
نيابًة عن معايل رئي�س اجلامعة 

وق����ع وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ال��دك��ت��ور 

الأح��د  �صباح  ال�صلمان  ع��ب��داهلل 

كر�صي  بني  تفاهم  مذكرة  املا�صي 

البيئة  وت��ن��م��ي��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر 

الي�صر  وجمعية  النباتي  والغطاء 

يف  مثلها  ال�صحراوية،  والنباتات 

التوقيع �صمو الأمر متعب بن فهد 

رئي�س جمل�س  �صعود  اآل  في�صل  بن 

وكيل  بح�صور  اجل��م��ع��ي��ة،  اإدارة 

والبحث  العليا  للدرا�صات  اجلامعة 

احلميزي،  خالد  الدكتور  العلمي 

الدكتور  العلمي  البحث  وعميد 

العلوم  كلية  وعميد  الوابل،  حممد 

ال��دك��ت��ور زي���د ال��ع��ث��م��ان، ووك��ي��ل 

بدر  ال��دك��ت��ور  البحثية  الكرا�صي 

الكر�صي  على  وامل�صرف  الهجهوج، 

اأ���ص��م��اء احل��ق��ي��ل، فيما  ال��دك��ت��ورة 

من  كاًل  ح�صر من جانب اجلمعية 

الأ�صتاذ حممد املحي�صن، والدكتور 

متقاعد  وال��ل��واء  اخلليفة،  نا�صر 

ماجد  واملهند�س  احلزنوي،  �صعيد 

ال��ن��غ��ي��م�����س، وامل��ه��ن��د���س ج��ا���ص��م 

الأم��ر  �صمو  عرب  وق��د  ال�صمري. 

متعب بن فهد بن في�صل اآل �صعود 

عن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

امللك  جامعة  وكالء  بلقاء  �صعادته 

امل�صاركة  لدعم   ، واحل�صور  �صعود 

وجمعية  اجلامعة  بني  املجتمعية 

ال�صحراوية،  وال��ن��ب��ات��ات  الي�صر 

وجمعية البيئة ومكافحة الت�صحر.
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تعاون بين » رسالة الجامعة« و »الوصول الشامل« 12التوجهات البحثية لجامعتي »الملك سعود« و »اإلمارات«  03
مذكرة تفاهم مع جمعية اليسر

1280 مبتعثًا من الجامعة

معاجلة مايفوق 3000 طلب عرب من�سة العناية بامل�ستفيدين

قبول أكثر من 13 الف طالب وطالبة

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

�صرح عميد �صوؤون القبول والت�صجيل  الدكتور �صعد بن حمد بن عمران 

العام اجلامعي  لهذا  القبول  اأعمال  وتوفيقه  ��ْت بحمد اهلل  َّ اأتمَ العمادة  اأن 

1443ه� وفقاً لالأعداد وال�صروط التي اأقرها جمل�س اجلامعة، وا�صتمراراً 
منذ  القبول  ملو�صم  ا�صتعداداتها  العمادة  كثفت  فقد  املبذولة؛  للجهود 

منت�صف الف�صل الدرا�صي الأول للعام اجلامعي 1442 ه� وتهيئته لي�صمل 

املقرتحة  والأعداد  للقبول،  املعتمدة  املعاير  درا�صة  اأبرزها:  عدة جوانب، 

العام  لبداية  للتهيئة  و�صولً  الإلكرتونية،  القبول  بوابات  وجتهيز  للقبول، 

الدرا�صي. وقد تكللت هذه اجلهود وهلل احلمد بقبول اأكرث من ثالثة ع�صر 

األف طالٍب وطالبٍة على درجات البكالوريو�س والدبلوم وامل�صارك من خالل 

اأن  واأكادميي متوا�صل، مفيداً  واإجراءات قبول متطورة، ودعم فني  اآليات 

القبول �صمل خمتلف �صرائح املجتمع مبن فيهم ذوي الإعاقة اأمثال الطلبة 

املكفوفني وال�صم و�صعاف ال�صمع، اإ�صافة لتحقيق رغبات قبول الفئات التي 

�صملتهم التوجيهات ال�صامية مثل اأبناء ال�صهداء ومن يف حكمهم.

ال�صتعداد للقبول

وقد اأو�صح  عميد �صوؤون القبول والت�صجيل اأنه وبتوجيهات معايل رئي�س 

اجلامعة  الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ومتابعة من وكيل اجلامعة 

لل�صوؤون التعليمية والأكادميية-رئي�س اللجنة الدائمة للقبول الدكتور حممد 

بن �صالح النمي بداأت ال�صتعدادات ملو�صم القبول منذ وقت مبكر، �صواء 

على م�صتوى اأعمال جلان القبول املوحد للجامعات احلكومية يف الريا�س، 

اأو على م�صتوى جتهيز بوابات القبول الإلكرتونية اخلا�صة باجلامعة.

التفا�صيل �ص� 9-8

فريق بحثي بجامعة 
الملك سعود يكشف 
عن خيارات طبيعية 
واعدة ضد »كورونا«

بجامعة  البحثي  الفريق  وا�صل 

امللك �صعود برئا�صة الدكتور حممد 

التي  ا�صتكمال اجلهود  العجمي يف 

تاأثر  م�صح  يف  الفريق  بها  يقوم 

امل��ك��ون��ات ال��ف��ع��ال��ة يف امل��ك��م��الت 

على  الوظيفية  والأغذية  الغذائية 

با�صتعمال  ك��وف��ي��د-١٩  ف��رو���س 

حيث  اجلزيئية،  النمذجة  اأنظمة 

املركبات  من  جمموعة  حتديد  مت 

على  قوية  تاأثرات  ذات  الطبيعية 

منع تكاثر الفرو�س.

النمذجة  درا����ص���ات  واأ���ص��ف��رت 

املركبات  من  تر�صيح جمموعة  عن 

مثبطة  ت���اأث���رات  ذات  الطبيعية 

ل���ل���ربوت���ي���ن���ات ال����الزم����ة ل��ت��ك��اث��ر 

الفرو�س.          التفا�صيل �ص� 5

اآلداب تستقبل طالبها وتتابع سير 
العملية التعليمية

ا�صتمر  انقطاع  بعد  �صعود طالبها  امللك  بجامعة  الآداب  كلية  اأ�صتقبلت 

نحو عام ون�صف ب�صبب الإجراءات الحرتازية التي اأتخذتها حكومة خادم 

الكلية  19« حيث قامت  »كوفيد  وباء كورونا  ال�صريفني، ملواجهة  احلرمني 

مبجموعة من الأن�صطة واملبادرات لتطبيق الإجراءات الحرتازية و�صمان 

�صر العملية التعليمية ح�صورياً.

�صكلت كلية الآداب جلنة متابعة �صوابط واإجراءات �صر العملية التعليمية 

برئا�صة عميد الكلية الدكتور نايف بن ثنيان اآل �صعود، بداأت اللجنة عملها 

للدرا�صة  للعودة  الطالب  ا�صتقبال  اآلية  لتحديد  الدرا�صي  العام  بداية  مع 

�صالمة  على  يحافظ  مبا  ال�صحية  الوقائية  بالتدابر  الأخذ  مع  ح�صورياً 

مراعاة  مع  واملوظفني  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  الطلبة  من  وبناتنا  اأبنائنا 

حتقيق اأهداف العملية التعليمية. 

وذكر عميد كلية الآداب الدكتور نايف اآل �صعود اأن عمل اللجان م�صتمر 

تطبيقات  ومتابعة  مراقبة  على  تعمل  حيث  يتوقف  ول��ن  دوري  ب�صكل 

الإجراءات الحرتازية و�صر العملية التعليمية احل�صورية لطلبة الكلية بناء 

على ما يرد اإليها يف التقارير الدورية من الأق�صام واللجان ذات الخت�صا�س 

للجهات  الأ�صبوعية  تقاريرها  تقدمي  ثم  ومن  احليثيات،  كل  مع  للتعامل 

املخت�صة يف اجلامعة.

التفا�صيل �ص� 6

انعقاد مجلس الجامعةانعقاد مجلس الجامعة

التفا�صيل �ص� 6
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اجلامعة  رئي�س  معايل  برعاية 

ال��ع��م��ر، نظمت  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

ال���ط���اب ممثلة  ����ش���وؤون  ع���م���ادة 

الطابي  واالر�شاد  التوجيه  مبركز 

)نعود  برنامج   م��وؤخ��راً  باجلامعة 

لننطلق (.

وبهذه املنا�شبة اأكد عميد �شوؤون 

كناخر  ب��ن  علي  الدكتور  ال��ط��اب 

�شمن  ياأتي  الربنامج  اأن  الدلبحي 

باكورة من الربامج واالأعمال الذي 

واالر���ش��اد  التوجيه  مركز  يحر�س 

العام  لهذا  تنفيذها  على  الطابي 

1443، وذلك جت�شيداً للدور الذي 
التوعوي  املجال  يف  املركز  يقدمه 

اىل  م�شرياً  واالر�شادي،  والتثقيفي 

اأن الربنامج �شيتخلله جمموعة من 

وحلقات  العمل  وور�س  املحا�شرات 

مما  االإعامية  واحلمات  النقا�س 

الطلبة  ابنائنا  تهيئة  ي�شهم ذلك يف 

لعودة اآمنة على مقاعد الدرا�شة.

اأن  الطاب  ���ش��وؤون  عميد  وب��ن 

لهذا  اجلامعة  رئي�س  معايل  رعاية 

معاليه  حر�س  من  ياأتي  الربنامج 

االه��ت��م��ام  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  واإدارة 

�شوؤون  عمادة  به  تقوم  ما  دعم  يف 

روؤيتها  بناء  يف  وادارات��ه��ا  الطاب 

للعناية  وام��ت��داداً  اال�شرتاتيجية، 

بتذليل  الدائم  واالهتمام  امل�شتمرة 

طلبة  تواجه  التي  ال�شعوبات  كافة 

تطويرهم  على  والعمل  اجلامعة 

تكون  باأن  متمنياً  و�شلوكياً،  معرفياً 

�شبيًا  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  ه��ذه 

يف  والتميز  ال��ري��ادة  يف  للمناف�شة 

العمل االر�شادي.

اأنطلق  ال��ذي  الربنامج  ويهدف 

ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن ال��ط��اب اإىل 

احل�شورية  للعودة  الطلبة  تهيئة 

االآمنة.

العمراين  التخطيط  ق�شم  اأق���ام 

م��وؤخ��راً  والتخطيط  العمارة  بكلية 

ق�شم  يف  م�شروع  »اأف�شل  م�شابقة 

دعم  بهدف  العمراين«،  التخطيط 

العملية التعليمية واالأكادميية.

وتناولت امل�شاريع العمرانية للف�شل 

الدرا�شي الثاين لعام 1442 جمموعة 

ال��روؤي��ة  تخدم  ال��ت��ي   املوا�شيع  م��ن 

الوطنية، وروعي فيها اختيار االت�شاق 

م��ع امل���ه���ارات امل��ع��رف��ي��ة واخل���ربات 

ومن  والطالبات،  للطاب  الرتاكمية 

وحتفيز  التناف�شية  تعزيز  منطلق 

والطاب  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء 

�شمن  امل�شابقة  ج��اءت  والطالبات 

ثاث حماور رئي�شية وهي: احل�شور 

مقرر  فيها  وف��از  للمناق�شة  املتميز 

امل�شروع  خ��ال  م��ن  ت��خ��ط(   440(

الثاين بتن�شيق الدكتور الدكتور طارق 

جال حبيب و املهند�س فهد العنزي، 

ويف االإدارة املثالية للمناق�شة فاز فيها 

امل�شروع  �شمن  تعم(   561( مقرر 

الدكتورة  ال��دك��ت��ورة  بتن�شيق  االأول 

اآل  اأ�شماء  املهند�شة  و  اأحمد  حنان 

مالح، ويف اأف�شل عرو�س طابية فاز 

م�شروع  �شمن  تخط(   495( مقرر 

الدكتور  الدكتور  بتن�شيق  التخرج 

�شليمان  الدكتور  و  الدين  علم  زي��اد 

البهيجان و املهند�س فهد الع�شيلة.

ومنحت اجلوائز بناء على درا�شة 

من  للق�شم  املقدمة  التقارير  جميع 

خال جلنة خا�شة، �شرح بذلك رئي�س 

الدكتور  العمراين  التخطيط  ق�شم 

وليد الزامل الذي ا�شاد بدور عميد 

الكلية الدكتور عبدالعزيز الدغي�شم، 

وتقدمي التوجيهات لتحفيز الطاب 

وامل�شاهمة  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 

ومبا  نوعية  عمرانية  م�شاريع  يف 

يتوافق مع روؤية جامعة امللك �شعود 

يف حتقيق الريادة العاملية والتميز يف 

بناء جمتمع املعرفة.

العام مبجموعة فنادق  زار املدير 

العربية  اململكة  يف  اإنرتكونتينتال 

ق�شم  موؤخراً  والبحرين،  ال�شعودية 

ذلك  والفندقية،  ال�شياحية  االإدارة 

مل��ن��اق�����ش��ة امل��وا���ش��ي��ع امل��ه��م��ة ذات 

الطرفن،  ب��ن  امل�شرتك  االه��ت��م��ام 

يف  الق�شم  ط��اب  ت��دري��ب  وتفعيل 

جمموعة فنادق انرتكونتينتال.

االإدارة  ح�شر االجتماع من ق�شم 

ال�شياحية والفندقية الدكتور �شلمان 

ال�شميت،  خالد  الدكتور  العتيبي، 

الدكتور اأحمد ال�شيحة، الدكتور عماد 

هليبه،  اأب��و  طال  الدكتور  النا�شر، 

انرتكونتينتال  ف��ن��ادق  ج��ان��ب  وم��ن 

االأ�شتاذ �شعد  الب�شرية  املوارد  مدير 

االأحمري.

كرم عميد �شوؤون الطاب الدكتور 

ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي م���وؤخ���راً ال��ط��اب 

القيادات  تطوير  بربنامج  امل�شاركن 

للطلبة املوهوبن يف املرحلة الثانوية 

حت���ت ع���ن���وان »ط��ل��ب��ة ال���ي���وم ق���ادة 

امل�شتقبل«، و�شط ح�شور مدير عام 

ب���وزارة  للموهوبن  العامة  االدارة 

التعليم الدكتور في�شل العامري.

اختتام  بعد  الطاب  تكرمي  وجاء 

فعاليات الربنامج يوم اخلمي�س 18 

نظمته  وال���ذي    ، 1443ه�  حم��رم 

مع  بالتعاون  الطاب  �شوؤون  عمادة 

وكالة وزارة التعليم للربامج التعليمية، 

و����ش���ارك ف��ي��ه ع���دد م���ن ال��ط��اب 

املوهوبن من خمتلف مناطق اململكة، 

وذلك يف قاعة الدروازة.

يذكر اأن الربنامج اأقيم على مدار 

الربامج  من  العديد  و�شمل  اأي��ام   5
ال���ذات،  اكت�شاف  وه��ي  التدريبية 

العمل،  وبيئات  االخرين  واكت�شاف 

واح��راز  التنظيمي،  التغيري  وقيادة 

التقدم ال�شخ�شي واملهني.

العمر يرعى برنامج نعود لننطلق

مسابقة المشاريع في قسم التخطيط العمراني

قسم ادارة السياحية والفندقية يستقبل المدير العام 
لمجموعة فنادق إنتركونتينتال

د.الدلبحي يكرم المشاركين في برنامج تطوير 
القيادات للطلبة الموهوبين

الوصول الشامل يستقبل وفد 
من مركز الملك سلمان

ألبحاث اإلعاقة

التقى املدير التنفيذي لربنامج الو�شول ال�شامل الدكتور نا�شر العجمي 

موؤخراً بوفد من فريق عمل مركز امللك �شلمان البحاث االإعاقة، وذلك يف مقر 

برنامج الو�شول ال�شامل، حيث تباحث الطرفان حول �شبل تعزيز العاقات 

بن الطرفن، ال�شيما يف جمال خدمة ذوي االإعاقة.

كما تناول الطرفان �شبل التعاون امل�شرتك لتمكن ذوي االإعاقة  يف �شتى 

املجاالت.

وتطبيقاتها  ال�شامل  الو�شول  و�شائل  الوفد على  اأطلع  الزيارة  نهاية  ويف 

بجامعة امللك �شعود، وا�شتعرا�س جمموعة من املبادرات النوعية التي �شيتم 

تنفيذها يف امل�شتقبل.

تكريم سفراء الجودة بعمادة 
التطوير والجودة

جامعة  يف  باجلودة  املتخ�ش�شة  الب�شرية  الكوادر  ج��ودة  على  تاأكيداً   

كبريا  اهتماما  توىل  التي  واجل��ودة  التطوير  �شعود ممثلة يف عمادة  امللك 

بتنمية مهارات وقدرات من�شوبيها ومن ثم من�شوبي اجلامعة يف املجاالت 

املتعددة ذات العاقة بالتطوير واجلودة كرمت الهيئة ال�شعودية للموا�شفات 

الدكتور مبارك  التطوير واجلودة  واملقايي�س واجلودة موؤخراً عميد عمادة 

بن هادي القحطاين )�شفري جودة م�شت�شار(، كما مت تكرمي كل من امل�شرف 

)�شفري  العنزي  �شالح  الدكتور  بالعمادة  واملقايي�س  املوا�شفات  وحدة  على 

وامل�شرفة على  واجلودة  التطوير  وكيلة عمادة  وم�شاعدة  م�شت�شار(،  جودة 

اإدارة التخطيط التطويري الدكتورة م�شاعل املقبل )�شفري جودة م�شت�شار(.

خطة تسويق لبرامج الماجستير 
التنفيذي بعلوم الرياضة

البدين موؤخراً  الريا�شة والن�شاط  الت�شويق بكلية علوم  اأعتمدت جلنة   

ذلك خال  جاء  تطبيقها،  واآلية  التنفيذي  املاج�شتري  برامج  ت�شويق  خطة 

االجتماع الذي ح�شره عميد الكلية الدكتور طارق بن علي ال�شاحلي بقاعة 

االجتماعات الرئي�شة بالكلية.

الت�شويق،  التي قامت بها جلنة  واأ�شاد الدكتور ال�شاحلي بهذه اخلطوة 

اال�شتثمارية  االأهداف  لتحقيق  الت�شويق  قنوات  تنوع  اأهمية   على  م�شدداً 

للجامعة م�شتقبا.

براءة اختراع لـ د. الوكيل و د. 
التويجري

 جنح فريق علمي من جامعة امللك امللك �شعود، يف ت�شجيل براءة اخرتاع 

م�شجلة ر�شمياً يف مركز براءات االخرتاع يف الواليات املتحدة االأمريكية، 

لنظام بث قائم على امل�شنفات متعددة ال�شمات ل�شبكات املركبات املخ�ش�شة.

�شجلت  التي  االخ��رتاع  ب��راءة  على  الذي ح�شل  العلمي  الفريق  ويتاألف 

التدري�س  هية  ع�شو  من  م��وؤخ��راً  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  عاملياً 

التويجري،  ه�شام  والدكتور  الوكيل،  �شامي  الدكتور  احلا�شب  علوم  بق�شم 

باال�شرتاك مع  م�شاعد الباحث �شابقا  يف  كلية علوم احلا�شب واملعلومات 

البحاث  التميز  مبركز  اجون  الهادي  والدكتور  اجوجن  بر�شتيجو  الدكتور  

�شبكات التح�ش�س بجامعة تبوك.



