ،و�أن امل�ستقبل
الوظيفي لهذا التخ�ص�ص ال يقت�صر
على اجلانب التعليمي وح�سب ،بل
ه��ن��اك جم���االت وا���س��ع��ة وم��ت��ع��ددة،
خ�صو�صاً مع الثورة الرقمية والتقنية..
 يف ال���ب���داي���ة  ..ح��دث��ن��ا عنتخ�ص�صك موهبة �أو مهنة؟ وما �سبب
اختيارك له؟
تخ�ص�ص ال�ترب��ي��ة الفنية جمال
منا�سب وبيئة خ�صبة الكت�شاف و�صقل
وتنمية املواهب ،وهو يف ذات الوقت
«مهنة» و«�صنعة»� ،أنا على �سبيل املثال
معلم تربية فنية ويف ذات الوقت طالب
ماج�ستري يف اجلامعة ،واختياري لهذا
التخ�ص�ص كان عن رغبة وقناعة ،مع
العلم �أن �أحد �إخواين معلم تربية فنية
�أي�ضا ولعله هو من �شجعني للدخول
يف هذا التخ�ص�ص.
 ه��ل لتخ�ص�ص الرتبية الفنيةم�ستقبل وظيفي غري جانب التعليم؟
بكل ت��أك��ي��د ،امل�ستقبل الوظيفي
خل��ري��ج ال�ترب��ي��ة الفنية ال يقت�صر
على اجلانب التعليمي وح�سب ،بل
ه��ن��اك جم����االت وظ��ي��ف��ي��ة م��ت��ع��ددة
ومتنوعة وخ�صو�صا مع الثورة الرقمية
وانت�شار ب��رام��ج الر�سم والت�صميم
والإنفوجرافيك ،واملجال الوظيفي ال
يعتمد على ال�شهادة وح�سب من وجهة
نظري ،بل هناك مهارات �شخ�صية ال
تقل �أهمية عن ال�شهاة.
 -ما �أبرز �أعمالك الفنية؟

الدو�سري
عندي جمموعة من الأعمال الفنية
اخلا�صة ،لكنها لي�ست كثرية ،منها
�أع��م��ال فنية وطنية ،وعندي بع�ض
اللوحات التي ر�سمتها و�أجنزتها �أثناء
درا�ستي يف اجلامعة ،وعندي لوحة �أو
ر�سمة مبقا�س �٢٠٠سم* �١٠٠سم تعرب
عن البيوت الرتاثية �أو ال�شعبية.
 لديك عمل ي�ضم � ٦أعمال بلوحةواحدة  ..كيف انطلقت الفكرة؟ وما
�أبعادها؟
نعم ،هذا العمل عبارة عن  ٦لوحات
بعمل واحد يعتمد على حركة امل�شاهد
حول العمل ،حيث يرى امل�شاهد يف
مقدمة اجلهة الأوىل �صورة للم�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن
�آل �سعود رحمه اهلل ،ومن ثم امللك
�سلمان ،وم��ن ثم ويل العهد الأم�ير
حممد بن �سلمان ،حفظهما اهلل.
�أم��ا اجلهة الأخ��رى ففي املقدمة
نرى خريطة اململكة خ�ضراء وحتتوي
على �أب��رز معاملها من �شمال اململكة
�إىل جنوبها ومن �شرقها �إىل غربها،
وبجانبها علم اململكة خفاقاً ،وتليها
�شعار ر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠والتي �أطلقها
�سمو ويل العهد الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز.

عندي لوحة مقاس ١٠٠*٢٠٠سم تعبر عن
التراث وال أفكر في بيع لوحاتي حاليًا

وبالن�سبة للفكره كانت فكرة الدكتور
فهد ال�شمري ،وهو �أ�ستاذ املادة ،حيث
كان هناك نقا�ش بيننا عن كيفية �إجناز
علي
عمل فني وطني مميز ،واقرتح َّ
م�شكوراً هذه الفكرة الرائدة.
 كم ا�ستغرق �إجن��از هذه اللوحةو�أين �ستعر�ض؟
ا�ستغرق مني �إجن��از هذه اللوحة
طيلة الف�صل الدرا�سي ،حيث كانت
البداية عبارة عن ا�سكت�شات على ورق،
ثم التطبيق على جم�سم �صغري من
الفلني ،وكانت هناك عدة حماوالت
�إىل �أن و�صلنا �إىل هذا العمل ،و�سوف
يعر�ض ب����إذن اهلل يف معر�ض ق�سم
الرتبية الفنية للف�صل القادم.
 وما هي �أدوات اللوحة؟مت ا���س��ت��خ��دام �أدوات متنوعة
عبارة عن مادة الإكريلك وهي مادة
بال�ستيكية قوية وعليها �صور مطبوعة
مدعمة بقاعدة من نف�س املادة باللون
الأ�سود.
 لو طلب �أحدهم �شراء هذه اللوحةمنك ..كم الرقم الذي �ستطرحه؟
ال �أفكر يف بيعها �أو بيع �أي من
لوحاتي حالياً.
 لو جمعت لوحات الفنان ناجيالدو�سري كم لوحة لديك؟ وما �أبرز
امل�شاركات لأعمالك؟
لدي فقط � ٦أعمال فنية مكتملة،
وللأ�سف لي�س يل �أي م�شاركة يف
مهرجانات �أو معار�ض �أو منا�سبات
حتى الآن.
 كلمة �أخرية؟�أ���ش��ك��ر ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال�شمري
على دعمه وت�شجيعه ،يل ورئي�س
ق�سم الرتبية الفنية الدكتور فهد
الفهيد على توجيهاته لنا كما اود ان
يعر�ضالعمل يف بهو اجلامعة او يف
حمطة قطار اجلامعة  ،،و�شكرا لكم

