
ال��ك��ث��ر م��ن ال��ت��ح��دي��ات ت��واج��ه 

اململكة  خ��ارج  املبتعثني  ال��ط��اب 

التغر  اأن  اإال  ال�سعودية،  العربية 

امل��ف��اج��ئ ال���ذي دخ���ل ال��ع��امل مع 

منط  غر  وال��ذي  ك��ورون��ا  انت�سار 

التحدي  اأ���س��ب��ح  وال��ع��م��ل  احل��ي��اة 

اجلامعة  ل��ط��اب  وخمتلف  اأك���ر 

عا�سوا  فكيف  خارجًيا..  املبتعثني 

؟!  وظ��روف��ه��ا  ومرحلتها  حلظتها 

عليه  �سنتعرف  وغره  ذلك  كل   ..

ا�ستطاعنا  ح�سيلة  خ���ال  م��ن 

املبتعثني..  للطاب 

اأ�����س����ع����ب ف��������رات جت���رب���ت���ي 

الدرا�سية

يف البداية يقول طال ال�سرثي، 

اأري��زون��ا  والي���ة  بجامعة  املبتعث 

ال�سحافة  ك��ل��ي��ة  يف  اأم��ري��ك��ا،   –
اجلماهري: واالت�سال 

ك���ان���ت اأزم������ة ك����ورون����ا م��ل��ي��ئ��ة 

التغر  اإىل  بالنظر  ب��ال��ت��ح��دي��ات 

امل��ف��اج��ئ ال���ذي ط���راأ ع��ل��ى منط 

التي  االإج��ب��اري��ة  وبالعزلة  احلياة 

الأ�سباب  ت��ارة  لها  م�سطراً  كنت 

�سخ�سية  الأ�سباب  وتارة  موؤ�س�سية 

واأن  خ�سو�ساً  العدوى  من  خوًفا 

واالإج�����راءات  ال�سعبي  ال��ت��ج��اوب 

يت�سما  مل  االأم��ري��ك��ي��ة  احلكومية 

بع�سها  الع��ت��ب��ارات  ب��ال��ف��اع��ل��ي��ة، 

وانتخابي.  و�سيا�سي  اقت�سادي 

يف  اجل��ائ��ح��ة  ت�سببت  درا����س���ي���اً، 

بع�ض  جدولة  الإع���ادة  ا�سطراري 

. املهمة  البحثية  املواعيد 
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استئصال ورم للغشاء المغطي للبطن والصدر  12نجالء: »الجامعة« ساهمت في تطوير وتنمية مهارتي 09

مبتعثوا الجامعة.. صمود في وجه الجائحة

بقرار جمل�س الوزراء

تفويض رئيس الجامعة بالتباحث مع جامعة برمنجهام

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

ينيبه  اأو من   � امللك �سعود  رئي�ض جامعة  ال��وزراء، معايل  فو�ض جمل�ض 

للتعاون  بالتباحث مع اجلانب الريطاين يف �ساأن م�سروع مذكرة تفاهم   �

وجامعة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  �سعود  امللك  جامعة  بني  االأكادميي 

برمنجهام يف اململكة املتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية 

جمل�ض  عقد  خال  ذلك  جاء  النظامية،  االإج���راءات  ال�ستكمال  املوقعة، 

الوزراء، جل�سته يوم الثاثاء املا�سي � عر االت�سال املرئي � برئا�سة خادم 

احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، رئي�ض جمل�ض 

الوزراء، حفظه اهلل.

واأكد املجل�ض، مبنا�سبة العام الدرا�سي اجلديد، اهتمام الدولة باالرتقاء 

التقدم  نحو  التطلعات  بها  تتحقق  اأ�سا�سية  ركيزة  بو�سفه  التعليم  بجودة 

واالزدهار والتنمية والرقي احل�ساري يف املعارف والعلوم، ومن ذلك العمل 

الرقمية؛  واملن�سات  وم�ساراتها  الدرا�سية  واخلطط  املناهج  تطوير  على 

تنمية  م�ستهدفات  وحتقيق  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  ملواكبة 

القدرات الب�سرية، وبرامج (روؤية اململكة 2030).

اجلدير بالذكر اأن جامعة برمنجهام ح�سلت على عدد من اجلوائز ومت 

تكرميها عدة مرات لتفوقها يف التدري�ض. ففي عام 2017، ح�سلت على 

عام  ويف   .Teaching Excellence Framework يف  ف�سية  جائزة 

وموؤهات  تدريب  لتقدميها   People 1st Gold بجائزة  فازت   ،2019
ممتازة يف جمال ال�سيافة والتعاون ب�سكل جيد مع اأ�سحاب العمل.

اأعلى  برمنجهام خراء حا�سلني على  كلية جامعة  التدري�ض يف  ويتوىل 

املوؤهات.

وي�سكل الطاب الدوليون حوايل %25 من طلبة جامعة برمنجهام، حيث 

ين�سم اأكرث من 900 طالب جامعي من 65 دولة خمتلفة يف جميع اأنحاء 

اأوروبا وال�سرق االأق�سى وال�سرق االأو�سط واأفريقيا واأمريكا.

عودة.. واحترازات ل�صغل من�صب عميد الكلية

فتح باب الترشيح
لـ »الحاسب« و »العمارة«

واملعاهد  الكليات  عمداء  الختيار  اال�ست�سارية  اللجنة  اأعلنت 

القبول  باب  فتحها  عن  اجلامعة  رئي�ض  معايل  توجيه  على  وبناء 

كلية  واملعلومات،  احلا�سب  علوم  كلية  عميد  ملن�سب  للر�سيح 

اأو  العمارة والتخطيط؛ وذلك عن طريق التجديد للعميد احلايل 

تنتهي  العميد احلايل والذي �سوف  التعوي�ض عنه، وكذلك تقييم 

التايل واملوجود يف موقع  الرابط  فرة عمادته، وذلك عن طريق 

اللجنة االلكروين

https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection 

   ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة اأمني �سر اللجنة االأ�ستاذ عبداهلل 

اختيار  اإىل  ت�سعى  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ�سار  ال�سنيدي،،  بن حممد 

االأف�سل لهذه املنا�سب القيادية. وتود اللجنة تنبيه من يحق لهم 

وتر�سيح  اختيار  اإج��راءات  تنظيم  ح�سب  اجلن�سني  من  الر�سيح 

على  االإط��اع  �سعود  امللك  جامعة  يف  واملعاهد  الكليات  عمداء 

واملعاهد  للكليات  عميد  ملن�سب  املر�سحني  يف  املتوقعة  ال�سمات 

يف جامعة امللك �سعود واأنظمة واإجراءات اختيار وتر�سيح عمداء 

الكليات واإر�سال تر�سيحاتهم على الرابط امل�سار اإليه اأعاه، حيث 

املوافق  1443/2/11ه�  ال�سبت  يوم  بنهاية  الر�سيح  باب  يقفل 

2021/9/18م.
وجميع  االأق�سام  وروؤ���س��اء  وك��اء  اللجنة  دعت  املنا�سبة  وبهذِه 

اأع�ساء هيئة التدري�ض يف الكليات املعلن عنها، للم�ساركة يف تقييم 

اأداء عميد كليتهم عن طريق منوذج التقييم اخلا�ض بذلك، علماً اأن 

التقييم متاح حتى يوم ال�سبت 1443/2/11ه�.

ويتطلب الدخول اإىل هذه ال�سفحة  ا�ستخدام الريد االلكروين 

ال�سر  وكلمة         ksu.edu.sa@ اجلامعة  بنطاق  اخل��ا���ض 

الكلية،  وكاء  على  التقييم  �ساحية  تقت�سر  حيث  به.  املرتبطة 

وروؤ�ساء االأق�سام، واأع�ساء هيئة التدري�ض يف الكلية املعنية. وتود 

التقييم  البيانات التي يت�سمنها هذا  باأن  اأن توؤكد للجميع  اللجنة 

�سيتم التعامل معها مبنتهى ال�سرية، ولن ت�ستخدم اإال يف اإجراءات 

املفا�سلة بني املر�سحني لعمادة الكلية

اتفاقية تفاهم
مع »تكاتف«

الهوي�سل مهاء  كتبت: 

تفاهم  مذكرة  اجلامعة  اأبرمت 

للعمل  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��ع 

مثل  »تكاتف« حيث  ال��ت��ط��وع��ي 

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  اجلامعة 

ال���دك���ت���ورة غ���ادة بن  ال��ط��ال��ب��ات 

اإىل  ت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة  ���س��ي��ف. 

واجلمعية  اجلامعة  ب��ني  التعاون 

ل��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

وتنظيمه.          التفا�سيل �س� 3
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اأكد اأنها ت�صاعد الطالب على اختيار التخ�ص�ص..

د. النمي يزور » األولى المشتركة«

�سعود  امللك  اجلامعة  وكيل  زار 

ل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور 

حممد بن �سالح النمي ال�سنة الأوىل 

امل�سرتكة يف جولة تفقدية لفعاليات 

ا�ستقبال الطلبة امل�ستجدين املقبولني 

باجلامعة ، حيث ا�ستهل زيارته بجولة 

ثم توجه اىل  الكتب،  توزيع  يف مقر 

املدرج وح�سر اللقاء التفاعلي الذي 

الطالب  م��ن  جمموعة  فيه  �ساهم 

للطالب  جتاربهم  بنقل  ال�سابقني 

نهايته  يف  ح��ي��ث حت���دث   ، اجل���دد 

ورحب  الطالب  اإىل  النمي  الدكتور 

لهم قبولهم  وبارك  بهم يف اجلامعة 

الن�سائح  لهم ع��ددا من  فيها وق��دم 

والتوجيهات.

ويف ختام كلمته قدم النمي ال�سكر 

والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني 

و�سمو ويل العهد حفظهم اهلل على 

عناية  م��ن  التعليم  ب��ه  يحظى  م��ا 

واهتمام. بعد ذلك قام النمي بزيارة 

مقر ا�سدار البطاقة اجلامعية واطلع 

على اآلية العمل فيها.

تنظيم  اأن  النمي  الدكتور  وق��ال 

مهم  ع��ام  كل  للربنامج يف   العمادة 

وذل��ك  امل�ستجدين  الطلبة  جلميع 

لتعريفهم باجلامعة والكليات وكذلك 

بها يف  املعمول  والتعليمات  الأنظمة 

اجلامعة وتقدمي عدد من اخلدمات 

والبطاقة  الكتب  ا�ستالم  اأهمها  من 

هيئة  باأع�ساء  واللتقاء  اجلامعية 

يف  ال�سابقني  وال��ط��الب  التدري�س 

اجلامعة وح�سور اللقاء التفاعلي لهم 

مبا يحقق جتهيزهم نف�سيا وتهيئتهم 

لبدء الدرا�سة بكل ي�سر و�سهولة.

ال�سنة  عمادة  اأن  النمي  واأ�ساف 

الأوىل امل�سركة هي املف�سل الأ�سا�سي 

�سخ�سيته  الطالب  يف  ي�سكل  ال��ذي 

ي�ستطيع  بحيث  والأكادميية  العلمية 

بعد النتهاء منها اختيار التخ�س�س 

امل��ن��ا���س��ب ل��ه وال��ب��دء يف ال��درا���س��ة 

ان  النمي  وقال  املتميزة.  الكادميية 

هاج�س  ميثل  اجلامعة  من  الت�سرب 

جلميع اجلامعات وهذا ما ت�ساهم يف 

حله ال�سنة الأوىل امل�سرتكة من خالل 

نظامها واآلياتها التي ت�سهم يف تعرف 

التخ�س�سات  جميع  على  الطالب 

املنا�سب  والتخ�س�س  الكلية  واختيار 

مليوله وقدراته .

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  و���س��دد   

ال�سنة  اأن  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

الأوىل امل�سرتكة ت�ساهم يف تخفي�س 

تكلفة التعليم على اجلامعة وتزيد من 

كفاءة النفاق .

بالطالب  التقى  زيارته  ختام  ويف 

امل��ت��ط��وع��ني ال��ذي��ن ي�����س��اه��م��ون مع 

من�سوبي العمادة يف تعريف زمالءهم 

اجلدد باحلياة اجلامعية واأثنى على 

جهودهم وقدم لهم ال�سكر والتقدير 

ع��ل��ى م�����س��اه��م��ت��ه��م يف ال��ربن��ام��ج 

التعريفي.

الطبية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأب���رم���ت 

تعاون  اإتفاقية  م��وؤخ��راً  التطبيقية 

م�����س��رتك م��ع م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان 

م��ث��ل اجلامعة  ح��ي��ث  الج��ت��م��اع��ي، 

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية 

الدكتور يزيد بن عبدامللك اآل ال�سيخ 

، وم��ن ج��ان��ب م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان 

املهند�سة  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 

اجلوهرة بنت �سعود بن عبداهلل بن 

ثنيان ال �سعود. واأو�سح عميد كلية 

الدكتور  التطبيقية  الطبية  العلوم 

يزيد اآل ال�سيخ اأن اجلامعة حري�سة 

على ال�سطالع بدورها الريادي يف 

خدمة املجتمع ومن ذلك مد ج�سور 

ال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين 

�سلمان  امللك  مركز  مقدمتها  ويف 

الجتماعي الذي ا�سبح معلما بارزا 

املجتمع  خدمة  يف  رائ��دة  وموؤ�س�سة 

حتقيق  اىل  اهلل  ب��ح��ول  ونتطلع   ،

الهداف املن�سودة بالتكامل والتعاون 

مع املركز .

توقيع  م��را���س��م  ب��ع��د  واأ�����س����اف 

التفاقية مبقر مركز امللك �سلمان اأن 

هذه التفاقية جاءت لتعزيز وتفعيل 

وحتفيز  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  دور 

بالرتقاء  يهدف  ملا  التطوعي  العمل 

ال�سعودي  املجتمع  احلياة يف  بجودة 

متا�سياً مع روؤية اململكة 2030.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك������دت ال��رئ��ي�����س 

�سلمان  امل���ل���ك  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

بنت  اجلوهرة  املهند�سة  الجتماعي 

�سعود بن عبداهلل بن ثنيان ال �سعود 

اأن املركز ما�س يف العمل على حتقيق 

خططه وبراجمه الهادفة اىل حتقيق 

عام  منذ  اطلقها  التي  اإ�سرتاتيجيته 

تاأتي  التفاقية  اأن  مبينة  ون�سف، 

التفاقية يف اإطار تفعيل اإ�سرتاتيجية 

اململكة  روؤي���ة  م��ع  املتما�سية  امل��رك��ز 

الثالث  القطاع  دور  لتعزيز   2030
�سمن برامج جودة احلياة من خالل 

ربط  بهدف  التعاون  جم��الت  فتح 

مبيادين  والبحثية  العلمية  اجلهود 

املجتمع  ل�سالح  الطبي  التطبيق 

يف  الفاعلة  امل�����س��ارك��ة  اىل  ودف��ع��ه 

خدمة املجتمع.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  واأ���س��اف��ت 

ت�ستهدف  التفاقية  هذه  اأن  للمركز 

العمل عرب جمالت عدة تعنى بجودة 

خالل  م��ن  ال�سحية  املجتمع  حياة 

التثقيفية  واملحا�سرات  العمل  ور�س 

والتدريب التعاوين بهدف خلق بيئة 

تعمل على حتقيق  واع��دة  جمتمعية 

الكرا�سي  ب��ني خم��رج��ات  ال��ت��واف��ق 

البحثية و�سوق العمل .

ع��ق��د ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��الب 

م��وؤخ��راً  الدلبحي  علي  ال��دك��ت��ور 

الإر�ساد  برامج  اجتماًعا مع مدير 

الب�سرية  املوارد  �سندوق  ب�  املهني 

الأ�ستاذ عبداهلل احل�سني  »هدف« 

ال�سراكة  �سبل  بحث  بهدف  وذلك 

املهني  امل�سار  تطوير  يف  والتعاون 

والذين  احلاليني  اجلامعة  لطلبة 

من  ليتمكنوا  التخرج،  و�سك  على 

ب�سوق  والإبداع  والعطاء  املناف�سة 

هدف  من�سات  عرب  وذلك  العمل، 

بالجتماع  ا�ستعرا�سها  مت  والتي 

الإر���س��اد  خلدمات  �سبل  كمن�سة 

ت�سهيل  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  امل��ن��ه��ي 

امليول  ملعرفة  املهنية  اخل��دم��ات 

يتنا�سب معها يف �سوق  املهنية وما 

للو�سل. الآليات  وماهي  العمل، 

دروب  من�سة  عر�س  ومت  ه��ذا 

من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ت�سمل  وال��ت��ي 

تنمية  على  ت�ساعد  التي  الدورات 

الطلبة،  ل��دى  وامل��ع��ارف  امل��ه��ارات 

واملخت�سني  اخلرباء  مع  بالتعاون 

والتدريب. التعليم  يف جمالت 

على  امل�سرف  الجتماع  ح�سر 

الطالبي  والر�ساد  التوجيه  مركز 

البكر علي  الدكتور  باجلامعة 

اخلريجني  مركز  على  وامل�سرف 

ال�سعالن  اأن�س  الدكتور  باجلامعة 

واأخ�����س��ائ��ي��ة الإر�����س����اد امل��ه��ن��ي 

ب�������س���ن���دوق امل��������وارد ال��ب�����س��ري��ة 

واملدير  الغامدي،  رميا  الدكتورة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���امل���رك���ز ال����س���ت���اذ 

املدير  وم�ساعد  ال��ط��وي��ر،  ع��ي��اد 

خالد  الأ�ستاذ  باملركز  التنفيذي 

الطمرة.

اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان االجتماعي

عميد شؤون الطالب يعقد اجتماعًا مع »هدف«

تكليف د. الطعيمي مشرفًا على 
مكتب تحقيق الرؤية

اأ�سدر معايل رئي�س اجلامعة قراراً اإدارياً بتكليف الدكتور با�سل بن حمد 

الطعيمي (ع�سو هيئة التدري�س بكلية العلوم الطبية التطبيقية) بالعمل م�سرفاً 

على مكتب حتقيق الروؤية، بالإ�سافة اإىل عمله، ملدة عام.

لقاء ارشادي للجنة تدريب 
طالبات االعالم

كتبت: قما�س املني�سري

نظم ق�سم العالم للطالبات، موؤخراً وملدة ثالثة اأيام لقاءاً ار�سادياً للجنة 

التدريب  جلنة  مقررة  املطريي  اجلوهرة  الدكتورة  ا�سراف  حتت  التدريب 

امليداين.

وخالل اللقاء متت الإجابة على جميع ا�ستف�سارات الطالبات حول التدريب 

امليداين والتحديات التي قد تواجه الطالبات خالل الف�سل احلايل، وتذليل 

العقبات يف حال وجودها.

وات�سم اللقاء �سفافية يف الطرح واملو�سوعية، واحلديث ال�سريح من كال 

اجلانبني ملا فيه م�سلحة طالبات الق�سم ب�سكل عام والتدريب امليداين ب�سكل 

خا�س.

لقاء  خالل  العبدالكرمي  �سفية  الدكتورة  الع��الم  ق�سم  وكيلة  و�سددت 

الطالبات بقولها على اأهمية ربط اجلانب النظري بالتدريب العملي موؤكدة 

ان املمار�سة املهنية للعملية العالمية تعد احد اأهم جوانب التميز والتفوق 

والقدرة على املناف�سة يف جمال العالم.

ونوهت الدكتورة �سفية  بدور وتعاون اجلهات التدريبية مع الق�سم مطالبة 

املتدربات بالعمل على حتقيق ال�ستفادة املثلى من الفرتة التدريبية.

واأ�سافت اأن ذلك �سيعمل على ت�سهيل عمل الطالبات بعد التخرج ويزيل 

رهبة النخراط يف املجال العالمي الذي يتطلب الكثري من التاأهيل الكادميي 

والتدريب املهني.

كما عربت الدكتورة عن �سكرها وتقديرها للجنة التدريب املتمثلة بالدكتورة 

فاطمة   ، العنزان  با�سمة   ، اليامي  اأم��رية  والأ�ستاذات  املطريي  اجلوهرة 

اخل�سريم على جودة تنظيم اللقاء وو�سوح العر�س املقدم للطالبات و�سموليته 

وت�سجيعهم للطالبات على تقدمي اي ا�ستف�سارات او مقرتحات ت�ساهم يف 

متكني الطالبات من ال�ستفادة املثلى من فر�سة التدريب.