التطوير والجودة تعقد
ورشة االعتماد األكاديمي الوطني

ه��ادي  ب��ن  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة  عميد  اأفتتح 

القحطاين يوم االثنني املا�شي، ور�شة العمل التعريفية االأوىل عن االعتماد 

بوكالة  ممثلة  واجلودة  التطوير  عمادة  عقدتها  والتي  الوطني  االأكادميي 

الكليات  العمادة ل�شوؤون اجلودة، وذلك مع ممثلي الربامج االأكادميية يف 

والطبية.  العلمية 

واإجراءاته  الرباجمي  االأكادميي  باالعتماد  التعريف  الور�شة  هدفت 

واالرتقاء مبهارات وقدرات جلان عمل اإعداد متطلبات التاأهيل لالعتماد 

العلمية  الكليات  يف  االأكادميية  الربامج  وممثلي  الرباجمي  االأك��ادمي��ي 

والطبية؛ 

وقدمت الدكتورة حنان العليان وكيلة العمادة ل�شوؤون اجلودة �شرحاً وافياً 

عن اأهداف الور�شة واأهميتها لدعم ح�شول الربامج االأكادميية على االعتماد 

االأكادميي، وقدم الور�شة الدكتور حمود احلربي رئي�س وحدة التخ�ش�شات 

العلمية والطبية يف املركز الوطني للتقومي واالعتماد االكادميي. 

د.الزامل عميدًا 
لتطوير المهارات

اأ�شدر معايل وزير التعليم قراراً اإدارياً 

العزيز  عبد  بن  حممد  الدكتور  بتعيني 

الزامل عميداً لعمادة تطوير املهارات.

عن  الزامل  الدكتور  اأعرب  جهته  من   

اعتزازه الكبري بهذه الثقة الغالية، ووجه 

اجلامعة  رئي�س  ملعايل  وتقديره  �شكره 

والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  ولوكيل 

على  يعينه  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائاًل 

اآداء مهامه اجلديدة لتحقيق تطلعات قيادة اجلامعة ومن�شوبيها.

الراشد مديرًا إلدارة التوظيف بالعمادة
الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�شدر 

بدران العمر قراراً اإدارياً بتكليف االأ�شتاذ 

مدير  مبهام  الرا�شد  ع��ب��داهلل  ب��ن  بندر 

اإدارة التوظيف بعمادة املوارد الب�شرية.

امل���وارد  م��ن ج��ه��ة اخ���رى ه��ن��اأ عميد 

الرجيعي اال�شتاذ  الدكتور �شامل  الب�شرية 

وحثه  اجلديد  بعمله  تكليفه  على  بندر 

على مزيد من العطاء؛ متمنياً له التوفيق 

والنجاح.

بندر  االأ���ش��ت��اذ  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

ال���را����ش���د ق���د ���ش��غ��ل م��ن��ا���ش��ب ق��ي��ادي��ة 

املوظفني  �شوؤون  اإدارة  ملدير  نائباً  منها 

املوظفني  �شوؤون  الإدارة  مديراً  ثم  اجلامعي؛  خالد  امللك  م�شت�شفى  يف 

التوظيف  اإدارة  ملدير  وم�شاعداً  اجلامعي،  عبدالعزيز  امللك  مب�شت�شفى 

بعمادة املوارد الب�شرية قبل تكليفه بعمله اجلديد، وله م�شاهمات واأدوار 

بارزة خالل عمله يف العمادة.
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مذكرة بين كرسي التغير المناخي وجمعية نبات اليسر

ورشة عمل عن التوجهات البحثية لجامعتي 
»الملك سعود« و »اإلمارات« 

وكيل الجامعة للمشاريع يزور عدد من الكليات

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ش��ع��ود 

وج��ام��ع��ة االإم������ارات ور���ش��ة عمل 

من  للباحثني  م�شرتكة  تعريفية 
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ا���ش��ت��ع��ر���س  2021م  اأغ�����ش��ط�����س 

البحثية  االأول���وي���ات  خ��الل��ه��ا  م��ن 

�شاهمت  بدورها  والتي  للجامعتني، 

يف ب��ن��اء ت��ع��اون ب��ح��ث��ي ق���وي بني 

ال��ور���ش��ه  ح�شر  وق���د  اجل��ام��ع��ت��ني 

هيئة  واأع�����ش��اء  العلماء  م��ن  نخبة 

ال��ت��دري�����س واأق��ي��م��ت ال��ور���ش��ة عرب 

 (ZOOM) االإفرتا�شية  املن�شة 

االإجنليزية. باللغة 

�شلطان  االأ���ش��ت��اذ  اجلل�شة  اأدار 

احل��ج��ي - خ��ب��ري ال�����ش��راك��ات من 

جامعة االإمارات العربية املتحدة.

كل  االفتتاح  كلمات  األ��ق��ى  وق��د 

التعاون  اإدارة  على  امل�����ش��رف  م��ن 

بجامعة  العلمية  والتواأمة  ال��دويل 

امل��ل��ك ���ش��ع��ود ال��دك��ت��ور م��زي��د بن 

ال��ن��ائ��ب  و   ، ال���رتك���اوي،  م�����ش��ه��ور 

بجامعة  العلمي  للبحث  امل�شارك 

الدكتور  املتحدة  العربية  االإم��ارات 

اأحمد مراد،.  بعد ذلك قدم وكيل 

والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

العلمي بجامعة امللك �شعود الدكتور 

اإبراهيم احلميزي عر�شاً  خالد بن 

يف  العلمي  البحث  اجتاهات  حول 

ق��دم  فيما  ���ش��ع��ود،  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور حم�����ش��ن ���ش��ري��ف م��دي��ر 

املمولة  وامل�شاريع  البحوث  مكتب 

االإم��ارات عر�شاً  حول  يف جامعة 

البحث العلمي يف جامعة االإمارات.

الدكتور  اأك��د  اخ��رى  جهة  وم��ن 

خالد احلميزي على اأهمية البحث 

الرئي�شية  االأدوار  واأن  ال��ع��ل��م��ي 

ل��ل��ج��ام��ع��ة ت��ت��ج��ه ن��ح��و ال��ت��دري�����س 

واإعداد اخلريجني  العلمي  والبحث 

وت��اأه��ي��ل��ه��م خل���دم���ة ال��ق��ط��اع��ني 

ككل،  واملجتمع  واخلا�س  احلكومي 

معترباً اأن البحث العلمي هو الركن 

الثاين للجامعة بعد التدري�س ، مع 

االأ�شا�شية  امل�شوؤولية  اأن  م��راع��اة 

ل��ل��ج��ام��ع��ة ه����ي ن�����ش��ر وجت���دي���د 

جميع  يف  العلمية  املعرفة  وتطوير 

التخ�ش�شات االإن�شانية واملادية . 

باأن  احلميزي  الدكتور  واأ���ش��ار  

واأول��وي��ة  اأهميه  اأع��ط��ت  اجلامعة 

املختلفة  العلمي  البحث  الأن�شطة 

ومكانتها  طبيعتها  اإىل  بالنظر   ،

ودورها الرائد يف التعليم العايل.

انطالقاً  د.احلميزي»  واأ���ش��اف 

من هذه املبادئ ، مل تدخر اجلامعة 

، واأول����ت ك��ل اه��ت��م��ام منذ  ج��ه��داً 

البحث  وتطوير  لتعزيز   ، ن�شاأتها 

العلمي يف خمتلف جماالت املعرفة 

راف��داً  ي�شبح  اأن  يف  �شاهم  مما   ،

للفكر واالأبحاث ، لي�س فقط  بارزاً 

يف جمال البحث العلمي يف اململكة 

اإقليميا  ب��ل  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

وع��امل��ي��ا. وو���ش��دد وك��ي��ل ال��دك��ت��ور 

النهج  هذا  نتيجة  اأن   « احلميزي  

املرّكز حزمة من الربامج وامل�شاريع 

التحتية  والبنية  االإبداعية  واالأفكار 

وع��ززت��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  تبنتها  ال��ت��ي 

جناحها  ل�شمان  كثب  عن  واتبعتها 

يف حتقيق التميز العلمي والبحثي.

ف��اأ���ش��ب��ح ل��دي��ه��ا م��ع��اه��د وم��راك��ز 

للتميز  ومراكز   ، متخ�ش�شة  بحثية 

بالكلية  اأبحاث  ومراكز   ، البحثي 

، وخم���ت���ربات ب��ح��ث��ي��ة رئ��ي�����ش��ي��ة ، 

وك���را����ش���ي اأب���ح���اث وغ���ريه���ا من 

الربامج وامل�شاريع املثمرة.

نقا�س  بحلقة  الور�شة  واأختتمت 

الباحثني  �شارك فيها جمموعه من 

اإ�شتف�شارات  على  االجابه  ثم  ومن 

احل�شور، وحلقة نقا�س �شارك فيها 

باحثون من كال اجلامعتني.

ا�شتمراراً ملتابعة جاهزية اجلامعة 

لها  خطط  كما  التعليمية  للعملية 

من  وبتوجيه  املا�شية،  ال�شنوات  يف 

وكيل  زار  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  م��ع��ايل 

الدكتور عبداهلل  للم�شاريع  اجلامعة 

بن حممد ال�شقري يوم االأحد املوافق 

الكليات  من  عدد  1443/1/21ه�، 
للخدمات  �شلطان  االأم����ري  (ك��ل��ي��ة 

املجتمع،  كلية  ال��ط��ارئ��ة،  الطبية 

وخدمة  التطبيقية  الدرا�شات  كلية 

االأوىل  ال�شنة  وع��م��ادة  امل��ج��ت��م��ع، 

جاهزيتها  على  للوقوف  امل�شرتكة) 

للعملية التعليمية واأهم اال�شتعدادات 

واالإج��راءات االحرتازية املتخذة من 

للدرا�شة  العودة  ترتيبات  يف  الكلية 

احل�شورية. حيث بداأت الزيارة بلقاء 

الكليات،  ووك���الء  الكليات،  عمداء 

املن�شوبني،  وبع�س  االأق�شام،  وروؤ�شاء 

ومت خالل اللقاء اإي�شاح الهدف من 

اجلاهزية  من  التاأكد  وه��و  ال��زي��ارة 

االإداري�����ة واالأك��ادمي��ي��ة واخل��دم��ات 

امل�شاندة للكليات يف ظل �شري العملية 

التعليمية احل�شورية، كما اطلع على 

واأب���رز  التطويرية،  امل��ب��ادرات  اأه���م 

امل�شاكل التي تواجه الكليات.

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابًة 

وقع وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل 

املا�شي  االأح����د  ���ش��ب��اح  ال�����ش��ل��م��ان 

التغري  كر�شي  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة 

وال��غ��ط��اء  البيئة  وتنمية  امل��ن��اخ��ي 

والنباتات  الي�شر  وجمعية  النباتي 

ال�شحراوية، مثلها يف التوقيع �شمو 

االأمري متعب بن فهد بن في�شل اآل 

�شعود رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، 

للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  بح�شور 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

العلمي  البحث  وعميد  احلميزي، 

وعميد  ال���واب���ل،  ال��دك��ت��ور حم��م��د 

العثمان،  زيد  الدكتور  العلوم  كلية 

الدكتور  البحثية  الكرا�شي  ووكيل 

ب���در ال��ه��ج��ه��وج، وامل�����ش��رف على 

احلقيل،  اأ�شماء  الدكتورة  الكر�شي 

اجلمعية  ج��ان��ب  م��ن  ح�شر  فيما 

املحي�شن،  حممد  االأ�شتاذ  من  ك��اًل 

واللواء  اخلليفة،  نا�شر  والدكتور 

واملهند�س  متقاعد �شعيد احلزنوي، 

جا�شم  واملهند�س  النغيم�س،  ماجد 

االأم��ري  �شمو  ع��رب  وق��د  ال�شمري. 

�شعود  اآل  بن في�شل  بن فهد  متعب 

عن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

امللك  جامعة  وك��الء  بلقاء  �شعادته 

امل�شاركة  لدعم   ، واحل�شور  �شعود 

وجمعية  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  املجتمعية 

ال��ي�����ش��ر وال��ن��ب��ات��ات ال�����ش��ح��راوي��ة، 

الت�شحر،  ومكافحة  البيئة  وجمعية 

والتعاون  التفاهم  م��ذك��رة  وتوقيع 

ل��ل�����ش��راك��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة بني 

م��ب��ادرة  يف  للم�شاهمة  اجل��ان��ب��ني، 

ال�شعودية اخل�شراء ومبادرة ال�شرق 

االأو����ش���ط االأخ�����ش��ر، وف��ق��اً ل��روؤي��ة 

من  الكرميه  والتوجيهات  اململكة 

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  م��والي 

و�شمو ويل العهد . حفظهم اهلل

ف��ي��م��ا ذك�����ر وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

هذه  اأن  احلميزي  خالد  الدكتور 

تاأتي انطالقاً من اهتمام  االتفاقية 

التعاون  اأوا���ش��ر  بتوثيق  اجلامعة 

موؤ�ش�شات  ب��ني  امل�شرتك  البحثي 

املجتمع فيما يتعلق باملحافظة على 

مبا  اجل��ه��ود  تتظافر  حتى  البيئة 

حتقيق  يف  وي�شاهم  الوطن  يخدم 

والتي  اململكة  روؤي���ة  م�شتهدفات 

اأولت اهتماماً كبرياً بالبيئة.

من جهتها اأو�شحت امل�شرف على 

كر�شي التغري املناخي وتنمية البيئة 

اأ�شماء  الدكتورة  النباتي  والغطاء 

احلقيل باأن هذه املذكرة اأتت تفاعاًل 

ومواكبًة ملبادرة ال�شعودية اخل�شراء 

و�شع  اىل  وت��ه��دف  البيئي  والعمل 

البحث  جم��االت  يف  للتعاون  اط��ار 

العلمي والتوعية البيئية بني الكر�شي 

تنمية  اأه��داف  واجلمعية مبا يخدم 

الت�شحر  ومكافحة  النباتي  الغطاء 

يف اململكة.



العقوبة  التعليم،  وزارة  أعلنت 
حال  يف  والطالبات  الطالب  تنتظر  التي 
دون  واملعلامت  املعلمني  تصويرهم 
إيقاف  سيتم  أن��ه  إىل  مشرية  علمهم، 
ملدة  الدراسة  عن  الطالبة  أو  الطالب 
العقوبة  إن  التعليم،  وزارة  وقالت  شهر. 
الطالب  تكليف  ميكن  كام  لشهر،  متتد 
املعاقب القيام بأعامل تطوعية اجتامعية 
إرشاف  تحت  أم��ره  ويل  موافقة  بعد 
وفًقا  التأديب،  من  كنوع  التعليم،  إدارة 

للعربية.
جاء  ذل��ك  أن  العربية،  وأض��اف��ت 
التي  وامل��واظ��ب��ة  ال��س��ل��وك  الئ��ح��ة  يف 
قّسمت  والتي  مؤخًرا،  الوزارة  أصدرتها 
أنواًعا  تضم  أقسام،  ستة  إىل  املخالفات 
املدارس،  يف  تقع  قد  التي  املخالفات  من 

ومعالجة  متدرجة  عقوباتها  وج��اءت 
سلوكًيا. املخالف  لوضع 

من  عدًدا  الئحتها  الوزارة يف  وحددت 
املدرسة  إدارة  بها  تقوم  التي  الخطوات 
وتوثيق  ضبط  أجل  من  التعليم،  وإدارة 
املخالف،  عىل  العقوبة  وإنزال  املخالفة 
ت��درج  بحسب  املخالفات  وتنوعت 

السلويك. وأثرها  خطورتها 
يف  األوىل  الدرجة  مخالفات  وتتمثل 
وعدم  الصباحي  االصطفاف  أثناء  العبث 
أما  وغريها،  الرسمي  باللباس  التقيد 
إثارة  الثانية فتتمثل يف  مخالفات الدرجة 

الفوىض أو الهروب من الفصل وغريها.
الثالثة  الدرجة  مخالفات  وج��اءت 
يف  والتهاون  باآلداب  املخلة  بالعالمات 
املشاجرات،  يف  واالش��راك  الصالة  أداء 

فتضمنت  الرابعة  الدرجة  مخالفات  أما 
التدخني  أو  الطالب  أحد  إصابة  تعمد 

والتنمر. املدرسة  داخل 
الخامسة  الدرجة  مخالفات  واحتوت 
الحادة، أو  عىل حيازة األسلحة واألدوات 
أو  اإلداريني  أو  املدرسة  معلمي  تهديد 

وغريها. علمهم  دون  تصويرهم 
السادسة  الدرجة  مخالفات  وشملت 
أو  اإلس��الم  شعائر  من  بيشء  االستهزاء 
بالرضب  االعتداء  أو  املعلوماتية  الجرائم 
عىل أحد منسويب املدرسة من معلمني أو 

إداريني وغريها.
أنه  الئحتها،  يف  الوزارة  أوضحت  كام 
الجهات  استدعاء  املدرسة  إلدارة  ميكن 
بعد  الرضورة،  حالة  يف  املختصة  األمنية 

الحالة. إثبات 
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»التعليم« تناقش الدور اإلشرافي في دعم 
التعليم الحضوري للطالب

وزارة التعليم تطبق اختبارات تعزيز 
المهارات للطلبة في مدارس التعليم العام

والطالبات  الطالب  عقوبة تصوير  تعلن  التعليم  وزارة 
علمهم دون  للمعلمين 

وزارة التعليم توّقع 
مذكرة تفاهم مع 
»المالية« لتمويل 
المشاريع التعليمية

لال�ستثمار  العامة  باالدارة  ممثلة  التعليم  وزارة  وّقعت 

دعم  �سندوق  م��ب��ادرة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  والتخ�سي�ص 

يف  االإق��را���ص  نطاق  لتو�سيع  امل��ال��ي��ة؛  ب���وزارة  امل�ساريع 

ا�ستكمال  على  العمل  اإج��راءات  وتطوير  التعليم،  قطاع 

مع  يتواكب  مبا  والقائمة،  اجلديدة  التعليمية  امل�ساريع 

 .2030 اململكة  روؤية  م�ستهدفات 

وت�����س��م��ل االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����س��رك يف ت��ط��وي��ر 

بهدف  التعليم؛  قطاع  يف  للقرو�ص  اإ�سافية  حم��ّف��زات 

العالية  االأهمية  ذات  للم�ساريع  اال�ستثمار  جاذبية  زيادة 

نطاق  تو�سيع  وكذلك  املميزة،  املالية  املعايري  وتطبيق 

مبا  وال��ق��ائ��م��ة  اجل��دي��دة  التعليمية  امل�����س��اري��ع  اإق��را���ص 

اإىل  اإ���س��اف��ة  التعليم،  وزارة  اإ�سراتيجية  م��ع  ي��ت��واف��ق 

اخلربات  م�ساركة  خالل  من  االإجراءات  وحت�سني  تطوير 

مبا  التمويل،  طلبات  ومعاجلة  واالأع��م��ال  وامل��ع��ل��وم��ات 

التناف�سية  القدرات  لرفع  الدعم  وكفاءة  �سرعة  من  يزيد 

التعليم.  قطاع  يف 

وامل��ن�����س��اآت  ال��ب��ي��ئ��ة  اإىل حت�����س��ني  االت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 

التعليم  لقطاع  التناف�سية  ال��ق��درات   ورف��ع  التعليمية، 

للم�ساريع  التمويل  وت��وف��ري  االقت�سادي  ث��ره  اأ بتعظيم 

بني  اخل��ربات  ت��ب��ادل  وك��ذل��ك  االأول��وي��ة،  ذات  التعليمية 

امل�سركة،  املبادرات  تنفيذ  يف  واملالية  التعليم  وزارت��ي 

يف  التعليم  وزارة  اإ�سراتيجية  دور  تعزيز  اإىل  اإ�سافة 

م�ساريعها.  يف  املحلي  املحتوى  ا�ستخدام  دعم 

ويُ��ع��د ���س��ن��دوق دع��م امل�����س��اري��ع اأح���د م��ب��ادرات ح��زم 

اإىل  ���س��م��ال��ه  راأ ي�سل  حيث  امل��ال��ي��ة،  وزارة  يف  التحفيز 

والدعم  التمويل  لتوفري  خم�س�سًة  ريال  مليارات  ع�سرة 

والتعليمية  ال�سحية  القطاعات  يف  الكربى  للم�ساريع 

العقاري. والتطوير 

ممثلًة  التعليم  وزارة  ع��ق��دت   

ب��وك��ال��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ال��ي��وم 

���س��راف  االإ »دور  ملتقى  االأرب��ع��اء 

ال��ع��م��ل��ي��ة  دع�����م  يف  ال�����رب�����وي 

بُعد،  وعن  احل�سورية  التعليمية 

وم��ت��اب��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق االإج�������راءات 

