
http://rs.ksu.edu.sa/ العدد 1412 - الأحد 2 ربيع الآخر 1443هـ املوافق 7 نوفمرب 2021م 12 �صفحة

جمل�س اجلامعة يعقد جل�سته الثالثة الثالثاء املا�سي للعام احلايل ١٤٤٣هـ.اإطالق مبادرة م�سروع اإعداد االأر�سدة االفتتاحية وم�سك ال�سجالت املحا�سبية

قيا�س واملبادرات والتطوع اأوزان املفا�ضلة للمراتب العا�رشة فما دون... 

البدء في استقبال طلبات الترقيات.. اليوم

»عطاء«.. معرض يحاكي تاريخ الجامعة

03الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية تطلق التسجيل في »جائزة جستن للتميز«

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

ك��ت��ب: ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��ت��ي��ل – 

مو�شى حدادي

الب�شرية  امل����وارد  ع��م��ادة  دع���ت 

للرتقية  وامل�شتحقات  امل�شتحقني 

للمراتب العا�شرة فما دون ال�شتكمال 

اجراءاتهم وا�شتقبال طلباتهم وذلك 

بالدخول على املن�شة الرقمية الإدارة 

وتطوير املوارد الب�شرية »م�شار« من 

اليوم االأحد وملدة 26 يوماً.

ج����اء ذل����ك يف ال��ت��ع��م��ي��م ال���ذي 

كافة  اىل  موؤخراً  العمادة  اأ�شدرته 

وحدات اجلامعة موؤكدًة على اعتماد 

اإلكرتونياً  الوظيفي  االداء  تقييم 

امل��ب��ادرات  وارف����اق  2020م،  ل��ع��ام 

على  ال�شروط  عليها  تنطبق  التي 

ن��ظ��ام امل���ب���ادرات االإل���ك���رتوين من 

تاريخ 1443/4/2ه� وملدة 26 يوم، 

العتماد درجة االختبار �شواًء كانت 

ال�شابقة يف اجلامعة  درجة اختباره 

اأو احلديثة عن طريق املركز الوطني 

»قيا�س«. 

امل��وارد  عميد  اأو���ش��ح  جهته  من 

�شامل  الدكتور  باجلامعة  الب�شرية  

ق���ررت  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال��رج��ي��ع��ي 

لرتقيات  قيا�س  اخ��ت��ب��ارات  ط��رح 

امل��وظ��ف��ني وامل���وظ���ف���ات ل��ل��م��رات��ب 

مع  بالتن�شيق  دون  فما  العا�شرة 

والتدريب  والتعليم  التقومي  هيئة 

»قيا�س«  الوطني  املركز  يف  ممثلًة 

1443/4/11ه�  ال��ث��اث��اء  ي���وم 

حتت  2021/11/16م  امل���واف���ق 

املعرفية  ال��ق��درة  »اخ��ت��ب��ار  م�شمى 

نوفمرب2021«  اال�شتثنائي  العامة 

امل��وظ��ف��ة  اأو  امل��وظ��ف  اأح��ق��ي��ة  م��ع 

ملدة  ال�شابقة  بدرجته  باالحتفاظ 

)24( �شهراً ممن اخترب يف املح�شر 

ال�شابق عن طريق اجلامعة اأو اإعادة 

الوطني  املركز  طريق  عن  االختبار 

االأخ��ر،  االختبار  واإدراج  )قيا�س( 

لتقدمي  واملوظفات  املوظفني  وحّث 

التي  واملبادرات  التطوعية  االأعمال 

اأداء  اأو رفع كفاءة  حتقق وفر مايل 

اجل��ه��ة وف���ق امل��ع��اي��ر وال�����ش��واب��ط 

املعمول بها نظاماً، وذلك الحت�شابها 

يف اأوزان املفا�شلة للرتقية.

الدكتور  ذكر  نف�شه  ال�شياق  ويف 

اأ���ش��درت  ال��ع��م��ادة  اأن  ال��رج��ي��ع��ي 

ت��ع��م��ي��م��ني ب�������ش���اأن ال���رتت���ي���ب���ات 

بتحديد  اخل��ا���ش��ة   واالإج�������راءات 

وكيفية  ال��رتق��ي��ة  اخ��ت��ب��ار  م��وع��د 

بح�شب  االأخ��رة  الدرجة  احت�شاب 

رغ��ب��ة امل��وظ��ف وامل��وظ��ف��ة؛ وكذلك 

واالأع��م��ال  امل��ب��ادرات  يخ�س  ما  كل 

اأوزان  وفق  واالإجن���ازات  التطوعية 

وزارة  تعميم  على  املبّنية  املفا�شلة 

اخلدمة املدنية �شابقاً »وزارة املوارد 

الب�شرية والتنمية االجتماعية حالياً« 

تُعتمد  التطوعية  االعمال  اأن  على  

املوّثقة  التطوعية  االأع��م��ال  على: 

�شابقاً ملن مل يتم ترقيته يف املح�شر 

التطوعية  االأعمال  ال�شابق، وتقدمي 

يوجد  ال  ملن  املجتمعية  وامل�شاركة 

من خال  موثقة  تطوعية  نقاط  له 

للجهات  التطوعي  العمل  اختيار 

التابعة للجامعة اأو اجلهات االأخرى 

املعتمدة عرب املن�شة الوطنية للعمل 

امل�شاركة  ي��ل��زم  وال���ذي  التطوعي؛ 

احل�����ش��وري��ة خ����ارج وق���ت ال����دوام 

الر�شمية،  العمل  الر�شمي، ومهمات 

واحل�����ش��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة ع��م��ادة 

موقع  عرب  املتاحة  الب�شرية  امل��وارد 

https:// االإل���ك���رتوين:  ال��ع��م��ادة 

اأن  على   ،  /dfpa.ksu.edu.sa
على  التطوعي  العمل  �شهادة  تُرفع 

موقع العمادة االإلكرتوين ، كما اأكد 

الدكتور الرجيعي على اأن املبادرات 

التي مت تطبيقها وحتقق وفر مايل 

اجلهة  اأداء  ك��ف��اءة  م��ن  ال��رف��ع  اأو 

لدى  املبادرة  ت�شجيل  باإثبات  تُعتمد 

واإرفاقها  الب�شرية،  امل��وارد  عمادة 

ع��رب ال��ن��ظ��ام اخل��ا���س ب��امل��ب��ادرات 

اإر�شالها  يتم  م��ا  بعد  واالإجن����ازات 

االإل��ك��رتوين على  دي��وان  عرب نظام 

التق�شيمة »4/52/1/402«، وتعبئة 

النموذج املعد لذلك من قبل اجلهة 

املبادرة، م�شرًة  امل�شتفيدة من هذه 

بعر�س املبادرة على اللجنة املخت�شة 

بها  املعمول  املعاير  وفق  لدرا�شتها 

نظاماً وتنظيماً.

يجد  مل  من  اأن  الرجيعي  واأ�شار 

ال��رتق��ي��ة  ي�شتحقون  مم��ن  ا���ش��م��ه 

الربيد  على  التوا�شل  ميكنه  نظاماً 

االإلكرتوين:

املوظفني: 

al-tarqiat@ksu.edu.sa 

املوظفات: 

al-tarqiat-female@ksu.  

edu.sa

كتب: فهد الفليج

ت�سوير: �سارة احلمدان

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 

ال��دك��ت��ور ب���دران ال��ع��م��ر، االأرب��ع��اء 

املا�شي، معر�س »عطاء« التاريخي، 

التي مرت  اأهم املراحل  الذي يربز 

والتي  تاأ�شي�شها  منذ  اجلامعة  بها 

ام��ت��دت الأك���ر م��ن ٦٥ ع��ام��اً من 

ال��ع��ط��اء يف خ��دم��ة ال��وط��ن وب��ن��اء 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ع��رف��ة،  جمتمع 

اجلامعة  مقتنيات  لبع�س  عر�س 

املعر�س  وت�شمن  القيمة.  القدمية 

الذي نظمته عمادة �شوؤوؤن الطاب 

بالبهو الرئي�شي، اأكر من20 �شورة 

تاريخ  م��راح��ل  يف  التُقطت  ن���ادرة 

اإ�شافة اىل عر�س قائمة  اجلامعة، 

باملعرو�شات من مقتنيات اجلامعة 

جامعي،  طالب  كبطاقة  القدمية 

جامعة  �شعار  يحمل  جلدي  ومنظم 

امللك �شعود، جهاز �شوتي �شتريو، 

قارى ا�شطوانات واآلة كاتبة قدمية 

وغ��ره��ا م��ن امل��ق��ت��ن��ي��ات، وع��ر���س 

امللك  جامعة  كليات  تاأ�شي�س  تاريخ 

تاريخ  م��ن  االح���داث  واه��م  �شعود 

اجلامعة، و�شور الأعداد قدمية من 

و�شور  اجلامعة،  ر�شالة  �شحيفة 

ملدراء اجلامعة ال�شابقني.

وكيل  امل��ع��ر���س،  اف��ت��ت��اح  ح�شر 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

النمي،  الدكتور حممد  واالأكادميية 

الدكتور  ال��ط��اب  ���ش��وؤون  وعميد 

�شوؤون  عميد  وذكر  الدلبحي.  علي 

ال���ع���ام على  امل�������ش���رف  ال���ط���اب 

الدلبحي  علي  ال��دك��ت��ور  امل��ع��ر���س 

الدائم  التاريخي  املعر�س  هذا  باأن 

ال�����ش��وء على  ي�����ش��ل��ط  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

بها  مرت  التي  التاريخية  املراحل 

اجل��ام��ع��ة م��ن��ذ اإن�����ش��ائ��ه��ا وك��ذل��ك 

التي  وامل�شاهمة  الكبر  الدور  على 

قامت به اجلامعة يف تطوير ون�شر 

التعليم العايل من خال م�شاهمتها 

اجلامعات  م��ن  ع��دد  تاأ�شي�س  يف 

�شيكون  املعر�س  اأن  مبينا  باململكة، 

م��ت��اح ل��ل��زي��ارة مل��ن�����ش��وب��ي وط��اب 

تاريخ  على  للتعّرف  اجلامعة  وزوار 

���ش��ك��ره ملعايل  م��ق��دم��اً  اجل��ام��ع��ة، 

الدائم  دعمه  على  اجلامعة  رئي�س 

الأن�شطة وفعاليات العمادة.

هذا وقد د�شن معاليه، »ا�شتديو 

االبداع«، الذي اأن�شاته عمادة �شوؤون 

اجلامعة  وكيل  بح�شور  ال��ط��اب، 

واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

الدكتور حممد النمي، حيث �شارك 

افتتاحية. بكلمة 

د. الرجيعي

رمز اال�ستجابة املبادراترمز اال�ستجابة قيا�س



»شؤون المكتبات« تطلق مجموعة 
من الورش التدريبية

من  ن�سيج جمموعة  �سركة  مع  بالتعاون  املكتبات  �سوؤون  عمادة  اأطلقت 

الور�ض الهادفة اىل التعريف ببع�ض قواعد املعلومات والتعرف على كيفية 

الو�سول لها واال�ستفادة منها.

 حيث انعقدت الور�سة االأوىل يوم االثنني 19 ربيع اأول 1443هـ املوافق 

واهم  ا�ستخداماتها  وكيفية   EBSCO قاعدة  بعنوان  2021م  اأكتوبر   25
بالتعاون  االأ�ستاذ حممد �سالح  بالتعامل معها، قدمها  االأ�سا�سية  املهارات 

مع االأ�ستاذ يا�سر بن حممد العتيبي عرب من�سة ZOOM، وهدفت الدورة 

اإىل تعزيز قدرات امل�ستفيدين يف ا�ستخدام قاعدة البيانات وت�سهيل التعامل 

مع القاعدة ب�سكل �سهل ومي�سر.

