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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

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

قبول أكثر من  13الف طالب وطالبة

�صرح عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل الدكتور �سعد بن حمد بن عمران
�أن العمادة � مَ َّ
�ت بحمد اهلل وتوفيقه �أعمال القبول لهذا العام اجلامعي
أت� ْ
1443هـ وفقاً للأعداد وال�شروط التي �أقرها جمل�س اجلامعة ،وا�ستمراراً
للجهود املبذولة؛ فقد كثفت العمادة ا�ستعداداتها ملو�سم القبول منذ
منت�صف الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي  1442هـ وتهيئته لي�شمل
عدة جوانب� ،أبرزها :درا�سة املعايري املعتمدة للقبول ،والأعداد املقرتحة
للقبول ،وجتهيز بوابات القبول الإلكرتونية ،و�صوالً للتهيئة لبداية العام
الدرا�سي .وقد تكللت هذه اجلهود وهلل احلمد بقبول �أكرث من ثالثة ع�شر
ٍ
وطالبة على درجات البكالوريو�س والدبلوم وامل�شارك من خالل
طالب
�ألف
ٍ
�آليات و�إجراءات قبول متطورة ،ودعم فني و�أكادميي متوا�صل ،مفيداً �أن
القبول �شمل خمتلف �شرائح املجتمع مبن فيهم ذوي الإعاقة �أمثال الطلبة
املكفوفني وال�صم و�ضعاف ال�سمع� ،إ�ضافة لتحقيق رغبات قبول الفئات التي
�شملتهم التوجيهات ال�سامية مثل �أبناء ال�شهداء ومن يف حكمهم.
اال�ستعداد للقبول
وقد �أو�ضح عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل �أنه وبتوجيهات معايل رئي�س
اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ومتابعة من وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية-رئي�س اللجنة الدائمة للقبول الدكتور حممد
بن �صالح النمي بد�أت اال�ستعدادات ملو�سم القبول منذ وقت مبكر� ،سواء
على م�ستوى �أعمال جلان القبول املوحد للجامعات احلكومية يف الريا�ض،
�أو على م�ستوى جتهيز بوابات القبول الإلكرتونية اخلا�صة باجلامعة.
التفا�صيل �صـ 9-8

التوجهات البحثية لجامعتي «الملك سعود» و «اإلمارات»  03تعاون بين « رسالة الجامعة» و «الوصول الشامل» 12
مذكرة تفاهم مع جمعية اليسر

نياب ًة عن معايل رئي�س اجلامعة
وق����ع وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ال��دك��ت��ور
ع��ب��داهلل ال�سلمان �صباح الأح��د
املا�ضي مذكرة تفاهم بني كر�سي
ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي وت��ن��م��ي��ة البيئة
والغطاء النباتي وجمعية الي�سر
والنباتات ال�صحراوية ،مثلها يف
التوقيع �سمو الأمري متعب بن فهد
بن في�صل �آل �سعود رئي�س جمل�س
�إدارة اجل��م��ع��ي��ة ،بح�ضور وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث

العلمي الدكتور خالد احلميزي،
وعميد البحث العلمي الدكتور
حممد الوابل ،وعميد كلية العلوم
ال��دك��ت��ور زي���د ال��ع��ث��م��ان ،ووك��ي��ل
الكرا�سي البحثية ال��دك��ت��ور بدر
الهجهوج ،وامل�شرف على الكر�سي
ال��دك��ت��ورة �أ���س��م��اء احل��ق��ي��ل ،فيما
ح�ضر من جانب اجلمعية ك ً
ال من
الأ�ستاذ حممد املحي�سن ،والدكتور
نا�صر اخلليفة ،وال��ل��واء متقاعد
�سعيد احلزنوي ،واملهند�س ماجد

ال��ن��غ��ي��م�����ش ،وامل��ه��ن��د���س ج��ا���س��م
ال�شمري .وق��د عرب �سمو الأم�ير
متعب بن فهد بن في�صل �آل �سعود
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية عن
�سعادته بلقاء وكالء جامعة امللك
�سعود واحل�ضور  ،لدعم امل�شاركة
املجتمعية بني اجلامعة وجمعية
الي�سر وال��ن��ب��ات��ات ال�صحراوية،
وجمعية البيئة ومكافحة الت�صحر.
التفا�صيل �صـ 3

فريق بحثي بجامعة اآلداب تستقبل طالبها وتتابع سير
الملك سعود يكشف
العملية التعليمية
عن خيارات طبيعية
واعدة ضد «كورونا»

وا�صل الفريق البحثي بجامعة
امللك �سعود برئا�سة الدكتور حممد
العجمي يف ا�ستكمال اجلهود التي
يقوم بها الفريق يف م�سح ت�أثري
امل��ك��ون��ات ال��ف��ع��ال��ة يف امل��ك��م�لات
الغذائية والأغذية الوظيفية على
ف�يرو���س ك��وف��ي��د ١٩-با�ستعمال
�أنظمة النمذجة اجلزيئية ،حيث
مت حتديد جمموعة من املركبات
الطبيعية ذات ت�أثريات قوية على
منع تكاثر الفريو�س.
و�أ���س��ف��رت درا����س���ات النمذجة
عن تر�شيح جمموعة من املركبات
الطبيعية ذات ت����أث�ي�رات مثبطة
ل���ل�ب�روت���ي���ن���ات ال��ل�ازم����ة ل��ت��ك��اث��ر
التفا�صيل �صـ 5
الفريو�س.

انعقاد مجلس الجامعة

�أ�ستقبلت كلية الآداب بجامعة امللك �سعود طالبها بعد انقطاع ا�ستمر
نحو عام ون�صف ب�سبب الإجراءات االحرتازية التي �أتخذتها حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني ،ملواجهة وباء كورونا «كوفيد  »19حيث قامت الكلية
مبجموعة من الأن�شطة واملبادرات لتطبيق الإجراءات االحرتازية و�ضمان
�سري العملية التعليمية ح�ضورياً.
�شكلت كلية الآداب جلنة متابعة �ضوابط و�إجراءات �سري العملية التعليمية
برئا�سة عميد الكلية الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود ،بد�أت اللجنة عملها
مع بداية العام الدرا�سي لتحديد �آلية ا�ستقبال الطالب للعودة للدرا�سة
ح�ضورياً مع الأخذ بالتدابري الوقائية ال�صحية مبا يحافظ على �سالمة
�أبنائنا وبناتنا من الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني مع مراعاة
حتقيق �أهداف العملية التعليمية.
وذكر عميد كلية الآداب الدكتور نايف �آل �سعود �أن عمل اللجان م�ستمر
ب�شكل دوري ول��ن يتوقف حيث تعمل على مراقبة ومتابعة تطبيقات
الإجراءات االحرتازية و�سري العملية التعليمية احل�ضورية لطلبة الكلية بناء
على ما يرد �إليها يف التقارير الدورية من الأق�سام واللجان ذات االخت�صا�ص
للتعامل مع كل احليثيات ،ومن ثم تقدمي تقاريرها الأ�سبوعية للجهات
املخت�صة يف اجلامعة.
التفا�صيل �صـ 6

 1280مبتعثًا من الجامعة
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الوصول الشامل يستقبل وفد
من مركز الملك سلمان
ألبحاث اإلعاقة

التقى املدير التنفيذي لربنامج الو�صول ال�شامل الدكتور نا�صر العجمي
م�ؤخراً بوفد من فريق عمل مركز امللك �سلمان البحاث الإعاقة ،وذلك يف مقر
برنامج الو�صول ال�شامل ،حيث تباحث الطرفان حول �سبل تعزيز العالقات
بني الطرفني ،ال�سيما يف جمال خدمة ذوي الإعاقة.
كما تناول الطرفان �سبل التعاون امل�شرتك لتمكني ذوي الإعاقة يف �شتى
املجاالت.
ويف نهاية الزيارة �أطلع الوفد على و�سائل الو�صول ال�شامل وتطبيقاتها
بجامعة امللك �سعود ،وا�ستعرا�ض جمموعة من املبادرات النوعية التي �سيتم
تنفيذها يف امل�ستقبل.

تكريم سفراء الجودة بعمادة
التطوير والجودة
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العمر يرعى برنامج نعود لننطلق

برعاية معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر ،نظمت
ع���م���ادة ����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ممثلة
مبركز التوجيه واالر�شاد الطالبي
باجلامعة م ��ؤخ��راً برنامج (نعود
لننطلق ).
وبهذه املنا�سبة �أكد عميد �ش�ؤون
ال��ط�لاب الدكتور علي ب��ن كناخر
الدلبحي �أن الربنامج ي�أتي �ضمن
باكورة من الربامج والأعمال الذي
يحر�ص مركز التوجيه واالر���ش��اد
الطالبي على تنفيذها لهذا العام
 ،1443وذلك جت�سيداً للدور الذي
يقدمه املركز يف املجال التوعوي

والتثقيفي واالر�شادي ،م�شرياً اىل
�أن الربنامج �سيتخلله جمموعة من
املحا�ضرات وور�ش العمل وحلقات
النقا�ش واحلمالت الإعالمية مما
ي�سهم ذلك يف تهيئة ابنائنا الطلبة
لعودة �آمنة على مقاعد الدرا�سة.
وب�ين عميد ���ش��ؤون الطالب �أن
رعاية معايل رئي�س اجلامعة لهذا

الربنامج ي�أتي من حر�ص معاليه
و�إدارة اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى االه��ت��م��ام
يف دعم ما تقوم به عمادة �ش�ؤون
الطالب وادارات��ه��ا يف بناء ر�ؤيتها
اال�سرتاتيجية ،وام��ت��داداً للعناية
امل�ستمرة واالهتمام الدائم بتذليل
كافة ال�صعوبات التي تواجه طلبة
اجلامعة والعمل على تطويرهم

معرفياً و�سلوكياً ،متمنياً ب�أن تكون
ه��ذه امل��ب��ادرات وال�برام��ج �سبي ً
ال
للمناف�سة يف ال��ري��ادة والتميز يف
العمل االر�شادي.
ويهدف الربنامج ال��ذي �أنطلق
ب��ح�����ض��ور ع���دد م��ن ال��ط�لاب �إىل
تهيئة الطلبة للعودة احل�ضورية
الآمنة.

مسابقة المشاريع في قسم التخطيط العمراني

ت�أكيداً على ج��ودة الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة باجلودة يف جامعة
امللك �سعود ممثلة يف عمادة التطوير واجل��ودة التي توىل اهتماما كبريا
بتنمية مهارات وقدرات من�سوبيها ومن ثم من�سوبي اجلامعة يف املجاالت
املتعددة ذات العالقة بالتطوير واجلودة كرمت الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة م�ؤخراً عميد عمادة التطوير واجلودة الدكتور مبارك
بن هادي القحطاين (�سفري جودة م�ست�شار) ،كما مت تكرمي كل من امل�شرف
على وحدة املوا�صفات واملقايي�س بالعمادة الدكتور �صالح العنزي (�سفري
جودة م�ست�شار) ،وم�ساعدة وكيلة عمادة التطوير واجلودة وامل�شرفة على
�إدارة التخطيط التطويري الدكتورة م�شاعل املقبل (�سفري جودة م�ست�شار).

خطة تسويق لبرامج الماجستير
التنفيذي بعلوم الرياضة

�أعتمدت جلنة الت�سويق بكلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين م�ؤخراً
خطة ت�سويق برامج املاج�ستري التنفيذي و�آلية تطبيقها ،جاء ذلك خالل
االجتماع الذي ح�ضره عميد الكلية الدكتور طارق بن علي ال�صاحلي بقاعة
االجتماعات الرئي�سة بالكلية.
و�أ�شاد الدكتور ال�صاحلي بهذه اخلطوة التي قامت بها جلنة الت�سويق،
م�شدداً على �أهمية تنوع قنوات الت�سويق لتحقيق الأهداف اال�ستثمارية
للجامعة م�ستقبال.

براءة اختراع لـ د .الوكيل و د.
التويجري

جنح فريق علمي من جامعة امللك امللك �سعود ،يف ت�سجيل براءة اخرتاع
م�سجلة ر�سمياً يف مركز براءات االخرتاع يف الواليات املتحدة الأمريكية،
لنظام بث قائم على امل�صنفات متعددة ال�سمات ل�شبكات املركبات املخ�ص�صة.
ويت�ألف الفريق العلمي الذي ح�صل على ب��راءة االخ�تراع التي �سجلت
عاملياً يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية م��ؤخ��راً من ع�ضو هية التدري�س
بق�سم علوم احلا�سب الدكتور �سامي الوكيل ،والدكتور ه�شام التويجري،
باال�شرتاك مع م�ساعد الباحث �سابقا يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات
الدكتور بر�ستيجو اجوجن والدكتور الهادي اجون مبركز التميز البحاث
�شبكات التح�س�س بجامعة تبوك.

�أق���ام ق�سم التخطيط العمراين
بكلية العمارة والتخطيط م��ؤخ��راً
م�سابقة «�أف�ضل م�شروع يف ق�سم
التخطيط العمراين» ،بهدف دعم
العملية التعليمية والأكادميية.
وتناولت امل�شاريع العمرانية للف�صل
الدرا�سي الثاين لعام  1442جمموعة
م��ن املوا�ضيع ال��ت��ي تخدم ال��ر�ؤي��ة
الوطنية ،وروعي فيها اختيار االت�ساق
م��ع امل���ه���ارات امل��ع��رف��ي��ة واخل�ب�رات

الرتاكمية للطالب والطالبات ،ومن
منطلق تعزيز التناف�سية وحتفيز
�أع�����ض��اء هيئة التدري�س والطالب
والطالبات ج��اءت امل�سابقة �ضمن
ثالث حماور رئي�سية وهي :احل�ضور
املتميز للمناق�شة وف��از فيها مقرر
( 440ت��خ��ط) م��ن خ�لال امل�شروع
الثاين بتن�سيق الدكتور الدكتور طارق
جالل حبيب و املهند�س فهد العنزي،
ويف الإدارة املثالية للمناق�شة فاز فيها

مقرر ( 561تعم) �ضمن امل�شروع
الأول بتن�سيق ال��دك��ت��ورة الدكتورة
حنان �أحمد و املهند�سة �أ�سماء �آل
مالح ،ويف �أف�ضل عرو�ض طالبية فاز
مقرر ( 495تخط) �ضمن م�شروع
التخرج بتن�سيق الدكتور الدكتور
زي��اد علم الدين و الدكتور �سليمان
البهيجان و املهند�س فهد الع�ضيلة.
ومنحت اجلوائز بناء على درا�سة
جميع التقارير املقدمة للق�سم من

خالل جلنة خا�صة� ،صرح بذلك رئي�س
ق�سم التخطيط العمراين الدكتور
وليد الزامل الذي ا�شاد بدور عميد
الكلية الدكتور عبدالعزيز الدغي�شم،
وتقدمي التوجيهات لتحفيز الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وامل�ساهمة
يف م�شاريع عمرانية نوعية ومبا
يتوافق مع ر�ؤية جامعة امللك �سعود
يف حتقيق الريادة العاملية والتميز يف
بناء جمتمع املعرفة.

د.الدلبحي يكرم المشاركين في برنامج تطوير
القيادات للطلبة الموهوبين
كرم عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور
ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي م����ؤخ���راً ال��ط�لاب
امل�شاركني بربنامج تطوير القيادات
للطلبة املوهوبني يف املرحلة الثانوية
حت���ت ع���ن���وان «ط��ل��ب��ة ال���ي���وم ق���ادة
امل�ستقبل» ،و�سط ح�ضور مدير عام
االدارة العامة للموهوبني ب���وزارة
التعليم الدكتور في�صل العامري.
وجاء تكرمي الطالب بعد اختتام
فعاليات الربنامج يوم اخلمي�س 18
حم��رم 1443هـ  ،وال���ذي نظمته

عمادة �ش�ؤون الطالب بالتعاون مع
وكالة وزارة التعليم للربامج التعليمية،
و����ش���ارك ف��ي��ه ع���دد م���ن ال��ط�لاب
املوهوبني من خمتلف مناطق اململكة،
وذلك يف قاعة الدروازة.
يذكر �أن الربنامج �أقيم على مدار
� 5أي��ام و�شمل العديد من الربامج
التدريبية وه��ي اكت�شاف ال���ذات،
واكت�شاف االخرين وبيئات العمل،
وقيادة التغيري التنظيمي ،واح��راز
التقدم ال�شخ�صي واملهني.

قسم ادارة السياحية والفندقية يستقبل المدير العام
لمجموعة فنادق إنتركونتينتال

زار املدير العام مبجموعة فنادق
�إنرتكونتينتال يف اململكة العربية
ال�سعودية والبحرين ،م�ؤخراً ق�سم
الإدارة ال�سياحية والفندقية ،ذلك

مل��ن��اق�����ش��ة امل��وا���ض��ي��ع امل��ه��م��ة ذات
االه��ت��م��ام امل�شرتك ب�ين الطرفني،
وتفعيل ت��دري��ب ط�لاب الق�سم يف
جمموعة فنادق انرتكونتينتال.