ال�سحية«. االحرازية 

االإ�سراف  دور  امللتقى  وتناول 

ت��ط��ب��ي��ق  م��ت��اب��ع��ة  يف  ال����رب����وي 

االح����������رازات وال����ربت����وك����والت 

الوقائية  واالإج���راءات  ال�سحية، 

ال��ع��ام من  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��دار���ص  يف 

اإ�سافة  املدر�سية،  ال�سحة  خالل 

يف  ال���رب���وي  امل�����س��رف  دور  اإىل 

ل���ي���ات  دع���م ت��ع��ل��ي��م ال���ط���الب، واآ

ح�سورياً  الدرا�سة  انتظام  متابعة 

خالل  من  بُعد  وعن  املدار�ص،  يف 

مدر�ستي. من�سة 

للتعليم  ال����وزارة  وك��ي��ل  وق���ال 

كلمته  يف  املقبل  د.حم��م��د  ال��ع��ام 

وزارة  »اإن  للملتقى:  االفتتاحية 

تطبيق  ع��ل��ى  حت��ر���ص  ال��ت��ع��ل��ي��م 

االإجراءات واالحرازات ال�سحية 

وجميع  وبناتنا  بنائنا  اأ ل�سالمة 

امل��دار���ص،  يف  التعليمي  ال��ك��ادر 

رحلة  ا�ستمرار  اأجل  من  والعمل 

ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��اجل��م��ي��ع م��ت�����س��وق��ون 

لطبيعتها«. احلياة  لعودة 

اأهمية  اإىل  د.امل��ق��ب��ل  ���س��ار  واأ

���س��راف  االإ ديها  يوؤ التي  دوار  االأ

امل���رح���ل���ة،  ه�����ذه  يف  ال����رب����وي 

اإجناح  يف  ولية  امل�سوؤ وا�ست�سعار 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واحل��ف��اظ 

كداً  موؤ مان،  باأ ا�ستمرارها  على 

يف  الربوي  امل�سرف  مهام  على 

واالطالع  املعلمني،  مع  التوا�سل 

دائهم  اأ ومتابعة  اأعمالهم،  على 

االطالع  كذلك  م�ستمر،  ب�سكل 

ح�������س���اءات  ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر واالإ

اإىل  اإجن���ازات���ه���م،  ت��ع��ك�����ص  ال��ت��ي 

امل��ع��ل��م��ني  داء  اأ ت��ن��م��ي��ة  ج���ان���ب 

م����ه����ن����ي����اً م������ن خ��������الل ع���ق���د 

ال���ل���ق���اءات ال���رب���وي���ة، وت��ف��ع��ي��ل 

وتنفيذ  االفرا�سية،  ال��زي��ارات 

ال����دورات وال���ور����ص ال��ت��دري��ب��ي��ة 

اإىل  و����س���والً  واالج���ت���م���اع���ات، 

املدر�سية. الزيارات 

ح�����س��ر امل��ل��ت��ق��ى اف��را���س��ي��اً 

�����س����راف  م���دي���رو وم����دي����رات االإ

ال�����رب�����وي، وم���ك���ات���ب ال��ت��ع��ل��ي��م 

مبناطق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب������االإدارات 

اململكة. وحمافظات 

تطبيق  االسبوع  التعليم  وزارة  بدأت 
مدارس  يف  املهارات  تعزيز  اختبارات 
الدراسية،  املراحل  لجميع  العام  التعليم 
وحتى  االبتدايئ  الثاين  الصف  من  وذلك 

السنة األوىل املشركة )األول ثانوي(. 
خالل  من  االختبارات  الطلبة  وينفذ 
اإللكرونية  املركزية  االختبارات  منصة 
حيث   م��ؤخ��راً،  ال���وزارة  أطلقتها  التي 
الطلبة  عليه  تحّصل  ما  قياس  تستهدف 
1442ه�  املاضية  الدراسية  السنة  خالل 
م��ن م��ه��ارات وم��ع��ارف يف م��ق��ررات 
يف  وال��ث��اين  األول  الدراسيني  الفصلني 
العربية  اللغة  وهي  األساسية،  امل��واد 
اإلنجليزية،  واللغة  والعلوم  والرياضيات 
وسيكون تنفيذ كل اختبار متاحاً ملدة 24 

املعلن.   الزمني  الجدول  بحسب  ساعة 

املهارات  تعزيز  اختبارات  وتسهم 
التي  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  ق��ي��اس  يف 
املستهدفة  الدراسية  امل��واد  تتضمنها 

عن  للمعلم  معلومات  تقديم  أجل  من 
اتخاذ  بهدف  وذلك  طالب،  كل  تحصيل 
معالجة  يف  تساعد  تعليمية  ق���رارات 

القوة  نقاط  وتعزيز  الضعف،  جوانب 
تدريسية  خطط  ووض��ع  واستثامرها، 

مهاراتهم. لتعزيز 



 التقنيات التحليلية
في صيانة مواد اآلثار

املوؤلف: باربرا هـ. �ستيوارت

املرتجم: د. عبدالنا�سر بن عبدالرحمن الزهراين

لعل املنهج التجريبي 

الدرا�سات  جمــال  يف 

الأثـــريـــة يــ�ــســاعــد يف 

طبيعة  على  التعرف 

ـــطـــع الأثـــــريـــــة  ـــق ال

وتركيبها  ومكوناتها 

ــــي،  ــــائ ــــمــــي ــــكــــي ال

ــــــا  ــــــه وخــــــوا�ــــــس

الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 

ـــفـــيـــزيـــائـــيـــة،  وال

ــــــات  ــــــي ــــــقــــــن وت

�ــــســــنــــاعــــتــــهــــا 

وتـــ�ـــســـكـــيـــلـــهـــا، 

التقادم  وتــاأثــر 

عليها  الــزمــنــي 

حفظها  وكيفية 

ورمبــا  و�سيانتها، 

حتديد هويتها وتاريخها، بالإ�سافة اإىل اإمكانية 

احل�سول على هذه املعلومات بدقة وجمعها يف وقت 

اأق�سر وبجهد اأقل. وهذا الكتاب يحوي اأهم التقنيات 

الأثــريــة  القطع  فح�ص  يف  امل�ستخدمة  التحليلية 

البحوث  يف  عليها  العتماد  ميكن  كما  و�سيانتها، 

والدرا�سات الأثرية. ولقد تطورت هذه التقنيات ب�سكل 

ملحوظ، و�ساهم العلم يف تطويرها وتطويعها خلدمة 

الدرا�سات الأثرية، فظهرت جمموعة كبرة من الطرق 

التجريبية، التي �ست�ساعد على حّل كثر من امل�سكالت 

التي تواجه املهتمون بدرا�سة الآثار واحلفاظ عليها.

مقدمة في نظرية األعداد الجزء2

املوؤلف: جوزيف �سيلفرمان

املرتجم: حممد مطاوع خ�سان

الكتاب  هــذا  يــقــدم 

نظرية  يف  »مــقــدمــة 

الأعــداد«، كما يت�سح 

مـــن عــنــوانــه، لــفــرع 

ـــــروع  ـــــن ف مــــهــــم م

الـــريـــا�ـــســـيـــات هــو 

نــظــريــة الأعـــــداد. 

الكتاب  هــذا  يــاأتــي 

ــد على  ــزي ي فــيــمــا 

ـــة  ـــائ ـــم ـــع ـــب ـــس ـــ� ال

�سمت  �ــســفــحــة، 

واأربــعــن  ثمانية 

ــم  ــاًل. ُقــ�ــسِّ ــس ــ� ف

هـــــذا الــكــتــاب 

ـــن.  جـــزاأي اإىل 

الأول  اجلـــــزء 

املوؤلف،  مقدمة  ت�سمن  منه 

اإىل  الأول  الف�سل  من  والف�سول  املرتجم،  ومقدمة 

فت�سمن  الثاين  اأما اجلزء  والع�سرين،  الثامن  الف�سل 

الف�سل  اإىل  والع�سرين  التا�سع  الف�سل  من  الف�سول 

امل�سطلحات  ثبت  اإىل  بالإ�سافة  والأربــعــن  الثامن 

نظرية  الكتاب  هــذا  يعر�ص  املو�سوعات.  وك�ساف 

حيث  للمبتدئن،  مكتوب  فهو  رائــع،  ب�سكل  الأعــداد 

ريا�سية  خلفية  لديه  لي�ص  القارئ  اأن  املوؤلف  اعترب 

قام  بــل  التلقائي،  للو�سوح  �سيئاً  يــرتك  فلم  قــويــة، 

الكتاب  �َسمل  الوقت،  نف�ص  ويف  الوا�سح.  بتو�سيح 

على مو�سوعات متعددة ل يت�سمنها الكثر من كتب 

نظرية الأعداد، ُعر�ست باأ�سلوب �سل�ص متتايل مرتاكم 

مرتابط، يدل على خربة طويلة وعلم را�سخ وحرفية 

و�سمولية  زخم  عن  ناهيك  ــادرة،  ن واحرتافية  عالية 

التمارين املو�سوعة يف نهاية كل ف�سل، والتي مل يغفل 

الكاتب فيها عن و�سع عبارات م�ساعدة تعترب كمفاتيح 

منا�سبة  بيئة  الكتاب  هــذا  مــن  يجعل  ــك  وذل للحل. 

للمبتدئ وملن اأراد اأن ي�ستزيد من نظرية الأعداد على 

حد �سواء.
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بجامعة  البحثي  الفريق  وا�سل 

امللك �سعود برئا�سة الدكتور حممد 

التي  اجلهود  ا�ستكمال  يف  العجمي 

تاأثر  م�سح  يف  الــفــريــق  بها  يــقــوم 

املــكــونــات الــفــعــالــة يف املــكــمــالت 

على  الوظيفية  والأغــذيــة  الغذائية 

فرو�ص كوفيد-١٩ با�ستعمال اأنظمة 

النمذجة اجلزيئية، حيث مت حتديد 

الطبيعية  املــركــبــات  مــن  جمموعة 

تكاثر  منع  على  قوية  تاأثرات  ذات 

الفرو�ص.

النمذجة  ـــات  درا�ـــس واأ�ــســفــرت 

املركبات  من  جمموعة  تر�سيح  عن 

مثبطة  تـــاأثـــرات  ذات  الطبيعية 

للربوتينات الالزمة لتكاثر الفرو�ص، 

ـــرول  ـــف ـــام مـــثـــل كـــويـــر�ـــســـتـــن وك

وحم�ص  ونــارجنــيــنــن  وماير�ستن 

الأجيك وكافييك وغرها الكثر.

املركبات  هــذه  بع�ص  واأظــهــرت 

ــــــ١٠٠ مـــرة �سعف  ب ــــدرة تــقــدر  ق

على  هيدروك�سيكلوروكوين  فعالية 

الأ�سا�سي  بروتييز  باإنزمي  الرتباط 

لتكاثر فرو�ص كوفيد-١٩ وتاأثرات 

رامدي�سفر  دواء  لتاأثرات  م�ساوية 

مر�سى  ملعاجلة  حــالــًيــا  امل�ستعمل 

تــاأثــرات  اإىل  اإ�سافة  كــوفــيــد-١٩. 

اأخـــرى مثل  بــروتــيــنــات  قــويــة على 

بروتن �سبايك الذي يعزز من �سراوة 

الفرو�ص وقدرته على العدوى.

املركبات  بع�ص هذه  وثبتت قدرة 

معملًيا  كــويــر�ــســتــن  ــب  ــرك م مــثــل 

تثبيط  عــلــى  �سابقة  درا�ـــســـات  يف 

فرو�سات كورونا وفرو�سات اأخرى 

ت�سيب الإن�سان. وقال »العجمي«: اإن 

هذه املركبات منت�سرة يف م�سروبات 

�سائعة مثل ال�ساي الأحمر والأخ�سر 

اأغذية  يف  توجد  كما  والزجنبيل، 

ومكمالت غذائية �سائعة اأي�ًسا مثل 

وق�سور  الربتقال  وق�سور  ال�سبانخ 

الأ�سود  واخلــمــان  والــتــوت  الليمون 

والــكــرز واخلـــوخ والــزيــتــون الأ�ــســود 

وغرها كثر، وذلك بن�سب خمتلفة 

بع�ص  يف  توجد  كما  �سئيلة،  لكنها 

مثل  العطرية  والــنــبــاتــات  الــتــوابــل 

والقرفة  ال�سوداء  واحلبة  القرنفل 

واملورجنا وغرها

هذه  تناول  املفيد  من  يكون  وقد 

ا�ستعمالها  اإن  حــيــث  املــكــمــالت، 

املعتادة  الطبيعية  بالن�سب  الكثيف 

عرب التاريخ مل يظهر �سمية حادة ول 

مزمنة وقد يكون لها دور يف تعزيز 

بالفرو�ص  الإ�ــســابــة  مــن  الــوقــايــة 

ــدوى مع  ــع وحــمــايــة اجلــ�ــســم مــن ال

واتباع  الوقائية  بالتدابر  اللتزام 

من  املن�سورة  الحرتازية  الإجراءات 

قبل اجلهات املعنية.

ويعكف الفريق حالًيا على درا�سة 

لهذه  الغذائية  املكمالت  م�سادر 

داخــل  �سلوكها  ــة  ــس ودرا� املــكــونــات 

املنا�سبة  واجلرعات  احلي  اجل�سم 

مــن هــذه املــ�ــســادر لإعــــداد قائمة 

على  بــنــاًء  املكمالت  هــذه  باأف�سل 

ين�سح  والتي  الدرا�سة  هــذه  نتائج 

بكميات  اجل�سم  لتزويد  بتناولها 

وافرة من هذه املركبات الفعالة.

املنتجات  تاأثرات  ان م�سح  وذكر 

على  والــبــحــريــة  الــربيــة  الطبيعية 

وتكاثره  الفرو�ص  عــدوى  مقومات 

تنويع  اإمــكــانــيــة  لــدرا�ــســة  م�ستمر 

و�سائل مقاومة الفرو�ص عن طريق 

وع�سبية  غذائية  م�سادر  اكت�ساف 

متنوعة ومتي�سرة يف متناول اجلميع 

ميكن اأن ت�سهم يف احلد من انت�سار 

العدوى بالفرو�ص.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأن اجلــهــود  الــرغــم مــن  ــى  وعــل

الآن  حتى  العلماء  قبل  من  املبذولة 

لتطوير اأدوية لعالج مر�ص األزهامير 

هناك  اإن  اإل  بعد،  ثمارها  تــوؤت  مل 

على  ال�سوء  ت�سلط  جديدة  درا�سة 

عـــالج يــبــدو واعــــداً لــهــذا املــر�ــص 

املزعج، وذلك بالعتماد على و�سائل 

وال�سوء،  ال�سوت  عرب  دوائية  غر 

وفقاً ملوقع »يو بي اآي« الأمريكي.

اأمريكية  درا�سة  اإن  املوقع  وقــال 

تعري�ص مر�سى  اأن  اأظهرت  جديدة 

األــزهــاميــر ملـــدة �ــســاعــة يف الــيــوم 

بعناية  املعدلن  والــ�ــســوء  لل�سوت 

اإبطاء  اإىل  الــوقــت،  مبــرور  ـــوؤدي،  ي

�سمور املخ الذي ينتج عن الإ�سابة 

باألزهامير.

واأو�سح املوقع اأن هذه العملية تتم 

من خالل تقوية نوع معن من اأمناط 

املوجات الدماغية الإيقاعية، والتي 

املعروف  جــامــا«،  »مــوجــات  ت�سمى 

مر�سى  لـــدى  تــتــ�ــســاءل  قــوتــهــا  اأن 

األزهامير.

ـــفـــة  ــــن املـــوؤل ــــع ع ــــوق ونــــقــــل امل

ــاركــة يف الـــدرا�ـــســـة، مــديــرة  املــ�ــس

يف  والــذاكــرة  للتعلم  بيكوير  معهد 

للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�ص  معهد 

ــورة يل  ــت ــدك الـــوليـــات املــتــحــدة، ال

نهجنا  »يتمثل  قولها:  ت�ساي،  هوي 

يف التالعب بقوة موجات جاما عن 

طريق تعري�ص الفئران اأو الأ�سخا�ص 

معن  ــردد  ت عند  وال�سوء  لل�سوت 

للتاأثر على املخ« .

الــبــاحــثــون  ويف الــدرا�ــســة، قـــام 

باإخ�ساع 15 مري�ساً مت ت�سخي�سهم 

على  لتجربة  اخلفيف،  باألزهامير 

مدى 3 اأ�سهر، مت خاللها تزويد جزء 

ت�سمح  مبعدات  املجموعة  هذه  من 

لهم باحل�سول على جرعة يومية من 

بعناية،  املتزامنن  وال�سوت  ال�سوء 

وكانت كل جل�سة مدتها �ساعة، فيما 

جلل�سات  الآخـــرون  املر�سى  خ�سع 

»�سورية« يومية من ال�سوء امل�ستمر 

تعمل  )والتي  البي�ساء  وال�سو�ساء 

اأجل  من  مو�سيقي  اإيقاع  خلق  على 

اخللفية،  دائمة يف  اأ�ــســوات  وجــود 

وذلك من اأجل منع اأي اأ�سوات من 

اإثارة وعي ال�سخ�ص(.

ك�سفت  �ــســهــور،   3 مـــرور  وبــعــد 

اأدمــغــة  اأجــريــت  الــتــي  الفحو�سات 

اأن  التجربة  يف  امل�ساركن  املر�سى 

يف  حت�سنت  قــد  املــوجــات  فاعلية 

للعالج  خ�سعت  الــتــي  املــجــمــوعــة 

ـــوء، وتــبــاطــاأت  ـــ�ـــس ــوت وال ــ�ــس ــال ب

عـــالمـــات �ــســمــور املـــخ املــرتــبــطــة 

اأداء  ــان  ك كما  األــزهــاميــر،  مبــر�ــص 

اأف�سل يف اختبارات  هذه املجموعة 

ـــوجـــه وال�ـــســـم  الـــتـــعـــرف عــلــى ال

الالحقة، مع عدم وجود اآثار جانبية 

ملحوظة، ح�سب املوقع.

بقيادة  منف�سلة،  درا�ــســة  ويف 

الطب  كلية  يف  امل�ساعدة  الأ�ستاذة 

املتحدة،  الــوليــات  يــيــل،  بجامعة 

ـــام بــاحــثــون  ــص، ق مــيــهــايل هــاجــو�

باألزهامير  مري�ساً   74 باإخ�ساع 

اخلفيفة  بــن  اإ�ــســابــتــهــم  تــــرتاوح 

اأ�سهر،   6 ملدة  لتجربة  واملتو�سطة، 

خ�سع ن�سف املر�سى فيها جلل�سات 

ال�سوت وال�سوء املتزامن ملدة �ساعة 

الن�سف  خ�سع  فيما  يومياً،  واحــدة 

الآخر جلل�سات �سورية يومية.

ووجد الباحثون اأن معدل �سمور 

ــتــي تلقت  املـــخ لـــدى املــجــمــوعــة ال

اأقل  كان  وال�سوء  بال�سوت  العالج 

بن�سبة ٪65 مقارنة باملجموعة التي 

تلقت العالج ال�سوري.