كما اأقامت الور�سة الثانية يف يوم االثنني 26 ربيع اأول 1443هـ املوافق 

01 نوفمرب 2021م يف متام ال�ساعة 12م بتوقيت الريا�ض، بعنوان قاعدة 
Ask Zad وكيفية ا�ستخداماتها واهم املهارات االأ�سا�سية يف كيفية التعامل. 
هذا و�ستقام الور�سة الثالثة يف يوم االثنني القادم املوافق 3 ربيع الثاين 

بعنوان قواعد  12م  ال�ساعة  2021م يف متام  نوفمرب   8 املوافق  1443هـ 
املعلومات التطبيقية IGI Global، كما تقام الور�سة الرابعة يف يوم االثنني 

املوافق 10 ربيع الثاين 1443هـ املوافق 15 نوفمرب 2021م بعنوان قواعد 

املعلومات الهند�سية IEEE وحيث تقدم باللغة االجنليزية.

املهتمني  وكافة  والباحثني  بالطالب  املكتبات  �سوؤون  عمادة  وتهيب  هذا 

اال�ستفادة الكاملة من مثل هذه الور�ض والدورات للتعرف اأكرث على قواعد 

املعلومات وعلى كيفية ا�ستخدامها واال�ستفادة منها.

دورة تدريبية في تقرير البرنامج 
األكاديمي لممارسي الجودة

بالتن�سيق بني عمادتي التطوير واجلودة وتطوير املهارات ُعقدت الدورة 

التدريبية الرابعة �سمن الربنامج التدريبي الإعداد ممار�ض اجلودة واالعتماد 

االأكادميي وذلك يومي االربعاء واخلمي�ض 14-15/ 3/ 1434هـ  املوافق 

باللغتني  ــدورة  ال «قــدم  برنامج»زووم  طريق  عن  2021م    /10  /21-20
العربية واالجنليزية  كاًل من الدكتور خالد ب�سندي والدكتور حممد فوزي.

للربامج   ال�سنوية  التقارير  اإعــداد  ماهية  على  الوقوف  الــدورة  هدفت 

االأكادميية وتقارير املقررات وتعبئة منوذج تقرير الربنامج ال�سنوي املطور 

وتقرير املقرر 2020م ، وت�سمنت الدورة عدد من املحاور منها:  االطالع على 

النموذج اجلديد اخلا�ض بتقرير الربنامج واملقررات، و�سرح االح�سائيات 

وجدول حتليل الدفعات، وحتليل اال�ستبانات اخلا�سة بالربنامج، وموؤ�سرات 

االأداء اخلا�سة بالربنامج وكيفية تعبئتها واالأدلة واملرفقات التي تلحق بها، 

وو�سع  اإىل حت�سني  حتتاج  التي  والنقاط  القوة  نقاط  ا�ستخال�ض  وكيفية 

خطة عمل لها.

وفد من جامعة الملك فيصل يزور 
عمادة شؤون المكتبات

امللك في�سل  فريق عمل من جامعة  املكتبات، موؤخراً  زار عمادة �سوؤون 

اأن�ض بن عبداهلل احلمام وع�سوية كل من الدكتور ه�سام  برئا�سة الدكتور 

منجزات  على  االطــالع  بغر�ض  وذلك  الغدير،  ح�سن  واملهند�ض  البغدادي 

العمادة واال�ستفادة من اخلربات.

ويف بداية الزيارة اطلع الوفد على اق�سام مكتبة امللك �سلمان املركزية، 

مبا  اعجابهم  واأبــدو  والباحثني  للطالب  املكتبة  تقدمها  التي  واخلدمات 

قدموا  الــزيــارة  نهاية  ويف  االأق�سام،  جميع  يف  ملفت  تطور  من  �ساهدوه 

�سكرهم للم�سوؤولني على حفاوة اال�ستقبال.
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توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيرفير الطبية

انعقاد ورشة تحديث الخطة االستراتيجية لكلية 
إدارة األعمال 2022-2026

إدارة أبحاث النباتات الطبية والسامة يعقد اجتماعه

جلامعة  ال�سيدلية  كلية  وقعت 

امللك �سعود و�سركة �سريفري الطبية 

التعاون  مذكرة تفاهم بهدف تعزيز 

بني اجلهتني من خالل تطوير برامج 

وطالبات  لطالب  وتدريبية  تعليمية 

كلية ال�سيدلة بجامعة امللك �سعود. 

ــم الــتــوقــيــع يــوم  ــس وجــــرت مــرا�

يف  ٢٠٢٠م  ــر  ــوب ــت اأك  ٢٦ ــاء  ــالث ــث ال

من  نخبة  بح�سور  ال�سيدلة  كلية 

ــطــرفــني، حيث  ــوؤولــني مــن ال ــس ــ� امل

الدكتور  ال�سيدلة  كلية  عميد  اناب 

اإبراهيم ال�سم�سان، معايل  اأو�ض بن 

الدكتور  �سعود  امللك  جامعة  رئي�ض 

يف  العمر  عبدالرحمن  بــن  بـــدران 

املدير  ـــاب  اأن كما  املــذكــرة،  توقيع 

جمل�ض  دول  يف  لــلــ�ــســركــة  الـــعـــام 

التعاون ال�سيد اأنتوين ماليه الرئي�ض 

التنفيذي ل�سركة �سريفري الطبية يف 

التوقيع. 

وتهدف االتفاقية اإىل رفع م�ستوى 

ومتطلبات  العلمي  والبحث  التعليم 

مع  متــا�ــســيــاً  اململكة  يف  الــتــطــويــر 

واتفق   ،٢٠٣٠ اململكة  روؤية  اأهداف 

�سركة  ــقــدم  ت اأن  عــلــى  ــان  ــطــرف ال

الــتــدريــب  فــر�ــض  الطبية  الــنــهــدي 

ال�سيدلة  كلية  وطــالــبــات  لــطــالب 

واالمتياز  �سيديل  الدكتور  مبراحل 

ــا،  يف جــمــيــع اأقــ�ــســامــهــا وفــروعــه

باالإ�سافة اىل توفري فر�ض امل�ساركة 

للطلبة يف برامج التدريب والبحوث 

ـــراف مــدربــني  ـــس الــعــلــمــيــة حتــت اإ�

و�سيادلة معتمدين.

كلية  عميد  ــح  او�ــس جــانــبــه  مــن 

اإبراهيم  بن  اأو�ض  الدكتور  ال�سيدلة 

الكلية  »خــريــجــي  اأن  الــ�ــســمــ�ــســان 

جمزية  وظيفية  م�سارات  يتبوئون 

 Servier مثل  عاملية  �سركات  يف 

ويقومون   Laboratories Ltd
ــــــادي �ـــســـواء يف قــطــاع  ـــــدور ري ب

الــرعــايــة  اأم  ــة  ــي ــدوائ ال الــ�ــســنــاعــة 

اململكة  ــة  روؤي مع  متا�سياً  ال�سحية 

ال�سيدلة  كلية  واجب  فمن   ،  ٢٠٣٠

تلبية حاجة  �سعود  امللك  يف جامعة 

ال�سوق بال�سيادلة املزودين باملعرفة 

واملــــهــــارات الــــالزمــــة«. كــمــا عــلـّـق 

يف  �سريفري  ل�سركة  الــعــام  املــديــر 

اأنتوين  ال�سيد  التعاون  جمل�ض  دول 

يف  ك�سريك  دورنــا   « بالقول،  ماليه 

الرعاية ال�سحية يكمن يف م�ساعدة 

املعرفة  اكت�ساب  على  ال�سباب  جيل 

اختيار  �ستمكنهم من  التي  والكفاءة 

اأنهم  مــوؤكــداً  فيها،  والتميز  مهنة 

لتوقيع  للغاية  ومتحم�سون  فخورون 

كلية  مع  التعاونية  االتفاقية  هــذه 

امللك  بجامعة  املرموقة  ال�سيدلة 

اجلديد  التعاون  هــذا  كــون  �سعود، 

هو تاأكيد حقيقي ل�سراكتنا الطويلة 

اأن هذا  االأمد مع اجلامعة، ونعتقد 

�سيكون جناًحا كبرًيا اآخر �سي�سيف 

قيمة للطالب ال�سباب والواعدين.«

اأقامت كلية اإدارة االأعمال ممثلة 

واجلــودة  للتطوير  الكلية  وكالة  يف 

ور�سة حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية 

لكلية اإدارة االأعمال 2026-2022 ، 

و�سط ح�سور عميد الكلية ووكالئها 

وم�ساركة كافة االأطراف املعنية من 

احلاليني  والطالب  التدري�ض  هيئة 

واخلريجني ومن�سوبي الكلية وارباب 

االأعمال عرب تطبيق »زووم«. 

الكلية  وكيل  رحــب  البداية  ويف 

عامر  الــدكــتــور  واجلــــودة  للتطوير 

وامل�ساركني،  باحل�سور  اجلـــاراهلل 

ثم القى عميد الكلية الدكتور ب�سام 

باحل�سور  ترحيبية  كلمة  الب�سام 

ــه ان  ــل واملــ�ــســاركــني مــعــربــاً عــن اأم

حتقيق  يف  الــور�ــســة  هـــذه  ت�ساهم 

اخلطة  لتحديث  املرجوة  االأهــداف 

ذلك  بعد  للكلية.   اال�سرتاتيجية 

امل�سعل  �سعاد  الدكتورة  ا�ستعر�ست 

ع�سو هيئة التدري�ض بق�سم الت�سويق 

وامل�ست�سار بوكالة اجلامعة للتخطيط 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  والتطوير، 

وحتليل الو�سع الراهن واآليات عمل 

للخطة  املحدثة  االأهـــداف  تطوير 

اال�سرتاتيجية 2026-2022. 

هدف  كــل  ا�ستعر�ض  ذلــك  اأثـــر 

للكلية  اال�سرتاتيجية  االأهــداف  من 

املالحظات  واأخــذ  عليه  والت�سويت 

ــهــاء  ــت مـــن املـــ�ـــســـاركـــني. وبـــعـــد ان

ملناق�سة  املــجــال  فــتــح  الــتــ�ــســويــت 

التطويرية  واالقــرتاحــات  املرئيات 

للخطة اال�سرتاتيجية املحدثة والتي 

مت مناق�ستها خالل الور�سة.

عميد  ــدم  ق الــور�ــســة  نهاية  ويف 

الكلية �سكره جلميع امل�ساركني على 

م�ساركتهم وحر�سهم على امل�ساهمة 

يف هذه الور�سة. 

اأبحاث  مركز  اإدارة  جمل�ض  عقد 

النباتات الطبية والعطرية وال�سامة 

االأول  اجتماعه  ال�سيدلة  بكلية 

بــرئــا�ــســة عــمــيــد الــكــلــيــة ورئــيــ�ــض 

اأو�ض  الدكتور  املركز  اإدارة  جمل�ض 

وح�سور  ال�سم�سان  اإبــراهــيــم  بــن 

الدكتور  للمركز  التنفيذي  املــديــر 

واأع�ساء  القحطاين  �سعيد  بن  علي 

املجل�ض اأ�سحاب العالقة من ممثلني 

للجهات احلكومية والقطاع اخلا�ض 

واجلامعة. 

عن  نبذة  بتقدمي  االجتماع  ــداأ  ب

ـــة املــركــز واأهــدافــه واالهــتــمــام  روؤي

ال�سيدلة  كلية  توليه  الــذي  الكبري 

وما  الطبية  النباتات  يخ�ض  فيما 

تقدمه من خدمة للمجتمع يف هذا 

املجال.