 6لوحات يف عمل واحد

العدد  - 1401الأحد  13رم�ضان 1442هـ املوافق � 25أبريل 2021م
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«مشير» تطبيق تعليمي ترفيهي يستهدف
األطفال الصم وضعاف السمع
يعلم األطفال األساسيات بقالب ممتع باستخدام لغة تأهل للمرحلة النهائية لجائزة االبتكار الرقمي التابعة
لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
اإلشارة وتضمين تقنية معالجة الصور
�أطلقت جمموعة من طالبات كلية علوم احلا�سب واملعلومات تطبيقاً
متميزاً يدعى «م�شري» وهو تطبيق ترفيهي تعليمي ي�ستهدف الأطفال ال�صم
و�ضعاف ال�سمع من عمر � 7 - 4سنوات لتعليمهم الأ�سا�سيات «الأحرف -
الأرقام  -الألوان  -الأ�شكال» بقالب ترفيهي ممتع با�ستخدام لغة الإ�شارة
وبت�ضمني تقنية معاجلة ال�صور.
الطالبات من تخ�ص�ص نظم املعلومات بكلية علوم احلا�سب واملعلومات،
وه��ن :ن��دى ب��رن��اوي ،جلني اليحيى ،غ��ادة ال��ه�لال ،هيفاء الرميح ،هيا
الن�صيف ،ب�إ�شراف د� .سارة الب�سام� ،أ� .أروى التميم ،ورغم �أن التطبيق مل
يتم �إطالقه �أو ف�سحه حتى الآن ب�شكل ر�سمي �إال �أنه تطبيق للطالبات داخل
كلية علوم احلا�سب واملعلومات.
فكرة امل�شروع
نبعت فكرة امل�شروع من احتياج جمتمع ذوي الإعاقة وحتديداً «ال�صم
و�ضعاف ال�سمع» �إىل م�صادر تعليمية ترفيهية خمتلفة عن امل�ألوف يف
مرحلة ريا�ض الأطفال ،حيث تعد امل�صادر التعليمية الرتفيهية نادرة يف
وطننا العربي ،لذلك مت ال�سعي من خالل �إ�صدار هذا التطبيق ل�سد هذا
النق�ص واالحتياج ،وقد ا�ستغرقت مدة تنفيذ التطبيق � ٨أ�شهر بد�أت من
حتديد الفكرة �إىل ظهور التطبيق.
�صعوبات وعقبات
واجهت فريق العمل عدة م�شاكل و�صعوبات وعقبات �أثناء تنفيذ امل�شروع،
�شملت التوا�صل مع �أولياء الأمور و�أطفالهم ال�صم و�ضعاف ال�سمع ،والعمل
عن بعد خالل جائحة كورونا� ،إ�ضافة ل�صعوبة �إدارة وتن�سيق الوقت ،لكن مت
بف�ضل اهلل ثم بتعاون اجلميع جتاوز تلك امل�شاكل والعقبات.
م�شارك يف امل�سابقات
ورغ��م �أن تطبيق «م�شري» مل يتم �إطالقه فعليا حتى الآن فهو تطبيق
لطالبات داخل كلية علوم احلا�سب واملعلومات� ،إال �أنه يعد من التطبيقات
الرائعة التي تخدم املجتمع ،ويدل على �سعي جامعة امللك �سعود لتقدمي
طالبها بال�شكل املنا�سب وتزويدهم ب��الأدوات والفر�ص ،وبناء على ذلك
�شارك فريق العمل بهذا التطبيق يف امل�سابقات املحلية والعاملية ،وت�أهل
التطبيق للمرحلة النهائية جلائزة االبتكار الرقمي التابعة لوزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات.

ترسخ ثقافة المطالبة بالعدل واإلنصاف ودفع الظلم

ي�أتي يف مقدمة مهام و�أه��داف
وح���دة حماية احل��ق��وق الطالبية،
ا�ستقبال ال�����ش��ك��اوى امل��ق��دم��ة من
ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات وتظلماتهم
والتحقيق والف�صل فيها ،وذلك من
خالل جلان الوحدة الفرعية الكائنة
بكليات اجلامعة والتي يبلغ عددها
« »22جلنة للطالب و« »15جلنة
للطالبات ،وكذلك من خالل اللجنة
ال��دائ��م��ة ل��وح��دة ح��م��اي��ة احل��ق��وق
الطالبية مب��رك��ز اجل��ام��ع��ة مببنى
 17الدور الثالث وفرعها يف مركز
اجلامعة للبنات.
�شكاوى وتظلمات
وطبقاً للإح�صائيات والتقارير
ف��ق��د ب��ل��غ ع����دد ال�����ش��ك��اوى ال��ت��ي
ا�ستقبلتها الوحدة بلجانها املختلفة
يف عام1441هـ «� »43شكوى وتظلم،
وبلغ ع��دد اال�ست�شارات الطالبية

الحقوق الطالبية 43 :شكوى وتظلمًا
و 519استشارة خالل عام 1441هـ

التي قدمتها اللجنة الدائمة بوحدة
حماية احل��ق��وق الطالبية يف عام
1441هـ « »519ا�ست�شارة قانونية
متت جميعها بوا�سطة امل�ست�شارين
القانونيني امل�شاركني يف ع�ضوية
اللجنة ال��دائ��م��ة مب��رك��ز اجلامعة
ومركز اجلامعة للطالبات.
لقاءات تعريفية
ك��م��ا مت ع��ق��د ل��ق��اءات تعريفية
للوحدة ب�صفة دوري���ة م��ع خمتلف
الطالب بكليات اجلامعة يتم فيها
ب��ي��ان ح��ق��وق وال��ت��زام��ات الطالب
اجلامعي و�شرح القواعد املنظمة
لعمل وحدة حماية احلقوق الطالبية
وكيفية تقدمي ال�شكاوى والتظلمات
�أم��ام جل��ان الوحدة و�إل��ق��اء ال�ضوء
على �أه���م امل���واد ال����واردة بالئحة
ال��درا���س��ة واالخ��ت��ب��ارات باجلامعة
وال���رد على ت�����س��ا�ؤالت ال��ط�لاب يف

نهاية اللقاءات .
فكرة الوحدة
جاءت فكرة �إن�شاء وحدة حماية
احل��ق��وق الطالبية بجامعة امللك
�سعود ن��ت��اج فل�سفة ور�ؤي����ة بالغة
الإيجابية مل��ا ميكن �أن يثمر عنه
وج��ود مثل ه��ذه الوحدة من �إمن��اء
لثقافة املطالبة بالعدل والإن�صاف
وتر�سيخ ملفهوم امل��ب��ادرة نحو دفع
الظلم لدى الطالب اجلامعى الذى
هو ذخرية امل�ستقبل و�أهم لبنات بناء
النه�ضة ال�سعودية املعا�صرة.
�أهداف الوحدة
تهدف وثيقة حقوق والتزامات
الطالب اجلامعى �إىل توعية الطالب
بحقوقهم الإكادميية واخلدمية التى
تقدمها لهم اجلامعة وفقاً لإمكاناتها
وكيفية احل�صول على هذه احلقوق
واجلهة املخت�صة بذلك .كما تهدف