واأ�سار املوقع اإىل اأنه قد مت اإعالن 

الجتماع  يف  الدرا�ستن  كلتا  نتائج 

الذي  األزهامير،  جلمعية  ال�سنوي 

ــاًل عن  ــاق ـــت، ن ـــرتن ُعــقــد عــرب الإن

قمنا  التي  »التجارب  قولها:  ت�ساي 

باإجراءها تك�سف اأن هذا العالج اآمن 

جيد،  ب�سكل  يتحملونه  النا�ص  واأن 

اأنه يحافظ على حجم املخ لدى  اإذ 

على  ويحافظ  األــزهــاميــر،  مر�سى 

واليومية  املعرفية  الوظائف  بع�ص 

لدى هوؤلء املر�سى«.

امل�ساركات  مديرة  عن  نقل  كما 

العلمية يف جمعية األزهامير، ريبيكا 

اإيدملاير، قولها اإن ا�ستك�ساف »اأفكار 

خارج ال�سندوق« مثل هذه تعد اأمراً 

ُمرحب به.

فريق بحثي بجامعة الملك سعود يكشف عن 
خيارات طبيعية واعدة ضد »كورونا«

وجد فريق من الباحثين األمريكيين دورًا جديدًا 
للصوت والضوء في عالج مرض ألزهايمر
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بجامعة  الآداب  كلية  اأ�ستقبلت 

انقطاع  بعد  طالبها  �سعود  امللك 

ب�سبب  ون�سف  ع��ام  نحو  ا�ستمر 

الإجراءات الحرتازية التي اأتخذتها 

ال�سريفني،  احلرمني  خادم  حكومة 

 »19 »كوفيد  ك��ورون��ا  وب��اء  ملواجهة 

ح��ي��ث ق���ام���ت ال��ك��ل��ي��ة مب��ج��م��وع��ة 

لتطبيق  وامل��ب��ادرات  الأن�سطة  م��ن 

الإجراءات الحرتازية و�سمان �سري 

العملية التعليمية ح�سورياً.

جلان االإجراءات االحرتازية و�سري 

العملية التعليمية

متابعة  الآداب جلنة  كلية  �سكلت 

العملية  �سري  واإج����راءات  �سوابط 

الكلية  عميد  برئا�سة  التعليمية 

�سعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

بداأت اللجنة عملها مع بداية العام 

ا�ستقبال  اآل��ي��ة  لتحديد  ال��درا���س��ي 

ح�سورياً  للدرا�سة  للعودة  الطالب 

م���ع الأخ�����ذ ب��ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة 

�سالمة  على  يحافظ  مبا  ال�سحية 

واأع�ساء  الطلبة  من  وبناتنا  اأبنائنا 

هيئة التدري�س واملوظفني مع مراعاة 

حتقيق اأهداف العملية التعليمية. 

الدكتور  الآداب  كلية  وذكر عميد 

اللجان  عمل  اأن  �سعود  اآل  ن��اي��ف 

يتوقف  ول��ن  دوري  ب�سكل  م�ستمر 

ومتابعة  مراقبة  على  تعمل  حيث 

الح��رتازي��ة  الإج����راءات  تطبيقات 

احل�سورية  التعليمية  العملية  و�سري 

لطلبة الكلية بناء على ما يرد اإليها 

الأق�سام  من  ال��دوري��ة  التقارير  يف 

للتعامل  الخت�سا�س  ذات  واللجان 

تقدمي  ث��م  وم��ن  احليثيات،  ك��ل  م��ع 

للجهات  الأ���س��ب��وع��ي��ة  ت��ق��اري��ره��ا 

املخت�سة يف اجلامعة.

اجلداول والقاعات

وفرت الكلية ممثل بوكالة الكلية 

لل�سوؤون التعلمية والأكادميية ووكالة 

والبحث  العليا  ل��درا���س��ات  الكلية 

لالأق�سام  ال����الزم  ال��دع��م  العلمي 

وللطالب،  التدري�س  هيئة  ولأع�ساء 

امل��ق��ررات  ت�سجيل  عملية  لت�سهيل 

وال�سعب واإدارة القاعات الدرا�سية. 

ال�سبعة  الأق�������س���ام  ع��م��ل��ت  ح��ي��ث 

���س��وؤون  م��ع  وبالتن�سيق  الكلية  يف 

ت�سجيل  بداية  منذ  بالكلية  الطالب 

تق�سيم  على  ل��ل��م��ق��ررات  ال��ط��الب 

ال�سعب ح�سب الطاقات ال�ستيعابية 

ومالءمتها  وم�ساحتها  ل��ل��ق��اع��ات 

من  جزء  وحتويل  التباعد،  لتطبيق 

وم�سائية  بعد  عن  للتعليم  املقررات 

وف����ق ت��وج��ي��ه��ات وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

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

الدكتور حممد النمي.

 794 الكلية  بلغ عدد �سعب  وقد 

التايل:  النحو  على  مق�سمه  �سعبة 

275 �سعبة عن بعد، و 519 �سعبة 
ح�سورية.

تنظيم الدخول للمبنى

وحدة  يف  ممثلة  الكلية  حر�ست 

ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والإع����الم على 

بالتعاون  والتفويج  الدخول  تنظيم 

ال�سالمة والأمن اجلامعي  اإدارة  مع 

من خالل ت�سكيل فريق الإج��راءات 

موظفي  م��ن  امل��ك��ون  الح���رتازي���ة 

الوحدة بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة من 

املمنوحة  الطالب  الت�سغيل  فر�س 

الطالب  �سندوق  قبل  م��ن  للكلية 

اإكمال اجلرعات وحالت  لتاأكد من 

خالل  من  بها  امل�سموح  التح�سني 

الكمامة،  ارت����داء  توكلنا،  تطبيق 

قيا�س درجة احلرارة.

ويف ذات ال�سياق حر�ست الوحدة 

اجلامعة  من�سوبي  وعي  تعزيز  على 

التوعوية  الر�سائل  ن�سر  مت  حيث 

ويف اروقة الكلية من خالل �سا�سات 

العر�س وال�ستاندات »رول اب«.

مركز اال�ستعالمات

العامة  ال��ع��الق��ات  وح��دة  عملت 

والإع���������الم ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م م��رك��ز 

ا���س��ت��ع��الم��ات ب��ب��ه��و ال��ك��ل��ي��ة خ��الل 

الأ�سبوع الأول من الف�سل الدرا�سي 

الطالب  تنقل  ت�سهيل عملية  بهدف 

داخل املبنى وتوجيههم للقاعات من 

خالل اخلرائط الإلكرتونية والإجابة 

�سغط  لتقليل  ا�ستف�ساراتهم  على 

الكثافة الطالبية يف الأق�سام ووحدة 

الطالب  و�سوؤون  والت�سجيل  القبول 

بع�س  توزيع  اإىل  بالإ�سافة  بالكلية، 

»اأكواب«  الرتحيبية  العينية  الهدايا 

على الطالب حلظة دخولهم للمبنى 

بعد هذا النقطاع الطويل.

اجلوالت التفقدية

جتول عميد كلية الآداب الدكتور 

ووكيل  �سعود  اآل  ثنيان  ب��ن  ن��اي��ف 

الكلية ل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

اأبا اخليل يف  الوهاب  الدكتور عبد 

عملية  على  للوقف  الكلية  اأرج���اء 

الإج��راءات  وتطبيق  الطالب  دخول 

الحرتازية. 

د.النمي يزور الكلية

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

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

النمي، موؤخراً كلية الآداب، حيث كان 

الدكتور  الكلية  عميد  ا�ستقباله  يف 

وقاما  ���س��ع��ود،  اآل  ثنيان  ب��ن  ن��اي��ف 

ومداخل  للقاعات  تفقدية  ب��زي��ارة 

العالقات  وحدة  نظمت  كما  الكلية. 

ج��ولت  بالكلية  والإع�����الم  ال��ع��ام��ة 

ال�ساعة  م��دار  وعلى  يومية  تفقدية 

واأجنحة  التجمعات يف مم��رات  ملنع 

ال��ك��ل��ي��ة وت��ف��وي��ج ال���ط���الب حلظة 

للقاعات  وتوجيههم  للمبنى  دخولهم 

واإر�سادهم منذ حلظة دخولهم حتى 

حلظة مغادرتهم املبنى.

اآراء الطالب

واآراء  انطباعات  على  وللوقوف 

�سحيفة  ال��ت��ق��ت  ال��ك��ل��ي��ة؛  ط���الب 

طالب  من  عدداً  اجلامعة«  »ر�سالة 

ال��ك��ل��ي��ة، ح��ي��ث ق���ال ال��ط��ال��ب عبد 

الإج����راءات  »اأن  ال��رتك��ي  ال��رح��م��ن 

من  ممتازة  املجمل  يف  الح��رتازي��ة 

الطالب  اأع��داد  مع  التعامل  ناحية 

الكبرية حلظة دخولهم املبنى واأي�ساً 

ُق�ِسمت  حيث  ال��واح��دة  ال�سعبة  يف 

تطبيق  ناحية  وم��ن  قاعتني،  على 

التباعد بني الطالب وو�سع كا�سف 

املدخل  عند  وامل��ع��ق��م��ات  احل����رارة 

واإلزام الطالب بارتداء الكمامات«.

ف��ي��م��ا ���س��ك��ر ال��ط��ال��ب م�����س��اري 

الكنعان الكلية على حر�سهم ل�سالمة 

من�سوبيها، وقال  »ن�سكر الكلية على 

احلر�س الكبري وعلى ما قدموه من 

من  الحرتازية  ل��الإج��راءات  تطبيق 

وي�سكرون  ال��ط��الب،  �سالمة  اج��ل 

ان  م��ن جهد حيث  ب��ذل��وه  م��ا  على 

ط��وال  متواجدين  ك��ان��وا  املنظمني 

التاأكد من  اجل  الدرا�سي من  اليوم 

حالت التح�سني للطالب«.

اأح��د  ال�سفيان  �سعود  ذك��ر  كما 

العالقات  ب��وح��دة  التدريب  ط��الب 

»ل��دى  بالكلية  والإع�����الم  ال��ع��ام��ة 

ووع��ي  واهتماماً  حر�ساً  ال��ط��الب 

الح���رتازي���ة  الإج������راءات  بتطبيق 

والتباعد الجتماعي اأثناء تواجدهم 

تعاونهم يف  ذلك يف  بالكلية، ومتثل 

قبل  ال�سحية  حالتهم  الإف�ساح عن 

التجمع يف ممرات  وبعدم  الدخول، 

الكلية«.

كتب: مو�سى حّدادي

ابتعثت جامعة امللك �سعود خالل 

مبتعث   (1280) عدد  املا�سي  العام 

ومبتعثه منهم (940) خارج اململكة، 

و(42) داخل اململكة يف عدة مراحل 
والزمالة  واملاج�ستري  الدكتوراه  منها 

بلغ  كما  واللغة؛  الدقيق،  وتخ�س�س 

عدد امللتحقني للدرا�سة داخل اجلامعة 

واملاج�ستري  ال��دك��ت��وراه  مرحلتي  يف 

 (54) منهم  وطالبة  طالب   (299)
ذك��ور، (245) من الإن��اث. جاء ذلك 
يف التقرير الذي اأ�سدرته موؤخراً اإدارة 

تنمية املوارد الب�سرية يف عمادة املوارد 

الب�سرية. كما اأ�سار التقرير اإىل قائمة 

لعام  الذكور والإن��اث  املتخرجني من 

عددهم  بلغ  وال��ذي  2020-2021م 
يف  خ��ري��ج   (181) ���س��م��ل:   (298)
مرحلة  و(72) يف  الدكتوراة،  مرحلة 

الزمالة،  ملرحلة  و(26)  املاج�ستري، 

و(19) خريج ملرحلة البكالوريو�س.
تنمية  اإدارة  مدير  ذك��ر  جهته  من 

احلربي  في�سل  اأ.  الب�سرية  امل���وارد 

بلغ  ال��ذك��ور  م��ن  املبتعثني  ع��دد  اأن 

اململكة،  خارج   (543) منهم   (607)
والإناث (673) منهّن (397) يف عدة 

كندا،  بريطانيا،  (اأمريكا،  منها:  دول 

فرن�سا،  اإ�سبانيا،  هولندا،  اأ�سرتاليا، 

اليابان،  اأمل��ان��ي��ا،  وال�����س��ني،  اإي��رل��ن��دا 

ونيوزيلندا)  ال�سويد،  طاجيك�ستان، 

�سملت التخ�س�سات ال�سحية والعلمية 

والهند�سية والإن�سانية.

 من جهة اأخرى اأو�سح عميد املوارد 

�سامل  الدكتور  اجلامعة  يف  الب�سرية 

ب��اإدارة  ممثلًة  العمادة  اأن  الرجيعي 

ما  بكل  تهتم  الب�سرية  امل��وارد  تنمية 

يتعلق مبن�سوبي ومن�سوبات اجلامعة 

اأهداف  بالبتعاث والتدريب لتحقيق 

روؤية اململكة 2030م واكمال امل�سرية 

اخلدمات  م�ستوى  ورف��ع  التعليمية 

الإل���ك���رتون���ي���ة امل��ق��دم��ة م���ن خ��الل 

البتعاث، اإ�سافًة اإىل متابعة املبتعثني 

باخلارج واإ�سدار التقارير واملعامالت 

اخلا�سة واملتعلقة بهم. 

يذكر اأن اإدارة تنمية املوارد الب�سرية 

اجلامعات  بتحديث  تقوم  بالعمادة 

املعتمدة لالبتعاث وت�سدرت اجلامعات 

ا�ستقبال  يف  ع��دد  اأك���ر  الأمريكية 

بريطانيا  ذلك  تلي  اجلامعة  مبتعثي 

وكندا لعام 2020م وت�سدرت الهيئة 

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية اأكر 

اجلامعة  مبتعثي  ا�ستقبال  يف  ع��دداً 

داخل اململكة، وت�سدرت كلية الآداب 

للدرا�سة  امللتحقني  من  ع���دداً  اأك��ر 

داخل اجلامعة. 

اآلداب تستقبل طالبها وتتابع سير العملية 
التعليمية.. والنمي يزور الكلية

أكثر من )1270( مبتعث ومبتعثة من الجامعة

من خالل تكوين جلان لالجراءات االحرتازية وزيارات تفقدية

ت�سدرت االآداب امللتحقني للدرا�سة داخليًا
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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

روؤى ال�شليم- 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 / 8058529

resalah2@ksu.edu.sa

يف  التدري�س  فيه  يتم  الذي  الرابع  الدرا�سي  الف�سل  هو  هذا 

ظروف وباء كورونا احلايل الذي حل بالعامل اجمع، ندعو اهلل ان 

اآجل. يف  والب�سرية جمعاء عاجال غري  امل�سلمني  يرفعه عنا وعن 

الف�سول الثالثة املا�سية كانت الدرا�سة يف معظمها عن بعد، ولكن 

قبل  من  واأخذها  الفعالة  اللقاحات  توفر  وبعد  الف�سل  هذا  يف 

املر�سومة  الحتترازات  على  الإبقاء  وكذلك  املواطنني،  من  الكثري 

عهدها  ل�سابق  عادت  الدرا�سة  فاإن  املخت�سة،  اجلهات  قبل  من 

لتكون ح�سورية ما اأمكن، وهلل الف�سل.

هذا  مع  التعاي�س  يف  جبارة  جهودا  بذلت  اهلل،  وفقها  الدولة، 

الوباء والنفكاك من قيوده، لتكون احلياة التعليمية �سائرة ب�سكل 

العملية  جعل  او  التام  والتوقف  الأغتتالق  من  مزيد  بدون  طبيعي 

ال�ساأن  هذا  يف  املباركة  الدولة  جهود  بعد.  عن  تنفذ  التعليمية 

والتعليم،  الربية  ووزارة  ال�سحة  وزارة  جهود  يف  ممثلة  كانت 

تعود  كي  التتوزارتتتني  هاتني  بني  والتن�سيق  التكامل  وجدنا  حيث 

العملية التعليمية اإىل �سابق عهدها ح�سوريا ومتحدية الوباء وما 

اأثار خالل الف�سول املا�سية. وزارة ال�سحة عملت على  خلفه من 

توفري املعلومات والتو�سيات وما يلزم من الحرازات واللقاحات 

اخلا�سة بالطلبة والطالبات. وزارة الربية و التعليم بدورها قامت 

تن�سح  الأخذ مبا  الأنظمة يف  ب�سن  اأخرى كثرية،  اأمور  من �سمن 

به وزارة ال�سحة واجلهات املخت�سة الأخرى بهدف مزاولة التعليم 

ح�سوريا ب�سكل مقنن واآمن. 

نحن كاآباء واأ�ساتذة يف اجلامعة وجدنا ان هذا الوباء يف بداياته 

فر�س علينا ظروفا �سعبة والتي كانت تتمثل يف تعطيل كثري من 

منها  كثري  وجعل  التعليمية  العملية  ذلك  يف  مبا  احلياة  مناحي 

عن بعد. يف البيت واملدر�سة واجلامعة، وكذلك يف املواد النظرية 

خدمة  كانت  �سواء  امل�ست�سفيات،  يخ�س  ما  حتى  او  العملية  او 

املر�سى او تعليم طلبة الكليات ال�سحية، كل هذا افرز حياة غري 

طبيعية و�سعبة، ورمبا اأ�سبح هناك تعار�س ل يطاق. على �سبيل 

املثال ل احل�سر، جتد ان املعلمة يف بيتها عليها تدري�س طالباتها 

مع  البيت  يف  اطفالها  متابعة  عليها  الوقت  نف�س  ويف  بعد،  عن 

اإنها  البتدائي.  من  الأوىل  املراحل  يف  خا�سة  مدر�ستي،  من�سة 

مهام وواجبات مت�سابكة ومتعار�سة اأحيانا على املوؤ�س�سة التعليمية 

اجلهات  يف  والأنظمة  اخلطط  ير�سم  من  اىل  اإ�سافة  والبيت 

لن  بعد  عن  التعليم  جودة  اأن  املوؤكد  من  التعليمية.  او  ال�سحية 

ترقى اإىل جودته عندما يكون ح�سوريا وهذا مالحظناه يف اإجابة 

طلبتنا يف الختبارات، وكذلك وبكل �سفافية، نراه جليا يف م�ستوى 

بع�سهم  يجيب  حيث  الف�سل،  نهاية  يف  لأ�ساتذتهم  الطلبة  تقييم 

براأي �سلبي، مثال عندما ي�ساأل عن مدى حت�سيله العلمي يف املقرر 

اأو ماذا عن اقتناعه بعطاء ا�ستاذ املادة.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

نقول لكم حضوريا: حياكم اهلل 
ترقيات بالجملة مبروك للجميع

yaalotaibi@ksu.edu.sa

اأ�تتستتبتتحتتت اجلتتتتودة متتتثتتل دوراً حمتتوريتتاً يف   

املنظومة التنموية ال�ساملة التي ت�سهدها اململكة 

العربية ال�سعودية، كما تعطي دللة وا�سحة على 

حر�س القيادة الر�سيدة على ن�سر ثقافة اجلودة 

ومفاهيمها يف الأو�ساط القت�سادية، والإنتاجية، 

وحتقيق  اململكة  متطلبات  يلبي  مبا  واخلدمية، 

اأهدافها يف التنمية امل�ستدامة.

وميثل التخطيط ال�سراتيجي للجودة ال�ساملة 

اأهتتتم دعتتائتتم وجنتتتاح اجلتتتتودة و�تتستتمتتان حتقيق 

اأهدافها، وخري مثال على ذلك روؤية 2030، وما 

ت�سمله من اأهداف وروؤية طموحة.

للجودة  التتوطتتنتتيتتة  ال�تتستتراتتتيتتجتتيتتة  وتتتتاأتتتتي    

للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  تقيمها  التتتتتي 

اجلودة  تطبيقات  اأهم  كاأحد  واجلودة  واملقايي�س 

التخطيط  ركائز  من  اأ�سا�سية  وركيزة  باململكة 

خطواته  بجميع  ال�ساملة  للجودة  ال�سراتيجي 

ومراحله مبا ي�سمن حتديد اأهداف ال�سراتيجية 

حتديد  وبالتايل  واحتياجاتهم  العمالء  وحتديد 

بكل  واخلتتدمتتات  واملتتختترجتتات  املنتجات  مالمح 

كافة موؤ�س�سات  لت�ستهدف  دقة وو�سوح؛ وجاءت 

عاملياً  معياراً  اململكة  لت�سبح  اململكة  ومنظمات 

للجودة والإتقان يف دينها واقت�سادها ومنتجاتها 

وخدماتها و�سائر نواحي احلياة. 