اأهمية  االجتماع  خــالل  ونوق�ض 

عمل خطة ا�سرتاتيجية مع اجلهات 

الــفــر�ــســة  ـــاحـــة  الإت ــعــالقــة  ال ذات 

العلمية  الــكــفــاءات  مــن  لال�ستفادة 

واالأكــادميــيــة  البحثية  ــات  واخلــدم

التي تتميز بها كلية ال�سيدلة ممثلة 

الطبية  الــنــبــاتــات  ــحــاث  اأب مبــركــز 

تطوير  تت�سمن  وال�سامة  والعطرية 

خدمات  وتقدمي  متخ�س�سة  برامج 

ا�ست�سارية يف جمال النباتات الطبية 

ــ�ــســامــة. كــمــا تركز  والــعــطــريــة وال

النقا�ض حول اأهمية انطالق م�سروع 

اجلهات  بني  اجلهود  يوحد  وطني 

االأدويــة  د�ستور  ل�سياغة  املختلفة 

رئي�ض  واأكـــد  الــ�ــســعــودي  الع�سبية 

اأهمية  على  املــركــز  اإدارة  جمل�ض 

التعاون بني اجلهات املمثلة لع�سوية 

جمل�ض اإدارة املركز وجميع اجلهات 

االأع�ساب  ا�ستخدام  بتنظيم  املعنية 

حيث  والعالج  الــتــداوي  يف  الطبية 

ــا �ــســعــبــيــة كـــبـــرية يف  ــه ال يـــــزال ل

اجلهات  على  يتوجب  مما  املجتمع 

التنظيمية املخت�سة و�سع ال�سوابط 

اال�ستخدام  ل�سمان  والت�سريعات 

االآمن والفعال للمنتجات الع�سبية. 

التن�سيق  اأهمية  االأع�ساء  ناق�ض 

اآلية  واإيــجــاد  اخلــا�ــض  القطاع  مــع 

يف  املحلية  الــ�ــســنــاعــات  لت�سجيع 

جمال االأع�ساب الطبية.

ومنذ  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 

من  اال�ستفادة  اىل  يهدف  تاأ�سي�سه 

باململكة  النباتية  الــرثوة  يف  التنوع 

على  التعرف  يف  ال�سعودية  العربية 

الكيميائية  الــنــبــاتــات  حمــتــويــات 

وتطوير العملية البحثية يف اكت�ساف 

الطبيعية  امل�ستخل�سات  من  ــة  اأدوي

وو�ــســع  الــنــبــاتــات  �سمية  وتــقــيــيــم 

االأ�س�ض وال�سوابط لتقنني ا�ستخدام 

النباتات الطبية من قبل املر�سى.
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د�سنها معايل رئي�س �جلامعة وت�سمل 3 �أفرع رئي�سية..

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية تطلق 
التسجيل في »جائزة جستن للتميز«

وزير التعليم السانغفوري يزور الجامعة

محاضرة »تحديات اقتصاد السعودية في عصر كوفيد-١٩« 

للعلوم  ال�سعودية  اأعلنت اجلمعية 

عن  »ج�سنت«  والنف�سية  ال��رب��وي��ة 

للدورة  والتقدم  الت�سجيل  انطالق 

الأوىل »جلائزة ج�سنت للتميز« التي 

امللك  جامعة  رئي�س  معايل  د�سنها 

وذلك  العمر،  بدران  الدكتور  �سعود 

خالل موؤمتر اجلمعية الثامن ع�سر.

اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 

�سليمان  بن  فهد  الدكتور  »ج�سنت« 

ال�سايع اأن جوائز التميز تعد من اأهم 

الأدوات الرئي�سة لتطوير املمار�سات 

الربوية والنف�سية يف ع�سر املعرفة؛ 

على  ح�ساري  �ساهد  مبثابة  فهي 

وجودتها يف  املمار�سات،  تلك  جناح 

املوؤ�س�سات الربوية والنف�سية.

اإق���رار  اأن  »ال�����س��اي��ع«  واأ����س���اف 

جمل�س اإدارة اجلمعية للجائزة ياأتي 

وا�ستجابة  الع�سر،  ملطالب  مواكبة 

لتكرمي  ح�سارية  كمبادرة  ملعطياته، 

عدة جمالت،  املتميزين يف 

دورتها  اجلائزة يف  وت�ستمل 

الأوىل على ثالثة فروع هي: 

ال���رواد، وف��رع الكتاب،  ف��رع 

وفرع البحث، يف حني راأت اجلمعية 

ت��اأج��ي��ل ف���رع امل����ب����ادرات ل��ل��دورة 

القادمة.

وتقديره  �سكره  »ال�سايع«  ورف��ع 

حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  ملعايل 

جامعة  رئي�س  ومعايل  ال�سيخ،  اآل 

العمر،  بدران  الدكتور  �سعود  امللك 

للجمعيات  امل�ستمر  دعمهم  على 

العموم وجلميعة  العلمية على وجه 

من  اخل�سو�س  وجه  على  »ج�سنت« 

اأجل تاأدية ر�سالتها النبيلة يف خدمة 

اململكة  يف  النف�س  وع��ل��م  ال��رب��ي��ة 

�سكره  مقدماً  ال�سعودية،  العربية 

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  لوكيل 

خالد  ال��دك��ت��ور  العلمي   وال��ب��ح��ث 

احلميزي، واإدارة اجلمعيات العلمية 

امل�ستمر  وت�سجيعهم  تعاونهم  على 

للجمعية.

اجلائزة  اأم��ني  اأ�سار  جانبه،  من 

»ج�����س��نت«  اإدارة  جم��ل�����س  وع�����س��و 

ر�سيد  ب��ن  عبداملح�سن  ال��دك��ت��ور 

الأوىل  ال�����دورة  اأن  اإىل  امل���ب���دل، 

رئي�سة،  ف��روع  ثالثة  ت�سم  للجائزة 

على  وي�سمل  »ال����رواد«  ف��رع  وه��ي 

»رواد  فئة  هما  خمتلفتني  فئتني 

الربوية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية 

وال��ن��ف�����س��ي��ة«، وال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة هي 

النف�س«،  وعلم  الربية  »رواد  فئة 

ياأتي  »ال��رواد«  اأن اختيار فرع  وبني 

اإ�سهاًما من اجلمعية يف تكرمي رواد 

الربية وعلم النف�س الذين كانت لهم 

اجلمعية  م�سرية  على  موؤثرة  اأدوار 

والنف�سية  الربوية  للعلوم  ال�سعودية 

وعلم  الربية  وم�سرية  »ج�����س��نت«، 

النف�س على امل�ستوى الوطني.

واأو�سح »املبدل« اأن فرع »الكتاب« 

ي��اأت��ي ام���ت���داداً جل��ه��ود »ج�����س��نت« 

جمال  يف  العلمي  الفكر  تنمية  يف 

التوا�سل  وحت��ق��ي��ق  تخ�س�ساتها 

ال��ع��ل��م��ي لأع�����س��ائ��ه��ا، وي�����س��ت��م��ل 

»الكتاب  فئة  فئتني،  على  ال��ف��رع 

املوؤلف« ويق�سد به الإنتاج الفكري 

الربية  جمال  يف  واملتميز  املطبوع 

علمية  منهجية  وفق  النف�س  وعلم 

املرجم«  »ال��ك��ت��اب  وفئة  ر�سينة، 

ويق�سد به الإنتاج الفكري املطبوع 

واملنقول من لغة اإىل لغة اأخرى يف 

وفق  النف�س،  وعلم  الربية  جمال 

والن�سر،  للرجمة  العلمية  القواعد 

فئة  على  الأوىل  الدورة  و�ستقت�سر 

»الكتاب املوؤلف«.

اأن ف��رع  اأم���ني اجل���ائ���زة  واأب�����ان 

الفكر  لتنمية  ياأتي  العلمي  البحث 

التوا�سل  حتقيق  جمال  يف  العلمي 

اإ�سافة  »ج�سنت«،  لأع�ساء  العلمي 

اإىل اإج���راء ال��درا���س��ات والأب��ح��اث 

املكتبة  ت���ري  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 

فرع  وي�ستمل  والنف�سية،  الربوية 

»البحث  فئة  فئتني،  على  البحث 

العلمي  املن�سور« ويق�سد به البحث 

قبول  خ��ط��اب  ع��ل��ى  ح�سل  ال���ذي 

للن�سر اأو ن�سر فعلياً يف اأحد الأوعية 

العلمية«  »الر�سالة  وفئة  البحثية، 

ويق�سد بها البحث املقدم اإىل جهة 

ا�ستكمال  متطلبات  كاأحد  اأكادميية 

اأو  )امل��اج�����س��ت��ري  العلمية  ال��درج��ة 

ال���دورة  و�ستقت�سر  ال���دك���ت���وراه(، 

الأوىل على فئة »الر�سالة العلمية«.

ويف ختام ت�سريحه �سكر »املبدل« 

واللجنة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

واللجنة  للجائزة  العليا  الإ�سرافية 

باجلائزة  العاملني  وجميع  العلمية 

اأثمرت  التي  على جهودهم احلثيثة 

اإط���الق اجل��ائ��زة وهلل احلمد،  ع��ن 

ودع�����ا ج��م��ي��ع امل��ه��ت��م��ني ل��ل��ت��ق��دم 

الغري،  تر�سح  اأو  للجائزة  والر�سح 

م��ن خالل  ف��ئ��ة،  ك��ل  وف��ق �سوابط 

موقع اجلائزة الإلكروين:

.https://gea.org.sa  

اجلمعية  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

للعلوم الربوية والنف�سية  ال�سعودية 

اجلمعيات  اأعرق  من  تعد  »ج�سنت« 

ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال�����س��ع��ودي��ة، وت��ه��ت��م 

املهني  والنمو  العلمي  الفكر  بتنمية 

تخ�س�ساتها  جم���ال  يف  امل�ستمر 

وحتقيق التوا�سل العلمي لالأع�ساء، 

تقدمي  يف  اإ�سهامها  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الدرا�سات  واإج��راء  العلمية  امل�سورة 

تري  التي  املتخ�س�سة  والأب��ح��اث 

اللقاءات  وعقد  ال��رب��وي��ة،  املكتبة 

لدى  العلمية  اجل��وان��ب  ت��ري  التي 

الأع�ساء وت�ساعد يف تاأ�سيل الأمن 

املتزنة  الربوية  والثقافة  الفكري 

للم�ساركني.

اجلمعية  اإن�ساء  فكرة  وانبثقت 

رجال  من  جمموعة  ل��دى  »ج�سنت« 

العربية  اململكة  والتعليم يف  الربية 

ال�سعودية اإدراكاً منهم باأهمية تكامل 

اجلهود، وتعاون املخت�سني، يف �سبيل 

النف�س،  وع��ل��م  بالربية  النهو�س 

وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��م��ا يف امل��ج��ت��م��ع، 

من  اجلمعية  متثله  ما  اإىل  اإ�سافة 

املخت�سني،  ه��وؤلء  بني  ات�سال  قناة 

يف  ال��ري��ادة  اإىل  اجلمعية  وت�سعى 

العلوم  املعرفة واملمار�سة يف  تطوير 

الربوية والنف�سية.

بني  ال��ع��الق��ات  تدعيم  اإط���ار  يف 

اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية 

للتعليم  ث��ان  وزي��ر  زار  �سنغافورة، 

بجمهورية  اخل��ارج��ي��ة  وال�����س��وؤون 

املالكي  حممد  الدكتور  �سنغافورة 

ع��ث��م��ان وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه، ي��وم 

املوافق  1443/03/20ه�  الإثنني 

امللك  ج��ام��ع��ة  2021/10/26م 
معايل  ا�ستقباله   يف  وك��ان  �سعود، 

الدكتور  �سعود  امللك  جامعة  رئي�س 

بدران بن عبد الرحمن العمر.

التعاون  اإىل  ال��ط��رف��ان  تناق�س 

بني جامعة امللك �سعود واملوؤ�س�سات 

�سنغافورة  جمهورية  يف  التعليمية 

وم��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة ن��ان��ي��ن��ج، وج��ام��ع��ة 

هناك  اأن  الوطنية، حيث  �سنغافورة 

تعاوناً يعود اإىل عام 2007م. 

اجلامعة  وكيل  الجتماع  ح�سر 

ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ل��م��ان 

للدار�سات  اجلامعة  وكيل  ال�سلمان، 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

احلميزي، وكيل اجلامعة للتخطيط 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

م�سملي، امل�سرف على اإدارة التعاون 

العاملية  العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال��دويل 

الدكتور مزيد بن م�سهور الركاوي.