�إىل توعيتهم ب��ال��ت��زام��ات��ه��م جت��اه
اجلامعة وذلك حر�صاً من اجلامعة
على ج��ودة العمل الأك��ادمي��ي وما
يرتبط به ذلك الأمر من �صلة وثيقة
ب�ين ال��ط��ال��ب م��ن ج��ه��ة والأ���س��ت��اذ
اجل��ام��ع��ي والأج���ه���زة وال���وح���دات
اجلامعية من جهة �أخرى ،وما ينبغي
�أن يكون عليه ح��ال تلك العالقة
من ال�شفافية والو�ضوح مع خمتلف
مكونات العمل اجلامعي يف جماالته
املختلفة.
احلذف وا لإ�ضافة
ميكن للطالب تعديل ت�سجيله
ب���إ���ض��اف��ة وح���ذف م��ق��ررات خ�لال
الأ�سبوع الأول من الف�صل الدرا�سي
�أو ال�صيفي ,وح��ذف بع�ض �أو كل
املقررات خالل الأ�سبوعني الأوليني
من الف�صل الدرا�سي وفق ال�ضوابط
الآتية.

�شروط احلذف:
 �أن ال ي��ق��ل ع���دد ال�����س��اع��اتالدرا�سية عن احلد الأدن��ى للعبء
الدرا�سي امل�سموح بة للت�سجيل.
 �إذا ك��ان امل��ق��رر امل���راد حذفهمتطلباً م�صاحباً م��ع مقرر �آخ��ر,
فال يحق للطالب حذفه �إال بحذف
املقررين معاً.
�شروط ا لإ�ضافة:
– عدم وجود تعار�ض يف اجلدول.
 �أن يكون املقرر �ضمن اخلطةالدرا�سية �أو املقررات االختيارية �أو
احلرة املعتمدة �إن وجدت.
 ت���وف���ر م��ق��اع��د يف ال�����ش��ع��ب��ةاملطلوبة.
 عدم وجود متطلب �سابق. عدم جتاوز احلد الأعلى للعبءالدرا�سي امل�سموح بة للت�سجيل وفقاً
للمعدل الرتاكمي للطالب.

رف�ض �إحدى ال�شكاوى
تقدم �أحد الطالب ب�شكوى �إىل
وح��دة حماية احل��ق��وق الطالبية،
يت�ضرر فيها من عدم متكينه من
تنفيذ طلب حذف ف�صل درا�سي،
كان قد تقدم به للكلية التي يدر�س
بها .وباال�ستف�سار من الكلية التي
ينتمي �إليها الطالب تبني �أنه تقدم
بطلب احلذف عقب انتهاء املواعيد
النظامية املحددة بالئحة الدرا�سة
واالخ��ت��ب��ارات ،وال��ت��ي تتطلب �أن
يتقدم الطالب بطلب احلذف قبل
موعد االختبارات النهائية بخم�سة
�أ�سابيع على الأقل ،وهو ما مل يلتزم
به الطالب ال�شاكي ،والذي تبني �أنه
تقدم بطلب احل��ذف عقب انتهاء
امل��دة النظامية للحذف ،وه��و ما
�أدى �إىل رف�ض ال�شكوى املقدمة
منه.
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تو�صلت درا���س��ة حديثة �إىل �أن
مركبا خم��درا يوجد يف الفطر قد
يكون «عالجا �سحريا» لالكتئاب،
وبنف�س فعالية الأدوي�����ة ال��ع��ادي��ة
امل�ضادة للمر�ض الذي يعاين ب�سببه
كثريون حول العامل.
وق������ارن ب���اح���ث���ون ب��ري��ط��ان��ي��ون
ب�ي�ن الإم���ك���ان���ات ال��ع�لاج��ي��ة مل���ادة
«�سيلو�سيبني» املوجود يف الفطر،
وبني دواء «�إ�سكيتالوبرام» امل�ضاد
لالكتئاب ،لدى � 59شخ�صا يعانون
اكتئابا متو�سطا  �إىل �شديدا ،وذلك
على م��دار � 6أ�سابيع ،ووج��دوا �أنه
رغ��م انخفا�ض درج���ات االكتئاب
ل��دى م��ن ت��ن��اول��وا امل���ادة وال����دواء،
ف�إن االنخفا�ض كان ب�سرعة وحجم
�أك�ب�ر ل���دى �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا
«�سيلو�سيبني» املوجودة يف الفطر.
وم��ع ذل��ك ،فقد ح��ذر الباحثون
م���ن �أن امل��ق��ارن��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة بني
«�سيلو�سيبني» وم�����ض��اد االكتئاب
«�إ�سكيتالوبرام» ،مل تكن ذات داللة
�إح�صائية ،الأم���ر ال��ذي ي�ستدعي
�إج��راء جت��ارب على ع��دد �أك�بر من
املر�ضى ولفرتة �أط��ول ،للتحقق ما
�إذا ك��ان املركب الفطري ميكن �أن
يكون �أف�ضل �أو �أك�ثر فاعلية من

صحة
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«الفطر» عالج سحري لالكتئاب
م�ضادات االكتئاب املعروفة.
وبح�سب ت�صريحات نقلتها �شبكة
«�سكاي نيوز» و�صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانيتان ،ق��ال الدكتور روبن
ك���اره���ارت ه��اري�����س ،رئ��ي�����س مركز
�أبحاث التخدير يف �إمربيال كوليدج
لندن ال��ذي ق��اد الدرا�سة« :تتمثل
�أه��م��ي��ة ه��ذه ال��درا���س��ة يف تعريف
ال��ن��ا���س ب����أن ع�ل�اج ال�سيلو�سيبني
ميكن �أن يكون �أف�ضل من �أدوية �أكرث
�شيوعا م�ضادة لالكتئاب».
وق��ال الربوفي�سور ديفيد ن��ات،
املخت�ص يف علم الأدوي���ة النف�سية
والع�صبية يف �إمربيال كوليدج لندن:
«ي�تراك��م الت�أثري خ�لال ح��وايل 30
�إىل  40دقيقة ،وبعد ذلك ،بالن�سبة
ملعظم ال��ن��ا���س ،ميتد ت ��أث�ير امل��ادة
حلوايل � 3إىل � 4ساعات».
وفقا للدرا�سة التي ن�شرت يف
جملة «نيو �إنغالند ج��ورن��ال �أوف
ميدي�سني» ،فقد �أظهر الأ�شخا�ص
الذين عوجلوا بال�سيلو�سيبني حت�سنا
يف ال��ق��درة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ور باملتعة
والتعبري عن امل�شاعر ،وانخفا�ضا
�أكرب يف القلق والتفكري يف االنتحار،
وزيادة م�شاعر الرفاهية.