الإطار  للجودة  الوطنية  ال�سراتيجية  »وتعني 

العام والت�سّور ال�سامل للجودة والتمّيز املوؤ�س�سي 

يف اململكة العربية ال�سعودية وقطاعاتها املختلفة، 

اململكة  روؤيتتتة  وفتتق  م�ستقبلية  تطبيقية  بنظرة 

2030«. وت�ستهدف الهيئة ال�سعودية للموا�سفات 

واملقايي�س واجلودة من بناء ال�سراتيجية الوطنية 

للجودة لدعم ومتكني حتقيق الربامج الطموحة، 

والأهداف امل�ُستقبلية لروؤية اململكة 2030؛ لتكون 

مبثابة ال�سراتيجية املُحّفزة واملُمّكنة وامل�ُساهمة 

على  واملتت�تتُستتاعتتدة  املتترغتتوبتتة،  النتائج  حتقيق  يف 

حتقيق احللم الوطني النبيل؛ يف اأن تتبواأ اململكة 

العربية ال�سعودية املكانة التي تليق بها، بني اأكرب 

البلدان يف العامل، حيث �ست�ساهم ال�سراتيجية 

املوؤ�س�سي  الأداء  وتطوير  ببناء  للجودة  الوطنية 

ورفع  اململكة،  يف  الرئي�سية  الأعمال  لقطاعات 

الوطنية،  واخلتتدمتتات  املنتجات  جتتودة  م�ستوى 

جلميع  و�ست�سمح  التناف�سية،  قدرتها  وتعزيز 

بالنمو والزدهار ب�سكل مقنن  قطاعات الأعمال 

ودقيق، مع اإ�سافة قيمة اأف�سل وتاأثر اإيجابي على 

الناجت الوطني الإجمايل والناجت املحلي«. 

وكتتتتاأحتتتتد اأهتتتتتم املتتتتجتتتتالت املتت�تتستتتتتهتتدفتتة من 

التعليم  قطاع  للجودة  الوطنية  ال�سراتيجية 

التعليم  يف  اجلتتودة  انتقال  مالحظة  حيث ميكن 

من مرحلة التخطيط للجودة اإىل مرحلة التنفيذ 

والتطبيق ثم مرحلة الرقابة على اجلودة، واملتاأمل 

يجدها  التعليم  جمتتال  يف  اجلتتودة  تطبيقات  يف 

حيث  واملجتمعي،  التعليمي  حميطه  يف  بكرثة 

حر�س  توؤكد  التي  التطبيقات  من  العديد  هناك 

اللتتتتتزام  على  والتتربتتويتتة  التعليمية  املوؤ�س�سات 

ل�سمان  وخطواتها  مراحلها  بجميع  بتتاجلتتودة 

تلبي  عالية  موا�سفات  ذات  ومنتجات  خمرجات 

التطبيقات  هتتذه  ومتتن  واملجتمع،  التتفتترد  حاجة 

واجلتتوائتتز  والهيئات  املتتراكتتز  متتن  العديد  وجتتود 

للتقومي  الوطني  املركز  مثل:  باجلودة  اخلا�سة 

للقيا�س  الوطني  املركز  الكتتادميتتي،  والعتماد 

الإقليمي  اليوني�سكو  مركز  التعليم،  يف  والتقومي 

التعليم  التعليم، وهيئة تقومي  للجودة والتميز يف 

للموا�سفات  التت�تتستتعتتوديتتة  والتتهتتيتتئتتة  والتتتتتدريتتب، 

امللك  جائزة  اجلوائز  ومن  واجلتتودة،  واملقايي�س 

للجامعات  بالن�سبة  وكذلك  للجودة،  عبدالعزيز 

والتي ل تكاد تخلو من عمادات واإدارات ووحدات 

للتطوير واجلودة يف كل جهاتها.   كما يت�سح ذلك 

جلياً يف جامعة امللك �سعود وجهودها الوا�سحة 

خطواتها  بتتكتتافتتة  التت�تتستتامتتلتتة  اجلتتتتودة  تتتبتتنتتي  يف 

الرائدة  التطوير  م�ساريع  خالل  من  وتطبيقاتها 

التي ح�سلت  وبتتراءات الختتراع  بها،  تقوم  التي 

ومتيزها  نالتها،  التي  التميز  وجتتوائتتز  عليها، 

مراتب  يف  جعلها  مما  العلمية،  بالبحوث  اأي�ساً 

من  ذلك  وغري  العاملية  الت�سنيفات  من  متقدمة 

الإجنازات التي جعلتها حمل ثقة وروؤية طموحة 

امللك  تكون جامعة  باأن  العهد  �سيدي ويل  ل�سمو 

�سعود �سمن اأف�سل 10 جامعات يف العامل بحلول 

2030.   لذلك ميكن القول باأن موؤ�س�سات التعليم 
ب�سكل  التتعتتايل  التعليم  وموؤ�س�سات  عتتام  ب�سكل 

من خطوات  متقدمة  مراحل  اإىل  و�سلت  خا�س 

تطبيق اجلودة ولعلها تنتقل اإىل مراحل التح�سني 

العمليات  حت�سني  ختتالل  متتن  للجودة  امل�ستمر 

ثقافة  ون�سر  للموؤ�س�سات  واخلارجية  الداخلية 

اجلودة ومعاجلة مقاومة التغيري.

د. م�ساعل بنت عبد العزيز املقبل

عمادة التطوير واجلودة

القادم  الع�سر  مالمح  املا�سيني  العامني  ر�سم 

القوى  فيه  وتعمل  التقنية  على  يعتمد  كع�سر 

الب�سرية عن بعد، وقد برزت فيها احلاجة لعدد من 

املهارات الالزمة للمنظمات مل�ساعدتها على النمو 

ومواجه الزمات واإحداث التغيريات ال�سريعة التي 

ا�سطرت لها. وقد اعتلت املهارات ال�سخ�سية قمة 

املتطلبات املهارية لدى م�سوؤويل التوظيف. وفيما 

يلي نورد قائمة باأهم املهارات ال�سخ�سية املطلوبة 

تنمية  ختترباء  عليها  اأجمع  التي  العمل  �سوق  يف 

املوارد الب�سرية: 

التكيف واملرونة

لإجراء  كورونا  اأزمة  املنظمات خالل  احتاجت 

تغيريات كربى على م�ستويات متعددة من العمل. 

بالقدرة  كورونا  بعد  ما  عامل  النجاح يف  ويرتبط 

على التعامل مع التغيري ب�سكل اأف�سل والتكيف يف 

اأي بيئة عمل. ففي ظل عدم و�سوح الروؤية لبد من 

تهيئة نف�سك لتبادل الأدوار وتغري مناذج واأمناط 

واأن  وليلة  يوم  بني  يحدث  اأن  التتذي ميكن  العمل 

يكون لديك الثقة من خالل فهم اأدوارك والهدف 

الذي ت�سعى له منظمتك.

الذكاء العاطفي

ياأتي الذكاء العاطفي يف قمة املهارات ال�سخ�سية 

املطلوبة ل�سوق العمل ويرتبط بالقدرة على الوعي 

بها  والتحكم  عنها  والتعبري  مب�ساعرك  التتذاتتتي 

وكذلك اإدراك م�ساعر الخرين. ففي الأوقات التي 

ي�سعر فيها النا�س بالقلق من املهم للمنظمات اأن 

تتمكن من التوا�سل معهم على امل�ستوى العاطفي. 

بهم  والرتباط  واجلماهري  العمالء  مع  التعاطف 

املنا�سبة  النربة  حتديد  وبالتايل  مواقفهم  وفهم 

لإي�سال ر�سائلهم وفهم ردة فعلهم جتاهها وبالتايل 

ال�ستجابة لها يف نف�س اللحظة مما يعمق العالقات 

ويرفع الثقة. 

ال�شغف بالتقنية

الرقمي  للتحول  اأزمة كورونا املنظمات  حفزت 

الظروف.  ومعاي�سة  الزمة  ملواجهة  يف حماولتها 

ال�سحابي  التتتتتختتزيتتن  متتثتتل  تتتقتتنتتيتتات  و�ست�سكل 

للبيانات  الب�سري  والعر�س  املرئية  والت�سالت 

جزءا كبرياً من الأعمال فيما بعد الزمة، و�سواء 

فاأف�سل  غتتريه  اأو  التقني  املجال  يف  تعمل  كنت 

طريقة لتاأهيل نف�سك ل�سوق العمل هي يف معرفة 

وفهم  وغريها  التقنيات  هذه  مع  التعامل  كيفية 

لغتها ومواكبة كل جديد حولها. 

عقلية النمو

ترتبط عقلية النمو مبهارة التعلم امل�ستمر، لأن 

اإدراك ال�سخ�س اأن باإمكانه اأن يطور نف�سه ويكت�سب 

مهارات جديدة تقوده نحو حتقيق جناحات اأكرب 

اآفاقه  ينعك�س على رغبته بالتعلم و�سعيه لتو�سيع 

وخو�س املخاطر والتحديات اجلديدة. وقد تكون 

هذه املهارة تقليدية لكن �ستزداد احلاجة لها يف 

ال�سنوات القادمة التي �ست�سبح فيها معظم املعارف 

احلالية غري مطلوبة يف �سوق العمل.  

التفكري النقدي

ال�سائعات  وتتتتترية  ارتتتتفتتتاع  متتن  التتعتتامل  عتتانتتى 

للبيانات  اخلاطئ  والتف�سري  املغلوطة  واملعلومات 

وهو اأمر طبيعي خالل الأزمات نتيجة ازدياد القلق 

ونهم النا�س للمعرفة. وبالتايل فاإن التفكري النقدي 

القائم على الت�سنيف املو�سوعي للمعلومات التي 

ترد من خمتلف امل�سادر لتحديد مدى م�سداقيتها 

وحتديد اأي البيانات اأكرث اأهمية والتحليل ال�سحيح 

و�سلبيات  اإيجابيات  وتقييم  املنطق  با�ستخدام  لها 

بالغة  اأهمية  ذات  مهارة  هي  املختلفة  اخلتتيتتارات 

عليها  تعتمد  اإذ  الإدارة  متتن  العليا  للم�ستويات 

اأف�سل  واتخاذ  لالأزمات  ال�ستجابة  يف  ال�سركات 

القرارات والتنبوؤ بامل�ستقبل وال�ستعداد املنا�سب له. 

القيادة

مع التغريات الكثرية التي طراأت على الهياكل 

التنظيمية املعتادة اإل اأن احلاجة اإىل قيادة قوية 

بعد  عتتن  والتتعتتمتتل  الجتتتتتمتتاعتتي  التباعد  ظتتل  يف 

فرق  العمل يف  �سيوا�سلون  النا�س  لأن  �ست�ستمر، 

اأكرث مهارة، ولدعم هذا النمو �ستكون هناك حاجة 

اأكرب ملحرفني مبهارات قيادية عالية مبا يف ذلك 

حل امل�سكالت والتعامل مع املواقف املعقدة وتكوين 

وت�سجيع  واإلهامهم  املوظفني  وحتفيز  العمل  فرق 

التعاون بينهم

دميه املقرن - ر�سالة اجلامعة

التخطيط االستراتيجي للجودة الشاملة

أهم ٦ مهارات شخصية للحصول على وظيفة 

�شارة  احلمدان

الت�شوير



���ش��رح ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ق��ب��ول 

والت�شجيل الأ�شتاذ الدكتور �شعد بن 

��ْت  َّ اأتمَ العمادة  اأن  عمران  بن  حمد 

القبول  اأعمال  وتوفيقه  اهلل  بحمد 

1443ه�  اجل��ام��ع��ي  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 

ل����أع���داد وال�����ش��روط التي  وف��ق��اً 

وا�شتمراراً  اجلامعة،  اأقرها جمل�س 

للجهود املبذولة؛ فقد كثفت العمادة 

منذ  ال��ق��ب��ول  ملو�شم  ا�شتعداداتها 

الأول  ال��درا���ش��ي  الف�شل  منت�شف 

وتهيئته  ه�   1442 اجلامعي  للعام 

لي�شمل عدة جوانب، اأبرزها: درا�شة 

والأع��داد  للقبول،  املعتمدة  املعايري 

بوابات  وجتهيز  للقبول،  املقرتحة 

للتهيئة  و�شولً  الإلكرتونية،  القبول 

تكللت  وقد  الدرا�شي.  العام  لبداية 

بقبول  احل��م��د  وهلل  اجل��ه��ود  ه���ذه 

طالٍب  األ��ف  ع�شر  ث�ثة  م��ن  اأك��ر 

البكالوريو�س  درج��ات  على  وطالبٍة 

والدبلوم وامل�شارك من خ�ل اآليات 

واإجراءات قبول متطورة، ودعم فني 

واأكادميي متوا�شل، مفيداً اأن القبول 

مبن  املجتمع  �شرائح  خمتلف  �شمل 

الطلبة  اأم��ث��ال  الإع��اق��ة  ذوي  فيهم 

ال�شمع،  و�شعاف  وال�شم  املكفوفني 

اإ�شافة لتحقيق رغبات قبول الفئات 

ال�شامية  التوجيهات  �شملتهم  التي 

مثل اأبناء ال�شهداء ومن يف حكمهم.

اال�ستعداد للقبول

�شوؤون  عميد  �شعادة  اأو�شح  وقد 

وبتوجيهات  اأن��ه  والت�شجيل  القبول 

م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر 

اجلامعة  وكيل  �شعادة  من  ومتابعة 

والأك��ادمي��ي��ة- التعليمية  لل�شوؤون 

للقبول  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

�شالح  بن  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ 

ملو�شم  ال�شتعدادات  ب��داأت  النمي 

�شواء على  القبول منذ وقت مبكر، 

م�شتوى اأعمال جلان القبول املوحد 

للجامعات احلكومية يف الريا�س، اأو 

القبول  بوابات  م�شتوى جتهيز  على 

باجلامعة.  اخل��ا���ش��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

الكليات  م��ع  وبالتن�شيق  مت  حيث 

والأع����داد  ال��ق��ب��ول  معايري  درا���ش��ة 

ل��ل��ق��ب��ول يف خم��ت��ل��ف  امل���ق���رتح���ة 

والتخ�ش�شات  العلمية  ال��درج��ات 

املتاحة مبا يت�ءم مع احتياج �شوق 

من  واعتمادها  رفعها  قبل  العمل 

العمادة  وعِملت  اجلامعة.  جمل�س 

على تطوير اآليات القبول واإجراءاته 

�شيناريوهات  وو���ش��ع  ال��ع��ام،  لهذا 

خم��ت��ل��ف��ة ت���راع���ي ظ����روف احل��ال��ة 

ط��راأت  التي  املتغريات  ي�ئم  ومب��ا 

كما  كورونا.  جائحة  لتف�شي  نتيجة 

اأن العمادة ا�شتمرت يف العمل على 

للقبول  املتقدمني  بيانات  ا�شتج�ب 

والتنمية  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  من 

للبيانات  بالإ�شافة  الجتماعية، 

الواردة من نظام نور واملركز الوطني 

على  العمادة  من  وحر�شاً  للقيا�س. 

اإج���راءات  وت�شهيل  الطلبة  تثقيف 

الرغبات  واختيار  البيانات  اإدخ��ال 

مقاطع  اإع���داد  �شحيح،مت  ب�شكٍل 

ا�شرت�شاديٍة �شوتيٍة ومرئيٍة، ون�شائح 

على  التقدمي  طريقة  ح��ول  للطلبة 

التخ�ش�شات  واخ��ت��ي��ار  ال��ب��واب��ات 

ال�شتف�شارات  اأب��رز  عن  والإج��اب��ة 

خ����ل ف���رتة ال��ق��ب��ول. ك��م��ا د�شنت 

من�شة  املو�شم  ه��ذا  خ���ل  العمادة 

الذي  الأم��ر  بامل�شتفيدين،  العناية 

ا�شتف�شارات  ا�شتقبال  يف  �شاهم 

بطريقة  اجلامعة  وطلبة  املراجعني 

موؤتتة ت�شمن �شرعة الرد ومتابعة 

و  الطلب  �شاحب  قبل  من  الطلب 

املخت�شني يف العمادة.

املعلومات  توفري  على  وحر�شاً 

يف  الطالب  ت�شاعد  والتي  ال�زمة 

وتخ�ش�شه،  قبوله  م�شار  حت��دي��د 

اأعدت العمادة دليل القبول للمرحلة 

م�����ش��ارك   – اجل��ام��ع��ي��ة )دب����ل����وم 

-بكالوريو�س( للعام اجلامعي 1443 

ه� بجامعة امللك �شعود. حيث �شمل 

والطالبات،  للط�ب  القبول  معايري 

ل��درج��ات  امل��ت��اح��ة  والتخ�ش�شات 

والبكالوريو�س،  امل�شارك  و  الدبلوم 

اإن��ه��اء  ب��ع��د  التخ�شي�س  وم��ع��اي��ري 

الأوىل  ال�شنة  ل��رن��ام��ج  ال��ط��ال��ب 

امل�شرتكة يف بع�س التخ�ش�شات.

فتح البوابات وبدء التقدمي

املعتمد  الزمني  اجل��دول  و�شمن 

للقبول  الإ���ش��راف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن 

الإل�����ك�����رتوين امل����وح����د ل��ل��ط���ب 

والطالبات يف اجلامعات احلكومية 

مبنطقة الريا�س، مت اإتاحة التقدمي 

 1443 للعام اجلامعي  القبول  على 

ه�   1442/11/24 ب��ت��اري��خ  ه���� 

ع���ر ب���واب���ة ال��ق��ب��ول الإل���ك���رتوين 

امل���وح���د ل��ل��ط���ب يف اجل��ام��ع��ات 

احلكومية مبنطقة الريا�س، وبتاريخ 

القبول  ل��ب��واب��ة   1442/11/24
يف  للطالبات  امل��وح��د  الإل��ك��رتوين 

مدينة الريا�س. وقد اأ�شهمت عمادة 

والت�شالت  الإلكرتونية  التعام�ت 

عمل  ل�شمان  الفني  الدعم  بتقدمي 

البوابات طوال فرتة التقدمي.

ب��الإج��راءات  بالعمل  وا�شتمراراً 

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

فريو�س  انت�شار  من  للحّد  الرامية 

 )COVID-19( امل�شتجد  كورونا 

وح���ر����ش���اً ع��ل��ى ���ش���م��ة ال��ط��ل��ب��ة 

وذويهم؛ مت يف هذا العام اإلغاء الأيام 

ال�شخ�شية  للمقاب�ت  املخ�ش�شة 

ل��ل��ق��ب��ول يف م�����ش��ار  ل��ل��م��ر���ش��ح��ني 

امللك  بجامعة  ال�شحية  الكليات 

�شعود. وبتاريخ 1442/12/5ه� مت 

يف  للقبول  املر�شحني  عن  الإع���ن 

املوحد،  الإلكرتوين  القبول  بوابتي 

على  مت  الذي  القبول  تاأكيد  وطلب 

ال�شتفادة  ل�شمان  مرحلة  من  اأكر 

املثلى من املقاعد املتاحة، ت� ذلك 

–اإلكرتونياً-  للقبول  التقدمي  اإتاحة 

من خ�ل بوابتي القبول الإلكرتوين 

ل����رام����ج الإن���������ش����اين الن���ت���ق���ايل 

باجلامعة  التطبيقية  واحل��و���ش��ب��ة 

والدبلومات  وال��ط��ال��ب��ات  للط�ب 

حّد  اإىل  ذلك  اأ�شهم  وقد  للط�ب، 

ملحوظ يف خدمة  نحٍو  وعلى  كبري 

القبول  نتائج  اإع�ن  بعد  املتقدمني 

مل��راج��ع��ة  احل���اج���ة  دون  امل���وح���د 

اإت��اح��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اجل��ام��ع��ة؛ 

درا�شة  اإك��م��ال  بوابة  على  التقدمي 

البكالوريو�س للمتميزين من خريجي 

وخريجات درجتي الدبلوم وامل�شارك 

باجلامعة يف م�شار تخ�ش�شاتهم.