يعد هذا اللقاء فر�سة كبرية لفتح 

اآفاق جديدة للتعاون بني اجلامعات 

�سعود  امللك  وجامعة  ال�سنغافورية 

امللك  جلامعة  كبرية  فر�س  وتوفري 

الدولية،  حتالفاتها  لتعزيز  �سعود 

للجامعة  م�ستدامة  فوائد  وحتقيق 

ب�سكل عام.  وللمملكة  ب�سكل خا�س 

جتديد  يتم  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  حيث 

ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة ���س��ن��غ��اف��ورة 

تعميم  لح��ق��ا  و���س��ي��ت��م  ال��وط��ن��ي��ة، 

التجربة مع موؤ�س�سات اآخرى.

اإدارة التعاون الدويل  األقى مدير 

امللك  بجامعة  العلمية  وال��ت��واأم��ة 

م�سهور  ب��ن  م��زي��د  ال��دك��ت��ور  �سعود 

بعنوان  حما�سرة  موؤخراً  الركاوي، 

اقت�ساد  اأمام  والفر�س  »التحديات 

ال�سعودية يف ع�سر  العربية  اململكة 

كوفيد 19- وما بعد كوفيد 19-«، 

وذلك عرب من�سة زووم.

وج����اءت م�����س��ارك��ة د.ال���رك���اوي 

حت��ال��ف  ن��ظ��م��ه  دويل  م��ن��ت��دى  يف 

كان  حيث  الآ���س��ي��وي��ة،  اجل��ام��ع��ات 

جمموعتني،  على  مق�سم  احل�سور 

الأوىل عبارة عن 45 طالًبا جامعًيا 

قبل  م��ن  تر�سيحهم  مت  خريًجا  اأو 

الأع�����س��اء يف حتالف  اجل��ام��ع��ات 

اجلامعات الآ�سيوية وي�سكلون اجلزء 

املجموعة  فيما  للطالب،  الرئي�سي 

الثانية فتتكون من الطالب والعلماء 

واملهنيني من خمتلف نواحي احلياة 

الآ�سيوية.

اللقاء الختامي لمنح التميز في التعلم 
والتعليم »الدورة الرابعة«

ب��رع��اي��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد بن 

�سالح النمي، اأقام مركز التميز يف التعلم 

 1443/03/14 الأرب��ع��اء  ي��وم  والتعليم 

من  الرابعة  للدورة  اخلتامي  احلفل  ه�، 

برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم.

اأبتداأ احلفل بكلمة مدير مركز التميز 

بن  �سعود  الدكتور  والتعليم  التعلم  يف 

وكالة  دع��م  فيها  ثمن  الكثريي،  نا�سر 

تخدم  التي  النوعية  للم�ساريع  اجلامعة 

وط��ال��ب��ات  لطلبة  التعليمية  العملية 

امل�ساريع  مبخرجات  م�سيداً  اجلامعة، 

التي تبناها املركز يف هذه الدورة. وخالل 

�ستعر�س خمرجات الدورة الرابعة 
ُ
اأ اللقاء 

من قبل نائب مدير مركز التميز يف التعلم والتعليم الدكتور عمر بن حممد 

العملية  يف  امل�ساريع  هذه  مثل  تعميم  اأهمية  اإىل  اأ�سار  الذي  التويجري، 

التعليمية على م�ستوى املقررات والأق�سام والكليات. كما ا�ستعر�س بع�س 

امل�ساركني جتاربهم يف برنامج املنح والتي طالبوا فيها ال�ستمرار يف مثل 

هذه امل�ساريع؛ ملا لها من تاأثري فّعال على تعلم الطالب.

هذا وقد األقى وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية كلمة �سكر 

فيها اإدارة »مركز التميز يف التعلم والتعليم« على اجلهود التي يبذلونها يف 

تطوير عملية التعلم والتعليم يف اجلامعة، م�سيداً مبو�سوع الدورة الرابعة 

الذي ا�ستهدف تنمية مهارات الطلبة يف �سوق العمل. 

واأ�سار د.النمي اإىل حاجة عملية التعلم والتعليم اإىل التطوير وذلك من 

خالل تطوير اأع�ساء هيئة التدري�س واأ�ساليب التدري�س.

امل�ساريع  هذه  مثل  من  ال�ستفادة  ا�ستمرارية  على  الوكالة  واأكد حر�س 

وتعميم نفعها مبدياً اإعطاء كافة الت�سهيالت املادية واللوج�ستية للمحافظة 

على هذه املكت�سبات. 

جرافيك(  )مو�سن  مرئي  مقطع  باإعداد  قام  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 

عن منح التميز يف التعلم والتعليم »الدورة الرابعة« مت عر�سه اأثناء اللقاء.

د. املبدل

د. النمي

د. ال�شايع
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بدعم من وزارة التعليم ..

هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية العتماد 110 برامج 
أكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز

الجبيل تفوز بجائزة اليونسكو
ألفضل »مدينة تعلم« في العالم

»التعليم« توضح شروط 
استقبال طلبات التقاعد المبكر 

واإلعارة

بداأت وزارة التعليم ا�ستقبال طلبات التقاعد املبكر اأو الإعارة، 

عاًما   25 خدمته  �سايف  جت��اوز  ملن  الأح��د،  اليوم  من  اعتباًرا 

نظام  خالل  من  اإلكرتونًيا  الطلبات  رفع  يتم  اأن  على  فاأعلى، 

»فار�س« باإدارات التعليم وجهاز الوزارة يف التاريخ املحدد.

واأكدت الوزارة، يف تعميم اأ�سدره نائب الوزير املكلف الدكتور، 

�سعد بن �سعود اآل فهيد، اأن تلقي الطلبات �سيتم اإلكرتونيا عرب 

نظام »فار�س« باإدارات التعليم وجهاز الوزارة يف التاريخ املحدد، 

وذلك خالل الفرتة من اليوم، 25 /3 /1443، وحتى 11 /6 

يتم  لن  واأن��ه  املطلوبة،  امل�سوغات  كافة  اإرف��اق  مع  /1443ه�. 

ا�ستقبال اأي طلبات ورقية، 

الوظائف  ل�ساغلي  املبكر  التقاعد  طلبات  التعميم  وي�سمل 

وامل�سرفني  املدار�س  وم��دراء  واملعلمات  املعلمني  من  التعليمية 

جلهات  التعليمية  الوظائف  �ساغلي  اإع��ارة  وكذلك  الرتبويني، 

حكومية تعليمية اأو موؤ�س�سات تعليمية خا�سة اأو عامة.

وي�ستغرق اعتماد قرار اإنهاء اخلدمة، ح�سب التعميم، خم�سة 

اأيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب، وطلبات العدول عن التقاعد 

املبكر تقبل قبل اعتماد الطلب يف نظام »فار�س«، على اأن يكون 

تاريخ ترك العمل لطالبي التقاعد املبكر هو يوم 23/01/1444.

على  ال���وزارة  تعميم  �سدد  اإع���ارة،  لطلب  التقدمي  ح��ال  ويف 

�سرورة اللتزام مبا ورد يف الالئحة التنفيذية للموارد الب�سرية 

اعتماد  يتم  اأن  على  ب��الإع��ارة.،  اخلا�سة  التنظيمية  والقواعد 

الإعادة من مدير التعليم با�ستخدام نظام »فار�س«، ويكون تاريخ 

اإنهاء العمل ب�سدور قرار الإعارة.

جامعة حائل األولى عربيا في 
مقياس النظرة الدولية

حققت جامعة حائل قفزات اأكادميية، حيث جنحت بدخولها 

اأعلى يف  ،«وم��رات��ب   QS اإ���س  «كيو  ت�سنيف  ااأل��وىل يف  للمرة 

ت�سنيف التاميز للجامعات العربية، لت�سبح يف

املرتبة الوىل عربيا يف مقيا�س النظرة الدولية، واملرتبة 14 

يف موؤ�سرات خدمة املجتمع واالقتبا�سات البحثية على م�ستوى 

اجلامعات ال�سعودية، واملرتبة 91 يف

م�ستوى  على  والثالثة  العربي،  امل�ستوى  على  العام  الت�سنيف 

اجلامعات ال�سعودية.

واكبت  التي  املتكاملة  اجل��ام��ع��ات  م��ن  حائل  جامعة  وتعد 

احتياجات �سوق العمل من خالل خمرجاته، حيث حتتوي على 

14 كلية، منها 6 كليات للتخ�س�سات الطبية
وال�سحية، و5 للتخ�س�سات الهند�سية والعلمية، اإ�سافة اإىل 3 

كليات للتخ�س�سات الن�سانية .

وعملت اجلامعة على اأن تكون �سريكا فعال يف حتقيق روؤية 

خالل  من  النوعية،  وتخ�س�ساتها  وم�ساراتها   2030 اململكة 

اإعداد برنامج متكامل للتحول املوؤ�س�سي نحو

الروؤية الطموحة.

يف  ابتكاريا  بحثيا  م�سروعا   279 متويل  اجلامعة  ودعمت 

جميع املجالت العلمية، واأ�سافت 40 برناجما.

قامت علي  للجامعةفقد  ال�سرتاتيجية  يخ�س اخلطة  وفيما 

:تعزيز القدرات التناف�سية للخريجني ، تاأهيلهم ل�سوق العمل ، 

تعزيز ثقافة ريادة ااألعمال والتعليم الريادي.

العليا  والدرا�سات  العلمي  البحث  وبرامج  �سيا�سات  تطوير 

احلوكمة  على  قائم  اإداري  نظام  توفري   ، التنمية  اأولويات  وفق 

املوؤ�س�سية ،تنمية مواردها الذاتية ، دعم امل�سروعات ال�ستثمارية 

، التحول نحو التعليم الكرتوين «عن بعد» خالل مواجهة جائحة 

كورونا.

جودة  رفع  يف  م�ساهمتها  �سمن 

ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب وك��ف��اءت��ه��م��ا 

وحتقيق  العاملية،  امل�ستويات  لأعلى 

القدرات  تنمية  برنامج  م�ستهدفات 

الب�سرية، اأحد برامج روؤية 2030م؛ 

وقعت هيئة تقومي التعليم والتدريب، 

م���وؤخ���را  ات��ف��اق��ي��ة لع��ت��م��اد 110 

امللك  جامعة  يف  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج 

معايل  بح�سور  وذل��ك  عبدالعزيز، 

الدكتور  الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

ومعايل  ال�سبتي،  عبداهلل  بن  خالد 

رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد 

مقر  يف  اليوبي،  عبيد  بن  الرحمن 

اجلامعة بجدة.

والتكامل  بالتعاون  الهيئة  وتعمل 

واجل��ام��ع��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م���ع 

جودة  رفع  للم�ساهمة يف  ال�سعودية 

التعليم وتعزيز املواءمة مع متطلبات 

���س��وق ال��ع��م��ل؛ مب��ا ي��ع��زز الثقة يف 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  خمرجات 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وال����دويل، 

جامعات  ترتيب  وي�سهم يف حت�سني 

ويف  العاملي،  امل�ستوى  على  اململكة 

اإعداد املواطن املناف�س عامليا.

برناجماً   12 التفاقية  و�سملت 

اأك���ادمي���ي���اً يف درج����ة ال���دك���ت���وراه 

البحرية،  ال��ع��ل��وم  تخ�س�سات  يف 

وع��ل��وم الإن�����س��ان، وع��ل��وم احلا�سب 

برناجماً   44 و  املعلومات،  وتقنية 

يف  املاج�ستري  درج��ة  يف  اأك��ادمي��ي��اً 

والعلوم  البيئة،  العلوم  تخ�س�سات 

ال��رتب��وي��ة،  وال��درا���س��ات  ال�سحية، 

والعلوم الطبيعية، والعلوم البحرية، 

الآيل  احلا�سب  وعلوم  والهند�سة، 

وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات، والق��ت�����س��اد، 

كما  الإن�����س��ان،  وع��ل��وم  والإدارة، 

يف  برناجماً   54 التفاقية  ت�سمنت 

تخ�س�سات  يف  البكالوريو�س  درجة 

العلوم البيئية، واملحا�سبة، والتمويل، 

وال��ع��ل��وم الإداري�������ة، والق��ت�����س��اد، 

والت�سويق،  ال�سيا�سية،  وال��ع��ل��وم 

والإع��الم،  وال�سحافة  والعالقات، 

وال��درا���س��ات  الطبيعية،  وال��ع��ل��وم 

والعلوم  والآداب  البحرية،  والعلوم 

والتخطيط،  والعمارة  الإن�سانية، 

برامج  جمموع  لي�سبح  وال�سياحة(، 

اجلامعة املعتمدة التي حتت الإجراء 

الأكرب  العدد  138 برناجما، ومتثل 
م��ن ب��ني ال���ربام���ج الأك���ادمي���ي���ة يف 

اجلامعات يف اململكة.