الدكتورة  الع��الم  ق�سم  لطالبات  التعاوين  التدريب  مقررة جلنة  وقالت 

التعريفي  اللقاء  خالل  التدريب  طالبات  بلقاء  �سعدت  املطريي  اجلوهرة 

بيئة جيدة  توفري  على  اجلامعة  موؤكدة حر�س  امليداين،  بالتدريب  اخلا�س 

تنمي مهارات الطالبة وتكون مبثابة حمطة ل�سقل املهارات حتى تكون الطالبة 

مهيئة ل�سوق العمل.

وقالت مت تو�سيح ال�سيا�سات اجلديدة التي انتهجتها اللجنة والتي ت�سب يف 

م�سلحة الطالبة ومت تقدمي ن�سائح يف كيفية التعامل مع خمتلف بيئات ال�سوق 

و ال�سغوط التي قد يواجهها املتدرب يف �سوق العمل كذلك مت الجابة على 

كافة ت�ساوؤلت الطالبات ومناق�سة افكارهن ومالحظاتهن يف جمال التدريب 

امليداين



مذكرة تفاهم بين »العلوم« و 
مختبرات البرج الطبية

كتب: �شلطان ال�شويرخ

رعى وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي 

كلية  التفاهم بني  توقيع مذكرة  1443/1/17  حفل  املوافق  الأربعاء  يوم 

بن حممد  �شعيد  الدكتور  عنهم  الطبية ممثال  الببرج  و خمترات  العلوم 

العمودي املدير التنفيذي ملخترات الرج الطبية. واأو�شح عميد كلية العلوم 

الدكتور زيد العثمان اأن هذا التعاون امل�شرتك بني كلية العلوم وخمترات 

الرج الطبيبة ياأتي ا�شتجابة لروؤية اململكة 2030 لتحقيق مبداأ التعاون بني 

اجلامعات والقطاع اخلا�ص حيث تت�شمن التفاقية �شبعة ع�شر بند منها 

العلمي،  البحث  الطبية يف جمالت  الرج  وخمترات  الكلية  بني  التعاون 

وتدريب الطالب والطالبات وتقدمي ال�شت�شارات وت�شغيل و�شيانة املعامل 

وال�شتفادة من البيانات املعملية.

المختبر المركزي يقيم المؤتمر 
العلمي السنوي الثالث.. األربعاء

املركزي  املختر  ينظم  ال�شحية  للتخ�ش�شات  ال�شعودية  الهيئة  برعاية 

باملدينة اجلامعية للطالبات يومي الربعاء واخلمي�ص القادمني، املوؤمتر العلمي 

الثالث، وذلك عر من�شة زوم.  ي�شلط املبوؤمتر هذا العام على اأبرز احلقائق 

واملعلومات حول جائحة كورونا، حيث �شيت�شمن 4 حما�شرات علمية يقدمها 

نخبة من الباحثني واملن�شوبني يف جامعة امللك �شعود حول دور املراكز البحثية 

يف مواجهة فايرو�ص كورونا، وتاأثري تكاتف اجلهود وتوحيدها يف الت�شدي 

للجائحة.  كما يتطرق لفعالية اللقاحات وما اإذا كانت فعال هي احلل الأمثل 

دور  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  بالإ�شافة  م�شتقبال،  قد حتدث  جائحة  لأي 

جامعة امللك �شعود يف الت�شدي للوباء على خمتلف الأ�شعدة العلمية والإدارية 

واملجتمعية.ويهدف املختر املركزي من خالل اإقامة هذا املوؤمتر اإىل تعزيز 

ا�شراف كفاءات  بالتقنيات احلديثة، حتت  املعرفة  العلمي، وتوطني  البحث 

متميزة من الفنيات وم�شاعدي الباحثات �شعيا لتهيئة البيئة املنا�شبة لتطبيق 

والبحثية ملن�شوبي اجلامعة، وذلك من خالل ثالثة ع�شر  العلمية  التجارب 

وحدة متخ�ش�شة حتتوي كل منها على حزمة من التقنيات املرتابطة.

وفد من جامعة الطائف يزور 
مدينة الطالبات 

ا�شتقبلت وكيلة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز 

جامعة  وكيلة  برئا�شة  الطائف،  جامعة  من  زائببرا  وفدا  موؤخراً  �شيف  بن 

الطائف ل�شوؤون الطالبات الدكتورة هيفاء النفيعي. حيث متت مناق�شة اأبرز 

�شبل التعاون بني اجلامعتني، وتقدمي اخلرات الإدارية والتنظيمية للجهة 

ح�شوريا  الطلبة  ل�شتقبال  اجلامعات  ا�شتعدادات  ظل  يف  خا�شة  الزائرة 

لهذا العام والتي ت�شمل تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية والوقائية �شد 

جائحة كورونا.
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مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي )تكاتف(

» علوم الرياضة « تستقبل وفدًا من شركة 
BWS_KSA للترفيه

فريق جراحي بطبية »سعود«
ينجح في عالج انزالق فقاري لطفلة

جنببح فببريببق طبببببي �ببشببعببودي يف 

اجلامعي  خببالببد  املببلببك  م�شت�شفى 

امللك  بببجببامببعببة  الببطبببببيببة  ببباملببديببنببة 

جراحية  عملية  اإجبببراء  يف  �شعود 

عاماً   13 العمر  مببن  تبلغ  لطفلة 

من  فقاري  انزلق  من  تعاين  كانت 

 100 بن�شبة  اخلببامبب�ببشببة  الببدرجببة 

اخلام�شة  القطنية  الفقرة  بني   %
والعجزية الأوىل.

واأو�بببشبببح ا�ببشببتبب�ببشبباري جببراحببة 

الفقري  والعمود  والأع�شاب  املببخ 

فواز  الدكتور  احلالة  على  امل�شرف 

املطريي اأن العملية اأجريت للطفلة 

التي كانت تعاين من �شعوبة امل�شي 

ا�شتقامة  وعبببدم  طبيعي  ب�شكل 

اليمنى  القدم  الظهر مع �شعف يف 

حتويلها  ومت  �ببشببنببوات،  ثببالث  منذ 

امللك  بببجببامببعببة  الببطبببببيببة  للمدينة 

الفحو�شات  لها  واأجببريببت  �شعود، 

الالزمة  الأ�شعة  مع  لها  ال�شريرية 

وتبببببنينّ وجببود انبببزلق فببقبباري نببادر 

ومتقدم جدا بن�شبة 100 % لكامل 

اأمببام  اخلام�شة  القطنية  الببفببقببرة 

العجزية. الفقرة 

واأ�شار اإىل اأن العملية متت حتت 

لالأع�شاب  ف�شيولوجية  مببراقبببببة 

ملببعببرفببة مبببدى تبباأثببرهببا مببن خببالل 

اجلراحي  املالحة  جهاز  ا�شتخدام 

يف  اجلببراح  ي�شاعد  حيث  املتطور 

ال�شحيح  املكان  يف  التثبيت  و�شع 

حتت املراقبة التلفزيونية بعيداً عن 

الأع�شاب، مما يعطي نتائج دقيقة 

جداً مقارنة باجلراحات التقليدية، 

ومت بعد ذلك تثبيت الفقرات واإزالة 

ال�شغط عن الأع�شاب والتاأكد من 

من  �شظوي  عظم  واأخذ  �شالمتها، 

وتثبيته  للمري�شة  الي�شرى  ال�شاق 

يف الببفببقببرات عببر ثببقببب ميببر بني 

الأوىل  الببعببجببزيببة  الببفببقببرة  جبب�ببشببم 

اخلام�شة،  القطنية  بالفقرة  مروراً 

واإجراء �شورة اأخرى ثالثية الأبعاد 

للتاأكد من جناح العملية قبل اإغالق 

اجلرح.

الع�شبي  التخطيط  اأن  واأكببببد 

امل�شتمر خالل العملية اأظهر حت�شنا 

اليمنى  القدم  ا�شتجابة  يف  كبريا 

قبببببل اإفبباقببة املببريبب�ببشببة ومببغببادرتببهببا 

العمليات. غرفة 

وهلل  خرجت  املري�شة  اأن  واأفبباد 

احلمد يف اليوم الثالث بعد العملية 

هذه  اأن  مببوؤكببداً  م�شتقر،  و�شع  يف 

احلببالببة تببعببد نببببادرة احلببببدوث ول 

يوجد خطة جراحية ميكن تطبيقها 

كل  توؤخذ  واإمنببا  احلببالت  كل  على 

ب�شكل  ب�شكل م�شتقل وتدر�ص  حالة 

مف�شل ويقرر العمل اجلراحي بناء 

على املعطيات املتوفرة.

ويبببعبببد الببعببمببل اجلببببراحببببي من 

املعقدة  الفقري  العمود  جراحات 

جببداً وهببي احلببل الأمببثببل والوحيد 

اأي  مببن  والببوقببايببة  احلببالببة  ملعاجلة 

اإىل  تببوؤدي  قد  م�شتقبلية  تطورات 

الببقببدرة على  عببدم  اأو  اأكببر  �شعف 

الإخراج ب�شكل �شليم.

الهوي�شل مهاء  كتبت: 

تفاهم  مذكرة  اجلامعة  اأبرمت 

للعمل  البب�ببشببعببوديببة  اجلببمببعببيببة  مببع 

مثل  »تكاتف« حيث  الببتببطببوعببي 

ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  اجلامعة 

بنت  الدكتورة غادة  الببطببالبببببات 

مثل  فيما  �شيف،  بن  العزيز  عبد 

اإدارة  جمببلبب�ببص  رئببيبب�ببص  »تببكبباتببف« 

ال�شمري،  �شعود  الأ�شتاذ  اجلمعية 

جميدة  الببدكببتببورة  بح�شور  وذلببك 

للجمعية  موؤ�ش�ص  ع�شو  الببنبباجببم 

ووكيلة  التطوعي  للعمل  ال�شعودية 

بكلية  الجتماعية  الدرا�شات  ق�شم 

املثيب  ر�شا  الببدكببتببورة  و  الآداب، 

تكاتف،  امل�شاريع يف جمعية  مديرة 

للطالبات. اجلامعية  املدينة  مبقر 

واأ�شارت الدكتورة غادة بن �شيف 

اأهمية العمل التطوعي ودوره  على 

اأحد  من  واأنببه  املجتمع،  خدمة  يف 

حتقيق  يف  الرئي�شية  املحاور  اأهم 

امل�شتقبلية  اململكة  روؤيببة  اأهبببداف 

مليون  اإىل  الببو�ببشببول  هببو   2030
مببتببطببوع، حببيببث تبب�ببشببعببى اجلببامببعببة 

لتفعيل  التفاقية  هببذه  خببالل  من 

به  تتميز  الببذي  التطوعي  البببدور 

خلدمة  اأو�شع  نطاقات  على  وذلك 

الوطنية.  القطاعات  خمتلف 

كما بينت وكيلة اجلامعة ل�شوؤون 

واهتمامها  اجلامعة  دور  الطالبات 

حيث  وتنظيمه  الببتببطببوع  بتفعيل 

م�شتوى  على  تطوع  مكتب  اأن�شئ 

اجلببهببود  جببمببيببع  ليجمع  اجلببامببعببة 

التطوعية ويقدم اخلدمة املجتمعية 

املتميزة وذلك بالتعاون مع خمتلف 

اجلهات والتخ�ش�شات، م�شرية اإىل 

دور اجلامعة اأي�شاً يف تفعيل من�شة 

والتي  الببوطببنببي  التطوعي  العمل 

فيها  للم�شاركة  املوظفني  حث  مت 

الوظيفية  الرتقية  ربط  خالل  من 

اأبناء  باأن  موؤكدة  التطوع،  ب�شاعات 

للخري  ي�شعون  طموحني  جمتمعنا 

والعمل التطوعي بكل �شعادة وتفاٍن 

والتدريب  التوجيه  وجدوا  حال  يف 

ال�شحيح.

تهدف التفاقية اإىل التعاون بني 

ثقافة  لن�شر  واجلمعية  اجلامعة 

ومتكني  وتنظيمه  التطوعي  العمل 

جميع من�شوبي الطرفني من العمل 

عليه  والتدريب  املثمر،  التطوعي 

والتحفيز  مبب�ببشببتببويبباتببه،  مبختلف 

عببلببيببه وا�ببشببتببدامببة الببعببطبباء فببيببه، 

فائدة  ذات  تطوعية  فر�ص  وخلق 

الأولببيببات  مع  من�شجمة  جمتمعية 

الوطنية.

التطوير والجودة تحتفي 
بمترقي منسوبيها

واجلودة  التطوير  عمادة  اأقامت 

وموظفات  ملوظفي  تكرميياً  حفاًل 

ترقيتهم يف  الببذيببن متببت  الببعببمببادة 

العام اجلامعي 1442هب، حيث قدم 

عميد  القحطاين  مبارك  الدكتور 

التهاين  واجلبببودة  التطوير  عمادة 

الذين  العمادة  ومن�شوبات  ملن�شوبي 

�شملتهم الرتقية.

�شمل  التكرمي  اأن  بالذكر  جدير 

طببارق  الأ�ببشببتبباذ  وهببم:  املن�شوبني، 

�شاهر،  م�شعل  والأ�شتاذ  التي�شان، 

ال�شهلي، والأ�شتاذ  والأ�شتاذ حممد 

واملن�شوبات،  القحطاين،  من�شور 

وهبببم: الأ�ببشببتبباذة نببهببى احلببمببدان، 

الرحمن،  العبد  هند  والأ�ببشببتبباذة 

والأ�ببببشببببتبببباذة مببهببا احلبببمبببيبببداين، 

والأ�شتاذة �شمية احلمادي. 

ا�ببشببتببقبببببل عببمببيببد كببلببيببة عببلببوم 

البببريبببا�بببشبببة والبببنببب�بببشببباط البببببدين 

ال�شاحلي  علي  بن  طارق  الدكتور 

BWS_ موؤخراً وفداً  من �شركة

روؤ�ببشبباء  بح�شور  للرتفيه،   KSA
 ، العالقة  ذات  الإدارية  الوحدات 

الإ�شتثمار  جلنة  ع�شو  وم�شاركة 

بن  فببهببد  الببدكببتببور  الببعببلببوم  بكلية 

ال�شهري. خ�شري 

الريا�شة  علوم  كلية  وا�شتعر�ص 

الجتماع  خالل  البدين  والن�شاط 

ت�شهدها  التي  التطويرية  النقلة 

جببامببعببة املببلببك �ببشببعببود والببرامببج 

واملبببب�ببببشبببباريببببع اجلبببببديبببببدة البببتبببي 

اإىل  بالإ�شافة  اجلامعة،  طرحتها 

اجلامعة  وقعتها  التي  التفاقيات 

اخلا�شة. اجلهات  مع 

كببمببا حتببببدث البببطبببرفبببان عببلببى 

فيما  امل�شرتك  التعاون  �شبل  بحث 

. بينهم



بلللللغللت نلل�للضللبللة حلل�للضللور الللطللاب 

والللطللالللبللات ملللع انللطللاقللة الللعللام 

الدرا�ضي اجلديد اأكرث من 87% من 

طلبة املرحلتني املتو�ضطة والثانوية، 

امليدانية  الللزيللارات  عللدد  بلغ  كما 

وامل�ضرفني  التعليم  قيادات  قبل  من 

الللربللويللني يف امللللدار�لللس اأكلللرث مللَن 

12.193 زيللارة، فيما و�ضلت ن�ضبة 
ذات  للمدار�س  الت�ضغيلية  النماذج 

امل�ضتوى املنخف�س 49%، وامل�ضتوى 

العايل  وامل�ضتوى   ،%44 املتو�ضط 

امل�ضتوى  ن�ضبة  بلغت  بينما   ،%7
العايل جداً اأقل من %1.

الللفللئللة  اللللطلللللللبلللة يف  وانلللتلللظلللم 

عللامللاً   18 اإىل   12 مللن  الللعللمللريللة 

العملية  ال�للضللتللكللمللال  مبللدار�للضللهللم 

التعليمية، مع االلتزام بتطبيق كافة 

الوقائية  واالحلللرازات  االإجلللراءات 

والربوتوكوالت ال�ضحية املعتمدة من 

وزارة ال�ضحة وهيئة ال�ضحة العامة 

�ضامتهم  ت�ضمن  الللتللي  (وقلللايلللة) 

واأ�ضرهم ومعلميهم واملجتمع. 

و�ضهد اليوم الثاين لبداية العام 

الدرا�ضي اجلديد زيادة يف م�ضتوى 

الذين  والطالبات  الطاب  ح�ضور 

بتفاوؤل  الللدرا�للضللة  ملقاعد  علللادوا 

بللعللام درا�للضللي مللثللمللر، واال�للضللتلليللاق 

ومعلميهم،  ولزمائهم  ملدار�ضهم 

احللليللاة  اإىل  للللللللعلللودة  مللتللطلللللعللني 

عن  انقطاع  بعد  وذلك  الطبيعية، 

ون�ضف  عللام  مللن  اأكلللرث  احللل�للضللور 

اجلائحة.  ب�ضبب  العام 

جللزءاً  التعليم  وزارة  وخ�ض�ضت 

بداية  يف  االأوىل  احل�ضة  وقت  من 

وتثقيف  لتوعية  الللدرا�للضللي  اللليللوم 

تطبيق  باأهمية  والطالبات  الطلبة 

االإجللللللراءات االحلللرازيلللة مللن قبل 

على  والتاأكيد  واملعلمات،  املعلمني 

�ضوابط اال�ضتخدام االأمثل للهواتف 

من  ال�ضحية  حالتهم  الإبراز  الذكية 

تطبيق توكلنا. 

املعلمني  علللللى  اللللللوزارة  واأكللللدت 

واملعلمات توعية الطاب والطالبات 

ملللن جميع  اال�لللضلللتلللفلللادة  بللاأهللملليللة 

التي  التعليمية  والو�ضائل  القنوات 

اال�ضتمرار  مللع  اللللللوزارة،  اأتللاحللتللهللا 

بُعد  عللن  التعليم  اآللليللات  تفعيل  يف 

ومن�ضة  االإلللللكللللروين،  والللتللعللللليللم 

للتعليم  وتطبيقاتها  »مللدر�للضللتللي« 

للطفولة  »رو�ضتي«  ومن�ضة  العام، 

التعليمية،  »عللني«  وقنوات  املبكرة، 

االإلكروين  التعليم  اأدوات  وكذلك 

واالأدوات  الللتللعللللليللملليللة  واللللبلللدائلللل 

للتعليم املتزامن  التفاعلية  والربامج 

لكل مرحلة  املنا�ضبة  املتزامن  وغري 

لللزيللادة حت�ضيلهم  وذلللك  درا�للضلليللة؛ 

املعريف. 
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                                         وزير التعليم : 

»الجامعات السعودية« 
تحصن أكثر من 74 ألف جرعة

رحلة التعليم مستمرة بدعم القيادة

انتظام 87% من طلبة المرحلتين
المتوسطة والثانوية في مدارسهم

 إطالق »سفراء  تقنيات 
المستقبل« بالشراكة بين 

وزارتي التعليم واالتصاالت

مع  بال�ضراكة  املعلومات  وتقنية  االتلل�للضللاالت  وزارة  اأطلقت 

امل�ضتقبل«  تقنيات  »�ضفراء  برنامج   االإثنني  اليوم  التعليم  وزارة 

م.هيثم  املعلومات  وتقنية  االت�ضاالت  وزير  نائب  بح�ضور معايل 

وتقنية  االت�ضاالت  وزارة  مبقر  وذلك  العوهلي،  عبدالرحمن  بن 

املعلومات مبدينة الرائدة الرقمية بالريا�س.

اإىل  امل�ضتقبل«  تقنيات  »�ضفراء  برنامج   يف  ال�ضراكة  وتهدف 

مواءمة املخرجات التعليمية التقنية يف اململكة مع متطلبات �ضوق 

احلالية،  الفجوات  درا�ضة  طريق  عن  التقني  القطاع  يف  العمل 

والتوظيف،  التاأهيل  بربامج  وربطهم  الوطنية،  الكوادر  وتاأهيل 

وخلق فر�س يف جمال االبتكار وريادة االأعمال؛ لتحقيق املواءمة 

والتحّول الرقمي يف اململكة.

