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09الحقوق الطالبية تستقبل 43 شكوى وتقدم 519 استشارة خالل عام

مشروع لتطوير المعلمين مهنيًا في 54 دولة

بن عمران: استجبنا مباشرة لقرار إلغاء االختبارات الحضورية

»مشير« تطبيق تعليمي ترفيهي يستهدف الطالب الصم

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

فتح باب الترشيح 
لمنصب عميد اللغات

اال�شت�شارية  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 

الختيار عمداء الكليات واملعاهد، 

رئي�س  معايل  توجيه  على  وبناء 

الرت�شيح  باب  اجلامعة، عن فتح 

مل��ن�����ش��ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 

وال��رتج��م��ة؛ وذل����ك ع��ن طريق 

الرابط التايل واملوجود يف موقع 

https:// االإلكرتوين:   اللجنة 

eservices.ksu.edu.sa/

DeansSelection
اجلامعة  ل��ر���ش��ال��ة  ذل���ك  ذك���ر 

اأمني �شر اللجنة االأ�شتاذ عبداهلل 

اإىل  واأ�شار  ال�شنيدي،  بن حممد 

اختيار  اإىل  ت�شعى  اجلامعة  اأن 

االأف�شل لهذه املنا�شب القيادية.

لهم  يحق  م��ن  اللجنة  ودع���ت 

ح�شب  اجلن�شني  م��ن  الرت�شيح 

وتر�شيح  اختيار  اإجراءات  تنظيم 

ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د يف 

جامعة امللك �شعود، لالطالع على 

املر�شحني  يف  املتوقعة  ال�شمات 

واملعاهد  الكليات  عميد  ملن�شب 

واأنظمة  �شعود،  امللك  جامعة  يف 

واإجراءات اختيار وتر�شيح عمداء 

تر�شيحاتهم  واإر���ش��ال  الكليات، 

اأعاله،  اإليه  امل�شار  الرابط  على 

بنهاية  الرت�شيح  باب  يقفل  حيث 

1442/9/19ه�  ال�شبت  ي���وم 

املوافق 2021/5/1م.

�شفحة  اإىل  الدخول  ويتطلب 

ا�شتخدام  وال��ت��زك��ي��ة  ال��رت���ش��ي��ح 

الربيد االإلكرتوين اخلا�س بنطاق 

اجلامعة @ksu.edu.sa وكلمة 

ال�شر املرتبطة به.

واأكدت اللجنة اأن البيانات التي 

والرت�شيح  التقييم  يت�شمنها هذا 

مبنتهى  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  �شيتم 

يف  اإال  ت�شتخدم  ول��ن  ال�شرية، 

اإجراءات املفا�شلة بني املر�شحني 

لعمادة الكلية. والرتجمة

بالتعاون بني اجلامعة ومنظمة »الإي�سي�سكو«

يف   – �شعود  امللك  وقعت جامعة 

حفل اأقيم عن بعد - عقد م�شروع 

مع  التدري�س  يف  املهنية  ال�شهادات 

للرتبية  االإ�شالمي  العامل  منظمة 

»االإي�شي�شكو«،  والثقافة  والعلوم 

و�شيتم من خالل هذا العقد والذي 

وقعه معايل رئي�س اجلامعة الدكتور 

مع  العمر  عبدالرحمن  بن  ب��دران 

العامل  ملنظمة  العام  املدير  معايل 

االإ�شالمي للرتبية والعلوم والثقافة 

بن  �شامل  ال��دك��ت��ور  »االإي�شي�شكو« 

ن��ظ��ام �شامل  ب��ن��اء  امل��ال��ك  حم��م��د 

التدري�س  يف  املهنية  ل��ل�����ش��ه��ادات 

 »Professional Certificates«

اإك�شاب  ت�شتهدف  فرعية  وبرامج 

مب�شتوياتها  ال���الزم���ة  ال��ك��ف��اي��ات 

امل��ت�����ش��اع��دة، وال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا 

يف  الرتبويون  واملمار�شون  املعلمون 

املختلفة،  وجماالتهم  تخ�ش�شاتهم 

املنهج  اأه����داف  حتقيق  اأج���ل  م��ن 

الرتبوي وتطويره.

د.  معايل  اأك��د  املنا�شبة،  وبهذه 

امللك  جامعة  حر�س  العمر،  بدران 

العاملية  الريادة  على حتقيق  �شعود 

والتميز يف بناء جمتمع املعرفة من 

للتعلم  حمفزة  بيئة  اإي��ج��اد  خ��الل 

واالإبداع الفكري والتوظيف االأمثل 

والعاملية  املحلية  وال�شراكة  للتقنية 

تعمل  اجلامعة  اأن  وذك��ر  الفاعلة، 

ب��ا���ش��ت��م��رار ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا 

معرفتها  ون��ق��ل  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

يتوافق  ومب��ا  املوؤ�ش�شات،  جلميع 

.2030 مع روؤية اململكة 

من جانبه اأو�شح معايل مدير عام 

للرتبية  االإ�شالمي  العامل  منظمة 

اأن  والعلوم والثقافة »االإي�شي�شكو«، 

املعلمني  تطوير  ي�شتهدف  امل�شروع 

االأع�شاء  ال��دول  جميع  يف  مهنياً 

وع���دده���ا  »االإي�������ش���ي�������ش���ك���و«  يف 

على  بدايته  يف  و�شريكز  54دولة، 
الرتبوية  واملجاالت  التخ�ش�شات 

اللغة العربية-  »العلوم ال�شرعية – 

احلا�شوب  الريا�شيات–   – العلوم 

 – االجتماعية  العلوم   - التعليمي 

االأمية«  حمو   – املبكرة  الطفولة 

يف  املتقدمة  التخ�ش�شات  وكذلك 

 – »التقومي  مثل  ال��رتب��وي  املجال 

البدء  و�شيتم  التطوير«،  الت�شميم- 

بالتخ�ش�شات االأكرث احتياجاً لدى 

االأع�شاء. الدول 

معهد  ع��م��ي��د  اأو����ش���ح  ب�����دوره، 

امللك عبداهلل للبحوث والدرا�شات 

بن  عبداهلل  الدكتور  اال�شت�شارية، 

توقيع عقد هذا  اأن  الثابت،  اأحمد 

رئي�شاً  ه��دف��اً  �شيحقق  امل�����ش��روع 

با�شتمرار  اجلامعة  تعمل  واأ�شا�شاً 

املعرفة  نقل  يف  ويتمثل  لتحقيقه، 

م���ن م��ن��ط��ل��ق ري���ادت���ه���ا ال��ع��امل��ي��ة، 

للجامعة  امل��ت��ح��ق��ق  ال��ه��دف  وه���و 

امل�������ش���روع وغ�����ريه م��ن  يف ه����ذا 

على  اجلامعة  تعمل  التي  امل�شاريع 

حمليني  �شركاء  مب�شاركة  اإجنازها 

ودوليني. واإقليميني 

�شعود  امل��ل��ك  جامعة  اأن  وب���نينّ 

م�شوؤولياتها  حتمل  على  حري�شة 

لكافة  معرفتها  ب��ن��ق��ل  ال��وط��ن��ي��ة 

امل���وؤ����ش�������ش���ات، م���ت���ج���اوزة ب��ذل��ك 

ت�شل بجهود  واأن  املحلية،  احلدود 

قطاعات  خ��دم��ة  اإىل  من�شوبيها 

وخارجية،  اإقليمية  وموؤ�ش�شات 

االأمر  والة  توجهات  بذلك  حمققة 

ا�شطالع  يف   - اهلل  يحفظهم   -

امل��م��ل��ك��ة ب��دوره��ا وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 

م����ن م��ن��ط��ل��ق ع��م��ق��ه��ا ال��ع��رب��ي 

واالإ�شالمي.

ت���ن���ف���ي���ذاً ل����الأم����ر ال�������ش���ام���ي 

1442/8/12ه�  بتاريخ  الكرمي 

ال��ق��ا���ش��ي ب��ت��ق��دمي اخ���ت���ب���ارات 

ال��ف�����ش��ل ال���درا����ش���ي ال���ث���اين من 

1442ه�  احلايل  الدرا�شي  العام 

ل��ل��ط��الب وال���ط���ال���ب���ات، ع��م��ل��ت 

والت�شجيل  القبول  �شوؤون  عمادة 

ال��ك��ل��ي��ات -  - وب��ال��ت�����ش��اور م���ع 

املقرتحة  اخل��ي��ارات  درا�شة  على 

االختبارات  فرتات  على  للتعديل 

ومبا يتوافق مع قرار اجلامعة باأن: 

االإعداد  مقررات  اختبارات  تبداأ 

1442/9/6ه�  االأح��د  يوم  العام 

واأن  2021/4/18م،  امل���واف���ق 

النهائية  االختبارات  بداية  تكون 

1442/9/13ه�  االأح�����د  ي����وم 

وتنتهي  2021/4/25م،  املوافق 

اخل��م��ي�����س  ي�����وم  دوام  ب���ن���ه���اي���ة 

1442/9/24ه������������������� امل����واف����ق 
العمادة  ورف��ع��ت  2021/5/6م، 
من  ع����دداً  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  اإىل 

املقرتحات، ومت اعتماد مقرتح اأن 

ال�شاعة  النهائية  االختبارات  تبداأ 

امل��ح��اف��ظ��ة على  9 ���ش��ب��اح��اً، م��ع 
وتقلي�س  االختبارات،  فرتات  مدة 

مبقدار  اختبارين  كل  بني  الفرتة 

�شاعة. ربع 

التفا�شيل �ش� 2

اأطلقت جمموعة من طالبات كلية 

تطبيقاً  واملعلومات  احلا�شب  علوم 

تطبيق  وهو  »م�شري«  يدعى  متميزاً 

االأطفال  ي�شتهدف  تعليمي  ترفيهي 

 4 عمر  من  ال�شمع  و�شعاف  ال�شم 

االأ�شا�شيات  لتعليمهم  �شنوات   7  -

»االأح���رف - االأرق���ام - االأل���وان - 

ممتع  ترفيهي  ب��ق��ال��ب  االأ���ش��ك��ال« 

وبت�شمني  االإ���ش��ارة  لغة  با�شتخدام 

تقنية معاجلة ال�شور.

نظم  تخ�ش�س  م��ن  ال��ط��ال��ب��ات 

احلا�شب  ع��ل��وم  بكلية  امل��ع��ل��وم��ات 

وامل��ع��ل��وم��ات، وه���ن: ن��دى ب��رن��اوي، 

الهالل، هيفاء  غادة  اليحيى،  جلني 

د.  باإ�شراف  الن�شيف،  الرميح، هيا 

�شارة الب�شام، اأ. اأروى التميم، ورغم 

اأن التطبيق مل يتم اإطالقه اأو ف�شحه 

اأن��ه  اإال  ر�شمي  ب�شكل  االآن  حتى 

علوم  كلية  داخ��ل  للطالبات  تطبيق 

احلا�شب واملعلومات.

امل�����ش��روع من  ف��ك��رة  نبعت  وق���د 

االإع���اق���ة  ذوي  جم��ت��م��ع  اح��ت��ي��اج 

ال�شمع«  و�شعاف  »ال�شم  وحتديداً 

ترفيهية  تعليمية  م�����ش��ادر  اإىل 

مرحلة  يف  امل���األ���وف  ع��ن  خمتلفة 

امل�شادر  تعد  االأطفال، حيث  ريا�س 

التعليمية الرتفيهية نادرة يف وطننا 

العربي، لذلك مت ال�شعي من خالل 

هذا  ل�شد  التطبيق  ه��ذا  اإ���ش��دار 

ا�شتغرقت  وقد  واالحتياج،  النق�س 

بداأت  اأ�شهر   ٨ التطبيق  تنفيذ  مدة 

ظ��ه��ور  اإىل  ال��ف��ك��رة  م���ن حت��دي��د 

التطبيق..

التفا�شيل �س 9

ورشة تحديث الخطة 
االستراتيجية.. األربعاء

واجل��ودة  التطوير  ع��م��ادة  تعقد 

مبارك  الدكتور  عميدها  برئا�شة 

ور���ش��ة عمل  القحطاين  ه��ادي  ب��ن 

حت��دي��ث اخل��ط��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

»امل��رح��ل��ة   KSU2030 للجامعة 

الثانية« مع ممثلي وحدات اجلامعة 

وذلك  واجل���ودة؛  بالتطوير  املعنيني 

1442ه�،  رم�شان   16 االأربعاء  يوم 

املوافق 28 ابريل 2021م من ال�شاعة 

الثالثة ع�شراً،  الواحدة ظهراً حتى 

وتبث الور�شة للفئة امل�شتهدفة عرب 

ور�شة  تهدف   .»ZOOM« برنامج 

حت��دي��ث اخل��ط��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

اإىل  ال��ث��ان��ي��ة«  »امل��رح��ل��ة  للجامعة 

حتقيق عدد من االأهداف من بينها: 

التعرف  الراهن،  الو�شع  ت�شخي�س 

اجلامعة يف  من�شوبي  تطلعات  على 

كافة املجاالت، ا�شتعرا�س املبادرات 

اال�شرتاتيجية  للخطة  امل��ق��رتح��ة  

يف  ذل��ك  وي��اأت��ي  للجامعة،  املحدثة 

على حتديث  اجلامعة  اإطار حر�س 

 KSU2030 اال�شرتاتيجية  اخلطة 

للجامعة،  احلالية  للتوجهات  وفًقا 

ون��ظ��ام اجل��ام��ع��ات اجل��دي��د، ومبا 

يتوافق مع روؤية اململكة 2030.

وت���اأت���ي ه���ذه ال��ور���ش��ة ام���ت���داداً 

عن حتديث  ال�شابقة  العمل  لور�شة 

اخلطة اال�شرتاتيجية للجامعة التي 

اأم��ا  اجلامعة،  ق��ي��ادات  ا�شتهدفت 

هذه الور�شة فت�شتهدف وكيل ووكيلة 

ورئي�شة  ورئي�س  واجل��ودة،  التطوير 

وح���دة ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة بجميع 

من  لعدد  اإ�شافة  اجلامعة،  وحدات 

التدري�س  هيئة  وع�شوات  اأع�شاء 

ال���ذي���ن ي��ت��م ت��ر���ش��ي��ح��ه��م م���ن قبل 

برنامج  ويت�شمن  اجلامعة،  وحدات 

الور�شة عدد من املحاور منها: نبذة 

املحدثة،  اال�شرتاتيجية  اخلطة  عن 

ومناق�شة  الراهن،  الو�شع  ومناق�شة 

على  والتعرف  املقرتحة،  املبادرات 

حم��اور  جميع  يف  امل�شاركني  اآراء 

الور�شة.

الدوسري: 
المستقبل 
الوظيفي 

لتخصص التربية 
الفنية ال يقتصر 

08على التعليم
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اأكد ا�ضتمرار جهود »القبول والت�ضجيل« ل�ضبط اآليات االختبارات النهائية

بن عمران: استجبنا مباشرة لقرار إلغاء االختبارات 
الحضورية واتخذنا اإلجراءات الضرورية 

الكرمي  ال�سامي  ل���أم��ر  تنفيذاً 

القا�سي  1442/8/12ه�  بتاريخ 

الدرا�سي  الف�سل  اختبارات  بتقدمي 

احلايل  الدرا�سي  العام  من  الثاين 

وال��ط��ال��ب��ات،  ل��ل��ط���ب  1442ه� 
ع��م��ل��ت ع���م���ادة �����س����وؤون ال��ق��ب��ول 

والت�سجيل - وبالت�ساور مع الكليات 

املقرتحة  اخليارات  درا�سة  على   -

االخ��ت��ب��ارات  ف��رتات  على  للتعديل 

ومبا يتوافق مع قرار اجلامعة باأن: 

ت��ب��داأ اخ��ت��ب��ارات م��ق��ررات االإع���داد 

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

تكون  واأن  2021/4/18م،  املوافق 

ي��وم  النهائية  االخ��ت��ب��ارات  ب��داي��ة 

امل��واف��ق  1442/9/13ه�  االأح����د 

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

ورف��ع��ت  2021/5/6م،  امل���واف���ق 

ع��دداً  اجلامعة  اإدارة  اإىل  العمادة 

مقرتح  اعتماد  ومت  املقرتحات،  من 

اأن تبداأ االختبارات النهائية ال�ساعة 

مدة  على  املحافظة  مع  �سباحاً،   9
فرتات االختبارات، وتقلي�س الفرتة 

بني كل اختبارين مبقدار ربع �ساعة.

تن�سيق م�سبق

�سعد  د.  �سرح  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

ح��م��د ب��ن ع���م���ران، ع��م��ي��د ع��م��ادة 

����س���وؤون ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل، اأن 

العمادة، وح�سبما كان مقرراً �سابقاً 

من عقد جميع االختبارات النهائية 

بالتن�سيق  لها  �سبق  فقد  ح�سورياً، 

فرتات  توزيع  درا�سة  الكليات،  مع 

االختبارات، والبالغ عددها 82 فرتة 

موزعة على 17 يوماً على ما يقارب 

الف�سل  يف  مطروحة  مقرراً   6880
اجلامعي  للعام  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 

حتقيق  ي�����س��م��ن  مب���ا  ه����،   1442
تاأدية  اأثناء  االحرتازية  االإج��راءات 

االمتحان وم�سلحة الطالب وتقدير 

تزامن االختبارات النهائية مع �سهر 

عدم  من  والتاأكد  املبارك؛  رم�سان 

كبري  لعدد  متزامنة  ف��رتات  وج��ود 

املبنى  يف  والطالبات  الط�ب  من 

ال��واح��د، وك��ذل��ك درا���س��ة اأو���س��اع 

االختبارات  ف��رتات  خ�ل  الط�ب 

التي  االخ��ت��ب��ارات  ع��دد  م��ن حيث 

اأو  ال��ي��وم  خ���ل  الطالب  يختربها 

االأيام املتتالية وذلك من باب اإتاحة 

منها  ل��ستفادة  للكليات  املعلومة 

لغر�س حت�سني جدول االختبارات.