ما العالقة بين «اإلجهاض
المتكرر» والبدانة أو النحافة!

حذرت درا�سة بريطانية من �أن خطر تعر�ض املر�أة ل�سقوط اجلنني
املتكرر يزيد بن�سبة � 70%إذا كانت تعاين من ال�سمنة.
وفقا ملا ن�شرته «ديلي ميل» الربيطانية� ،أج��رى باحثون من جامعة
�ساوثهامبتون مراجعة للعديد من الدرا�سات احلالية حول مر�ض «فقدان
احلمل املتكرر» ،ال�ستك�شاف العوامل امل�سببة له والتي ميكن �أن ترتبط
ب�أ�سلوب احلياة.
تبني �أن الالتي يعانني من زي��ادة ال��وزن �أو نق�ص ال��وزن� ،أي لديهن
م�ؤ�شر كتلة اجل�سم  BMIبني � 30-25أو �أقل من  ،18.5على التوايل
– هن املعر�ضات خلطر متزايد من �سقوط اجلنني ،الذي يعد �أحد �أكرث
�شيوعا خالل الفرتات املبكرة من احلمل ،وي�ؤثر ب�شكل �سلبي
امل�ضاعفات
ً
على حوايل � 15إىل  20%من الأمهات احلوامل.
ويتم ت�شخي�ص احلاالت ب�أنها «فقدان احلمل املتكرر» �إذا تعر�ضت
امل��ر�أة لإجها�ضني مبكرين متتاليني �أو �أك�ثر ،وعلى الرغم من �أن هذه
احلالة تُن�سب غال ًبا للعديد من العوامل الطبية وت�أثريات منط احلياة �إال
�أن حوايل ن�صف احلاالت مل ميكن تف�سريها ب�شكل علمي طبي.
وح�سب الدرا�سة ف�إن نق�ص �أو زيادة الوزن كالهما خطر ،وت�ضمنت
الدرا�سة �ستة ع�شر بح ًثا و�أظهرت �أن نق�ص الوزن �أو زيادة الوزن يزيد
ب�شكل كبري من خطر فقد احلمل مرتني متتاليتني ،و�أو�ضحت �أن الن�ساء
اللواتي لديهن م�ؤ�شر كتلة ج�سم �أكرب من « 25زائدات وزن» �أو  30ف�أكرث
«�سمنة مفرطة» ،ف�إن خطر تعر�ضهن ملزيد من الإجها�ض يزيد بن�سبة
 20%و 70%على التوايل».
�إىل جانب املخاطر التي تتعر�ض لها الن�ساء اللواتي يعانني من زيادة
الوزن �أو ال�سمنة ،حذر الباحثون � ً
أي�ضا من حدوث حاالت فقد جنني
متتالية �أعلى بني الن�ساء الالئي يعانني من نق�ص الوزن ،حيث يقل م�ؤ�شر
كتلة اجل�سم عن .18.5
وقال الباحث امل�شارك يف الدرا�سة وطبيب التوليد و�أمرا�ض الن�ساء
جورج �شرييان� :إنه على الرغم من �أن الدرا�سة مل تتو�صل ب�شكل قاطع �إىل
�أي ارتباط بني فقدان احلمل املتكرر ومعايري منط احلياة مثل التدخني
والكافيني؛ �إال �أنه من ال�ضروري �أن يتم �إجراء مزيد من الأبحاث القائمة
على املالحظة والتجارب ال�سريرية لتحديد الت�أثري الكامل الختيارات
ريا �إىل �أن نتائج املراجعة
منط احلياة املختلفة على نتائج احلمل ،م�ش ً
العلمية خل�صت حتى الآن �إىل �أن الوزن هو �أحد عوامل اخلطر التي
ت�ستحق االهتمام.

أدلة حاسمة تنسف فرضية انتقال كورونا عبر األسطح
ب��ع��د �أ���ش��ه��ر �أم�����ض��اه��ا ماليني
النا�س حول العامل يعقمون الأ�سطح
وامل�شرتيات ،جتنباً النتقال «كورونا»
عربها ،يبدو �أن مزيدا من الأدل��ة
ال�ساطعة طرحت على طاولة العلماء،
نبذت فر�ضية انتقال فريو�س كورونا
عرب الأ�سطح.
فقد جمع �ستة خرباء من اململكة
املتحدة وال��والي��ات املتحدة وكندا،
�أدل��ة ثابتة وقوية على �أن الفريو�س
امل�ستجد ،امل�سبب ملر�ض كوفيد –
 19ينتقل يف ال��غ��ال��ب ع��ن طريق
الهواء ،ولي�س القطرات �أو الأ�سطح �أو
غريها .ووفقاً للتقييم اجلديد الذي
ن�شره الباحثون ،يف جملة «الن�سيت»

الطبية العريقة� ،أو���ض��ح خو�سيه
لوي�س جيمينيز ،الكيميائي يف املعهد
التعاوين للأبحاث يف العلوم البيئية
وجامعة كولورادو الأمريكية ،و�أحد
امل�شاركني يف الدرا�سة� ،أن الأدل��ة
التي مت جمعها حول انتقال العدوى
عن طريق اجلو �ساحقة ،بينما الأدلة
التي تدعم انتقال القطريات الكبرية
تكاد تكون معدومة.
كما دعا منظمة ال�صحة العاملية
ووكاالت ال�صحة العامة الأخرى �إىل
تكييف و�صفها النتقال العدوى مع
الأدل��ة العلمية اجلديدة ،بحيث يتم
الرتكيز على احلد من انتقال العدوى
عرب الهواء ،ال عرب الأ�سطح.