ح�ضر االجتماع من ق�سم الإدارة
ال�سياحية والفندقية الدكتور �سلمان
العتيبي ،الدكتور خالد ال�صميت،
الدكتور �أحمد ال�شيحة ،الدكتور عماد

النا�صر ،الدكتور طالل �أب��و هليبه،
وم��ن ج��ان��ب ف��ن��ادق انرتكونتينتال
مدير املوارد الب�شرية الأ�ستاذ �سعد
الأحمري.
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أخبار

مذكرة بين كرسي التغير المناخي وجمعية نبات اليسر

نياب ًة عن معايل رئي�س اجلامعة
وقع وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل
ال�����س��ل��م��ان ���ص��ب��اح الأح����د املا�ضي
م��ذك��رة تفاهم ب�ين كر�سي التغري
امل��ن��اخ��ي وتنمية البيئة وال��غ��ط��اء
النباتي وجمعية الي�سر والنباتات
ال�صحراوية ،مثلها يف التوقيع �سمو
الأمري متعب بن فهد بن في�صل �آل
�سعود رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية،
بح�ضور وكيل اجلامعة للدرا�سات

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احلميزي ،وعميد البحث العلمي
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���واب���ل ،وعميد
كلية العلوم الدكتور زيد العثمان،
ووكيل الكرا�سي البحثية الدكتور
ب���در ال��ه��ج��ه��وج ،وامل�����ش��رف على
الكر�سي الدكتورة �أ�سماء احلقيل،
فيما ح�ضر م��ن ج��ان��ب اجلمعية
ك� ً
لا من الأ�ستاذ حممد املحي�سن،
والدكتور نا�صر اخلليفة ،واللواء

متقاعد �سعيد احلزنوي ،واملهند�س
ماجد النغيم�ش ،واملهند�س جا�سم
ال�شمري .وق��د ع�بر �سمو الأم�ير
متعب بن فهد بن في�صل �آل �سعود
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية عن
�سعادته بلقاء وك�لاء جامعة امللك
�سعود واحل�ضور  ،لدعم امل�شاركة
املجتمعية ب�ين اجل��ام��ع��ة وجمعية
ال��ي�����س��ر وال��ن��ب��ات��ات ال�����ص��ح��راوي��ة،
وجمعية البيئة ومكافحة الت�صحر،

وتوقيع م��ذك��رة التفاهم والتعاون
ل��ل�����ش��راك��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة بني
اجل��ان��ب�ين ،للم�ساهمة يف م��ب��ادرة
ال�سعودية اخل�ضراء ومبادرة ال�شرق
الأو����س���ط الأخ�����ض��ر ،وف��ق �اً ل��ر�ؤي��ة
اململكة والتوجيهات الكرميه من
م��والي خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
و�سمو ويل العهد  .حفظهم اهلل
ف��ي��م��ا ذك�����ر وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
وج��ام��ع��ة الإم������ارات ور���ش��ة عمل
تعريفية م�شرتكة للباحثني من
اجل��ام��ع��ت�ين ي����وم اخل��م��ي�����س 26
�أغ�����س��ط�����س 2021م ا���س��ت��ع��ر���ض
م��ن خ�لال��ه��ا الأول���وي���ات البحثية
للجامعتني ,والتي بدورها �ساهمت
يف ب��ن��اء ت��ع��اون ب��ح��ث��ي ق���وي بني
اجل��ام��ع��ت�ين وق���د ح�ضر ال��ور���ش��ه
نخبة م��ن العلماء و�أع�����ض��اء هيئة
ال��ت��دري�����س و�أق��ي��م��ت ال��ور���ش��ة عرب
املن�صة الإفرتا�ضية )(ZOOM
باللغة الإجنليزية.
�أدار اجلل�سة الأ���س��ت��اذ �سلطان
احل��ج��ي  -خ��ب�ير ال�����ش��راك��ات من
جامعة الإمارات العربية املتحدة.
وق��د �أل��ق��ى كلمات االفتتاح كل
م��ن امل�����ش��رف على �إدارة التعاون
ال��دويل والتو�أمة العلمية بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور م��زي��د بن

م�����ش��ه��ور ال�ت�رك���اوي ، ،و ال��ن��ائ��ب
امل�شارك للبحث العلمي بجامعة
الإم��ارات العربية املتحدة الدكتور
�أحمد مراد .،بعد ذلك قدم وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي بجامعة امللك �سعود الدكتور
خالد بن �إبراهيم احلميزي عر�ضاً
حول اجتاهات البحث العلمي يف
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،فيما ق��دم
ال��دك��ت��ور حم�����س��ن ���ش��ري��ف م��دي��ر
مكتب البحوث وامل�شاريع املمولة
يف جامعة الإم��ارات عر�ضاً حول
البحث العلمي يف جامعة الإمارات.
وم��ن جهة اخ��رى �أك��د الدكتور
خالد احلميزي على �أهمية البحث
ال��ع��ل��م��ي و�أن الأدوار الرئي�سية
ل��ل��ج��ام��ع��ة ت��ت��ج��ه ن��ح��و ال��ت��دري�����س
والبحث العلمي و�إعداد اخلريجني
وت���أه��ي��ل��ه��م خل���دم���ة ال��ق��ط��اع�ين
احلكومي واخلا�ص واملجتمع ككل،

معترباً �أن البحث العلمي هو الركن
الثاين للجامعة بعد التدري�س  ،مع
م��راع��اة �أن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية
ل��ل��ج��ام��ع��ة ه����ي ن�����ش��ر وجت���دي���د
وتطوير املعرفة العلمية يف جميع
التخ�ص�صات الإن�سانية واملادية .
و�أ���ش��ار الدكتور احلميزي ب�أن
اجلامعة �أع��ط��ت �أهميه و�أول��وي��ة
لأن�شطة البحث العلمي املختلفة
 ،بالنظر �إىل طبيعتها ومكانتها
ودورها الرائد يف التعليم العايل.
و�أ���ض��اف د.احلميزي« انطالقاً
من هذه املبادئ  ،مل تدخر اجلامعة
ج��ه��داً  ،و�أول����ت ك��ل اه��ت��م��ام منذ
ن�ش�أتها  ،لتعزيز وتطوير البحث
العلمي يف خمتلف جماالت املعرفة
 ،مما �ساهم يف �أن ي�صبح راف��داً
بارزاً للفكر والأبحاث  ،لي�س فقط
يف جمال البحث العلمي يف اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب��ل �إقليميا

وع��امل��ي��ا .وو���ش��دد وك��ي��ل ال��دك��ت��ور
احلميزي « �أن نتيجة هذا النهج
املر ّكز حزمة من الربامج وامل�شاريع
والأفكار الإبداعية والبنية التحتية
ال��ت��ي تبنتها اجل��ام��ع��ة وع��ززت��ه��ا
واتبعتها عن كثب ل�ضمان جناحها
يف حتقيق التميز العلمي والبحثي.
ف��أ���ص��ب��ح ل��دي��ه��ا م��ع��اه��د وم��راك��ز
بحثية متخ�ص�صة  ،ومراكز للتميز
البحثي  ،ومراكز �أبحاث بالكلية
 ،وخم���ت�ب�رات ب��ح��ث��ي��ة رئ��ي�����س��ي��ة ،
وك���را����س���ي �أب���ح���اث وغ�ي�ره���ا من
الربامج وامل�شاريع املثمرة.
و�أختتمت الور�شة بحلقة نقا�ش
�شارك فيها جمموعه من الباحثني
ومن ثم االجابه على �إ�ستف�سارات
احل�ضور ,وحلقة نقا�ش �شارك فيها
باحثون من كال اجلامعتني.

ا�ستمراراً ملتابعة جاهزية اجلامعة
للعملية التعليمية كما خطط لها

يف ال�سنوات املا�ضية ،وبتوجيه من
م��ع��ايل رئي�س اجل��ام��ع��ة زار وكيل

اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل
بن حممد ال�صقري يوم الأحد املوافق

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

وكيل الجامعة للمشاريع يزور عدد من الكليات
1443/1/21هـ ،عدد من الكليات
)ك��ل��ي��ة الأم��ي�ر �سلطان للخدمات
الطبية ال��ط��ارئ��ة ،كلية املجتمع،
كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
امل��ج��ت��م��ع ،وع��م��ادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة( للوقوف على جاهزيتها
للعملية التعليمية و�أهم اال�ستعدادات
والإج��راءات االحرتازية املتخذة من
الكلية يف ترتيبات العودة للدرا�سة
احل�ضورية .حيث بد�أت الزيارة بلقاء
عمداء الكليات ،ووك�ل�اء الكليات،
ور�ؤ�ساء الأق�سام ،وبع�ض املن�سوبني،
ومت خالل اللقاء �إي�ضاح الهدف من
ال��زي��ارة وه��و الت�أكد من اجلاهزية
الإداري�����ة والأك��ادمي��ي��ة واخل��دم��ات
امل�ساندة للكليات يف ظل �سري العملية
التعليمية احل�ضورية ،كما اطلع على
�أه���م امل��ب��ادرات التطويرية ،و�أب���رز
امل�شاكل التي تواجه الكليات.

الدكتور خالد احلميزي �أن هذه
االتفاقية ت�أتي انطالقاً من اهتمام
اجلامعة بتوثيق �أوا���ص��ر التعاون
البحثي امل�شرتك ب�ين م�ؤ�س�سات
املجتمع فيما يتعلق باملحافظة على
البيئة حتى تتظافر اجل��ه��ود مبا
يخدم الوطن وي�ساهم يف حتقيق
م�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة والتي
�أولت اهتماماً كبرياً بالبيئة.
من جهتها �أو�ضحت امل�شرف على
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كر�سي التغري املناخي وتنمية البيئة
والغطاء النباتي الدكتورة �أ�سماء
احلقيل ب�أن هذه املذكرة �أتت تفاع ً
ال
ومواكب ًة ملبادرة ال�سعودية اخل�ضراء
والعمل البيئي وت��ه��دف اىل و�ضع
اط��ار للتعاون يف جم��االت البحث
العلمي والتوعية البيئية بني الكر�سي
واجلمعية مبا يخدم �أه��داف تنمية
الغطاء النباتي ومكافحة الت�صحر
يف اململكة.

التطوير والجودة تعقد
ورشة االعتماد األكاديمي الوطني
�أفتتح عميد ع��م��ادة التطوير واجل���ودة ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ب��ن ه��ادي
القحطاين يوم االثنني املا�ضي ،ور�شة العمل التعريفية الأوىل عن االعتماد
الأكادميي الوطني والتي عقدتها عمادة التطوير واجلودة ممثلة بوكالة
العمادة ل�ش�ؤون اجلودة ،وذلك مع ممثلي الربامج الأكادميية يف الكليات
العلمية والطبية.
هدفت الور�شة التعريف باالعتماد الأكادميي الرباجمي و�إجراءاته
واالرتقاء مبهارات وقدرات جلان عمل �إعداد متطلبات الت�أهيل لالعتماد
الأك��ادمي��ي الرباجمي وممثلي الربامج الأكادميية يف الكليات العلمية
والطبية؛
وقدمت الدكتورة حنان العليان وكيلة العمادة ل�ش�ؤون اجلودة �شرحاً وافياً
عن �أهداف الور�شة و�أهميتها لدعم ح�صول الربامج الأكادميية على االعتماد
الأكادميي ،وقدم الور�شة الدكتور حمود احلربي رئي�س وحدة التخ�ص�صات
العلمية والطبية يف املركز الوطني للتقومي واالعتماد االكادميي.

د.الزامل عميدًا
لتطوير المهارات

�أ�صدر معايل وزير التعليم قراراً �إدارياً
بتعيني الدكتور حممد بن عبد العزيز
الزامل عميداً لعمادة تطوير املهارات.
من جهته �أعرب الدكتور الزامل عن
اعتزازه الكبري بهذه الثقة الغالية ،ووجه
�شكره وتقديره ملعايل رئي�س اجلامعة
ولوكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير،
�سائ ً
ال اهلل العلي القدير �أن يعينه على
�آداء مهامه اجلديدة لتحقيق تطلعات قيادة اجلامعة ومن�سوبيها.

الراشد مديرًا إلدارة التوظيف بالعمادة

�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
بدران العمر قراراً �إدارياً بتكليف الأ�ستاذ
بندر ب��ن ع��ب��داهلل الرا�شد مبهام مدير
�إدارة التوظيف بعمادة املوارد الب�شرية.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ه��ن ��أ عميد امل���وارد
الب�شرية الدكتور �سامل الرجيعي اال�ستاذ
بندر على تكليفه بعمله اجلديد وحثه
على مزيد من العطاء؛ متمنياً له التوفيق
والنجاح.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن الأ���س��ت��اذ بندر
ال���را����ش���د ق���د ���ش��غ��ل م��ن��ا���ص��ب ق��ي��ادي��ة
منها نائباً ملدير �إدارة �ش�ؤون املوظفني
ً
يف م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي؛ ثم مديرا لإدارة �ش�ؤون املوظفني
مب�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي ،وم�ساعداً ملدير �إدارة التوظيف
بعمادة املوارد الب�شرية قبل تكليفه بعمله اجلديد ،وله م�ساهمات و�أدوار
بارزة خالل عمله يف العمادة.
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التعليم

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

و ّقعت وزارة التعليم ممثلة باالدارة العامة لال�ستثمار
والتخ�صي�ص م��ذك��رة تفاهم م��ع م��ب��ادرة �صندوق دعم
امل�شاريع ب���وزارة امل��ال��ي��ة؛ لتو�سيع نطاق ا لإق��را���ض يف
قطاع التعليم ،وتطوير �إج��راءات العمل على ا�ستكمال
امل�شاريع التعليمية اجلديدة والقائمة ،مبا يتواكب مع
م�ستهدفات ر �ؤية اململكة .2030
وت�����ش��م��ل االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك يف ت��ط��وي��ر
حم� ّف��زات �إ�ضافية للقرو�ض يف قطاع التعليم؛ بهدف
زيادة جاذبية اال�ستثمار للم�شاريع ذات ا لأهمية العالية
وتطبيق املعايري املالية املميزة ،وكذلك تو�سيع نطاق
�إق��را���ض امل�����ش��اري��ع التعليمية اجل��دي��دة وال��ق��ائ��م��ة مبا
ي��ت��واف��ق م��ع �إ�سرتاتيجية وزارة التعليم� ،إ���ض��اف��ة �إىل
تطوير وحت�سني ا لإجراءات من خالل م�شاركة اخلربات
وامل��ع��ل��وم��ات وا لأع��م��ال ومعاجلة طلبات التمويل ،مبا
يزيد من �سرعة وكفاءة الدعم لرفع القدرات التناف�سية
يف قطاع التعليم.
وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة �إىل حت�����س�ين ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ن�����ش ��آت
التعليمية ،ورف��ع ال��ق��درات التناف�سية لقطاع التعليم
بتعظيم �أث��ره االقت�صادي وت��وف�ير التمويل للم�شاريع
التعليمية ذات ا لأول��وي��ة ،وك��ذل��ك ت��ب��ادل اخل�برات بني
وزارت��ي التعليم واملالية يف تنفيذ املبادرات امل�شرتكة،
�إ�ضافة �إىل تعزيز دور �إ�سرتاتيجية وزارة التعليم يف
دعم ا�ستخدام املحتوى املحلي يف م�شاريعها.
و يُ��ع��د ���ص��ن��دوق دع��م امل�����ش��اري��ع �أح���د م��ب��ادرات ح��زم
التحفيز يف وزارة امل��ال��ي��ة ،حيث ي�صل ر �أ���س��م��ال��ه �إىل
ع�شرة مليارات ريال خم�ص�ص ًة لتوفري التمويل والدعم
للم�شاريع الكربى يف القطاعات ال�صحية والتعليمية
والتطوير العقاري.
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«التعليم» تناقش الدور اإلشرافي في دعم
التعليم الحضوري للطالب

 ع��ق��دت وزارة التعليم ممثل ًة
ب��وك��ال��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ال��ي��وم
ا لأرب��ع��اء ملتقى «دور ا لإ���ش��راف
ال��ت��رب�����وي يف دع�����م ال��ع��م��ل��ي��ة
التعليمية احل�ضورية وعن بُعد،
وم��ت��اب��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق ا لإج�������راءات
االحرتازية ال�صحية».
وتناول امللتقى دور ا لإ�شراف
ال��ت�رب����وي يف م��ت��اب��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق
االح�����ت����رازات وال��ب�رت����وك����والت
ال�صحية ،وا لإج���راءات الوقائية
يف م��دار���س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام من
خالل ال�صحة املدر�سية� ،إ�ضافة

�إىل دور امل�����ش��رف ال�ت�رب���وي يف
دع���م ت��ع��ل��ي��م ال���ط�ل�اب ،و �آل���ي���ات
متابعة انتظام الدرا�سة ح�ضورياً
يف املدار�س ،وعن بُعد من خالل
من�صة مدر�ستي.
وق���ال وك��ي��ل ال����وزارة للتعليم
ال��ع��ام د.حم��م��د املقبل يف كلمته
االفتتاحية للملتقى� « :إن وزارة
ال��ت��ع��ل��ي��م حت��ر���ص ع��ل��ى تطبيق
ا لإجراءات واالحرتازات ال�صحية
ل�سالمة �أبنائنا وبناتنا وجميع
ال��ك��ادر التعليمي يف امل��دار���س،
والعمل من �أجل ا�ستمرار رحلة

ال��ت��ع��ل��ي��م ،ف��اجل��م��ي��ع م��ت�����ش��وق��ون
لعودة احلياة لطبيعتها».
و �أ���ش��ار د.امل��ق��ب��ل �إىل �أهمية
ا لأدوار التي ي�ؤديها ا لإ���ش��راف
ال��ت�رب����وي يف ه�����ذه امل���رح���ل���ة،
وا�ست�شعار امل�س�ؤولية يف �إجناح
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واحل��ف��اظ
على ا�ستمرارها ب�أمان ،م�ؤكد اً
على مهام امل�شرف الرتبوي يف
التوا�صل مع املعلمني ،واالطالع
على �أعمالهم ،ومتابعة �أدائهم
ب�شكل م�ستمر ،كذلك االطالع
ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر وا لإح�������ص���اءات

ال��ت��ي ت��ع��ك�����س �إجن���ازات���ه���م� ،إىل
ج���ان���ب ت��ن��م��ي��ة �أداء امل��ع��ل��م�ين
م����ه����ن����ي����اً م������ن خ����ل���ال ع���ق���د
ال���ل���ق���اءات ال�ت�رب���وي���ة ،وت��ف��ع��ي��ل
ال��زي��ارات االفرتا�ضية ،وتنفيذ
ال����دورات وال���ور����ش ال��ت��دري��ب��ي��ة
واالج���ت���م���اع���ات ،و����ص���و الً �إىل
الزيارات املدر�سية.
ح�����ض��ر امل��ل��ت��ق��ى اف�ترا���ض��ي��اً
م���دي���رو وم����دي����رات ا لإ�����ش����راف
ال��ت��رب�����وي ،وم���ك���ات���ب ال��ت��ع��ل��ي��م
ب������ا لإدارات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مبناطق
وحمافظات اململكة.