العقيلي  د.نا�ضر  واالبتكار  للبحث  التعليم  وزارة  وكيل  واألقى 

التعليم  وزارتلللي  بني  املثمر  بالتعاون  فيها  اأ�للضللاد  اللللوزارة  كلمة 

واالت�ضاالت وتقنية املعلومات متمثًا يف اإطاق »برنامج �ضفراء 

التقنية«، وذلك لتحقيق التحّول املن�ضود يف القطاع الرقمي من 

خال تنمية القدرات الب�ضرية واالبتكار وريادة االأعمال، موؤكداً اأن 

وزارة التعليم تدعم كل ما ي�ضب يف بناء وتنمية مهارات امل�ضتقبل، 

وحتفيز االبتكار وريادة االأعمال يف اجلامعات ال�ضعودية.

واأو�ضح د.العقيلي اأن مبادرة »�ضفراء التقنية« مع �ضركائنا يف 

وزارة االت�ضاالت وتقنية املعلومات تاأتي ملواءمة خمرجات التعليم 

التقني مع متطلبات �ضوق العمل احلايل وامل�ضتقبلي، وذلك عن 

املطلوبة  املهارات  من  العمل  �ضوق  احتياج  واقللع  درا�ضة  طريق 

داخل  ابتكارية  بيئة  اإيجاد  خال  من  الوطنية  الكوادر  وتاأهيل 

اجلامعات ال�ضعودية ودعم امل�ضاريع الريادية واالأبحاث يف القطاع 

التقني، مما ي�ضهم يف خلق زيادة الوعي واملعرفة لدى الطلبة عن 

التقنيات احلديثة، باالإ�ضافة اإىل ا�ضتثمار الفر�س الإجناح التحّول 

الرقمي يف جميع قطاعات وطننا الغايل.

واملعرفة  امل�ضتقبل  ملهارات  امل�ضاعد  الوكيل  ثّمن  جهته  من 

ال�ضقعبي  م.فار�س  املعلومات  وتقنية  االت�ضاالت  بوزارة  الرقمية 

حجم واأهمية ال�ضراكة مع وزارة التعليم يف هذا الربنامج، واأثر 

يف  الرقمي  والتطوير  البحث  م�ضاريع  ومتكني  دعللم  على  ذلللك 

املنظومة  االأفللراد يف  لدى  الرقمية  املهارات  وتاأهيل  اجلامعات، 

التعليمية، ودعم رواد االأعمال وامل�ضاريع التقنية النا�ضئة، واإن�ضاء 

مراكز ابتكار، ونقل التقنية يف اجلامعات.

واملعرفة  امل�ضتقبل  ملللهللارات  امل�ضاعد  الوكيل  احلفل  ح�ضر 

الرقمية بوزارة االت�ضاالت وتقنية املعلومات م.فار�س ال�ضقعبي، 

واملدير العام لابتكار وريادة االأعمال مدير املبادرة بوزارة التعليم 

د.معتز ال�ضليم،  وممثل جامعة �ضتانفورد،  وعدد من امل�ضوؤولني 

من اجلانبني . 

تكاملت جهود 37 مركزاً جامعياً 

لللقللاحللات  لللتلللللقللي  تخ�ضي�ضها  مت 

)كوفيد19-( يف عدد من اجلامعات 

مع  اململكة  وحمللافللظللات  مبللنللاطللق 

ال�ضحة،  وزارة  تبذلها  التي  اجلهود 

جللرعللة  األللللف   74،950 مللقللدمللًة 

العودة  لتحقيق  �ضعياً  يومياً؛  لقاح 

علللللى مقاعد  االآملللنلللة  احللل�للضللوريللة 

الدرا�ضة. 

من   اللقاحات  مراكز  و�ضاعفت 

طاب  ال�ضتقبال  عملها  �ضاعات  

ومن�ضوبيها  اجلللامللعللات  وطللالللبللات 

اللقاح  جرعتي  تلقي  رحلة  الإمتللام 

جتاوزت  اأن  بعد   -19 كوفيد  �ضد 

اأعداد املح�ضنني بجرعة واحدة  من 

التدري�س  هيئة  واأعلل�للضللاء  الللطللاب 

اأكرث  وبجرعتني   94٪ واالإداريللللني  

من ٪70 وفق اآخر حتديث. 

وتلل�للضللري ملللراكلللز اللللللقللاحللات يف 

من  لها  ُخطط  ما  وفللق  اجلامعات 

ترتيب وانتظام يف عمليات احل�ضول 

على اجلرعات املحددة، حيث رفعت 

بع�س اجلامعات الطاقة اال�ضتيعابية 

ملراكز اللقاحات، وزادت من �ضاعات 

اأكرب  ال�ضتقبال  املللراكللز؛  تلك  عمل 

علللدد ملللن  اللللطلللاب والللطللالللبللات 

و�ضط  وذويهم  اجلامعات  ومن�ضوبي 

�ضامة  ت�ضمن  احرازية  اإجللراءات 

خا�ضة  مناطق  عرب جتهيز  اجلميع 

ومنطقة  والت�ضجيل  الب�ضري  للفرز 

اللقاح  تلقي  بعد  امل�ضتفيد  لراحة 

�ضامتهم  على  واالطمئنان  للتاأكد 

قبل مغادرة املركز. 

البالغ  اللقاحات  مراكز  وتنت�ضر 

عددها 37 مركزاً يف 9 م�ضت�ضفيات 

جامعية و18 مركزاً �ضحياً  مبختلف 

ويعمل  اململكة،  وحمافظات  مناطق 

و746  وطبيبة  طبيباً   344 بللهللا 

كللادراً   1152 و  وممر�ضة  ممر�ضاً 

بلغ  فيما  واالإداريللللني،  الفنيني  مللن 

الب�ضرية  اللللكلللوادر  علللدد  اإجللمللايل 

امل�ضاركني يف حمات التطعيم  نحو 

5309 م�ضاركني وم�ضاركات. 
وتلل�للضللتللمللل ملللراكلللز اللللللقللاحللات 

ال�ضحية  على  واملراكز  باجلامعات 

للتطعيم  متخ�ض�ضة  علليللادة   491
م�ضاحبة  طلللللوارئ  عللليلللادة  و68 

الواحد. 

واأظللللهللللرت ملللراكلللز اللللللقللاحللات 

املنت�ضرة يف اجلامعات مقدرتها على 

ا�ضتيعاب اآالف الطاب والطالبات، 

يف  وذويللهللم  اجلللامللعللات  ومن�ضوبي 

اللقاح  جرعتي  تلقي  اإمتلللام  رحلة 

�ضد كوفيد19-.

اال�ضتيعابية  الللطللاقللة  رفلللع  ومت 

مبعدل  الللواحللد  اليوم  يف  للمناوبة 

الطاقة  اإجمايل  لي�ضل  �ضاعات؛   8

اللقاح  تقدمي   ملناوبة  اال�ضتيعابية 

لليوم الواحد يف جميع مراكز اللقاح 

اإىل 39،128 مناوبة. 

وتلللعلللملللل مللللراكللللز اللللللللقلللاحلللات  

بلللاجللللاملللعلللات ملللنلللذ وقلللللت مللبللكللر 

على  ومللتللوا�للضللل  دوؤوب  بلل�للضللكللل 

وتلبية  املجتمعية،  ال�ضراكة  حتقيق 

احللتلليللاجللات املللللدن واملللحللافللظللات 

اجلهود  لتكامل  دعماً   بها  الواقعة 

اجلائحة  هلللذه  ملللواجللهللة  الللوطللنلليللة 

وت�ضريع عمليات التطعيم والتح�ضني 

يف وقت قيا�ضي، رافعًة عدد اأطقمها 

اأكللرب  ال�ضتيعاب   والفنية  الطبية 

لتلقي  والطالبات  عدد من الطاب 

جرعتي اللقاح من خال ا�ضتهداف 

نحو مليوين م�ضتفيد وم�ضتفيدة من 

اجلرعات املطلوبة. 

اجلامعات  التعليم  وزارة  وحثت 

وطالبات  طللاب  مللن  ومن�ضوبيها 

واإداريلللني  تدري�س  هيئة  واأعلل�للضللاء 

جرعتي  الأخلللذ  للمبادرة  وذويللهللم  

الللدرا�للضللي،  الللعللام  بللدء  قبل  اللقاح 

واالأنظمة  التعليمات  ق�ضت  حيث 

التح�ضني  اكللتللمللال  ا�للضللراط  على 

م�ضددًة  االآمنة،  احل�ضورية  للعودة 

بلللاالإجلللراءات  التقّيد  اأهللملليللة  على 

االحللللرازيللللة وحتللقلليللق  الللتللبللاعللد 

االجتماعي  داخل قاعات الدرا�ضة. 

تقدمي  مراكز  افتتاح  اأن   يُذكر 

اللقاحات لكوفيد19- يف اجلامعات 

خدمة  دورهللا يف  على  تاأكيداً  ياأتي 

امل�ضاركة  يف  وم�ضوؤوليتها  املجتمع، 

من  االأفللللللراد  لتح�ضني  الللوطللنلليللة 

االإ�ضابة بالفريو�س، كما تاأتي �ضمن 

امل�ضرك  العمل  من  طويلة  �ضل�ضلة 

للحد من  العاقة  مع اجلهات ذات 

تداعياته. 

التعليم د.حمد  وزير  اأكد معايل 

حتديات  اأن  ال�ضيخ  اآل  حممد  بن 

قائمة  تللللزال  ال  كلللورونلللا  جللائللحللة 

وجامعة،  ومللدر�للضللة  ف�ضل  كللل  يف 

واال�ضتعداد  والتفاوؤل  االأمل  ولكن 

تلك  مللواجللهللة  يف  مهمة  عنا�ضر 

القيادة  واهتمام  بدعم  التحديات 

للتعليم  اهلل-  -حفظها  الر�ضيدة 

ال�ضراكة مع  وا�ضتمرار  اململكة،  يف 

املجتمع.

يف  التعليم  وزيلللر  مللعللايل  وقلللال 

الللعللام  انللطللاقللة  مبنا�ضبة  كلمته 

من  العمل  »اإن  اجلديد:  الدرا�ضي 

هو  التعليم  رحلة  ا�ضتمرار  اأجللل 

لعودة  مت�ضوقون  فاجلميع  االأهللم؛ 

اأكرث  ومت�ضوقون  اآمنة،  ح�ضورية 

للمجتمع،  الطبيعية  احلياة  لعودة 

موؤ�ضراتها«،  اأهم  اأحد  والتعليم 

وحث معالية الطاب والطالبات 

اهمية  على  التعليم   ومن�ضوبي 

جرعتني  على  احل�ضول  ا�ضتكمال 

من لقاح كورونا، وااللتزام بتطبيق 

االإجللللللللراءات االحللللرازيللللة خللال 

الدرا�ضي يومهم 



انتقال الحرارة
امل�ؤلف: ر.هـ.�س. ونرتتن

املرتجم: حامد عبد الرزاق ال�س�يدان

ـــاب  يـــ�ـــســـتـــمـــل كـــت

»انـــتـــقـــال احلــــــرارة« 

على خم�سة ف�س�ل : 

ثم ف�سل عن  مقدمة 

احلــراري  الت��سيل 

ف�سالن  ذلــك  ويتبع 

عن احلمل احلراري 

الق�سري  بــطــ�ريــه 

واأخرياً  والطبيعي، 

عن  خا�س  ف�سل 

الإ�سعاع احلراري 

كــل  ـــ�ي  ـــحـــت ي  .

ـــــل مـــن  ـــــس ـــــ� ف

الكتاب  ف�س�ل 

ــل  ــس ــ� عــــــــدا ف

على  املــقــدمــة 

م�سروحة  اأمثلة 

وكذلك على م�سائل يف نهاية كل ف�سل ، مع 

قيمة اجل�اب النهائي لكل م�ساألة . كما و�سع امل�ؤلف 

مراجع خا�سة لكل ف�سل على حدة ، مع جدول بجميع 

الخت�سارات ال�اردة يف الكتاب.

ب�سكل عام يُعد هذا الكتاب مرجع نافع للمخت�سني، 

واأي�ساً وا�سح و�سهل ال�سرح للمهتمني  مل��س�ع انتقال 

احلرارة.

دمج التقنية في البيئة التعليمية
امل�ؤلف: وفاء �سالح اجلفري; عثمان بن تركي الرتكي

ال�سنة: 1442

و�سف الكتاب:

الكتاب  هــذا  يركز 

ــ�ع دمــج  عــلــى مــ��ــس

البيئة  يف  الــتــقــنــيــة 

من  وهــ�  التعليمية 

املهمة  امل��س�عات 

الأ�سا�سية  والركائز 

لــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــم 

اإن  اإذ  ــم؛  ــل ــع ــت وال

الـــتـــقـــنـــيـــة يــجــب 

يف  تـُــــدمـــــج  اأن 

التعليمية  البيئة 

وفـــــــــق اإطـــــــــار 

ت�جيهي،  عمل 

يــــتــــ�ــــســــمــــن 

عنا�سر  ــة  ــاف ك

التعليمية،  املــنــظــ�مــة 

ويحدد العالقات والتفاعالت فيما بينها.

املرتبطة  اجل�انب  من  عــدداً  الكتاب  هذا  ويتناول 

البيئات  التعليمي،  كاألت�سميم  بع�س،  مــع  بع�سها 

التعليم، ي�سكل كل جانب  التعليمية، ودمج التقنية يف 

هذه  فهم  من  لبــد  لــذا  بــذاتــه،  قائماً  مفه�ماً  منها 

و  العالقات  ثم فهم  ومــن  كــاًل على حــدة،  اجلــ�انــب 

الروابط فيما بينها، لي�سكل ذلك اأ�سا�ساً جيداً ي�ساعد 

على حتقيق الدمج الفعال للتقنية يف البيئة التعليمية.

للمحاور  اأربعة ف�س�ل وفقاً  اإىل  وقد ق�سم الكتاب 

التالية:

الف�سل الأول: دمج التقنية يف البيئة التعليمية

الف�سل الثاين: بيئات التعلم

الف�سل الثالث: الت�سميم التعليمي

البيئة  يف  التقنية  ــج  دم منـــ�ذج  ــع:  ــراب ال الف�سل 

التعليمية

ويك�ن مبثابة خطة عمل للمعلم وللم�ؤ�س�سة التعليمية 

ف�س�ل  اأربعة  على  الكتاب  يحت�ي هذا  عامة.  ب�سفة 

تزود القارئ باملعارف واملهارات الالزمة لدمج التقنية 

الت�سميم  اإىل مبادئ  ت�ستند  التي  التعليمية  البيئة  يف 

التعليمية،  البيئات  يف  الرتب�ية  والتح�لت  التعليمي، 

اأ�سا�ساً  واملفه�م ال�سحيح لدمج التقنية؛ لي�سكل ذلك 

والنظرية،  العلمية  اجل�انب  ربط  على  ي�ساعد  جيداً 

التعليمية.  البيئة  يف  للتقنية  الفعال  الدمج  وحتقيق 

يتميز هذا الكتاب بعمق الطرح و�سم�ليته اإ�سافة اإىل 

�سه�لة املفردات وو�س�حها.
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املنظمات  حديثة  درا�سة  اأو�ست 

ـــعـــام واخلـــا�ـــس  ال ــقــطــاعــني  يف ال

على  القيادات  تدريب  يف  بالت��سع 

الفرتا�سية  الفرق  قيادة  مــهــارات 

ــا  ــه اأهــداف حتــقــيــق  مـــن  لتمكينها 

املرج�ة.  فبعد ما فر�سته حتديات 

غزت  الــتــي   19  – ك�فيد  جائحة 

ــن حتــــ�لت تــاريــخــيــة يف  ــامل م ــع ال

خمتلف  ت�جه  ومــع  العمل،  اأمنــاط 

املنظمات ح�ل العامل للعمل عن بعد 

عامل  التنظيمية  القيادات  واجهت 

التاأثري  على  قدرتها  حــ�ل  �سغط 

الكفاءة  انعدام  مع  خا�سة  بعد  عن 

الالزمة  التقنية  واملهارات  واخلــرة 

من  الفرتا�سية  الفرق  مع  للتعامل 

حيث الإ�سراف والت�جيه واملحافظة 

الجتماعي  التفاعل  م�ست�ى  على 

بني الأع�ساء، مما ي�سبب تاأخرا يف 

حتقيق  يف  ف�سال  اأو  الأعــمــال  اأداء 

خ�سائر  اأو  التنظيمية  الأهــــداف 

فادحة لبع�س املنظمات. 

التي  الدرا�سة  ا�ستك�سفت  وقــد 

فرق  قيادة  (فاعلية  عن�ان  حملت 

الــعــمــل الفــرتا�ــســيــة) مـــن خــالل 

ذات  يف  ال�سابقة  الأدبيات  مراجعة 

املعل�مات  تقنيات  تــاأثــري  ال�سياق 

والت�سالت احلديثة على قيادة فرق 

وامل��س�عات  الفرتا�سية،  العمل 

جمال  يف  الباحثني  مــن  املــطــروقــة 

األقت  كما  الفرتا�سية،  العمل  فرق 

التي  التحديات  اأهــم  على  ال�س�ء 

وقدمت  الفرتا�سية  الفرق  ت�اجه 

بناء  للباحثني  املقرتحات  من  عددا 

على الفج�ات البحثية التي وجدتها 

الدرا�سة. 

ــت الـــدرا�ـــســـة املــنــ�ــســ�رة  ــاول ــن وت

ال�ساملة  الإلــكــرتونــيــة  املــجــلــة  يف 

 35 الــعــدد  التخ�س�سات  متعددة 

يف  الباحثة  من  لكل   2021 ابريل 

جمال القيادة الإدارة ال�سرتاتيجية 

د.  و  احلبيب  اأحــمــد  بنت  هيفاء 

ال�ستاذ  املعي�ف  معاذ  بن  �سالح 

العامة  الإدارة  ق�سم  يف  امل�ساعد 

امللك  بجامعة  الأعمال  اإدارة  بكلية 

النظرية  املباحث  من  عددا  �سع�د 

الإبداعية  الرقمية  الث�رة  اأبرزها 

من  اإلــيــه  ــادت  ق ومــا  املنظمات  يف 

وانت�سار  املنظمات  اأعمال  ت�سخم 

عملها  لــفــرق  اجلــغــرايف  ــتــ�زيــع  ال

هياكلها  اإعـــــادة  اإىل  دعــاهــا  مــا 

عمل  و�سائل  وابــتــكــار  التنظيمية 

الت�ا�سل  و�سائل  وتن�يع  جــديــدة 

تطرقت  كما  والعاملني.  القادة  بني 

واأوجه  الفرتا�سية  القيادة  ملفه�م 

ال�سبه والختالف بينها وبني قيادة 

فرق العمل التقليدية. 

ــه   ــي ــلــت اإل ومــــن اأهـــــم مـــا تــ��ــس

الدرا�سة من النتائج ما يلي: 

الــرقــمــيــة  الــــثــــ�رة  اأحــــدثــــت  ـ 

على  �سخمة  تــغــريات  الإبــداعــيــة 

والعاملني  املــنــظــمــات  م�ست�يات 

�ــســ�اء يف  واأفــــراد  قـــادة  فيها مــن 

افرتا�سية  تنظيمية  كيانات  ن�س�ء 

ــل الــتــنــظــيــمــيــة  ــاك ــي ــه وتـــطـــ�يـــر ال

وتب�سيط  العمليات  ت�سميم  واإعادة 

اإ�سافة  واأمتتته  العمل  اإجـــراءات 

عمل  اأ�ــســلــ�ب  على  تــاأثــريهــا  اإىل 

ناحية  من  العمل  وفــرق  القيادات 

والفنية  التقنية  مهاراتهم  حت�سني 

الــقــرارات  �سنع  عملية  وت�سريع 

التفاعل  منــط  وتغيري  واتــخــاذهــا 

الت�ا�سل  وعمليات  الأفـــراد  بــني 

ونح�ها. 

اإعـــادة  اإىل  ما�سة  حــاجــة  ثمة  ـ 

والعــتــمــاد  امل�ستقبل  يف  التفكري 

كاأ�سل�ب  الفرتا�سية  الفرق  على 

مع  خا�سة  والعمليات  املهام  لأداء 

التقنية  لق�ة  العامل  خ�س�ع  تزامن 

ــا  ــ�رون الــرقــمــيــة خـــالل جــائــحــة ك

ت�ظيف  القيادات  على  يحتم  مما 

والت�جيه  التاأثري  عملية  يف  التقنية 

والت�ا�سل وا�ستغالل جميع القدرات 

امل�ست�ى  على  املمكنة  والإمــكــانــات 

املحلي والعاملي. 