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ق���ال تري�ش
جرينهالغ م��ن جامعة �أك�����س��ف��ورد،
امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة :هذا العمل
اجلديد له �آثار خطرية على تدابري
ال�صحة العامة امل�صممة للتخفيف
من الوباء ،ف�أوالً ،ينبغي �إعطاء تدابري
الوقاية من القطرات مثل ا�ستخدام
املطهرات وغ�سل اليدين وتنظيف
الأ���س��ط��ح ،تركيزاً �أق��ل م��ن تدابري
الوقاية من العدوى املحمولة يف الهواء
مثل و�ضع الكمامة ،والتي تتعامل مع
ا�ستن�شاق اجل�سيمات املعدية العالقة
يف الهواء .و�أ�ضاف قائ ً
ال�« :إذا كان
الفريو�س املعدي ينتقل عرب الهواء
يف املقام الأول ،فمن املحتمل �أن

ي�صاب �شخ�ص ما عندما ي�ستن�شق
الهباء اجلوي الناجت عن زفري �شخ�ص
م�صاب �أو حديثه �أو �صراخه �أو غنائه
�أو عط�سه ،لذا ف�إن �إجراءات التحكم
املحمولة جواً ت�شمل التهوية ،وتنقية
ال��ه��واء ،وتقليل االزدح����ام ،ومقدار
الوقت الذي يق�ضيه الأ�شخا�ص يف
الداخل ،وارتداء الكمامة يف �أي مكان
يف الداخل ،واالهتمام بجودة الكمامة
ومالءمتها ،وات��خ��اذ �أع��ل��ى معدات
احلماية ال�شخ�صية اخلا�صة بالرعاية
ال�صحية للموظفني الذين تتطلب
طبيعة عملهم ات�صاالً ب�أ�شخا�ص
يحتمل �أن يكونوا م�صابني �أو حاملني
للفريو�س.

هل جربت االعتذار لطفلك!
تقول خبرية علم االجتماع ،ماليا
ووالن ،يف �صحيفة نيويورك تاميز،
�إننا يف العادة ،نقول لأبنائنا« :اذهب
واع��ت��ذر لأخ��ي��ك» ،لكن ميكننا �أن
نعطيهم درو�ساً �أف�ضل �إذا كنا نحن
على ا�ستعداد لتقدمي االعتذار لهم
�إذا ارتكبنا خط�أ بحقهم ،كما يقول
جريميي روك�ستايرت� ،أ�ستاذ الإر�شاد
يف �إحدى املدار�س يف مدينة �سانت
لوي�س بوالية مونتانا الأمريكية.
عندما ب��د�أ روك�ستايرت �أبحاثه
حول مو�ضوع االع��ت��ذارات يف كلية
الدرا�سات العليا� ،أث��ار حريته �أنه
مل يجد �سوى القليل من الدرا�سات
ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى اع���ت���ذار الآب����اء
ل�ل�أط��ف��ال ،ويف ر���س��ال��ة ال��دك��ت��وراه
اخلا�صة ب��ه ،ق��ام با�ستطالع �آراء
� 327شخ�صاً من الآب��اء والأمهات،
ووج��د �أن �أول��ئ��ك ال��ذي��ن يعتذرون
بانتظام لأطفالهم متكنوا من بناء
روابط قوية مع �أبنائهم.
ال تتجاهل م�شاعرهم
ي��ق��ر روك�����س��ت��اي�تر �أن االع��ت��ذار
�صعب ،وهو بالن�سبة للبع�ض «�أ�شبه
ب��امل��وت» ،ولكن �إذا جرحت طف ً
ال
بكلماتك �أو �أفعالك ،فال تتجاهل
م�����ش��اع��ره ،واظ���ه���ر ل���ه ���ش��ع��ورك
بالذنب ،وجاهر باعرتافك باخلط�أ،
�ضع عينك يف عني طفلك وقل له:

«�آ�سف ،اعذرين ،لقد كنت خمطئاً».
ولكن ،ال داعي لالعتذار عن و�ضع
قواعد لطفلك ،ك�أن متنعه من تناول
احللويات قبل وجبة الع�شاء ،فيلقي
بنف�سه على الأر���ض وي�أخذ بالبكاء
وال�صراخ .فهذا خلل عاطفي عند
الطفل ولي�س عندك� ،أما �إذا كنت
�أنت من ينفجر غا�ضباً وال ت�ستطيع
ال�سيطرة على نف�سك ،فال تت�أخر يف
االعتذار .يقول روك�ستايرت�« :إذا كنت
تريد منهم �أن يتح ّملوا امل�س�ؤولية عن
�أفعالهم ،عليك �أن تفعل ذلك �أوالً».
ال تفرت�ض �أن الطفل �صغري على
فهم مثل ه��ذه الأم����ور ،فقد وجد

الباحثون �أن الأطفال يف �سن الثالثة
ي��درك��ون الأخ�ل�اق ويتع ّرفون على
الأخطاء التي ت�ستحق االعتذار.
دعه ي�سمع ندمك
ال حت������اول �إي����ج����اد الأع�������ذار
لتجاوزاتك ،كالقول�« :أنا �آ�سف لأنني
�صرخت ،لكن �أن��ت املخطئ و�أن��ت
املت�سبب يف امل�شكلة» .وال تقت�سم
ال��ل��وم م��ع طفلك «�أن���ا �آ���س��ف لأين
و�أمك ت�شاجرنا» .وميكنك مناق�شة
�سلوك طفلك معه ب�شكل منف�صل،
ولكن دع الطفل �أوالً ي�سمع ندمك
غري امل�شروط واعتذارك ال�صريح
عما فعلت� .س�أل روك�ستايرت طالبه

يف ا�ستطالع للر�أي عن عدد املرات
التي اعتذر فيها �أحد والديهم لهم.
يقول« :غالباً ما تكون الإجابة هي
م��رة واح��دة �أو �صفر من امل��رات».
وم��ع ذل��ك ،ميكن �أن ي�تردد �صدى
االعرتاف بالندم واالعتذار لأجيال.
فقد �أف���اد الآب���اء يف اال�ستطالع
ب�أن الآب��اء ،الذين تلقوا اعتذاراً من
والديهم يف املا�ضي� ،أنهم �أقرب �إىل
�أطفالهم .ويو�ضح راك�ستايرت �أن��ه
رمبا كرب الطفل الذي �آذيته؛ ميكن
�أن يكون االعتذار مفيداً بعد �سنوات
ورمبا عقود ،لكن «مل يفت الأوان بعد
لالعتذار».