وزارة التعليم تطبق اختبارات تعزيز
المهارات للطلبة في مدارس التعليم العام
بدأت وزارة التعليم االسبوع تطبيق
اختبارات تعزيز املهارات يف مدارس
التعليم العام لجميع املراحل الدراسية،
وذلك من الصف الثاين االبتدايئ وحتى
السنة األوىل املشرتكة (األول ثانوي).
وينفذ الطلبة االختبارات من خالل
منصة االختبارات املركزية اإللكرتونية
التي أطلقتها ال���وزارة م��ؤخ��راً ،حيث
تحصل عليه الطلبة
تستهدف قياس ما ّ
خالل السنة الدراسية املاضية 1442هـ
م��ن م��ه��ارات وم��ع��ارف يف م��ق��ررات
الفصلني الدراسيني األول وال��ث��اين يف
امل��واد األساسية ،وهي اللغة العربية
والرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية،
وسيكون تنفيذ كل اختبار متاحاً ملدة 24
ساعة بحسب الجدول الزمني املعلن.

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

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

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

أعلنت وزارة التعليم ،العقوبة
التي تنتظر الطالب والطالبات يف حال
تصويرهم املعلمني واملعلامت دون
علمهم ،مشرية إىل أن��ه سيتم إيقاف
الطالب أو الطالبة عن الدراسة ملدة
شهر .وقالت وزارة التعليم ،إن العقوبة
متتد لشهر ،كام ميكن تكليف الطالب
املعاقب القيام بأعامل تطوعية اجتامعية
بعد موافقة ويل أم��ره تحت إرشاف
إدارة التعليم ،كنوع من التأديب ،وف ًقا
للعربية.
وأض��اف��ت العربية ،أن ذل��ك جاء
يف الئ��ح��ة ال��س��ل��وك وامل��واظ��ب��ة التي
قسمت
أصدرتها الوزارة مؤخ ًرا ،والتي ّ
املخالفات إىل ستة أقسام ،تضم أنواعًا
من املخالفات التي قد تقع يف املدارس،

وج��اءت عقوباتها متدرجة ومعالجة
لوضع املخالف سلوك ًيا.
وحددت الوزارة يف الئحتها عددًا من
الخطوات التي تقوم بها إدارة املدرسة
وإدارة التعليم ،من أجل ضبط وتوثيق
املخالفة وإنزال العقوبة عىل املخالف،
وتنوعت املخالفات بحسب ت��درج
خطورتها وأثرها السلويك.
وتتمثل مخالفات الدرجة األوىل يف
العبث أثناء االصطفاف الصباحي وعدم
التقيد باللباس الرسمي وغريها ،أما
مخالفات الدرجة الثانية فتتمثل يف إثارة
الفوىض أو الهروب من الفصل وغريها.
وج��اءت مخالفات الدرجة الثالثة
بالعالمات املخلة باآلداب والتهاون يف
أداء الصالة واالش�تراك يف املشاجرات،

أما مخالفات الدرجة الرابعة فتضمنت
تعمد إصابة أحد الطالب أو التدخني
داخل املدرسة والتنمر.
واحتوت مخالفات الدرجة الخامسة
عىل حيازة األسلحة واألدوات الحادة ،أو
تهديد معلمي املدرسة أو اإلداريني أو
تصويرهم دون علمهم وغريها.
وشملت مخالفات الدرجة السادسة
االستهزاء بيشء من شعائر اإلس�لام أو
الجرائم املعلوماتية أو االعتداء بالرضب
عىل أحد منسويب املدرسة من معلمني أو
إداريني وغريها.
كام أوضحت الوزارة يف الئحتها ،أنه
ميكن إلدارة املدرسة استدعاء الجهات
األمنية املختصة يف حالة الرضورة ،بعد
إثبات الحالة.

وزارة التعليم تعلن عقوبة تصوير الطالب والطالبات
للمعلمين دون علمهم
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فريق بحثي بجامعة الملك سعود يكشف عن
خيارات طبيعية واعدة ضد «كورونا»

وا�صل الفريق البحثي بجامعة
امللك �سعود برئا�سة الدكتور حممد
العجمي يف ا�ستكمال اجلهود التي
ي��ق��وم بها ال��ف��ري��ق يف م�سح ت�أثري
امل��ك��ون��ات ال��ف��ع��ال��ة يف امل��ك��م�لات
الغذائية والأغ��ذي��ة الوظيفية على
فريو�س كوفيد ١٩-با�ستعمال �أنظمة
النمذجة اجلزيئية ،حيث مت حتديد
جمموعة م��ن امل��رك��ب��ات الطبيعية
ذات ت�أثريات قوية على منع تكاثر
الفريو�س.
و�أ���س��ف��رت درا����س���ات النمذجة
عن تر�شيح جمموعة من املركبات
الطبيعية ذات ت����أث�ي�رات مثبطة

للربوتينات الالزمة لتكاثر الفريو�س،
م���ث���ل ك���وي���ر����س���ت�ي�ن وك���ام���ف�ي�رول
وماير�ستني ون��ارجن��ي��ن�ين وحم�ض
الأجيك وكافييك وغريها الكثري.
و�أظ��ه��رت بع�ض ه��ذه املركبات
ق����درة ت��ق��در ب�����ـ ١٠٠م���رة �ضعف
فعالية هيدروك�سيكلوروكوين على
االرتباط ب�إنزمي بروتييز الأ�سا�سي
لتكاثر فريو�س كوفيد ١٩-وت�أثريات
م�ساوية لت�أثريات دواء رامدي�سفري
امل�ستعمل ح��ال�� ًي��ا ملعاجلة مر�ضى
ك��وف��ي��د� .١٩-إ�ضافة �إىل ت���أث�يرات
ق��وي��ة على ب��روت��ي��ن��ات �أخ���رى مثل
بروتني �سبايك الذي يعزز من �ضراوة

الفريو�س وقدرته على العدوى.
وثبتت قدرة بع�ض هذه املركبات
م��ث��ل م��رك��ب ك��وي��ر���س��ت�ين معمل ًيا
يف درا����س���ات �سابقة ع��ل��ى تثبيط
فريو�سات كورونا وفريو�سات �أخرى
ت�صيب الإن�سان .وقال «العجمي»� :إن
هذه املركبات منت�شرة يف م�شروبات
�شائعة مثل ال�شاي الأحمر والأخ�ضر
والزجنبيل ،كما توجد يف �أغذية
ومكمالت غذائية �شائعة � ً
أي�ضا مثل
ال�سبانخ وق�شور الربتقال وق�شور
الليمون وال��ت��وت واخل��م��ان الأ�سود
وال��ك��رز واخل���وخ وال��زي��ت��ون الأ���س��ود
وغريها كثري ،وذلك بن�سب خمتلفة

لكنها �ضئيلة ،كما توجد يف بع�ض
ال��ت��واب��ل وال��ن��ب��ات��ات العطرية مثل
القرنفل واحلبة ال�سوداء والقرفة
واملورجنا وغريها
وقد يكون من املفيد تناول هذه
امل��ك��م�لات ،ح��ي��ث �إن ا�ستعمالها
الكثيف بالن�سب الطبيعية املعتادة
عرب التاريخ مل يظهر �سمية حادة وال
مزمنة وقد يكون لها دور يف تعزيز
ال��وق��اي��ة م��ن الإ���ص��اب��ة بالفريو�س
وح��م��اي��ة اجل�����س��م م��ن ال��ع��دوى مع
االلتزام بالتدابري الوقائية واتباع
الإجراءات االحرتازية املن�شورة من
قبل اجلهات املعنية.
ويعكف الفريق حال ًيا على درا�سة
م�صادر املكمالت الغذائية لهذه
امل��ك��ون��ات ودرا���س��ة �سلوكها داخ��ل
اجل�سم احلي واجلرعات املنا�سبة
م��ن ه��ذه امل�����ص��ادر لإع����داد قائمة
ب�أف�ضل ه��ذه املكمالت ب��ن��ا ًء على
نتائج ه��ذه الدرا�سة والتي ين�صح
بتناولها لتزويد اجل�سم بكميات
وافرة من هذه املركبات الفعالة.
وذكر ان م�سح ت�أثريات املنتجات
الطبيعية ال�بري��ة وال��ب��ح��ري��ة على
مقومات ع��دوى الفريو�س وتكاثره
م�ستمر ل��درا���س��ة �إم��ك��ان��ي��ة تنويع
و�سائل مقاومة الفريو�س عن طريق
اكت�شاف م�صادر غذائية وع�شبية
متنوعة ومتي�سرة يف متناول اجلميع
ميكن �أن ت�سهم يف احلد من انت�شار
العدوى بالفريو�س.

وجد فريق من الباحثين األمريكيين دورًا جديدًا
للصوت والضوء في عالج مرض ألزهايمر
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن اجل��ه��ود
املبذولة من قبل العلماء حتى الآن
لتطوير �أدوية لعالج مر�ض �ألزهامير
مل ت���ؤت ثمارها بعد� ،إال �إن هناك
درا�سة جديدة ت�سلط ال�ضوء على
ع�ل�اج ي��ب��دو واع����داً ل��ه��ذا امل��ر���ض
املزعج ،وذلك باالعتماد على و�سائل
غري دوائية عرب ال�صوت وال�ضوء،
وفقاً ملوقع «يو بي �آي» الأمريكي.
وق��ال املوقع �إن درا�سة �أمريكية
جديدة �أظهرت �أن تعري�ض مر�ضى
�أل��زه��امي��ر مل���دة ���س��اع��ة يف ال��ي��وم
لل�صوت وال�����ض��وء املعدلني بعناية
ي����ؤدي ،مب��رور ال��وق��ت� ،إىل �إبطاء
�ضمور املخ الذي ينتج عن الإ�صابة
ب�ألزهامير.
و�أو�ضح املوقع �أن هذه العملية تتم
من خالل تقوية نوع معني من �أمناط
املوجات الدماغية الإيقاعية ،والتي
ت�سمى «م��وج��ات ج��ام��ا» ،املعروف
�أن ق��وت��ه��ا ت��ت�����ض��اءل ل���دى مر�ضى
�ألزهامير.
ون����ق����ل امل����وق����ع ع����ن امل����ؤل���ف���ة
امل�����ش��ارك��ة يف ال���درا����س���ة ،م��دي��رة
معهد بيكوير للتعلم وال��ذاك��رة يف
معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا،
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ال��دك��ت��ورة يل
هوي ت�ساي ،قولها« :يتمثل نهجنا
يف التالعب بقوة موجات جاما عن
طريق تعري�ض الفئران �أو الأ�شخا�ص
لل�صوت وال�ضوء عند ت��ردد معني
للت�أثري على املخ» .
ويف ال��درا���س��ة ،ق���ام ال��ب��اح��ث��ون
ب�إخ�ضاع  15مري�ضاً مت ت�شخي�صهم
ب�ألزهامير اخلفيف ،لتجربة على
مدى � 3أ�شهر ،مت خاللها تزويد جزء
من هذه املجموعة مبعدات ت�سمح

لهم باحل�صول على جرعة يومية من
ال�ضوء وال�صوت املتزامنني بعناية،
وكانت كل جل�سة مدتها �ساعة ،فيما
خ�ضع املر�ضى الآخ���رون جلل�سات
«�صورية» يومية من ال�ضوء امل�ستمر
وال�ضو�ضاء البي�ضاء (والتي تعمل
على خلق �إيقاع مو�سيقي من �أجل
وج��ود �أ���ص��وات دائمة يف اخللفية،
وذلك من �أجل منع �أي �أ�صوات من
�إثارة وعي ال�شخ�ص).
وب��ع��د م���رور ��� 3ش��ه��ور ،ك�شفت
الفحو�صات ال��ت��ي �أج��ري��ت �أدم��غ��ة
املر�ضى امل�شاركني يف التجربة �أن
فاعلية امل��وج��ات ق��د حت�سنت يف
امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي خ�ضعت للعالج
ب��ال�����ص��وت وال�������ض���وء ،وت��ب��اط���أت
ع�ل�ام���ات ���ض��م��ور امل���خ امل��رت��ب��ط��ة
مب��ر���ض �أل��زه��امي��ر ،كما ك��ان �أداء

هذه املجموعة �أف�ضل يف اختبارات
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال���وج���ه واال����س���م
الالحقة ،مع عدم وجود �آثار جانبية
ملحوظة ،ح�سب املوقع.
ويف درا���س��ة منف�صلة ،بقيادة
الأ�ستاذة امل�ساعدة يف كلية الطب
بجامعة ي��ي��ل ،ال��والي��ات املتحدة،
م��ي��ه��ايل ه��اج��و���س ،ق���ام ب��اح��ث��ون
ب�إخ�ضاع  74مري�ضاً ب�ألزهامير
ت��ت�راوح �إ���ص��اب��ت��ه��م ب�ين اخلفيفة
واملتو�سطة ،لتجربة ملدة � 6أ�شهر،
خ�ضع ن�صف املر�ضى فيها جلل�سات
ال�صوت وال�ضوء املتزامن ملدة �ساعة
واح��دة يومياً ،فيما خ�ضع الن�صف
الآخر جلل�سات �صورية يومية.
ووجد الباحثون �أن معدل �ضمور
امل���خ ل���دى امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي تلقت
العالج بال�صوت وال�ضوء كان �أقل

بن�سبة  65٪مقارنة باملجموعة التي
تلقت العالج ال�صوري.
و�أ�شار املوقع �إىل �أنه قد مت �إعالن
نتائج كلتا الدرا�ستني يف االجتماع
ال�سنوي جلمعية �ألزهامير ،الذي
ُع��ق��د ع�بر الإن�ت�رن���ت ،ن��اق ً
�لا عن
ت�ساي قولها« :التجارب التي قمنا
ب�إجراءها تك�شف �أن هذا العالج �آمن
و�أن النا�س يتحملونه ب�شكل جيد،
�إذ �أنه يحافظ على حجم املخ لدى
مر�ضى �أل��زه��امي��ر ،ويحافظ على
بع�ض الوظائف املعرفية واليومية
لدى ه�ؤالء املر�ضى».
كما نقل عن مديرة امل�شاركات
العلمية يف جمعية �ألزهامير ،ريبيكا
�إيدملاير ،قولها �إن ا�ستك�شاف «�أفكار
خارج ال�صندوق» مثل هذه تعد �أمراً
ُمرحب به.

دراسات
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التقنيات التحليلية
في صيانة مواد اآلثار
امل�ؤلف :باربرا هـ� .ستيوارت
املرتجم :د .عبدالنا�صر بن عبدالرحمن الزهراين
لعل املنهج التجريبي
يف جم��ال الدرا�سات
الأث���ري���ة ي�����س��اع��د يف
التعرف على طبيعة
ال���ق���ط���ع الأث�����ري�����ة
ومكوناتها وتركيبها
ال����ك����ي����م����ي����ائ����ي،
وخ������وا�������ص������ه������ا
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة
وال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة،
وت������ق������ن������ي������ات
�����ص����ن����اع����ت����ه����ا
وت�������ش���ك���ي���ل���ه���ا،
وت���أث�ير التقادم
ال��زم��ن��ي عليها
وكيفية حفظها
و�صيانتها ،ورمب��ا
حتديد هويتها وتاريخها ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية
احل�صول على هذه املعلومات بدقة وجمعها يف وقت
�أق�صر وبجهد �أقل .وهذا الكتاب يحوي �أهم التقنيات
التحليلية امل�ستخدمة يف فح�ص القطع الأث��ري��ة
و�صيانتها ،كما ميكن االعتماد عليها يف البحوث
والدرا�سات الأثرية .ولقد تطورت هذه التقنيات ب�شكل
ملحوظ ،و�ساهم العلم يف تطويرها وتطويعها خلدمة
الدرا�سات الأثرية ،فظهرت جمموعة كبرية من الطرق
التجريبية ,التي �ست�ساعد على ح ّل كثري من امل�شكالت
التي تواجه املهتمون بدرا�سة الآثار واحلفاظ عليها.