مقرتحان

واأ�ساف عميد القبول والت�سجيل: 

نظراً ملا لوحظ من ا�ستمرار يف زيادة 

كورونا  بفايرو�س  االإ�سابات  منحنى 

العمادة  قامت  ال��ري��ا���س،  مبنطقة 

ع��اج��ل-  -ب�����س��ك��ٍل  جل��ن��ة  بت�سكيل 

وجمموعة  العمادة  وك���ء  بع�سوية 

ال�سنة  وعمادة  الكليات  عمداء  من 

اخليارات  لدرا�سة  امل�سرتكة  االأوىل 

امل���ق���رتح���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ االخ���ت���ب���ارات 

الثاين  ال��درا���س��ي  للف�س  النهائية 

للعام اجلامعي 1442 ه� والرفع بها 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  �سعادة  اإىل 

التعليمية واالأكادميية، وقد مت الرفع 

اأحدهما، اال�ستمرار يف  مبقرتحني: 

تنفيذ االختبارات النهائية ح�سورياً 

مامل يرد تو�سية من جلنة مكافحة 

االأوبئة باالإنتقال للخيار الثاين والذي 

يتمثل يف تنفيذ االختبارات النهائية 

جزئياً اأو كلياً ح�سب ما تقرره جلنة 

مكافحة االأوبئة باجلامعة.

جتاوب مع القرار

ا�ستجابة  ���س��رع��ة  اإىل  واأ����س���ار 

ال���ع���م���ادة مل���ا ����س���در ع���ن »جل��ن��ة 

بتحويل  قرار  من  االأوبئة«  مكافحة 

»عن  النظرية  االخ��ت��ب��ارات  جميع 

ب��ع��د« واأن����ه ن��ظ��راً مل��ا ل��وح��ظ من 

واحلرجة  امل�سابة  احل��االت  زي��ادة 

الريا�س،  كورونا مبنطقة  بفايرو�س 

�س�مة  على  اجلامعة  من  وحر�ساً 

واأع�����س��اء هيئة  ال��ط��ل��ب��ة  اأب��ن��ائ��ه��ا 

وانط�قاً  واملن�سوبني،  التدري�س 

درج��ة  رف��ع  يف  اجلامعة  رغبة  م��ن 

والتدابري  االحرتازية  ااالإج���راءات 

مكافحة  جل��ن��ة  ق���ررت  ال��وق��ائ��ي��ة، 

االختبارات  تكون جميع  اأن  االأوبئة 

الثاين  الدرا�سي  للف�سل  النهائية 

عن  ه����   1442 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام 

املقرتحة،  الو�سائل  من  وبعدد  بُعد 

االختبارات  بع�س  عقد  ج��واز  مع 

مع  العملية؛  للمقررات  ح�سورياً 

االإج���راءات  جميع  تطبيق  م��راع��اة 

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

التباعد اجل�سدي يف جميع القاعات 

التي  التطبيقات  وحتميل  واملرافق، 

»مثل:  ال�سحة  وزارة  بها  تو�سي 

تباعد، توكلنا، �سحتي«.

الآليات والإجراءات

العمادة  اأن  عمران  بن  د.  واأك��د 

اأو����س���ح���ت ب���ع���د ذل�����ك االآل����ي����ات 

تطبيق  ب��ع��د  املتبعة  واالإج������راءات 

االخ���ت���ب���ارات ال��ن��ظ��ري��ة ع��ن بُ��ع��د، 

العمادة  ا�ستمرار  مع  واأعلنت عنها، 

يف االإج���اب���ة ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ال��زم���ء 

وط�ب وطالبات اجلامعة من خ�ل 

ومنها:  املختلفة،  التوا�سل  قنوات 

زيادة الدرجات املخ�س�سة ل�أعمال 

بحيث  الدرا�سي،  للمقرر  الف�سلية 

تكون 80 درجة من اإجمايل الدرجة 

الكلية و20 درجة ل�ختبار النهائي، 

بنظام  الدرجات  بر�سد  اال�ستمرار 

اأ، ب+،ب،..«  »اأ+،  التقديرات  رموز 

كما هو دون اأي تعديل، واال�ستمرار 

التخ�سي�س  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  يف 

املعتمدة دون اأي تعديل.

د. بن عمران

زار كلية العلوم

ق����ام وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد 

بن �سالح النمي بزيارة تفقدية لكلية 

 1442/9/8 الث�ثاء   ي��وم  العلوم 

االخ��ت��ب��ارات  �سري  على  ل���ط���ع  

العملية،  ل��ل��م��ق��ررات   احل�����س��وري��ة 

و�سملت الزيارة جولة على املختربات 

واملعامل الط�بية كما اطلع �سعادته 

على االإجراءات الوقائية واالحرتازية 

املطبقة يف الكلية.

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  وحر�س  

لقاء  على  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

الط�ب واال�ستماع اإىل م�حظاتهم 

النهائية  االختبارات  تاأدية  اأثناء  يف 

واالإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.

قدم  التفقدية  اجلولة  نهاية  ويف 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

جلهود  وتقديره  �سكره  واالأكادميية 

كلية العلوم يف تطبيق كافة االإجراءات 

الط�ب  بالتزام  واأ�ساد  االحرتازية، 

وحر�سهم  بالتعليمات  والطالبات  

على تطبيق االجراءات االحرتازية.

كتبت: مها الهوي�سل

تنمية  مركز  اإدارة  جمل�س  عقد 

بكلية  واالإداري��ة  التنفيذية  القيادات 

اإدارة االأعمال، اجتماعه االأول برئا�سة 

الدكتور  املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

رئي�س  نائب  وح�سور  الب�سام،  ب�سام 

املجل�س الدكتور وادي العنزي، واملدير 

عامر  ال��دك��ت��ور  للمركز  التنفيذي 

الدكتورة  املجل�س  واأم��ني  اجل��اراهلل، 

هيام املو�سى، واأع�ساء املجل�س. ومت 

اآلية تفعيل  خ�ل االجتماع مناق�سة 

عمل واأن�سطة املركز مبا يحقق روؤيته 

ور�سالته، وذلك من خ�ل العمل على 

تت�سمن  ا�سرتاتيجية  خطة  اإع���داد 

وخ��دم��ات  تطويرية  ب��رام��ج  ت��ق��دمي 

ا�ست�سارية يف جمال تنمية القيادات 

االإداري��ة، وفقا  التنفيذية والكفاءات 

العاملية.  واملعايري  االأ�ساليب  الأحدث 

الهيكل  اعتماد  االجتماع  كما مت يف 

اللجان  وت�سكيل  للمركز  التنظيمي 

على  واملوافقة  املجل�س،  من  املنبثقة 

اآلية عمل املركز للفرتة القادمة.

تنمية  م��رك��ز  اأه�����داف  تت�سمن 

بكلية  واالإداري��ة  التنفيذية  القيادات 

اإدارة االأعمال عقد الدورات التدريبية 

واعداد وتنفيذ اال�ست�سارات االإدارية 

واملالية، ون�سر البحوث والدرا�سات، 

وامل���وؤمت���رات،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم 

وامل�����س��اه��م��ة يف حت�����س��ني م����وارد 

اجلامعة.

د. النمي يتابع سير االختبارات الحضورية

مركز »تنمية القيادات« يعتمد الهيكل التنظيمي
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اختبار »كورونا« أحد شروط دخول الجامعة

د. الدلبحي عميدًا لشؤون الطالب

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، 

 19 كوفيد  اختبار  خا�سية  اإ�سافة 

الإلكرتونية  اخل��دم��ات  تطبيق  يف 

دخ��ول  ق��ب��ل  وال��ط��ال��ب��ات،  للطلبة 

مرافق اجلامعة واإجراء الختبارات 

العملية.

ح�سابها  ع��ر  اجلامعة  وذك���رت 

ال��ت��وا���س��ل  ال��ر���س��م��ي يف م���وق���ع 

الإج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت- اأن���ه اإ����س���ارًة 

الأوب��ئ��ة  مكافحة  جلنة  ق���رار  اإىل 

تكون  اأن  ت��ق��رر  ف��ق��د  ب��اجل��ام��ع��ة، 

للمقررات  النهائية  الخ��ت��ب��ارات 

العملية  اأم���ا  بُ��ع��د،  ع��ن  ال��ن��ظ��ري��ة 

ف��ي��ت��ط��ل��ب ال����دخ����ول ل��ل��خ��دم��ات 

والطالبات  للطالب  الإل��ك��رتون��ي��ة 

قبل  كوفيد19-  اخ��ت��ي��ار  واإج����راء 

الدخول ملرافق اجلامعة.

واأو���س��ح��ت اجل��ام��ع��ة، اأن����ه مت 

اإ�سافة خا�سية اختبار كوفيد19- 

الإلكرتونية  اخلدمات  تطبيق  يف 

ت�ساعد  التي  والطالبات  للطالب 

اإ�سابة  اح��ت��م��ال  م��ن  التحقق  يف 

قبل  بكورونا  والطالبات  الطالب 

الدخول.

تهدف  اخلدمة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الطالب  �سالمة  م��ن  ال��ت��اأك��د  اإىل 

والطالبات الذين ي�ستلزم ح�سورهم 

اإىل اجلامعة لأداء الختبارات، مما 

ي�سهم يف الت�سدي لنت�سار فريو�س 

اجلامعة،  من�ساآت  داخ���ل  ك��ورون��ا 

عمل  يتم  اأن��ه  اجلامعة  واأو���س��ح��ت 

واح���دة  م���رة  كوفيد19-  اخ��ت��ب��ار 

قاعة  اإىل  الدخول  وقبل  اليوم  يف 

الختبار.

للخدمة،  ال��دخ��ول  كيفية  وح��ول 

اأو�سحت انه يتم الدخول اإىل تطبيق 

للطالب  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات 

»اختبار  اأيقونة  واختيار  والطالبات 

كوفيد19-«، ثم الإجابة على جميع 

الأ���س��ئ��ل��ة والن��ت��ظ��ار حل��ن ظهور 

رف�س  اأو  »ق��ب��ول  الخ��ت��ب��ار  نتيجة 

دخول الختبار«.

التعليم  وزي��ر  معايل  ق��رار  �سدر 

بتعين الدكتور علي الدلبحي عميًدا 

لعمادة �سوؤون الطالب بجامعة امللك 

عن  الدلبحي  الدكتور  وعر  �سعود، 

الكرمية  الثقة  على  وامتنانه  �سكره 

رئي�س  وملعايل  التعليم  وزي��ر  ملعايل 

اجلامعة، كما تقدم بال�سكر اجلزيل 

ال�سابق  ال��ع��م��ادة  لعميد  والم��ت��ن��ان 

الدكتور فهد القريني على ما قدمه 

املا�سية  ال�سنوات  طيلة  جهود  م��ن 

وعمل  والنجاح.  التوفيق  له  متمنياً 

الدكتور الدلبحي وكيل لعمادة �سوؤون 

من  وال�����س��راك��ة  لالأن�سطة  ال��ط��الب 

2020 ، كما عمل وكياًل ملعهد امللك 
عبداهلل لتقنة النانو لل�سوؤون البحثية 

من عام 2015 اىل 2020 م. ويعد 

الدكتور علي الدلبحي من الكفاءات 

اإذ ح�سل  امل��ج��ال  امل��م��ي��زة يف ه��ذا 

على �سهادة املاج�ستري والدكتوراه يف 

النانو تكنولوجي من جامعة اأ�سرتالية، 

و�سهادات  دورات  ع��دة  اإىل  اإ�سافة 

�سكر وتقدير لتفانيه يف عمله وتفوقه.
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د�ّسن الإ�سرتاتيجية والهوية اجلديدة للجامعة ال�سعودية الإلكرتونية

افتتح فعاليات »ملتقى التعليم عن ُبعد«

جاهزيتها  رفع  الجامعات  على  التعليم:  وزير 
الرقمي للتحول 

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

انطالق اختبارات المتوسط والثانوي في منصة مدرستي

ختام املرحلة الأوىل يف 17 رم�سان

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

بلغ عدد امل�ساركني يف فعاليات م�سابقة مدر�ستي تربمج »4.691.694« 

م�ساركاً من الطالب والطالبات واأولياء الأمور ومن�سوبي التعليم؛ منذ 

بداية انطالقتها يف بداية �سهر �سعبان؛ بهدف حتقيق اأحد املرتكزات 

الرئي�سة لروؤية اململكة 2030 يف تعزيز ثقافة املهارات الرقمية للطلبة، 

التعليم،  من�سوبي  وبني  املجتمع،  يف  والبتكار  الربجمة  ثقافة  ون�سر 

جمتمع  اإىل  التحول  مفهوم  وتر�سيخ  الدولية،  للم�سابقات  وتاأهيلهم 

يوم اخلمي�س 17/ 9/ 1442هـ موعداً  الرقمية. ومت حتديد  املعرفة 

لإنهاء متطلبات امل�سابقة، من خالل موؤ�سرات الأداء »التدريب، التفعيل، 

التوا�سل املجتمعي، التوعية والتثقيف«، وت�سجيل قادة املدار�س يف التعليم 

الإر�سادية  الأدلــة  وفق  املوؤ�سرات؛  لتلك  والأجنبي  والأهلي  احلكومي 

تتابع  كما  املــدار�ــس،  اإىل  العودة  موقع  يف  املتوفرة  امل�سابقة  ورحــالت 

جلنة م�سابقة مدر�ستي تربمج يف وزارة التعليم واللجان التنفيذية يف 

اإدارات التعليم برئا�سة مديري التعليم وم�ساعديهم لل�سوؤون التعليمية؛ 

موؤ�سرات اأداء امل�سابقة، من خالل لوحة البيانات لت�سجيل دخول الطالب 

املجتمع  اأع�ساء  التعليم جميع  وزارة  امل�سابقة. ودعت  والطالبات على 

خلو�س جتربة برجمية ممتعة عن طريق زيارة موقع املنظمة العاملية، 

وتفعيل �ساعة برجمة لرفع موؤ�سر اململكة العربية ال�سعودية يف املنظمة 

العاملية خالل الفرتة املتبقية من امل�سابقة. يُذكر اأن امل�سابقة تُعقد على 

مرحلتني، حيث تهدف املرحلة الأوىل اإىل تعزيز وتنمية ثقافة الربجمة 

والبتكار وتوظيفها لدى الطلبة واملعلمني واملعلمات، ورفع م�ساركة اأولياء 

الأمور كماً ونوعاً يف تفعيل �ساعة الربجمة، التي ُعقدت خالل الف�سل 

الدرا�سي الثاين للعام احلايل، اأما املرحلة الثانية؛ فتهدف اإىل ت�سجيع 

البتكار واإنتاج الربجميات، وتنمية مهارات الطالب واملعلمني واملعلمات 

وفق مهارات القرن 21، والتي �ستُعقد خالل الف�سل الدرا�سي الأول للعام 

الدرا�سي املقبل 1443هـ.

إصدار دليل إستراتيجيات التعليم 
عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة

اأ�سدرت وزارة التعليم دليل اإ�سرتاتيجيات التعليم عن بُعد للطالب 

اخلدمات  تعزيز  بهدف  الأمــــور؛  ــاء  ــي واأول واملعلمني  الإعــاقــة  ذوي 

التعليمية والنف�سية والتاأهيلية التي ت�سهم يف اإك�سابهم املعرفة، وتنمية 

لتعزيز  املجتمعية  وامل�سوؤولية  التوعية  برامج  دعم  وكذلك  مهاراتهم، 

الطالب  مع  الأمثل  التعامل  لطرق  والأ�سر  املعلمني  واإر�ساد  الوعي، 

اإطار  يف  ذلك  وياأتي  املجتمع.  يف  دجمهم  جانب  اإىل  الإعــاقــة،  ذوي 

خطة وزارة التعليم يف تي�سري التعليم وتطويره؛ مبا يحقق نواجت تعلّم 

مثالية، وا�ستكمال الرحلة التعليمية والتاأهيلية لطالب وطالبات الرتبية 

ويت�سمن  بُعد.  عن  التعليم  ال�ستثنائية يف  الظروف  اخلا�سة يف ظل 

للمعلمني  الإعاقة  ذوي  للطالب  بُعد  عن  التعليم  اإ�سرتاتيجيات  دليل 

احل�سية  لالإعاقات  بُعد  عن  التدري�س  اإ�سرتاتيجيات  الأمــور  واأولياء 

عن  التدري�س  واإ�سرتاتيجيات  ال�سمعية«،  والإعاقة  الب�سرية  »الإعاقة 

التعلّم«،  و�سعوبات  الفكرية  »الإعاقة  النت�سار  كثرية  لالإعاقات  بُعد 

اإ�سافة اإىل اإ�سرتاتيجيات التدري�س عن بُعد لالإعاقات قليلة النت�سار 

التّوحد«.  وا�سطراب طيف  النتباه  وت�ستت  »ا�سطراب فرط احلركة 

وي�ستمل الدليل اإر�سادات للمعلمني واأولياء الأمور حول كيفية تدري�س 

الطالب ذوي الإعاقة، مبا يتنا�سب مع خ�سائ�سهم الفردية، حيث متت 

اإتاحة الدليل على موقع العودة للمدار�س للمعلمني واأولياء الأمور.

د�ّسن معايل وزير التعليم د. حمد 

الإ�سرتاتيجية  ال�سيخ  اآل  بن حممد 

والهوية اجلديدة للجامعة ال�سعودية 

التوجهات  ومعر�س  الإلــكــرتونــيــة، 

الإلـــكـــرتوين،  التعليم  يف  الــعــاملــيــة 

ليلك  د.  اجلامعة  رئي�س  بح�سور 

بنت اأحمد ال�سفدي.

واطلع وزير التعليم خالل زيارته 

للجامعة على اخلطة الإ�سرتاتيجية 

ومنجزات اجلامعة من غرفة مراقبة 

نظام اإدارة التعلّم، والف�سول الذكية 

التدري�س  هيئة  لع�سو  تتيح  التي 

تقدمي املحا�سرات التفاعلية للطلبة 

ب�سكل مبا�سر يف عدة فروع وبكفاءة 

اإىل  بــالإ�ــســافــة  عــالــيــة،  ت�سغيلية 

ا�ستعرا�س م�ساريع م�سرعة البتكار 

املحت�سنة  ــكــرتوين  الإل التعليم  يف 

الذين  واخلريجني  اجلامعة  لطلبة 

املتخ�س�سني  مــن  نخبة  مــع  عملوا 

يف تــقــنــيــات الــتــعــلــيــم الإلـــكـــرتوين 

والأعمال؛  احلا�سوبية  والربجميات 

بــهــدف حتـــّول هــذه املــ�ــســاريــع اإىل 

ت�سهم يف تطوير  خدمات ومنتجات 

التعليم الإلكرتوين خالل دورة زمنية 

ق�سرية، بجانب اأحدث التقنيات يف 

التعليم الإلكرتوين.