البحث  علمية  اإجـــــراء  اأثـــنـــاء  ـ 

الدبيات  مراجعة  ملنهجية  املبدئي 

الق�سايا  من  العديد  وجــ�د  ل�حظ 

واملــ��ــســ�عــات املــرتــبــطــة بــقــيــادة 

الفرق الفرتا�سي التي لفتت انتباه 

ومن  باهتمامهم  وحظيت  املفكرين 

اأهمها: التقنية والت�سالت وت�ستت 

ــ�ع الــثــقــايف وتــعــدد  ــن ــت الــفــريــق وال

الأجيال ومتا�سك الفريق وخ�سائ�س 

الفريق  مهام  واأداء  الفريق  و�سمات 

والتمكني  امل�ساريع  واإدارة  وعملياته 

و�سل�ك  والت�ا�سل  والثقة  والإبــداع 

القيادة و اأمناطها. 

ـ ت�اجه قيادة الفرق الفرتا�سية 

مراجعة  فح�سب  عــديــدة  حتــديــات 

التي  التحديات  اأبرز  فاإن  الأدبيات 

الفرتا�سية  هي  مناق�ستها  تكررت 

الرقمية يف  التقنية  اعتماد  وحداثة 

اأداء املهام. 

ـ ذكــرت الأدبــيــات وجــ�د ع�امل 

مــرتــبــطــة بــالــتــ�ا�ــســل الفــرتا�ــســي 

ومنها تردد الت�سال وتكراره وج�دة 

التــ�ــســال وو�ــســ�ح حمــتــ�اه وقــدرة 

القائد على ت�قع ردة الفعل وال��سيلة 

الت�سال  ووقت  امل�ستخدمة  التقنية 

وط�ل املدة الزمنية للت�ا�سل.

الأدبيات  مراجعة  خالل  تبني  ـ 

التي  التحديات  من  الثقة  بناء  اأن 

م�ستمرا  فيها  الــنــقــا�ــس  يـــزال  ل 

ب�سبب  امليالدية  الت�سعينات  منذ 

و�سع�ب  املبا�سر  الت�ا�سل  انعدام 

اجلغرايف  والت�ستت  امل�ساعر  نقل 

ا�ستبدلته  مما  الفريق  يف  الكائن 

ومقدار  املعرفية  بالثقة  الأدبيات 

داخل  وم�ساركتها  املعرفة  تبادل 

الفريق. 

بــني امتالك  الأدبــيــات  ـ ربــطــت 

يف  وقــدرتــه  الثقايف  للذكاء  القائد 

الــتــاأثــري عــلــى فــريــقــه الفــرتا�ــســي 

خالل  مــن  وفكريا،  ثقافيا  املتن�ع 

ايجابية  بيئة عمل افرتا�سية  ت�فري 

على  الفريق  تركيز  فيك�ن  عــادلــة 

الأداء ولي�س على الختالف الثقايف. 

يف  الأدبــيــات  مراجعة  عر�ست  ـ 

التي  والأ�ساليب  ال��سائل  طياتها 

ميكن من خاللها رفع فاعلية قيادة 

من  والتخفيف  الفرتا�سية  الفرق 

حـــدة الــتــحــديــات احلــديــثــة والــتــي 

تتطلب ب�سكل رئي�س تدريب الأع�ساء 

والتقنية  الفنية  مــاراتــهــم  وتنمية 

وال�سخ�سية. 

ـ ت�جد حتديات و�سع�بات ت�اجه 

مازالت  الفرتا�سي  الفريق  قيادة 

الباحثة  وجدت  اإذ  الكت�ساف  حتت 

عدد قليال من الأدبيات التي ناق�ست 

هذه التحديات مثل ق�سايا حت�سني 

جـــ�دة حــيــاة الــفــريــق الفــرتا�ــســي 

املنطمة  منتجات  تط�ير  وق�سايات 

الفرق  يف  املعل�مات  تبادل  وق�سايا 

الفرتا�سية 

قــــــــــــــــرأت لك..

ك�سفت درا�سة علمية متخ�س�سة 

يحل  اأن  ميكن  الدماغ«  »تدريب  اأن 

بعد  مــا  »ا�ــســطــراب  م�ساكل  كــافــة 

ال�سدمة«.

املن�س�رة  الــدرا�ــســة  واأو�ــســحــت 

اأن  ــــاو«  ن ــ�ز  ــي ن ــع »تـــاميـــز  ــ�ق يف م

الرجتاع الع�سبي اأو ما يطلق عليه 

اأن  ميكن  الــدمــاغ«  »تــدريــب  اأي�سا 

من  يعان�ن  ملن  فعال  عالجا  يك�ن 

»ا�سطراب ما بعد ال�سدمة«.

ويتمثل تدريب الدماغ يف جمم�عة 

من التمارين، التي ينظمها الأفراد، 

دماغهم،  ن�ساط  تعزيز  اأجـــل  مــن 

بح�سب الدرا�سة التي اأجراها معهد 

»ل��س�ن« للبح�ث ال�سحية.

دكــتــ�رة روث لنــيــ��ــس،  ــت  وقــال

للطب  لــ��ــســ�ن  كلية  يف  الــبــاحــثــة 

النف�سي  ــطــب  وال ــان  ــن ــس الأ� وطـــب 

التابعة ملركز لندن للعل�م ال�سحية: 

اأجــزاء  ي�سمل  الدماغي  »الت�سال 

مع  تت�ا�سل  ــدمــاغ  ال مــن  خمتلفة 

على  وتــ�ــســاعــد  الــبــعــ�ــس،  بع�سها 

تنظيم حالت ال�عي والفكر واملزاج 

والعاطفة«.

واأ�سافت لني��س: »مييل الأفراد 

امل�ساب�ن با�سطراب ما بعد ال�سدمة 

التــ�ــســال  اأمنــــاط  ا�ــســطــراب  اإىل 

الدماغي، لكن اأبحاثنا ت�سري اإىل اأنه 

ل�ستعادة  اأدمغتهم  تدريب  ميكنهم 

الأمناط اإىل الت�ازن ال�سحي«.

الع�سبي  الرجتــــاع  وي�ستخدم 

ــا يــ�ــســمــى حــلــقــة الرجتــــاع  ــظــاًم ن

ن�ساط  قيا�س  يتم  حيث  الع�سبي، 

اأجهزة  خــالل  مــن  ال�سخ�س  دمــاغ 

ــروة  ف عــلــى  مــ��ــســ�عــة  ا�ست�سعار 

عليه  اأخــرى  مرة  وعر�سها  الراأ�س، 

با�ستخدام واجهة الكمبي�تر.

لتدريب  الطريقة  تلك  وت�سمح 

التمارين  بــاإكــمــال  لــلــفــرد،  الــدمــاغ 

وروؤية النتائج ب�سرًيا.

واخــــتــــرت جتـــربـــة »الرجتــــــاع 

الــعــ�ــســبــي« مــع جمــمــ�عــة مــن 72 

م�سارًكا   36 ذلك  يف  مبا  م�سارًكا، 

ــ�ن مـــن ا�ـــســـطـــراب مـــا بعد  ــان ــع ي

ال�سدمة، و36 م�ساركا �سحيح.

ومن بني امل�سابني با�سطراب ما 

بعد ال�سدمة، مت اختيار 18 �سخ�ًسا 

ب�سكل ع�س�ائي للم�ساركة يف عالج 

الـ  عمل  بينما  الع�سبي،  الرجتــاع 

18 الآخرون كمجم�عة مقارنة.
�ــســدة  اأن  الـــدرا�ـــســـة  ووجـــــدت 

اأعرا�س ا�سطراب ما بعد ال�سدمة 

الذين مت  امل�ساركني  انخف�ست لدى 

عالج  لتلقي  ع�س�ائياً،  اختيارهم 

الرجتاع الع�سبي.

يــعــد 61.1٪  ــالج، مل  ــع ال وبــعــد 

تعريف  ي�ست�ف�ن  املــ�ــســاركــني  مــن 

ا�سطراب ما بعد ال�سدمة.

اأي�ًسا  البحث  فريق  وا�ستخدم 

املغناطي�سي  ــالــرنــني  ب الــتــ�ــســ�يــر 

ج�زيف  �سانت  مركز  يف  ال�ظيفي 

للتقاط  بلندن،  ال�سحية  للرعاية 

وبعد  قبل  امل�ساركني  لأدمغة  �س�ر 

امل�ساركة يف التجربة.

امل�سابني  ــــراد  الأف اأن  ووجــــدوا 

با�سطراب ما بعد ال�سدمة، �سهدوا 

الدماغ  ات�سال  يف  اإيجابية  تغريات 

ال��سع  و�سبكة  ـــروز  ال �سبكة  يف 

الفــرتا�ــســي، بعد عــالج الرجتــاع 

الع�سبي.

�سدة  تقليل  امل�ساركني  وُطلب من 

اإيقاع   - ال�سائدة  الدماغية  امل�جة 

اإما  الدماغ  ن�ساط  ت�س�ر  ومت  األفا، 

�س�رة  اأو  ثابتة  متحركة  كــر�ــســ�م 

األفا  اإيــقــاع  تقليل  مت  اإذا  م�س�هة، 

الر�س�م  ت�سغيل  ــداأ  ب فقد  بنجاح، 

ت�سبح  ال�س�رة  بــداأت  اأو  املتحركة 

اأكرث و�س�ًحا.

تحديات جديدة تفرضها الثورة الرقمية اإلبداعية 
في إدارة فرق العمل االفتراضية

دراسة: تدريب الدماغ يمكنه حل مشاكل »اضطراب 
ما بعد الصدمة«

درا�ضة )فاعلية قيادة فرق العمل االفرتا�ضية( ت�ؤكد:
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اإدارة  ح���ر����ص  م���ن  ان���ط���اق���اً 

اجلامعة على بدء وانتظام الدرا�سة 

يف جميع كليات اجلامعة يف الف�سل 

 1443 اجلامعي  العام  من  الأول 

الأداء  ا���س��ت��م��رار  نحو  و�سعياً  ه��� 

وتقدمي  اجلامعة  لكليات  املتميز 

الطاب  جلميع  اأف�����س��ل  خ��دم��ات 

قام عدد من وكاء اجلامعة بزيارة 

والتاأكد  العمل  �سري  لتفقد  للكليات 

الطاب  ل�ستقبال  جاهزيتها  من 

وال��ط��ال��ب��ات وب���دء ال��درا���س��ة بكل 

جدية واقتدار.

حيث قام وكيل اجلامعة لل�سوؤون 

الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة   التعليمية 

حم��م��د ب��ن ���س��ال��ح ال��ن��م��ي ب��زي��ارة 

ت��ف��ق��دي��ة ل��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���س��ة 

املا�سي  الأح���د  ال��ب��دين  والن�ساط 

ملتابعة ا�ستعدادات وجاهزية الكلية 

العام  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل 

وكان   ، 1443ه�  الدرا�سي اجلديد 

الدكتور  الكلية  عميد  ا�ستقباله  يف 

ال�����س��احل��ي،وك��اء  ب��ن علي  ط���ارق 

الأكادميية،  الأق�سام  ،روؤ�ساء  الكلية 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  وع��دد 

،ومدير اإدارة الكلية.

وق������د ب�������داأ وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

الإج���راءات  على  ب��الط��اع  جولته 

الح���رازي���ة وال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة 

اآمنة  لعودة  الكلية  اتخذتها  التي 

ا�ستقبال  واآلية  للطاب،  ومطمئنة 

ال���ط���اب وخ����دم����ات ال��ت�����س��ج��ي��ل 

الإلكروين املقدمة لهم.

على  النمي  د.  اأطلع  ذل��ك  بعد   

جاهزية القاعات الدرا�سية، كما مت 

يف  ت�ساهم  التي  املوا�سيع  مناق�سة 

التعليمية. العملية  تطوير 

اأثنى  التفقدية  الزيارة  نهاية  ويف 

و  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي  حممد  الدكتور  الأكادميية 

كامريات  بتوفري  الكلية  تفرد  على 

للتفاعل  ال��ت��دري�����ص  من�سة  ع��ل��ى 

التدري�ص  اأع�ساء هيئة  بني  املبا�سر 

زووم  برنامج  خ��ال  من  والطاب 

يف حال التدري�ص عن بعد.

د. ال��ن��م��ي ي�����زور ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة 

والآثار

ال�سياحة  كلية  د.النمي  زار  كما 

عميد  ا�ستقباله  يف  وك��ان  والآث����ار 

املنيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ك��ل��ي��ه 

جاهزية  ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا  م��ن  تفقد 

للعام  الدرا�سة  �سري  لنتظام  الكلية 

اجلامعي 1443ه�.

املعر�ص  يف  جولة  الزيارة  وتخلل 

امل�������س���ور »ا����س���ت���ق���ب���ال ال���ط���اب 

امل�����س��ت��ج��دي��ن« ح��ي��ث ق���دم روؤ���س��اء 

وافياً  �سرحاً  الأك��ادمي��ي��ة  الأق�سام 

عن م�سامني التخ�س�سات والربامج 

التي تقدمها الكلية للطاب.

واأط��ل��ع د.ال��ن��م��ي ع��ل��ى  م��راف��ق 

الكلية وعدداً من القاعات الدرا�سية 

من  م��ا  ك��ل  جاهزية  على  للوقوف 

العملية  جن��اح  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه 

التعليمية.

.. ويتفقد كلية الرتبية

لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  تفقد 

ال��دك��ت��ور  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

حممد النمي جاهزية كلية الربية، 

الكلية  ا�ستعدادات  على  اأطلع  حيث 

للف�سل الدرا�سي، وكان يف ا�ستقباله 

الدكتور  الكلية  عميد  و�سوله،  فور 

عثمان املنيع ووكاء الكلية.

الكلية  اأق�سام  يف  الوكيل  جت��ول 

الدرا�سية،  القاعات  من  عددا  وزار 

الكلية  ا���س��ت��ع��دادات  ع��ل��ى  واأط��ل��ع 

الح���رازي���ة  الإج������راءات  بتطبيق 

ل���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ه، وال��ق��اع��ات 

كما   ، الت�سجيل  وقاعات  الدرا�سية 

مت مناق�سة املوا�سيع التي ت�سهم يف 

تطوير العملية التعليمية .

العميد  ودع  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  ومرافقيه 

مقدمني  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

�سكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة.

د. احلميزي يزور اإدارة الأعمال

للدرا�سات  اجلامعة  وك��ي��ل  زار 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

بن اإبراهيم احلميزي

اإدارة  كلية  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د 

الأعمال للوقوف  على ال�ستعدادات 

والإجراءات الحرازية التي اأعدتها 

الدرا�سي  ال��ع��ام  ل�ستقبال  الكلية 

اجلديد.

ع��ل��ى  احل���م���ي���زي  د.  واط����ل����ع 

جت��ه��ي��زات ال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ه 

وتطبيق الحرازات

بالتعاون مع اجلهات ذات العاقة 

اأجهزة  تاأمني  مت  حيث  باجلامعة، 

وو�سع  واملعقمات،  احل��رارة  قيا�ص 

الطاب  ب��اع��داد  اإر�سادية  لوحات 

اآلية  وو�سع  القاعات  اأب���واب  على 

لدخول الطاب اإىل الكلية والتاأكد 

من حالتهم يف تطبيق توكلنا.

ح�سر  التفقدية  اجلولة  وخ��ال 

العليا  ل��ل��درا���س��ات  اجلامعة  وك��ي��ل 

املحا�سرات  احدى  العلمي  والبحث 

العملية  ���س��ري  ملتابعة  ال��درا���س��ي��ة 

التعليمية بالكلية.

اأو����س���ى  اجل����ول����ة  ن���ه���اي���ة  ويف 

د.احلميزي اأبنائه الطاب ب�سرورة 

اأتباع الإجراءات الحرازية للحفاظ 

متمنياً  و�سحتهم،  �سامتهم  على 

لهم رحلة تعليمية ناجحة واآمنة.

اإدارة  كلية  ثمن عميد  من جانبه 

الأعمال الدكتور ب�سام الب�سام لوكيل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

ال��ع��ل��م��ي ح��ر���س��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه لكل 

الطلبة وتقدمي  ماي�ساهم يف خدمة 

التي  العقبات  لتذليل  ماميكن  كل 

العملية  اإجن��اح  اأج��ل  من  تواجههم 

التعليمية.

ي���ت���ف���ق���د ع������دد م��ن  د. م�����س��ل��م��ي 

الكليات

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  تفقد 

م�سملي  علي  ال��دك��ت��ور  والتطوير 

بهدف  اجل��ام��ع��ة  كليات  م��ن  ع��دد 

متابعة جاهزيتها وانتظام الدرا�سة 

من  الأول  يومها  منذ  ح�سورياً  بها 

وت�سمن  1443ه�،  اجلامعي  العام 

كليات  خم�سة  التفقدية  الزيارات 

ه���ي » ال���ط���ب، وط���ب الأ���س��ن��ان، 

وال�����س��ي��دل��ة، وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

وال��ت��م��ري�����ص« حيث  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 

الكليات  بعمداء  د.م�سلمي  التقى 

ووك���ائ���ه���ا، وع�����دداً م���ن روؤ����س���اء 

هيئة  وع�سوات  واأع�ساء  الأق�سام 

من�سوبي  اإىل   اإ�سافة  التدري�ص؛ 

اإداري���ة،  ك���وادر  م��ن  الكليات  ه��ذه 

وطلبة.

التفقدية  ال���زي���ارات  ت�سمنت 

يف  الكليات  جاهزية  على  الوقوف 

مقدمتها  ج��اء يف  ع��دي��دة  حم���اور 

الإج�����راءات الح��رازي��ة مب��ا يوفر 

وال��ق��اع��ات  واآم���ن���ة،  �سحية  ب��ي��ئ��ة 

ال��درا���س��ي��ة وامل��ع��ام��ل وامل��خ��ت��ربات، 

وبرامج ا�ستقبال الطاب، والربامج 

املقدمة، وبرامج الر�ساد  التعريفية 

الأك����ادمي����ي، وج��اه��زي��ة ال���ك���وادر 

ال��ب�����س��ري��ة، ج��اه��زي��ة اخل���دم���ات 

الو�سائل  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�����س��ان��دة؛ 

ال��ت��وع��وي��ة والر������س�����ادات وم���دى 

توافرها يف الكليات. 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  راف��ق 

التفقدية  ال��زي��ارات  يف  والتطوير 

املهند�ص حمود الغامدي مدير مكتب 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير، 

يعقوب  الأ�ستاذ  املكتب  و�سكرتري 

العامة  العاقات  ومن�سق  اجلندل، 

والإعام الأ�ستاذ بندر احلقباين.

د. بن �سيف تزور عدد من الكليات

معايل  توجيهات  تنفيذ  اإط��ار  يف 

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

ال��ع��م��ر ت��ف��ق��دت وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة 

ل�سوؤون الطالبات الدكتورة غادة بن 

كليات  املا�سي  الأح��د  �سباح  �سيف 

العلميه  للطالبات  اجلامعية  املدينة 

وال�سحيه والن�سانيه، واطلعت على 

�سري العملية التعليمية

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  وجتولت 

ال��ط��ال��ب��ات يف ك��ل��ي��ات ال��ط��ال��ب��ات، 

وزارت عددا من القاعات الدرا�سية، 

حيث التقت بالطالبات من خمتلف 

الوكيلة  اأب����دت  وق���د  امل�����س��ت��وي��ات، 

�سعادتها با�ستعداد الكليات التام مع 

بداية الف�سل الدرا�سي.

ك��م��ا ت��ف��ق��دت ال��وك��ي��ل��ة م��رك��ز 

الدرا�سات الن�سانيه بعلي�سة.

زياراتها  يف  �سيف  د.ب��ن  رافقت 

اجلامعه  وكيلة  م�ساعدة  التفقدية، 

الدكتوره  واملالية  الداري��ه  لل�سوؤون 

وكيلة  وم�����س��اع��دة  العي�سى  غ��زي��ل 

اجلامعية  املرافق  ل�سوؤون  اجلامعه 

ادارة  ومديرة  قطان  ملك  الدكتورة 

ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ال��دك��ت��ورة هيام 

املو�سى وف��ري��ق م��ن وح��دة اجل��ودة 

اجلامعة  بوكالة  املوؤ�س�سي  والتميز 

ل�سوؤون الطالبات.

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  و�سجلت 

�سيف   بن  غادة  الدكتورة  الطالبات 

اإع��ج��اب��ه��ا ب��اإم��ك��ان��ي��ات ال��ك��ل��ي��ات 

واأجهزه  ب�سرية  كوادر  والأق�سام من 

تقنية عالية اجلودة  مقدمة �سكرها 

للجميع.