مقدمة في نظرية األعداد الجزء2
امل�ؤلف :جوزيف �سيلفرمان
املرتجم :حممد مطاوع خ�شان
ي��ق��دم ه��ذا الكتاب
«م��ق��دم��ة يف نظرية
الأع��داد» ،كما يت�ضح
م���ن ع��ن��وان��ه ،ل��ف��رع
م����ه����م م�����ن ف�����روع
ال���ري���ا����ض���ي���ات ه��و
ن��ظ��ري��ة الأع�����داد.
ي���أت��ي ه��ذا الكتاب
ف��ي��م��ا ي��زي��د على
ال�������س���ب���ع���م���ائ���ة
���ص��ف��ح��ة� ،ضمت
ثمانية و�أرب��ع�ين
ف��� ً
��ص�لاُ .ق��� ِّ��س��م
ه�����ذا ال��ك��ت��اب
�إىل ج���ز�أي���ن.
اجل�����زء الأول
منه ت�ضمن مقدمة امل�ؤلف،
ومقدمة املرتجم ،والف�صول من الف�صل الأول �إىل
الف�صل الثامن والع�شرين� ،أما اجلزء الثاين فت�ضمن
الف�صول من الف�صل التا�سع والع�شرين �إىل الف�صل
الثامن والأرب��ع�ين بالإ�ضافة �إىل ثبت امل�صطلحات
وك�شاف املو�ضوعات .يعر�ض ه��ذا الكتاب نظرية
الأع��داد ب�شكل رائ��ع ،فهو مكتوب للمبتدئني ،حيث
اعترب امل�ؤلف �أن القارئ لي�س لديه خلفية ريا�ضية
ق��وي��ة ،فلم ي�ترك �شيئاً للو�ضوح التلقائي ،ب��ل قام
بتو�ضيح الوا�ضح .ويف نف�س الوقت�َ ،شمل الكتاب
على مو�ضوعات متعددة ال يت�ضمنها الكثري من كتب
نظرية الأعدادُ ،عر�ضت ب�أ�سلوب �سل�س متتايل مرتاكم
مرتابط ،يدل على خربة طويلة وعلم را�سخ وحرفية
عالية واحرتافية ن��ادرة ،ناهيك عن زخم و�شمولية
التمارين املو�ضوعة يف نهاية كل ف�صل ،والتي مل يغفل
الكاتب فيها عن و�ضع عبارات م�ساعدة تعترب كمفاتيح
للحل .وذل��ك يجعل م��ن ه��ذا الكتاب بيئة منا�سبة
للمبتدئ وملن �أراد �أن ي�ستزيد من نظرية الأعداد على
حد �سواء.
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من خالل تكوين جلان لالجراءات االحرتازية وزيارات تفقدية

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

�أ�ستقبلت كلية الآداب بجامعة
امللك �سعود طالبها بعد انقطاع
ا�ستمر نحو ع��ام ون�صف ب�سبب
الإجراءات االحرتازية التي �أتخذتها
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني،
ملواجهة وب��اء ك��ورون��ا «كوفيد »19
ح��ي��ث ق���ام���ت ال��ك��ل��ي��ة مب��ج��م��وع��ة
م��ن الأن�شطة وامل��ب��ادرات لتطبيق
الإجراءات االحرتازية و�ضمان �سري
العملية التعليمية ح�ضورياً.
جلان الإجراءات االحرتازية و�سري
العملية التعليمية
�شكلت كلية الآداب جلنة متابعة
�ضوابط و�إج����راءات �سري العملية
التعليمية برئا�سة عميد الكلية
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود،
بد�أت اللجنة عملها مع بداية العام
ال��درا���س��ي لتحديد �آل��ي��ة ا�ستقبال
الطالب للعودة للدرا�سة ح�ضورياً
م���ع الأخ�����ذ ب��ال��ت��داب�ير ال��وق��ائ��ي��ة
ال�صحية مبا يحافظ على �سالمة
�أبنائنا وبناتنا من الطلبة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني مع مراعاة
حتقيق �أهداف العملية التعليمية.
وذكر عميد كلية الآداب الدكتور

ن��اي��ف �آل �سعود �أن عمل اللجان
م�ستمر ب�شكل دوري ول��ن يتوقف
حيث تعمل على مراقبة ومتابعة
تطبيقات الإج����راءات االح�ترازي��ة
و�سري العملية التعليمية احل�ضورية
لطلبة الكلية بناء على ما يرد �إليها
يف التقارير ال��دوري��ة من الأق�سام
واللجان ذات االخت�صا�ص للتعامل
م��ع ك��ل احليثيات ،وم��ن ث��م تقدمي
ت��ق��اري��ره��ا الأ���س��ب��وع��ي��ة للجهات
املخت�صة يف اجلامعة.
اجلداول والقاعات
وفرت الكلية ممثل بوكالة الكلية
لل�ش�ؤون التعلمية والأكادميية ووكالة
الكلية ل��درا���س��ات العليا والبحث
العلمي ال��دع��م ال��ل�ازم للأق�سام
ولأع�ضاء هيئة التدري�س وللطالب،
لت�سهيل عملية ت�سجيل امل��ق��ررات
وال�شعب و�إدارة القاعات الدرا�سية.
ح��ي��ث ع��م��ل��ت الأق�������س���ام ال�سبعة
يف الكلية وبالتن�سيق م��ع ���ش��ؤون
الطالب بالكلية منذ بداية ت�سجيل
ال��ط�لاب ل��ل��م��ق��ررات على تق�سيم
ال�شعب ح�سب الطاقات اال�ستيعابية
ل��ل��ق��اع��ات وم�ساحتها ومالءمتها

لتطبيق التباعد ،وحتويل جزء من
املقررات للتعليم عن بعد وم�سائية
وف����ق ت��وج��ي��ه��ات وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي.
وقد بلغ عدد �شعب الكلية 794
�شعبة مق�سمه على النحو التايل:
� 275شعبة عن بعد ،و � 519شعبة
ح�ضورية.
تنظيم الدخول للمبنى
حر�صت الكلية ممثلة يف وحدة
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة والإع��ل�ام على
تنظيم الدخول والتفويج بالتعاون
مع �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي
من خالل ت�شكيل فريق الإج��راءات
االح�ت�رازي���ة امل��ك��ون م��ن موظفي
الوحدة بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من
فر�ص الت�شغيل الطالب املمنوحة
للكلية م��ن قبل �صندوق الطالب
لت�أكد من �إكمال اجلرعات وحاالت
التح�صني امل�سموح بها من خالل
تطبيق توكلنا ،ارت����داء الكمامة،
قيا�س درجة احلرارة.
ويف ذات ال�سياق حر�صت الوحدة
على تعزيز وعي من�سوبي اجلامعة

حيث مت ن�شر الر�سائل التوعوية
ويف اروقة الكلية من خالل �شا�شات
العر�ض واال�ستاندات «رول اب».
مركز اال�ستعالمات
عملت وح��دة ال��ع�لاق��ات العامة
والإع����ل����ام ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م م��رك��ز
ا���س��ت��ع�لام��ات ب��ب��ه��و ال��ك��ل��ي��ة خ�لال
الأ�سبوع الأول من الف�صل الدرا�سي
بهدف ت�سهيل عملية تنقل الطالب
داخل املبنى وتوجيههم للقاعات من
خالل اخلرائط الإلكرتونية والإجابة
على ا�ستف�ساراتهم لتقليل �ضغط
الكثافة الطالبية يف الأق�سام ووحدة
القبول والت�سجيل و�ش�ؤون الطالب
بالكلية ،بالإ�ضافة �إىل توزيع بع�ض
الهدايا العينية الرتحيبية «�أكواب»
على الطالب حلظة دخولهم للمبنى
بعد هذا االنقطاع الطويل.
اجلوالت التفقدية
جتول عميد كلية الآداب الدكتور
ن��اي��ف ب��ن ثنيان �آل �سعود ووكيل
الكلية ل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور عبد الوهاب �أبا اخليل يف
�أرج���اء الكلية للوقف على عملية
دخول الطالب وتطبيق الإج��راءات

االحرتازية.
د.النمي يزور الكلية
زار وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
النمي ،م�ؤخراً كلية الآداب ،حيث كان
يف ا�ستقباله عميد الكلية الدكتور
ن��اي��ف ب��ن ثنيان �آل ���س��ع��ود ،وقاما
ب��زي��ارة تفقدية للقاعات ومداخل
الكلية .كما نظمت وحدة العالقات
ال��ع��ام��ة والإع��ل��ام بالكلية ج��والت
تفقدية يومية وعلى م��دار ال�ساعة
ملنع التجمعات يف مم��رات و�أجنحة
ال��ك��ل��ي��ة وت��ف��وي��ج ال���ط�ل�اب حلظة
دخولهم للمبنى وتوجيههم للقاعات
و�إر�شادهم منذ حلظة دخولهم حتى
حلظة مغادرتهم املبنى.
�آراء الطالب
وللوقوف على انطباعات و�آراء
ط�ل�اب ال��ك��ل��ي��ة؛ ال��ت��ق��ت �صحيفة
«ر�سالة اجلامعة» عدداً من طالب
ال��ك��ل��ي��ة ،ح��ي��ث ق���ال ال��ط��ال��ب عبد
ال��رح��م��ن ال�ترك��ي «�أن الإج����راءات
االح�ترازي��ة يف املجمل ممتازة من
ناحية التعامل مع �أع��داد الطالب
الكبرية حلظة دخولهم املبنى و�أي�ضاً

يف ال�شعبة ال��واح��دة حيث ُق ِ�سمت
على قاعتني ،وم��ن ناحية تطبيق
التباعد بني الطالب وو�ضع كا�شف
احل����رارة وامل��ع��ق��م��ات عند املدخل
و�إلزام الطالب بارتداء الكمامات».
ف��ي��م��ا ���ش��ك��ر ال��ط��ال��ب م�����ش��اري
الكنعان الكلية على حر�صهم ل�سالمة
من�سوبيها ،وقال «ن�شكر الكلية على
احلر�ص الكبري وعلى ما قدموه من
تطبيق ل�ل�إج��راءات االحرتازية من
اج��ل �سالمة ال��ط�لاب ،وي�شكرون
على م��ا ب��ذل��وه م��ن جهد حيث ان
املنظمني ك��ان��وا متواجدين ط��وال
اليوم الدرا�سي من اجل الت�أكد من
حاالت التح�صني للطالب».
كما ذك��ر �سعود ال�صفيان �أح��د
ط�لاب التدريب ب��وح��دة العالقات
ال��ع��ام��ة والإع��ل��ام بالكلية «ل��دى
ال��ط�لاب حر�صاً واهتماماً ووع��ي
بتطبيق الإج������راءات االح�ت�رازي���ة
والتباعد االجتماعي �أثناء تواجدهم
بالكلية ،ومتثل ذلك يف تعاونهم يف
الإف�صاح عن حالتهم ال�صحية قبل
الدخول ،وبعدم التجمع يف ممرات
الكلية».

ت�صدرت الآداب امللتحقني للدرا�سة داخلي ًا

أكثر من ( )1270مبتعث ومبتعثة من الجامعة

كتب :مو�سى حدّادي
ابتعثت جامعة امللك �سعود خالل
العام املا�ضي عدد ) (1280مبتعث
ومبتعثه منهم ) (940خارج اململكة،
و) (42داخل اململكة يف عدة مراحل
منها الدكتوراه واملاج�ستري والزمالة
وتخ�ص�ص الدقيق ،واللغة؛ كما بلغ
عدد امللتحقني للدرا�سة داخل اجلامعة
يف مرحلتي ال��دك��ت��وراه واملاج�ستري

) (299طالب وطالبة منهم )(54
ذك��ور (245) ،من الإن��اث .جاء ذلك
يف التقرير الذي �أ�صدرته م�ؤخراً �إدارة
تنمية املوارد الب�شرية يف عمادة املوارد
الب�شرية .كما �أ�شار التقرير �إىل قائمة
املتخرجني من الذكور والإن��اث لعام
2021-2020م وال��ذي بلغ عددهم
)��� (298ش��م��ل (181) :خ��ري��ج يف
مرحلة الدكتوراة ،و) (72يف مرحلة

املاج�ستري ،و) (26ملرحلة الزمالة،
و) (19خريج ملرحلة البكالوريو�س.
من جهته ذك��ر مدير �إدارة تنمية
امل���وارد الب�شرية �أ .في�صل احلربي
�أن ع��دد املبتعثني م��ن ال��ذك��ور بلغ
) (607منهم ) (543خارج اململكة،
والإناث ) (673منهنّ ) (397يف عدة
دول منها�) :أمريكا ،بريطانيا ،كندا،
�أ�سرتاليا ،هولندا� ،إ�سبانيا ،فرن�سا،

�إي��رل��ن��دا وال�����ص�ين� ،أمل��ان��ي��ا ،اليابان،
طاجيك�ستان ،ال�سويد ،ونيوزيلندا(
�شملت التخ�ص�صات ال�صحية والعلمية
والهند�سيةوالإن�سانية.
من جهة �أخرى �أو�ضح عميد املوارد
الب�شرية يف اجلامعة الدكتور �سامل
الرجيعي �أن العمادة ممثل ًة ب���إدارة
تنمية امل��وارد الب�شرية تهتم بكل ما
يتعلق مبن�سوبي ومن�سوبات اجلامعة

باالبتعاث والتدريب لتحقيق �أهداف
ر�ؤية اململكة 2030م واكمال امل�سرية
التعليمية ورف��ع م�ستوى اخلدمات
الإل���ك�ت�رون���ي���ة امل��ق��دم��ة م���ن خ�لال
االبتعاث� ،إ�ضاف ًة �إىل متابعة املبتعثني
باخلارج و�إ�صدار التقارير واملعامالت
اخلا�صة واملتعلقة بهم.
يذكر �أن �إدارة تنمية املوارد الب�شرية
بالعمادة تقوم بتحديث اجلامعات

املعتمدة لالبتعاث وت�صدرت اجلامعات
الأمريكية �أك�ث�ر ع��دد يف ا�ستقبال
مبتعثي اجلامعة تلي ذلك بريطانيا
وكندا لعام 2020م وت�صدرت الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية �أكرث
ع��دداً يف ا�ستقبال مبتعثي اجلامعة
داخل اململكة ،وت�صدرت كلية الآداب
�أك�ثر ع���دداً من امللتحقني للدرا�سة
داخل اجلامعة.
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .مطلق بن �سعود املطريي

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

mualmutiri@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
ر�ؤى ال�سليم -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

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

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

الت�صوير

�سارة احلمدان

ت 8058529 /

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

ق�سم الإعالنات

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

ت - 4677605/ف4678529 /
ads@ksu.edu.sa

امل�شاركة

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

مدير الإدارة

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

التخطيط االستراتيجي للجودة الشاملة

�أ���ص��ب��ح��ت اجل����ودة مت��ث��ل دوراً حم��وري��اً يف
املنظومة التنموية ال�شاملة التي ت�شهدها اململكة
العربية ال�سعودية ،كما تعطي داللة وا�ضحة على
حر�ص القيادة الر�شيدة على ن�شر ثقافة اجلودة
ومفاهيمها يف الأو�ساط االقت�صادية ،والإنتاجية،
واخلدمية ،مبا يلبي متطلبات اململكة وحتقيق
�أهدافها يف التنمية امل�ستدامة.
وميثل التخطيط اال�سرتاتيجي للجودة ال�شاملة
�أه���م دع��ائ��م وجن���اح اجل����ودة و���ض��م��ان حتقيق
�أهدافها ،وخري مثال على ذلك ر�ؤية  ،2030وما
ت�شمله من �أهداف ور�ؤية طموحة.
وت����أت���ي اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة للجودة
ال��ت��ي تقيمها الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة ك�أحد �أهم تطبيقات اجلودة
باململكة وركيزة �أ�سا�سية من ركائز التخطيط
اال�سرتاتيجي للجودة ال�شاملة بجميع خطواته
ومراحله مبا ي�ضمن حتديد �أهداف اال�سرتاتيجية
وحتديد العمالء واحتياجاتهم وبالتايل حتديد
مالمح املنتجات وامل��خ��رج��ات واخل��دم��ات بكل
دقة وو�ضوح؛ وجاءت لت�ستهدف كافة م�ؤ�س�سات
ومنظمات اململكة لت�صبح اململكة معياراً عاملياً
للجودة والإتقان يف دينها واقت�صادها ومنتجاتها
وخدماتها و�سائر نواحي احلياة.
«وتعني اال�سرتاتيجية الوطنية للجودة الإطار
العام والت�ص ّور ال�شامل للجودة والتم ّيز امل�ؤ�س�سي
يف اململكة العربية ال�سعودية وقطاعاتها املختلفة،
بنظرة تطبيقية م�ستقبلية وف��ق ر�ؤي���ة اململكة
 .»2030وت�ستهدف الهيئة ال�سعودية للموا�صفات

واملقايي�س واجلودة من بناء اال�سرتاتيجية الوطنية
للجودة لدعم ومتكني حتقيق الربامج الطموحة،
امل�ستقبلية لر�ؤية اململكة 2030؛ لتكون
والأهداف ُ
وامل�ساهمة
املح ّفزة وامل ُم ّكنة
مبثابة اال�سرتاتيجية ُ
ُ
يف حتقيق النتائج امل��رغ��وب��ة ،وامل��� ُ��س��اع��دة على
حتقيق احللم الوطني النبيل؛ يف �أن تتبو�أ اململكة
العربية ال�سعودية املكانة التي تليق بها ،بني �أكرب
البلدان يف العامل ،حيث �ست�ساهم اال�سرتاتيجية
الوطنية للجودة ببناء وتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي
لقطاعات الأعمال الرئي�سية يف اململكة ،ورفع
م�ستوى ج��ودة املنتجات واخل��دم��ات الوطنية،
وتعزيز قدرتها التناف�سية ،و�ست�سمح جلميع
قطاعات الأعمال بالنمو واالزدهار ب�شكل مقنن
ودقيق ،مع �إ�ضافة قيمة �أف�ضل وت�أثر �إيجابي على
الناجت الوطني الإجمايل والناجت املحلي».
وك�����أح����د �أه�����م امل����ج����االت امل�����س��ت��ه��دف��ة من
اال�سرتاتيجية الوطنية للجودة قطاع التعليم
حيث ميكن مالحظة انتقال اجل��ودة يف التعليم
من مرحلة التخطيط للجودة �إىل مرحلة التنفيذ
والتطبيق ثم مرحلة الرقابة على اجلودة ،واملت�أمل
يف تطبيقات اجل��ودة يف جم��ال التعليم يجدها
بكرثة يف حميطه التعليمي واملجتمعي ،حيث
هناك العديد من التطبيقات التي ت�ؤكد حر�ص
امل�ؤ�س�سات التعليمية وال�ترب��وي��ة على االل��ت��زام
ب��اجل��ودة بجميع مراحلها وخطواتها ل�ضمان
خمرجات ومنتجات ذات موا�صفات عالية تلبي
حاجة ال��ف��رد واملجتمع ،وم��ن ه��ذه التطبيقات
وج��ود العديد م��ن امل��راك��ز والهيئات واجل��وائ��ز