العزيز  عبد  امللك  جامعة  وكانت 

قد ح�سلت على العتماد املوؤ�س�سي 

والعتماد  2015م،  عام  الهيئة  من 

ب��رن��اجم��ا   13 ل���ع���دد  ال����رباجم����ي 

اإ�سافة  البكالوريو�س،  مرحلة  يف 

الإج����راء  ب��رن��اجم��ا حت��ت   15 اإىل 

حيث  الع��ت��م��اد،  ع��ل��ى  للح�سول 

لدى  الإجمالية  الربامج  عدد  يبلغ 

وح�سلت  برناجما،   281 اجلامعة 

اعتمادا   49 ع��دد  على  اجل��ام��ع��ة 

دوليا لرباجمها و عدد 29 برناجما 

حتت الإجراء للح�سول على اعتماد 

دويل . كما حققت اجلامعة تقدماً 

فقد  العاملية؛  الت�سنيفات  يف  كبريا 

ح�سلت موؤخراً على املركز الأول يف 

العربية  للجامعات   QS ال�  ت�سنيف 

لعام 2022م والرتتيب 109 عامليا، 

وعربًيا ح�سب  الأول حملياً  واملركز 

العاملية  للجامعات  التاميز  ت�سنيف 

على   190 والرتتيب  2022م،  لعام 

م�ستوى العامل، ول �سك اأن العتماد 

الأكادميي لربامج اجلامعة املختلفة 

والعاملية،  الوطنية  مكانتها  �سيعزز 

يف  ترتيبها  حت�سني  يف  و�سي�سهم 

الت�سنيفات العاملية.

الع��ت��م��اد  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

وال��رباجم��ي،  املوؤ�س�سي  الأك��ادمي��ي 

الإ�سرتاتيجية  املوؤ�سرات  يعد �سمن 

وم�����س��ت��ه��دف��ات ب���رن���ام���ج ت��ن��م��ي��ة 

ال���ق���درات ال��ب�����س��ري��ة، اأح���د ب��رام��ج 

روؤية اململكة 2030م، الذي �سيكون 

ج��ودة  اإي��ج��اب��ي يف حت�سني  دور  ل��ه 

املواءمة  وتعزيز  التعليم،  خمرجات 

واحتياجات  التعليم  خمرجات  بني 

�سوق العمل، مما يدعم ب�سكل كبري 

ال�ستثمار  نتيجة  الوطني  القت�ساد 

يف راأ�����س امل���ال ال��ب�����س��ري، وزي���ادة 

مواطن  لإعداد  والإنتاجية،  الكفاءة 

مناف�س عاملًيا.

جهودها  التعليم  وزارة  توا�سل 

ل���دع���م ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

بعد  اململكة  مدن  يف  والقت�سادية 

منظمة  بجائزة  اجلبيل  مدينة  فوز 

على  تعلّم  مدينة  لأف�سل  اليون�سكو 

�سعياً  2021م؛  يف  العامل  م�ستوى 

التي  التعلّم  م��دن  اأه��داف  لتحقيق 

تن�سجم مع روؤية اململكة 2030، من 

القدرات  تنمية  حيث احلر�س على 

الب�سرية، وتوفري بيئة تعليمية جاذبة، 

التعلّم للمواءمة بني  وحت�سني نواجت 

�سوق  ومتطلبات  التعليم  خمرجات 

العمل ووظائف امل�ستقبل. 

اجلهود  التعليم  وزارة  وت��دع��م 

التنمية  لتحقيق  والعاملية  الوطنية 

امل�����س��ت��دام��ة يف م���دن امل��م��ل��ك��ة من 

احلياة  م��دى  التعلّم  م��ب��ادرة  خ��الل 

للتعليم  العامة  ب��الإدارة  »ا�ستدامة« 

لدى  التعلّم  نواجت  لتعزيز  امل�ستمر؛ 

ومتكينهم  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  اأب��ن��اء 

م�سادر  على  وال��ت��دري��ب  بالتاأهيل 

وكذلك  املختلفة،  واملعرفة  التعلّم 

اب��ت��ك��ار ال���ط���رق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 

ومهارات  معارف  باكت�سابهم  ت�سمح 

وال��ربام��ج  الو�سائل  ب�ستى  ج��دي��دة 

وامل�����س��روع��ات وامل����ب����ادرات، حتى 

فر�س  على  احل�سول  من  يتمكنوا 

مواجهة  يف  اإ�سهاماتهم  تعزز  عمل 

التحديات والتغلّب عليها. 

و�سخرت وزارة التعليم اإمكاناتها 

ال�سناعية  اجلبيل  مدينة  لتطوير 

مدى  تعلّم  مدينة  جعلها  �سبيل  يف 

التقييم  معايري  وا�ستيفائها  احلياة، 

املعتمدة من اليون�سكو، ومنها التزام 

التي  التعلّم  فر�س  باإيجاد  املدينة 

التعليمية جلميع  الحتياجات  تلبي 

املواطنني، وكذلك التاأثري الإيجابي 

ل��الأن�����س��ط��ة ع��ل��ى مت��ك��ني الأف����راد 

الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��م��ا���س��ك  لتحقيق 

وال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي والزده�����ار 

التنمية  اأه��داف  يدعم  مبا  الثقايف 

امل�ستدامة.

على  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وحت��ر���س 

وال�ستفادة  التعلّم،  ن��واجت  حت�سني 

املختلفة،  والتطبيقات  الربامج  من 

وا����س���ت���ث���م���ار ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

وكذلك  التعليم،  يف  والت�����س��الت 

�سبكة  اإىل  ال�سعودية  املدن  اإ�سافة 

اليون�سكو العاملية ملدن التعلّم، وبناء 

ثقافة  تعزز  متكاملة  تعليمية  رحلة 

التعليم امل�ستمر والتعلّم مدى احلياة، 

ال�ساملة  التنمية  اأه���داف  وحتقق 

لإبراز دور اململكة يف اإعداد مواطن 

مناف�س عاملياً. 

وت�سعى وزارة التعليم اإىل حتقيق 

اأهدافها الإ�سرتاتيجية التي تت�سمن 

املن�سف  اجل��ي��د  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��وف��ري 

فر�س  وتعزيز  للجميع،  وال�سامل 

ال��ت��ع��لّ��م م���دى احل���ي���اة، م��ن خ��الل 

اململكة  روؤي��ة  حم��اور  على  الرتكاز 

جمتمع   2030 ال�سعودية  العربية 

ح���ي���وي، اق��ت�����س��اد م���زده���ر، وط��ن 

الأمم  لأه���داف  وحتقيقاً  ط��م��وح(، 

ومنها  امل�ستدامة،  للتنمية  املتحدة 

يف  املتمثل  ع�سر  احل���ادي  ال��ه��دف 

الب�سرية  وامل�ستوطنات  امل��دن  جعل 

على  وق��ادرة  واآمنة  للجميع  �ساملة 

ال�سمود وال�ستدامة. 

مع  التعليم  وزارة  جهود  وتتكامل 

كمركز  والعاملية  املحلية  املوؤ�س�سات 

اليون�سكو الإقليمي للجودة والتميز، 

والثقافة  للرتبية  الوطنية  واللجنة 

اأج���ل حت��وي��ل مدينة  وال��ع��ل��وم م��ن 

مدينة  اأول  اإىل  ال�سناعية  اجلبيل 

تعزيز  اإىل  ت�سعى  �سعودية  تعلّم 

مرحلة  من  للجميع  ال�سامل  التعليم 

مرحلة  ح��ت��ى  الأ���س��ا���س��ي  التعليم 

ثقافة  ن�سر  وكذلك  العايل،  التعليم 

املجتمع  داخ��ل  احلياة  مدى  التعلّم 

التعلّم  عملية  وت�سهيل  ال�سعودي، 

�سمن بيئة العمل وا�ستخدام تقنيات 

اإ�سافة  اأو���س��ع،  نطاق  على  حديثة 

اإىل تعزيز اجلودة والتمّيز يف جمال 

التعلّم.



عنوان الكتاب: حوكمة 
المعلومات مبادئ، و 

استراتيجيات، و أفضل 
الممارسات

بن  �أحمد  �ملرتجم: 

عبد �هلل بن خ�ضري

 Robert :مل�ؤلف� 

F. Smallwood

ي���ق���دم �ل��ك��ت��اب 

»ح����������ك���������م���������ة 

�مل�����ع�����ل������م�����ات: 

�مل������ف������اه������ي������م، 

تيجيات  �ال�ضرت�

و�أف�����������������ض��������ل 

�مل���م���ار����ض���ات« 

م�����ف�����اه�����ي�����م 

و��������ض������ح������ة 

ع�����ن ح���ك��م��ة 

�لتنفيذ  و��ضرت�تيجيات  �ملعل�مات 

�لعايل  �لفهم  ومينح  �ملمار�ضات.  �أف�ضل  بيان  مع 

تط�ير  به  �لذي  �ملعل�مات  ح�كمة  وف��ئد  لدو�فع 

ح�كمة  بر�مج  �إط��اق  كيفية  وي��ضح  �لعمل  حالة 

�ملعل�مات و�إد�رتها. وتعترب ح�كمة �ملعل�مات منهجاً 

�الأ�ضا�ضية مثل،  �ملجاالت  �لعديد من  ي�ضمل  و��ضعاً 

و�إد�رة  �ل�ضجات وتقنية �ملعل�مات  �لقان�ن وحفظ 

�إىل  ويُنظر  �الأع��م��ال.  وعمليات  و�الأم���ن  �ملخاطر 

ح�كمة �ملعل�مات عاملياً على �أنها مبادرة حا�ضمة يف 

�ضعى  �ملعل�مات  ح�كمة  وكتاب  �لر�ئدة.  �ملنظمات 

وقدم مفاهيم و��ضحة و��ضرت�تيجيات قابلة للتنفيذ 

فهمه  باأ�ضل�ب ميكن  �ملجّربة«  �ملمار�ضات  و«�أف�ضل 

و��ضتيعابه. ومن ميز�ته �لت�ضل�ضل �ملنطقي و�لرت�بط 

مفرد�ته وخمتلف  بني  �ملنهجي  و�لتما�ضك  �لفكري 

م��ض�عاته.

عنوان الكتاب: حرفة البحث
�ملرتجم: منرية �إبر�هيم �ملهيزع

Wayne C. Booth :مل�ؤلف�

�لكتاب  ه��ذ�  يغطي 

بالبحث  يتعلق  ما  كل 

�ل��ع��ل��م��ي م���ن �إع����د�د 

وت��خ��ط��ي��ط وك��ت��اب��ة 

و�إخ��ر�ج ون�ضر. وه� 

ُم�����ّج����ه ل��ل��ب��اح��ث��ني 

�ل��ع��ل���م  ���ض��ت��ى  يف 

ب�����ض��ك��ل ع�����ام م��ن 

ط���اب و�أ���ض��ات��ذة 

وم�ظفني. ويحاول 

�مل����ؤل���ف����ن -ع��ل��ى 

ن���ح���� خ���ا����ص- 

ط���������رح ح����ل�����ل 

للمع�ضات �لتي 

ت�����ج���ه ط��اب 

�ل�����در�������ض�����ات 

�لعليا و�لباحثني )وكثري 

ومن  �الإجنليزية(.  �للغة  يجيد حتدث  ال  قد  منهم 

هذه �مل�ضاكل، عملية جمع �ملعل�مات و�لتحقق منها 

وت�ثيقها و�لكتابة عنها. ويتناول هذ� �لكتاب مهمة 

�لبحث عن جمرد �لفكرة، وكيفية �ضياغتها و�لبحث 

�لعلمية  �ملجات  يف  �لن�ضر  وكيفية  �مل�ضكلة  عن 

وق��عده. كما يتطرق �مل�ؤلف�ن �أي�ضاً لتن�ع �أ�ضاليب 

�لكتابة و�أن��ع �مل�ضادر وكيف يتم ت�ظيف كل منها 

ويف �أي مرحلة من �لبحث.
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وكاالت: رويرتز

�ل�ضحة  منظمة  تقدير�ت  ت�ضري 

�ضخ�ص  ملي�ن   1.5 �أن  �إىل  �لعاملية 

�ضن�ياً  �ملر�ص  ه��ذ�  ب�ضبب  مي�ت�ن 

دون  م��ن  فتكاً  �الأك���ر  يجعله  مم��ا 

�جلديدة  �ملقاربة  ك�رونا.  �حت�ضاب 

�ضد �ملر�ص يجب �أن تق�م على ر�ضد 

�الأ�ضخا�ص �مل�ضابني بال�ضل من دون 

�نتظار خ�ض�عهم للعاج

�أن  �إىل  حديثة  در����ض��ة  خل�ضت 

جمرد �لتنف�ص قد يك�ن �ضبباً رئي�ضاً 

يغري  قد  ما  �ل�ضل،  ع��دوى  النتقال 

يف �لعمق ��ضرت�تيجيات �حت��ء هذ� 

على  تاريخياً  تركزت  �لتي  �ملر�ص 

�أبرز �أعر��ضه، �لعط�ص.