و�سددت د.بن �سيف على �سروره 

الإج��راءات  م�ستويات  اعلى  تطبيق 

الح���رازي���ة ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا وزارت���ي 

ال�سحة والتعليم.

د. الرا�سد تقف على �سري العملية 

التعليمية بكلية التمري�ض

ان���ط���اق���ا م����ن ح����ر�����ص ك��ل��ي��ة 

التمري�ص على �سمان �سري اإجراءات 

ا�ستقبال الطلبة والتاكد من جاهزية 

الكليه، تفقدت عميد كلية التمري�ص 

الدكتورة مي الرا�سد جاهزية مبنى 

وتطبيق  الطلبة،  ل�ستقبال  الكلية 

الحرازية حر�سا  الإجراءات  كافة 

على �سامة من�سوبي الكلية. �سارك 

الكلية  وكيل  التفقدية  اجل��ول��ة  يف 

حمود  الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤون 

بن عو�ص احلربي.

علوم  كلية  يتفقد  ال�ساحلي  د. 

الريا�سة

الريا�سة  علوم  كلية  عميد  اأطلع 

بن  الدكتور طارق  البدين  والن�ساط 

علي ال�ساحلي على جاهزية الكلية، 

التفقدية  جولته  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

من  للتاأكد  الكلية  م��راف��ق  جلميع 

ت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات الح���رازي���ة 

الوقائية قبل عودة الطاب.

روؤ�ساء  اجلولة  العميد يف  رافق   

اإدارة  ومدير  الأكادميية،  الأق�سام 

علوم  كلية  عميد  وق���دم  ال��ك��ل��ي��ة.  

�سكره   البدين  والن�ساط  الريا�سة 

الربتوكولت  على  القائمني  جلميع 

اأن  على  م�سدداً  بالكلية  ال�سحية 

�سحة من�سوبي الكلية وعلى راأ�سهم 

ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات اأح����د اأه���م 

اأولويات اجلامعة ب�سكل عام والكلية 

ب�سكل خا�ص.

وكالء الجامعة يتابعون سير العملية التعليمية 
في مختلف الكليات والعمادات

ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  معايل  زار 

اأطلع  حيث  العليا،  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  العمر 

العاملة  الوحدات  خمتلف  على  خالها  معاليه 

اإىل  اجلامعة  رئي�ص  معايل  وا�ستمع  بالعمادة. 

�سرح مف�سل من عميد الدرا�سات العليا الدكتور 

عادل الهدلق عن دور كل وحدة وال�ستعدادات 

بالإ�سافة  الدرا�سي،  الف�سل  لبدء  امل�ساحبة 

لطلبة  العمادة  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  اإىل 

اجلامعة، والإجراءات الحرازية املتبعة يف ظل 

العودة احل�سورية للدرا�سة.

د. العمر يطلع على استعداد عمادة الدراسات العليا

د. م�سلمي خال زيارتة لكلية العلوم الطبية التطبيقية د. النمي يزور كلية ال�سياحة والآثار

د. ال�ساحلي يطلع على تطبيق الجراءات الحرازية لبداية العام الدرا�سيد. الرا�سد تقف على جاهزية القاعات الدرا�سية

د. احلميزي اأثناء تفقده كلية اإدارة الأعمال



األميـر الملهم
وتتفاقم وتتحقق  روؤيتنا تزدهر  اأهداف  بروؤية  نعتز  الوقت  يف هذا 

على م�ساعيها املوعودة يوماً بعد يوم بيد الأمري

الطموح والأمري امللهم �سمو �سيدي الأمري حممد بن �سلمان ـ حفظة 

املُلهم مل يقف  عنـد هذا احلد من  الأمــري  بــاأن  ويكفينا فخر  ـ  اهلل 

زالت  فمـا    ! فح�سب  الروؤية  لتحقيق  املطروحة  العظيمة  الأهــداف 

لتحقيق  تتزايد  واأهــداف  متجددة  وخطط  م�سـتمرة  مـ�ساريع  هـناك 

اأعظم هدف وهو اأن تكون بالدنا منوذجاً ناجحاً يف العامل .

اأمام  نفخر  العظمى ونحن  ال�سعودية  اأ�سم  اأنطلق  �سيدي  �سمو  ِبك 

ونحن  دولة عظمى  نكون  اأن  معنى  ندرك  و  ثقه  وكلنا  بذلك  اجلميع 

كمواطنني على قدر امل�سوؤولية بامل�ساركة يف نهو�ض اململكة ) فحدودنا 

عنان ال�سماء) .

هند العمري 

كلية الآداب

سنة أولى سكن
يف  �سخ�ض  كل  حياة  يف  مهمة  مرحلة  هي  اجلامعية  املرحلة  اإن 

املجتمع, يواجه فيها الطالب العديد من التحديات وال�سعوبات,  وهي 

مرحلة مليئة بالإثارة واحلما�ض وتكوين ال�سدقات. 

كثري من الطالب اجلامعيني يتوجهون لل�سكن الطالبي كونه خيار 

مادي واجتماعي منا�سب, ويف هذا املقال ن�ستعر�ض بع�ض الأمور التي 

يجب على الطالب امل�ستجد يف ال�سكن مراعاتها ومعرفتها, فاملعرفة 

امل�سبقة بالتحديات التي �ستواجهها يف ال�سكن الطالبي جتعلك ت�ستعد 

لها ب�سكل ممتاز. ال�سغط والتوتر النف�سي: خروج الطالب من منزله 

و بُعده عن عائلته واأ�سدقائه ي�سبب له العديد من ال�سغوط النف�سية 

و�سيتوجب على الطالب الندماج مع بيئة جديدة مبكونات تختلف عما 

اإعتداه �سابقاً. اختالف العادات: ال�سكن الطالبي مليئ بالطالب من 

�ستى املناطق والبلدان و�سيواجه الطالب العديد من الختالفات على 

ال�سعيد الثقايف والجتماعي ومن الأمور اجلديرة باملالحظة اأنه حتى 

عادات النظافة والرتتيب اليومي جتدها تختلف من �سخ�ض لآخر.

 امللل واخلروج من دائرة الراحة: اإن دخول الطالب لعامل خمتلف 

عن الذي اعتاد عليه والروتني اليومي الذي األفه قبل دخوله ال�سكن 

ي�سبب له فراغات كبرية يف وقته ي�سعب �سدها دون اخلروج من دائرة 

الراحة وبدء جتارب ومغامرات جديدة.

الطالب  يواجهها  اأن  املمكن  من  التي  التحديات  اأبــرز  معرفة  بعد 

اإليك بع�ض الن�سائح التي ت�ساعدك يف  امل�ستجد يف ال�سكن الطالبي 

التاأقلم مع حياتك اجلديدة: الرتباط باهلل عز وجل: اإن احلفاظ على 

ال�سالة وقراءة القراآن والقرب من اهلل ودعائه هي من اأهم الو�سائل 

التي ي�ستخدمها امل�سلم يف مواجهة التحديات وال�سعوبات املتجددة يف 

حياته , كن واثقاً باهلل م�ستعيناً به و�ستجد الراحة والتي�سري.

ال�سخ�ض  لها  ي�سعها  التي  الأمور  اأهم  اإن من  ال�سديق:  ابحث عن 

ت�سع  اأن  وعليك  اجلامعية  حياته  يف  وجميلة  مفيدة  عالقات  تكوين 

لنف�سك حمددات حني اختيار ال�سديق ويف�سل اأن تبحث عن اأ�سدقائك 

�سمن دائرة اهتمامك �سواء يف التجمعات التي حتدث يف ال�سكن اأو 

الفعاليات املقامة فيه اأو يف امل�سجد ومكتبة ال�سكن.

 �سارك بن�ساط يف فعاليات اجلامعة: اإن الرتباط بالأندية الطالبية 

العالقات  تكوين  يف  كثرياً  الطالب  تفيد  الطالبي  ال�سكن  واأن�سطة 

يف  تواجهه  التي  املطبقة  والوحدة  املرتاكمة  ال�سغوط  من  واخلــروج 

ال�سكن. اإن ال�سكن الطالبي فر�سة كبرية لتكوين العديد من العالقات 

املميزة والتجارب اجلديدة وك�سب اخلربات واملهارات العملية وتذكر 

ال�سعوبات  تبداأ  واملثابرة  العمل  مع  ولكن  �سعبة  البدايات  اأن  دائماً 

تنجلي ول يبقى بعد ذلك اإل ال�سعادة والتجارب املرثية.

عبدالرحمن عبداهلل اخلليفي

ماج�ستري هند�سة حتلية املياه

م�سرف يف اأن�سطة نادي ال�سكن الطالبي

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  - ف/ 4673479

mualmutiri@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

يح�سد التعليم يف اململكة العربية 

الكبرية  اجلــهــود  ثمرة  ال�سعودية 

اهلل-  وفقها  الدولة-  بذلتها  التي 

كورونا  جائحة  عن  الإعـــالن  منذ 

بدء  وجــاء  امل�ستجد(كوفيد19-), 

الدرا�سة ح�سورياً منذ اليوم الأول 

من العام اجلامعي 1443هـ ليقدم 

الإجــراءات  على جناح  قوياً  دلياًل 

الحرتازية التي مت اللتزام بها  يف 

اجلائحة؛ مما جعل  هذه  مواجهة 

ما  اإىل  للو�سول  ممهداً  الطريق 

�سعدنا به هذا العام بعودة الدرا�سة 

(حـــ�ـــســـوريـــاً) داخــــل اجلــامــعــات 

جامعة  م�ستوى  وعلى  ال�سعودية, 

امللك �سعود التزمت اجلامعة مبنهجية عمل جاء يف 

مقدمتها التوا�سل والتعاون مع كافة الأجهزة املعنية 

بالدولة, وبناء ا�سرتاتيجية  ملواجهة هذه اجلائحة 

ت�سمنت تنفيذ العديد من املبادرات جاء يف مقدمتها 

الحــرتازيــة,  الإجــــراءات  من  نوعاً   (13) اعتماد 

وتنفيذ اأكرث من (907) اإجراءاً  قبل بدء الدرا�سة, 

وقد عززت هذه الإجراءات من قدرة اجلامعة على 

املواجهة ور�سخت درعاً قوياً  �ساهم يف ا�ستمرار 

عمل اجلامعة على تنفيذ ر�سالتها التعليمية والبحثية 

واملجتمعية, كما حر�ست اجلامعة 

على ت�سخري كافة الإمكانيات التي 

واآمنة  �سحية  اأكادميية  بيئة  توفر 

جلميع من�سوبيها وامل�ستفيدين منها.

النجاح   حتقيق  على  وحر�ساً   

والوقوف على اأر�ض الواقع  بجميع 

كــلــيــات اجلــامــعــة  تـــراأ�ـــض معايل 

الزيارات  برنامج  اجلامعة  رئي�ض 

قامت  الــتــي  املــيــدانــيــة  التفقدية 

قام  قــيــادات اجلــامــعــة؛ حيث  بها 

اجلامعة  وكــالء  ال�سعادة  اأ�سحاب 

ميدانية  تفقدية  زيـــارات  بتنفيذ 

الوقوف  بهدف  اجلامعة   لكليات 

على جاهزية هذه الكليات, وانتظام 

الطالب والطالبات (ح�سوريا) بكلياتهم, وقد اأولت 

هذه الزيارات اهتماًما كبرًيا  بالتاأكد من توفر كافة 

التجهيزات, وت�سخري كافة الإمكانيات لنطالقة عام 

جامعي مثمر- باإذن اهلل-, ومن مواطن الهتمام يف 

هذه الزيارات اأنها ركزت على العديد من املحاور 

التي جاء يف مقدمتها توفر الإجراءات الحرتازية 

امل�ستجد(كوفيد19-)؛  كــورونــا  جائحة  ملواجهة 

واللتزام بالإجراءات الواجب توافرها يف القاعات 

الدرا�سية واملعامل واملختربات وجاهزيتها ل�ستقبال 

الــطــالب والــطــالــبــات, ووجــــود بــرامــج ا�ستقبال 

للم�ستجدين, وتوفر الربامج التعريفية وا�ستخدام 

ووجود  التباعد,  ل�سمان حتقيق  التقنية  الو�سائل 

بــرامــج لــالر�ــســاد الأكـــادميـــي, وجــاهــزيــة الــكــوادر 

الب�سرية, وجاهزية اخلدمات امل�ساندة و�سولً لتوفر 

الربامج التوعوية والإعالمية التي ت�ساهم يف توعية 

املجتمع اجلامعي بجميع املتطلبات الواجب اللتزام 

الزيارات مبناق�سة الطالب  اأهتمت هذه  بها, كما 

قدمت  التي  اخلــدمــات  عــن  للتعرف  والطالبات 

لهم, وما يطمحون فيه؛ اإ�سافة لال�ستفادة من اأراء 

اأ�سحاب ال�سعادة عمداء الكليات ومن�سوبي الكليات, 

وقد و�سح بجالء اجلهود الكبرية التي بذلت وحر�ض 

كليات اجلامعة على انتظام الدرا�سة وا�ستمرارها 

ح�سورياً. 

اإذن هي منظومة متكاملة من اخلطط والإجراءات 

التي جنحت اجلامعة يف بنائها ومن ثم تنفيذها حتى 

اأ�سبحت يف اأعلى جاهزيتها لبدء الدرا�سة ح�سورياً 

منذ يومها الأول للعام اجلامعي 1443هـ, وقد عزز 

وعي من�سوبي اجلامعة بوجباتهم وم�سوؤولياتهم جتاه 

املنظومة  هذه  قوة  من  ال�ستثنائية  الظروف  هذه 

الدرا�سة  عــودة  جنــاح  اأ�سباب  اأحــد  اأ�سبح  حتى 

ح�سورياً باجلامعة. 

عمادة التطوير واجلودة

حتتفل منظمة الأمـم املتحـدة �سـنوًيا باليـوم العاملي 

لل�سباب, و الــذي ي�سادف الثاين ع�سر مــن �ســهر 

اأغ�ســط�ض مــن كل عام؛ حيث يهدف  هذا اليوم 

اإىل دعــوة احلكومــات وجمتمعات اخلدمة املدنيـة 

واملنظمـات علـى مراجعـة اأو�سـاع ال�سباب واأدوارهم 

بالإ�سافة اإلــى دعمهــم ورفــع م�ستوى م�ســاركتهم 

فــي جمتمعاتهم. وذكرنا يف العدد املا�سي باأن  اليوم  

العاملي لل�سباب (مبادرة) حتتفي ب�سفات ال�سباب 

وتقر بالتحديات التي ميكن اأن يواجهها �سباب اليوم.

حيث قرتاح املهتمون بتطوير ال�سباب �ستة  مناذج 

اجتماعيه تعر�ض دينامكية العالقات بني البالغني 

وال�سباب كالتي:

اول: ال�سلطة للكبار  بال منازع  فال يوجد م�ساركة 

ال�سباب.  

ثانيا : م�ساركة ال�سباب رمزيا باأن ي�سعون الكبار 

جدول الأعمال ويتخذون القرارات. قد يتم ت�سمني 

�ساب اأو �سابني , ولكن غالًبا بدون تدريب وبدون 

وعد باأخذ اقرتاحاتهم.

ثالثا: الت�ساور, وي�سعى البالغون للح�سول على 

امل�سورة من ال�سباب , ولكن ب�سروط يحددها الكبار.

رابعا: التمثيل حيث يتم تقدمي عدد خمتار من 

ال�سباب على اأنهم ميثلون اأقرانهم , عادةً عرب نظام 

اللجان وبدرجات متفاوتة من امل�ساءلة.

خام�سا: التوجيه و يقدم الكبار الت�سجيع وينقلون 

املهارات والقيم مل�ساعدة ال�ساب على حتقيق النجاح.

والبالغون  ال�سباب  ي�سع  و  ال�سراكة  �ساد�سا: 

جدول الأعمال مًعا, ويقررون الق�سايا والأن�سطة, 

وي�سرتكون يف امل�ساءلة وامل�سوؤولية.

البالغني  بني  ال�سراكه  لنموذج  مقرتح  ويت�سمن 

وال�سباب اأدوار حمدده لكال الطرفني: اأدوار القائد 

على  ي�ساعد  حيث  الآخــريــن,  احللفاء  اأو  الرا�سد 

تاأمني م�ساحة اآمنة , والأموال , والإمدادات, ي�سارك 

ال�سباب يف �سنع القرار احلقيقي, ي�ساعد ال�سباب 

عليها,  بناًء  والت�سرف  همومهم  التعبري عن  على 

ربطهم ب�سبكات مع موارد املجتمع, يعمل على جذب 

التطويرية,  العمليه  اإىل  الآخرين  واحللفاء  الآبــاء 

ويخلق الفر�ض لل�سباب وي�ساهم يف تطوير مهارات 

القيادة. اأدوار ال�سباب: ي�ساهموا بوقتهم وطاقتهم 

وذكائهم يف اإيجاد حلول اإبداعية للق�سايا املجتمع, 

ا�ستخدم  املجموعة,  اللتزام جتاه  على  املحافظة 

قوتهم لدعم كل منهم الآخر, بناء الحرتام والثقة, 

حتمل م�سوؤولية  املجموعة, تويل الأدوار القيادية, 

جتريب  الأفكار واختبار تطويرها, تعلم  مهارات 

جديدة, و العمل ب�سرب �سد التحديات طويلة الأمد.

ومن اجنح جتارب انخراط ال�سباب يف املجتمع 

 (Learn and Serve America) برامج  هي 

على حت�سني  تعمل  حيث  الفعالة)  اخلدمة  (تعلم 

املدر�سة  وزيــادة احل�سور يف  الأكادميية  الدرجات 

وتطوير امل�سوؤولية ال�سخ�سية والجتماعية. �سواء 

كان الهدف هو حت�سني اأكادميي اأو تطوير �سخ�سي 

اأو كليهما , يتعلم الطالب التفكري النقدي والتوا�سل 

والعمل اجلماعي وامل�سوؤولية املدنية وحل امل�سكالت 

الكمبيوتر  ومــهــارات  املهنية  واملــهــارات  واخلطابة 

والبحث والتحليل.

وهذا الربنامج يتكون من ثالث عنا�سر (اأعمل , 

اأعك�ض, اأحتفل)

(اأعمل): يقوم الطالب بتنفيذ اخلدمة للمجتمع 

 , املبا�سرة  اخلدمة  ــا:  اإم تكون  اأن  ميكن  والتي   ,

ال�سغار  لالأطفال  والقراءة   , ال�سجرة  غر�ض  مثل 

, وتعليم اإحدى املهارات؛ اأو خدمة غري مبا�سرة , 

اأو جتنيد  مثل التخطيط حلدث جلمع التربعات 

متطوعني اأو ت�سميم موقع على �سبكة الإنرتنت.

ويو�سحون   , والعملية  امل�سروع  وقيم  (اأعك�ض): 

تعلمهم من خالل اأن�سطة منظمة تركز على مهارات 

التفكري النقدي. ي�سارك الطالب اأي�ًسا يف التفكري 

وال�سركاء  واملعلمني  اأقــرانــهــم  مــع  الر�سمي  غــري 

املجتمعيني.

التعلم و يتم التعرف على  (الحتفال): عرو�ض 

اإجنــازات الطالب من قبل معلميهم وزمالئهم يف 

الف�سل واملدر�سة واملجتمع يف حدث احتفايل, ومن 

املنح  وفر�ض  ال�سحفية  والبيانات  املقالت  خالل 

الدرا�سية.  وهكذا يتمتع الطالب بفر�سة تقدمي ما 

تعلموه اإىل زمالئهم الطالب واملعلمني واملجتمع.

 وكلمه اأخريه لل�ساب الطموح. تعلم كيف تبدا يف 

اإ�سعال �سرارة الطموح وال�سغف لديك وترتك اآثر يف 

جمتمعك,  وللبدء اأ�سال نف�سك ثالثه ا�سئله: هل تعلم 

ما هي �سراراتك (�سغفك): ماذا كانت الهتمامات 

كنت  الــذي  ما  مراهًقا؟  كنت  لديك    والعواطف 

متحم�ًسا ب�ساأنه؟ كيف وجدت �سراراتك (�سغفك) ؟

ماذا عملت على �سرارك (�سغفك) ؟ ماذا فعلت 

لتح�سينه؟ ما هي املهارات التي تعلمتها على طول 

حياتك حتى الآن؟

(الأ�سخا�ض  (�سغفك)  �سرارك  اأبطال  هم  من 

الذين دعموا �سرارك) ؟ كيف �ساعدوك؟ ومن ثم 

اإبدا واأنطلق بتكوين فريقك من الأبطال الداعمني 

ومعا اإبدوا يف تنفيذ واإدارة مبادره جمتمعيه ترتك 

اآثرا وت�سنع تغيريا.