اخلا�صة باجلودة مثل :املركز الوطني للتقومي
واالعتماد االك��ادمي��ي ،املركز الوطني للقيا�س
والتقومي يف التعليم ،مركز اليوني�سكو الإقليمي
للجودة والتميز يف التعليم ،وهيئة تقومي التعليم
وال��ت��دري��ب ،وال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة للموا�صفات
واملقايي�س واجل��ودة ،ومن اجلوائز جائزة امللك
عبدالعزيز للجودة ،وكذلك بالن�سبة للجامعات
والتي ال تكاد تخلو من عمادات و�إدارات ووحدات
للتطوير واجلودة يف كل جهاتها .كما يت�ضح ذلك
جلياً يف جامعة امللك �سعود وجهودها الوا�ضحة
يف ت��ب��ن��ي اجل����ودة ال�����ش��ام��ل��ة ب��ك��اف��ة خطواتها
وتطبيقاتها من خالل م�شاريع التطوير الرائدة
التي تقوم بها ،وب��راءات االخ�تراع التي ح�صلت
عليها ،وج��وائ��ز التميز التي نالتها ،ومتيزها
�أي�ضاً بالبحوث العلمية ،مما جعلها يف مراتب
متقدمة من الت�صنيفات العاملية وغري ذلك من
الإجنازات التي جعلتها حمل ثقة ور�ؤية طموحة
ل�سمو �سيدي ويل العهد ب�أن تكون جامعة امللك
�سعود �ضمن �أف�ضل  10جامعات يف العامل بحلول
 .2030لذلك ميكن القول ب�أن م�ؤ�س�سات التعليم
ب�شكل ع��ام وم�ؤ�س�سات التعليم ال��ع��ايل ب�شكل
خا�ص و�صلت �إىل مراحل متقدمة من خطوات
تطبيق اجلودة ولعلها تنتقل �إىل مراحل التح�سني
امل�ستمر للجودة م��ن خ�لال حت�سني العمليات
الداخلية واخلارجية للم�ؤ�س�سات ون�شر ثقافة
اجلودة ومعاجلة مقاومة التغيري.
د .م�شاعل بنت عبد العزيز املقبل
عمادة التطوير واجلودة

ر�سم العامني املا�ضيني مالمح الع�صر القادم
كع�صر يعتمد على التقنية وتعمل فيه القوى
الب�شرية عن بعد ،وقد برزت فيها احلاجة لعدد من
املهارات الالزمة للمنظمات مل�ساعدتها على النمو
ومواجه االزمات و�إحداث التغيريات ال�سريعة التي
ا�ضطرت لها .وقد اعتلت املهارات ال�شخ�صية قمة
املتطلبات املهارية لدى م�س�ؤويل التوظيف .وفيما
يلي نورد قائمة ب�أهم املهارات ال�شخ�صية املطلوبة
يف �سوق العمل التي �أجمع عليها خ�براء تنمية
املوارد الب�شرية:
التكيف واملرونة
احتاجت املنظمات خالل �أزمة كورونا لإجراء
تغيريات كربى على م�ستويات متعددة من العمل.
ويرتبط النجاح يف عامل ما بعد كورونا بالقدرة
على التعامل مع التغيري ب�شكل �أف�ضل والتكيف يف
�أي بيئة عمل .ففي ظل عدم و�ضوح الر�ؤية البد من
تهيئة نف�سك لتبادل الأدوار وتغري مناذج و�أمناط
العمل ال��ذي ميكن �أن يحدث بني يوم وليلة و�أن
يكون لديك الثقة من خالل فهم �أدوارك والهدف
الذي ت�سعى له منظمتك.
الذكاء العاطفي
ي�أتي الذكاء العاطفي يف قمة املهارات ال�شخ�صية
املطلوبة ل�سوق العمل ويرتبط بالقدرة على الوعي
ال��ذات��ي مب�شاعرك والتعبري عنها والتحكم بها
وكذلك �إدراك م�شاعر االخرين .ففي الأوقات التي

ي�شعر فيها النا�س بالقلق من املهم للمنظمات �أن
تتمكن من التوا�صل معهم على امل�ستوى العاطفي.
التعاطف مع العمالء واجلماهري واالرتباط بهم
وفهم مواقفهم وبالتايل حتديد النربة املنا�سبة
لإي�صال ر�سائلهم وفهم ردة فعلهم جتاهها وبالتايل
اال�ستجابة لها يف نف�س اللحظة مما يعمق العالقات
ويرفع الثقة.
ال�شغف بالتقنية
حفزت �أزمة كورونا املنظمات للتحول الرقمي
يف حماولتها ملواجهة االزمة ومعاي�شة الظروف.
و�ست�شكل ت��ق��ن��ي��ات م��ث��ل ال��ت��خ��زي��ن ال�سحابي
واالت�صاالت املرئية والعر�ض الب�صري للبيانات
جزءا كبرياً من الأعمال فيما بعد االزمة ،و�سواء
كنت تعمل يف املجال التقني �أو غ�يره ف�أف�ضل
طريقة لت�أهيل نف�سك ل�سوق العمل هي يف معرفة
كيفية التعامل مع هذه التقنيات وغريها وفهم
لغتها ومواكبة كل جديد حولها.
عقلية النمو
ترتبط عقلية النمو مبهارة التعلم امل�ستمر ،لأن
�إدراك ال�شخ�ص �أن ب�إمكانه �أن يطور نف�سه ويكت�سب
مهارات جديدة تقوده نحو حتقيق جناحات �أكرب
ينعك�س على رغبته بالتعلم و�سعيه لتو�سيع �آفاقه
وخو�ض املخاطر والتحديات اجلديدة .وقد تكون
هذه املهارة تقليدية لكن �ستزداد احلاجة لها يف
ال�سنوات القادمة التي �ست�صبح فيها معظم املعارف

احلالية غري مطلوبة يف �سوق العمل.
التفكري النقدي
ع��ان��ى ال��ع��امل م��ن ارت���ف���اع وت��ي�رة ال�شائعات
واملعلومات املغلوطة والتف�سري اخلاطئ للبيانات
وهو �أمر طبيعي خالل الأزمات نتيجة ازدياد القلق
ونهم النا�س للمعرفة .وبالتايل ف�إن التفكري النقدي
القائم على الت�صنيف املو�ضوعي للمعلومات التي
ترد من خمتلف امل�صادر لتحديد مدى م�صداقيتها
وحتديد �أي البيانات �أكرث �أهمية والتحليل ال�صحيح
لها با�ستخدام املنطق وتقييم �إيجابيات و�سلبيات
اخل��ي��ارات املختلفة هي مهارة ذات �أهمية بالغة
للم�ستويات العليا م��ن الإدارة �إذ تعتمد عليها
ال�شركات يف اال�ستجابة للأزمات واتخاذ �أف�ضل
القرارات والتنب�ؤ بامل�ستقبل واال�ستعداد املنا�سب له.
القيادة
مع التغريات الكثرية التي طر�أت على الهياكل
التنظيمية املعتادة �إال �أن احلاجة �إىل قيادة قوية
يف ظ��ل التباعد االج��ت��م��اع��ي وال��ع��م��ل ع��ن بعد
�ست�ستمر ،لأن النا�س �سيوا�صلون العمل يف فرق
�أكرث مهارة ،ولدعم هذا النمو �ستكون هناك حاجة
�أكرب ملحرتفني مبهارات قيادية عالية مبا يف ذلك
حل امل�شكالت والتعامل مع املواقف املعقدة وتكوين
فرق العمل وحتفيز املوظفني و�إلهامهم وت�شجيع
التعاون بينهم
دميه املقرن  -ر�سالة اجلامعة

أهم  ٦مهارات شخصية للحصول على وظيفة

بقعة ضوء
بقعة ضوء
أ .د .يوسف بن عجمي العتيبي

نقول لكم حضوريا :حياكم اهلل
هذا هو الف�صل الدرا�سي الرابع الذي يتم فيه التدري�س يف
ظروف وباء كورونا احلايل الذي حل بالعامل اجمع ،ندعو اهلل ان
يرفعه عنا وعن امل�سلمني والب�شرية جمعاء عاجال غري �آجل .يف
الف�صول الثالثة املا�ضية كانت الدرا�سة يف معظمها عن بعد ،ولكن
يف هذا الف�صل وبعد توفر اللقاحات الفعالة و�أخذها من قبل
الكثري من املواطنني ،وكذلك الإبقاء على االح�ترازات املر�سومة
من قبل اجلهات املخت�صة ،ف�إن الدرا�سة عادت ل�سابق عهدها
لتكون ح�ضورية ما �أمكن ،وهلل الف�ضل.
الدولة ،وفقها اهلل ،بذلت جهودا جبارة يف التعاي�ش مع هذا
الوباء واالنفكاك من قيوده ،لتكون احلياة التعليمية �سائرة ب�شكل
طبيعي بدون مزيد من الأغ�لاق والتوقف التام او جعل العملية
التعليمية تنفذ عن بعد .جهود الدولة املباركة يف هذا ال�ش�أن
كانت ممثلة يف جهود وزارة ال�صحة ووزارة الرتبية والتعليم،
حيث وجدنا التكامل والتن�سيق بني هاتني ال��وزارت�ين كي تعود
العملية التعليمية �إىل �سابق عهدها ح�ضوريا ومتحدية الوباء وما
خلفه من �أثار خالل الف�صول املا�ضية .وزارة ال�صحة عملت على
توفري املعلومات والتو�صيات وما يلزم من االحرتازات واللقاحات
اخلا�صة بالطلبة والطالبات .وزارة الرتبية و التعليم بدورها قامت
من �ضمن �أمور �أخرى كثرية ،ب�سن الأنظمة يف الأخذ مبا تن�صح
به وزارة ال�صحة واجلهات املخت�صة الأخرى بهدف مزاولة التعليم
ح�ضوريا ب�شكل مقنن و�آمن.
نحن ك�آباء و�أ�ساتذة يف اجلامعة وجدنا ان هذا الوباء يف بداياته
فر�ض علينا ظروفا �صعبة والتي كانت تتمثل يف تعطيل كثري من
مناحي احلياة مبا يف ذلك العملية التعليمية وجعل كثري منها
عن بعد .يف البيت واملدر�سة واجلامعة ،وكذلك يف املواد النظرية
او العملية او حتى ما يخ�ص امل�ست�شفيات� ،سواء كانت خدمة
املر�ضى او تعليم طلبة الكليات ال�صحية ،كل هذا افرز حياة غري
طبيعية و�صعبة ،ورمبا �أ�صبح هناك تعار�ض ال يطاق .على �سبيل
املثال ال احل�صر ،جتد ان املعلمة يف بيتها عليها تدري�س طالباتها
عن بعد ،ويف نف�س الوقت عليها متابعة اطفالها يف البيت مع
من�صة مدر�ستي ،خا�صة يف املراحل الأوىل من االبتدائي� .إنها
مهام وواجبات مت�شابكة ومتعار�ضة �أحيانا على امل�ؤ�س�سة التعليمية
والبيت �إ�ضافة اىل من ير�سم اخلطط والأنظمة يف اجلهات
ال�صحية او التعليمية .من امل�ؤكد �أن جودة التعليم عن بعد لن
ترقى �إىل جودته عندما يكون ح�ضوريا وهذا ماالحظناه يف �إجابة
طلبتنا يف االختبارات ،وكذلك وبكل �شفافية ،نراه جليا يف م�ستوى
تقييم الطلبة لأ�ساتذتهم يف نهاية الف�صل ،حيث يجيب بع�ضهم
بر�أي �سلبي ،مثال عندما ي�س�أل عن مدى حت�صيله العلمي يف املقرر
�أو ماذا عن اقتناعه بعطاء ا�ستاذ املادة.
كلية علوم احلا�سب واملعلومات
yaalotaibi@ksu.edu.sa
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�شمل �أبناء ال�شهداء

عميد القبول والتسجيل :قبول أكثر
من  13ألف طالب وطالبة بالجامعة

إلغاء األيام المخصصة للمقابالت الشخصية للمرشحين بسبب ظروف الجائحة
���ص��رح ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال��ق��ب��ول
والت�سجيل الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن
حمد بن عمران �أن العمادة � مَ َّ
�ت
أت� ْ
بحمد اهلل وتوفيقه �أعمال القبول
ل��ه��ذا ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 1443هـ
وف��ق �اً ل�ل��أع���داد وال�����ش��روط التي
�أقرها جمل�س اجلامعة ،وا�ستمراراً
للجهود املبذولة؛ فقد كثفت العمادة
ا�ستعداداتها ملو�سم ال��ق��ب��ول منذ
منت�صف الف�صل ال��درا���س��ي الأول
للعام اجلامعي  1442هـ وتهيئته
لي�شمل عدة جوانب� ،أبرزها :درا�سة
املعايري املعتمدة للقبول ،والأع��داد
املقرتحة للقبول ،وجتهيز بوابات
القبول الإلكرتونية ،و�صوالً للتهيئة
لبداية العام الدرا�سي .وقد تكللت
ه���ذه اجل��ه��ود وهلل احل��م��د بقبول
طالب
�أك�ثر م��ن ثالثة ع�شر �أل��ف
ٍ
ٍ
وطالبة على درج��ات البكالوريو�س
والدبلوم وامل�شارك من خالل �آليات
و�إجراءات قبول متطورة ،ودعم فني
و�أكادميي متوا�صل ،مفيداً �أن القبول
�شمل خمتلف �شرائح املجتمع مبن
فيهم ذوي الإع��اق��ة �أم��ث��ال الطلبة
املكفوفني وال�صم و�ضعاف ال�سمع،
�إ�ضافة لتحقيق رغبات قبول الفئات
التي �شملتهم التوجيهات ال�سامية
مثل �أبناء ال�شهداء ومن يف حكمهم.
اال�ستعداد للقبول
وقد �أو�ضح �سعادة عميد �ش�ؤون
القبول والت�سجيل �أن��ه وبتوجيهات
م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر
ومتابعة من �سعادة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة-
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة للقبول
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح
النمي ب��د�أت اال�ستعدادات ملو�سم
القبول منذ وقت مبكر� ،سواء على
م�ستوى �أعمال جلان القبول املوحد
للجامعات احلكومية يف الريا�ض� ،أو
على م�ستوى جتهيز بوابات القبول
الإل��ك�ترون��ي��ة اخل��ا���ص��ة باجلامعة.
حيث مت وبالتن�سيق م��ع الكليات
درا���س��ة معايري ال��ق��ب��ول والأع����داد

امل���ق�ت�رح���ة ل��ل��ق��ب��ول يف خم��ت��ل��ف
ال��درج��ات العلمية والتخ�ص�صات
املتاحة مبا يتالءم مع احتياج �سوق
العمل قبل رفعها واعتمادها من
جمل�س اجلامعة .وعمِ لت العمادة
على تطوير �آليات القبول و�إجراءاته
لهذا ال��ع��ام ،وو���ض��ع �سيناريوهات
خم��ت��ل��ف��ة ت���راع���ي ظ����روف احل��ال��ة
ومب��ا يالئم املتغريات التي ط��ر�أت
نتيجة لتف�شي جائحة كورونا .كما
�أن العمادة ا�ستمرت يف العمل على
ا�ستجالب بيانات املتقدمني للقبول
من وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية ،بالإ�ضافة للبيانات
الواردة من نظام نور واملركز الوطني
للقيا�س .وحر�صاً من العمادة على
تثقيف الطلبة وت�سهيل �إج���راءات
�إدخ��ال البيانات واختيار الرغبات
ب�شكل �صحيح،مت �إع���داد مقاطع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومرئية ،ون�صائح
�صوتية
ا�سرت�شادية
للطلبة ح��ول طريقة التقدمي على
ال��ب��واب��ات واخ��ت��ي��ار التخ�ص�صات
والإج��اب��ة عن �أب��رز اال�ستف�سارات
خ�ل�ال ف�ت�رة ال��ق��ب��ول .ك��م��ا د�شنت
العمادة خ�لال ه��ذا املو�سم من�صة
العناية بامل�ستفيدين ،الأم��ر الذي
�ساهم يف ا�ستقبال ا�ستف�سارات
املراجعني وطلبة اجلامعة بطريقة
م�ؤمتتة ت�ضمن �سرعة الرد ومتابعة
الطلب من قبل �صاحب الطلب و
املخت�صني يف العمادة.
وحر�صاً على توفري املعلومات
الالزمة والتي ت�ساعد الطالب يف
حت��دي��د م�سار قبوله وتخ�ص�صه،
�أعدت العمادة دليل القبول للمرحلة
اجل��ام��ع��ي��ة (دب����ل����وم – م�����ش��ارك
بكالوريو�س) للعام اجلامعي 1443هـ بجامعة امللك �سعود .حيث �شمل
معايري القبول للطالب والطالبات،
والتخ�ص�صات امل��ت��اح��ة ل��درج��ات
الدبلوم و امل�شارك والبكالوريو�س،
وم��ع��اي�ير التخ�صي�ص ب��ع��د �إن��ه��اء
ال��ط��ال��ب ل�برن��ام��ج ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة يف بع�ض التخ�ص�صات.
فتح البوابات وبدء التقدمي
و�ضمن اجل��دول الزمني املعتمد

م��ن ال��ل��ج��ن��ة الإ���ش��راف��ي��ة للقبول
الإل�����ك��ت��روين امل����وح����د ل��ل��ط�لاب
والطالبات يف اجلامعات احلكومية
مبنطقة الريا�ض ،مت �إتاحة التقدمي
على القبول للعام اجلامعي 1443
ه���ـ ب��ت��اري��خ  1442/11/24هـ
ع�ب�ر ب���واب���ة ال��ق��ب��ول الإل���ك�ت�روين
امل���وح���د ل��ل��ط�لاب يف اجل��ام��ع��ات
احلكومية مبنطقة الريا�ض ،وبتاريخ
 1442/11/24ل��ب��واب��ة القبول
الإل��ك�تروين امل��وح��د للطالبات يف

مدينة الريا�ض .وقد �أ�سهمت عمادة
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
بتقدمي الدعم الفني ل�ضمان عمل
البوابات طوال فرتة التقدمي.
وا�ستمراراً بالعمل ب��الإج��راءات
االح�ت�رازي���ة وال��ت��داب�ير ال��وق��ائ��ي��ة
الرامية للح ّد من انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ()COVID-19
وح���ر����ص���اً ع��ل��ى ���س�لام��ة ال��ط��ل��ب��ة
وذويهم؛ مت يف هذا العام �إلغاء الأيام
املخ�ص�صة للمقابالت ال�شخ�صية