دعٌم فنيٌّ م�ستمر وت�سافٌر للجهود 

بني اجلهات املعنية باجلامعة

وبالتزامن مع فتح بوابات التقدمي 

للقبول الإلكرتوين مت تقدمي الدعم 

اليوم  م���دار  على  امل�شتمر  الفني 

م��ن خ����ل ب��واب��ة ال���ش��ت��ف�����ش��ارات 

اأج��ل  م��ن  ب��واب��ة،  ل��ك��ل  املخ�ش�شة 

ال�شتف�شارات  جميع  ع��ل��ى  ال���رد 

اإىل  اإ�شافة  يومي،  ب�شكل  ال���واردة 

الإجابة عن ال�شتف�شارات التي ترد 

»تويرت«  على  العمادة  ح�شاب  على 

التي  بامل�شتفيدين  العناية  ومن�شة 

فيها  مت  والتي  موؤخراً  اإط�قها  مت 

 3000 ي��ف��وق  م��ا  واإك��م��ال  معاجلة 

طلب وا�شتف�شار مكتمل.

ومبا يتما�شى مع الظروف احلالية 

كورونا  فريو�س  تف�شي  عن  الناجمة 

ل����إج���راءات  وتطبيقاً  امل�شتجد، 

الحرتازية املبلغة من اجلهات ذات 

العمادة  عِمدت  فقد  الخت�شا�س؛ 

بريٍد  ح�شاِب  من  اأك��ر  اإن�شاء  اإىل 

للرد  عمل  ف��رق  وتكوين  اإل��ك��رتوين 

واأول��ي��اء  الطلبة  ا�شتف�شارات  على 

اأمورهم. كما جتدر الإ�شارة اإىل اأنه 

للمراجعني  ال�شتقبال  تهيئة  تت 

الط�ب  بفرعي  ال��ع��م��ادة  مقر  يف 

موعد  حجز  خ���ل  من  والطالبات 

اأو  العمادة  اأق�شام  مع  �شواًء  م�شبق، 

مع عميد �شوؤون القبول والت�شجيل، 

ب��غ��ر���س ال����وق����وف ع��ل��ى ط��ل��ب��ات 

ومعاجلة  وا�شتف�شاراتهم  املراجعني 

اأو�شاعهم قدر الإمكان ومبا يتوافق 

مع الأنظمة املتبعة، وتوفري البدائل 

املنا�شبة من جهة اأخرى.

عميد القبول والتسجيل: قبول أكثر
من 13 ألف طالب وطالبة بالجامعة
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�شمل اأبناء ال�شهداء
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خدمات �إلكرتونية بعد �إعالن نتائج 

قبول �ملوحد

وتي�سرياً  الطلبة  مل�سلحة  وتغليباً 

لهم يف حال الرغبة بتعديل تخ�س�ص 

يف  العمادة  جهود  و�سمن  القبول، 

بف�سل  مت  القبول،  اإج��راءات  اأمتتة 

تغيري  خ��دم��ة  اإت���اح���ة  ت��ع��اىل  اهلل 

)ترقية( القبول اإلكرتونياً بعد اإعالن 

الذين �سدرت  للطلبة  القبول  نتائج 

لهم اأرقام جامعية اإن رغبوا بذلك. 

ويتم طلب التغيري من خالل دخول 

له  �سدر  –والذي  املقبول  الطالب 

رقم جامعي- على ح�سابه يف البوابة 

الأك���ادمي���ي.  للنظام  الإل��ك��رتون��ي��ة 

وعملت العمادة مبا�سرة بعد اإغالق 

اخل���دم���ة ع��ل��ى درا����س���ة ال��ط��ل��ب��ات 

مع  يتوافق  مبا  تناف�سياً  وتنفيذها 

معايري القبول واملقاعد ال�ساغرة.

تنوع وتعدد

�سعود  امللك  جامعة  من  واإمي��ان��اً 

بواجبها الجتماعي نحو كافة اأبناء 

الدائمة  اللجنة  عكفت  املجتمع، 

ل��ل��ق��ب��ول ع��ل��ى درا�����س����ة احل����الت 

�سبيل  على  �سملت  والتي  الإن�سانية 

وذوي  الأي��ت��ام  احل�سر-  -ل  املثال 

قبولهم  ومراعاة  اخلا�سة  الظروف 

قدراتهم  تنا�سب  تخ�س�سات  يف 

ب���دون تعرث،  ان��ت��ظ��ام��ه��م  وت�����س��م��ن 

فقد  ال�سامية  للتوجيهات  ووف��ق��اً 

اأب��ن��اء  ق��ب��ول  –اأي�ساً-مراعاة  مت 

وذلك يف  ومن يف حكمهم  ال�سهداء 

اإكمال  ت�سمن  التي  التخ�س�سات 

م�سريتهم التعليمية اأي�ساً دون تعرث. 

رغبات  حتقيق  على  حر�ست  فقد 

ف��ئ��ات و�سرائح  م��ن  ل��ع��دد  ال��ق��ب��ول 

املجتمع �سملت الطلبة الأيتام الذين 

ترعاهم اجلمعيات اخلريية.

وا�ستمراراً لنهج اجلامعة يف دعم 

الطلبة املكفوفني وكذلك الطلبة من 

ال�سمع فقد مت  ال�سم و�سعاف  فئة 

واإت��اح��ة  منهم  ج��دي��دة  دفعة  قبول 

م�سريتهم  ل�ستكمال  لهم  الفر�سة 

العلمية.

�لتحويل �خلارجي

م���ن ج���ان���ب اآخ������ر، ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 

والت�سجيل  القبول  ���س��وؤون  ع��م��ادة 

اجلامعة  التحويل من خارج  طلبات 

خالل  م��ن  املا�سي  ال�سيف  خ��الل 

املتاحة  اخل��ارج��ي  التحويل  خدمة 

للنظام  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ة  ع��ر 

اللجنة  حر�ست  وق��د  الأك��ادمي��ي، 

الدائمة للقبول على حتقيق رغبات 

– واملتقدمات  املتقدمني  من  عدد 

املعتمدة  وال�سوابط  ال�سروط  وفق 

بقبولهم  وذلك  اخلارجي-  للتحويل 

اأخرى  كطلبة حمولني من جامعات 

داخل وخارج اململكة.

�لتهيئة للدر��سة

ال���ع���م���ادة على  م���ن  وح���ر����س���اً 

امل�����س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة ن��ح��و ال��ع��ودة 

احل�سورية الآمنة لطالب وطالبات 

من  الدرا�سة  يف  وانتظام  اجلامعة 

ال��درا���س��ي؛  للف�سل  الأول  ال��ي��وم 

وبالتن�سيق  ال��ع��م��ادة  عِملت  فقد 

من  ع��دد  درا�سة  على  الكليات  مع 

ل�سري  امل��ق��رتح��ة  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات 

�سوابط  واإع��داد  التعليمية  العملية 

ل��ط��رح امل��ق��ررات وف��ق الإج����راءات 

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

وخا�سة فيما يخ�ص م�سافة التباعد 

الجتماعي داخل القاعة الدرا�سية. 

وح��ر���س��ت ال��ع��م��ادة ع��ل��ى درا���س��ة 

الفرتات املكتظة يف الكلية الواحدة 

امل�سجلني  الطلبة  اأع���داد  ودرا���س��ة 

م���ع ���س��ع��ة ال���ق���اع���ات م���ن خ��الل 

لطالب  التجريبي  الت�سجيل  اإجراء 

الطالع  واإتاحة  اجلامعة  وطالبات 

وا�ستخراج  الكليات  قبل  من  عليه 

التقارير الالزمة. كما اأو�ست عمادة 

�سري  ب��اآل��ي��ات  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول 

الدرا�سي  للف�سل  التعليمية  العملية 

ه�   1443 اجل��ام��ع��ي  للعام  الأول 

الدرا�سي  اليوم  م��ّد  �سملت  والتي 

للطالب  م�����س��اًءَ   10 ال�ساعة  اإىل 

للطالبات  م�ساًء   5 ال�ساعة  واإىل 

لإتاحة الفر�سة للكليات لطرح عدد 

وموازنة  ح�سورياً  ال�سعب  من  اأكر 

ال�سعبة  امل�سجلني يف  الطلبة  اأعداد 

للقاعة  ال�ستيعابية  الطاقة  وف��ق 

ي�����س��م��ن حتقيق  ال��درا���س��ي��ة ومب���ا 

والتدابري  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 

الوقائية.

اجلامعة  طلبة  جلميع  اأتيح  كما 

�� الطالع على  �� قبل بدء الدرا�سة 

عليه  والتعديل  الدرا�سي  اجل��دول 

الأوىل  ال�سنة  طلبة  ع���دا  -ف��ي��م��ا 

امل�سرتكة- ح�سب رغبتهم من خالل 

ب��واب��ة ال��ن��ظ��ام الأك���ادمي���ي يف ي��وم 

1443/1/16ه�  امل��واف��ق  الثالثاء 

وحتى يوم ال�سبت 1443/1/27ه�. 

حيث ا�ستطاع طلبة اجلامعة خالل 

تنفيذ  الإ�سافة من  فرتة احلذف و 

 109611 و  51013 عملية حذف 
 51876 و  مل��ق��رر  اإ���س��اف��ة  عملية 

عملية تبديل �سعبة من خالل البوابة 

دون  الأكادميي  للنظام  الإلكرتونية 

تدخل ب�سري.

الإ�سكاليات  بع�ص  لوجود  ونظراً 

الطالب  اإمكانية  من  حتد  قد  التي 

من  ال��درا���س��ي  ج��دول��ه  تعديل  م��ن 

كاإغالق  الإلكرتونية  البوابة  خالل 

يف  يتعار�ص  مقرر  وج��ود  اأو  �سعبة 

الوقت اأو يرغب الطالب يف رفع عبئه 

ويحتاج  خريج  لكونه  اأو  الدرا�سي 

ت�سجيله  يف  معينه  م��ع��اجل��ة  اإىل 

�سوؤون  عمادة  من  وحر�ساً   ، ...الخ 

القبول والت�سجيل على ت�سريع اإجناز 

ب�سوؤون  العالقة  ذات  الإج����راءات 

ووق��ت  جل��ه��د  وت���وف���رياً  الت�سجيل 

،عملت  الكليات  وم�سوؤويل  الطالب 

وتد�سني  ا�ستحدات  على  العمادة 

خدمة جديدة  لرفع طلب تعديل على 

اجلدول الدرا�سي. ي�ستطيع الطالب 

ح�سابه يف  على  الدخول  من خالل 

رفع طلب  الإلكرتونية  النظام  بوابة 

تعديل  اأو  مقرر  اإ�سافة  اأو  ح��ذف 

�سعبة، مع �سمان اإتاحة التنفيذ من 

وم�سوؤويل  الأكادميية،  الأق�سام  قبل 

الطلب  ورف��ع  بالكليات،  الت�سجيل 

اإىل عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل، 

فِخالل  املتاحة.  ال�سالحيات  وفق 

عمليات الت�سجيل للف�سل الدرا�سي 

 �� ه�،   1443 اجلامعي  للعام  الأول 

طلبة  ا�ستطاع   �� املثال  �سبيل  على 

اجلامعة من اإر�سال طلبات معاجلة 

و�سع ت�سجيلهم من خالل نظام هذه 

قبل  م��ن  معاجلتها  مت  و  اخل��دم��ة 

الكليات و عمادة القبول و الت�سجيل 

ط��ل��ب   23575 رف�����ع  مت  ح���ي���ث 

)اإر�سالية( للتعديل من خالل البوابة 

�سملت الطلبات على 14231 طلب 

و  ح��ذف  طلب   1449 و  اإ���س��اف��ة، 

 2173 و  ت��ع��دي��ل،  ط��ل��ب   11006
واجلدير  لل�سعب.  ا�ستبدال  طلب 

بالذكر، اأن اإجناز هذه الطلبات قد 

واحدة  �ساعة  من  اأك��رث  ي�ستغرق  ل 

هذه  مبعاجلة  النظام  ي�سمح  حيث 

الطلبات من قبل عدد من م�سوؤويل 

م�سجلي  ت�سمل  بالكليات  الت�سجيل 

م�سريف  و  الأك���ادمي���ي���ة  الأق�����س��ام 

الت�سجيل بالكليات و وكالء الكليات 

لل�سوؤون الأكادميية. 

بر�مج �لدبلومات بر�سوم

بكلية  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  وق��ام��ت 

وخ��دم��ة  التطبيقية  ال���درا����س���ات 

املجتمع وبالتن�سيق مع عمادة �سوؤون 

القبول  باإتاحة  والت�سجيل  القبول 

لدرجة  نوعية  ب��رام��ج  ع�سرة  على 

التقدمي  عر  مايل  مبقابل  الدبلوم 

م�ستقلة  اإلكرتونية  قبول  بوابة  على 

مما اأتاح الفر�سة للعديد من الطلبة 

م��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه ال��رام��ج 

واحل�سول على درجة علمية يف عدد 

من التخ�س�سات النوعية باجلامعة. 

ا���س��ت��ح��داث جل��ن��ة ل��ل��ق��ب��ول يف 

ال��ت��خ�����س�����س��ات وم�������س���ارات ق��ب��ول 

مبا�سر جديدة

   و�سمن فريق من خمتلف الكليات 

باجلامعة،  العالقة  ذات  واجلهات 

تعمل العمادة على درا�سة )�سيا�سات 

قبول الطلبة يف تخ�س�سات جامعة 

امل��ل��ك ���س��ع��ود وال��ت��ح��اق��ه��م ب��ه��ا يف 

بهدف  العلمية(  الدرجات  خمتلف 

واأخ��رى  امل��دى  ق�سرية  خطة  و�سع 

طويلة املدى لالأعداد املقرتح قبولها 

اجلامعة  تخ�س�سات  خمتلف  يف 

مع  العلمية،  ال��درج��ات  جميع  يف 

القبول  تر�سيد  العتبار  يف  الأخ��ذ 

ت��ت��واءم  ل  ال��ت��ي  التخ�س�سات  يف 

خمرجاتها مع متطلبات �سوق العمل، 

وما قد يتطلبه ذلك من العمل على 

التخ�س�سات  بع�ص  تعديل م�سارات 

العمل؛  ل�سوق  مالءمة  اأك��رث  لتكون 

الوطنية  اخلطة  لتو�سيات  تطبيقاً 

ل��ل��ت��وظ��ي��ف يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخل���ا����ص وال���ت���ي مت���ت امل��واف��ق��ة 

الوزراء  قرار جمل�ص  عليها مبوجب 

1440/1/8ه�.  وتاريخ   )20( رقم 

و���س��م��ن ه���ذا الإط�����ار، وب��امل��واءم��ة 

مع ع��دد من ال��ق��رارات وامل��ب��ادرات 

�سمن  التعليم  وزارة  اأطلقتها  التي 

اإط������ار م���راج���ع���ة ال��ت��خ�����س�����س��ات 

اأو���س��اع  درا���س��ة  ومنها  اجلامعية، 

ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات  يف  القبول 

و����س���دور »ال��ت�����س��ن��ي��ف ال�����س��ع��ودي 

والتخ�س�سات  للم�ستويات  املوحد 

التعليمية، يف �سوء معايري الت�سنيف 

مت  وال��ذي  للتعليم«  املوحد  ال��دويل 

رقم  ال��وزراء  بقرار جمل�ص  اعتماده 

ه�   1440/12/26 ب��ت��اري��خ   701
وزير  معايل  اعتماد  اإىل  بالإ�سافة 

م�سارات  »تطوير  م�سروع  التعليم 

ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة والأك���ادمي���ي���ات 

املتخ�س�سة« والذي بداأ تطبيقه من 

1443ه��،  احل��ايل  الدرا�سي  العام 

روؤي��ة  مع:م�ستهدفات  ين�سجم  مبا 

اململكة 2030 يف حت�سني خمرجات 

معارف  وتوفري  الأ�سا�سية،  التعليم 

املواءمة  و�سمان  للمتميزين،  نوعية 

واحتياجات  التعليم  خمرجات  بني 

����س���وق ال��ع��م��ل، وزي������ادة م��ع��دلت 

التنمية  احتياجات  وف��ق  التوظيف 

طرحت  فقد  امل�ستقبلية،  الوطنية 

هيكلة  لإع�����ادة  م���ب���ادرة  ال��ع��م��ادة 

امل�سرتكة،  الأوىل  ال�سنة  م�سارات 

امل��ت��غ��ريات،  ل��ه��ذه  ا�ستجابة  وذل���ك 

حيث مت يف العام اجلامعي 1443ه� 

اجلديدة  امل�سارات  من  ع��دد  ط��رح 

للطلبة  املبا�سر  القبول  تتيح  والتي 

والكليات  التخ�س�سات  يف عدد من 

العلوم  كلية  م�سار  مثل  باجلامعة 

الطبية التطبيقية وم�سار الدرا�سات 

ال��ق��راآن��ي��ة )ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات( 

وم�سار كلية علوم الأغذية والزراعة 

وذل����ك �سمن  ف���ق���ط(،  )ل��ل��ط��الب 

مرحلة اأوىل �ستتبعها مراحل لحقة 

من خالل العمل مع كليات اجلامعة  

والنظام  للخطط  الدائمة  واللجنة 

ا�ستكمال  على  باجلامعة  الدرا�سي 

على  املطلوبة  التعديالت  درا���س��ة 

للتخ�س�سات  ال��درا���س��ي��ة  اخل��ط��ط 

متطبات  درا�سة  مع  بالتوازي  وذلك 

التحول اإىل نظام الف�سول الدرا�سية 

الثالثة يف اجلامعات ال�سعودية.

معالجة وإكمال مايفوق 3000 طلب 
واستفسار عبر منصة العناية بالمستفيدين

وضع خطط قصيرة وطويلة المدى لألعداد المقترح قبولة



الطب  كلية  يف  الباحثون  ق��ام 

خاليا  بهند�سة  وا�سنطن،  بجامعة 

جذعية وراثيا، تُزرع حتت اجللد، 

وتفرز دواء بيولوجيا عند احلاجة، 

اأكرث  لتطوير عالجات  يف حماولة 

املفا�سل  ال��ت��ه��اب  مل��ر���ض  فعالية 

من  اأدن��ى  مع حد  ال��روم��ات��وي��دي، 

املفا�سل  والتهاب  اجلانبية.  الآثار 

التهابي  مر�ض  هو  الروماتويدي 

مناطق  على  يوؤثر  اأن  ميكن  مزمن 

يدمر  فقد  املفا�سل،  غري  اأخ��رى 

ه���ذا امل���ر����ض جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة 

ذلك  يف  مبا  اجل�سم،  اأج��ه��زة  من 

والقلب  والرئتان  والعينان  اجللد 

والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة، وي�����س��ب��ب 

والعظام. الغ�ساريف  تلف  بالتايل 

وب��ال��رغ��م م��ن وج���ود ع��الج��ات 

ف���ع���ال���ة ل���� »ال���ت���ه���اب امل��ف��ا���س��ل 

اأن��ه��ا حُت��دث  اإل  ال��روم��ات��وي��دي«، 

ل�ستخدامها  نتيجة  جانبية  اآثارا 

ويقول  عالية.  وبجرعات  امل�ستمر 

موؤخرا  نُ�سرت  درا�سة  يف  العلماء 

اأدفان�سي�ض«،  »�ساين�ض  دورية  يف 

البحث  لفريق  النهائي  الهدف  اإن 

لالأ�سخا�ض  عالجات  تطوير  هو 

املفا�سل  التهاب  يعانون من  الذين 

منهكة  حالة  وهي  الروماتويدي، 

1.3 مليون بالغ يف  ت�سيب حوايل 

املتحدة. الوليات 

اأب��ح��اث��ه��م  اأن  اإىل  وي�����س��ريون 

ع��ل��ى زراع���ة اخل��الي��ا، يف من��اذج 

املفا�سل  بالتهاب  امل�سابة  الفئران 

فعالية  اأث��ب��ت��ت  ال���روم���ات���وي���دي، 

ب�سكل  قللت  حيث  املقرتح،  العالج 

تاآكل  ومنعت  الل��ت��ه��اب  م��ن  كبري 

العظام.