د. اأ�سماء عبداهلل اليمني

ا�ستاذ الداره ال�سحيه امل�ساركة

كليه ادارة العمال

العودة للجامعة منظومة متكاملة 

اليوم العالمي للشباب والدور المشترك )2ــ2(

د. طه عمر



ا�ستطالع: فهد احلمود

ال��ك��ث��ر م���ن ال��ت��ح��دي��ات ت��واج��ه 

اململكة  خ���ارج  املبتعثني  ال��ط��الب 

التغر  اأن  اإال  ال�سعودية،  العربية 

املفاجئ الذي دخل العامل مع انت�سار 

ك��ورون��ا وال����ذي غ��ر من��ط احل��ي��اة 

والعمل اأ�سبح التحدي اأكرب وخمتلف 

لطالب اجلامعة املبتعثني خارجًيا.. 

ومرحلتها  حلظتها  عا�سوا  فكيف 

ذل���ك وغ��ره  ك��ل   .. ؟!  وظ��روف��ه��ا 

ح�سيلة  خ��الل  م��ن  عليه  �سنتعرف 

ا�ستطالعنا للطالب املبتعثني.. 

اأ�سعب فرتات جتربتي الدرا�سية

ال�سرثي،  طالل  يقول  البداية  يف 

 – اأري��زون��ا  والي���ة  بجامعة  املبتعث 

اأمريكا، يف كلية ال�سحافة واالت�سال 

اجلماهري:

ك���ان���ت اأزم�������ة ك����ورون����ا م��ل��ي��ئ��ة 

التغر  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ب��ال��ت��ح��دي��ات 

املفاجئ الذي طراأ على منط احلياة 

وبالعزلة االإجبارية التي كنت م�سطراً 

وت��ارة  موؤ�س�سية  الأ�سباب  ت��ارة  لها 

الأ�سباب �سخ�سية خوًفا من العدوى 

ال�سعبي  ال��ت��ج��اوب  واأن  خ�سو�ساً 

واالإجراءات احلكومية االأمريكية مل 

يت�سما بالفاعلية، العتبارات بع�سها 

اق��ت�����س��ادي و���س��ي��ا���س��ي وان��ت��خ��اب��ي. 

درا����س���ي���اً، ت�����س��ب��ب��ت اجل��ائ��ح��ة يف 

ا���س��ط��راري الإع����ادة ج��دول��ة بع�ض 

جلنة  م��ع  املهمة  البحثية  املواعيد 

املناق�سة البحثية املكونة من اأ�ساتذة 

�سحية  ل��وع��ك��ات  ت��ع��ر���ض  بع�سهم 

خالل اجلائحة، مما ت�سبب يف بع�ض 

التاأخر. كما اأن اأزمة ال�سفر ت�سببت 

يف تاأجيل رحلة جمع البيانات املقررة 

�سلفاً للتنفيذ يف اململكة. اأ�سيف على 

اجلانب ال�سخ�سي اأن �سهر رم�سان 

الفرتات يف  اأ�سعب  من  كان   2020
ظ��روف  ب�سبب  الدرا�سية  جتربتي 

اجلائحة. ويكمل قائاًل: كانت ال�سفارة 

ممثلة بامللحقية الثقافية على توا�سل 

مع الطالب عرب الربيد االإلكرتوين، 

ال�سعودية  الطالبية  املجاميع  وكانت 

يف كل الواليات املتحدة متفاعلة مع 

تطبيقات  عرب  اجلائحة  م�ستجدات 

تبادل  ع��رب  االإل��ك��رتون��ي��ة،  التوا�سل 

اخل��ربات حول االإج��راءات املرتبطة 

بها، ومنها مرحلة االإجالء ملن تقدموا 

بطلب احل�سول عليه، باالإ�سافة اإىل 

االإجابة على ت�ساوؤالت كانت متعلقة 

مبرحلة احلجر املوؤ�س�سي التي مر بها 

الطالب الذين مت اإجالوؤهم.

عدم ��سوح يف الر�ؤية:

�سعد  بريطانيا  يف  املبتعث  اأم���ا 

را����س���د امل���اج���د م���ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ة 

الطبية  العلوم  كلية  يف  �سعود  امللك 

التطبيقية، ق�سم الب�سريات فاأجاب: 

اأزمة  اأثناء  الدرا�سية  جتربتي  كانت 

بالتحديات  ومليئة  �سعبة  ك��ورون��ا 

لتاأثر اإجراءات اجلائحة على احلالة 

اأ�سف  الدرا�سة،  واخلطة  النف�سية 

لذلك باأن اجلائحة تعترب ا�ستثنائية 

ومل ي�سبق لها مثيل ومل يكن هناك 

و�سوح يف الروؤية للم�ستقبل القريب 

اأو متى �ستنتهي االأزمة، وقد ق�سيت 

اأول ٦ �سهور من اجلائحة اأدر�ض عن 

بعد، حيث كان اأغلب وقتي املخ�س�ض 

للقراءة  خم�س�ًسا  ك��ان   للدرا�سة 

والكتابة. وكنت اأتوا�سل ب�سكل دوري 

باالإ�سافة  ال��درا���س��ي.  م�سريف  م��ع 

ال��دورات  بع�ض  اأح�سر  كنت  لذلك 

لتطوير املهارات عن بعد.

وي��ك��م��ل: ل��الأ���س��ف ق���د ت��اأث��رت 

اأزم��ة  خ��الل  �سلبي  ب�سكل  درا�ستي 

اجل��ام��ع��ة  اإغ�����الق  ب�سبب  ك���ورون���ا 

تقريًبا.  ون�سف  �سنة  مل��دة  ملعاملها 

اإنني طالب دكتوراه يف ال�سنة  حيث 

الثانية واخلطة البحثية تتطلب مني 

جمع بيانات يف املعمل. لذلك اأوقفت 

بعثتي موؤقًتا بعد ٦ اأ�سهر من بداية 

اجلائحة. الو�سع االآن يف حت�سن وقد 

مت فتح املعامل ويف القريب العاجل 

الإكمال  االبتعاث  لدولة  اأعود  �سوف 

م�سرتي التعليمية.

ويوا�سل حديثه قائاًل: كان توا�سلي 

مع امللحقية الثقافية الربيطانية (التي 

متثل ال�سفارة) من خالل موقع �سفر 

االإلكرتوين وكان التوا�سل بناًء و داعًما 

للمبتعث من جميع النواحي الدرا�سية 

خ�س�سوا  حيث  وال�سحية،  واملالية 

ارقام توا�سل مع اأطباء لالإجابة عن 

هناك  وكانت  �سحي.  ا�ستف�سار  اأي 

بعد مع ممثلي  عدة اجتماعات عن 

ا�ستف�سارات  عن  لالإجابة  امللحقية 

مع  التوا�سل  يخ�ض  فيما  املبتعثني. 

زمالئي املبتعثني كان ب�سكل م�ستمر 

وم��ت��وا���س��ل خ����الل اجل��ائ��ح��ة عن 

طريق تطبيق التوا�سل االجتماعي (

نادي  اأع�ساء  ي�سم  ال��ذي  وات�ساب) 

من  ع�سًوا   ١٦٠ م��ن  واأك���رث  لي�سرت 

مبتعثني ومرافقني يف مدينة لي�سرت. 

والتجارب  اخل���ربات  نت�سارك  وكنا 

ومناق�سة جميع املوا�سيع ذات االأهمية 

ومنها م�ستجدات كورونا.

جتربة �سيئة �انعدام للتوا�سل 

االجتماعي:

ف��ي��م��ا ي��ق��ول امل��ب��ت��ع��ث م�����س��اري 

رميزان الرميزان من جامعة جامعة 

ليفربول يف كلية اأمرا�ض ال�سيخوخة 

عيون  بق�سم  امل��زم��ن��ة  واالأم���را����ض 

وعلوم الروؤية: لالأ�سف جتربة �سيئة 

جداً، كان العمل حتت ظروف اأزمة 

باال�سافة  ج���داً،  �سعبة  ال��ك��ورون��ا 

التوا�سل االجتماعي  انعدام  اأن  اإىل 

امللمو�ض كان مهلًكا!! وال يوجد ب�سر 

للتخاطب معهم اأو للتنفي�ض اأو لتغير 

العمل! واملدينة  الروتني املميت بعد 

�سيء  وكل  اأ�سباح  كبلدة  هادئة جداً 

مقفل ما عدا امل�ست�سفى الذي اأعمل 

به، ت�سابهت علّي اأيام و�سط االأ�سبوع 

واأيام نهاية االأ�سبوع وانعدمت املتعة 

و�سفاء الذهن.

الكل  تاأكيد!  بكل  ق��ائ��اًل:  وي��وؤك��د 

ت�����س��رر م��ن اأزم����ة ك���ورون���ا. بحثي 

املر�سى  من  معينة  ب��اأن��واع  مرتبط 

ومع الكورونا واالإجراءات االحرتازية 

جًدا  �سعًبا  املر�سى  ح�سور  اأ�سبح 

املتوقعة  امل��دة  تاأخر  اإىل  اأدى  مما 

جلمع العينات.

املبتعثني  م���ع  ت��وا���س��ل��ه  وح����ول 

لكن  فيه،  باأ�ض  ال  ق��ال:  ال�سعوديني 

اأغلب املبتعثني عادوا للمملكة العربية 

ال�سعودية اأثناء وقت كورونا.

معها  اأتخاطب  فلم  ال�سفارة  اأم��ا 

للمملكة،  االإج���الء  مو�سوع  ع��ن  اإال 

 Royal ولكنني ا�سطررت للعمل يف

 Liverpool University
االأزم����ة  ب���داي���ة  م��ن��ذ   Hospital

ع���ن مر�سى  ال��ب��ح��ث  ال���س��ت��ك��م��ال 

منا�سبني مل�سروع الدكتوراه حتى يومنا 

هذا.

التكيف مع الو�سع:

ا�سرتاليا  يف  املبتعث  يقول  فيما 

جامعه  من  العتيبي  حممد  �سلطان 

امللك �سعود، ق�سم الب�سريات وعلوم 

الروؤية: ال �سك اأن الدرا�سة يف زمن 

قبل  ما  عنه  تختلف  كورونا  جائحة 

اجلائحة، حيث ا�ستحدثت اجلامعة 

لدينا خطة عمل تتنا�سب مع الظرف 

وذل��ك من خالل  للجائحة،  احل��ايل 

املعامل  التواجد يف  �ساعات  حتديد 

وحتديث قواعد ال�سالمة مبا يحفظ 

�سالمة اجلميع اإ�سافة اإىل حمدودية 

للدرا�سات  احل�سول على متطوعني 

االإكلينيكية.  اأما من ناحية الن�ساط 

اجلائحة  ظ��روف  فب�سبب  الطالبي 

احلالية مت اإلغاء كثر من الفعاليات 

عنها  واال���س��ت��ع��ا���س��ة  ال��ط��الب��ي��ة 

حول  اأم��ا  االإلكرتونية.  بالفعاليات 

حمدود  تاأثر  هناك  فقال:  ال�سرر 

الو�سع  مع  التكيف  مت  هلل  واحلمد 

احلايل وبت�سافر اجلهود مت التغلب 

على التحديات.

توا�سل  ل��دي��ن��ا  ح��دي��ث��ه:  واأك���م���ل 

اإلكرتوين دائم مع الزمالء يف النادي 

لدينا  وك���ان  باجلامعة،  ال�سعودي 

فر�سة لالحتفال بعيد الفطر املا�سي 

ب�سكل حمدود. 

وفيما يتعلق بالتوا�سل مع ال�سفارة 

خادم  �سفارة  يف  الثقافية  فامللحقية 

م�سكورة-   - ال�سريفني  احل��رم��ني 

توا�سلت مع املبتعثني خالل االأ�سبوع 

االأول من اجلائحة، وذلك باالت�سال 

بهم وال�سوؤال عنهم وعن احتياجاتهم، 

مع  ل��ق��اءات  ع��دة  عقد  اإىل  اإ�سافة 

امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف د. رب��ي��ع ه��ري��دي 

لالإجابة على ا�ستف�سارات املبتعثني.

واأود اأن اأ�ستغل هذه الفر�سة ل�سكر 

املللك  ال�سريفني   احل��رم��ني  خ��ادم 

اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وويل عهده االأمني على ما يبذوالنه 

لرفعة الوطن واملواطن

بعد تحديات الغربة والدراسة..
صمود في وجه الجائحة 
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الرميزان: الكل تضرر من الجائحة دون استثناء العتيبي: تحولت الفعاليات إلى العالم اإللكتروني 

ثمنوا  جهود امللك وويل العهد لرفعة الوطن واملواطن.. مبتعثو اجلامعة خارجًيا.. 

الشثري: اضطررت إلعادة جدولة بعض المواعيد البحثية المهمة
الماجد: أول ٦ شهور من الجائحة درست عن بعد

الرميزانالعتيبياملاجد ال�سرثي



ا�ستطالع: فهد احلمد

ب��ع��د ع����ام ون�������ص م���ن ال�����دوام 

الدرا�سي عن بعد.. انطلق الأ�سبوع 

الدرا�سي اجلديد  املو�سم  الأول من 

ح�سورًيا، وفق العديد من ال�سروط 

التي ت�سمن �سحة و�سالمة الطالب 

جولة  ويف  اجل��ام��ع��ة،  وم��ن�����س��وب��ي 

اأجرتها �سحيفة ر�سالة اجلامعة عرب 

العديد من املواقع خرجنا بالتايل 

منعت طالًبا من الدخول

 6 مبنى  يف  التقينا  البداية  يف 

باجلامعة اأحمد من�سور يعمل مرقًبا 

ومن�سوبي  ال��ط��الب  دخ���ول  ع��ل��ى 

اأعمل  قائاًل:  املبنى  اإىل  اجلامعة 

 7 ال�ساعة  م��ن  املبنى  يف  م��راق��ًب��ا 

والربع  الثانية  ال�ساعة  اإىل  �سباًحا 

على  تن�ص  عملي  طبيعة  م�����س��اء، 

ال��ت��اأك��ي��د م��ن اأخ���ذ ال��ق��ادم��ن اإىل 

من  التاأكد  ثم  ومن  جرعتن  املبنى 

درجة احلرارة لكل قادم، بالإ�سافة 

اإىل ارتداء الكمامات.

العديد  منعت  لقد  قائاًل:  واأكمل 

من الطالب من الدخول اإىل املبنى 

فقط  واحدة  اأخذهم جرعة  ب�سبب 

من لقاح كورونا، ووزعت على العديد 

منهم كمامات لردائها، حيث وفرت 

وكذلك  الكمامات  اجلامعة  اإدارة 

معقيمات يدوية ..

اإبراز تطبيق توكلنا

ممرات  بن  يف  جولتنا  ث��ن��اء  واأ

�سعود  الطالب  وجدنا  اجلامعة 

ال�سحية  الكليات  من  العقيلي، 

نا  واأ قائاًل:  حدثنا  الأول  امل�ستوى 

امل��واق��ف  اجل��ام��ع��ة يف  اإىل  ق��ادم 

من  ازدحام  هناك  كان  اخلارجية 

اإىل  و�سويل  عند  ولكن  الطالب، 

يف  ترتيًبا  وج��دت  الكلية  مبنى 

تطبيق  اإبراز  من  والتاأكد  التنظيم 

ت��وك��ل��ن��ا واأخ�����ذ درج����ة احل����رارة 

الكمام.  لب�ص  ل�سرط  بالإ�سافة 

واأ����س���اف: ل��ق��د اأخ����ذت اجل���دول 

اأي عائق عرب موقع  الدرا�سي دون 

اجل��ام��ع��ة، و���س��ي��ك��ون دوام�����ي يف 

وملدة  الأ�سبوع  يف  اأي��ام   3 اجلامعة 

اأربع �ساعات كل يوم.

العلوم  بكلية  لنا جولة  كانت  كما 

يف اجلامعة، حيث التقينا بالطالب 

بدر حم�سن، من كلية العلوم امل�ستوى 

قائاًل:  اأو�سح  حيث  وحتدث  الأول 

ح�سلت على اجلدول الدرا�سي من 

اجلامعة  اإىل  قدومي  وعند  املوقع، 

يعملون  اجلامعة  موظفي  �ساهدت 

ال�����س��روط الح���رازي���ة منها  وف���ق 

اأخ��ذ  م��ن  وال��ت��اأك��د  التطبيق  اإب���راز 

والتاأكد  كورونا،  لقاح  من  جرعتن 

من درجة حرارة كل فرد، بالإ�سافة 

اإىل لب�ص الكمامة.

الدرا�ضة ح�ضورًيا اأف�ضل »من بعد«

وج��دن��ا  الأداب  ك��ل��ي��ة  واأم������ام 

بق�سم  ال��ذب��ي��اين،  حممد  الطالب 

الثالث،  امل�ستوى  الإجنليزي  الأدب 

ح��ي��ث ب��دء ح��دي��ث��ه ق��ائ��اًل: عدلت 

موقع  عرب  الدرا�سي  ج��دويل  على 

ي��ذك��ر،  ع��ائ��ق  اأي  دون  اجل��ام��ع��ة 

ح�سورًيا  ال��درا���س��ة  اأن  واأع��ت��ق��د 

عن  ال��درا���س��ة  م��ن  بكثري  اأف�����س��ل 

واأخذ  التفاعل  ومن مميزاتها  بعد، 

املعلومة اأكرث بدقة ومعرفة تفا�سيل 

املقرر اأكرث بكثري من الأونالين.

نحن  القاعة  يف  ق��ائ��اًل:  وختم   

ع��ب��ارة ع��ن 20 ط��ال��ًب��ا واح��ت��م��ال 

نطبق  حيث  طالًبا،   30 اإىل  تزيد 

مقرر  �ساعة   16 ول��دي  التباعد، 

�سيكون  مقرر  منها  احتمالية  مع 

الدرا�سة عن بعد. 

جنالء �سامي الأحمدي طالبة 

الإع��الم يف  ق�سم  الآداب،  بكلية 

موهبة  متتلك  ال�ساد�ص  امل�ستوى 

ق�سة  تاأليف  جديدها  الكتابة، 

اجلامعة  ر�سالة  »غ�سق«،  بعنوان 

ملعرفة  درد���س��ة  يف  ا�ست�سافتها 

التي  ال�سعوبات  ..وكذلك  املزيد 

عليها،  تغلبت  وك��ي��ف  واجهتها 

كما بينت ا�سباب تاأليفها للكتاب 

واختيارها لل�سخ�سية التي تدور 

حولها الرواية..  

عن  حدثينا  ال��ب��داي��ة  يف   -  

موؤلفك اجلديد؟ 

»َغ�َسْق«،  هو  اجلديد  موؤلفي 

ق�سرية  ق�سة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و 

ت��ت��ح��دث ع���ن امل�������ص ال���روح���ي 

والأمرا�ص الروحية ب�سكٍل عام .

 - ما ال�سبب.. اختيار الدراما 

يف الق�سة؟ 

ت�����دور ال��ق�����س��ة ح����ول ف��ت��اة 

ت��ت��ع��ر���ص مل�����ص م��ن ع���امل اجل��ن 

مع  �سراٍع  اإىل  حياتها  وتتحول 

ت�سنيفها  لذلك مت  الآخر  العامل 

باأنها دراما.

اأكاثا  العاملية  للموؤلفة  هل   -

ك��ر���س��ت��ي.. ت��اأث��ري يف اخ��ت��ي��ارك 

لتاأليف الرواية؟ 

ل، مل اأقراأ �سابقاً لها. 

القراء  اإقبال  جتدين  كيف   -

على الكتب؟ 

منطقة  م���ن  ك���ث���رياً  خم��ت��ل��ف 

لأخرى 

 - م��ا م��دى ت��اأث��ري الإن��رن��ت 

على الكتاب؟ 

رمبا ي�ساعد البع�ص يف قراءة 

كتب لي�ست متوفرة لديه ورقياً. 

تاأليف  م�����س��روع  ي��ع��د  ه��ل   -

الكتب رابحاً؟ 

ح�����س��ب اإق�����ب�����ال اجل��م��ه��ور 

والت�سويق للكتاب .