اأ�سمى  التعليم  وزير  معايل  ورفع 

مقام  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيـــات 

خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل 

لدعمهما  اهلل-  -حفظهما  عهده 

اململكة،  يف  التعليم  لقطاع  امل�ستمر 

وامل�ستمر  ال�سخي  الدعم  �سيما  ل 

خالل جائحة كورونا، مثمناً �سدور 

بت�سكيل جلنة  الــوزراء  قرار جمل�س 

والبتكار  والتطوير  للبحث  عليا 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود -حفظه اهلل - وهو ما يوؤكد 

بتنمية  الر�سيدة  قيادتنا  اهتمام 

لتحقيق  للوطن  الذاتية  الــقــدرات 

 ،2030 اململكة  ــة  روؤي م�ستهدفات 

ور�سم الأولويات البحثية للم�ستقبل.

وثّمن وزير التعليم جهود قيادات 

ــى ما  ــة ومــنــ�ــســوبــيــهــا عــل ــع اجلــام

بناء  يف  ي�سهم  عطاء  من  يقدمونه 

الأجيال ونه�سة الوطن، منوهاً مبا 

يف  ريادة  من  اجلامعة  اإليه  و�سلت 

والتي  الإلــكــرتوين،  التعليم  جمــال 

ال�سعودية  اجلامعات  اأكرث  من  تُعد 

الرقمي  التحًول  لتحقيق  جاهزية 

الــتــعــلــيــم  ــظــومــة  مــن الـــنـــوعـــي يف 

التعليم  ويف  عــام،  بوجه  اجلامعي 

به  تتمتع  ملا  خا�س،  بوجه  بُعد  عن 

اجلــامــعــة مــن وجـــود غــرفــة حتّكم 

بــورد(  )بــالك  التعلّم  اإدارة  نظام 

البيانات ومتابعة  اأداء مركز  ملتابعة 

مقايي�س وموؤ�سرات لوحة املعلومات 

من  م�ستفيدًة  باجلامعة  اخلا�سة 

الرخ�سة الوطنية، مما يعزز فر�س 

اجلــامــعــات  وبـــني  بينها  ــاون  ــع ــت ال

م�ستقباًل.

من جانبها، ثّمنت رئي�س اجلامعة 

ليلك  د.  الإلــكــرتونــيــة  الــ�ــســعــوديــة 

ــر  ــوزي ــايل ال ــع الــ�ــســفــدي زيـــــارة م

بزيارة  »ت�سرفنا  وقالت:  للجامعة، 

ــتــي اأ�ــســ�ــســت لنــطــالقــة  مــعــالــيــه ال

و�ست�سهم  للجامعة،  ومتوثبة  جديدة 

يف رفع �سقف الطموح يف اجلامعة، 

ريادة  للم�ساهمة يف حتقيق  وحتّفز 

الرقمي والتنمية  التعليم  اململكة يف 

ال�ساملة؛ من خالل متكني  الوطنية 

ــد  ــري، وجتــوي ــس ــ� ــب راأ�ـــــس املـــــال ال

اأن  مو�سحّة  التعليمية،  املخرجات 

الإجناز يف امل�ستقبل القريب �سيكون 

على قدر الطموح والثقة، ومتما�سياً 

مع م�ستهدفات روؤية 2030.

د.  التعليم  وزيـــر  مــعــايل  افتتح 

حمد بن حممد اآل ال�سيخ فعاليات 

»التطلعات  بُعد  عن  التعليم  ملتقى 

عرب  التطوير«  وفر�س  امل�ستقبلية 

الت�سال املرئي، بح�سور معايل نائب 

الوزير للجامعات والبحث والبتكار 

ــن اأحــمــد الــ�ــســديــري،  د. حمــمــد ب

ــات  ــع ــــاء اجلــام ــــس ـــن روؤ� وعـــــدد م

واملهتمني مب�ستقبل التعليم عن بُعد، 

والقيادات  واخلرباء  القرار  و�ُسناع 

داخــل  مــن  والتعليمية  الأكــادميــيــة 

اململكة وخارجها.

يف  التعليم  ـــر  وزي مــعــايل  ـــع  ورف

امللتقى  اأعمال  افتتاح  خالل  كلمته 

خادم  مقام  اإىل  والمتنان  ال�سكر 

احلــرمــني الــ�ــســريــفــني و�ــســمــو ويل 

يحظى  ملا  اهلل-؛  -حفظهما  العهد 

به قطاع التعليم يف اململكة العربية 

ــمــام وعــنــايــة  الــ�ــســعــوديــة مـــن اهــت

الأثر  بالغ  لها  كان  م�ستمرة  ورعاية 

ا�ستمرار  يف  كورونا  جائحة  خــالل 

وعدم  بُعد،  عن  التعليمية  العملية 

توقف التعليم يوماً واحداً يف جميع 

املراحل الدرا�سية.

اليوم  »ن�ستح�سر  معاليه:  وقال 

التعليم  حققه  مــا  كــل  ملتقانا  يف 

جناحات  من  اململكة  يف  بُعد  عن 

اجلائحة،  مــع  التعامل  يف  كــبــرية 

للوطن  جناح  ق�سة  اإىل  وحتويلها 

بــلــغــة الأرقـــــــام، الــتــي اأ�ــســبــحــت 

فريد  �سعودي  منجز  على  �ساهدة 

من�سة  يف  يتمثل  عاملياُ  ومناف�س 

تعليمية  ــاة  ــن ق و23  ــتــي،  مــدر�ــس

م�ستوى  عــلــى  عــــدداً  الأكــــرث  هــي 

ــامل، وجتـــارب رائـــدة وممــيــزة  ــع ال

التعليمية  املن�سات  ا�ستخدام  يف 

جانب  اإىل  اجلامعات،  يف  الأخرى 

اإن�سان  بناء  يف  املتوا�سل  العمل 

الــظــروف  مــع  التكّيف  على  قــادر 

تعليمية  ومنظومة  والــتــحــديــات، 

مع  وتكامل  عالية،  بكفاءة  تعمل 

الوطنية«. اجلهود 

نظمته  الذي  امللتقى  وا�ستعر�س 

وكــالــة الــتــعــلــيــم اجلــامــعــي خــالل 

املختلفة  التعليمية  الأمناط  يومني؛ 

ـــوف  ـــوق ال بـــغـــر�ـــس  ــــامل؛  ــــع ال يف 

ت�سهدها  ــي  ــت ال ــحــولت  ــت ال عــلــى 

تعظيم  وكيفية  التعليمية،  العملية 

عن  التعليم  منوذج  من  ال�ستفادة 

ــعــد يف اجلــامــعــات الــ�ــســعــوديــة،  بُ

نقا�سية  جل�سات  خالل  من  وذلك 

ـــارك فــيــهــا عــــدد مـــن خـــرباء  �ـــس

اإىل  والــدولــيــني،  املحليني  التعليم 

الربامج  من  �سل�سلة  تنفيذ  جانب 

عن  التعليم  جمــال  يف  التدريبية 

بُعد، ا�ستفاد منها نحو ثالثة اآلف 

متدرب ومتدربة من اأع�ساء هيئات 

اجلامعات. وطلبة  التدري�س 

ـــقـــت الأحـــــــــد املـــا�ـــســـي  انـــطـــل

الدرا�سي  الف�سل  نهاية  اختبارات 

للطالب  بُعد  عن  1442هـ  الثاين 

املتو�سطة  باملرحلتني  والــطــالــبــات 

اململكة،  مناطق  جميع  يف  والثانوية 

اإىل   12:30 الــ�ــســاعــة  مــن  ـــك  وذل

2.30 ظهراً عرب من�سة »مدر�ستي«.
ـــي اخـــتـــبـــارات املــرحــلــتــني  ـــاأت وت

ــة ا�ــســتــكــمــالً  ــوي ــان ــث املــتــو�ــســطــة وال

التي  والتقومي  والقيا�س  للعمليات 

يــنــفــذهــا املــعــلــمــون واملــعــلــمــات مع 

طالبهم ب�سكل اأ�سبوعي، كما تتزامن 

مع ما تبقى من اختبارات ال�سفوف 

العليا من املرحلة البتدائية، لي�سل 

نهاية  اختبارات  يــوؤدون  الذين  عدد 

 1442 الــثــاين  الــدرا�ــســي  الف�سل 

واملتو�سطة  البتدائية  املــراحــل  يف 

اململكة  مناطق  جميع  يف  والثانوية 

اأكرث من 5.3 ماليني طالب وطالبة.

وت�ستمر من�سة مدر�ستي يف تقدمي 

فرتة  خــالل  للمراجعات  ح�س�س 

التح�سيل  دعم  بهدف  الختبارات؛ 

وتعزيز  املعرفة،  ــادة  وزي الدرا�سي، 

مهارات الطالب والطالبات يف اأداء 

كما  التعلّم،  نواجت  لرفع  الختبارات 

اأكرث من 500 مليون اختبار  نّفذت 

والطالبات  للطالب  اإنــ�ــســاوؤهــا  مت 

عرب من�سة مدر�ستي خالل الف�سل 

الــوزارة  ووجهت  احلــايل.  الدرا�سي 

اأعمال  درجــات  جمع  من  بالنتهاء 

الثاين  الــدرا�ــســي  للف�سل  ال�سنة 

للطالب والطالبات يف كافة املراحل 

نتائج  ر�سد  �سيتم  حيث  الدرا�سية، 

املــرحــلــتــني املــتــو�ــســطــة والــثــانــويــة 

ال�سهادات  واإ�ــســدار  نــور  نظام  يف 

اخلمي�س 17 رم�سان.



قادة المدارس المتميزون
كيف يتفردون

Todd Whitaker :ت�أليف

ترجمة: هي� بنت عبدالعزيز الرباهيم

الكت�ب  ه��ذا  تن�ول 

م���و����ض���وع����ت ع����دة، 

ال���ك����ت���ب  ب�������داأ  اإذ 

الأ�ضب�ب  ب��ضتعرا�ض 

ال������ت������ي ت���دف���ع���ن���� 

اإىل  ال��ت��ط��ل��ع  اإىل 

امل���ت���م���ي���زي���ن، ث��م 

بع�ض  ا���ض��ت��ع��ر���ض 

لتح�ضني  الطرائق 

واق���ع م��دار���ض��ن���، 

وتطرق اإىل اآلي�ت 

الفردية  التنمية 

ل�����دى امل��ع��ل��م��ني 

وم������و�������ض������وع 

ال�������ع�������ق��������ب 

والت�ضجيع.

ب�����ع�����د ذل�������ك، 

الق�دة  لدى  الذاتي  الوعي  عن  الك�تب  حتدث 

وفنون  املحيطة  البيئة  مع  جت�وبهم  ومدى  املتميزين 

الت�ضرف اإذا ك�ن اأداء الطالب �ضعيًف�.

اإيج�بي ومع�ملة  ثم تن�ول الكت�ب اأهمية تبني نهج 

اجتم�ع�ت  وفوائد  الوقت  ط��وال  ب�حرتام  الآخ��ري��ن 

واأ�ض�ليب  ال�ضلوكي�ت  على  الرتكيز  واأهمية  املعلمني 

اإىل  الفع�لني،  وغري  ال�ضلبيني  املوظفني  مع  التع�مل 

ج�نب مزاي� اأخرى عديدة يتفرد به� الق�دة املتميزون.

التوجيه�ت  م��ن  ق���ئ��م��ة  امل��وؤل��ف  و���ض��ع  وخ��ت���ًم���، 

ق�ئد  ك��ل  على  ينبغي  التي  الأ�ض��ضية  والإج����راءات 

ق�ئد  من�ضب  �ضغله  اأثن�ء  يف  عينيه  نُ�ضَب  ي�ضعه�  اأن 

املدر�ضة.

الزراعة بالباذرات القرصية في 
نظم الزراعة بدون حراثة

 Mike Ashworth، Jack Desbiolles، :ت�أليف

Elkamil Tola

خ�لد  د.  ت��رج��م��ة: 

ع��ل��ي ال���ق���ع���دي، د. 

اأ�ضمري  عبدال�ضت�ر 

الك�مل  د.  ج������ض��م، 

حمدحممد تول

ي�����ق�����دم ك���ت����ب 

»ال������������زراع������������ة 

ب��������ل�������ب��������ذرات 

ال���ق���ر����ض���ي���ة يف 

ن���ظ���م ال����زراع����ة 

ب������دون ح���راث���ة 

ا���ض��ت��ع��را���ض   -

التقنية  امل�ض�ئل 

واحل����ق����ل����ي����ة« 

نظرة  ت��وف��ر  م��راج��ع��ة 

الب�ذرات  تقني�ت  اختي�ر  م�ضكالت  على  متعمقة 

القر�ضية وا�ضتخدامه�.

احل�لية  القر�ضية  ال��ب���ذرات  تقني�ت  وي�ضتعر�ض 

ومكون�ته�، مع الرتكيز على تف�عالته� مع الرتبة وبق�ي� 

املح��ضيل. كم� ي�ضلط ال�ضوء على الكيفية املثلى لإدارة 

القر�ضية،  الب�ذرات  اأداء  الزراعية، وحت�ضني  احلقول 

تقنية  مثل  ال��زراع��ي��ة،  املم�ر�ض�ت  اأف�ضل  وتطبيق 

امل�ض�رات الث�بتة يف احلقل، والبذر بني ال�ضفوف.

من  ث��روة  العربي  للق�رئ  الكت�ب  ه��ذا  يقدم  كم� 

املج�ل،  هذا  ال��رواد يف  من  والعملية  العلمية  اخلربة 

للم�ض�عدة يف حت�ضني  دلياًل عملي�ًّ  للمزارعني  ويوفر 

�ضي�ق  يف  القر�ضية  ل��ل��ب���ذرات  امليدانية  العملي�ت 

الزراعة بدون حراثة.

وتكمن اأهمية هذا الكت�ب للمجتمع العلمي العربي 

يف ندرة الكتب التخ�ض�ضية اأو املرجعية ب�للغة العربية 

ع�م،  ب�ضكل  وامل�ضتدامة  احل�فظة  الزراعة  جم�ل  يف 

والزراعة بدون حراثة على وجه اخل�ضو�ض.
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����ض���در ع���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

ملك�فحة التبغ اإح�ض�ئي�ت عن اأعداد 

بلغت  حيث  الع�مل،  ح��ول  املدخنني 

اأب��دى  كم�  مدخن،  ملي�ر  من  اأك��ر 

اأكر من 60% من املدخنني رغبتهم 

يف الإقالع، واأكر من 40% ح�ولوا 

ال�12  ال��ت��دخ��ني يف   الإق����الع ع��ن 

�ضهراً امل��ضية قبل امل�ضح، وذلك يف 

الع�ملي  امل�ضح  فيه�  مت  التي  ال��دول 

للتبغ بني الب�لغني.

من   ٪80 م���ن  اأك�����ر  وي��ع��ي�����ض 

الب�لغ  الع�مل  يف  التبغ  م�ضتخدمي 

ال��ب��ل��دان  يف  م��ل��ي���ر   1.3 ع��دده��م 

املنخف�ضة واملتو�ضطة الدخل، وع�ملي�ً 

يقتل التبغ اأكر من 8 ماليني �ضخ�ض 

كل ع�م، وتع�طي التبغ املب��ضر يقتل 

كل  �ضخ�ض يف  ماليني   7 من  اأك��ر 

الق�ضري  للتدخني  والتعّر�ض  ع���م، 

ي��وؤدي اإىل وف���ة ح��وايل 1.2 مليون 

�ضخ�ض غري مدخن �ضنوي�ً.

وح������ول ال����وف����ي�����ت امل��رت��ب��ط��ة 

متو�ضط  يكون  التبغ،  ب��ضتخدام 

ب�  اأق�ضر  للمدخنني  املتوقع  العمر 

���ض��ن��وات على الأق���ل م��ن غري   10
عن  الإق�����الع  اأن  ك��م���  امل��دخ��ن��ني، 

يقلل  الأرب��ع��ني  �ضن  قبل  التدخني 

الأم��را���ض  ب�ضبب  امل��وت  خطر  من 

 ،٪90 بحوايل  ب�لتدخني  املرتبطة 

لديهم  ي��زي��د  امل��دخ��ن��ون  وال��رج���ل 

ال�ضعب  الته�ب  م��ن  ال��وف���ة  خطر 

ال��ه��وائ��ي��ة وان��ت��ف���خ ال��رئ��ة مب��ق��دار 

يزيد  املدخنون  والرج�ل  م��رة،   17
�ضرط�ن  م��ن  ال��وف���ة  خطر  لديهم 

وال�ضعب  والرئة  الهوائية  الق�ضبة 

اأي�ض�ً  مرة،   23 من  ب�أكر  الهوائية 

ي��زي��د ال��ت��دخ��ني م��ن خ��ط��ر ال��وف���ة 

بني  الت�جية  القلب  اأمرا�ض  ب�ضبب 

بنحو  العمر  منت�ضف  يف  ال��رج���ل 

اأربعة اأ�ضع�ف.

وت��زي��د ل���دى ال��ن�����ض���ء امل��دخ��ن���ت 

الته�ب  ب�ضبب  ال��وف���ة  خطر  ن�ضبة 

 12 الرئة  وانتف�خ  الهوائية  ال�ضعب 

مرة، كم� يزيد لدى الن�ض�ء املدخن�ت 

�ضرط�ن  ب�ضبب  الوف�ة  خطر  ن�ضبة 

وال�ضعب  والرئة  الهوائية  الق�ضبة 

ويزيد  مرة،   12 من  ب�أكر  الهوائية 

ب�ضبب  ال��وف���ة  خطر  م��ن  التدخني 

الن�ض�ء  بني  الت�جية  القلب  اأمرا�ض 

خم�ض  بنحو  ال��ع��م��ر  منت�ضف  يف 

مرات.

2.4 مليون ح�لة  وع�ملي�ً، حتدث 

وا�ضتخدام  ال�ضرط�ن  ب�ضبب  وف���ة 

من  واأك��ر  ع���م،  كل  التبغ  منتج�ت 

ع�م  كل  ميوتون  �ضخ�ض  ماليني   5
 1.5 ،ح��وايل  التبغ  تع�طي  ب�ضبب 

مليون منهم من الن�ض�ء، وم� مل يتم 

اأن  ميكن  ع�جلة،  اإج���راءات  اتخ�ذ 

اإىل  ي�ضل  م�  التبغ  ا�ضتخدام  يقتل 

بحلول  ع���م  كل  �ضخ�ض  ماليني   8
ع�م 2030 ، من بينهم 2.5 مليون 

امراأة.