تقنية
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ميزات جديدة بمتصفح كروم ترفع مستوى إنتاجيتك
�أ�صبحت مت�صفحات الويب ت�شبه
�إىل ح��د ك��ب�ير �أن��ظ��م��ة الت�شغيل،
وقد يكون احلفاظ على الإنتاجية
يف تلك البيئات حت��د ًي��ا يف بع�ض
الأح��ي��ان ،وه��ذا هو ال�سبب يف �أن
مت�صفح كروم يقدم ميزات جديدة
لزيادة �إنتاجيتك.
وب������د�أت ���ش��رك��ة ج��وج��ل ب��ط��رح
م��ي��زة ل�ل�إ���ص��دار  90م��ن مت�صفح
ك��روم ،التي تتيح لك �إن�شاء رابط
ينقل الأ�شخا�ص مبا�شرة �إىل جزء
ال�صفحة الذي حددته.
و�أط��ل��ق��ت عمالقة التكنولوجيا
يف الأ�صل هذه الإمكانية يف العام
املا�ضي ك�إ�ضافة للمت�صفح ت�سمى
،Link to Text Fragment
وب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح��ت الآن ج���ز ًءا
ر�سم ًيا من مت�صفح كروم نف�سه ،لن
ت�ضطر �إىل تثبيت �أي �شيء �إ�ضايف
ال�ستخدامها بعد الآن.
و�إذا ك��ن��ت ت��ري��د ،ع��ل��ى �سبيل
املثال ،توجيه الأ�شخا�ص �إىل جزء
م��ن �صفحة ويكيبيديا ع��ن طيور
البطريق ال��ذي يتحدث ع��ن عدم

خوفهم من الب�شر ،فكل ما عليك
فعله هو حتديد هذا املقطع ،والنقر
بزر الف�أرة الأمين ثم اختيار Copy
.link to highlight
وميكنك بعد ذلك �إر�سال عنوان

 URLهذا ،الذي ينتهي بعالمة ،#
�إىل �أي �شخ�ص تريده ،وعندما يتم
حتميل ال�صفحة ،يجري نقلهم �إىل
ذلك اجلزء من الن�ص بدالً من �أعلى
مقالة ويكيبيديا.

وقد تكون هذه امليزة مفيدة جدًا
للطالب والزمالء الذين يعملون م ًعا،
�أو حتى لأي �شخ�ص يحب م�شاركة
الأ�شياء الع�شوائية مع الأ�صدقاء.
وب������د�أت امل���ي���زة ب�����ش��ق طريقها

اكتشف كيف تغيرت األرض عبر «غوغل إيرث»

ك�شفت �شركة غوغل م�ؤخراً عن
م��ي��زة ج��دي��دة مت��ت �إ�ضافتها �إىل
خدمة «غوغل �إي��رث» التي تقدمها
ال�شركة ،ت�ساعد امل�ستخدم على
االط�لاع على �أب��رز التغريات التي
ط���ر�أت على م��واق��ع خمتلفة حول
الأر���ض ،على مدى عقود ،و�ستتيح
اخلا�صية اجل��دي��دة ،ال��ت��ي حتمل
ا�سم «ت��امي الب�����س» ،للم�ستخدمني
ا���س��ت��ك�����ش��اف ت��ط��ور امل���واق���ع على
اخلريطة حول العامل.
و�أو���ض��ح��ت ال�شركة �أن فريقها
قام بجمع ما ال يقل عن  24مليون

�صورة التقطتها الأقمار ال�صناعية
لكوكب الأر�ض على مدى  37عاماً.
�إىل ذل���ك ق��ال��ت امل�����س ��ؤول��ة يف
غوغل ،ريبيكا مور« :مع تامي الب�س
يف غوغل �إيرث ،لدينا �صورة �أو�ضح
مبتناول �أيدينا حول كوكبنا املتغري»،
الفتة �إىل �أن اخلا�صية اجلديدة
«ال تعر�ض امل�شكالت فح�سب ،بل
حتى احللول� ،إىل جانب الظواهر
الطبيعية الفتانة التي جتلت على
مدى عقود».
و�أك��دت غوغل �أنها �ستعمل على
�إ�ضافة �صور جديدة لهذه امليزة على

مدى العقد املقبل.
ي�������ش���ار �إىل �أن امل����ي����زة ت��ت��ي��ح
للم�ستخدمني متابعة العديد من
الأحداث التي ت�شهدها مناطق عدة
حول العامل ،مبا ي�شمل ت�أثري التغري
املناخي ال��ذي ي�صاحبه حرائق يف
الغابات وفي�ضانات وذوبان يف بقع
جليدية عدة.
ويف م��ار���س ،ك�شفت غوغل عن
م��ي��زة �أخ����رى تعمل ع��ل��ى ت�سهيل
م�شاركة امل�ستخدمني ل�صور املواقع
ال��ت��ي ي���زورون���ه���ا ،وت���ه���دف جلعل
اخلرائط لي�س فقط و�سيلة للح�صول

على االجتاهات ،بل و�سيلة ت�ساعد
على التخطيط للرحالت �أي�ضاً.
ومن خالل تطبيق «غوغل �إيرث»،
ميكن للم�ستخدمني احل�صول على
�أرقام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية،
وم��ع��رف��ة كيفية ال��و���ص��ول �إل��ي��ه��م،
ومعرفة معلومات تتعلق مبواقف
ال�سيارات وكيفية دفع ر�سوم الوقوف
وم�شاركة جتاربهم مع الآخرين.
يذكر �أن التطبيق ك��ان �أ�ضاف
ميزة ،يف �سبتمرب املا�ضي ،تو�ضح
«م��دى انت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا يف
منطقة معينة».

�إىل ن�سخة مت�صفح ك��روم لأجهزة
احلوا�سيب املكتبية و�أجهزة �أندرويد،
�أما بالن�سبة مل�ستخدمي  ،iOSف�إن
ميزة Copy link to highlight
قادمة قري ًبا �إىل املن�صة.

مستقبل جديد لألمن اإللكتروني
دون كلمة مرور
ك�شفت �شركة �سي�سكو �سيكيور عن م�ستقبل يت�سم بالب�ساطة
والفعالية للأمن الإلكرتوين ويرتكز على نظام من « »Duoالعتماد
�صحة البيانات عرب بنية حتتية حمايدة ودون احلاجة لكلمة مرور.
وقالت ال�شركة �إن هذا النظام يندمج ب�سال�سة مع النظام احلايل
العتماد �صحة البيانات من « »Duoالذي ت�ستخدمه �أكرث من 25
�ألف م�ؤ�س�سة على م�ستوى العامل.
و�سيتيح النظام اجلديد من  Duo Securityالعتماد �صحة
البيانات دون احلاجة لكلمة املرور مل�ستخدمي امل�ؤ�س�سات؛ تخطي
كلمة املرور والقيام بت�سجيل دخول �آمن �إىل التطبيقات ال�سحابية
عرب مفاتيح الأمان �أو خيارات اال�ستدالل البيولوجي امل�ضمنة يف
�أجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف الذكية احلديثة.
واجلميع يعلم عواقب و�سلبيات ا�ستخدام كلمات امل��رور ،فمن
املمكن اخرتاقها ب�سهولة كما �أنه ي�صعب �إدارتها ،الأمر الذي يكلف
امل�ؤ�س�سات مليارات الدوالرات �سنوياً ،ويعاين امل�ستخدمون من كرثة
كلمات املرور يف حياتهم ال�شخ�صية واملهنية ،كما ت�شكل طلبات �إعادة
تعيني كلمة املرور جزءاً كبرياً من مهام مكاتب الدعم التقني ،مما
ينق�ص �إنتاجية امل�ستخدمني ويرفع تكاليف الدعم التقني للأعمال.