عمل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع���ن  اأم����ا 

جراحة  اأ���س��ت��اذة  فتقول  ال���دواء، 

ال��ع��ظ��ام وال��ب��اح��ث امل�����س��ارك يف 

ال���درا����س���ة، م��ي��ل��دري��د ���س��امي��ون: 

لإعادة  كري�سرب  تقنية  »ا�ستخدمنا 

اخل��الي��ا  اجل���ي���ن���ات يف  ب���رجم���ة 

اجل��ذع��ي��ة، ث���م اأن�����س��اأن��ا غ��ر���س��ة 

زرع  طريق  عن  �سغرية  غ�سروفية 

من�سوجة،  �سقالت  على  اخلاليا 

الفئران«. جلد  حتت  وو�سعناها 

الطريقة  هذه  »ت�سمح  وتو�سح: 

اجل�سم  يف  بالبقاء  اخلاليا  لتلك 

كلما  ال��دواء  وتفرز  طويلة،  لفرتة 

التهاب«. هناك  كان 

وي���اأت���ي ا���س��ت��خ��دام ال��ب��اح��ث��ن 

ل���ت���ق���ن���ي���ة حت�����ري�����ر اجل����ي����ن����وم 

CRISPR-Cas9 ل�سنع اخلاليا 
ال��ت��ي ت��ف��رز ع���ق���ارا ب��ي��ول��وج��ي��ا، 

ح��ي��ث ي��ق��ل��ل ال����دواء م��ن ال��ت��ه��اب 

امل��ف��ا���س��ل ع��ن ط��ري��ق الرت��ب��اط 

 ،)interleukin-1 )IL-1 ب��� 

وهي مادة غالبا ما تعزز اللتهاب 

املفا�سل التهاب  يف 

حديثة  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 

لال�ستخدام  ال�سلبي  التاأثري  عن 

م��������د ل���ل���م�������س���ادات  ط����وي����ل الأ

. ية احليو

اأجراها  التي  الدرا�سة  ووف��ق 

وم���ي���و«  »اأ ج��ام��ع��ة  ب��اح��ث��ون يف 

ال�����س��وي��دي��ة، ف����اإن ال���س��ت��خ��دام 

م��������د ل���ل���م�������س���ادات  ط����وي����ل الأ

م��ن خطر  ي��زي��د  ق��د  احل��ي��وي��ة، 

���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال��ق��ول��ون.  الإ

نباء  لالأ اآي«  بي  »يو  وكالة  ونقلت 

�سوفيا  ال��درا���س��ة  ل��ف��ة  م��وؤ ع��ل��ى 

يكون  »ب��ي��ن��م��ا  ق��ول��ه��ا:  ه��ارل��ي��د، 

ال���ع���الج ب���امل�������س���ادات احل��ي��وي��ة 

���س��روري��ا يف ك��ث��ري م��ن احل��الت 

ينبغي  ن��ه  اأ اإل  رواح،  الأ وي��ن��ق��ذ 

م����را�����ض  ت���وخ���ي احل�����ذر م���ع الأ

خطورة«. الأقل 

واأرج����ع����ت ال����درا�����س����ة ال��ت��ي 

املعهد  جملة  يف  نتائجها  ن�سرت 

بن  العالقة  لل�سرطان،  الوطني 

���س��رط��ان ال��ق��ول��ون وامل�����س��ادات 

على  الأخ���رية  ث��ري  ل��ت��اأ احل��ي��وي��ة، 

بكترييا  و  اأ امل��ع��وي  امليكروبيوم 

معاء. الأ

وخ��������الل ال�����درا������س�����ة، ق����ام 

ال���ب���اح���ث���ون ب��ت��ح��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات 

ال�����س��ج��ل  يف  م��ري�����ض  ل����ف  اأ  40
ال�����س��وي��دي ل�����س��رط��ان ال��ق��ول��ون 

مبجموعة  وقارنوها  وامل�ستقيم، 

�سخ�ض  ل���ف  اأ  200 م��ن  ل��ف��ة  م��وؤ

ال�سرطان. من  خاٍل 

من  ك��ال  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 

تناولوا  الذين  والرجال  الن�ساء 

ك���رث من  امل�����س��ادات احل��ي��وي��ة لأ

عر�سة  ك��رث  اأ كانوا  �سهر،  اأ �ستة 

���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال��ق��ول��ون  ل��الإ

م��ق��ارن��ة  امل���ئ���ة،  يف   17 ب��ن�����س��ب��ة 

ذلك. يفعلوا  مل  الذين  ولئك  باأ
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تزايد حاالت الخرف في العالم.. والصحة العالمية تحذر

بشرى ألصحاب »مرض مزمن«..
»دواء جديد« عند الحاجة

دراسة تكشف تأثيرا سلبيا خطيرا للمضادات الحيوية

ثورة أمل لمرضى السرطان.. 
لقاح كورونا قد يكون العالج

يف خطوة قد ت�سكل ثورة علمية يف عامل الطب، ابتكر الفريق امل�سوؤول 

العالج  يكون  قد  لقاحاً  كورونا  لفريو�ض  امل�ساد  اأ�سرتازينكا  لقاح  عن 

الأمثل ملر�سى ال�سرطان.

يف  واع��دة  نتائج  بعد  م��رة  لأول  الب�سر  على  اللقاح  اختبار  و�سيتم 

 80 الأوىل  الب�سرية  التجربة  �ست�سمل  احليوانات،كما،  على  التجارب 

مري�ساً مت ت�سخي�ض اإ�سابتهم ب�سرطان الرئة ذي اخلاليا غري ال�سغرية.

الفئران وحتى  لدى  الأورام  تقلي�ض  على  قادراً  ال�سرطان  لقاح  وكان 

حت�سن معدلت بقائهم على قيد احلياة، وفقاً للتقرير.

تقنية »ناقالت الفريو�ض«

وقال فريق البحث اإن الوخز بالإبر يعتمد على نف�ض تقنية »ناقالت 

الفريو�ض« التي مت ا�ستخدامها يف جرعة لقاح اأوك�سفورد/اأ�سرتا زينيكا .

واأو�سح اأنه مع لقاح كورونا يتم نقل املادة اجلينية اإىل خاليا ال�سخ�ض 

على  املناعة  جهاز  لتدريب  حماولة  يف  �سار  غري  فريو�ض  خ��الل  من 

حماربة الفريو�ض الفعلي.

على  اجل�سم  اجلينية  امل��ادة  لل�سرطان، حتث  امل�ساد  اللقاح  يف  لكن 

اخلاليا  يف  املوجودة   MAGE بروتينات  ت�سمى  جلزيئات  ال�ستجابة 

ال�سرطانية.

من جانبه، قال الربوفي�سور اأدريان هيل، مدير معهد جيرن  اإن اللقاح 

اجلديد لديه القدرة على اإحداث ثورة يف عالج ال�سرطان.

واأ�ساف بينوا فان دن اإيندي، اأ�ستاذ علم املناعة ال�سرطاين بجامعة 

اأك�سفورد اأن »علمنا اأن الربوتينات من نوع MAGE تعمل مثل الأعالم 

التي  املناعية  اخلاليا  ال�سرطانية جلذب  اخلاليا  �سطح  على  احلمراء 

تدمر الأورام«.

اأن  الهدف،  بالن�سبة خل�سو�سية  ذلك  من  »الأه��م  اأن  اأو�سح  كذلك، 

الأن�سجة  �سطح  على  م��وج��ودة  غ��ري   MAGE ن��وع  م��ن  امل�ست�سدات 

اجلهاز  ي�سببها  التي  اجلانبية  الآث��ار  من خماطر  يقلل  الطبيعية، مما 

املناعي الذي يهاجم اخلاليا ال�سليمة«.

م��ع ت��زاي��د ح��الت اخل��رف على 

منظمة  اأط��ل��ق��ت  ال��ع��امل،  م�ستوى 

حتذيرية  �سرخة  العاملية  ال�سحة 

قلة  اأن  من  منبهة  ال�ساأن،  ه��ذا  يف 

خطة  املقابل  يف  لديها  ال��دول  من 

للمواجهة يف هذا املجال. واخلرف 

تدهور  بحدوث  تت�سم  متالزمة  هو 

يف الذاكرة والتفكري.

واأف����اد ت��ق��ري��ر ج��دي��د اأ���س��درت��ه 

اأكرث  ب��اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة 

العامل  يف  �سخ�ض  مليون   55 م��ن 

م�سابون باخلرف الذي يعود �سببه 

الأكرث �سيوعاً اإىل مر�ض األزهامير. 

وتوقع اأن يرتفع هذا العدد اإىل 78 

واإىل   2030 �سنة  بحلول  مليوناً 

 2050 �سنة  بحلول  مليوناً   139
ب��ف��ع��ل ���س��ي��خ��وخ��ة ال�����س��ك��ان، وف��ق 

فران�ض بر�ض.

ي���وؤدي  ال����ذي  اأن اخل����رف  وم���ع 

املهام  اأداء  على  القدرة  تراجع  اإىل 

من   90% يف  ي�����س��ي��ب  ال��ي��وم��ي��ة 

احل����الت م��ن ت��ت��ج��اوز اأع��م��اره��م 

اخلام�سة وال�ستن، غري اأنه ل يعترب 

نتيجة حتمية لل�سيخوخة.

درا�سات، رغم عدم  اأظهرت  كما 

توافر عالج للخرف، اأن يف الإمكان 

اأو  احل��الت  من   40% نحو  تفادي 

تاأخريها من خالل ممار�سة الريا�سة 

التدخن  ع��ن  والم��ت��ن��اع  بانتظام 

واتباع نظام غذائي �سحي واحلفاظ 

ب�سغط  والتحكم  منا�سب  وزن  على 

الكولي�سرتول  ومب�����س��ت��وي��ات  ال���دم 

عوامل  وت�سمل  ال��دم.  يف  وال�سكر 

و�سعف  الكتئاب  الأخ���رى  اخلطر 

امل�ستوى العلمي والعزلة الجتماعية 

واخلمول الإدراكي.

اإل اأن لدى ربع بلدان العامل فقط 

ا�سرتاتيجية  اأو  »�سيا�سة   )26%(

الأ�سخا�ض  لدعم  وطنية  خطة  اأو 

امل�����س��اب��ن ب���اخل���رف واأ����س���ره���م«، 

بح�سب التقرير.

ال��ب��ل��دان يف  ه���ذه  ن�سف  وي��ق��ع 

الدكتورة  لحظت  ما  على  اأوروب���ا، 

ال�سحة  ق�سم  م��ن  �سيهري  كاترين 

املخدرة  امل��واد  وا�ستخدام  العقلية 

�سحايف.  موؤمتر  خالل  املنظمة  يف 

يغطيها  التي  »امل��دة  اأن  اإىل  ولفتت 

الكثري من هذه اخلطط اأو�سكت على 

النق�ساء اأو انتهت بالفعل«، حتى يف 

اإىل  »احلاجة  على  م�سددة  اأوروب��ا، 

بهدف  احلكومات  من  اأك��رب  عناية 

و�سع �سيا�سات ملكافحة اخلرف«.

اإىل  ذلك  مع  دعت  اخلبرية  كن 

باأن  والإق���رار  بالواقعية  »التحلي 

من  ال��ك��ث��ري  م��ع  يتناف�ض  اخل���رف 

الأخ��رى«،  العامة  ال�سحة  م�ساكل 

ال��ن��ام��ي��ة.  ال��ب��ل��دان  ���س��ي��م��ا يف  ل 

العاملية  ال�سحة  منظمة  وح�ست 

املتو�سطة  اأو  املنخف�سة  ال���دول 

م�سكلة اخلرف  اإدراج  الدخل على 

ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  ���س��ي��ا���س��ات  يف 

املعدية  غ��ري  ب��الأم��را���ض  املتعلقة 

ال�سيا�سات  ا�سرتاتيجيات  يف  اأو 

بال�سيخوخة. املتعلقة 

امل�سابن  %60 من  نحو  ويعي�ض 

م��ن��خ��ف�����س��ة  دول  يف  ب����اخل����رف 

التقرير  واأف��اد  الدخل.  ومتو�سطة 

باأن التقديرات ت�سري اإىل اأن التكلفة 

العاملية للخرف ناهزت 1300 مليار 

دولر عام 2019. ويتوقع اأن ترتفع 

التكلفة اإىل 2800 مليار دولر �سنة 

2030



»ماك«  نظام  �أن  من  �لرغم  على 

ت�صنعها  �ل��ت��ي  ل���أج��ه��زة  �مل�����ص��ّغ��ل 

�لعديد  من  يعاين  ال  »�أب��ل«  �صركة 

هذ�  �أن  �إال  �لت�صغيل،  م�صاكل  من 

�أن  يذكر  وج��وده��ا.  ع��دم  يعني  ال 

حلدوث  عر�صة  ت�صغيل  نظام  �أي 

�أخ��ط��اء  �أو  متوقعة  غ��ر  م�صاكل 

�خت�ف  نتيجة  خمتلفة  برجمية 

م�صتخدم  ب��ن  �ل��ن��ظ��ام  ����ص��ت��خ��د�م 

و�آخر.

�مل�صاكل  ح��ل  ط��ري��ق��ة  وتختلف 

بح�صب  »ماك«  نظام  يو�جهها  �لتي 

حتدث  قد  حيث  و�صببها،  �مل�صكلة 

�أو  �لنظام  ب�صبب  �مل�صك�ت  ه��ذه 

مت  طرفية  �أو  معن  تطبيق  ب�صبب 

تو�صيلها باجلهاز موؤخر�ً.

لذلك �إليكم جمموعة من �حللول 

�أجهزة  تقابل  �لتي  �مل�صاكل  الأه��م 

»ماك«.

»�لنظام ال يعمل ب�صكل طبيعي«

�أ�صهر  �أح��د  �مل�صكلة  ه��ذه  تعترب 

م�صتخدمي  تقابل  �ل��ت��ي  �مل�صاكل 

�لنظام  يبد�أ  حيث  »م���اك«،  نظام 

من  و�أبطاأ  غريب  ب�صكل  بالت�صرف 

�ملعتاد.

ومي��ك��ن��ك ح���ل ه��ذه 

�مل�����ص��ك��ل��ة ع����رب ع���دة 

خطو�ت منها:

وجود  من  -�لتاأكد 

م���������ص����اح����ة ك���اف���ي���ة 

ل��ت�����ص��غ��ي��ل �ل���ن���ظ���ام، 

ح����ي����ث ل������ن ي��ع��م��ل 

جيد  ب�صكل  �ل��ن��ظ��ام 

�أو كما هو متوقع منه 

وجود  ع��دم  حالة  يف 

م�صاحة كافية له.

ت�صغيل  -�إع��������ادة 

حتتاج  حيث  �جل��ه��از 

�إع��ادة  �إىل  �الأج��ه��زة 

على  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل 

ف���������������ر�ت 

متباعدة.

حا�صوبك  تو�فقية  من  �لتاأكد   -

�مل�صكلة  هذه  وتو�جه  �لنظام.  مع 

حا�صوب  ت�صتخدم  كنت  حالة  يف 

»ماك« قدميا قليً�، وذ� مو��صفات 

�صعيفة.

-�ل��������ت��������اأك��������د م���ن 

�ل����ت����ط����ب����ي����ق����ات غ��ر 

هذه  وتعترب  �ملتو�فقة. 

�مل�����ص��ك��ل��ة �أح������د �أه����م 

�مل�����ص��اك��ل �ل��ت��ي ت��و�ج��ه 

�الأنظمة �حلديثة، حيث 

�لتطبيقات  بع�ض  تكون 

معها  م��ت��و�ف��ق��ة  غ���ر 

م�صاكل  يف  وت�����ص��ب��ب 

كثرة �أثناء �لت�صغيل.

ت���و�ج���ه  ك���ن���ت  �إذ� 

ن��ذك��ره��ا  مل  م�����ص��ك��ل��ة 

هناك  ف��اإن  �الأعلى،  يف 

�لتي  �خل��ط��و�ت  بع�ض 

بها  �ل��ق��ي��ام  مي��ك��ن��ك 

حل  ملحاولة 

�مل�صكلة.

وتقوم  �لنظام.  ت�صغيل  -�إع���ادة 

بحل  �لنظام  ت�صغيل  �إع��ادة  خطوة 

�أجهزة  تو�جه  �لتي  �مل�صاكل  �أغلب 

�أن جتربتها يف  يجب  لذلك  »�أب��ل«، 

�لبد�ية.

حيث  �لت�صغيل،  ن��ظ��ام  -حت��دي��ث 

تكون بع�ض �مل�صاكل عامة ومكررة لدى 

�لكثر من �مل�صتخدمن، لذلك تقوم 

»�أبل« باإط�ق حتديثات عامة لها.

 PRAM ذو�كر  ت�صغيل  -�إع��ادة 

�خل��ا���ص��ة ب��ج��ه��ازك. وت��ع��ت��رب ه��ذه 

�لنظام  يخزن  �لذي  �ملكان  �لذو�كر 

فيه �الأو�مر �ملوؤقتة.

�حتياطية  ن�صخة  �إىل  -�ل��ع��ودة 

�أق���دم م��ن �ل��ن��ظ��ام، وذل���ك لتجنب 

يف  �لعبث  عن  نتجت  �لتي  �مل�صاكل 

�لنظام �أو �لتطبيقات.

قمت  �لتي  �لتطبيقات  -ح��ذف 

لتتجنب  وذل���ك  م��وؤخ��ر�ً،  بتثبيتها 

م�����ص��اك��ل �ل���ت���و�ف���ق و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�خلبيثة.

هكذا يمكنك إصالح أشهر المشاكل في نظام »ماك«

بن  �مل��ي��ز�ت  من  �لكثر  تت�صابه 

تز�يد  �آندرويد وiOS، وقد  نظامي 

 ،iOS 14 �إط�ق  مع  �لت�صابه  هذ� 

ح��ي��ث ب���د�أ �ل��ن��ا���ض ي��ت��ح��دث��ون عن 

�الأفكار من  بع�ض  �أبل على  ح�صول 

�آندرويد.

ولعل يف �الأمر �صيء من �ل�صحة، 

�صتيف  �أب��ل  موؤ�ص�ض  و�أن  �صيما  ال 

جوبز �ل�صهر، عرف بتاأكيده �أنه مل 

�أو  يكن ينفر من �صرقة فكرة ر�ئعة 

�ثنتن!

وق����د ظ���ه���رت ب��ع�����ض �مل���ي���ز�ت 

قبل   iPad على  ���ص��و�ء  �مل��ت��ق��ارب��ة 

�إ�����ص����د�ر�ت  يف  �أو   ،iPhone

و   Samsung م��ن   Android
موقع  �أو����ص���ح  م��ا  بح�صب   ،  LG

.»Popular Science«

والأخ����ذ ف��ك��رة �أ���ص��م��ل ع��ن ه��ذ� 

�لتقارب »�مل�صبوه« يف �مليز�ت، نقدم 

يف ما يلي بع�ض �الأمثلة :

* �لتنقل باالإمياء�ت

 iPhone يف عام 2017، تخل�ض

X من زر �ل�صفحة �لرئي�صية وقدم 
بن  للتنقل  مت��ام��اً  ج��دي��دة  طريقة 

الأع��ل��ى  �ل��ت��م��ري��ر  م��ث��ل  �لتطبيقات 

�لرئي�صية  �ل�صفحة  �إىل  ل��ل��ع��ودة 

مع  الأعلى  �ل�صحب  �أو   ،)Home(

�لتطبيقات  مل�صاهدة  �ال���ص��ت��م��ر�ر 

�حلديثة، وما �إىل ذلك.