قــــــــــــــــرأت لك..

»ليت  ل�ضركة  اإح�ض�ئية  ك�ضفت 

نيويورك،  ال�ضوق يف  لأبح�ث  �ضيد« 

من  اأك����ر  اأ���ض���ف��ت  اجل���ئ��ح��ة  اأن 

خ��دم���ت  اإىل  ح�����ض���ب  م��ل��ي���ر   1.2
الع�مل،  ح��ول  الإن��رتن��ت  ع��رب  البث 

املن�ض�ت  ت�ضمل  اخل��دم���ت  وه���ذه 

مثل  اأمريك�  يف  املتمركزة  الكربى 

بل�ض  ودي���زين  واأم�����زون  نتفليك�ض 

املحلية،  ال��ب��ث  من�ض�ت  ولي�ضت 

بكثري من  اأع��ل��ى  ال��رق��م  ه��ذا  ويعد 

اأ�ضدرته�  التي  التقديرات  اأح��دث 

وك�نت  الأم��ري��ك��ي.  الفيلم  جميعة 

وا�ضنطن،  ومقره�  املنتجني،  رابطة 

م�ر�ض   / اآذار  منت�ضف  ق�لت  ق��د 

امل��ضي اإن ا�ضرتاك�ت خدم�ت البث 

جت�وزت ملي�ر ا�ضرتاك ع�م 2020، 

وهذا يعني زي�دة كبرية 26 يف امل�ئة 

اأن  يعني  م���   ،2019 بع�م  مق�رنة 

خدم�ت البث اجتذبت واحدا تقريب� 

امل�ض�هدين  من  خم�ضة  كل  بني  من 

خالل فرتة ج�ئحة كورون�.

رئي�ض  ���ض��م��ي��ث  ل��و���ض��ي  وت���ق���ول 

للربامج  الدولية  »ال�ضوق  معر�ض 

التلفزيونية«، اأكرب معر�ض للمحتوى 

الذي  الع�مل،  اأنح�ء  يف  التلفزيوين 

الفرن�ضية  ك����ن  م��دي��ن��ة  يف  اأق��ي��م 

الأن��ب���ء  وك���ل��ة  بح�ضب  م���وؤخ���راً، 

البث  خ��دم���ت  »انتع�ضت  الأمل���ن��ي��ة 

عرب �ضبكة الإنرتنت دون �ضك خالل 

املاليني  اأبقت  التي  كورون�  ج�ئحة 

داخل املن�زل«.

وبينت اأن املن�ض�ت بداأت بتحقيق 

اأه��داف��ه��� خ���الل ف���رتة اجل���ئ��ح��ة، 

م�ضيفة اأن هن�ك م�ضل�ضالت واأفالم� 

اأوروبية تبث على املن�ض�ت الأمريكية 

مب�  خ�ضو�ض�،  ب�لطلب  وحت��ظ��ى 

والفرن�ضي  الأمل���ين  الإنت�ج  ذلك  يف 

والإ�ضب�ين وال�ضويدي.

ب��ضريت  اأوليفر  ق���ل  ج�نبه  من 

اإح��دى  »بيت�«،  �ضركة  رئي�ض  ن�ئب 

اأك���رب ج��ه���ت ال��ت��وزي��ع يف اأمل���ن��ي���، 

الأوروب��ي  الإن��ت���ج  على  »الطلب  اإن 

الأعم�ل  بع�ض  لت�أخر  وذل��ك  ارتفع 

ب�ضبب  وال��ربي��ط���ن��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 

املوا�ضم  واخت�ض�ر  كورون�،  فريو�ض 

ت�����ض��وي��ره���،  ا���ض��ت��ك��م���ل  ع���دم  اأو 

زاد  لذلك  ري��ضية،  فع�لي�ت  واإلغ�ء 

الهتم�م ب�لإنت�ج الأوروبي«.

عن  ر�ضمية،  اإح�ض�ئية  ك�ضفت 

اأن 131 �ضخ�ض� فقدوا يف حوادث 

ال��ط��رق  ع��ب��وره��م  خ���الل  خمتلفة، 

اململكة،  �ضح�ري  من  بعدد  الرملية 

نتيجة عدم اإمل�مهم الك�مل مبخ�طر 

عبور تلك الأم�كن.

اإجن�د  اإح�ض�ئية جلمعية  بح�ضب 

الري��ض  مبنطقة  والإن��ق���ذ  للبحث 

بع�ض  �ضهدت  فقد   ،1441 ل��ع���م 

ب���الغ����ت ف���ق���دان الأ���ض��خ������ض يف 

نتج  م�أ�ض�وية  ح���وادث  ال�ضحراء، 

اجلوع  من  �ضخ�ض�   20 وف���ة  عنه� 

املفقودين  اإجم�يل  وبلغ  والعط�ض، 

131، عر على 100 منهم ب�ضحة 
عن  تف��ضيل  توجد  ل  فيم�  طيبة، 

11 ح�لة اأخرى.
وج�ء توزيع حوادث املفقودين يف 

املواقع الرملية، ح�ضب املن�طق على 

النحو الت�يل: الري��ض 41، ال�ضرقية 

 ،2 مكة   ،1 5، ع�ضري  13، جن��ران 
 ،10 الق�ضيم   ،31 3، ح�ئل  املدينة 

احل���دود   ،3 اجل����وف   ،11 ت��ب��وك 

ال�ضم�لية 11.

وق���د اأك����د امل��ت��ح��دث ال��ر���ض��م��ي 

للجمعية  الع�مة  العالق�ت  ومدير 

النفيعي،  عبداهلل  يو�ضف  ب�لري��ض 

الق�ئمة،  اجلمعية  برامج  اأه��م  اأن 

عن  البحث  ه��ي  به�  ت��ق��وم  وال��ت��ي 

خدمة  وكذلك  ال�ضحراء،  مفقودي 

وحت��ري��ر امل��رك��ب���ت امل��ح��ت��ج��زة يف 

ال�ضواطئ،  اأو  الرم�ل  اأو  ال�ضيول 

مبخ�طر  التوعية  ب��رام��ج  وك��ذل��ك 

ال�����ض��ي��ول وال�����ض��ح��راء، وم���ن اأه��م 

املجتمع  توعية  اجلمعية،  اأه��داف 

والإنق�ذ،  البحث  عملي�ت  ب�أهمية 

التطوعية  ال��ف��رق  ت���أه��ي��ل  وك��ذل��ك 

ع��ل��ى ع��م��ل��ي���ت ال��ب��ح��ث، وت��ق��دمي 

امل�ضتهدفة،  للفئة  النف�ضية  امل�ض�ندة 

واأو�ضح النفيعي اأن اجلمعية متتلك 

 75 و  ت�����ض��وي��ر،  ط����ئ���رات   105
ط�ئرة �ضراعية و2400 �ضي�رة دفع 

رب�عي.

من ج�نبه �ضدد الن�طق الر�ضمي 

لإدارة الدف�ع املدين مبنطقة جنران 

الرائد عبداخل�لق القحط�ين، على 

واإر���ض���دات  تعليم�ت  اتب�ع  �ضرورة 

جت�هله�،  وع��دم  الر�ضمية  اجله�ت 

داعي� اإىل جتنب ال�ضفر عرب الطرق 

برحالت  القي�م  اأو  والوعرة،  الربية 

ح�لة  يف  اإل  الن�ئية،  الأم���ك��ن  يف 

ال�ضرورة الق�ضوى مع اأهمية الإمل�م 

امل�ض�فر  ي�ضلكه�  اأن  قبل  ب�لطرق، 

واحلر�ض على توفري جميع م� يلزم 

من غذاء وم�ء واأجهزة ات�ض�ل، واأن 

مب�  علم  امل�ض�فر  ذوي  ل��دى  يكون 

الإبالغ يف  ليتمكنوا من  به،  �ضيقوم 

وجهته،  مك�ن  وحتديد  ت�أخره  ح�لة 

مل�ض�عدة اجله�ت امل�ضوؤولة يف �ضرعة 

حتديد املوقع.

أكثر من مليار مدخن حول العالم
و60% لديهم رغبة باإلقالع

الجائحة تضيف مليار مشترك لخدمات البث عبر النت

131 مفقودا في الصحارى عام 1441

يف اآخر اإح�صائيات اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ

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



متابعات36  �لعدد 1401 - �لأحد 13 رم�ضان 1442هـ �ملو�فق 25 �أبريل 2021م6

ا�ضت�ضافت مكتبة امللك عبدالعزيز 

لآداب  املتفرغ  غري  الأ�ضتاذ  العامة 

املقارن  والأدب  الإجنليزية  اللغة 

�ضعد  الدكتور  �ضعود  امللك  بجامعة 

بعنوان  مبا�ضرة  ن��دوة  يف  البازعي، 

�ضمن  اأق��ي��م��ت  الفل�ضفة«  »تعليم 

للفهر�س  املعريف  الربنامج  فعاليات 

العربي املوحد، ناق�س خاللها ماهية 

اإىل  م�ضريا  واأهميتها،  الفل�ضفة 

ي�ضمع  من  ذهن  اإىل  يتبادر  قد  اأن��ه 

اأن  الفل�ضفة«  »تعليم  الندوة  عنوان 

الفل�ضفة كطريقة  تعلم  املق�ضود هو 

وكيف  احلياة  وفل�ضفة  التفكري  يف 

ي�ضبح  اأو  يتفل�ضف  اأن  للمرء  ميكن 

يتناول  �ضيُطرح  ما  ولكن  فيل�ضوفاً، 

تعلمها  كيفية  حيث  م��ن  الفل�ضفة 

نقله  ميكن  معرفيا  جمال  بو�ضفها 

الطالب  وتعويد  القادمة،  لالأجيال 

بهدف  التفكري  من  اللون  هذا  على 

وحتفيز  والإدراك  ال��ف��ك��ر  تفعيل 

وتربية  الق�ضايا  مع  والتعامل  الفهم 

احل�س النقدي لديهم.

وق��دم ال��ب��ازع��ي يف ه��ذا الإط��ار 

معان  ذات  للفل�ضفة  تعريفات  عدة 

ودللت خمتلفة لعدد من الفال�ضفة 

ولكن بينها رابط م�ضرتك، ف�ضقراط 

يعرفها باأنها منط حياة، والفيل�ضوف 

يعيدها  ه��اي��دج��ر  م��ارت��ن  الأمل����اين 

ويعرفها  الأ�ضيل  اليوناين  ملدلولها 

باأنها حب احلكمة.

ت��اري��خ  اأن  ال���ب���ازع���ي  واأو�����ض����ح 

عنها،  وي��ع��رب  يعك�ضها  الفل�ضفة 

ودرا�ضة الفل�ضفة ل تتم دون معرفة 

الفل�ضفة  تاأ�ضيل  مر  وقد  تاريخها، 

يف الثقافات الب�ضرية بعدة مراحل، 

ح�����ض��ارات  يف  الفل�ضفة  وظ��ه��رت 

خمتلفة غري اليونانية، ولكن مل تتخذ 

الأخ��رى  فالثقافات  نف�ضه،  املعنى 

التفل�ضف  من  منطا خمتلفا  طورت 

ولكنه مبني على ما �ضبق، فالرومان 

اليونانية  احل�ضارة  ورث���وا  عندما 

مل ي��وا���ض��ل��وا ال��ع��ط��اء وان�����ض��رف��وا 

اأقل �ضرامة  اآخر يف التفكري  لنمط 

حديثه  يف  م��ت��ن��اولً  العقالنية،  يف 

تيارات الفل�ضفة ومنظوماتها واأفكار 

الفال�ضفة واجتاهاتهم حولها.

واأكد الدكتور البازعي اأن ما جعل 

وزارات التعليم يف جميع دول العامل 

�ضمن  الفل�ضفة  م��ادة  باإدخال  تهتم 

الفل�ضفة  اأهمية  من  نابع  مقرراتها 

ذاتها، لأنها تعمل على حتفيز الفكر 

ال�ضائدة  امل��ع��رف��ة  وجت���اوز  ال��ن��اق��د 

واإيجاد معرفة جديدة، والإن�ضان ل 

ينبغي اأن يركن للمعرفة املتوارثة دون 

اأن يطورها من خالل التفكري الناقد 

اأكرث من غريها،  بالفل�ضفة  الل�ضيق 

اأن الفل�ضفة كمجال معريف  مو�ضحاً 

من  ت�ضاعف  تفكري  كطريقة  ولي�س 

اأهميتها، ومن هنا جاء اإعالن وزارة 

التعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية 

الفل�ضفة  يف  مقرر  تدري�س  اإق���رار 

والتفكري الناقد .

واخ���ت���ت���م ال����ب����ازع����ي ح��دي��ث��ة 

الفل�ضفة،  نقد  جلوانب  با�ضتعرا�س 

الأول جانب نقد الفال�ضفة اأنف�ضهم 

لبع�ضهم،  الفال�ضفة  ونقد  للفل�ضفة 

التفكري  م��ن  اأمن���اط  ظ��ه��رت  فقد 

والثاين  الفل�ضفة،  يقينيات  تزعزع 

نقد املتلقي العام الذي يتح�ض�س من 

الأفكار العامة للفال�ضفة ويرى اأنها 

املعتقدات  مع  تتعار�س  اآراء  تقدم 

والأديان وهو نقد من خارجها وغري 

م�ضتوعب له.

وق�������د ت�������وىل م�����دي�����ر م���رك���ز 

الدكتور  املوحد  العربي  الفهر�س 

التي  الندوة  اإدارة  امل�ضند  �ضالح 

من�ضة  ع��رب  مبا�ضرة  تبث  ك��ان��ت 

و�ضائل  عرب  لبثها  اإ�ضافة  ال��زوم، 

اخلا�ضة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 

ع��دد  م���ن  زاد  ب��ال��ف��ه��ر���س، مم���ا 

واملتابعات  املبا�ضرة  امل�ضاهدات 

امل�ضند  ال��دك��ت��ور  وتلقى  ل��ل��ن��دوة، 

وامل�ضاركات  املداخالت  من  عددا 

احلا�ضرين  تفاعل  تعك�س  ال��ت��ي 

واملفكرين  والأدب����اء  املهتمني  م��ن 

م��ن اأن��ح��اء ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ومن 

�ضامي  ال��دك��ت��ور  مداخلة  اأب��رزه��ا 

ال�����ض��وي��رخ امل�����ض��رف ع��ل��ى م��رك��ز 

التعليم  وزارة  يف  املناهج  تطوير 

ال�ضعودية الذي  العربية  يف اململكة 

حت���دث ح���ول م�����ض��ت��ج��دات اإق���رار 

اإدخال مادة حتت م�ضمى »التفكري 

وم��ق��ررات  مناهج  �ضمن  الناقد« 

�ضتطرح  اأنها  موؤكدا  التعليم،  وزارة 

يف  الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  خالل 

لل�ضف  ال��ق��ادم  ال��درا���ض��ي  ال��ع��ام 

الأول  وال�����ض��ف  متو�ضط  ال��ث��ال��ث 

ث��ان��وي، وت��ع��ن��ى ب��ت��ع��زي��ز م��ه��ارات 

ملواكبة  الالزمة  واملهارات  التفكري 

التطورات الفكرية والثورة املعرفية 

روؤية  اأه��داف  يحقق  مبا  والتقنية 

نقلة  و�ضت�ضكل   ،2030 اململكة 

العقول  تفكري  طريقة  يف  نوعية 

�ضيكون  النقدي  فالعقل  النا�ضئة، 

اإىل  النظرة  لتغيري  الأوىل  اخلطوة 

املنطق  تر�ضيخ  حيث  م��ن  ال��ع��امل 

الريا�ضي. وال�ضتنتاج 

الربنامج  اإط��ار  يف  الندوة  وتاأتي 

املوحد  ال��ع��رب��ي  للفهر�س  امل��ع��ريف 

ل��ت��ط��رح م��و���ض��وع��ا ي��ح��م��ل اأه��م��ي��ة 

للمفكر  بالن�ضبة  وثقافية  علمية 

واملثقف والقارئ العربي عامة.

ا�ضت�ضافته مكتبة امللك عبدالعزيز العامة يف ندوة مبا�رشة

البازعي: الفلسفة تحفز الفكر الناقد
وتجاوز المعرفة السائدة



الرقمنة التعليمية
يعّد �لتوجه نحو �لتعليم و�لتدريب �لإلكرتوين يف �ململكة ذ� �أهميَّة 

لتطوير  �لأ�سا�سيَّة  �لفعالية  �سمن  عري�ًسا  قطاًعا  باعتباره  بالغة؛ 

�لب�سريَّة  �لتنمية  لتحقيق  وب��رن��اجًم��ا  وع�سرنته،  �لتعليم  وتقنيني 

لعتب�ار�ت  و�إمن�����اًء؛  من��اًء  �لتكاملي  �ل�سمويل  مبفهومها  �مل�ستد�مة 

تكنولوجيَّة ومعرفيَّة، حيث �أثبتت فاعليته يف خمتلف جو�نب �لعملية 

�لتعليمية من تقدمي فر�ص للتعلم ب�سكل �أف�سل متمركزة حول �ملتعلم.

�لتعلم  ونظريات  �حلديثة  �لرتبوية  �لفل�سفات  مع  يتو�فق  ما  وهو 

�لتدريبية  �لعملية  يف  �جل���ودة  معايري  حتقيق  يف  ويُ�سهم  �جل���ادة، 

و�لتعليمية، باتباع مناذج �لت�سميم �لتعليمي، وت�سميم �لتعلم �لإلكرتوين 

مر�عاة  من  بد  ل  تفاعلياً  �لإلكرتوين  �لتعليم  يكون  وحتى  بعد،  عن 

�ل�سلوك �لنفعايل للإن�سان و�لتغري�ت �لفيزيولوجية �لتي تطر�أ عليه.