«السيارة الطائرة» تحلق في 2024
يبدو �أن خطط �شركة «�آر�شر»
للطريان �ستحدث ث��ورة يف عامل
النقل .يقول رائد الأعمال ال�شاب
يف جمال الطريان �آدم غولد�شتاين
ل�صحيفة دي��ل��ي ت��ل��غ��راف �إن «ما
يعجبني يف امل�شروع �أن��ه ينطوي
على الكثري من التحدي».
غ��ول��د���ش��ت��اي��ن و���ش��ري��ك��ه ب��ري��ت
�أدك��وك هما امل�ؤ�س�سان امل�شاركان
ل�����ش��رك��ة �آر����ش���ر ل��ل��ط�يران ،وق��د
�أ�صبحت قيمة ال�شركة التي مل
مي�ض على ت�أ�سي�سها ثالث �سنوات
ِ
فقط ،حوايل  3.8مليارات دوالر،
وت��ل��ق��ت ط��ل��ب��ات ل�����ش��راء ال�سيارة

الطائرة بقيمة مليار دوالر حتى
الآن.
و�أب����دت ���ش��رك��ات وم��ؤ���س�����س��ات
ك��ث�يرة م��ث��ل ي��ون��اي��ت��د ول��وف��ت��ه��ان��زا
ولوكهيد مارتن واجلي�ش الأمريكي،
االهتمام بهذه ال�سيارة التي ميكن
ال�سفر بها من مدينة �إىل �أخرى
بتكلفة زهيدة ،وب�سرعة ت�صل �إىل
 150مي ً
ال يف ال�ساعة ،ومقاعد
ت�ستوعب �أربعة �أ�شخا�ص.
وي��و���ض��ح �أدك�����وك �أن اخل��ط��وة
الأوىل هي احل�صول على �شهادة
من �إدارة الطريان الفدرايل بحلول
ع��ام  ،2024ثم ت�شغيل ال�سيارة

ع��ل��ى ال���ف���ور يف ل��و���س �أجن��ل��و���س
وم���ي���ام���ي ث���م امل�����دن الأم�ي�رك���ي���ة
الأخرى ،قبل االنطالق �إىل ال�سوق
العاملية.
وت��خ��ط��ط ���ش��رك��ة �آرت�����ش��ر لبيع
الطائرات ل�شركات طريان �أخرى
وت�شغيل خدمة �سيارات الأج��رة
وخ���دم���ات ال�����ش��ح��ن ول�ل�أغ��را���ض
الع�سكرية واال�ستخدام الفردي،
وتتوقع عائدات تبلغ مليار دوالر
ب��ح��ل��ول ع���ام  ،2025ب��ع��د ع��ام
واح���د ف��ق��ط م��ن �إط�لاق��ه��ا ،على
�أن يت�ضاعف ه��ذا املبلغ يف عام
.2026

و�أط��ل��ق��ت جوجل �أي��� ً��ض��ا عار�ض
 PDFجديدًا للمت�صفح ،الذي يقدم
ً
عر�ضا من �صفحتني و�شريط �أدوات
جديد يتيح لك التكبري والت�صغري
واالن��ت��ق��ال �إىل ال�صفحة واحلفظ
والطباعة بنقرة واحدة.
وط���ورت جوجل م��ي��زات البحث
يف ع�لام��ات التبويب وجمموعات
ع��ل�ام����ات ال���ت���ب���وي���ب مل�����س��اع��دة
امل�ستخدمني ،ومي��ك��ن الآن �إع���ادة
ت�سمية ع�لام��ات التبويب الكثرية
املفتوحة م��ن خ�لال ن�ص و�صفي
ميكنك ر�ؤيته عند ال�ضغط على Alt
.+ Tab
وحت���دث���ت ج��وج��ل �أي�����ً��ض���ا عن
كيفية قيام فريق مت�صفح ك��روم
بتقليل ا�ستخدام وح��دة املعاجلة
املركزية للمت�صفح � ً
أي�ضا ،وك�شفت
�أن ميزة جتميد عالمات التبويب
ل��ل��م��ج��م��وع��ات امل��خ��ف��ي��ة �ستكون
متاحة قري ًبا ،وعند ت�شغيل هذه
امليزة ،ت�ستخدم عالمات التبويب
امل��خ��ف��ي��ة ذاك����رة ووح����دة معاجلة
مركزية �أقل.
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نافذة

د .حسين بن سعيد القحطاني

نودع العام الدراسي ونتفاءل بالقادم
على مدى عام درا�سي كامل ،حاولنا يف �صحيفة «ر�سالة اجلامعة»
�أن نقدم الأف�ضل لقرائنا الأعزاء ،رغم ظروف جائحة كورونا ،التي من
ت�أثرياتها انخفا�ض ن�سبة الأن�شطة والفعاليات احل�ضورية التي كانت
تزخر بها اجلامعة ومتتلئ بها �صفحات الر�سالة.
ومع اقرتاب انتهاء العام الدرا�سي ،نتذكر النجاح ،ونعلن عن القادم،
ون�شكر من تعاون.
نتذكر البدء ب�إر�سال العدد بداية كل �أ�سبوع �إىل ع�شرات �آالف
القراء عرب رابط يحمل ن�سخة �إلكرتونية لل�صحيفة ،واالكتفاء بطباعة
كمية حمدودة جداً من الن�سخة الورقية.
ونعلن عن �أه��م القادم؛ وهو االنتهاء من ت�صميم املوقع اجلديد
لل�صحيفة وقرب تد�شينه على موقع اجلامعة مبظهر جديد وخدمات
ت�صفح حديثة ومريحة.
ون�شكر جميع من تعاون مع ال�صحيفة ،ومنهم :عمادة التعامالت
الإلكرتونية واالت�صاالت ،والأندية الطالبية ،وطالبات ق�سم الإعالم،
والزمالء يف �إدارات الإع�لام والعالقات العامة يف جهات اجلامعة
املختلفة.
نحمل تفا�ؤال كبرياً �أن يكون العام الدرا�سي القادم ،عام التعايف من
�أزمة كورونا ،وعودة كل منا�شط احلياة الطبيعية �إىل �أف�ضل مما كانت
عليه ،واال�ستفادة من الإيجابيات التي خرجت من معطف ال�سلبيات
امل�ؤملة لكورونا.
ون�شعر ب�أمل متزايد يف تطوير التجارب الناجحة التي �أنتجت واقعا
جديدا يتكيف مع الظروف احلالية وامل�ستقبلية مثل تطوير وت�سريع
التقنيات التي تقدم اخلدمات عن بعد واال�ستفادة منها قدر االمكان.
�أخرياً ،نتفاءل �أن �صفحاتنا القادمة على املوقع اجلديد ويف الن�سخة
الأ�سبوعية �ستعك�س مرحلة جديدة للجامعة ومن�سوبيها مليئة بالنجاح
املتوا�صل والتطور امل�ستمر مب�شيئة اهلل.