قد   Google ف��ري��ق  �أن  وي��ب��دو 

الأن  �جلديد،  �لتنقل  �أ�صلوب  �أح��ب 

جمموعة  �ع��ت��م��دت   Android
مم��اث��ل��ة م���ن �الإمي�������اء�ت ل��ك��ل من 

.Android 10 و Android 9
* عدم �الإزعاج

�الإزع��اج عن�صر�ً  و�صع عدم  يعد 

مما  �حلديثة،  �لهو�تف  يف  �أ�صا�صياً 

مينحك فرة ر�حة ق�صرة من في�ض 

 )Notifications( �الإخ��ط��ار�ت 

ب��دون  هاتفك  تهز  م��ا  ع���ادًة  �ل��ت��ي 

توقف.

وك���ان���ت ه����ذه م��ي��زة �أ���ص��اف��ت��ه��ا 

عام  يف   iOS 6 �إىل  �أوالً   Apple
2012. و��صتغرقت Google وقتها 
و�أ�صفتها �إىل نظام �لت�صغيل �خلا�ض 

�إط����ق  م���ع   2014 ع���ام  يف  ب��ه��ا 

.Android 5.0 Lollipop
* حتديثات عرب و�ي وفاي

وبالعودة �إىل عام 2011، عندما 

�أ�صدرت Apple iOS 5، �الإ�صد�ر 

�خلا�ض  �لت�صغيل  نظام  من  �الأول 

ب��ه��ا و�ل�����ذي مي��ك��ن حت��دي��ث��ه عرب 

بتو�صيل  مطالبتك  دون   Wi-Fi
هاتفك بجهاز كمبيوتر ومز�منته مع 

.iTunes
ر�ئعاً يف  كذلك، كان هذ� �إجناز�ً 

Wi- ذلك �لوقت، نظر�ً الأن �صبكة

Fi مل تكن بال�صرعة �لتي هي عليه 
كبرة  �صيحة  تكن  مل  لكنها  �الآن. 

 Android م�صتخدمو  ك��ان  فقد 

�أجهزتهم  بتحديث  بالفعل  يقومون 

بذ�ت �لطريقة لعدة �صنو�ت

* �لكامر� �الأمامية )�صلفي(

و�صلت �أبل �إىل هذه �مليزة �أوالً �إذ 

 2010 يونيو  من   iPhone 4 كان 

لكن  �أم��ام��ي��ة،  ب��ك��ام��ر�  �الأول  ه��و 

هو�تف Android مل حت�صل على 

حتى  �صيلفي  لكامر�  ر�صمي  دع��م 

 Android 2.3 Gingerbread
دي�صمرب من  �إط�قه يف  �لذي مت   ،

نف�ض �لعام.

لطرح  �أم�����ازون  ���ص��رك��ة  تخطط 

ع�متها  ي��ح��م��ل  �ل����ذي  ت��ل��ف��ازه��ا 

يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �لتجارية 

�أقرب وقت يف �صهر �أكتوبر.

و�أط����ل����ق����ت �ل�������ص���رك���ة ت��ل��ف��از 

�ل��ه��ن��د  يف   AmazonBasics
�أو�خ����ر �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي. وت��ع��اون��ت 

�ل�صركة �أي�ًصا مع �ل�صركات �مل�صنعة 

�الأخرى لبيع �أجهزة �لتلفاز ح�صرًيا 

مع برنامج Fire TV �ملدمج. ولكن 

�لع�مة  د�ئًما  حتمل  �لنماذج  هذه 

مثل  �مل�صنعة،  لل�صركة  �لتجارية 

�الأمريكي  �الإط����ق  وك��ان  تو�صيبا. 

قيد �لعمل منذ ما يقرب من عامن 

 Amazon م��ن  ف��رًق��ا  ويت�صمن 

.Lab126 و Devices
عم�قة  �لتلفاز  �إط����ق  وي�صع 

مناف�صة  يف  �الإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 

�الإلكرونيات  �صركات  مع  مبا�صرة 

�صام�صوجن  ذل��ك  يف  مب��ا  �الأخ����رى، 

و�صوين و�إل جي، �لتي تبيع �أجهزتها 

يف كثر من �حلاالت من خ�ل �صوق 

�أمازون عرب �الإنرنت.

�لنماذج  ت��ك��ون  �أن  �ملتوقع  وم��ن 

عبارة عن �أجهزة تلفاز ذ�ت �صا�صات 

�إن�ض.   75 �إىل   55 نطاق  كبرة يف 

ومن �ملقرر �أن يتم �إط�قها يف �أقرب 

ولكن  �أكتوبر.  �صهر  يف  وقت ممكن 

�ختناقات  م��ن  ي��ع��اين  ك��ان  �ل��ط��رح 

لوج�صتية.

جهاز  على  �أي�ًصا  �أم��ازون  وتعمل 

بت�صميمه  ت��ق��وم  منف�صل  ت��ل��ف��از 

�ل�صركة  تلفاز  ت�صنيع  ويتم  د�خلًيا. 

�مل��ب��اع يف �ل��ه��ن��د يف ذل���ك �ل��ب��ل��د، 

 Fire ت�صغيل  بنظام  يتميز  وه��و 

�لتحكم  �أدو�ت  �إىل  باالإ�صافة   TV
�ل�صوتية �أليك�صا.

ويباع �إ�صد�ر 55 �إن�ض حالًيا بنحو 

588 دوالر، بينما تبلغ تكلفة �إ�صد�ر 
50 �إن�ض نحو 506 دوالر�ت.
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أبل ستطلق »ميزة خارقة« 
في هاتف آيفون.. ستغير 
مفهوم االتصاالت عالميًا

�الت�صال  تقنية  13 على  �آيفون  يحتوي هاتف  �أن  �ملتوقع  من 

و�ملعروفة  منخف�ض  �أر���ص��ي  م��د�ر  يف  �ل�صناعية  �الأق��م��ار  عرب 

با�صم )LEO( لل�صماح للم�صتخدمن باإجر�ء مكاملات  �خت�صار�ً 

و�إر�صال ر�صائل يف مناطق ال حتتوي على تغطية �صبكات �جليل 

�لر�بع و�خلام�ض، وفقاً ملحلل �أبل �ل�صهر و�ملوثوق، مينغ ت�صي كو.

 13 �آيفون  ت�صكيلة  �أن  كو  �أو�صح  للم�صتثمرين  م�حظة  ويف 

�ل�صناعية  باالأقمار  �الت�صال  على  قادرة  �أجهزة  على  �صتحتوي 

�إذ� مت متكينه با�صتخد�م ميز�ت �لربنامج ذ�ت �ل�صلة،   .LEO
و�إر�صال  مكاملات  �إج��ر�ء   13 �آيفون  مل�صتخدمي  ذلك  يتيح  فقد 

ر�صائل دون �حلاجة �إىل �ت�صال خلوي.

 60 �إك�ض  كو�لكوم  ب�صريحة  يتميز   13 �آيفون  �إن  يُقال  كما 

�الأق��م��ار  ع��رب  �الت�����ص��االت  تدعم  �لتي  �ملخ�ص�صة  �الأ�صا�صية 

�ل�صناعية. فيما يبدو �أن �صركات �لهو�تف �لذكية �الأخرى تنتظر 

 X65 حالياً حتى عام 2022 العتماد �صريحة �لنطاق �الأ�صا�صي

�ل�زمة لتنفيذ وظائف �الت�صاالت عرب �الأقمار �ل�صناعية.

SpaceX، ممول الت�صال  ل�  �لتابعة  �صتارلينك  �صركة  وتعد   

عرب  �الت�صال  خدمة  م��زود  �إن  يُقال  ولكن   ،LEO �الإن��رن��ت 

�أبل  مع  يتعاون  �أن  �ملرجح  »من  �لذي   LEO �ل�صناعية  �الأقمار 

من حيث �لتكنولوجيا وتغطية �خلدمة« هي �صركة غلوبال �صتار. 

 n53 كما يُزعم �أن كو�لكوم تعمل مع غلوبال �صتار لدعم �لنطاق

يف رقائق �لنطاق �الأ�صا�صي X65 �مل�صتقبلية، وفقاً ملا ذكره موقع 

»MacRumors«، و�طلعت عليه »�لعربية.نت«.
 LEO �ت�صال  لتوفر  �صيناريو«  »�أب�����ص��ط  �أن  ك��و  و�أو���ص��ح 

للم�صتخدمن هو ما �إذ� كان م�صغلو �صبكات �لهاتف يعملون مع 

غلوبال �صتار.

هذ� يعني �أن عم�ء م�صغل �ل�صبكة �ل�صريك ميكنهم ��صتخد�م 

غلوبال  ب�  �خلا�صة  �ل�صناعية  �الأقمار  عرب  �الت�صاالت  خدمة 

�ل�صبكة  م�صغل  من خ�ل  مبا�صرًة   13 �آيفون  هاتف  على  �صتار 

�خلا�ض بهم دون �حلاجة �إىل عقود �أو مدفوعات �إ�صافية.

و�أ�صاف كو �أن �الت�صاالت باالأقمار �ل�صناعية LEO هي تقنية 

من   mmWave 5G �خلام�ض  �جليل  بتقنية  مقارنتها  ميكن 

من  ت�صتفيد  قد  �أبل  و�أن  �ل�صبكات  �صناعة  على  تاأثرها  حيث 

ك� �لتقنيتن.

وقال كو �إن �صركة �أبل »متفائلة« ب�صاأن �جتاه �الت�صاالت عرب 

يف  و�لتطوير  للبحث  حمدد�ً  فريقاً  و�صكلت  �ل�صناعية  �الأقمار 

�لتقنيات �ملتعلقة به »منذ بع�ض �لوقت«.

�الأق��م��ار  �ت�صاالت  جللب  خطط  لديها  �ل�صركة  �أن  يُعتقد 

»لتوفر  �مل�صتقبل  �الأجهزة يف  من  �ملزيد  �إىل   LEO �ل�صناعية 

جتارب مبتكرة«.

قد ي�صمل ذلك جهاز عر�ض �لو�قع �ملختلط �ملثبت على �لر�أ�ض 

�مل�صتقبلية، وغرها من ملحقات  �لكهربائية  �أبل، و�صيارتها  من 

�إنرنت �الأ�صياء، وفقاً ل� كو.

ميزات لم تكن تعرفها..
Android و iOS سرقوا من بعضهما

أمازون تخطط إلطالق تلفاز يحمل عالمتها التجارية



الب�شرية  التنمية  وحدة  تنظم   

ال��ب��ح��ث��ي يف  ال��ت��م��ي��ز  يف م���رك���ز 

والريا�شيات«  العلوم  تعليم  تطوير 

الثالثة  حلقتها  الإثنني  غداً  اأفكر« 

حلقات  �شل�شلة  �شمن  املئتني  بعد 

ال��ن��ق��ا���ش ال��ت��ي ي��ع��ق��ده��ا امل��رك��ز 

ت��ع��ري��ف   « ب���ع���ن���وان:  اأ���ش��ب��وع��ي��اً 

 « املنظومة  دار  بيانات  بقواعد 

عبدهلل  الأ�شتاذ  امل��درب  يقدمها 

لتقنية  املنظومة  دار  من  اجلابري 

من�شة  ع��ل��ى  وذل���ك   ، امل��ع��ل��وم��ات 

ال��راب��ط  ع��ر  الف��را���ش��ي��ة  زوم 

https://zoom. ال����ت����ايل: 

  us/j/95616139177

حلقة نقاش 
حول تعريف 

بقواعد بيانات دار 
المنظومة.. غدًا

اأ�شتقبل املدير التنفيذي لرنامج 

نا�شر  ال��دك��ت��ور  ال�شامل  ال��و���ش��ول 

املا�شي،  الثنني  العجمي،  �شعد  بن 

والتحرير  الإدارة  ع��ل��ى  امل�����ش��رف 

الدكتور  اجلامعة  ر�شالة  ب�شحيفة 

بح�شور  املطريي،  �شعود  بن  مطلق 

ال�شحيفة  يف  التحرير  رئي�ش  نائب 

عبدالعزيز  ب��ن  ���ش��ام��ي  الأ���ش��ت��اذ 

تباحث  الإجتماع  وخ��ال  الدخيل. 

امل�شرك  ال��ت��ع��اون  �شبل  ال��ط��رف��ان 

من�شوبي  خدمة  �شاأنه  م��ن  وال���ذي 

العاقة،  ذوي  من  اجلامعة  وزوار 

وت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ات م��ت��ن��وع��ة ل��ذوي 

ب��رام��ج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإع���اق���ة، 

توعوية م�شتمرة.

واتفق الطرفان اإىل اقامة جائزة 

للمكفوفني  الع���ام���ي  الب������داع 

من  بتنظيم  اململكة  م�شتوى  على 

بالتعاون  اجلامعة  ر�شالة  �شحيفة 

مع الدكتور نا�شر العجمي. وجاءت 

جزء  املكفوفني  كون  اجلائزة  فكرة 

مهم من ن�شيج املجتمع، وله قدرات 

ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف دف����ع الق��ت�����ش��اد 

والتنمية الوطنية.

اإىل  اجل��ائ��زة  من  الهدف  وي��اأت��ي 

تقدمي فئة املكفوفني للمجتمع وابراز 

اإبداعاتهم يف جمال �شناعة املحتوى 

على  املكفوفني  وحتفيز  الإعامي، 

و�شناعة  الإع��ام��ي��ة  املهن  خو�ش 

امل��ح��ت��وى وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 

تدريب  برامج  توفري  اإىل  احلاجة 

املجال  يف  للعمل  املكفوفني  وتاأهيل 

الإعامي.

وت��ت��م��ح��ور اجل����ائ����زة يف ع��دة 

تاأليف  امل��ق��الت،  ككتابة  م�شارات 

ال�شبكات  حمتوى  �شناعة  الكتب، 

ال�شوتي،  وال��ت��دوي��ن  الجتماعية، 

الفيديو الإبداعي.

يذكر اأن برنامج الو�شول ال�شامل 

يعد م�شروعاً نوعياً باجلامعة لتهيئة 

من  الإعاقة،  لذوي  الداعمة  البيئة 

الدولية  باملعايري  الل��ت��زام  خ��ال 

اأو  معمارية  ع��وائ��ق  اأي��ة  تذليل  يف 

امل�شاركة  ل�شمان  تعليمية  اأو  تقنية 

للجميع،  نحو جامعة  التحول  ودعم 

هيئة  اأع�شاء  تزويد  اإىل  بالإ�شافة 

لتدريب  الكافية  باخلرة  التدري�ش 

وتاأهيل ذوي الإعاقة للتعليم والتعلم 

يف بيئة يتمتعون فيها بال�شتقالية.

وي��ع��م��ل ال���رن���ام���ج م���ن خ��ال 

ع��ل��ى حتقيق  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وح���دات���ه 

لل�شوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  اه���داف 

فيما  وروؤيتها  والأكادميية  التعليمية 

والطالبات  الطاب  بدعم  يخت�ش 

خال  من  باجلامعة  الإع��اق��ة  ذوي 

حيث  املختلفة،  ب��وح��دات��ه  ال��ع��م��ل 

اأه���داف  م��ن  جمموعة  حتقيق  مت 

اخلطة ال�شنوية للرنامج واملتوافقة 

لل�شوؤون  اجلامعة  وكالة  اأهداف  مع 

التعليمية والأكادميية.
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اللتزام بالتباعد بني الطالب يف  قاعات كلية الآداب

انطالق أسبوع تهيئة الطالب 
المستجدين من ذوي اإلعاقة 

د�شن عميد �شوؤون الطاب الدكتور علي الدلبحي برنامج اأ�شبوع تهيئة 

ذوي  الطاب  مركز  نظمه  والذي  الإعاقة،  ذوي  امل�شتجدين من طاب 

الإعاقة، وذلك بهدف تهيئة الطاب مع احلياة اجلامعية. 

تعريفي عن  ركن  اإقامة  منها  الأن�شطة  العديد من  الرنامج  وت�شمن 

مبقر  الطاب  ا�شتقبال  حفل  واإقامة  امل�شركة،  ال�شنة  بعمادة  املركز 

اإىل زيارة مكتبة امللك �شلمان املركزية، ومقر برنامج  بالإ�شافة  املركز، 

وقامت  اجلامعة.  ملعامل  (باحلافلة)  تعريفية  وجولة  ال�شامل،  الو�شول 

وحدة العاقات العامة والإعام يف مكتبة الأمرية �شارة بنت عبداهلل بن 

في�شل اآل �شعود بعمل ور�شة عمل تعريفية بخدمات املكتبة عن بعد عر 

برنامج zoom  للطالبات و امل�شتجدات.

التطوير والجودة 
تستحدث التميز 

المؤسسي وقياس 
األداء

اعتمد معايل رئي�ش اجلامعة الدكتور 

بدران العمر الهيكل التنظيمي املُحدث 

لعمادة التطوير واجلودة بوكالة اجلامعة 

جديدة  وحدات  ثاث  ا�شتحداث  يت�شمن  والذي  والتطوير،  للتخطيط 

ووحدة  املوؤ�ش�شي،  الأداء  قيا�ش  ووح��دة  املوؤ�ش�شي،  التميز  وحدة  هي: 

وجه  جهته  ومن  اجلودة،  واأنظمة  الأكادميي  لاعتماد  الرقمي  التحول 

ولوكيل  اجلامعة،  رئي�ش  ملعايل  ال�شكر  واجل��ودة  التطوير  عمادة  عميد 

اجلامعة للتخطيط والتطوير. 

المجلس العلمي يعقد اجتماعه األول  
الأول  اجتماعه  املا�شي  الثنني  يوم  باجلامعة  العلمي  املجل�ش  عقد 

 ZOOM CLOUD تطبيق  عر  وذلك   ، ه�   1443 الدرا�شي  للعام 

Meeting  الإلكروين.
وناق�ش املجل�ش خال الجتماع الذي تراأ�شه وكيل اجلامعة للدرا�شات 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي، ثمانية و ثمانون مو�شوعاً 

خا�شاً بالرقية و التعيني.

اأحمد  بن  عبداملح�شن  الدكتور  العلمي  املجل�ش  اأم��ني  بذلك  �شرح 

اأن املجل�ش اتخذ تو�شيات برقية �شتة وثاثون من  البداح، واأ�شار اإىل 

اأع�شاء هيئة التدري�ش ، وعدد من التعينات و ال�شتعانة.

يتخللها دورة تدريبية

كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي 
لإلسعافات األولية.. غدًا

الثنني  يوم  الأولية  لاإ�شعافات  العاملي  باليوم  التمري�ش  كلية  حتتفل 

13 �شبتمر 2021م وذلك يف اإطار اهتمامها بالتوعية والتثقيف ملن�شوبي 
الكلية من الق�شمني.

باأن  الرا�شد  بنت حممد  مي  الدكتورة  التمري�ش  كلية  عميد  واأك��دت 

املنا�شبات  وا�شتغال  والتثقيف  التوعية  يف  بالغاً  اهتماماً  اأولت  الكلية 

العاملية لاأيام ال�شحية لتوعية من�شوبي الكلية واملجتمع. 

هيئة  مع  وبال�شراكة  قامت  الكلية  اأن  التمري�ش  كلية  عميد  وبينت 

يف  الراغبني  ملن�شوبيها  تدريبية  دورة  باإعداد  ال�شعودية  الأحمر  الهال 

تعلم الإ�شعافات الأولية.

تعاون مشترك بين » رسالة الجامعة« و »الوصول الشامل«
�أتفقا على �إقامة م�سابقة للمكفوفني