ل��ل��م��ر���ش��ح�ين ل��ل��ق��ب��ول يف م�����س��ار
الكليات ال�صحية بجامعة امللك
�سعود .وبتاريخ 1442/12/5هـ مت
الإع�لان عن املر�شحني للقبول يف
بوابتي القبول الإلكرتوين املوحد،
وطلب ت�أكيد القبول الذي مت على
�أكرث من مرحلة ل�ضمان اال�ستفادة
املثلى من املقاعد املتاحة ،تال ذلك
�إتاحة التقدمي للقبول –�إلكرتونياً-
من خالل بوابتي القبول الإلكرتوين
ل��ب�رام����ج الإن���������س����اين االن���ت���ق���ايل

واحل��و���س��ب��ة التطبيقية باجلامعة
للطالب وال��ط��ال��ب��ات والدبلومات
للطالب ،وقد �أ�سهم ذلك �إىل حدّ
نحو ملحوظ يف خدمة
كبري وعلى ٍ
املتقدمني بعد �إعالن نتائج القبول
امل���وح���د دون احل���اج���ة مل��راج��ع��ة
اجل��ام��ع��ة؛ ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إت��اح��ة
التقدمي على بوابة �إك��م��ال درا�سة
البكالوريو�س للمتميزين من خريجي
وخريجات درجتي الدبلوم وامل�شارك
باجلامعة يف م�سار تخ�ص�صاتهم.
وت�ضافر للجهود
فني م�ستمر
ٌ
دعمٌ ٌّ
بني اجلهات املعنية باجلامعة
وبالتزامن مع فتح بوابات التقدمي
للقبول الإلكرتوين مت تقدمي الدعم
الفني امل�ستمر على م���دار اليوم
م��ن خ�ل�ال ب��واب��ة اال���س��ت��ف�����س��ارات
املخ�ص�صة ل��ك��ل ب��واب��ة ،م��ن �أج��ل
ال���رد ع��ل��ى جميع اال�ستف�سارات
ال���واردة ب�شكل يومي� ،إ�ضافة �إىل
الإجابة عن اال�ستف�سارات التي ترد
على ح�ساب العمادة على «تويرت»
ومن�صة العناية بامل�ستفيدين التي
مت �إطالقها م�ؤخراً والتي مت فيها
معاجلة و�إك��م��ال م��ا ي��ف��وق 3000
طلب وا�ستف�سار مكتمل.
ومبا يتما�شى مع الظروف احلالية
الناجمة عن تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد ،وتطبيقاً ل�ل��إج���راءات
االحرتازية املبلغة من اجلهات ذات
االخت�صا�ص؛ فقد عمِ دت العمادة
ٍ
بريد
ح�ساب
�إىل �إن�شاء �أك�ثر من
ِ
�إل��ك�تروين وتكوين ف��رق عمل للرد
على ا�ستف�سارات الطلبة و�أول��ي��اء
�أمورهم .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنه
متت تهيئة اال�ستقبال للمراجعني
يف مقر ال��ع��م��ادة بفرعي الطالب
والطالبات من خ�لال حجز موعد
م�سبق� ،سوا ًء مع �أق�سام العمادة �أو
مع عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل،
ب��غ��ر���ض ال����وق����وف ع��ل��ى ط��ل��ب��ات
املراجعني وا�ستف�ساراتهم ومعاجلة
�أو�ضاعهم قدر الإمكان ومبا يتوافق
مع الأنظمة املتبعة ،وتوفري البدائل
املنا�سبة من جهة �أخرى.
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معالجة وإكمال مايفوق  3000طلب
واستفسار عبر منصة العناية بالمستفيدين

وضع خطط قصيرة وطويلة المدى لألعداد المقترح قبولة
خدمات �إلكرتونية بعد �إعالن نتائج
قبول املوحد
وتغليباً مل�صلحة الطلبة وتي�سرياً
لهم يف حال الرغبة بتعديل تخ�ص�ص
القبول ،و�ضمن جهود العمادة يف
�أمتتة �إج��راءات القبول ،مت بف�ضل
اهلل ت��ع��اىل �إت���اح���ة خ��دم��ة تغيري
(ترقية) القبول �إلكرتونياً بعد �إعالن
نتائج القبول للطلبة الذين �صدرت
لهم �أرقام جامعية �إن رغبوا بذلك.
ويتم طلب التغيري من خالل دخول
الطالب املقبول –والذي �صدر له
رقم جامعي -على ح�سابه يف البوابة
الإل��ك�ترون��ي��ة للنظام الأك���ادمي���ي.
وعملت العمادة مبا�شرة بعد �إغالق
اخل���دم���ة ع��ل��ى درا����س���ة ال��ط��ل��ب��ات
وتنفيذها تناف�سياً مبا يتوافق مع
معايري القبول واملقاعد ال�شاغرة.
تنوع وتعدد
و�إمي��ان�اً من جامعة امللك �سعود
بواجبها االجتماعي نحو كافة �أبناء
املجتمع ،عكفت اللجنة الدائمة
ل��ل��ق��ب��ول ع��ل��ى درا�����س����ة احل����االت
الإن�سانية والتي �شملت على �سبيل
املثال -ال احل�صر -الأي��ت��ام وذوي
الظروف اخلا�صة ومراعاة قبولهم
يف تخ�ص�صات تنا�سب قدراتهم
وت�����ض��م��ن ان��ت��ظ��ام��ه��م ب���دون تعرث،
ووف��ق �اً للتوجيهات ال�سامية فقد
مت –�أي�ضاً-مراعاة ق��ب��ول �أب��ن��اء
ال�شهداء ومن يف حكمهم وذلك يف
التخ�ص�صات التي ت�ضمن �إكمال
م�سريتهم التعليمية �أي�ضاً دون تعرث.
فقد حر�صت على حتقيق رغبات
ال��ق��ب��ول ل��ع��دد م��ن ف��ئ��ات و�شرائح
املجتمع �شملت الطلبة الأيتام الذين
ترعاهم اجلمعيات اخلريية.
وا�ستمراراً لنهج اجلامعة يف دعم
الطلبة املكفوفني وكذلك الطلبة من
فئة ال�صم و�ضعاف ال�سمع فقد مت
قبول دفعة ج��دي��دة منهم و�إت��اح��ة
الفر�صة لهم ال�ستكمال م�سريتهم
العلمية.
التحويل اخلارجي
م���ن ج���ان���ب �آخ������ر ،ا���س��ت��ق��ب��ل��ت
ع��م��ادة ���ش ��ؤون القبول والت�سجيل
طلبات التحويل من خارج اجلامعة
خ�لال ال�صيف املا�ضي م��ن خالل
خدمة التحويل اخل��ارج��ي املتاحة

ع�بر ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة للنظام
الأك��ادمي��ي ،وق��د حر�صت اللجنة
الدائمة للقبول على حتقيق رغبات
عدد من املتقدمني واملتقدمات –
وفق ال�شروط وال�ضوابط املعتمدة
للتحويل اخلارجي -وذلك بقبولهم
كطلبة حمولني من جامعات �أخرى
داخل وخارج اململكة.
التهيئة للدرا�سة
وح���ر����ص���اً م���ن ال���ع���م���ادة على
امل�����س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة ن��ح��و ال��ع��ودة
احل�ضورية الآمنة لطالب وطالبات
اجلامعة وانتظام يف الدرا�سة من
ال��ي��وم الأول للف�صل ال��درا���س��ي؛
فقد عمِ لت ال��ع��م��ادة وبالتن�سيق
مع الكليات على درا�سة ع��دد من
ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات امل��ق�ترح��ة ل�سري
العملية التعليمية و�إع��داد �ضوابط
ل��ط��رح امل��ق��ررات وف��ق الإج����راءات
االح�ت�رازي���ة وال��ت��داب�ير ال��وق��ائ��ي��ة
وخا�صة فيما يخ�ص م�سافة التباعد
االجتماعي داخل القاعة الدرا�سية.
وح��ر���ص��ت ال��ع��م��ادة ع��ل��ى درا���س��ة
الفرتات املكتظة يف الكلية الواحدة
ودرا���س��ة �أع���داد الطلبة امل�سجلني
م���ع ���س��ع��ة ال���ق���اع���ات م���ن خ�لال
�إجراء الت�سجيل التجريبي لطالب
وطالبات اجلامعة و�إتاحة االطالع
عليه من قبل الكليات وا�ستخراج
التقارير الالزمة .كما �أو�صت عمادة
ال��ق��ب��ول والت�سجيل ب ��آل��ي��ات �سري
العملية التعليمية للف�صل الدرا�سي
الأول للعام اجل��ام��ع��ي  1443هـ
والتي �شملت م��دّ اليوم الدرا�سي

�إىل ال�ساعة  10م�����س��ا ًَء للطالب
و�إىل ال�ساعة  5م�سا ًء للطالبات
لإتاحة الفر�صة للكليات لطرح عدد
�أكرب من ال�شعب ح�ضورياً وموازنة
�أعداد الطلبة امل�سجلني يف ال�شعبة
وف��ق الطاقة اال�ستيعابية للقاعة
ال��درا���س��ي��ة ومب���ا ي�����ض��م��ن حتقيق
الإج����راءات االح�ترازي��ة والتدابري
الوقائية.
كما �أتيح جلميع طلبة اجلامعة
ــ قبل بدء الدرا�سة ــ االطالع على
اجل��دول الدرا�سي والتعديل عليه
ف��ي��م��ا ع���دا طلبة ال�سنة الأوىلامل�شرتكة -ح�سب رغبتهم من خالل
ب��واب��ة ال��ن��ظ��ام الأك���ادمي���ي يف ي��وم
الثالثاء امل��واف��ق 1443/1/16هـ
وحتى يوم ال�سبت 1443/1/27هـ.
حيث ا�ستطاع طلبة اجلامعة خالل
فرتة احلذف و الإ�ضافة من تنفيذ
 51013عملية حذف و 109611
عملية �إ���ض��اف��ة مل��ق��رر و 51876
عملية تبديل �شعبة من خالل البوابة
الإلكرتونية للنظام الأكادميي دون
تدخل ب�شري.
ونظراً لوجود بع�ض الإ�شكاليات
التي قد حتد من �إمكانية الطالب
م��ن تعديل ج��دول��ه ال��درا���س��ي من
خالل البوابة الإلكرتونية ك�إغالق
�شعبة �أو وج��ود مقرر يتعار�ض يف
الوقت �أو يرغب الطالب يف رفع عبئه
الدرا�سي �أو لكونه خريج ويحتاج
�إىل م��ع��اجل��ة معينه يف ت�سجيله
...الخ  ،وحر�صاً من عمادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل على ت�سريع �إجناز

الإج����راءات ذات العالقة ب�ش�ؤون
الت�سجيل وت���وف�ي�راً جل��ه��د ووق��ت
الطالب وم�س�ؤويل الكليات ،عملت
العمادة على ا�ستحدات وتد�شني
خدمة جديدة لرفع طلب تعديل على
اجلدول الدرا�سي .ي�ستطيع الطالب
من خالل الدخول على ح�سابه يف
بوابة النظام الإلكرتونية رفع طلب
ح��ذف �أو �إ�ضافة مقرر �أو تعديل
�شعبة ،مع �ضمان �إتاحة التنفيذ من
قبل الأق�سام الأكادميية ،وم�س�ؤويل
الت�سجيل بالكليات ،ورف��ع الطلب
�إىل عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل،
وفق ال�صالحيات املتاحةِ .
فخالل
عمليات الت�سجيل للف�صل الدرا�سي
الأول للعام اجلامعي  1443هـ ،ــ
على �سبيل املثال ــ ا�ستطاع طلبة
اجلامعة من �إر�سال طلبات معاجلة
و�ضع ت�سجيلهم من خالل نظام هذه
اخل��دم��ة و مت معاجلتها م��ن قبل
الكليات و عمادة القبول و الت�سجيل
ح���ي���ث مت رف�����ع  23575ط��ل��ب
(�إر�سالية) للتعديل من خالل البوابة
�شملت الطلبات على  14231طلب
�إ���ض��اف��ة ،و  1449طلب ح��ذف و
 11006ط��ل��ب ت��ع��دي��ل ،و 2173
طلب ا�ستبدال لل�شعب .واجلدير
بالذكر� ،أن �إجناز هذه الطلبات قد
ال ي�ستغرق �أك�ثر من �ساعة واحدة
حيث ي�سمح النظام مبعاجلة هذه
الطلبات من قبل عدد من م�س�ؤويل
الت�سجيل بالكليات ت�شمل م�سجلي
الأق�����س��ام الأك���ادمي���ي���ة و م�شريف
الت�سجيل بالكليات و وكالء الكليات

لل�ش�ؤون الأكادميية.
برامج الدبلومات بر�سوم
وق��ام��ت اجل��ام��ع��ة ممثلة بكلية
ال���درا����س���ات التطبيقية وخ��دم��ة
املجتمع وبالتن�سيق مع عمادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل ب�إتاحة القبول
على ع�شرة ب��رام��ج نوعية لدرجة
الدبلوم مبقابل مايل عرب التقدمي
على بوابة قبول �إلكرتونية م�ستقلة
مما �أتاح الفر�صة للعديد من الطلبة
م��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه ال�برام��ج
واحل�صول على درجة علمية يف عدد
من التخ�ص�صات النوعية باجلامعة.
ا���س��ت��ح��داث جل��ن��ة ل��ل��ق��ب��ول يف
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات وم�������س���ارات ق��ب��ول
مبا�شر جديدة
و�ضمن فريق من خمتلف الكليات
واجلهات ذات العالقة باجلامعة،
تعمل العمادة على درا�سة (�سيا�سات
قبول الطلبة يف تخ�ص�صات جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود وال��ت��ح��اق��ه��م ب��ه��ا يف
خمتلف الدرجات العلمية) بهدف
و�ضع خطة ق�صرية امل��دى و�أخ��رى
طويلة املدى للأعداد املقرتح قبولها
يف خمتلف تخ�ص�صات اجلامعة
يف جميع ال��درج��ات العلمية ،مع
الأخ��ذ يف االعتبار تر�شيد القبول
يف التخ�ص�صات ال��ت��ي ال ت��ت��واءم
خمرجاتها مع متطلبات �سوق العمل،
وما قد يتطلبه ذلك من العمل على
تعديل م�سارات بع�ض التخ�ص�صات
لتكون �أك�ثر مالءمة ل�سوق العمل؛
تطبيقاً لتو�صيات اخلطة الوطنية
ل��ل��ت��وظ��ي��ف يف ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام

واخل���ا����ص وال���ت���ي مت���ت امل��واف��ق��ة
عليها مبوجب قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )20وتاريخ 1440/1/8هـ.
و���ض��م��ن ه���ذا الإط�����ار ،وب��امل��واءم��ة
مع ع��دد من ال��ق��رارات وامل��ب��ادرات
التي �أطلقتها وزارة التعليم �ضمن
�إط������ار م���راج���ع���ة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات
اجلامعية ،ومنها درا���س��ة �أو���ض��اع
القبول يف اجل��ام��ع��ات ال�سعودية،
و����ص���دور «ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال�����س��ع��ودي
املوحد للم�ستويات والتخ�ص�صات
التعليمية ،يف �ضوء معايري الت�صنيف
ال��دويل املوحد للتعليم» وال��ذي مت
اعتماده بقرار جمل�س ال��وزراء رقم
 701ب��ت��اري��خ  1440/12/26هـ
بالإ�ضافة �إىل اعتماد معايل وزير
التعليم م�شروع «تطوير م�سارات
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة والأك���ادمي���ي���ات
املتخ�ص�صة» والذي بد�أ تطبيقه من
العام الدرا�سي احل��ايل 1443هــ،
مبا ين�سجم مع:م�ستهدفات ر�ؤي��ة
اململكة  2030يف حت�سني خمرجات
التعليم الأ�سا�سية ،وتوفري معارف
نوعية للمتميزين ،و�ضمان املواءمة
بني خمرجات التعليم واحتياجات
����س���وق ال��ع��م��ل ،وزي������ادة م��ع��دالت
التوظيف وف��ق احتياجات التنمية
الوطنية امل�ستقبلية ،فقد طرحت
ال��ع��م��ادة م���ب���ادرة لإع�����ادة هيكلة
م�سارات ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
وذل���ك ا�ستجابة ل��ه��ذه امل��ت��غ�يرات،
حيث مت يف العام اجلامعي 1443هـ
ط��رح ع��دد من امل�سارات اجلديدة
والتي تتيح القبول املبا�شر للطلبة
يف عدد من التخ�ص�صات والكليات
باجلامعة مثل م�سار كلية العلوم
الطبية التطبيقية وم�سار الدرا�سات
ال��ق��ر�آن��ي��ة (ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات)
وم�سار كلية علوم الأغذية والزراعة
(ل��ل��ط�لاب ف���ق���ط) ،وذل����ك �ضمن
مرحلة �أوىل �ستتبعها مراحل الحقة
من خالل العمل مع كليات اجلامعة
واللجنة الدائمة للخطط والنظام
الدرا�سي باجلامعة على ا�ستكمال
درا���س��ة التعديالت املطلوبة على
اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة للتخ�ص�صات
وذلك بالتوازي مع درا�سة متطبات
التحول �إىل نظام الف�صول الدرا�سية
الثالثة يف اجلامعات ال�سعودية.
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تزايد حاالت الخرف في العالم ..والصحة العالمية تحذر
م��ع ت��زاي��د ح��االت اخل��رف على
م�ستوى ال��ع��امل� ،أط��ل��ق��ت منظمة
ال�صحة العاملية �صرخة حتذيرية
يف ه��ذا ال�ش�أن ،منبهة من �أن قلة
من ال��دول لديها يف املقابل خطة
للمواجهة يف هذا املجال .واخلرف
هو متالزمة تت�سم بحدوث تدهور
يف الذاكرة والتفكري.
و�أف����اد ت��ق��ري��ر ج��دي��د �أ���ص��درت��ه
منظمة ال�صحة العاملية ب ��أن �أكرث
م��ن  55مليون �شخ�ص يف العامل
م�صابون باخلرف الذي يعود �سببه
الأكرث �شيوعاً �إىل مر�ض �ألزهامير.
وتوقع �أن يرتفع هذا العدد �إىل 78
مليوناً بحلول �سنة  2030و�إىل
 139مليوناً بحلول �سنة 2050
ب��ف��ع��ل ���ش��ي��خ��وخ��ة ال�����س��ك��ان ،وف��ق
فران�س بر�س.
وم���ع �أن اخل����رف ال����ذي ي����ؤدي
�إىل تراجع القدرة على �أداء املهام
ال��ي��وم��ي��ة ي�����ص��ي��ب يف  90%من
احل����االت م��ن ت��ت��ج��اوز �أع��م��اره��م
اخلام�سة وال�ستني ،غري �أنه ال يعترب
نتيجة حتمية لل�شيخوخة.