رئي�س اجلامعة يكرم عميد �ش�ؤون الطالب ال�سابق د .فهد القريني

مذكرة تفاهم بين الجامعة
والمنظمة العربية للهالل األحمر

مت ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بني
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود والأم���ان���ة
العامة للمنظمة العربية للهالل
الأحمر وال�صليب الأحمر ،برعاية
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

والأكادميية الدكتور حممد �صالح
النمي ،وبح�ضور ال��دك��ت��ور تركي
بن بكر �آل بكر ،عميد كلية الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
ال��ط��ب��ي��ة ال����ط����ارئ����ة ،وال���دك���ت���ور

ع��ب��دامل��ج��ي��د حم��م��د امل��ب�رد وك��ي��ل
ال��ك��ل��ي��ة للتطوير واجل�����ودة ،وم��ن
ج��ان��ب املنظمة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور
���ص��ال��ح ال��ت��وي��ج��ري الأم��ي�ن ال��ع��ام
للمنظمة العربية للهالل الأحمر

وال�����ص��ل��ي��ب الأح����م����ر ،وال��دك��ت��ور
ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ه���زاع م�ست�شار
الأم��ي�ن ال��ع��ام للمنظمة العربية
للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر،
والأ�ستاذ �إبراهيم العثمان م�ست�شار
الأم�ين العام لل�ش�ؤون الإن�سانية،
والدكتور حممد ال��ن��ادي امل�شرف
على املركز العربي للقانون الدويل
والإن�ساين.
وتت�ضمن امل��ذك��رة ال��ع��دي��د من
البنود املتوافقة مع ال�صالح العام
�أبرزها �إتاحة املجال لطلبة جامعة
امللك �سعود وب�شكل خا�ص طالب
كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة باجلامعة
لال�ستفادة من اخلدمات التدريبية
امل���وج���ودة يف امل��ن��ظ��م��ة مبختلف
الدول العربية ،كما �ستتاح للمنظمة
الفر�صة لال�ستفادة من الكفاءات
واخل��ب��رات امل���وج���ودة ب��اجل��ام��ع��ة
ممثلة بالكلية يف جمال اخلدمات
الطبية الطارئة والعمل الإن�ساين
و�إدارة الأزمات والكوارث.

ا�ست�ضافت كلية علوم الأغذية
وال��زراع��ة ،م�ؤخراً املهند�س عادل
اجل��م��ع��ة ن���ائ���ب م���دي���ر ���ص��ن��دوق
التنمية الزراعي ،حيث اجتمع مع

وكيل كلية علوم الأغذية والزراعة
للتطوير واجل��ودة الدكتور حممد
بن عبداهلل النفي�سة ورئي�س ق�سم
االقت�صاد الزراعي الدكتور يو�سف

بن عبدالرحمن العمري و�أع�ضاء
جمل�س ق�سم االقت�صاد الزراعي،
وت�����ض��م��ن ال��ل��ق��اء م��ن��اق�����ش��ة �أوج���ه
ال��ت��ع��اون امل�ستقبلي ب�ين �صندوق

التنمية الزراعي والكلية للتعرف
على الأف��ك��ار واخل�ب�رات املتبادلة
يف جم���ال امل�����ش��اري��ع امل��ق��دم��ة من
ال�صندوق.

نائب مدير صندوق التنمية الزراعي
يزور «علوم األغذية»

hgahtani@ksu.edu.sa

برنامج الشراكة يوفر
فرص عمل مرن وتدريب صيفي

للت�سجيل يف العمل املرن

للت�سجيل يف التدريب ال�صيفي

كتب :فهد الفليج
�أعلن املركز املهني التابع لربنامج ال�شراكة الطالبية بعمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب ع��ن ت��وف�ير ف��ر���ص ال��ت��دري��ب ال�صيفي وال��ع��م��ل امل���رن ،وهي
مبادرة �أطلقها املركز املهني بالتعاون مع جمموعة اجلهات وال�شركات
والأكادمييات وامل�ؤ�س�سات واملكاتب ،يف مدينة الريا�ض لتقدمي فر�ص
التدريب ال�صيفي وفر�ص العمل املرن وذلك جلميع م�ستويات الدرا�سة
اجلامعية .ويعد املركز املهني �أحد املراكز الرائدة يف تدريب طلبة جامعة
امللك �سعود لدى �أق��وى و�أف�ضل القطاعات ال�سعودية و�شركاتها ،مبا
يتوافق مع تخ�ص�صات الطلبة وم�ستوياتهم ،ويهدف املركز ل�صقل خربة
ومهارة طلبة جامعة امللك �سعود بجميع التخ�ص�صات يف �سوق العمل
ال�سعودي ،ورفع م�ستوى الأداء والكفاءة ال�سعودية املنطلقة من طالب و
طالبات جامعة امللك �سعود.

وحدة المسرح تطلق مسابقة
وفعالية تثقيفية على تويتر

كتب :فهد الفليج
نظمت وحدة امل�سرح م�ؤخراً م�سابقة بعنوان «عمالقة امل�سرح» وذلك
تزامنًا مع اليوم العاملي للم�سرح ،حيث يتم طرح �س�ؤال يف عامل امل�سرح
من خ�لال الفيديو يتم ن�شره عرب ح�ساب امل�سرح يف تويرت ،وت�شمل
�شروط امل�سابقة متابعة ح�ساب م�سرح جامعة امللك �سعود على تويرت
@ ،ksudramaعمل رتويت ،كتابة الإجابة يف ه�شتاق عمالقة امل�سرح
جامعة امللك �سعود ،ويف ختام امل�سابقة مت توزيع اجلوائز للفائزين وهي
عبارة عن كوبونات بقيمة  100ريال لكل فائز.