�لذي  بذلك  �لنقا�ص  هذ�  ويُذكر 

يف  �لعلمية  �الأو����ض���اط  يف  ح�ضل 

ففي  »ك�فيد19-«،  جائحة  بد�ية 

�ل�ضل  �نتقال  فر�ضية  تاأكيد  ح��ال 

�أن  يعني  فهذ�  �لتنف�ص،  خ��ال  من 

�أ�ضيب��  �لذين  �الأ�ضخا�ص  معاجلة 

تف�ضي  ل�قف  تكفي  ال  ب��االأع��ر����ص 

�ملر�ص.

و يف �ل����ق��ع »ي��رتك ه��ذ� �الأم��ر 

ال  ب�ض�رة  �ل��ع��دوى  لتف�ضي  جم��االً 

ي�ضتهان بها قبل خ�ض�ع �الأ�ضخا�ص 

ما  وف���ق  ع�����اج«،  الأي  �مل�����ض��اب��ني 

ل�كالة  �ل��در����ض��ة  معدي  �أح��د  �أك��د 

ر�ي��ن  وه���  �لفرن�ضية،  �ل�ضحافة 

يف  ت��اون  كيب  جامعة  من  دينكيلي 

جن�ب �أفريقيا.

�ملقاربة  �أن  �إىل  دينكيلي  و�أ�ضار 

�جلديدة �ضد �ملر�ص يجب �أن تق�م 

�مل�ضابني  �الأ���ض��خ��ا���ص  ر���ض��د  على 

خ�ض�عهم  �نتظار  دون  من  بال�ضل 

للعاج.

وقال، »�إذ� ما كان �نتقال �لعدوى 

فاإن  �أع��ر����ص  �أي  غياب  يف  ممكناً 

ذلك يعقد �ملهمة كثري�ً«.

ك�ضفت  بريطانية  در����ض��ة  يف  و 

ل��ق��اح ���ض��د م��ر���ص �ل�ضل  ف��اع��ل��ي��ة 

يف �ل���ق��اي��ة م��ن ك����رون���ا، وُق��دم��ت 

بعد  تخ�ضع  مل  �لتي  �لنتائج  ه��ذه 

�آخرين، خال  علماء  من  للمر�جعة 

م�ؤمتر دويل عرب �الإنرتنت خ�ض�ص 

لل�ضحة �لرئ�ية.

و�ل�ضل مر�ص معد ي�ضيب �لرئتني 

»�ملتفطرة  ب�  تُعرف  بكترييا  ب�ضبب 

�إىل  ن�ضبة  �أو »ع�ضية ك�خ«  �ل�ضلية« 

��ضم مكت�ضفها.

�ل�ضحة  منظمة  تقدير�ت  وت�ضري 

�ضخ�ص  ملي�ن   1.5 �أن  �إىل  �لعاملية 

مما  �ضن�ياً،  �ل�ضل  ب�ضبب  مي�ت�ن 

يجعله �ملر�ص �ملعدي �الأكر فتكاً من 

دون �حت�ضاب »ك�فيد19-.«

يقرب  ما  �أن  �إىل  �ملنظمة  وتلفت 

ي�ضاب�ن  �ل��ع��امل  ���ض��ك��ان  رب���ع  م��ن 

بالبكترييا، �إال �أن 5 يف �ملئة �إىل 15 

يف �ملئة فقط من ه�ؤالء �الأ�ضخا�ص 

يتط�ر لديهم �ملر�ص، وهم باأكريتهم 

دخ��ل  ذ�ت  ب���ل���د�ن  يف  ي��ع��ي�����ض���ن 

منخف�ص �إىل مت��ضط.

 �ل�ضرق �الأو�ضط �أوناين

�أكد عدد من �خلرب�ء �أن ما ي�ضل 

�أ�ضل  �إىل و�حد من كل خم�ضة من 

عام  كل  تن�ضر  طبية  در��ضة  ملي�ين 

وتفا�ضيل  مزيفة  نتائج  حتت�ي على 

على  م�ج�دين  لي�ض��  مر�ضى  عن 

�الإطاق، وجتارب مل حتدث بالفعل.

م��ي��ل«  »دي���ل���ي  �ضحيفة  ون��ق��ل��ت 

�ضميث،  ريت�ضارد  عن  �لربيطانية، 

للمجلة  �ل�����ض��اب��ق  �ل��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����ص 

ق�له:   )BMJ( �لربيطانية  �لطبية 

يف  جيد�ً(  )معروفة  �مل�ضكلة  »ه��ذه 

يتم  ذل���ك،  وم��ع  �لعلمية،  �ل��دو�ئ��ر 

جتاهلها من قبل م�ؤ�ض�ضات �لن�ضر«. 

و�أ���ض��اف: »�إن���ه �أم���ر م���روع، ولكنه 

م��ن هذه  كثري  �خ���رت�ع  ���ض��ائ��ع. مت 

مر�ضى  هناك  يكن  مل  �لدر��ضات. 

و�لتجارب مل حتدث من �الأ�ضا�ص«.

�ل��ط��ري��ق��ة  �أن  ���ض��م��ي��ث  و�ق�����رتح 

»�الحتيال  ه��ذ�  ملكافحة  �ل�حيدة 

م�ؤ�ض�ضات  تنظر  �أن  هي  �لبحثي« 

�لن�ضر �إىل جميع �لدر��ضات �ملقدمة 

ميكن  حتى  مزيفة  �أنها  على  �إليها 

�إثبات �لعك�ص.

و�أ�ضار �ضميث �إىل �أن �لتحقيقات 

زمائه  من  وعدد  ه�  �أجر�ها  �لتي 

من  �لقادمة  �الأبحاث  �أن  �إىل  ت�ضري 

�الأط��ب��اء  فيها  يكافاأ  �لتي  �لبلد�ن 

ترقية  �أو  �الأج���ر  بزياد�ت يف  عادة 

يف جمالهم عند ن�ضر در��ضاتهم من 

�ملرجح �أن تك�ن مزيفة.

ك��ارالي��ل،  ج���ن  يق�ل  جهته،  م��ن 

�خلدمات  هيئة  يف  �لتخدير  طبيب 

�ل�ضحية �ل�طنية �لذي يق�ضي وقت 

�لدر��ضات  ع��ن  �لبحث  يف  ف��ر�غ��ه 

�لطبية �ملزيفة: »يف �ل�ضني، ال ميكن 

لاأطباء �حل�ض�ل على ترقية �إال �إذ� 

قام�� بن�ضر عدد كبري من �الأبحاث 

�لعلمية«.

�أم����ا �ل��ربوف�����ض���رة ل��ي��ز� ب���ريو، 

�خلبرية يف در��ضة �الحتيال مبنظمة 

�إح����دى  وه����ي   ،»Cochrane«

�ملنظمات �لبحثية �لر�ئدة يف �لعامل، 

�ل���رق« -  فقد حذرت من »م�ضانع 

عرب  تعمل  غام�ضة  �ضركات  وه��ي 

�الإنرتنت، وتنتج در��ضات ز�ئفة.

�لذين يحقق�ن  �الأكادميي�ن  وقام 

يف م�����ض��ان��ع �ل�����رق ه���ذه م���ؤخ��ر�ً 

حالة   1000 من  �أكر  عن  باالإباغ 

�حتيال بحثي حمتملة مرتبطة بها.

ومن ناحيته، حذر �إيان روبرت�ص، 

لندن  كلية  يف  �الأوب��ئ��ة  علم  �أ�ضتاذ 

�أن  من  �ال�ضت��ئي،  و�لطب  لل�ضحة 

هذ� �الحتيال قد ميثل تهديد�ً كبري�ً 

�إىل  �لعاملية، م�ضري�ً  �لعامة  لل�ضحة 

�حلياة  يف  �الأبحاث  هذه  �أن جتربة 

تعر�ص  ق��د  �ملر�ضى  على  �لفعلية 

حياتهم للخطر.وقال روبرت�ص �إنه يف 

طبيب  �دع��ى  �لت�ضعينات،  منت�ضف 

�لدكت�ر  �أفريقيا،  جن�ب  يف  �الأور�م 

�أن����ه ع��ال��ج ن�ضاء  ب���ي���زود�،  ف��رين��ر 

م�ضابات ب�ضرطان �لثدي يف مر�حله 

عمليات  �إج��ر�ء  خال  من  �ملتاأخرة 

زرع نخاع �لعظم لهن. ون�ضر بيزود� 

�لطبية  �ملجات  يف  �ملزيفة  نتائجه 

�الأطباء  من  ع��دد�ً  دفع  ما  �لكربى، 

�إىل جتربتها على �الآالف من �لن�ضاء، 

�الأمر �لذي ت�ضبب يف وفاتهن.

وال ي��ع��د �الح��ت��ي��ال �ل��ع��ل��م��ي يف 

�لبلد�ن، مبا يف ذلك �ململكة  معظم 

عليها  ي��ح��اك��م  ج��رمي��ة  �مل��ت��ح��دة، 

يجادل  �ل��ذي  �الأم��ر  وه���  �لقان�ن، 

م�ضريين  تغيريه،  ب�ضرورة  �خل��رب�ء 

�الحتيال  مع  �لتعامل  يجب  �أنه  �إىل 

يتم  �لتي  نف�ضها  بالطريقة  �لعلمي 

�لتعامل بها مع �الحتيال �ملايل.

ع����ادة م���ا ت��ع��ي��د ر�ئ���ح���ة �أج������ء 

�ملا�ضي،  لذكريات  �حلنني  �خلريف 

ذكريات  �ل�ضخ�ص  معها  وي�ضرتجع 

بد�ية �لعام �لدر��ضي، بطق��ضه �لتي 

تبقى حمف�رة يف ذ�كرتنا، رغم مرور 

رو�ئ��ح  م��ع  �الأم���ر  ويتكرر  �ل�ضنني، 

فما  خمتلفة،  وذك���ري���ات  ع��دي��دة، 

�لذ�كرة  �أب��ب  على  �لرو�ئح  عاقة 

�لب�ضرية؟

و يلتقط �الإن�ضان �لرو�ئح عندما 

�لذي  ب��دوره��ا،  �ل�ضم  حا�ضة  تق�م 

عليها  يطلق  جزيئات  بارتباط  يبد�أ 

مب�ضتقبات  �لف��حة«  »�جلزيئات 

تق�م  ثم  �الأن���ف،  يف  لها  خم�ض�ضة 

�ملعل�مات  بنقل  �مل�ضتقبات  ه��ذه 

عرب �الأع�ضاب �حل�ضية �إىل »�لب�ضلة 

بنيان ع�ضبي ي�جد  �ل�ضمية«، وهي 

معل�مات  وينقل  �مل��خ،  قاعدة  عند 

�لرو�ئح من �الأنف �إىل مناطق �أعمق 

يف �لدماغ.