كما �أظهرت درا�سات ،رغم عدم
توافر عالج للخرف� ،أن يف الإمكان
تفادي نحو  40%من احل��االت �أو
ت�أخريها من خالل ممار�سة الريا�ضة
بانتظام واالم��ت��ن��اع ع��ن التدخني
واتباع نظام غذائي �صحي واحلفاظ
على وزن منا�سب والتحكم ب�ضغط
ال���دم ومب�����س��ت��وي��ات الكولي�سرتول
وال�سكر يف ال��دم .وت�شمل عوامل
اخلطر الأخ���رى االكتئاب و�ضعف
امل�ستوى العلمي والعزلة االجتماعية
واخلمول الإدراكي.
�إال �أن لدى ربع بلدان العامل فقط
(�« )26%سيا�سة �أو ا�سرتاتيجية
�أو خطة وطنية لدعم الأ�شخا�ص
امل�����ص��اب�ين ب���اخل���رف و�أ����س���ره���م»،
بح�سب التقرير.
وي��ق��ع ن�صف ه���ذه ال��ب��ل��دان يف
�أوروب���ا ،على ما الحظت الدكتورة
كاترين �سيهري م��ن ق�سم ال�صحة
العقلية وا�ستخدام امل��واد املخدرة
يف املنظمة خالل م�ؤمتر �صحايف.
ولفتت �إىل �أن «امل��دة التي يغطيها
الكثري من هذه اخلطط �أو�شكت على

ثورة أمل لمرضى السرطان..
لقاح كورونا قد يكون العالج
يف خطوة قد ت�شكل ثورة علمية يف عامل الطب ،ابتكر الفريق امل�س�ؤول
عن لقاح �أ�سرتازينكا امل�ضاد لفريو�س كورونا لقاحاً قد يكون العالج
الأمثل ملر�ضى ال�سرطان.
و�سيتم اختبار اللقاح على الب�شر لأول م��رة بعد نتائج واع��دة يف
التجارب على احليوانات،كما� ،ست�شمل التجربة الب�شرية الأوىل 80
مري�ضاً مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم ب�سرطان الرئة ذي اخلاليا غري ال�صغرية.
وكان لقاح ال�سرطان قادراً على تقلي�ص الأورام لدى الفئران وحتى
حت�سني معدالت بقائهم على قيد احلياة ،وفقاً للتقرير.
تقنية «ناقالت الفريو�س»
وقال فريق البحث �إن الوخز بالإبر يعتمد على نف�س تقنية «ناقالت
الفريو�س» التي مت ا�ستخدامها يف جرعة لقاح �أوك�سفورد�/أ�سرتا زينيكا .
و�أو�ضح �أنه مع لقاح كورونا يتم نقل املادة اجلينية �إىل خاليا ال�شخ�ص
من خ�لال فريو�س غري �ضار يف حماولة لتدريب جهاز املناعة على
حماربة الفريو�س الفعلي.
لكن يف اللقاح امل�ضاد لل�سرطان ،حتث امل��ادة اجلينية اجل�سم على
اال�ستجابة جلزيئات ت�سمى بروتينات  MAGEاملوجودة يف اخلاليا
ال�سرطانية.
من جانبه ،قال الربوفي�سور �أدريان هيل ،مدير معهد جيرن �إن اللقاح
اجلديد لديه القدرة على �إحداث ثورة يف عالج ال�سرطان.
و�أ�ضاف بينوا فان دن �إيندي� ،أ�ستاذ علم املناعة ال�سرطاين بجامعة
�أك�سفورد �أن «علمنا �أن الربوتينات من نوع  MAGEتعمل مثل الأعالم
احلمراء على �سطح اخلاليا ال�سرطانية جلذب اخلاليا املناعية التي
تدمر الأورام».
كذلك� ،أو�ضح �أن «الأه��م من ذلك بالن�سبة خل�صو�صية الهدف� ،أن
امل�ست�ضدات م��ن ن��وع  MAGEغ�ير م��وج��ودة على �سطح الأن�سجة
الطبيعية ،مما يقلل من خماطر الآث��ار اجلانبية التي ي�سببها اجلهاز
املناعي الذي يهاجم اخلاليا ال�سليمة».

االنق�ضاء �أو انتهت بالفعل» ،حتى يف
�أوروب��ا ،م�شددة على «احلاجة �إىل
عناية �أك�بر من احلكومات بهدف
و�ضع �سيا�سات ملكافحة اخلرف».
كن اخلبرية دعت مع ذلك �إىل
«التحلي بالواقعية والإق���رار ب�أن
اخل���رف يتناف�س م��ع ال��ك��ث�ير من
م�شاكل ال�صحة العامة الأخ��رى»،
ال ���س��ي��م��ا يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة.
وح�ضت منظمة ال�صحة العاملية
ال���دول املنخف�ضة �أو املتو�سطة
الدخل على �إدراج م�شكلة اخلرف
يف ���س��ي��ا���س��ات ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة
املتعلقة ب��الأم��را���ض غ�ير املعدية
�أو يف ا�سرتاتيجيات ال�سيا�سات
املتعلقة بال�شيخوخة.
ويعي�ش نحو  60%من امل�صابني
ب����اخل����رف يف دول م��ن��خ��ف�����ض��ة
ومتو�سطة الدخل .و�أف��اد التقرير
ب�أن التقديرات ت�شري �إىل �أن التكلفة
العاملية للخرف ناهزت  1300مليار
دوالر عام  .2019ويتوقع �أن ترتفع
التكلفة �إىل  2800مليار دوالر �سنة
2030

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

ق��ام الباحثون يف كلية الطب
بجامعة وا�شنطن ،بهند�سة خاليا
جذعية وراثيا ،تُزرع حتت اجللد،
وتفرز دواء بيولوجيا عند احلاجة،
يف حماولة لتطوير عالجات �أكرث
فعالية مل��ر���ض ال��ت��ه��اب املفا�صل
ال��روم��ات��وي��دي ،مع حد �أدن��ى من
ا لآثار اجلانبية .والتهاب املفا�صل
الروماتويدي هو مر�ض التهابي
مزمن ميكن �أن ي�ؤثر على مناطق
�أخ��رى غري املفا�صل ،فقد يدمر

ه���ذا امل���ر����ض جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة
من �أج��ه��زة اجل�سم ،مبا يف ذلك
اجللد والعينان والرئتان والقلب
والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة ،وي�����س��ب��ب
بالتايل تلف الغ�ضاريف والعظام.
وب��ال��رغ��م م��ن وج���ود ع�لاج��ات
ف���ع���ال���ة ل���ـ «ال���ت���ه���اب امل��ف��ا���ص��ل
ال��روم��ات��وي��دي»� ،إال �أن��ه��ا تحُ ��دث
�آثارا جانبية نتيجة ال�ستخدامها
امل�ستمر وبجرعات عالية .ويقول
العلماء يف درا�سة نُ�شرت م�ؤخرا

يف دورية «�ساين�س �أدفان�سي�س»،
�إن الهدف النهائي لفريق البحث
هو تطوير عالجات للأ�شخا�ص
الذين يعانون من التهاب املفا�صل
الروماتويدي ،وهي حالة منهكة
ت�صيب حوايل  1.3مليون بالغ يف
الواليات املتحدة.
وي�����ش�يرون �إىل �أن �أب��ح��اث��ه��م
ع��ل��ى زراع���ة اخل�لاي��ا ،يف من��اذج
الفئران امل�صابة بالتهاب املفا�صل
ال���روم���ات���وي���دي� ،أث��ب��ت��ت فعالية

العالج املقرتح ،حيث قللت ب�شكل
كبري م��ن االل��ت��ه��اب ومنعت ت�آكل
العظام.
�أم����ا ع���ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة عمل
ال���دواء ،فتقول �أ���س��ت��اذة جراحة
ال��ع��ظ��ام وال��ب��اح��ث امل�����ش��ارك يف
ال���درا����س���ة ،م��ي��ل��دري��د ���س��امي��ون:
«ا�ستخدمنا تقنية كري�سرب لإعادة
ب���رجم���ة اجل���ي���ن���ات يف اخل�لاي��ا
اجل��ذع��ي��ة ،ث���م �أن�����ش ��أن��ا غ��ر���س��ة
غ�ضروفية �صغرية عن طريق زرع
اخلاليا على �سقاالت من�سوجة،
وو�ضعناها حتت جلد الفئران».
وتو�ضح« :ت�سمح هذه الطريقة
لتلك اخلاليا بالبقاء يف اجل�سم
لفرتة طويلة ،وتفرز ال��دواء كلما
كان هناك التهاب».
وي����أت���ي ا���س��ت��خ��دام ال��ب��اح��ث�ين
ل���ت���ق���ن���ي���ة حت�����ري�����ر اجل����ي����ن����وم
 CRISPR-Cas9ل�صنع 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���ص��ل ع��ن ط��ري��ق االرت��ب��اط
ب��ـ ،)interleukin-1 (IL-1
وهي مادة غالبا ما تعزز االلتهاب
يف التهاب املفا�صل

دراسة تكشف تأثيرا سلبيا خطيرا للمضادات الحيوية
ك�شفت درا���س��ة طبية حديثة
عن الت�أثري ال�سلبي لال�ستخدام
ط����وي����ل ا لأم��������د ل���ل���م�������ض���ادات
ا حليو ية .
ووف��ق الدرا�سة التي �أجراها
ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة « �أوم���ي���و»
ال�����س��وي��دي��ة ،ف�����إن اال���س��ت��خ��دام
ط����وي����ل ا لأم��������د ل���ل���م�������ض���ادات
احل��ي��وي��ة ،ق��د ي��زي��د م��ن خطر
ا لإ���ص��اب��ة ب�����س��رط��ان ال��ق��ول��ون.
ونقلت وكالة «يو بي �آي» للأنباء
ع��ل��ى م ��ؤل��ف��ة ال��درا���س��ة �صوفيا
ه��ارل��ي��د ،ق��ول��ه��ا« :ب��ي��ن��م��ا يكون

ال���ع�ل�اج ب���امل�������ض���ادات احل��ي��وي��ة
���ض��روري��ا يف ك��ث�ير م��ن احل��االت
وي��ن��ق��ذ ا لأرواح� ،إال �أن��ه ينبغي
ت���وخ���ي احل�����ذر م���ع ا لأم����را�����ض
ا لأقل خطورة».
و �أرج����ع����ت ال����درا�����س����ة ال��ت��ي
ن�شرت نتائجها يف جملة املعهد
الوطني لل�سرطان ،العالقة بني
���س��رط��ان ال��ق��ول��ون وامل�����ض��ادات
احل��ي��وي��ة ،ل��ت��أث�ير ا لأخ�ي�رة على
امليكروبيوم امل��ع��وي �أو بكترييا
ا لأمعاء.
وخ����ل���ال ال�����درا������س�����ة ،ق����ام

ال���ب���اح���ث���ون ب��ت��ح��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات
� 40أل����ف م��ري�����ض يف ال�����س��ج��ل
ال�����س��وي��دي ل�����س��رط��ان ال��ق��ول��ون
وامل�ستقيم ،وقارنوها مبجموعة
م ��ؤل��ف��ة م��ن � 200أل���ف �شخ�ص
خال من ال�سرطان.
ٍ
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون �أن ك�لا من
الن�ساء والرجال الذين تناولوا
امل�����ض��ادات احل��ي��وي��ة لأك�ث�ر من
�ستة �أ�شهر ،كانوا �أك�ثر عر�ضة
ل�ل�إ���ص��اب��ة ب�����س��رط��ان ال��ق��ول��ون
ب��ن�����س��ب��ة  17يف امل���ئ���ة ،م��ق��ارن��ة
ب�أولئك الذين مل يفعلوا ذلك.
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هكذا يمكنك إصالح أشهر المشاكل في نظام «ماك»
على الرغم من �أن نظام «ماك»
امل�����ش� ّغ��ل ل�ل�أج��ه��زة ال��ت��ي ت�صنعها
�شركة «�أب��ل» ال يعاين من العديد
من م�شاكل الت�شغيل� ،إال �أن هذا
ال يعني ع��دم وج��وده��ا .يذكر �أن
�أي نظام ت�شغيل عر�ضة حلدوث
م�شاكل غ�ير متوقعة �أو �أخ��ط��اء
برجمية خمتلفة نتيجة اختالف
ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ام ب�ين م�ستخدم
و�آخر.
وتختلف ط��ري��ق��ة ح��ل امل�شاكل
التي يواجهها نظام «ماك» بح�سب
امل�شكلة و�سببها ،حيث قد حتدث
ه��ذه امل�شكالت ب�سبب النظام �أو
ب�سبب تطبيق معني �أو طرفية مت
تو�صيلها باجلهاز م�ؤخراً.
لذلك �إليكم جمموعة من احللول
لأه��م امل�شاكل التي تقابل �أجهزة
«ماك».
«النظام ال يعمل ب�شكل طبيعي»
تعترب ه��ذه امل�شكلة �أح��د �أ�شهر
امل�شاكل ال��ت��ي تقابل م�ستخدمي

نظام «م���اك» ،حيث يبد�أ النظام
بالت�صرف ب�شكل غريب و�أبط�أ من
املعتاد.
ومي��ك��ن��ك ح���ل ه��ذه
امل�����ش��ك��ل��ة ع��ب�ر ع���دة
خطوات منها:
الت�أكد من وجودم���������س����اح����ة ك���اف���ي���ة
ل��ت�����ش��غ��ي��ل ال���ن���ظ���ام،
ح����ي����ث ل������ن ي��ع��م��ل
ال��ن��ظ��ام ب�شكل جيد
�أو كما هو متوقع منه
يف حالة ع��دم وجود
م�ساحة كافية له.
�إع��������ادة ت�شغيلاجل��ه��از حيث حتتاج
الأج��ه��زة �إىل �إع��ادة
ال��ت�����ش��غ��ي��ل على
ف�������ت�������رات

متباعدة.
 -الت�أكد من توافقية حا�سوبك

مع النظام .وتواجه هذه امل�شكلة
يف حالة كنت ت�ستخدم حا�سوب

ميزات لم تكن تعرفها..
 Androidو  iOSسرقوا من بعضهما

تت�شابه الكثري من امل��ي��زات بني
نظامي �آندرويد و ،iOSوقد تزايد
هذا الت�شابه مع �إطالق ،iOS 14
ح��ي��ث ب���د�أ ال��ن��ا���س ي��ت��ح��دث��ون عن
ح�صول �أبل على بع�ض الأفكار من
�آندرويد.
ولعل يف الأمر �شيء من ال�صحة،
ال �سيما و�أن م�ؤ�س�س �أب��ل �ستيف
جوبز ال�شهري ،عرف بت�أكيده �أنه مل
يكن ينفر من �سرقة فكرة رائعة �أو
اثنتني!
وق����د ظ���ه���رت ب��ع�����ض امل���ي���زات
امل��ت��ق��ارب��ة ���س��واء على  iPadقبل
� ،iPhoneأو يف �إ�����ص����دارات

 Androidم��ن  Samsungو
 ، LGبح�سب م��ا �أو����ض���ح موقع
«.»Popular Science
ولأخ����ذ ف��ك��رة �أ���ش��م��ل ع��ن ه��ذا
التقارب «امل�شبوه» يف امليزات ،نقدم
يف ما يلي بع�ض الأمثلة :
* التنقل بالإمياءات
يف عام  ،2017تخل�ص iPhone
 Xمن زر ال�صفحة الرئي�سية وقدم
طريقة ج��دي��دة مت��ام�اً للتنقل بني
التطبيقات م��ث��ل ال��ت��م��ري��ر لأع��ل��ى
ل��ل��ع��ودة �إىل ال�صفحة الرئي�سية
(� ،)Homeأو ال�سحب لأعلى مع
اال���س��ت��م��رار مل�شاهدة التطبيقات

تخطط ���ش��رك��ة �أم�����ازون لطرح
ت��ل��ف��ازه��ا ال����ذي ي��ح��م��ل عالمتها
التجارية يف ال��والي��ات املتحدة يف
�أقرب وقت يف �شهر �أكتوبر.
و�أط����ل����ق����ت ال�������ش���رك���ة ت��ل��ف��از
 AmazonBasicsيف ال��ه��ن��د
�أواخ����ر ال��ع��ام امل��ا���ض��ي .وت��ع��اون��ت
ال�شركة � ً
أي�ضا مع ال�شركات امل�صنعة
الأخرى لبيع �أجهزة التلفاز ح�صر ًيا
مع برنامج  Fire TVاملدمج .ولكن
هذه النماذج حتمل دائ ًما العالمة
التجارية لل�شركة امل�صنعة ،مثل
تو�شيبا .وك��ان الإط�ل�اق الأمريكي
قيد العمل منذ ما يقرب من عامني

ويت�ضمن ف��ر ًق��ا م��ن Amazon
 Devicesو .Lab126
وي�ضع �إط�ل�اق التلفاز عمالقة
ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة يف مناف�سة
مبا�شرة مع �شركات الإلكرتونيات
الأخ����رى ،مب��ا يف ذل��ك �سام�سوجن

احلديثة ،وما �إىل ذلك.
وي��ب��دو �أن ف��ري��ق  Googleقد
�أح��ب �أ�سلوب التنقل اجلديد ،لأن
 Androidاع��ت��م��دت جمموعة
مم��اث��ل��ة م���ن الإمي�������اءات ل��ك��ل من
 Android 9و .Android 10
* عدم الإزعاج
يعد و�ضع عدم الإزع��اج عن�صراً
�أ�سا�سياً يف الهواتف احلديثة ،مما
مينحك فرتة راحة ق�صرية من في�ض
الإخ��ط��ارات ()Notifications
ال��ت��ي ع���اد ًة م��ا تهز هاتفك ب��دون
توقف.
وك���ان���ت ه����ذه م��ي��زة �أ���ض��اف��ت��ه��ا

� Appleأو ًال �إىل  iOS 6يف عام
 .2012وا�ستغرقت  Googleوقتها
و�أ�ضفتها �إىل نظام الت�شغيل اخلا�ص
ب��ه��ا يف ع���ام  2014م���ع �إط�ل�اق
.Android 5.0 Lollipop
* حتديثات عرب واي وفاي
وبالعودة �إىل عام  ،2011عندما
�أ�صدرت  ،Apple iOS 5الإ�صدار
الأول من نظام الت�شغيل اخلا�ص
ب��ه��ا وال�����ذي مي��ك��ن حت��دي��ث��ه عرب
 Wi-Fiدون مطالبتك بتو�صيل
هاتفك بجهاز كمبيوتر ومزامنته مع
.iTunes
كذلك ،كان هذا �إجنازاً رائعاً يف
ذلك الوقت ،نظراً لأن �شبكة Wi-
 Fiمل تكن بال�سرعة التي هي عليه
الآن .لكنها مل تكن �صيحة كبرية
فقد ك��ان م�ستخدمو Android
يقومون بالفعل بتحديث �أجهزتهم
بذات الطريقة لعدة �سنوات
* الكامريا الأمامية (�سلفي)
و�صلت �أبل �إىل هذه امليزة �أوالً �إذ
كان  iPhone 4من يونيو 2010
ه��و الأول ب��ك��ام�يرا �أم��ام��ي��ة ،لكن
هواتف  Androidمل حت�صل على
دع��م ر�سمي لكامريا �سيلفي حتى
Android 2.3 Gingerbread
 ،الذي مت �إطالقه يف دي�سمرب من
نف�س العام.