�أعمال  من  عديدة  �أعو�ما  ي��و�زي  عاما   2021 �لعام  هذ�  ويعترب 

�لتغيري�ت  ظ��ل  يف  �لرقمي  و�لتعليم  و�لت�����س��ال  و�لتحول  �لرقمنة 

.Covid-19 ملت�سارعة و�لكبرية و�لتطور �لذي حدث بعد جائحة�

دول  بني  �لثامنة  �ملرتبة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �حتلت  لقد 

جمموعة �لع�سرين لت�سجيل �لتقدم يف �ل�سرق �لأو�سط، و�لتا�سعة يف 

وجاء  �لتقني،  �لتطوير  متويل  يف  و�ل�سابعة  �لتقنية،  وتطوير  تطبيق 

%16 يف جمال �خلدمات �حلكومية  بن�سبة  و�لتدريب  �لتعليم  قطاع 

�لإلكرتونية، �أما �أعلى �جلهات �حلكومية ح�سب �خلدمات �لإلكرتونية 

و�أكرث   ،55 �لإلكرتونية  �خلدمات  ح�سب  �لتعليم  وز�رة  �حتلت  فقد 

�ملو�قع ت�سفحا ح�سب SEMRUSH فبلغت من�سة مدر�ستي 41.4، 

وح�سب @Alexa بلغ 15.

�لتعليم عن  رحلة  لتتويج  �لعام  نهاية  �ختبار�ت  ب�سري  يتعلق  وفيما 

بعد عرب من�سة »مدر�ستي« �سرح �ملدير �لعام للتعليم مبنطقة �لريا�ص 

وطالبة  طالب  �ألف   538.323 �أن  �لوهيبي؛  نا�سر  بن  �لأ�ستاذ حمد 

تابعني للإد�رة �لعامة للتعليم مبنطقة �لريا�ص �أدو� �ختبار�ت �لف�سل 

بُعد يف جميع  عن  1442ه�  �حلايل  �لدر��سي  للعام  �لثاين  �لدر��سي 

�ملر�حل.

و�أكد على �أهمية �لتقيد بالأدلة و�لتعليمات و�للو�ئح �ملعنية باأنظمة 

يف  �لختبار�ت  و�إج��ر�ء�ت  نظم  ومنها  تطبيقها  و�عتماد  �لختبار�ت 

�لإلكرتوين،  �لتعليم  و�لتقومي يف  �لقيا�ص  �أدو�ت  ودليل  �لعام،  �لتعليم 

لتقومي  �لتف�سريي  و�لدليل  �ملد�ر�ص،  �لختبار�ت يف  �أد�ء  وبروتكولت 

�إىل  و�أ�سار  بُعد،  للتعليم عن  �لدر��سية  �ملو�د  وتوزيع درجات  �لطلب 

��ستمر�ر �لعملية �لتعليمية خلل فرتة �لختبار�ت من خلل تخ�سي�ص 

�ملهار�ت  وتعزيز  �مل��ق��رر�ت  ملر�جعة  ح�س�ص  بتقدمي  �ملتبقي  �لوقت 

وت�سديد �لفاقد �لتعليمي عرب من�سة مدر�ستي.

حتى  �لن�سيطني  �مل�ستخدمني  ع��دد  بلغ  �سعود  �مللك  جامعة  ويف 

و�لطلب  �لتدري�ص  هيئة  �أع�ساء  من   1442 رم�سان   3 �خلمي�ص 

ع�سو  و5.144  وطالبة  طالب   60.108 �لتعلم  �إد�رة  لنظم   52.797
هيئة تدري�ص، وبلغ �جمايل �مللتحقني يف �لرب�مج �لتدريبية 49604، 

�لأعمال  درج��ة  �حت�ساب  �آلية  على  �لتعديل  عن  �جلامعة  و�أعلنت 

�لف�سلية من 80 وذلك تغليبا مل�سلحة �لطلب و�لطالبات يف ظل هذه 

معها  �لتفاعل  مت  �لتي  �لختبار�ت  عدد  وبلغ  �ل�ستثنائية،  �لظروف 

537، وعدد �لطلب �لذين �سلمو� �لختبار 4802، وعدد �لطالبات 
5432 باإجمايل 10234.

و�ل�سرح  �ملعنى  تاأ�سي�ص  من  �لرقمية  �لأدو�ت  ن  متكِّ �خلتام  ويف 

و�لفهم ب�سرعة، وي�ساعد �لت�سال عرب �ل�سبكات على عمل �مل�ساريع، 

�إىل  بالإ�سافة  �لإبد�ع و�لبتكار،  �لبحث و�لطلع، مع دعم  وحت�سني 

تقدمي �لثقافة �لرقميَّة وهي نوع جديد من �لثقافة تركِّز على معاجلة 

�ملعرفة، و�سهولة حتديث و��ستخد�م �ملو�د �لتعليميَّة �إلكرتونيًّا.

جتدر �لإ�سارة �إىل تد�سني معايل مدير جامعة �مللك �سعود د. بدر�ن 

�لعمر من�سة »طور جامعتك« و�لتي تعد نافذة رقمية ل�ستقبال �لأفكار 

و�ملقرتحات �لتطويرية �لتي يتقدم بها من�سوبو �جلامعة لبلوغ �لريادة 

و�لتميز يف بناء جمتمع �ملعرفة.

د. �أماين بنت �أحمد �لبابطني

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم �لإعلم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

 22 يو�فق  و�ل��ذي  للأر�ص  �لعاملي  �ليوم  ياأتي 

�إبريل من كل عام لتجديد �للتز�م باحلفاظ على 

�لتلوث  من  �لأر���ص  لكوكب  �لطبيعية  �لعنا�سر 

�ملناخي  �لتغري  بق�سية  وللتوعية  و�ل��ت��ده��ور، 

و�لتي تعد من �لق�سايا �لعاملية �لهامة ملا يرتتب 

عليها من �آثار بيئية ت�سمل �رتفاع درجات حر�رة 

�سقوط  و�أمن���اط  �لطق�ص  و�خ��ت��لل يف  �لأر����ص، 

يوؤثر يف  �لت�سحر مما  و�زدياد موجات  �لأمطار، 

قطاعات عديدة.

�لقائمة  �لفعالة  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  ب��ني  وم��ن 

ملو�جهة ظاهرة �لتغري �ملناخي ومو�جهة �لتحدي 

مع  و�ل�سكاين  �لقت�سادي  �لنمو  بني  و�لتوفيق 

نحو  �لتوجه  ه��و  �لبيئة  عنا�سر  على  �حل��ف��اظ 

�لقت�ساد �لأخ�سر و�لذي يعد �أحد �أهم �حللول 

من  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وحتقيق  �لبيئة  حلماية 

�لقت�سادية  �أبعادها  بني  �لتكامل  �إيجاد  خلل 

و�لبيئية و�لجتماعية.

وي���اأت���ي �ع����لن ���س��م��و ويل �ل��ع��ه��د مل��ب��ادرت��ي 

»�ل�����س��ع��ودي��ة �خل�����س��ر�ء« و»�ل�����س��رق �لأو���س��ط 

�لأخ�سر« �نطلقاً من دور �ململكة �لريادي جتاه 

�لتحديات �لبيئية وجهودها حلماية كوكب �لأر�ص 

ومو�كبة �جلهود لتحقيق �لأهد�ف �لعاملية ملو�جهة 

�لتغري �ملناخي، وقيادة �ململكة للحقبة �خل�سر�ء 

يف �لفرتة �ملقبلة، وليحمل ر�سالة هامة للمحافظة 

على �لبيئة و�لتنوع �حليوي من خلل �لعمل على 

رفع �لغطاء �لنباتي بزر�عة 10 مليار�ت �سجرة يف 

�مل�ساحات  وزيادة  �لقادمة،  �لعقود  �ململكة خلل 

�إعادة  برنامج  كاأكرب  �سعفاً؛   12 �إىل  �خل�سر�ء 

�نبعاثات  تقليل  على  و�لعمل  �لعامل،  يف  ت�سجري 

�لعاملية،  �لإ�سهامات  %4 من  باأكرث من  �لكربون 

ومكافحة �لتلوث وتدهور �لأر��سي من �أجل رفع 

م�ستوى جودة �حلياة.

على  �حلفاظ  يف  حيوي  دور  لها  فالأ�سجار 

�ل��غ��لف �جل���وي، وخف�ص  �ل��ك��رب��ون يف  ت���و�زن 

درجة �حلر�رة وبالتايل �لت�سدي لتاأثري�ت �لتغري 

�لطبيعية،  و�لنظم  �حلية  �لكائنات  على  �ملناخي 

�لتنوع  ل��ف��ق��د�ن  �ل��ت�����س��دي  يف  ه���ام  دور  ول��ه��ا 

من  �لرتبة  بحماية  �أي�سا  تقوم  كما  �لبيولوجي 

�لجنر�ف و�لت�سحر.

�جل��ام��ع��ات  دور  يتمثل  ف��ي��ه  ���س��ك  ل  ومم���ا 

و�خلا�ص  �لعام  �لقطاع  يف  �لبحثية  و�ملوؤ�س�سات 

�لطموحة  �ملبادر�ت  هذه  مع  �ملوؤثر  �لتفاعل  يف 

تعزيز  خلل  من  �لبيئة؛  جتاه  بو�جبها  و�لقيام 

مفهوم �لبحث �لعلمي �لفعال �لذي يخدم �ملجتمع 

بجهود  �لوثيق  و�رتباطه  �لبتكار  على  و�لقائم 

و��ستثمار  �ملناخي،  �لتغري  تد�عيات  من  �حل��د 

نحو  وتوجيهها  �لإب��د�ع��ي��ة  �ل�����س��ب��اب  ط��اق��ات 

�لبتكار�ت �لنوعية لإيجاد وت�سويق حلول جديدة 

�سناعات  وتطوير  �لكربونية  �لنبعاثات  خلف�ص 

�سديقة للبيئة ذ�ت قيمة �قت�سادية.

�ملحافظة  جم��الت  يف  �لأبحاث  تعزيز  �أي�سا 

على �لتنوع �لبيولوجي، فاململكة تزخر باأ�سكال من 

ثروة طبيعية  يعد  و�حليو�ين مما  �لنباتي  �لتنوع 

يجب �حلفاظ عليها، و��ستخد�م قو�عد �لبيانات 

�لبيئية لت�سنيف �لأنو�ع وحتديد مو�طنها وتكثيف 

وحماية  �ل��ور�ث��ي��ة  �لأ���س��ول  �ل��در����س��ات حلفظ 

�لأنو�ع �ملهددة بالنقر��ص.

بتقدمي  �ملعنية  �لدر��سات  دع��م  يف  دور  ولها 

�لنظم  ت��ه��دي��د  م�����س��ادر  م��ن  للتقليل  �حل��ل��ول 

و�لبحرية  �لربية  �لفطرية  للحياة  �لإيكولوجية 

وتعزيز �سبل �ل�ستفادة من نتائجها وتاأ�سي�ص ما 

فيه  ت�سب  وطني  معلومات  مركز  مبثابة  يكون 

جميع �لأبحاث �ملوجهة حلفظ �لرثو�ت �لطبيعية 

لتحقيق �لأمن �لبيئي وحماية �لأجيال �لقادمة من 

مو�جهة ن�سوب يف �ملو�رد �لطبيعية.

�لبيئية  �لتوعية  م��ب��ادر�ت  تبني  يجب  كذلك 

لرفع م�ستوى �حل�ص �لبيئي �لوطني بق�سايا تغري 

�ملناخ ومفاهيم �ل�ستد�مة مع �أهمية �إيجاد �إعلم 

بلورة  يف  و�مل�ساهمة  للحدث،  مو�كب  حي  بيئي 

�لطاقة  وم�سادر  �لنباتي  �لغطاء  باأهمية  �لوعي 

�لبديلة و�لإد�رة �لفعالة للمياه من خلل حملت 

بيئية لتنمية �لقيم �لإيجابية، ودعم وتقدير جهود 

�لنا�سطني يف جمال �لبيئة، وت�سليط �ل�سوء على 

�لقطاعات  يف  �لقائمة  �خل�سر�ء  �مل�سروعات 

�ملختلفة للم�ساهمة يف ر�سم ملمح �لتوجه نحو 

�ل�ستد�مة �لقت�سادية و�لبيئية.

د. �أ�سماء بنت عبد�لكرمي �حلقيل

�مل�سرف على كر�سي �أبحاث �لتغري �ملناخي

لأجل  �حلياة  �ستى جمالت  يف  �لتعليم  جاء 

مبعارفهم  ويرتقي  �ملتعلمني  مهار�ت  يطور  �أن 

ويعي�سوها  �حلياة  مع  يتعاملو�  لكي  وعقولهم 

�لعلوم  تعليم  ذل��ك  وم��ن  �ل�سحيح،  بال�سكل 

ذهاب  عدم  يف  ذلك  �أهمية  وتتمثل  �ل�سرعية، 

هباء�  و�ل��ط��ال��ب  و�مل��ع��ل��م  ككل  �لتعليم  جهد 

�لد�ئم بني مايتعلمه  منثور�، فلبد من �لربط 

وب��ني  �ل�سرعية  �ل��ع��ل��وم  م��ن��اه��ج  يف  �ل��ط��ال��ب 

�لتعليم  �إليه  مايهدف  وهذ�  �لو�قعية،  حياته 

بل  بالأخ�ص،  �ل�سرعية  �لعلوم  ومناهج  ككل 

ذلك  ومن  �لغر�ء  �ل�سريعة  به  ماجاءت  هذ� 

�إين  »�للهم  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  دعاء 

ينفع«. ل  علم  من  بك  �أعوذ 

ملر�قبة  تعليمنا  يف  ما�سة  بحاجة  فنحن  �إذ�ً 

من  �مل��در���س��ة  يف  �لطالب  يتعلمه  م��ا  تطبيق 

�ل��ر�ج��ع��ة،  �لتغذية  �إط���ار  يف  �مل��ن��اه��ج  خ��لل 

مما  �مل��رج��وة  �لفائدة  �لطالب  ��ستفاد  وه��ل 

�لعلوم  مناهج  ل�سيما  �مل��در���س��ة،  يف  تعلمه 

�لطالب  يحتاجه  م��ا  �أه���م  ف��ه��ي  �ل�����س��رع��ي��ة، 

يف ح��ي��ات��ه �ل��ي��وم��ي��ة م��ن ع��ب��اد�ت وو�ج��ب��ات 

يعرف  �أن  تقدير  �أق��ل  على  وغ��ريه��ا،  و�سنن 

على  �لو�جبة  بالعباد�ت  يقوم  كيف  �لطالب 

و�قعه  يف  �لطالب  يطبق  فهل  �لأكمل،  �لوجه 

�لعلوم  م��ن��اه��ج  م��ن  �مل��در���س��ة  يف  يتعلمه  م��ا 

! ل�سرعية �

يف  بنائنا  �أ ب��ني  ت��ف��اوت��اً  ه��ن��اك  �أن  ن��لح��ظ 

مناهج  يف  تعلموه  مل��ا  تطبيقهم  يف  �ل��و�ق��ع 

فهناك  م��و�ده��ا،  مبختلف  �ل�سرعية  �لعلوم 

وهناك  ممتاز  بوجه  تعلمه  ما  يطبق  هو  من 

و�إن كان �لأمر كذلك  يتعلم �سيئاً،  كاأنه مل  من 

ومبا�سرة  ���س��ب��اب  �لأ ع��ن  �لبحث  م��ن  ب��د  ف��ل 

بل عمل،  علم  �مل�سكلة، فل خري يف  حل هذه 

فهذ�  �جلانب  هذ�  ق�سور يف  هناك  كان  و�إذ� 

بل  �إ�سلحه  من  لب��د  خلًل  هناك  �أن  يعني 

ل�سنني  ن�سمح  فل  �لإ���س��لح،  يف  و�مل�سارعة 

بل  �ملدر�سية  �لطالب  حياة  من  تذهب  طويلة 

تذكر. فائدة 

�إىل  �لأم��ر  ه��ذ�  يحتاج  ن��ظ��ري،  وجهة  م��ن 

رمبا  بحثية  فر�سة  تعترب  وه��ي  بحث  مزيد 

قليل،  �إل  قبل  من  تبحث  مل  �أو  �ساغرة  تكون 

�مل�سكلة  لهذه  ج��ذري��اً  ح��ًل  يكون  ه��ذ�  فلعل 

بنائنا،  �أ و�ق��ع  يف  ك��ث��ري�ً  نلم�سها  رمب��ا  �ل��ت��ي 

مرب  كل  ِقبل  من  �مل��ب��ادرة  �إىل  نحتاج  وهنا 

حث  يف  م��ع��ل��م،  �أو  �أم����ر،  ويل  م��ن  ف��ا���س��ل، 

�حلياتية  �مل��و�ق��ف  يف  وت��ذك��ريه��م  �ل��ط��لب 

�لعلوم  م��ن��اه��ج  يف  �مل��در���س��ة  يف  تعلموه  مب��ا 

�ل�����س��رع��ي��ة، ك��ال��و���س��وء و�ل�����س��لة و�لأذك����ار، 

�لإ�سلم،  عليها  حث  �لتي  �لفا�سلة  و�لأخلق 

تعليمنا  يكتمل  �أن  نتمنى  ك��م  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف 

هذ�  فاإن  �لطلب،  حياة  بو�قع  ربطه  بكمال 

�لتعليم. من  �لأ�سا�سي  �ملبتغى  هو 

علي عبد�لعزيز �لفايز

معلم وطالب ماج�ستري مناهج وطرق تدري�ص 

�لعلوم �ل�سرعية

دور الجامعات في مبادرتي »السعودية الخضراء«
و»الشرق األوسط األخضر«

مناهج العلوم الشرعية وربطها بالواقع

يف اليوم العاملي للأر�ض..



حوار: فهد حمود

الدو�سري، معلم تربية  ناجي نفل 

كلية  يف  ماج�ستري  وط��ال��ب  ف��ن��ي��ة، 

الرتبية، ق�سم الرتبية الفنية، امل�ستوى 

ال���راب���ع »م��اج�����س��ت��ري«، اخ��ت��ار ه��ذا 

ويرى  وقناعة،  رغبة  عن  التخ�س�ص 

فيه جم��االً خ�سباً الكت�ساف و�سقل 

وتنمية املواهب واالإبداعات، ويف ذات 

الوقت »مهنة« و»�سنعة«، واأن امل�ستقبل 

الوظيفي لهذا التخ�س�ص ال يقت�سر 

بل  وح�سب،  التعليمي  اجلانب  على 

ه��ن��اك جم���االت وا���س��ع��ة وم��ت��ع��ددة، 

خ�سو�ساً مع الثورة الرقمية والتقنية..