املك�سب احلقيقي غري  وما   -

املال من ذلك؟

حياة  اإن  ن��ق��ول  اأن  ن�ستطيع 

يكن  اإىل حياة مل  تتبدل  الكاتب 

يتوقعها 

متميزة  �سخ�سية  وي��ك�����س��ب 

وخمتلفة. 

- دور اجلامعة يف اإبداعاتك ؟ 

امل��ه��ارات  تنمية  يف  �ساهمت 

املتنوعة  والتكاليف  الأن��دي��ة  يف 

والتوا�سل مع الآخرين. 

ج��زًءا  يعد  الإع����الم  ق�سم   -

هاًما من عامل الكتب.. ما مدى 

تاأثري ذلك على تخ�س�سك؟  

ازدادت خربتي ومعرفتي حول 

واأي�ساً  الكتب،  اإ���س��دار  كيفية 

اإ�سدار  يتم  كيف  الآخرين  تعليم 

الكتاب. 

التي  امل��ع��وق��ات  اأب����رز  م��ا   -

واجهتك؟

على  امل��واف��ق��ة  يتم  مل  ب��داي��ة 

ب�سبب مو�سوعه  الكتاب  حمتوى 

عن العامل الآخر ولكن ا�ستطعت 

م�سكلة  واجهت  واأي�ساً  اقناعهم، 

ح�سل  حيث  ال��ك��ت��اب،  بطباعة 

اأن  ا�ستطعت  ولكن  تفاهم  �سوء 

اتخطاه واحلمدهلل.
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بدر العقيلي الذبياين

»                      « داخل كليات وأقسام الجامعة في جولة لـ

أصدرت مؤلفها الجديد »غسق«

انتظام والتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية بين الطالب

نجالء األحمدي: »الجامعة« ساهمت
في تطوير وتنمية مهارتي...
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بني  من  ال��دم  �ضغط  ارتفاع  يعد 

للقلق  واإثارة  �ضيوعا  الأمرا�ض  اأكرث 

يقول  فيما  احل����ايل،  ع�ضرنا  يف 

عن  حميد  ل  اإن���ه  ال�ضحة  خ���راء 

اتباع نظام �ضحي، قدر الإمكان، من 

ال�ضطراب  ه��ذا  من  الوقاية  اأج��ل 

اخل��ط��ر ال����ذي ي��و���ض��ف ب��ال��ق��ات��ل 

ال�ضامت.

اأغذية  بتناول  الأط��ب��اء  ويو�ضي 

وم�������ض���روب���ات غ��ن��ي��ة مب��رك��ب��ات 

اأج��ل  م��ن  الع�ضوية،  الفالفونويد 

خف�ض �ضغط الدم، وتفادي ارتفاعه 

باجل�ضم،  �ضررا  يلحق  م�ضتوى  اإىل 

بح�ضب »ميديكال نيوز توداي«.

وت��وج��د م��رك��ب��ات ال��ف��الف��ون��وي��د 

ال�ضوكولتة  مثل  اأطعمة  يف  بكرثة 

ومن  وال��ف��راول��ة؛  وال��ت��وت  ال�ضوداء 

مزياها اأنها تقي من اأمرا�ض القلب 

التي تنجم عن ارتفاع �ضغط الدم. 

اأبرز  من  ال��دم  �ضغط  ارتفاع  ويعد 

اأ�ضباب الإ�ضابة باأمرا�ض القلب.

اأن  وك�����ض��ف��ت درا����ض���ة ح��دي��ث��ة 

اأم��ع��اء  يف  تعي�ض  ال��ت��ي  البكتريا 

الإن�������ض���ان، وت��ع��رف ب���«جم��ه��ري��ات 

عن  م�ضوؤولة  تكون  رمب��ا  الأم��ع��اء«، 

الفالفونويد  ملادة  الإيجابي  التاأثر 

الغذائية على �ضغط الدم.

ووج������د ب���اح���ث���ون م����ن ج��ام��ع��ة 

الأ�ضخا�ض  اأن  اأيرلندا،  »كوينز«يف 

الذين يتناولون اأغذية غنية مبركبات 

الفالفونويد الع�ضوية، لوحظ لديهم 

انخفا�ض يف �ضغط الدم.

ووجد الأطباء اأن ال�ضخ�ض الذي 

ما  اأي  التوت،  من  1.6 ح�ضة  ياأكل 

يعادل 80 غراما، يف اليوم الواحد، 

�ضغط  يف  انخفا�ض  لديه  يح�ضل 

زئبقي،  ميليمرت   4.1 مبقدار  الدم 

يف �ضغط الدم النقبا�ضي.

من  الإكثار  اأن  الدرا�ضة  ووجدت 

والكمرثى،  وال��ت��ف��اح  ال��ت��وت  ت��ن��اول 

يرتبط  بالفالفونويد،  غنية  وكلها 

بانخفا�ض �ضغط الدم النقبا�ضي.

وامل����ق���������ض����ود ب�������ض���غ���ط ال�����دم 

اجل�ضم  ���ض��غ��ط  ه���و  الن��ق��ب��ا���ض��ي 

يف  منقب�ضا،  القلب  يكون  عندما 

حني اأن �ضغط الدم النب�ضاطي هو 

�ضغط الإن�ضان عندما تكون ع�ضلة 

القلب يف حالة راحة.

و���ض��رح��ت ال��ب��اح��ث��ة يف ال��ط��ب 

»كوينز«،  بجامعة  والوقائي  الغذائي 

اإيدن كا�ضيدي، اأن تناول 1.5 ح�ضة 

من التوت يوؤدي اإىل تراجع ملحوظ 

يف �ضغط الدم النقبا�ضي.

من  ف��ئ��ة  اإن  ال��ب��اح��ث��ة،  وق��ال��ت 

ت�ضمى  ال��ف��الف��ون��وي��د  م��رك��ب��ات 

»الأن���ت���و ���ض��ي��ان��ي��ن��ز« ت��ب��دو م��وؤث��رة 

خف�ض  يف  وب����ارز،  ف��ع��ل��ي  ب�ضكل 

���ض��غ��ط ال����دم الن��ق��ب��ا���ض��ي ل��دى 

من  احلماية  يعني  من��ا  الإن�����ض��ان، 

خطرة. ا�ضطرابات 

اأو���ض��ح��ت خ��ب��رة اأم��رك��ي��ة من 

يوؤثر  كيف  مي�ضون«  »ج��ورج  جامعة 

املتعايف  ال�ضخ�ض  يف  كورونا  لقاح 

من كوفيد19- وكذلك يف ال�ضخ�ض 

الذي يعاين منه.

�ضكلت  امل���ا����ض���ي  ال���ع���ام  م��ن��ذ 

ال��ل��ق��اح��ات امل�������ض���ادة ل��ل��ف��رو���ض 

العامل  اأم���ام  اأم���ل  ن��اف��ذة  امل�ضتجد 

اأجمع، اإذ قد ت�ضع حداً لكورونا.

اأنت�ضا  ال��روف��ي�����ض��ور،  واأ����ض���ارت 

بح�ضب  الأ�ضل،  الرو�ضية  بارانوفا، 

م��ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه��ا و���ض��ائ��ل الإع����الم 

امل�ضاد  اللقاح  اأن  اإىل  الرو�ضية، 

ل  اآخ��ر  لقاح  ك��اأي  هو  لكوفيد19- 

يعاين من  الذي  ال�ضخ�ض  به  يُطعم 

املر�ض، اأو الذي ي�ضعر ب�ضوء حالته 

تظهر  ل  اأح��ي��ان��ا  ول��ك��ن  ال�ضحية. 

اأعرا�ض كوفيد19-، لذلك ياأتي مثل 

هذا ال�ضخ�ض وكذلك من تعافى من 

عواقب  هي  فما  للتطعيم.  املر�ض 

التطعيم يف احلالتني؟

وقالت اإنه »عند تطعيم ال�ضخ�ض 

املتعايف من كوفيد19- �ضوف تن�ضاأ 

عنده »درع ذهبية«. اأي اأعلى م�ضتوى 

مناعي طويل الأمد«.

تطعيم  ع��ن��د  »اأم����ا  واأ����ض���اف���ت: 

باملر�ض  حديثا  امل�ضاب  ال�ضخ�ض 

باجلرعة الأوىل من اللقاح، وهو ل 

يعلم باإ�ضابته، فاإن مر�ضه �ضي�ضتمر، 

لأن  تطعيمه.  ع��دم  ح��ال��ة  يف  كما 

اللقاح لن يعمل ب�ضرعة. لذلك فاإن 

�ضدة املر�ض تعتمد على ال�ضتجابة 

املناعية الذاتية«.

وق���ال���ت: »م���ع اأن����ه مل ت��الح��ظ 

ا�ضتخدام  نتيجة  وخيمة  ع��واق��ب 

امل�ضاد  اللقاح  من  خمتلفني  نوعني 

املحتوي على فرو�ض ن�ضط، اإل اأنه 

من الأف�ضل جتنب ذلك«.

اأعرا�ض  اأن  »مب��ا  باأنه  ون�ضحت 

الإ�ضابة بكوفيد19- ل تظهر فورا، 

يعتقد ال�ضخ�ض اأن مر�ضه ناجت عن 

التطعيم، ولكن يف الواقع هو اإ�ضابته 

باملر�ض. لذلك يف هذه احلالة عليه 

حماولة  من  بدل  للعالج،  اخل�ضوع 

امل�ضادة،  الأج�ضام  على  العتماد 

ورف�����ض ت��ن��اول ال����دواء. وم��ن اأج��ل 

اختبار  اإج��راء  يجب  ال�ضبب  معرفة 

اإذا  املت�ضل�ضل  البوليميارز  تفاعل 

التطعيم،  بعد  بتوعك  املري�ض  �ضعر 

فاإذا كانت النتيجة اإيجابية، فاللقاح 

الفرو�ض  ع��دوى  بل  ال�ضبب،  لي�ض 

التاجي امل�ضتجد«.

واخ��ت��ت��م��ت ب��ال��ق��ول: »م���ن اأج��ل 

الأف�ضل  من  ال�ضكوك،  هذه  جتنب 

البوليميارز  تفاعل  اختبار  اإج���راء 

املت�ضل�ضل قبل التطعيم ولي�ض بعده«
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دراسة صادمة: الوزن الزائد 
مفيد مع هذا المرض الخطير
ك�ضفت درا�ضة حديثة، ن�ضرت موؤخرا، اأن زيادة الوزن ميكن اأن يزيد من فر�ض النجاة من 

بع�ض الأمرا�ض القاتلة.

فاإن  �ضخ�ضا،   2196 ال�ضويدية، على  »غوتنرغ«  اأجراها علماء من جامعة  درا�ضة  ووفق 

البكترية  اللتهابات  من  للوفاة  اأقل عر�ضة  كانوا  كبر،  لديهم حميط خ�ضر  الذين  اأولئك 

ال�ضديدة.

ووجدت الدرا�ضة، اأن 26 يف املئة من املر�ضى الذين يعانون التهابات بكترية �ضديدة وكانوا 

بوزن طبيعي، ماتوا يف غ�ضون عام، مقارنة بت�ضعة و17 يف املئة بالن�ضبة ملجموعات كان فيها 

موؤ�ضر كتلة اجل�ضم اأعلى.

ونقلت �ضحيفة »ذا �ضن« الريطانية عن موؤلف الدرا�ضة الدكتور اآي�ضا األي�ضو قوله: » يف 

معظم الأمرا�ض، تكون ال�ضمنة وزيادة الوزن اأمرا خطرا وهو ما ينطبق على عدة اأنواع من 

ال�ضرطان واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه اخل�ضو�ض كوفيد19-، حيث يرتبط 

ارتفاع موؤ�ضر كتلة اجل�ضم مبعدلت وفيات اأعلى، اإل اأن الأمر خمتلف مع اللتهابات البكترية 

ال�ضديدة«.

ومن جانبه اأو�ضح املوؤلف امل�ضارك يف الدرا�ضة الدكتور غونار جاكوب�ضون، اأن »هناك حاجة 

اإىل املزيد من التجارب لت�ضليط ال�ضوء على كيفية تاأثر وزن اجل�ضم على دفاعات اجل�ضم 

�ضد العدوى حتى ميكن تخ�ضي�ض العالج«.

بمساعدة بكتيريا األمعاء..
أغذية فعالة ضد »القاتل الصامت«

ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟

علماء يتوصلون الكتشاف بروتين 
يحمي من »تصلب الشرايين«

تطور  عن  امل�ضوؤولة  املزمنة،  الأم��را���ض  اأح��د  ال�ضرايني  ت�ضلب  يعد 

النوبات القلبية وال�ضكتات الدماغية، وبالتايل فهو ال�ضبب الأكرث �ضيوًعا 

للوفاة يف جميع اأنحاء العامل. يحدث ت�ضلب ال�ضرايني يف املقام الأول، 

ب�ضبب تر�ضب الكولي�ضرتول ال�ضار، وتراكم اخلاليا اللتهابية يف اجلدار 

الداخلي لالأوعية، مما يوؤدي لحًقا اإىل تراكم لويحات ت�ضلب ال�ضرايني.

باحثون  اكت�ضف  نيت�ضر،  جملة  يف  ن�ضرت  جديدة  درا�ضة  وبح�ضب 

جامعة  من  زمالئهم  مع  بالتعاون  ول��وزان  فيينا  جامعتي  من  ب�ضوي�ضرا 

 A Prolacing« ي�ضمى  ال���ذي  ال��روت��ني  اأن  ب��اإجن��ل��رتا،  ك��ام��ري��دج 

اأ�ضا�ضية �ضد  اأبريل« يوفر حماية   - Inducing Ligand »APRIL
ت�ضكيل لويحات ت�ضلب ال�ضرايني.

با�ضتخدام مناذج حيوانية، وجد الباحثون اأن ا�ضتئ�ضال بروتني »اأبريل« 

يوؤدي اإىل تفاقم ت�ضلب ال�ضرايني يف الفئران، كما متكنوا اأي�ًضا من اإظهار 

اأن حقن الأج�ضام امل�ضادة املعادلة ل� »اأبريل« مينح احلماية من ت�ضلب 

ال�ضرايني. ويف هذا ال�ضياق يقول املوؤلف الأول دمييرتو�ض ت�ضيانتول�ض: 

خ�ضائ�ض  تنظيم  على  »اأبريل«  قدرة  اأن  هي  الأ�ضلية  فر�ضيتنا  »كانت 

اخلاليا الليمفاوية البائية- التي تلعب دوًرا اأ�ضا�ضًيا يف ت�ضلب ال�ضرايني 

- حتمي من تكوين لويحات ت�ضلب ال�ضرايني، لكن تبني اأن هذه الفر�ضية 

خاطئة. لذلك جلاأنا اإىل خا�ضية اأخرى - اأقل �ضهرة - غر مناعية ل� 

»اأبريل ، وهي خا�ضية ارتباطه مبا ي�ضمى بروتني (برليكان)«

بوا�ضطة  كبرة  بكميات  اإنتاجه  يتم  »اأب��ري��ل«  اأن  املوؤلفون  اكت�ضف 

ال�ضرايني نف�ضها، وهناك يرتبط بروتني »برليكان«، وهو جزيء كبر، 

ويعتر جزء ل يتجزاأ من الطبقة الداخلية لل�ضرايني.

ال�ضار  الكولي�ضرتول  تر�ضب  يعزز  »برليكان«  بروتني  اأن  وثبت  �ضبق 

بروتني  اأن  اأثبتت  اجلديدة  الدرا�ضة  لكن  الدموية،  الأوعية  ج��دار  يف 

»اأبريل« متكن من تقليل بروتني »برليكان«، وبالتايل منع تطور ت�ضلب 

يف  »اأبريل«  بروتني  اأهمية  اأي�ًضا  املوؤلفون  در�ض  الفئران.  يف  ال�ضرايني 

اأمرا�ض الأوعية الدموية املت�ضلبة يف الب�ضر، با�ضتخدام طرق خمتلفة، 

طورها با�ضكال �ضنايدر، باحث اأول يف جامعة لوزان وموؤلف م�ضارك يف 

الدرا�ضة، حيث اكت�ضفوا �ضكاًل اآخر غر معروف �ضابًقا من »اأبريل« يف 

.(nc-APRIL) دم الإن�ضان، الذي اأطلقوا عليه ا�ضم

من  العلماء  مري�ض، متكن  عينة   3000 من  اأكرث  ومن خالل حتليل 

اإظهار اأن م�ضتويات الدم يف nc-APRIL تتنباأ بخطر الوفاة من اأمرا�ض 

اأن ارتباط  القلب والأوعية الدموية. ويعد هذا التنبوؤ موؤ�ضر قوي على 

اأمرا�ض  مهًما يف  دوًرا  اأي�ًضا  يلعب  »برليكان«  بروتني  »اأبريل«  بروتني 

القلب والأوعية الدموية الناجتة عن ت�ضلب ال�ضرايني لدى الب�ضر.



تطبق �صركة اآبل بدءاً من اإ�صدار 

 iPadOS و iOS 15 نظام الت�صغيل

15 �صيا�صة جديدة حلماية الأطفال 
من خالل فح�ص ال�صور التي تقوم 

خدمة  يف  ح�صابك  يف  بتحميلها 

اإباحية  �صور  اأي  عن  بحًثا  اآيكالود 

ذلك  عن  والإب���الغ  اأطفال  تت�صمن 

ل�صلطات تطبيق القانون.

وفًقا ل�صركة اآبل ل يوجد فح�ص 

اإذ  اآي��ك��الود.  يف  ل�صورك  حقيقي 

ي�صمى  ما  ل�صورتك  اآب��ل  تخ�ص�ص 

وهي  لل�صورة.  الع�صبونية  التجزئة 

�صورتك  الأرق��ام حتدد  من  �صل�صلة 

يف  التجزئة  م��ع  تقارنها  ث��م  وم��ن 

ثم  وم��ن   CSAM بيانات  ق��اع��دة 

حتفظ هذه العملية فيما ت�صميه اآبل 

ق�صيمة الأمان اإىل جانب ال�صورة.

هذه  على  ب��ن��اًء  التقنية  وحت��ل��ل 

الأمان  ق�صيمة  كانت  واإذا  التجزئة. 

باملعايري  ت��ف��ي  ب��ال�����ص��ورة  اخل��ا���ص 

ل�صور  م��ط��اب��ق��ات  ع��ل��ى  وحت��ت��وي 

CSAM. فاإنه يتم يف هذه احلالة 
و���ص��ع ع��الم��ة ع��ل��ى ح�����ص��اب��ك يف 

اآيكالود من قبل النظام حتى يتمكن 

التدخل  من  الب�صريون  املراجعون 

�صور  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ملعرفة 

ال�صور  عن  والإب���الغ  قانونية  غري 

واحل�صاب يف الوقت نف�صه.

فح�ص  م��ن  اآب����ل  م��ن��ع  كيفية   -

�صورك يف اآيكالود

تفح�ص اآبل ال�صور عند حتميلها 

يف ح�صابك يف اآيكالود، ول تفح�ص 

ال�����ص��ور ال��ت��ي ي��ت��م اإر���ص��ال��ه��ا يف 

اأو  وات�صاب  مثل  املرا�صلة  تطبيقات 

تيليجرام اأو غريها.

ومع ذلك اإذا كنت ل تريد من اآبل 

فاإن  نهائي،  ب�صكل  �صورك  فح�ص 

خدمة  تعطيل  هو  الوحيد  خيارك 

�صور اآيكالود يف جهازك.

اخل��ط��وات  ات��ب��ع  ب��ذل��ك  وللقيام 

التالية:

الإع������دادات يف  تطبيق  اف��ت��ح   •
هاتف اآيفون اأو جهاز اآيباد.

• ا�صغط على ا�صمك بالأعلى ثم 
حدد خيار اآيكالود.

• حدد خيار ال�صور.
ال��ذي بجوار  ال��زر  بتبديل  ق��م   •
خيار �صور اآيكالود اإىل و�صع اإيقاف 

الت�صغيل.

التي تظهر  النافذة املنبثقة  يف   •
لك حدد خيار تنزيل ال�صور ومقاطع 

يف  املخزنة  ال�صور  لتنزيل  الفيديو 

ح�صابك اإىل جهازك.

موقع  ا�صتخدام  اأي�ًصا  ميكنك   •
جميع  لتنزيل  الويب  عرب  اخلدمة 

ال�صور �صمن حا�صبك.

بعد القيام بذلك يتوقف جهازك 

اإىل  اجل��دي��دة  ال�صور  حتميل  ع��ن 

عدم  اإىل  ذل��ك  وي����وؤدي  ح�صابك. 