أمازون تخطط إلطالق تلفاز يحمل عالمتها التجارية

و�سوين و�إل جي ،التي تبيع �أجهزتها
يف كثري من احلاالت من خالل �سوق
�أمازون عرب الإنرتنت.
وم��ن املتوقع �أن ت��ك��ون النماذج
عبارة عن �أجهزة تلفاز ذات �شا�شات
كبرية يف نطاق � 55إىل � 75إن�ش.

ومن املقرر �أن يتم �إطالقها يف �أقرب
وقت ممكن يف �شهر �أكتوبر .ولكن
ال��ط��رح ك��ان ي��ع��اين م��ن اختناقات
لوج�ستية.
وتعمل �أم��ازون � ً
أي�ضا على جهاز
ت��ل��ف��از منف�صل ت��ق��وم بت�صميمه
داخل ًيا .ويتم ت�صنيع تلفاز ال�شركة
امل��ب��اع يف ال��ه��ن��د يف ذل���ك ال��ب��ل��د،
وه��و يتميز بنظام ت�شغيل Fire
 TVبالإ�ضافة �إىل �أدوات التحكم
ال�صوتية �أليك�سا.
ويباع �إ�صدار � 55إن�ش حال ًيا بنحو
 588دوالر ،بينما تبلغ تكلفة �إ�صدار
� 50إن�ش نحو  506دوالرات.

«ماك» قدميا قلي ً
ال ،وذا موا�صفات
�ضعيفة.
ال��������ت���������أك��������د م���نال����ت����ط����ب����ي����ق����ات غ�ير
املتوافقة .وتعترب هذه
امل�����ش��ك��ل��ة �أح������د �أه����م
امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه
الأنظمة احلديثة ،حيث
تكون بع�ض التطبيقات
غ�ي�ر م��ت��واف��ق��ة معها
وت�����س��ب��ب يف م�شاكل
كثرية �أثناء الت�شغيل.
�إذا ك���ن���ت ت���واج���ه
م�����ش��ك��ل��ة مل ن��ذك��ره��ا
يف الأعلى ،ف��إن هناك
بع�ض اخل��ط��وات التي
مي��ك��ن��ك ال��ق��ي��ام بها
ملحاولة حل

امل�شكلة.
�إع���ادة ت�شغيل النظام .وتقومخطوة �إع��ادة ت�شغيل النظام بحل
�أغلب امل�شاكل التي تواجه �أجهزة
«�أب��ل» ،لذلك يجب �أن جتربتها يف
البداية.
حت��دي��ث ن��ظ��ام الت�شغيل ،حيثتكون بع�ض امل�شاكل عامة ومكررة لدى
الكثري من امل�ستخدمني ،لذلك تقوم
«�أبل» ب�إطالق حتديثات عامة لها.
�إع��ادة ت�شغيل ذواكر PRAMاخل��ا���ص��ة ب��ج��ه��ازك .وت��ع��ت�بر ه��ذه
الذواكر املكان الذي يخزن النظام
فيه الأوامر امل�ؤقتة.
ال��ع��ودة �إىل ن�سخة احتياطية�أق���دم م��ن ال��ن��ظ��ام ،وذل���ك لتجنب
امل�شاكل التي نتجت عن العبث يف
النظام �أو التطبيقات.
ح��ذف التطبيقات التي قمتبتثبيتها م���ؤخ��راً ،وذل���ك لتتجنب
م�����ش��اك��ل ال���ت���واف���ق وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
اخلبيثة.

أبل ستطلق «ميزة خارقة»
في هاتف آيفون ..ستغير
مفهوم االتصاالت عالميًا
من املتوقع �أن يحتوي هاتف �آيفون  13على تقنية االت�صال
عرب الأق��م��ار ال�صناعية يف م��دار �أر���ض��ي منخف�ض واملعروفة
اخت�صاراً با�سم ( )LEOلل�سماح للم�ستخدمني ب�إجراء مكاملات
و�إر�سال ر�سائل يف مناطق ال حتتوي على تغطية �شبكات اجليل
الرابع واخلام�س ،وفقاً ملحلل �أبل ال�شهري واملوثوق ،مينغ ت�شي كو.
ويف مالحظة للم�ستثمرين �أو�ضح كو �أن ت�شكيلة �آيفون 13
�ستحتوي على �أجهزة قادرة على االت�صال بالأقمار ال�صناعية
� .LEOإذا مت متكينه با�ستخدام ميزات الربنامج ذات ال�صلة،
فقد يتيح ذلك مل�ستخدمي �آيفون � 13إج��راء مكاملات و�إر�سال
ر�سائل دون احلاجة �إىل ات�صال خلوي.
كما يُقال �إن �آيفون  13يتميز ب�شريحة كوالكوم �إك�س 60
الأ�سا�سية املخ�ص�صة التي تدعم االت�����ص��االت ع�بر الأق��م��ار
ال�صناعية .فيما يبدو �أن �شركات الهواتف الذكية الأخرى تنتظر
حالياً حتى عام  2022العتماد �شريحة النطاق الأ�سا�سي X65
الالزمة لتنفيذ وظائف االت�صاالت عرب الأقمار ال�صناعية.
وتعد �شركة �ستارلينك التابعة لـ  ،SpaceXممول الت�صال
الإن�ترن��ت  ،LEOولكن يُقال �إن م��زود خدمة االت�صال عرب
الأقمار ال�صناعية  LEOالذي «من املرجح �أن يتعاون مع �أبل
من حيث التكنولوجيا وتغطية اخلدمة» هي �شركة غلوبال �ستار.
كما يُزعم �أن كوالكوم تعمل مع غلوبال �ستار لدعم النطاق n53
يف رقائق النطاق الأ�سا�سي  X65امل�ستقبلية ،وفقاً ملا ذكره موقع
« ،»MacRumorsواطلعت عليه «العربية.نت».
و�أو���ض��ح ك��و �أن «�أب�����س��ط �سيناريو» لتوفري ات�صال LEO
للم�ستخدمني هو ما �إذا كان م�شغلو �شبكات الهاتف يعملون مع
غلوبال �ستار.
هذا يعني �أن عمالء م�شغل ال�شبكة ال�شريك ميكنهم ا�ستخدام
خدمة االت�صاالت عرب الأقمار ال�صناعية اخلا�صة بـ غلوبال
�ستار على هاتف �آيفون  13مبا�شر ًة من خالل م�شغل ال�شبكة
اخلا�ص بهم دون احلاجة �إىل عقود �أو مدفوعات �إ�ضافية.
و�أ�ضاف كو �أن االت�صاالت بالأقمار ال�صناعية  LEOهي تقنية
ميكن مقارنتها بتقنية اجليل اخلام�س  mmWave 5Gمن
حيث ت�أثريها على �صناعة ال�شبكات و�أن �أبل قد ت�ستفيد من
كال التقنيتني.
وقال كو �إن �شركة �أبل «متفائلة» ب�ش�أن اجتاه االت�صاالت عرب
الأقمار ال�صناعية و�شكلت فريقاً حمدداً للبحث والتطوير يف
التقنيات املتعلقة به «منذ بع�ض الوقت».
يُعتقد �أن ال�شركة لديها خطط جللب ات�صاالت الأق��م��ار
ال�صناعية � LEOإىل املزيد من الأجهزة يف امل�ستقبل «لتوفري
جتارب مبتكرة».
قد ي�شمل ذلك جهاز عر�ض الواقع املختلط املثبت على الر�أ�س
من �أبل ،و�سيارتها الكهربائية امل�ستقبلية ،وغريها من ملحقات
�إنرتنت الأ�شياء ،وفقاً لـ كو.
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انطالق أسبوع تهيئة الطالب
المستجدين من ذوي اإلعاقة

د�شن عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي الدلبحي برنامج �أ�سبوع تهيئة
امل�ستجدين من طالب ذوي الإعاقة ،والذي نظمه مركز الطالب ذوي
الإعاقة ،وذلك بهدف تهيئة الطالب مع احلياة اجلامعية.
وت�ضمن الربنامج العديد من الأن�شطة منها �إقامة ركن تعريفي عن
املركز بعمادة ال�سنة امل�شرتكة ،و�إقامة حفل ا�ستقبال الطالب مبقر
املركز ،بالإ�ضافة �إىل زيارة مكتبة امللك �سلمان املركزية ،ومقر برنامج
الو�صول ال�شامل ،وجولة تعريفية )باحلافلة( ملعامل اجلامعة .وقامت
وحدة العالقات العامة والإعالم يف مكتبة الأمرية �سارة بنت عبداهلل بن
في�صل �آل �سعود بعمل ور�شة عمل تعريفية بخدمات املكتبة عن بعد عرب
برنامج  zoomللطالبات و امل�ستجدات.

التطوير والجودة
تستحدث التميز
المؤسسي وقياس
األداء

االلتزام بالتباعد بني الطالب يف قاعات كلية الآداب

�أتفقا على �إقامة م�سابقة للمكفوفني

تعاون مشترك بين « رسالة الجامعة» و «الوصول الشامل»

�أ�ستقبل املدير التنفيذي لربنامج
ال��و���ص��ول ال�شامل ال��دك��ت��ور نا�صر
بن �سعد العجمي ،االثنني املا�ضي،
امل�����ش��رف ع��ل��ى الإدارة والتحرير
ب�صحيفة ر�سالة اجلامعة الدكتور
مطلق بن �سعود املطريي ،بح�ضور
نائب رئي�س التحرير يف ال�صحيفة
الأ���س��ت��اذ ���س��ام��ي ب��ن عبدالعزيز
الدخيل .وخ�لال الإجتماع تباحث
ال��ط��رف��ان �سبل ال��ت��ع��اون امل�شرتك
وال���ذي م��ن �ش�أنه خدمة من�سوبي

وزوار اجلامعة من ذوي االعاقة،
وت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ات م��ت��ن��وع��ة ل��ذوي
الإع���اق���ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ب��رام��ج
توعوية م�ستمرة.
واتفق الطرفان �إىل اقامة جائزة
االب������داع االع�ل�ام���ي للمكفوفني
على م�ستوى اململكة بتنظيم من
�صحيفة ر�سالة اجلامعة بالتعاون
مع الدكتور نا�صر العجمي .وجاءت
فكرة اجلائزة كون املكفوفني جزء
مهم من ن�سيج املجتمع ،وله قدرات

ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف دف����ع االق��ت�����ص��اد
والتنمية الوطنية.
وي��أت��ي الهدف من اجل��ائ��زة �إىل
تقدمي فئة املكفوفني للمجتمع وابراز
�إبداعاتهم يف جمال �صناعة املحتوى
الإعالمي ،وحتفيز املكفوفني على
خو�ض املهن الإع�لام��ي��ة و�صناعة
امل��ح��ت��وى وت�����س��ل��ي��ط ال�����ض��وء على
احلاجة �إىل توفري برامج تدريب
وت�أهيل املكفوفني للعمل يف املجال
الإعالمي.

حلقة نقاش
حول تعريف
بقواعد بيانات دار
المنظومة ..غدًا

تنظم وحدة التنمية الب�شرية
يف م���رك���ز ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي يف
تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات»
�أفكر» غد اً ا لإثنني حلقتها الثالثة
بعد املئتني �ضمن �سل�سلة حلقات
ال��ن��ق��ا���ش ال��ت��ي ي��ع��ق��ده��ا امل��رك��ز
�أ���س��ب��وع��ي �اً ب���ع���ن���وان « :ت��ع��ري��ف

بقواعد بيانات دار املنظومة «
يقدمها امل��درب الأ�ستاذ عبدهلل
اجلابري من دار املنظومة لتقنية
امل��ع��ل��وم��ات  ،وذل���ك ع��ل��ى من�صة
زوم االف�ترا���ض��ي��ة ع�بر ال��راب��ط
https://zoom.
ال����ت����ايل:
us/j/95616139177

وت��ت��م��ح��ور اجل����ائ����زة يف ع��دة
م�سارات ككتابة امل��ق��االت ،ت�أليف
الكتب� ،صناعة حمتوى ال�شبكات
االجتماعية ،وال��ت��دوي��ن ال�صوتي،
الفيديو الإبداعي.
يذكر �أن برنامج الو�صول ال�شامل
يعد م�شروعاً نوعياً باجلامعة لتهيئة
البيئة الداعمة لذوي الإعاقة ،من
خ�لال االل��ت��زام باملعايري الدولية
يف تذليل �أي��ة ع��وائ��ق معمارية �أو
تقنية �أو تعليمية ل�ضمان امل�شاركة
ودعم التحول نحو جامعة للجميع،
بالإ�ضافة �إىل تزويد �أع�ضاء هيئة
التدري�س باخلربة الكافية لتدريب
وت�أهيل ذوي الإعاقة للتعليم والتعلم
يف بيئة يتمتعون فيها باال�ستقاللية.
وي��ع��م��ل ال�ب�رن���ام���ج م���ن خ�لال
وح���دات���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى حتقيق
اه���داف وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية ور�ؤيتها فيما
يخت�ص بدعم الطالب والطالبات
ذوي الإع��اق��ة باجلامعة من خالل
ال��ع��م��ل ب��وح��دات��ه املختلفة ،حيث
مت حتقيق جمموعة م��ن �أه���داف
اخلطة ال�سنوية للربنامج واملتوافقة
مع �أهداف وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية.

اعتمد معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
بدران العمر الهيكل التنظيمي املُحدث
لعمادة التطوير واجلودة بوكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير ،والذي يت�ضمن ا�ستحداث ثالث وحدات جديدة
هي :وحدة التميز امل�ؤ�س�سي ،ووح��دة قيا�س الأداء امل�ؤ�س�سي ،ووحدة
التحول الرقمي لالعتماد الأكادميي و�أنظمة اجلودة ،ومن جهته وجه
عميد عمادة التطوير واجل��ودة ال�شكر ملعايل رئي�س اجلامعة ،ولوكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير.

المجلس العلمي يعقد اجتماعه األول

عقد املجل�س العلمي باجلامعة يوم االثنني املا�ضي اجتماعه الأول
للعام الدرا�سي  1443هـ  ،وذلك عرب تطبيق ZOOM CLOUD
 Meetingالإلكرتوين.
وناق�ش املجل�س خالل االجتماع الذي تر�أ�سه وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي ،ثمانية و ثمانون مو�ضوعاً
خا�صاً بالرتقية و التعيني.
�صرح بذلك �أم�ين املجل�س العلمي الدكتور عبداملح�سن بن �أحمد
البداح ،و�أ�شار �إىل �أن املجل�س اتخذ تو�صيات برتقية �ستة وثالثون من
�أع�ضاء هيئة التدري�س  ،وعدد من التعينات و اال�ستعانة.

يتخللها دورة تدريبية

كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي
لإلسعافات األولية ..غدًا

حتتفل كلية التمري�ض باليوم العاملي للإ�سعافات الأولية يوم االثنني
� 13سبتمرب 2021م وذلك يف �إطار اهتمامها بالتوعية والتثقيف ملن�سوبي
الكلية من الق�سمني.
و�أك��دت عميد كلية التمري�ض الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد ب�أن
الكلية �أولت اهتماماً بالغاً يف التوعية والتثقيف وا�ستغالل املنا�سبات
العاملية للأيام ال�صحية لتوعية من�سوبي الكلية واملجتمع.
وبينت عميد كلية التمري�ض �أن الكلية قامت وبال�شراكة مع هيئة
الهالل الأحمر ال�سعودية ب�إعداد دورة تدريبية ملن�سوبيها الراغبني يف
تعلم الإ�سعافات الأولية.