عن  ح��دث��ن��ا   .. ال���ب���داي���ة  يف   -

تخ�س�سك موهبة اأو مهنة؟ وما �سبب 

اختيارك له؟

جمال  الفنية  ال��رتب��ي��ة  تخ�س�ص 

منا�سب وبيئة خ�سبة الكت�ساف و�سقل 

وتنمية املواهب، وهو يف ذات الوقت 

»مهنة« و»�سنعة«، اأنا على �سبيل املثال 

معلم تربية فنية ويف ذات الوقت طالب 

ماج�ستري يف اجلامعة، واختياري لهذا 

التخ�س�ص كان عن رغبة وقناعة، مع 

العلم اأن اأحد اإخواين معلم تربية فنية 

اأي�سا ولعله هو من �سجعني للدخول 

يف هذا التخ�س�ص.

الفنية  الرتبية  لتخ�س�ص  ه��ل   -

م�ستقبل وظيفي غري جانب التعليم؟

الوظيفي  امل�ستقبل  ت��اأك��ي��د،  بكل 

يقت�سر  ال  الفنية  ال��رتب��ي��ة  خل��ري��ج 

بل  وح�سب،  التعليمي  اجلانب  على 

ه��ن��اك جم����االت وظ��ي��ف��ي��ة م��ت��ع��ددة 

ومتنوعة وخ�سو�سا مع الثورة الرقمية 

والت�سميم  الر�سم  ب��رام��ج  وانت�سار 

واالإنفوجرافيك، واملجال الوظيفي ال 

يعتمد على ال�سهادة وح�سب من وجهة 

نظري، بل هناك مهارات �سخ�سية ال 

تقل اأهمية عن ال�سهاة.

- ما اأبرز اأعمالك الفنية؟

عندي جمموعة من االأعمال الفنية 

منها  كثرية،  لي�ست  لكنها  اخلا�سة، 

بع�ص  وعندي  وطنية،  فنية  اأع��م��ال 

اللوحات التي ر�سمتها واأجنزتها اأثناء 

درا�ستي يف اجلامعة، وعندي لوحة اأو 

ر�سمة مبقا�ص ٢٠٠�سم* ١٠٠�سم تعرب 

عن البيوت الرتاثية اأو ال�سعبية.

- لديك عمل ي�سم ٦ اأعمال بلوحة 

واحدة .. كيف انطلقت الفكرة؟ وما 

اأبعادها؟

نعم، هذا العمل عبارة عن ٦ لوحات 

بعمل واحد يعتمد على حركة امل�ساهد 

امل�ساهد يف  العمل، حيث يرى  حول 

مقدمة اجلهة االأوىل �سورة للموؤ�س�ص 

عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز  امللك 

امللك  ثم  ومن  �سعود رحمه اهلل،  اآل 

االأم��ري  العهد  ويل  ثم  وم��ن  �سلمان، 

حممد بن �سلمان، حفظهما اهلل.

اأم��ا اجلهة االأخ��رى ففي املقدمة 

نرى خريطة اململكة خ�سراء وحتتوي 

على اأب��رز معاملها من �سمال اململكة 

اإىل جنوبها ومن �سرقها اإىل غربها، 

وبجانبها علم اململكة خفاقاً، وتليها 

�سعار روؤية اململكة ٢٠٣٠ والتي اأطلقها 

بن  االأم���ري حممد  العهد  ويل  �سمو 

�سلمان بن عبدالعزيز.

وبالن�سبة للفكره كانت فكرة الدكتور 

فهد ال�سمري، وهو اأ�ستاذ املادة، حيث 

كان هناك نقا�ص بيننا عن كيفية اإجناز 

عمل فني وطني مميز، واقرتح عليَّ 

م�سكوراً هذه الفكرة الرائدة.

- كم ا�ستغرق اإجن��از هذه اللوحة 

واأين �ستعر�ص؟

اللوحة  هذه  اإجن��از  مني  ا�ستغرق 

كانت  حيث  الدرا�سي،  الف�سل  طيلة 

البداية عبارة عن ا�سكت�سات على ورق، 

التطبيق على جم�سم �سغري من  ثم 

وكانت هناك عدة حماوالت  الفلني، 

اإىل اأن و�سلنا اإىل هذا العمل، و�سوف 

ق�سم  معر�ص  يف  اهلل  ب���اإذن  يعر�ص 

الرتبية الفنية للف�سل القادم.

- وما هي اأدوات اللوحة؟

متنوعة  اأدوات  ا���س��ت��خ��دام  مت 

مادة  االإكريلك وهي  مادة  عبارة عن 

بال�ستيكية قوية وعليها �سور مطبوعة 

مدعمة بقاعدة من نف�ص املادة باللون 

االأ�سود.

- لو طلب اأحدهم �سراء هذه اللوحة 

منك.. كم الرقم الذي �ستطرحه؟

من  اأي  بيع  اأو  بيعها  يف  اأفكر  ال 

لوحاتي حالياً.

- لو جمعت لوحات الفنان ناجي 

اأبرز  الدو�سري كم لوحة لديك؟ وما 

امل�ساركات الأعمالك؟

لدي فقط ٦ اأعمال فنية مكتملة، 

يف  م�ساركة  اأي  يل  لي�ص  ولالأ�سف 

منا�سبات  اأو  معار�ص  اأو  مهرجانات 

حتى االآن.

- كلمة اأخرية؟

ال�سمري  ف��ه��د  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ك��ر 

ورئي�ص  يل  وت�سجيعه،  دعمه  على 

فهد  الدكتور  الفنية  الرتبية  ق�سم 

الفهيد على توجيهاته لنا كما اود ان 

يف  او  اجلامعة  بهو  يف  يعر�سالعمل 

حمطة قطار اجلامعة ،، و�سكرا لكم

الدوسري: المستقبل الوظيفي لتخصص 
التربية الفنية ال يقتصر على التعليم
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عندي لوحة مقاس ٢٠٠*١٠٠سم تعبر عن 
التراث وال أفكر في بيع لوحاتي حاليًا

تخصص التربية الفنية بيئة خصبة الكتشاف 
وتنمية المواهب وفي ذات الوقت مهنة

اأجنز عماًل فنيًا فريدًا ي�ضم 6 لوحات يف عمل واحد

الدو�سري

6 لوحات يف عمل واحد



تطبيقاً  واملعلومات  احلا�سب  علوم  كلية  طالبات  من  جمموعة  اأطلقت 

متميزاً يدعى »م�سري« وهو تطبيق ترفيهي تعليمي ي�ستهدف الأطفال ال�سم 

و�سعاف ال�سمع من عمر 4 - 7 �سنوات لتعليمهم الأ�سا�سيات »الأحرف - 

الأرقام - الألوان - الأ�سكال« بقالب ترفيهي ممتع با�ستخدام لغة الإ�سارة 

وبت�سمني تقنية معاجلة ال�سور.

الطالبات من تخ�س�ص نظم املعلومات بكلية علوم احلا�سب واملعلومات، 

هيا  الرميح،  هيفاء  الللهللال،  غللادة  اليحيى،  بللرنللاوي، جلني  نللدى  وهللن: 

الن�سيف، باإ�سراف د. �سارة الب�سام، اأ. اأروى التميم، ورغم اأن التطبيق مل 

يتم اإطاقه اأو ف�سحه حتى الآن ب�سكل ر�سمي اإل اأنه تطبيق للطالبات داخل 

كلية علوم احلا�سب واملعلومات.

فكرة امل�شروع

»ال�سم  الإعاقة وحتديداً  ذوي  احتياج جمتمع  من  امل�سروع  فكرة  نبعت 

يف  املاألوف  عن  خمتلفة  ترفيهية  تعليمية  م�سادر  اإىل  ال�سمع«  و�سعاف 

يف  نادرة  الرتفيهية  التعليمية  امل�سادر  تعد  حيث  الأطفال،  ريا�ص  مرحلة 

وطننا العربي، لذلك مت ال�سعي من خال اإ�سدار هذا التطبيق ل�سد هذا 

اأ�سهر بداأت من  التطبيق ٨  ا�ستغرقت مدة تنفيذ  النق�ص والحتياج، وقد 

حتديد الفكرة اإىل ظهور التطبيق.

�شعوبات وعقبات

واجهت فريق العمل عدة م�ساكل و�سعوبات وعقبات اأثناء تنفيذ امل�سروع، 

�سملت التوا�سل مع اأولياء الأمور واأطفالهم ال�سم و�سعاف ال�سمع، والعمل 

عن بعد خال جائحة كورونا، اإ�سافة ل�سعوبة اإدارة وتن�سيق الوقت، لكن مت 

بف�سل اهلل ثم بتعاون اجلميع جتاوز تلك امل�ساكل والعقبات.

م�شارك يف امل�شابقات

تطبيق  فهو  الآن  حتى  فعليا  اإطاقه  يتم  مل  »م�سري«  تطبيق  اأن  ورغللم 

لطالبات داخل كلية علوم احلا�سب واملعلومات، اإل اأنه يعد من التطبيقات 

لتقدمي  �سعود  امللك  �سعي جامعة  ويدل على  املجتمع،  التي تخدم  الرائعة 

ذلك  على  وبناء  والفر�ص،  بللالأدوات  وتزويدهم  املنا�سب  بال�سكل  طابها 

وتاأهل  والعاملية،  املحلية  امل�سابقات  يف  التطبيق  بهذا  العمل  فريق  �سارك 

التطبيق للمرحلة النهائية جلائزة البتكار الرقمي التابعة لوزارة الت�سالت 

وتقنية املعلومات.

واأهللداف  مهام  مقدمة  يف  ياأتي 

الطابية،  احلللقللوق  حماية  وحلللدة 

من  املللقللدمللة  اللل�للسللكللاوى  ا�ستقبال 

وتظلماتهم  والللطللالللبللات  الللطللاب 

وذلك من  فيها،  والف�سل  والتحقيق 

خال جلان الوحدة الفرعية الكائنة 

يبلغ عددها  والتي  بكليات اجلامعة 

جلنة  و»15«  للطاب  جلنة   »22«

للطالبات، وكذلك من خال اللجنة 

الللدائللمللة لللوحللدة حللمللايللة احلللقللوق 

مببنى  اجلللامللعللة  مبللركللز  الطابية 

الثالث وفرعها يف مركز  الدور   17
اجلامعة للبنات.

وتظلمات �شكاوى 

والتقارير  لاإح�سائيات  وطبقاً 

فللقللد بلللللغ عللللدد اللل�للسللكللاوى الللتللي 

املختلفة  بلجانها  الوحدة  ا�ستقبلتها 

يف عام1441هل »43« �سكوى وتظلم، 

الطابية  ال�ست�سارات  عللدد  وبلغ 

التي قدمتها اللجنة الدائمة بوحدة 

عام  يف  الطابية  احلللقللوق  حماية 

قانونية  ا�ست�سارة   »519« 1441هل 
امل�ست�سارين  بوا�سطة  جميعها  متت 

ع�سوية  يف  امل�ساركني  القانونيني 

اجلامعة  مبللركللز  الللدائللمللة  اللجنة 

ومركز اجلامعة للطالبات.

تعريفية لقاءات 

تعريفية  لللقللاءات  عللقللد  مت  كللمللا 

خمتلف  مللع  دوريلللة  ب�سفة  للوحدة 

فيها  يتم  اجلامعة  بكليات  الطاب 

الطالب  والللتللزامللات  حللقللوق  بلليللان 

املنظمة  القواعد  و�سرح  اجلامعي 

لعمل وحدة حماية احلقوق الطابية 

والتظلمات  ال�سكاوى  تقدمي  وكيفية 

ال�سوء  واإلللقللاء  الوحدة  اأمللام جلللان 

بائحة  الللللواردة  امللللواد  اأهلللم  على 

باجلامعة  والخللتللبللارات  الللدرا�للسللة 

واللللرد على تلل�للسللاوؤلت الللطللاب يف 

نهاية اللقاءات .

الوحدة فكرة 

حماية  وحدة  اإن�ساء  فكرة  جاءت 

امللك  بجامعة  الطابية  احلللقللوق 

بالغة  وروؤيللللة  فل�سفة  نللتللاج  �سعود 

عنه  يثمر  اأن  ميكن  ملللا  الإيجابية 

اإمنللاء  من  الوحدة  هللذه  مثل  وجللود 

والإن�ساف  بالعدل  املطالبة  لثقافة 

دفع  نحو  املللبللادرة  ملفهوم  وتر�سيخ 

الذى  اجلامعى  الطالب  لدى  الظلم 

هو ذخرية امل�ستقبل واأهم لبنات بناء 

النه�سة ال�سعودية املعا�سرة.

الوحدة اأهداف 

والتزامات  حقوق  وثيقة  تهدف 

الطالب اجلامعى اإىل توعية الطاب 

بحقوقهم الإكادميية واخلدمية التى 

تقدمها لهم اجلامعة وفقاً لإمكاناتها 

وكيفية احل�سول على هذه احلقوق 

واجلهة املخت�سة بذلك. كما تهدف 

جتللاه  بللالللتللزامللاتللهللم  توعيتهم  اإىل 

اجلامعة وذلك حر�ساً من اجلامعة 

وما  الأكللادميللي  العمل  جللودة  على 

يرتبط به ذلك الأمر من �سلة وثيقة 

بللني الللطللالللب مللن جللهللة والأ�للسللتللاذ 

اجلللامللعللي والأجلللهلللزة واللللوحلللدات 

اجلامعية من جهة اأخرى، وما ينبغي 

العاقة  تلك  حللال  عليه  يكون  اأن 

من ال�سفافية والو�سوح مع خمتلف 

مكونات العمل اجلامعي يف جمالته 

املختلفة.

والإ�شافة احلذف 

ت�سجيله  تعديل  للطالب  ميكن 

بللاإ�للسللافللة وحلللذف مللقللررات خللال 

الأ�سبوع الأول من الف�سل الدرا�سي 

كل  اأو  بع�ص  وحللذف  ال�سيفي،  اأو 

املقررات خال الأ�سبوعني الأوليني 

من الف�سل الدرا�سي وفق ال�سوابط 

الآتية.

احلذف: �شروط 

اللل�للسللاعللات  علللدد  يللقللل  ل  اأن   -

للعبء  الأدنللى  احلد  عن  الدرا�سية 

الدرا�سي امل�سموح بة للت�سجيل.

امللللراد حذفه  املللقللرر  كللان  اإذا   -

اآخللر،  مقرر  مللع  م�ساحباً  متطلباً 

فا يحق للطالب حذفه اإل بحذف 

املقررين معاً.

الإ�شافة: �شروط 

– عدم وجود تعار�ص يف اجلدول.
اخلطة  �سمن  املقرر  يكون  اأن   -

الدرا�سية اأو املقررات الختيارية اأو 

احلرة املعتمدة اإن وجدت.

اللل�للسللعللبللة  مللقللاعللد يف  تلللوفلللر   -

املطلوبة.

- عدم وجود متطلب �سابق.

- عدم جتاوز احلد الأعلى للعبء 

الدرا�سي امل�سموح بة للت�سجيل وفقاً 

للمعدل الرتاكمي للطالب.

ال�شكاوى اإحدى  رف�ض 

اإىل  ب�سكوى  الطاب  اأحد  تقدم 

الطابية،  احلللقللوق  حماية  وحللدة 

من  متكينه  عدم  من  فيها  يت�سرر 

درا�سي،  ف�سل  حذف  طلب  تنفيذ 

كان قد تقدم به للكلية التي يدر�ص 

التي  الكلية  من  وبال�ستف�سار  بها. 

اأنه تقدم  اإليها الطالب تبني  ينتمي 

بطلب احلذف عقب انتهاء املواعيد 

الدرا�سة  بائحة  املحددة  النظامية 

اأن  تتطلب  والللتللي  والخللتللبللارات، 

قبل  احلذف  بطلب  الطالب  يتقدم 

النهائية بخم�سة  موعد الختبارات 

اأ�سابيع على الأقل، وهو ما مل يلتزم 

به الطالب ال�ساكي، والذي تبني اأنه 

انتهاء  عقب  احلللذف  بطلب  تقدم 

ما  وهللو  للحذف،  النظامية  املللدة 

املقدمة  ال�سكوى  رف�ص  اإىل  اأدى 

منه.
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أنشأه كوكبة من طالبات كلية علوم الحاسب والمعلومات

ترسخ ثقافة المطالبة بالعدل واإلنصاف ودفع الظلم

»مشير« تطبيق تعليمي ترفيهي يستهدف 
األطفال الصم وضعاف السمع

الحقوق الطالبية: 43 شكوى وتظلمًا
و519 استشارة خالل عام 1441هـ

يعلم األطفال األساسيات بقالب ممتع باستخدام لغة 
اإلشارة وتضمين تقنية معالجة الصور

تأهل للمرحلة النهائية لجائزة االبتكار الرقمي التابعة 
لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
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»الفطر« عالج سحري لالكتئاب
�أن  �إىل  حديثة  در����س��ة  تو�سلت 

قد  �لفطر  يوجد يف  مركبا خم��در� 

لالكتئاب،  �سحريا«  »عالجا  يكون 

�ل��ع��ادي��ة  �لأدوي�����ة  فعالية  وبنف�س 

�مل�سادة للمر�س �لذي يعاين ب�سببه 

كثريون حول �لعامل.

وق������ارن ب���اح���ث���ون ب��ري��ط��ان��ي��ون 

ب���ن �لإم���ك���ان���ات �ل��ع��الج��ي��ة مل���ادة 

�لفطر،  يف  �ملوجود  »�سيلو�سيبن« 

�مل�ساد  »�إ�سكيتالوبر�م«  دو�ء  وبن 

يعانون  �سخ�سا   59 لدى  لالكتئاب، 

�كتئابا متو�سطا   �إىل �سديد�، وذلك 

�أنه  ووج��دو�  �أ�سابيع،   6 م��د�ر  على 

�لكتئاب  درج���ات  �نخفا�س  رغ��م 

ل��دى م��ن ت��ن��اول��و� �مل���ادة و�ل����دو�ء، 

فاإن �لنخفا�س كان ب�سرعة وحجم 

�أك���ر ل���دى �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن ت��ن��اول��و� 

»�سيلو�سيبن« �ملوجودة يف �لفطر.

�لباحثون  ح��ذر  فقد  ذل��ك،  وم��ع 

بن  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  �مل��ق��ارن��ة  �أن  م���ن 

�لكتئاب  وم�����س��اد  »�سيلو�سيبن« 

دللة  ذ�ت  تكن  »�إ�سكيتالوبر�م«، مل 

ي�ستدعي  �ل��ذي  �لأم���ر  �إح�سائية، 

�إج��ر�ء جت��ارب على ع��دد �أك��ر من 

ما  للتحقق  �أط��ول،  ولفرتة  �ملر�سى 

�أن  ميكن  �لفطري  �ملركب  ك��ان  �إذ� 

من  فاعلية  �أك��ر  �أو  �أف�سل  يكون 

م�ساد�ت �لكتئاب �ملعروفة.