�ل�ضم  جهاز  يق�م  ع��ام  وب�ضكل 

�لدماغ  مناطق  �إىل  �ملعل�مات  بنقل 

�لذي  �جل���يف  �جلهاز  يف  �مل�ج�دة 

لذ�  و�ل��ع����ط��ف،  ب��ال��ذ�ك��رة  يرتبط 

يرتبط  مبا  �لرو�ئح  متييز  ن�ضتطيع 

تفعله  م��ا  وه���  ذك��ري��ات،  م��ن  بها 

ر�ئ���ح���ة �خل���ري���ف م���ع ����ض��رتج��اع 

ذك��ري��ات ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �ل��در����ض��ي، 

ما  طعام  طه�  ر�ئحة  تذكرك  كما 

مع  �لرو�ئح  تفعل  وهكذ�  بجدتك، 

ذكرياتنا �الأخرى.

ن�رث  علماء من جامعة  ن�ضر  و  

وي�ضرتن �الأمريكية در��ضة مهمة، يف 

دورية »بروغر�ص �إن ني�روبي�ل�جي« 

حُتدد �الأ�ضا�ص �لع�ضبي لكيفية قدرة 

�لذكريات  ��ضتعادة  على  �ل��رو�ئ��ح 

بهذه �لق�ة، يف �لدماغ �لب�ضري.

وبنّي �لعلماء يف در��ضتهم �ت�ضاال 

�لذ�كرة  مقر  �حُل�ضني،  بني  فريد� 

�ل�ضم  حا�ضة  ومناطق  �ل��دم��اغ،  يف 

�ل�ضم  حا�ضة  تعد  �إذ  �لب�ضر،  ل��دى 

�حُل�ضني  م��ع  �ت�ضااًل  �الأ���ض��رع  ه��ي 

و�ل�ضمع  �لب�ضر  �حل���ص  بقية  من 

و�للم�ص.

�الرت��ب��اط  ه��ذ�  �لعلماء  وو���ض��ف 

و�حُل�ضني،  �ل�ضم  حا�ضة  بني  �لق�ي 

»بالطريق فائق �ل�ضرعة«.

ت��ف���ق حا�ضة  �ل��ب��اح��ث���ن  وف�����ّض��ر 

�ل��ذ�ك��رة  �إىل  �ل������ض���ل  �ل�����ض��م يف 

�لتط�ر  »م��ع  ب���اأن  ك��ب��رية،  ب�ضرعة 

�لب�ضري، تغري م�ضار �لروؤية و�ل�ضمع 

�ت�ضال  و�أ�ضبح  �لدماغ،  و�للم�ص يف 

خال  من  باحُل�ضني  �حل���ص  هذه 

من  بدال  �الرتباط(  )ق�ضرة  و�ضيط 

�لذي  �الأم��ر  وه�  �ملبا�ضر،  �ل��ض�ل 

مل يحدث مع حا�ضة �ل�ضم، �لتي مل 

تخ�ضع لعملية �إعادة �لت�جيه.

حا�ضة  �أن  �لعلم،  ي��ضح  وهكذ� 

�ل�ضم هي �الأكر قدرة على ��ضتعادة 

قدرتها  ب�ضبب  �لب�ضرية،  �لذكريات 

مناطق  �إىل  �ل��ض�ل  على  �لفائقة 

�لذ�كرة يف �لدماغ.

قــــــــــــــــرأت لك.. دراسة حديثة تؤكد .. السل ينتقل عبر التنفس

 خمس الدراسات العلمية العالمية المنشورة مزيفة

دراسة علمية تكشف عالقة الروائح بالذكريات
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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

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

جواهر القحطاين

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  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa
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نبيلة  خ�سلة  عن  هذه  مقالتي  يف  �ساأحتدث 

بنو  بالأ�سح  اأو  الإن�سان  بها  يتحلى  اأن  يجب 

بعد  يوماً  تتجرد  اأراه��ا  الإن�سانية  لأن  الب�سر، 

يوم من هوؤلء الب�سر.

�ساأحدثك  الإن�سانية؟  ماهي  �ساألتني  واإن 

يقبعن  والالتي  والعطف واحلنان  الإح�سان  عن 

الرحمة. حتت مظلة 

تنُدر  ملاذا  قلبي  متالأ  واحل��رة  اأفكر  اأخ��ذت 

الب�سر؟ بنو  النبيلة عند  هذه اخل�سلة 

و�ُسَمت  ُعميت،  قلوبِهم  اأن  ذلك  يف  واملرجح 

يف  ي�سمعون  ول  ي���رون  ل  واأ���س��ب��ح��و  اأذان��ه��م 

واأقوالهم  اأفعالهم 

ي��ت��خ��ب��ط��ون ب��ال�����س��وء لأق��رب��ائ��ه��م واأب��ن��ائ��ه��م 

واأ�سدقائهم وال�سبب يف ذلك اأنهم جعلوا الدنيا 

�سفاتهم  ن�سوا  حتى  همهم،  اأك��ر  فيها  وم��ا 

اأن يتحلو بها. التي يجب  الإن�سانية 

اأمنية  ومافيها  الدنيا  وخرات  والبنون  املال 

خلفها  ي�سعى  الُكل  حيث  الإن�سان،  اأم��اين  من 

ذلك،  يف  منكر  ول  عيب  ول  كلل  اأو  ملل  دون 

اأ�سا�س  من  يتجرد  عندما  واملنكر  العيب  ولكن 

ويظلم  فيبط�س  الرحمة  وهو  الإن�ساين  اخُللق 

باأي  الدنيا  حالوة  لإرت�ساف  الأعرا�س  ويهتك 

طريقًة كانت حتى ولوخالف ال�سمر الإن�ساين.

فاأمتنى من حافَظ على هذه اخل�سلة النبيلة 

احلفاظ  يف  اأك���ر  ويجتهد  بنف�سه  يفخر  اأن 

الدنيا  واأن لتعميه  عليها 

ال�ُسحت  واأك��ل  والبط�س  الظلم  يف  وملذاتها 

والإح�سان  اإح�سان  فالرحمة  الأعرا�س،  وهتك 

ن�سانية. اإ

رغد احلربي 

كلية اإدارة الأعمال - اقت�ساد

اأ�سبحت  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ان��ط��الق  منذ 

ازداد  فقد  م��ه��ددة،  للبيئة  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 

يوما  ويزداد  الأر�س  واأنت�سر يف  البيئي  التلوث 

واأ�سبحت  جديدة،  اأمرا�س  فظهرت  يوم،  بعد 

حتمية  نتيجة  وهي  خطر،  يف  الن�سان  حياة 

بيئته  ابن  هو  الإن�سان  لأن  البيئة  يف  ملا حدث 

كما  عليه،  نتائجها  تظهر  فيها  يحدث  فما 

انقر�س  ما  فمنها  مهددة  باتت  احليوانات  اأن 

ومنها  احل��ي��وان��ات  ع��امل  يف  ح�سوره  وان��ع��دم 

النقرا�س. حفرة  �سفا  على  ماهو 

رواد  ع��ق��ول  �سكن  ال��ذي  الطمع  اأن  حيث 

ح�ساباتهم  �سمن  يكن  مل  ال�سناعية  ال��ث��ورة 

احليوان  اأو  الإن�سان  �سحة  على  يحافظوا  اأن 

ح��ي��ن��م��ا ���س��رع��وا يف ب��ن��اء م�����س��ان��ع��ه��م وج��ل��ب 

لالأ�سجاروذلك  كقطعهم  البيئة  من  مواردها 

على  املحافظة  ل  امل��ادي  الربح  حتقيق  بغية 

العامة. ال�سحة 

نفاياته  يلقي  ال��ذي  املهمل  الإن�سان  كذلك 

وغرها  والبحاري  وال�سحاري  احل��دائ��ق  يف 

املحافظة على  ي�ساهم يف  اأن  الأماكن دون  من 

نظيف  املكان  يدع  اأن  نف�سه  تاأبى  ومل  البيئة، 

كما جاء اليه، وكما قال النبي �سلى اهلل عليه 

مما  اأف�سل  او  ك��ان  كما  امل��ك��ان  (دع   : و�سلم 

كان).

ويف القراآن الكرمي يوجد العديد من الآيات 

تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  البيئي  بالتلوث  املتعلقة 

اإ���س��الح��ه��ا(   ب��ع��د   ت��ف�����س��دوا يف الأر�����س  )ول 

والبحر  الر  يف  الف�ساد  ظهر   ) تعاىل:  وقوله 

الذي  بع�س  ليذيقهم  النا�س  اأيدي  ك�سبت  مبا 

يرجعون).  لعلهم  عملوا 

وط���ب���ًق���ا ل��ع��ل��م��اء ال�����س��ري��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة 

التلوث  ت�سمل  »الف�ساد«  كلمة  فاإن  واأحكامها 

اأو�سحت  فالآية  والت�سحر  املناخية  والتغرات 

الأخطار  حدوث  وراء  ال�سبب  هو  الإن�سان  اأن 

البيئة  ف�ساد  من  ال�سريعة  وح��ذرت  البيئية، 

اإثما. يعد  البيئة  يف�سد  من  واأن  وتلوثها 

والفقهاء  القانون  رجال  بدا  ذلك  اآثر  وعلى 

وال�����س��ا���س��ة امل�����س��رع��ون ع��ل��ى اج��ت��ه��اده��م يف 

الناحية  من  اخلطرة  الق�سية  ه��ذه  معاجلة 

وذل��ك  البيئي  لتلوث  ح��د  وو���س��ع  القانونية 

والدولة  الفرد  على  التزامات  جمموعة  باإلقاء 

م�ستوى  فعلى  فيها.  نعي�س  التي  للبيئة  حماية 

ال��ق��ان��ون ال����دويل ���س��درت ع���دة م��ع��اه��دات 

الدولية  التفاقية  اأهمها  ومن  بالبيئة  تتعلق 

ميدان  يف  وال��ت��ع��اون  وال��ت�����س��دي  لال�ستعداد 

التنوع  واتفاقية  1990م،  لعام  الزيتي  التلوث 

لل�سالمة  قرطاجنة  وب��روت��وك��ول  البيولوجي، 

اإىل  بالإ�سافة  لالتفاقية،  التابع  الإحيائية 

النفايات  نقل  يف  التحكم  ب�ساأن  بازل  اتفاقية 

بروتوكول  وكذلك  منها.  والتخل�س  اخلطرة 

النبعاثات  خف�س  اىل  يهدف  وال��ذي  كيوتو 

ال��غ��ازي��ة، ث��م ج��ائ��ت ات��ف��اق��ي��ة ب��اري�����س وال��ت��ي 

ال�سعودية  مبافيها  دول��ة   ١٩٥ من  اكر  ت�سم 

يف  ومهمة  عهد  حديثة  امل��ع��اه��دة  ه��ذه  وتعد 

التفاقية هو  الهدف من  اأن  ذاته حيث  الوقت 

الدفيئة  الغازات  تركيزات  تثبيت  اإىل  الو�سول 

للنظام  ي�سمح  م�ستوي  عند  اجلوي  الغالف  يف 

تغر  مع  طبيعية  ب�سورة  يتكيف  ب��اأن  البيئي 

امل��ن��اخ وب��ال��ت��ايل ح��م��اي��ة الإن�����س��ان م��ن خطر 

وال�سماح  واملاء،  الغذاء  يف  النق�س  اإىل  ي�سل 

للتنمية  �سبل  وخلق  اإيجاد  يف  قدًما  بامل�سي 

. امل�ستدام  النحو  علي  القت�سادية 

لالأنظمة  وطبقا  الداخلي  ال�سعيد  وعلى 

النظام  يف  ج��اء  ال�����س��ع��ودي��ة،  داخ���ل  املطبقة 

على   32 املادة  ن�ست  حيث  للحكم  الأ�سا�سي 

البيئة  على  املحافظة  على  الدولة  تعمل  »اأن 

كما  عنها«  التلوث  ومنع  وتطويرها  وحمايتها 

142 بتاريخ  ت�سمن قرار جمل�س الوزراء قرار 

جتاه  ال��دول��ة  ا�سرتاتيجية   19/11/1413
ال�سرتاتيجي  الأ���س��ا���س  ت�سمن  حيث  البيئة 

-5141  ) ال�ساد�سة  التنمية  بخطة  العا�سر 

ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة  1420ه�) 
من  عنها،  التلوث  ومنع  وتطويرها  وحمايتها 

واملحافظة  واأنظمتها  البيئة  حماية  خ��الل 

وحتقيق  وتطويرها  الطبيعية  خ�سائ�سها  على 

وقاعدة  والبيئة  التنمية  بني  الأمثل  ال��ت��وازن 

اأ�سدرتها  التي  الأنظمة  الطبيعية. ومن  املوارد 

الدولة ولها ارتباط مبا�سر بحماية البيئة؛ وهو 

الفطرية  احلياة  حلماية  للبيئة   العام  النظام 

م��ن ال��ت��ل��وث، ف��خ��الل م�����س��اع��ي امل��ن��ظ��م  يف 

والغاء  ا�سدار  من  البيئية  لتنظيمات  حراكه. 