فح�ص اآبل اأي من �صورك بعد الآن.

آبل تسعى لفحص صورك في آيكالود..
فكيف يمكنك منعها؟

قال نيل ماهون، مدير املنتجات يف 

بحذف  قاموا  اإنهم   ، يوتيوب  �صركة 

مليون مقطع فيديو تتداول معلومات 

خطرية وغري �صحيحة حول فريو�ص 

عرب  كوفيد19-)  (م��ر���ص  ك��ورون��ا 

املن�صة وذلك منذ �صهر فرباير 2020 

يف  الأرق���ام  ه��ذه  تاأتي  الآن.  وحتى 

ظل احلمالت التي يقوم بها يوتيوب 

وغريها من املن�صات الكربى ملواجهة 

املعلومات املغلوطة حول كوفيد19-، 

وتعزيز املعلومات املوثوقة من م�صادر 

ر�صمية لإي�صالها للجمهور.

وي�صيف ماهون اإن يوتيوب حتذف 

كل  فيديو  مقطع  ماليني   10 نحو 

قبل  معظمها  تقريًبا،  اأ�صهر  ثالثة 

وذلك  م�صاهدات،   10 تتخطى  اأن 

املزيف  املحتوى  ملواجهة  �صعيها  يف 

واملغلوط يف كافة الجتاهات ولي�ص 

ف��ق��ط ك���ورون���ا، ح��ي��ث ت���راق���ب اأي 

حمتوى يتحدث عن النازية اأو اأحدث 

11 �صبتمرب مثاًل.
مليارات  ه��ن��اك  يتواجد  وبينما 

ي�صري  املن�صة،  على  الفيديو  مقاطع 

املحتوى  م�صاهدات  لكون  م��اه��ون 

تتخطى  ل  ل�صيا�صتهم  امل��خ��ال��ف 

امل�صاهدات  اإج��م��ايل  من    %0.18
العامة.

الأخرى  هي  بوك  في�ص  اأن  يُ�صار 

انت�صار  ملنع  قوية  خطوات  اتخذت 

فريو�ص  ع��ن  الدقيق  غ��ري  املحتوى 

كورونا خالل الفرتة املا�صية بالتعاون 

مع ال�صحة العاملية.

بعد اختبار اخليار مع م�صتخدمني 

حم���ددي���ن ع��ل��ى م����دار ال�����ص��ه��ري��ن 

تويرت  من�صة  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���ص��ي��ني، 

املبا�صر  ال�صوت  غ��رف  ط��رح  ع��ن 

 Ticketed Spaces امل��دف��وع��ة 

يوفر  مما  امل�صتخدمني،  من  ملزيد 

طريقة اأخرى ل�صناع املحتوى لك�صب 

املال من جهودهم عرب املن�صة.

ن�صاعد  اأن  نريد  املن�صة:  وقالت 

الأ�صخا�ص يف اإن�صاء غرف مدفوعة. 

اإن�صاء  وميكن لبع�ص امل�صيفني الآن 

Ticketed Spaces. نحن جنري 
 iOS الت�صغيل  نظام  على  التجارب 

يف  ناأمل  ولكن  احل��ايل.  الوقت  يف 

توفريها للجميع قريًبا.

 Ticketed Spaces وت��وف��ر 

من  الدخل  لتحقيق  اإ�صافية  و�صيلة 

وهو  املن�صة،  ع��رب  املحتوى  �صناع 

ا�صرتاتيجية  يف  اأ���ص��ا���ص��ي  عن�صر 

ال�صتخدام  لتعزيز  الأو���ص��ع  تويرت 

وجذب املزيد من امل�صتخدمني.

يتقا�صوا  اأن  للم�صيفني  وميكن 

دولر   999 و  واح��د  دولر  بني  ما 

للغرف التي حتمل تذاكر، وميكنهم 

اأي�ًصا تعيني �صقف حلجم الغرفة.

امل�صاركون يف جمموعة  ويحتفظ 

يف   97 بن�صبة  م��ب��دئ��ًي��ا  الخ��ت��ب��ار 

يك�صبونها.  التي  الأم���وال  من  املئة 

تفر�صها  التي  العمولة  خ�صم  بعد 

ال�صراء  عمليات  على  وجوجل  اآب��ل 

اأن  اإىل  وبالنظر  التطبيق.  داخ��ل 

امليزة متوفرة حالًيا لنظام الت�صغيل 

iOS ف��ق��ط، ف����اإن ه���ذا ي��ع��ن��ي اأن 
ال�����ص��راء  ل��ر���ص��وم  تخ�صع  امل��ن�����ص��ة 

اآبل  تفر�صها  التي  التطبيق  داخ��ل 

يرى  لن  لذلك  املئة.  30 يف  بن�صبة 

املئة  يف   67 �صوى  املحتوى  �صانع 

جتاوز  واإذا  مباعة.  تذكرة  كل  من 

اأرباح �صناع املحتوى طوال  اإجمايل 

ذلك  يف  مبا   – املن�صة  عرب  حياته 

 Super و   Ticketed Spaces
األف دولر،   50 مبلغ   –  Follows

فاإن املن�صة ترفع عمولتها من 3 يف 

املئة اإىل 20 يف املئة. وت��زداد هذه 

امليزة  تكون  عندما  اأي�ًصا  العمولة 

متاحة على نطاق اأو�صع. ويف معاينة 

املن�صة  للميزة يف �صهر مايو، قالت 

اإن امل�صيفني يحتفظون بدلً من ذلك 

اإيراداتهم،  من  املئة  يف   80 بن�صبة 

بعد ر�صوم متجر التطبيقات.

فرباير، حدد  �صهر  اإىل  وبالعودة 

ال�صركة  يف  التنفيذيون  امل�صوؤولون 

مليون   315 اإىل  للو�صول  خطتهم 

م�صتخدم ن�صط يومًيا ميكن حتقيق 

ال�صنوات  م���دار  على  منه  ال��دخ��ل 

الثالث املقبلة.
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جوجل حققت 11.2 
مليار دوالر من متجرها 

للتطبيقات

حققت �صركة جوجل التابعة ل�صركة األفابت اإيرادات بقيمة 

املحمولة  الأج��ه��زة  تطبيقات  متجر  م��ن  دولر  مليار   11.2
لإي��داع حمكمة مت  وفًقا  وذل��ك   ،2019 ع��ام  بها يف  اخلا�ص 

املالية  للنتائج  وا�صحة  روؤي��ة  يوفر  مما  حديًثا،  عنه  الك�صف 

للخدمة لأول مرة.

وقال املدعون العامون: حققت ال�صركة يف عام 2019 فقط 

8.5 مليارات دولر من الأرباح الإجمالية و 7 مليارات دولر 
يف الدخل الت�صغيلي بهام�ص ت�صغيلي باأكرث من 62 يف املئة.

عالوة على ذلك ي�صت�صهد املحامون بتقديرات ال�صركة. التي 

تقول اإن لعًبا رئي�صًيا مثل �صام�صوجن ميكنه حتقيق 0.1 مليار 

دولر من العائدات لعام 2019. بينما حقق متجر جوجل بالي 

نحو 4 مليارات دولر من هواتف �صام�صوجن فقط.

وت�صمل الأرقام مبيعات التطبيقات وال�صراء داخل التطبيق 

اإن  واإعالنات متجر التطبيقات. وقالت جوجل لوكالة رويرتز 

البيانات ت�صتخدم لإ�صاءة ت�صنيف اأعمالها يف دعوى ق�صائية 

ل اأ�صا�ص لها.

اإن املحاكمة يف  وقالت ال�صركة واملتهمون يف ملف منف�صل 

ت�صيء  جوجل  كانت  اإذا  ما  ب�صاأن  2022 ممكنة  عام  اأواخ��ر 

لأج��ه��زة  التطبيقات  ملبيعات  امل��زع��وم  احتكارها  ا�صتغالل 

اأندرويد.

اأرباح  ال�صركة  ال�صنوية، جتمع  ربع  املالية  الإف�صاحات  ويف 

وح�صابات  الأخرى  اخلدمات  عائدات  مع  متجرها  تطبيقات 

عائدات اإعالنات املتجر كجزء من فئة اأخرى اأو�صع.

 Epic �صركة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��ام��ون.  امل��دع��ون  واأك���د 

Games املطورة لتطبيقات الأجهزة املحمولة واآخرون الذين 
رفعوا دعوى ق�صائية �صد جوجل ب�صكل منف�صل. اأنها حتقق 

اأرباًحا �صخمة من خالل متجرها. وذلك عرب اأخذ 30 يف املئة 

من الر�صوم مقابل كل �صلعة رقمية تُباع داخل التطبيق.

يوتيوب تحذف مليون مقطع فيديو تتداول 
معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا

تويتر تطلق غرف الصوت المباشر المدفوعة



كتب-م�ساعد الغنيم

ب��الأم��را���ض  اخت�سا�سي  ح���ذر 

ال�سجائر  ا�ستخدام  من  ال�سدرية 

ت�سببه  ملا   (Vaping) الإلكرتونية 

التنف�سي  اجل��ه��از  يف  اأ���س��رار  م��ن 

باأنها  ي��ت��داول  م��ا  مفنداً  وال��ق��ل��ب، 

تُ�����س��اع��د ع��ل��ى اإي���ق���اف ال��ت��دخ��ن 

التقليدي، حيث ل ي�ستند هذا الأمر 

اإىل  واإمن���ا  ق��وي��ة  علمية  اأدل���ة  اإىل 

درا�سات قائمة على املالحظة.

ال�سدرية  الأمرا�ض  اأ�ستاذ  وقال 

الطبية  امل��دي��ن��ة  يف  ال���ن���وم  وط���ب 

بجامعة  ال��ط��ب  وك��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 

امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 

�سامل باهمام اإنه يوجد نحو 5000 

ال�سجائر  م��ن  ن���وع 

تقدم  الإل��ك��رتون��ي��ة 

 7000 م���ن  ب���اأك���ر 

نكهة وت�سوق لل�سباب 

على اأنها غري م�سرة 

على  ت�ساعد  واأن��ه��ا 

التخل�ض من تدخن 

التقليدية  ال�سيجارة 

ع����ن����د امل���دخ���ن���ن 

معلومات  هي  بينما 

خاطئة هدفها الربح 

املادي فقط ولي�ست 

درا�سات  على  مبنية 

علمية ذات منهجية ر�سينة، بل على 

درا�سات مالحظة لها حدود وا�سحة 

ل ميكن ا�ستخدامها 

كدليل قوي ل�ستبعاد 

ت���اأث���ريات الخ��ت��ي��ار 

الذاتي » .

اأن  واأ��������س�������اف 

الأوروب��ي��ة  اجلمعية 

اأو���س��ح��ت  للتنف�ض 

م��ا  ي���وج���د  ل  اأن�����ه 

التدخن  اأن  يثبت 

ي�ساعد  الإلكرتوين 

ع�����ل�����ى اإي������ق������اف 

التقليدي  التدخن 

امل��ج��ل�����ض  اأن  ك���م���ا 

الطبية  والبحوث  لل�سحة  الوطني 

اأن ه��ذا  ع��ل��ى  اأك���د  ا���س��رتال��ي��ا  يف 

اإىل  يوؤدي  قد  ال�سجائر  من  النوع 

التدخن. الإدمان على 

اأث��ب��ت��ت  الأب���ح���اث  اأن  واأو����س���ح 

الإل��ك��رتوين اخل��ايل  ال��ت��دخ��ن  اأن 

م���ن ال��ن��ي��ك��وت��ن وم���ا ي��ح��وي��ه من 

م�����واد ون���ك���ه���ات ���س��ن��اع��ي��ة م��ث��ل 

الفورمالدهيد  من  العالية  الن�سبة 

�سائل  يف  امل��وج��ود  وال�سيتالدهيد 

اأك��ر  ي����زداد  امل�سخن  ال�����س��ي��ج��ارة 

م��ع ارت��ف��اع ح��رارة اجل��ه��از، وتنتج 

م�سرة  ���س��ام��ة  م����واد  ال�����س��ي��ج��ارة 

ل��ل��ج��ه��از ال��ت��ن��ف�����س��ي وال��ق��ل��ب مما 

م�ساعفات  اإىل  ب���دوره���ا  ت����وؤدي 

التدخن  لأ�سرار  م�سابهة  �سديدة 

التقليدي.

كتب: م�ساعد الغنيم

ت�سوير: توفيق الغامدي

بجامعة  الطبية  املدينة  جنحت 

عملية  اإج������راء  يف  ���س��ع��ود  امل��ل��ك 

الغ�ساء  ل�ستئ�سال  معقدة  جراحية 

البطن  لتجويف  املغطي  الربيتوين 

للتجويف  املغطي  البلوري  والغ�ساء 

ال�������س���دري، ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ع��الج 

كان  احلراري خلم�سيني  الكيميائي 

يعاين من ورم غري حميد يف الغ�ساء 

الغ�ساء  وك��ذل��ك  للبطن،  امل��غ��ط��ي 

املغطي للجهة الي�سرى من ال�سدر.

واأو�سح ا�ست�ساري جراحة ال�سدر 

واملريء يف املدينة الطبية اجلامعية 

الدكتور �سالح النا�سر، اأن هذا النوع 

الإج���راءات  من  يعد  العمليات  من 

الأورام  ج��راح��ة  جم��ال  يف  املعقدة 

والنادرة على م�ستوى املنطقة، حيث 

متت عملية ا�ستئ�سال الورم املنت�سر 

املغطي  الغ�ساء  تق�سري  طريق  عن 

وال��غ�����س��اء املغطي  ال�����س��در  جل���دار 

وغ�ساء  احل��اج��ز  واحل��ج��اب  للرئة 

ا�ستخدام  ي��ت��م  ث��م  وم���ن  ال��ت��ام��ور، 

داخ��ل  امل�سخن  الكيميائي  ال��ع��الج 

 42 بدرجة حرارة  ال�سدر،  جتويف 

درجة مئوية.

وح����ول خ��ط��ة ال���ع���الج اأو���س��ح 

مبرحلتن  م���رت  اأن���ه���ا  ال��ن��ا���س��ر 

ت�سمل  الأوىل  زم��ن��ي،  فا�سل  م��ع 

الربيتوين  الغ�ساء  تق�سري  عملية 

الكيمائي  ال��ع��الج  ا���س��ت��خ��دام  م��ع 

تعايف  وبعد  العملية،  اأثناء  امل�سخن 

املري�ض ب�سكل كامل جاءت املرحلة 

الثانية، حيث خ�سع لعملية تق�سري 

ال��غ�����س��اء ال��ب��ل��وري م���ن ال�����س��در، 

الكيميائي  ال��ع��الج  ب��ا���س��ت��خ��دام 

متاثل  املري�ض  اأن  مبيناً  امل�سخن، 

امل�ست�سفى  م��ن  وخ����رج  ل��ل�����س��ف��اء 

جيدة. �سحية  بحالة 

م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���ار ا���س��ت�����س��اري 

جراحة القولون وامل�ستقيم وجراحة 

الأورام يف املدينة الطبية اجلامعية 

اأن  اإىل  ال��رتي��ك��ي،  ث��ام��ر  ال��دك��ت��ور 

املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود 

و�سجلت  رائ��داً،  طبياً  مرجعاً  تُعّد 

اإج���راء  يف  جن��اح��ات  اهلل  بف�سل 

ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة امل��ع��ق��دة، 

ا�ست�سارين  ذلك وجود  يدعمها يف 

التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ك��ب��ار 

ال�سحية، بجانب اأحدث التجهيزات 

يف  امل�ساندة  وال��وح��دات  الطبية، 

هذا املجال.
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عدد من الطالب امل�ستجدين يزورون مكتبة امللك �سلمان املركزية لالطالع على خدماتها

شبه رأي
شبه رأي

mualmutiri@ksu.edu.sa

الطالب المستجد و كورونا

د. مطلق سعود المطيري

العام  امل�ستجد هذا  الطالب  اأوىل احرتازات؛  �سنة 

مير بتجربة فريدة مل ت�سبق، فهو حما�سر مبجموعة 

وج��ودة  تتفح�ض  ال��ت��ي  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  م��ن 

للتاأكد من تاأمن املكان منه وله...

يثبت  حتى  الزمن  من  لفرتة  يحتاج  كائن  اجلديد 

التجارب  باأنه خايل من  تعني  باأن �سفته اجلديدة ل 

لالم�ساك  يحتاجها  ال��ت��ي  الم��ك��ان��ي��ات  م��ن  وف���ارغ 

مبهامه.

فهو  ح�سوره  �سبقت  اإمكانياته  العام  هذا  فجديد 

الطالب املح�سن قبل اأن ي�سل اإىل قاعة املحا�سرات، 

هذا  بها  جتاوز  عبور  بطاقة  الطبي  التح�سن  فهل 

رحله  لنف�سه  و�سمن  التحديات  و  العقبات  الطالب 

دور  يكون  هنا  ال�سعوبات؟  من  خاليه  اأمنه  علمية 

املطلوبة  الإر�ساد  ر�سالة  هي  فما  الطالبي،  الإر�ساد 

يف هذا التوقيت (الكوروين).

بها  يقوم  الحرتازية عمل  و  ال�سحية   الإجراءات 

ت�سلل  ملنع  اجلهد  من  الكثري  قدموا  اجلامعة  رجال 

واإن�سانها. الفريو�سي ملكان هذه اجلامعة  اخلطر 

مطلوب  هو  مبا  مهمته  تتلخ�ض  الطالبي  الإر�ساد 

منه حت�سن الطالب نف�سياً ومهنياً وتعليمياً بعيداً عن 

فريو�ساته  له  ون�ساط  عمل  وكل  ال�سحي،  التح�سن 

وترتبك  الفريو�سات  علينا  تختلط  فال  يكافحها  التي 

التح�سن.  مهام 

د. الراشد تزور
مجمع النخيل الطبي

زارت عميد كلية التمري�ض الدكتورة مي الرا�سد جممع النخيل الطبي، 

للخدمات  العامة  الإدارة  الغامدي مدير  اللواء علي  ا�ستقبالها  وكان يف 

الطبية برئا�سة ال�ستخبارات العامة. وهدفت الزيارة اإىل مناق�سة �سبل 

الكلية للح�سول على املهارات الالزمة يف جمال  تاأهيل وتدريب طالب 

التمري�ض واللتقاء بطالب الكلية املتدربن و�سماع اآراءهم وتطلعاتهم يف 

العملية التعليمية والتدريبية.  واأثنى اللواء علي الغامدي على خمرجات 

باملجمع  املتدربن  الطلبة  وم�ستوى  �سعود  امللك  بجامعة  التمري�ض  كلية 

باملجال  احلا�سلة  للتطورات  ومواكبتهم  الأكادميي  حت�سيلهم  وم�ستوى 

م�سريا باأنهم من خريه املتدربن. ح�سر اللقاء من كلية التمري�ض وكيل 

لل�سوؤون  الكلية  ووكيل  الدخيل  فهد  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  الكلية 

الأكادميية الدكتور حمود احلربي ووكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي الدكتور �سامي احلميدي، فيما ح�سر من جانب جممع النخيل 

الطبي مدير جممع النخيل الطبي العميد طبيب عادل الرباهيم والنقيب 

طبيب الأمري �سلطان بن خالد اآل �سعود ومدير اإدارة التدريب والتعليم 

امل�ستمر العقيد عبداللطيف الزهراين.

دورة في مقدمة في الذكاء االصطناعي
كتبت: �سارة ال�سويداء

عمادة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  وامل��وه��وب��ن  املتفوقن  الطلبة  برنامج  نظم 

تطوير املهارات موؤخراً دورة تدريبية عن بُعد بعنوان مقدمة يف الذكاء 

وذكر  ال�سطناعي  الذكاء  بتعريف  ال��دورة  ب��داأت  حيث  ال�سطناعي، 

تاريخه متى بداأ وكيف ا�ستخدمه الإن�سان يف ت�سيري حياته واأهم اأنواعه، 

ثم حتدث عن احلقول الفرعية للذكاء ال�سطناعي، واأدواته، ومن�ساته، 

وبعد ذلك تناول باحلديث عن تطبيقات الذكاء ال�سطناعي، وامل�ستقبل 

الذي ينتظر الإن�سان يف تطوير الذكاء ال�سطناعي.

د. باهمام ُيحذر من استخدام السجائر اإللكترونية

استئصال ورم غير حميد للغشاء المغطي للبطن والصدر 

د. باهمام