وبح�سب ت�سريحات نقلتها �سبكة 

»�سكاي نيوز« و�سحيفة »ديلي ميل« 

روبن  �لدكتور  ق��ال  �لريطانيتان، 

ك���اره���ارت ه��اري�����س، رئ��ي�����س مركز 

�أبحاث �لتخدير يف �إمريال كوليدج 

»تتمثل  �لدر��سة:  ق��اد  �ل��ذي  لندن 

�ل��در����س��ة يف تعريف  �أه��م��ي��ة ه��ذه 

�ل�سيلو�سيبن  ع���الج  ب���اأن  �ل��ن��ا���س 

ميكن �أن يكون �أف�سل من �أدوية �أكر 

�سيوعا م�سادة لالكتئاب«.

ن��ات،  ديفيد  �لروفي�سور  وق��ال 

�لنف�سية  �لأدوي���ة  علم  يف  �ملخت�س 

و�لع�سبية يف �إمريال كوليدج لندن: 

 30 �لتاأثري خ��الل ح��و�يل  »ي��رت�ك��م 

�إىل 40 دقيقة، وبعد ذلك، بالن�سبة 

�مل��ادة  ت��اأث��ري  ميتد  �ل��ن��ا���س،  ملعظم 

حلو�يل 3 �إىل 4 �ساعات«.

يف  ن�سرت  �لتي  للدر��سة  وفقا 

�أوف  ج��ورن��ال  �إنغالند  »نيو  جملة 

�لأ�سخا�س  �أظهر  فقد  ميدي�سن«، 

�لذين عوجلو� بال�سيلو�سيبن حت�سنا 

باملتعة  �ل�����س��ع��ور  ع��ل��ى  �ل��ق��درة  يف 

و�نخفا�سا  �مل�ساعر،  عن  و�لتعبري 

�أكر يف �لقلق و�لتفكري يف �لنتحار، 

وزيادة م�ساعر �لرفاهية.

أدلة حاسمة تنسف فرضية انتقال كورونا عبر األسطح

هل جربت االعتذار لطفلك!

ب��ع��د �أ���س��ه��ر �أم�����س��اه��ا مالين 

�لنا�س حول �لعامل يعقمون �لأ�سطح 

و�مل�سرتيات، جتنباً لنتقال »كورونا« 

�لأدل��ة  من  مزيد�  �أن  يبدو  عرها، 

�ل�ساطعة طرحت على طاولة �لعلماء، 

نبذت فر�سية �نتقال فريو�س كورونا 

عر �لأ�سطح.

فقد جمع �ستة خر�ء من �ململكة 

وكند�،  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ملتحدة 

�لفريو�س  �أن  ثابتة وقوية على  �أدل��ة 

 – كوفيد  ملر�س  �مل�سبب  �مل�ستجد، 

طريق  ع��ن  �ل��غ��ال��ب  يف  ينتقل   19
�لهو�ء، ولي�س �لقطر�ت �أو �لأ�سطح �أو 

غريها. ووفقاً للتقييم �جلديد �لذي 

ن�سره �لباحثون، يف جملة »لن�سيت« 

خو�سيه  �أو���س��ح  �لعريقة،  �لطبية 

لوي�س جيمينيز، �لكيميائي يف �ملعهد 

�لتعاوين لالأبحاث يف �لعلوم �لبيئية 

و�أحد  �لأمريكية،  كولور�دو  وجامعة 

�لأدل��ة  �أن  �لدر��سة،  يف  �مل�ساركن 

�لتي مت جمعها حول �نتقال �لعدوى 

عن طريق �جلو �ساحقة، بينما �لأدلة 

�لتي تدعم �نتقال �لقطري�ت �لكبرية 

تكاد تكون معدومة.

�لعاملية  كما دعا منظمة �ل�سحة 

ووكالت �ل�سحة �لعامة �لأخرى �إىل 

مع  �لعدوى  لنتقال  و�سفها  تكييف 

�لأدل��ة �لعلمية �جلديدة، بحيث يتم 

�لرتكيز على �حلد من �نتقال �لعدوى 

عر �لهو�ء، ل عر �لأ�سطح.

تري�س  ق���ال  �ل�����س��ي��اق،  ويف ه���ذ� 

�أك�����س��ف��ورد،  جامعة  م��ن  جرينهالغ 

�ملوؤلف �لرئي�سي للدر��سة: هذ� �لعمل 

�جلديد له �آثار خطرية على تد�بري 

للتخفيف  �مل�سممة  �لعامة  �ل�سحة 

من �لوباء، فاأولً، ينبغي �إعطاء تد�بري 

�لوقاية من �لقطر�ت مثل ��ستخد�م 

وتنظيف  �ليدين  وغ�سل  �ملطهر�ت 

تد�بري  م��ن  �أق��ل  تركيز�ً  �لأ���س��ط��ح، 

�لوقاية من �لعدوى �ملحمولة يف �لهو�ء 

مثل و�سع �لكمامة، و�لتي تتعامل مع 

��ستن�ساق �جل�سيمات �ملعدية �لعالقة 

كان  »�إذ�  قائاًل:  و�أ�ساف  �لهو�ء.  يف 

�لهو�ء  عر  ينتقل  �ملعدي  �لفريو�س 

�أن  �ملحتمل  فمن  �لأول،  �ملقام  يف 

ي�ستن�سق  ما عندما  ي�ساب �سخ�س 

�لهباء �جلوي �لناجت عن زفري �سخ�س 

م�ساب �أو حديثه �أو �سر�خه �أو غنائه 

�أو عط�سه، لذ� فاإن �إجر�ء�ت �لتحكم 

�ملحمولة جو�ً ت�سمل �لتهوية، وتنقية 

ومقد�ر  �لزدح����ام،  وتقليل  �ل��ه��و�ء، 

�لأ�سخا�س يف  يق�سيه  �لذي  �لوقت 

�لد�خل، و�رتد�ء �لكمامة يف �أي مكان 

يف �لد�خل، و�لهتمام بجودة �لكمامة 

معد�ت  �أع��ل��ى  و�ت��خ��اذ  ومالءمتها، 

�حلماية �ل�سخ�سية �خلا�سة بالرعاية 

تتطلب  �لذين  للموظفن  �ل�سحية 

باأ�سخا�س  �ت�سالً  عملهم  طبيعة 

يحتمل �أن يكونو� م�سابن �أو حاملن 

للفريو�س.

تقول خبرية علم �لجتماع، ماليا 

وولن، يف �سحيفة نيويورك تاميز، 

�إننا يف �لعادة، نقول لأبنائنا: »�ذهب 

�أن  ميكننا  لكن  لأخ��ي��ك«،  و�ع��ت��ذر 

�إذ� كنا نحن  �أف�سل  نعطيهم درو�ساً 

��ستعد�د لتقدمي �لعتذ�ر لهم  على 

�إذ� �رتكبنا خطاأ بحقهم، كما يقول 

جريميي روك�ستايرت، �أ�ستاذ �لإر�ساد 

يف �إحدى �ملد�ر�س يف مدينة �سانت 

لوي�س بولية مونتانا �لأمريكية.

�أبحاثه  روك�ستايرت  ب��د�أ  عندما 

كلية  �لع��ت��ذ�ر�ت يف  مو�سوع  حول 

�أنه  حريته  �أث��ار  �لعليا،  �لدر��سات 

مل يجد �سوى �لقليل من �لدر��سات 

�ل��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى �ع���ت���ذ�ر �لآب����اء 

ل��الأط��ف��ال، ويف ر���س��ال��ة �ل��دك��ت��ور�ه 

�آر�ء  با�ستطالع  ق��ام  ب��ه،  �خلا�سة 

و�لأمهات،  �لآب��اء  من  327 �سخ�ساً 
يعتذرون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  �أن  ووج��د 

بناء  من  متكنو�  لأطفالهم  بانتظام 

رو�بط قوية مع �أبنائهم.

ل تتجاهل م�ساعرهم

�لع��ت��ذ�ر  �أن  روك�����س��ت��اي��رت  ي��ق��ر 

�سعب، وهو بالن�سبة للبع�س »�أ�سبه 

طفاًل  جرحت  �إذ�  ولكن  ب��امل��وت«، 

تتجاهل  فال  �أفعالك،  �أو  بكلماتك 

م�����س��اع��ره، و�ظ���ه���ر ل���ه ���س��ع��ورك 

بالذنب، وجاهر باعرت�فك باخلطاأ، 

�سع عينك يف عن طفلك وقل له: 

»�آ�سف، �عذرين، لقد كنت خمطئاً«.

ولكن، ل د�عي لالعتذ�ر عن و�سع 

قو�عد لطفلك، كاأن متنعه من تناول 

�حللويات قبل وجبة �لع�ساء، فيلقي 

بالبكاء  وياأخذ  �لأر���س  على  بنف�سه 

عند  عاطفي  خلل  فهذ�  و�ل�سر�خ. 

كنت  �إذ�  �أما  عندك،  ولي�س  �لطفل 

�أنت من ينفجر غا�سباً ول ت�ستطيع 

�ل�سيطرة على نف�سك، فال تتاأخر يف 

�لعتذ�ر. يقول روك�ستايرت: »�إذ� كنت 

تريد منهم �أن يتحّملو� �مل�سوؤولية عن 

�أفعالهم، عليك �أن تفعل ذلك �أولً«. 

على  �سغري  �لطفل  �أن  تفرت�س  ل 

وجد  فقد  �لأم����ور،  ه��ذه  مثل  فهم 

�لباحثون �أن �لأطفال يف �سن �لثالثة 

على  ويتعّرفون  �لأخ���الق  ي��درك��ون 

�لأخطاء �لتي ت�ستحق �لعتذ�ر.

دعه ي�سمع ندمك

�لأع�������ذ�ر  �إي����ج����اد  ل حت������اول 

لتجاوز�تك، كالقول: »�أنا �آ�سف لأنني 

و�أن��ت  �ملخطئ  �أن��ت  لكن  �سرخت، 

تقت�سم  ول  �مل�سكلة«.  يف  �ملت�سبب 

�آ���س��ف لأين  �ل��ل��وم م��ع طفلك »�أن���ا 

مناق�سة  وميكنك  ت�ساجرنا«.  و�أمك 

منف�سل،  ب�سكل  معه  طفلك  �سلوك 

ندمك  ي�سمع  �أولً  �لطفل  دع  ولكن 

�ل�سريح  و�عتذ�رك  �مل�سروط  غري 

عما فعلت. �ساأل روك�ستايرت طالبه 

يف ��ستطالع للر�أي عن عدد �ملر�ت 

�لتي �عتذر فيها �أحد و�لديهم لهم. 

�لإجابة هي  تكون  ما  »غالباً  يقول: 

�مل��ر�ت«.  �أو �سفر من  م��رة و�ح��دة 

ي��رتدد �سدى  �أن  ذل��ك، ميكن  وم��ع 

�لعرت�ف بالندم و�لعتذ�ر لأجيال.

�ل�ستطالع  يف  �لآب���اء  �أف���اد  فقد 

باأن �لآب��اء، �لذين تلقو� �عتذ�ر�ً من 

و�لديهم يف �ملا�سي، �أنهم �أقرب �إىل 

�أن��ه  ر�ك�ستايرت  ويو�سح  �أطفالهم. 

�آذيته؛ ميكن  �لذي  �لطفل  رمبا كر 

�أن يكون �لعتذ�ر مفيد�ً بعد �سنو�ت 

ورمبا عقود، لكن »مل يفت �لأو�ن بعد 

لالعتذ�ر«.

ما العالقة بين »اإلجهاض 
المتكرر« والبدانة أو النحافة!

ل�سقوط �جلنن  �ملر�أة  تعر�س  �أن خطر  بريطانية من  در��سة  حذرت 

�ملتكرر يزيد بن�سبة %70 �إذ� كانت تعاين من �ل�سمنة.

جامعة  من  باحثون  �أج��رى  �لريطانية،  ميل«  »ديلي  ن�سرته  ملا  وفقا 

�ساوثهامبتون مر�جعة للعديد من �لدر��سات �حلالية حول مر�س »فقد�ن 

�حلمل �ملتكرر«، ل�ستك�ساف �لعو�مل �مل�سببة له و�لتي ميكن �أن ترتبط 

باأ�سلوب �حلياة.

لديهن  �أي  �ل��وزن،  نق�س  �أو  �ل��وزن  زي��ادة  يعانن من  �لالتي  �أن  تبن 

موؤ�سر كتلة �جل�سم BMI بن 25-30 �أو �أقل من 18.5، على �لتو�يل 

– هن �ملعر�سات خلطر متز�يد من �سقوط �جلنن، �لذي يعد �أحد �أكر 
�مل�ساعفات �سيوًعا خالل �لفرت�ت �ملبكرة من �حلمل، ويوؤثر ب�سكل �سلبي 

على حو�يل 15 �إىل %20 من �لأمهات �حلو�مل.

تعر�ست  �إذ�  �ملتكرر«  �حلمل  »فقد�ن  باأنها  �حلالت  ت�سخي�س  ويتم 

�أن هذه  من  �لرغم  وعلى  �أك��ر،  �أو  متتالين  مبكرين  لإجها�سن  �مل��ر�أة 

�حلالة تُن�سب غالًبا للعديد من �لعو�مل �لطبية وتاأثري�ت منط �حلياة �إل 

�أن حو�يل ن�سف �حلالت مل ميكن تف�سريها ب�سكل علمي طبي.

�أو زيادة �لوزن كالهما خطر، وت�سمنت  وح�سب �لدر��سة فاإن نق�س 

�لدر��سة �ستة ع�سر بحًثا و�أظهرت �أن نق�س �لوزن �أو زيادة �لوزن يزيد 

ب�سكل كبري من خطر فقد �حلمل مرتن متتاليتن، و�أو�سحت �أن �لن�ساء 

�للو�تي لديهن موؤ�سر كتلة ج�سم �أكر من 25 »ز�ئد�ت وزن« �أو 30 فاأكر 

بن�سبة  يزيد  �لإجها�س  ملزيد من  تعر�سهن  فاإن خطر  »�سمنة مفرطة«، 

%20 و%70 على �لتو�يل«.
�إىل جانب �ملخاطر �لتي تتعر�س لها �لن�ساء �للو�تي يعانن من زيادة 

جنن  فقد  حالت  من حدوث  �أي�ًسا  �لباحثون  حذر  �ل�سمنة،  �أو  �لوزن 

متتالية �أعلى بن �لن�ساء �لالئي يعانن من نق�س �لوزن، حيث يقل موؤ�سر 

كتلة �جل�سم عن 18.5.

�لن�ساء  �لتوليد و�أمر��س  �لباحث �مل�سارك يف �لدر��سة وطبيب  وقال 

جورج �سرييان: �إنه على �لرغم من �أن �لدر��سة مل تتو�سل ب�سكل قاطع �إىل 

�أي �رتباط بن فقد�ن �حلمل �ملتكرر ومعايري منط �حلياة مثل �لتدخن 

و�لكافين؛ �إل �أنه من �ل�سروري �أن يتم �إجر�ء مزيد من �لأبحاث �لقائمة 

�لكامل لختيار�ت  �لتاأثري  لتحديد  �ل�سريرية  و�لتجارب  �ملالحظة  على 

منط �حلياة �ملختلفة على نتائج �حلمل، م�سرًي� �إىل �أن نتائج �ملر�جعة 

�لتي  �أحد عو�مل �خلطر  �لوزن هو  �أن  �إىل  �لآن  �لعلمية خل�ست حتى 

ت�ستحق �لهتمام.



اأ�شبحت مت�شفحات الويب ت�شبه 

الت�شغيل،  اأن��ظ��م��ة  ك��ب��ر  ح��د  اإىل 

الإنتاجية  على  احلفاظ  يكون  وقد 

بع�ض  يف  حت��دًي��ا  البيئات  تلك  يف 

اأن  ال�شبب يف  هو  وه��ذا  الأح��ي��ان، 

جديدة  ميزات  يقدم  كروم  مت�شفح 

لزيادة اإنتاجيتك.

وب������داأت ���ش��رك��ة ج��وج��ل ب��ط��رح 

مت�شفح  م��ن   90 ل���إ���ش��دار  م��ي��زة 

رابط  اإن�شاء  لك  تتيح  التي  ك��روم، 

جزء  اإىل  مبا�شرة  الأ�شخا�ض  ينقل 

ال�شفحة الذي حددته.

التكنولوجيا  عم�قة  واأط��ل��ق��ت 

العام  يف  الإمكانية  هذه  الأ�شل  يف 

ت�شمى  للمت�شفح  كاإ�شافة  املا�شي 

 ،Link to Text Fragment
ج���زًءا  الآن  اأ���ش��ب��ح��ت  اأن  وب��ع��د 

ر�شمًيا من مت�شفح كروم نف�شه، لن 

اإ�شايف  اأي �شيء  اإىل تثبيت  ت�شطر 

ل�شتخدامها بعد الآن.

�شبيل  ع��ل��ى  ت��ري��د،  ك��ن��ت  واإذا 

جزء  اإىل  الأ�شخا�ض  توجيه  املثال، 

طيور  ع��ن  ويكيبيديا  �شفحة  م��ن 

عدم  ع��ن  يتحدث  ال��ذي  البطريق 

عليك  ما  فكل  الب�شر،  من  خوفهم 

فعله هو حتديد هذا املقطع، والنقر 

 Copy بزر الفاأرة الأمين ثم اختيار

.link to highlight
عنوان  اإر�شال  ذلك  بعد  وميكنك 

URL هذا، الذي ينتهي بع�مة #، 
اأي �شخ�ض تريده، وعندما يتم  اإىل 

اإىل  نقلهم  يجري  ال�شفحة،  حتميل 

ذلك اجلزء من الن�ض بدلً من اأعلى 

مقالة ويكيبيديا.

وقد تكون هذه امليزة مفيدة جًدا 

للط�ب والزم�ء الذين يعملون مًعا، 

اأو حتى لأي �شخ�ض يحب م�شاركة 

الأ�شياء الع�شوائية مع الأ�شدقاء.

طريقها  ب�����ش��ق  امل���ي���زة  وب������داأت 

لأجهزة  ك��روم  مت�شفح  ن�شخة  اإىل 

احلوا�شيب املكتبية واأجهزة اأندرويد، 

فاإن   ،iOS مل�شتخدمي  بالن�شبة  اأما 

 Copy link to highlight ميزة

قادمة قريًبا اإىل املن�شة.

عار�ض  ��ا  اأي�����شً جوجل  واأط��ل��ق��ت 

PDF جديًدا للمت�شفح، الذي يقدم 
عر�ًشا من �شفحتني و�شريط اأدوات 

والت�شغر  التكبر  لك  يتيح  جديد 

واحلفظ  ال�شفحة  اإىل  والن��ت��ق��ال 

والطباعة بنقرة واحدة.

البحث  م��ي��زات  جوجل  وط���ورت 

وجمموعات  التبويب  ع���م��ات  يف 

ع�����م����ات ال���ت���ب���وي���ب مل�����ش��اع��دة 

اإع���ادة  الآن  ومي��ك��ن  امل�شتخدمني، 

الكثرة  التبويب  ع���م��ات  ت�شمية 

و�شفي  ن�ض  خ���ل  م��ن  املفتوحة 

 Alt ميكنك روؤيته عند ال�شغط على

.+ Tab
���ا عن  وحت���دث���ت ج��وج��ل اأي�������شً

ك��روم  مت�شفح  فريق  قيام  كيفية 

املعاجلة  وح��دة  ا�شتخدام  بتقليل 

وك�شفت  اأي�ًشا،  للمت�شفح  املركزية 

التبويب  ع�مات  جتميد  ميزة  اأن 

�شتكون  امل��خ��ف��ي��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ات 

هذه  ت�شغيل  وعند  قريًبا،  متاحة 

التبويب  ع�مات  ت�شتخدم  امليزة، 

معاجلة  ووح����دة  ذاك����رة  امل��خ��ف��ي��ة 

اأقل. مركزية 

ميزات جديدة بمتصفح كروم ترفع مستوى إنتاجيتك 

عن  موؤخراً  غوغل  �شركة  ك�شفت 

اإىل  اإ�شافتها  مت��ت  ج��دي��دة  م��ي��زة 

تقدمها  التي  اإي��رث«  »غوغل  خدمة 

على  امل�شتخدم  ت�شاعد  ال�شركة، 

التي  التغرات  اأب��رز  على  الط���ع 

حول  خمتلفة  م��واق��ع  على  ط���راأت 

و�شتتيح  عقود،  مدى  على  الأر���ض، 

حتمل  ال��ت��ي  اجل��دي��دة،  اخلا�شية 

للم�شتخدمني  لب�����ض«،  »ت��امي  ا�شم 

ا���ش��ت��ك�����ش��اف ت��ط��ور امل���واق���ع على 

اخلريطة حول العامل.

فريقها  اأن  ال�شركة  واأو���ش��ح��ت 

قام بجمع ما ل يقل عن 24 مليون 

ال�شناعية  الأقمار  التقطتها  �شورة 

لكوكب الأر�ض على مدى 37 عاماً.

امل�����ش��وؤول��ة يف  ق��ال��ت  اإىل ذل���ك 

غوغل، ريبيكا مور: »مع تامي لب�ض 

يف غوغل اإيرث، لدينا �شورة اأو�شح 

مبتناول اأيدينا حول كوكبنا املتغر«، 

اجلديدة  اخلا�شية  اأن  اإىل  لفتة 

بل  فح�شب،  امل�شك�ت  تعر�ض  »ل 

الظواهر  جانب  اإىل  احللول،  حتى 

على  جتلت  التي  الفتانة  الطبيعية 

مدى عقود«.

على  �شتعمل  اأنها  غوغل  واأك��دت 

اإ�شافة �شور جديدة لهذه امليزة على 

مدى العقد املقبل.

ت��ت��ي��ح  امل����ي����زة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

من  العديد  متابعة  للم�شتخدمني 

الأحداث التي ت�شهدها مناطق عدة 

حول العامل، مبا ي�شمل تاأثر التغر 

يف  حرائق  ي�شاحبه  ال��ذي  املناخي 

بقع  يف  وذوبان  وفي�شانات  الغابات 

جليدية عدة.

عن  غوغل  ك�شفت  م��ار���ض،  ويف 

ت�شهيل  ع��ل��ى  تعمل  اأخ����رى  م��ي��زة 

املواقع  ل�شور  امل�شتخدمني  م�شاركة 

ال��ت��ي ي���زورون���ه���ا، وت���ه���دف جلعل 

اخلرائط لي�ض فقط و�شيلة للح�شول 

على الجتاهات، بل و�شيلة ت�شاعد 

على التخطيط للرح�ت اأي�شاً.

ومن خ�ل تطبيق »غوغل اإيرث«، 

على  احل�شول  للم�شتخدمني  ميكن 

اأرقام ال�شركات واملوؤ�ش�شات املحلية، 

اإل��ي��ه��م،  ال��و���ش��ول  كيفية  وم��ع��رف��ة 

مبواقف  تتعلق  معلومات  ومعرفة 

ال�شيارات وكيفية دفع ر�شوم الوقوف 

وم�شاركة جتاربهم مع الآخرين.

اأ�شاف  ك��ان  التطبيق  اأن  يذكر 

تو�شح  املا�شي،  �شبتمرب  يف  ميزة، 

ك��ورون��ا يف  ف��رو���ض  انت�شار  »م��دى 

منطقة معينة«.

»اآر�شر«  �شركة  خطط  اأن  يبدو 

عامل  يف  ث��ورة  �شتحدث  للطران 

ال�شاب  الأعمال  رائد  يقول  النقل. 

يف جمال الطران اآدم غولد�شتاين 

»ما  اإن  ت��ل��غ��راف  دي��ل��ي  ل�شحيفة 

ينطوي  اأن��ه  امل�شروع  يف  يعجبني 

التحدي«. الكثر من  على 

غ��ول��د���ش��ت��اي��ن و���ش��ري��ك��ه ب��ري��ت 

امل�شاركان  املوؤ�ش�شان  هما  اأدك��وك 

ل�����ش��رك��ة اآر����ش���ر ل��ل��ط��ران، وق��د 

مل  التي  ال�شركة  قيمة  اأ�شبحت 

تاأ�شي�شها ث�ث �شنوات  مي�ِض على 

3.8 مليارات دولر،  فقط، حوايل 

ال�شيارة  ل�����ش��راء  ط��ل��ب��ات  وت��ل��ق��ت 

حتى  دولر  مليار  بقيمة  الطائرة 

الآن.

واأب����دت ���ش��رك��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات 

ك��ث��رة م��ث��ل ي��ون��اي��ت��د ول��وف��ت��ه��ان��زا 

ولوكهيد مارتن واجلي�ض الأمركي، 

التي ميكن  ال�شيارة  بهذه  الهتمام 

اأخرى  اإىل  مدينة  من  بها  ال�شفر 

اإىل  ت�شل  وب�شرعة  زهيدة،  بتكلفة 

ومقاعد  ال�شاعة،  يف  ميً�   150
اأ�شخا�ض. اأربعة  ت�شتوعب 

اخل��ط��وة  اأن  اأدك�����وك  وي��و���ش��ح 

�شهادة  على  احل�شول  هي  الأوىل 

من اإدارة الطران الفدرايل بحلول 

ال�شيارة  ت�شغيل  ثم   ،2024 ع��ام 

ع��ل��ى ال���ف���ور يف ل��و���ض اأجن��ل��و���ض 

وم���ي���ام���ي ث���م امل�����دن الأم���رك���ي���ة 

الأخرى، قبل النط�ق اإىل ال�شوق 

العاملية.

لبيع  اآرت�����ش��ر  ���ش��رك��ة  وت��خ��ط��ط 

اأخرى  طران  ل�شركات  الطائرات 

الأج��رة  �شيارات  خدمة  وت�شغيل 

وخ���دم���ات ال�����ش��ح��ن ول���أغ��را���ض 

الفردي،  وال�شتخدام  الع�شكرية 

دولر  مليار  تبلغ  عائدات  وتتوقع 

ع��ام  ب��ع��د   ،2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول 

واح���د ف��ق��ط م��ن اإط���ق��ه��ا، على 

عام  يف  املبلغ  ه��ذا  يت�شاعف  اأن 
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مستقبل جديد لألمن اإللكتروني 
دون كلمة مرور

بالب�شاطة  يت�شم  م�شتقبل  عن  �شيكيور  �شي�شكو  �شركة  ك�شفت 

والفعالية ل�أمن الإلكرتوين ويرتكز على نظام من »Duo« لعتماد 

�شحة البيانات عرب بنية حتتية حمايدة ودون احلاجة لكلمة مرور.

وقالت ال�شركة اإن هذا النظام يندمج ب�ش��شة مع النظام احلايل 

لعتماد �شحة البيانات من »Duo« الذي ت�شتخدمه اأكرث من 25 

األف موؤ�ش�شة على م�شتوى العامل.

�شحة  لعتماد   Duo Security من  اجلديد  النظام  و�شيتيح 

املوؤ�ش�شات؛ تخطي  مل�شتخدمي  املرور  لكلمة  البيانات دون احلاجة 

اآمن اإىل التطبيقات ال�شحابية  كلمة املرور والقيام بت�شجيل دخول 

امل�شمنة يف  البيولوجي  ال�شتدلل  اأو خيارات  الأمان  مفاتيح  عرب 

اأجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف الذكية احلديثة.

فمن  امل��رور،  كلمات  ا�شتخدام  و�شلبيات  عواقب  يعلم  واجلميع 

املمكن اخرتاقها ب�شهولة كما اأنه ي�شعب اإدارتها، الأمر الذي يكلف 

املوؤ�ش�شات مليارات الدولرات �شنوياً، ويعاين امل�شتخدمون من كرثة 

كلمات املرور يف حياتهم ال�شخ�شية واملهنية، كما ت�شكل طلبات اإعادة 

تعيني كلمة املرور جزءاً كبراً من مهام مكاتب الدعم التقني، مما 

ينق�ض اإنتاجية امل�شتخدمني ويرفع تكاليف الدعم التقني ل�أعمال.

»السيارة الطائرة« تحلق في 2024  

اكتشف كيف تغيرت األرض عبر »غوغل إيرث«



ت��ف��اه��م بني  ت��وق��ي��ع م��ذك��رة  مت 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود والأم���ان���ة 

للهالل  العربية  للمنظمة  العامة 

برعاية  الأحمر،  وال�سليب  الأحمر 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

�سالح  حممد  الدكتور  والأكادميية 

تركي  ال��دك��ت��ور  وبح�سور  النمي، 

الأمري  كلية  اآل بكر، عميد  بكر  بن 

للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

ال��ط��ب��ي��ة ال����ط����ارئ����ة، وال���دك���ت���ور 

ع��ب��دامل��ج��ي��د حم��م��د امل����رد وك��ي��ل 

وم��ن  واجل�����ودة،  للتطوير  ال��ك��ل��ي��ة 

ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  املنظمة  ج��ان��ب 

���س��ال��ح ال��ت��وي��ج��ري الأم����ني ال��ع��ام 

الأحمر  للهالل  العربية  للمنظمة 

وال�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر، وال��دك��ت��ور 

م�ست�سار  ال���ه���زاع  ع��ب��دال��رح��م��ن 

العربية  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني 

الأحمر،  وال�سليب  الأحمر  للهالل 

والأ�ستاذ اإبراهيم العثمان م�ست�سار 

الإن�سانية،  لل�سوؤون  العام  الأم��ني 

امل�سرف  ال��ن��ادي  حممد  والدكتور 

على املركز العربي للقانون الدويل 

والإن�ساين. 

من  ال��ع��دي��د  امل��ذك��رة  وتت�سمن 

العام  ال�سالح  مع  املتوافقة  البنود 

لطلبة جامعة  املجال  اإتاحة  اأبرزها 

طالب  خا�ص  وب�سكل  �سعود  امللك 

عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري  كلية 

للخدمات الطبية الطارئة باجلامعة 

التدريبية  اخلدمات  من  لال�ستفادة 

مبختلف  امل��ن��ظ��م��ة  يف  امل���وج���ودة 

الدول العربية، كما �ستتاح للمنظمة 

الكفاءات  من  لال�ستفادة  الفر�سة 

واخل�����رات امل���وج���ودة ب��اجل��ام��ع��ة 

اخلدمات  جمال  يف  بالكلية  ممثلة 

الإن�ساين  والعمل  الطارئة  الطبية 

واإدارة الأزمات والكوارث.

الأغذية  علوم  كلية  ا�ست�سافت 

عادل  املهند�ص  موؤخراً  وال��زراع��ة، 

اجل��م��ع��ة ن���ائ���ب م���دي���ر ���س��ن��دوق 

مع  اجتمع  حيث  الزراعي،  التنمية 

والزراعة  الأغذية  علوم  كلية  وكيل 

حممد  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير 

ق�سم  ورئي�ص  النفي�سة  عبداهلل  بن 

يو�سف  الدكتور  الزراعي  القت�ساد 

واأع�ساء  العمري  عبدالرحمن  بن 

الزراعي،  القت�ساد  ق�سم  جمل�ص 

وت�����س��م��ن ال��ل��ق��اء م��ن��اق�����س��ة اأوج���ه 

�سندوق  ب��ني  امل�ستقبلي  ال��ت��ع��اون 

للتعرف  والكلية  الزراعي  التنمية 

املتبادلة  واخل���رات  الأف��ك��ار  على 

يف جم���ال امل�����س��اري��ع امل��ق��دم��ة من 

ال�سندوق.
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رئي�س اجلامعة يكرم عميد �س�ؤون الطالب ال�سابق د. فهد القريني
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نودع العام الدراسي ونتفاءل بالقادم

د. حسين بن سعيد القحطاني

على مدى عام درا�سي كامل، حاولنا يف �سحيفة »ر�سالة اجلامعة« 

اأن نقدم الأف�سل لقرائنا الأعزاء، رغم ظروف جائحة كورونا، التي من 

تاأثرياتها انخفا�ص ن�سبة الأن�سطة والفعاليات احل�سورية التي كانت 

تزخر بها اجلامعة ومتتلئ بها �سفحات الر�سالة. 

ومع اقرتاب انتهاء العام الدرا�سي، نتذكر النجاح، ونعلن عن القادم، 

ون�سكر من تعاون. 

اآلف  ع�سرات  اإىل  اأ�سبوع  كل  بداية  العدد  باإر�سال  البدء  نتذكر 

القراء عر رابط يحمل ن�سخة اإلكرتونية لل�سحيفة، والكتفاء بطباعة 

كمية حمدودة جداً من الن�سخة الورقية. 

اجلديد  املوقع  ت�سميم  من  النتهاء  وهو  القادم؛  اأه��م  عن  ونعلن 

لل�سحيفة وقرب تد�سينه على موقع اجلامعة مبظهر جديد وخدمات 

ت�سفح حديثة ومريحة.

التعامالت  ومنهم: عمادة  ال�سحيفة،  مع  تعاون  من  ون�سكر جميع 

الإلكرتونية والت�سالت، والأندية الطالبية، وطالبات ق�سم الإعالم، 

اجلامعة  جهات  يف  العامة  والعالقات  الإع��الم  اإدارات  يف  والزمالء 

املختلفة.

نحمل تفاوؤل كبرياً اأن يكون العام الدرا�سي القادم، عام التعايف من 

اأزمة كورونا، وعودة كل منا�سط احلياة الطبيعية اإىل اأف�سل مما كانت 

عليه، وال�ستفادة من الإيجابيات التي خرجت من معطف ال�سلبيات 

املوؤملة لكورونا.

ون�سعر باأمل متزايد يف تطوير التجارب الناجحة التي اأنتجت واقعا 

جديدا يتكيف مع الظروف احلالية وامل�ستقبلية مثل تطوير وت�سريع 

التقنيات التي تقدم اخلدمات عن بعد وال�ستفادة منها قدر المكان. 

اأخرياً، نتفاءل اأن �سفحاتنا القادمة على املوقع اجلديد ويف الن�سخة 

الأ�سبوعية �ستعك�ص مرحلة جديدة للجامعة ومن�سوبيها مليئة بالنجاح 

املتوا�سل والتطور امل�ستمر مب�سيئة اهلل.

برنامج الشراكة يوفر
فرص عمل مرن وتدريب صيفي 

كتب: فهد الفليج 

�سوؤون  بعمادة  الطالبية  ال�سراكة  لرنامج  التابع  املهني  املركز  اأعلن 

ال��ط��الب ع��ن ت��وف��ري ف��ر���ص ال��ت��دري��ب ال�سيفي وال��ع��م��ل امل���رن، وهي 

وال�سركات  اجلهات  بالتعاون مع جمموعة  املهني  املركز  اأطلقها  مبادرة 

فر�ص  لتقدمي  الريا�ص  مدينة  يف  واملكاتب،  واملوؤ�س�سات  والأكادمييات 

التدريب ال�سيفي وفر�ص العمل املرن وذلك جلميع م�ستويات الدرا�سة 

اجلامعية. ويعد املركز املهني اأحد املراكز الرائدة يف تدريب طلبة جامعة 

مبا  و�سركاتها،  ال�سعودية  القطاعات  واأف�سل  اأق��وى  لدى  �سعود  امللك 

يتوافق مع تخ�س�سات الطلبة وم�ستوياتهم، ويهدف املركز ل�سقل خرة 

العمل  �سوق  يف  التخ�س�سات  بجميع  �سعود  امللك  جامعة  طلبة  ومهارة 

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 موؤخراً م�سابقة بعنوان »عمالقة امل�سرح« وذلك 

تزامًنا مع اليوم العاملي للم�سرح، حيث يتم طرح �سوؤال يف عامل امل�سرح 

وت�سمل  تويرت،  يف  امل�سرح  ح�ساب  عر  ن�سره  يتم  الفيديو  خ��الل  من 

تويرت  على  �سعود  امللك  جامعة  م�سرح  ح�ساب  متابعة  امل�سابقة  �سروط 

@ksudrama، عمل رتويت، كتابة الإجابة يف ه�ستاق عمالقة امل�سرح 
جامعة امللك �سعود، ويف ختام امل�سابقة مت توزيع اجلوائز للفائزين وهي 

عبارة عن كوبونات بقيمة 100 ريال لكل فائز.

مذكرة تفاهم بين الجامعة
والمنظمة العربية للهالل األحمر

نائب مدير صندوق التنمية الزراعي
يزور »علوم األغذية«

للت�سجيل يف التدريب ال�سيفي للت�سجيل يف العمل املرن