بالبيئة،  املتعلق  الأخ��ر  نظامه  اأ���س��در  حتى 

لدول  املوحد  ال�سناعي  التنظيم  نظام  وكذلك 

اجل��م��ارك  ون��ظ��ام  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

الذي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  املوحد 

داخليا. نظاما  واأ�سبح  ال�سعودية  اأقرته 

وان���ط���الق م���ب���ادرة ال�����س��ع��ودي��ة اخل�����س��راء 

�سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  عنه  اأع��ل��ن  ال��ذي 

جمل�س  وق��رارات  الأنظمة  مع  متنا�سقا  كان 

التي  للبيئة  العامة  ال�سيا�سة  ب�ساآن  ال��وزراء 

زراعة   « �سموه  ذكر  �سبق، حيث  ما  ذكرت يف 

العربية  اململكة  داخ��ل  �سجرة  م��ل��ي��ارات   10
يعادل  ما  القادمة،  العقود  خالل  ال�سعودية 

من  هكتار  مليون   40 ح��وايل  تاأهيل  اإع���ادة 

الأرا����س���ي امل���ت���ده���ورة، م��ا ي��ع��ن��ي زي����ادة يف 

 12 اإىل  احلالية  بالأ�سجار  املغطاة  امل�ساحة 

 %4 من  باأكر  اململكة  ا�سهام  متثل  �سعفاً، 

للحد  العاملية  املبادرة  م�ستهدفات  حتقيق  يف 

و%1  الفطرية،  واملوائل  الأرا�سي  تدهور  من 

�سجرة  ترليون  لزراعة  العاملي  امل�ستهدف  من 

الأخ�سر  الأو���س��ط  ال�سرق  مبادرة  وكذلك   .

ال�سرق  ل��دول  الت�سجر  لزيادة  يهدف  ال��ذي 

و�سط. الأ

كوكب  يف  نعي�س  اأننا  ندرك  اأن  علينا  ختاما 

اإليه  نهرب  �سوف  اخر  كوكب  يوجد  ول  واحد 

اأن  علينا  لذلك  الأر���س،  كوكب  يتلوث  عندما 

نحمي  حتى  خمالفتها  وعدم  بالأنظمة  نلتزم 

للفرد  م�سلحة  وهي  فيها  نعي�س  التي  البيئة 

املنظم. وغاية  واملجتمع 

القباين فهد بن مطلق 

الرحمة

قوانين البيئة ومبادرة السعودية الخضراء لحماية البيئة

�شارة  احلمدان

الت�شوير

وحت��ت��اج  ح����ارة،  اأج����واء  ت��ع��رتي��ه��ا  ع��ام��ة  امل�سلمني  ب���الد 

اأن  املواد  وخوا�س  مبادئ  ومن  البارد.  للتكييف  م�ساجدها 

احلار  الهواء  عك�س  على  لالأ�سفل،  ينزل  ثقيل  البارد  الهواء 

لالأعلى. ي�سعد  الذي 

وتنفيذ  ت�سميم  عند  توظيفها  ح�سن 
ُ
اأ لو  اخلا�سية  هذه 

الطاقة  تكاليف  لنتج عنها تخفي�س كبر يف  امل�ساجد  تكييف 

امل�ساجد. ملكيفات  التاأ�سي�سية  والقيمة  الت�سغيلية 

امل�ساجد  وارتفاعات  مرتين،  عن  يزيد  ل  امل�سلي  ارتفاع 

ل تقل عن اأربعة امتار، بل قد ت�سل يف اجلوامع اإىل ثمانية 

والقادم  امل�ساجد  يف  املركزي  التكييف  ا�ستخدام  اإن  اأمتار، 

هذه  جميع  لتكييف  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  يعني  ال�سقف  م��ن 

اأي  الأ�سفل،  يف  للم�سلي  البارد  الهواء  ي�سل  حتى  امل�سافة 

املطلوب. ا�سعاف  اأربعة  يعادل  امل�ستهلك  التكييف  حجم  اأن 

الهواء  ملجاري  املركزي  التكييف  حاجة  عن  ف�سال  هذا 

تغطيتها  على  امل�ساجد  يف  ال��ع��رف  ج��رى  وال��ت��ي  )دك��ت��ات( 

لقيمة  ت�����س��اف  تكاليف  ع��ن  ع��ب��ارة  ذل��ك  وك��ل  ب��اجل��ب�����س، 

ن�ساء. الإ

�سكل  على  يكون  املركزي  التكييف  ف��اإن  الت�سغيل  وعند 

بقي  ول��و  بكامله،  للجامع  �ستة  اأو  ك��اأرب��ع��ة  ك��ب��رة  مكائن 

التكييف؛  ت�سغيل  واأح���ت���اج  امل�����س��ج��د؛  يف  واح���د  �سخ�س 

م�ساحة  لتغطي  تقدير،  اأقل  على  واحدة  ماكينة  ف�سي�سغل 

م�سلي. ملئتي  رمبا  تكفي 

بالرغم من رفاهية واأناقة اأنظمة التكييف املركزية، اإل اأن 

احلائطية  )الإ�سبلت(  املنف�سلة  املكيفات  بوا�سطة  التكييف 

تاأ�سي�سه،  تكلفة  وتنخف�س  عمليا،  يبقى  ال��دولب��ي��ة  اأو 

تنظرا،  اأو  افرتا�سا،  ذلك  اأقول  ل�ست  ال�سبع،  اإىل  وت�سغيله 

تفا�سيلها،  بكامل  خ�ستها  عملية  جتربة  واق��ع  من  واإمن��ا 

والكهربائية  امليكانيكية  ح�ساباتها  دق��ائ��ق  يف  وتعمقت 

على  �سابق  وق��ت  يف  اأ�سرف  كنت  حني  وذل��ك  والتنفيذية، 

اأحدهما  الريا�س،  تنفيذ م�سجدين يف وقت واحد يف مدينة 

له  اختاروا  والآخر  املركزي،  التكييف  عليه  القائمون  اختار 

املنف�سل. التكييف 

وهو  امل�سجد،  ت�سميم  عند  مهم  دور  املعماري  على  بقي 

اأو  اجل��داري��ة  املكيفات  اح��ت��واء  واإب���داع،  وبدقة  يراعي  اأن 

امل�سجد،  داخ��ل  حتف  اإىل  يحولها  جميل  ب�سكل  الدولبية 

اأعمال  انتهاء  عند  تلفق  مقحمة،  �ساذة  �سناديق  اإىل  ولي�س 

اكت�سفنا  وكاأننا  قالئل،  باأيام  الفتتاح  وقبيل  امل�سجد،  اإن�ساء 

حار. ال�سيف  اأن  الفتتاح  عند 

اأ�ستاذ العمارة امل�سارك 

كلية العمارة والتخطيط

عمرانيات
د. أحمد رشدي طومان

عمرانيات

تكييف المساجد
من منظور عملي واقتصادي

touman@ksu.edu.sa



حوار: ر�ؤى بنت فهد ال�سلّيم

ال�شابة  باملواهب  اجلامعة  تزخر 

يف خمتلف املجاالت؛ �شيفتنا اليوم 

الفن،  اأن����واع  جميع  حت��ب  ر���ش��ام��ه 

بقلم  الر�شم  فن  يف  نف�شها  وج��دت 

الر�شا�ص.

يف هذا احلوار نلتقي مع الفنانة 

امل��وه��وب��ة ن����وال امل��ح�����ش��ن اإح���دى 

طالبات اجلامعة املكت�شفة حديثاً.

فاإىل ن�ص احلوار:

ن�����رح�����ب ب����ال����ر�����س����ام����ة ن���������وال م��ن 

ط���ال���ب���ات ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ����س���ع���ود، يف 

اأ�سطر من هي الر�سامة نوال؟

جامعية  طالبة  املح�شن  ن��وال   -

 ،)marketing( ت�شويق  تخ�ش�شي 

اأتعلم  اأنواعه، مل  اأحب الفن بجميع 

الر�شم يوماً ومل اأتابع اأي فيديوهات 

من  هي  موهبتي  مطلقاً،  تعليمية 

ذات��ي��اً،  بتطويرها  وقمت  وجدتني 

يف  و�شيلتي  هي  الر�شم  ب��اأن  اأ�شعر 

التي  العالقة  امل�شاعر  عن  التجريد 

عنها،  التعبري  اأو  اإي�شالها  ي�شعب 

�شعاري باحلياة دائماً: (كيال ينتابني 

ال�شئُم اأر�شم).

ال��ر���س��م ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ك ه���واي���ة اأ� 

تخ�س�ص؟

- الر�شم بالن�شبة يل هواية ولي�ص 

�شابقة  رغبة  ل��دي  ك��ان  تخ�ش�ص، 

الت�شميم  يف  كتخ�ش�ص  درا�شته  يف 

والفنون لكن ال اأود اأن اأ�شعر اأن ما 

اأقوم به �شيء ُملزم واإجباري واأفقد 

�شغفي جتاهه 

و�شيلة  الر�شم  اأتخذ  لكوين  ذلك 

بجويف  م��ا  تفريغ  على  ت�شاعدين 

ويبدو  اأك���ر  جمالية  ب�شورة  لكن 

ي�شاعدين  النف�شي  العالج  مثل  يل 

ويجدد  االأي��ام  اأ�شعب  اأتخطى  ب��اأن 

�شغفي.

ر�سمتيها  ل��وح��ة  اأ�ل  ك��ان��ت  م��ت��ى 

�ماهي؟

فعلي يف  ب�شكل  بالر�شم  بداأت   -

ر�شمتي  وك��ان��ت   ٢٠١٥ ع��ام  نهاية 

االأوىل بقلم ر�شا�ص لفتاة ج�شدتها 

اليوم  ذل��ك  اأن�����ص  ومل  خميلتي،  يف 

منذهلة  »ن��ورة«  اأختي  راأتها  عندما 

الر�شمة!(   هذي  ر�شم  )مني  وقالت 

وقع  تلك  الب�شيطة  لكلماتها  كانت 

الر�شمة  اأن  من  بالرغم  قلبي  على 

وعفوية  ج��دا  ب�شيطة  تعترب  كانت 

يف  عالقاً  الزال  كلماتها  تاأثري  لكن 

لها  يجعلني ممتنة  ما  وه��ذا  ذهني 

اإىل هذه اللحظة.  

هي  اأم  م��ن خميلتك  ر���س��وم��ات��ك 

لأ�سخا�ص حقيقيني؟

ال��ر���ش��وم��ات  ب��ع�����ص  - ه���ن���اك 

م�شتوحاة من �شور حقيقية لكن يتم 

اخلا�ص  باأ�شلوبي  كر�شمة  جتريدها 

ومب���الم���ح ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ال�����ش��ورة 

احلقيقية.

اأقرب لوحة اإىل قلبك؟ �ملاذا ؟

اأراد  ال�����ش��م��ت  )اإذا  ل��وح��ة   -

اإىل  اللوحات  اأق��رب  من  ال�شراخ(  

قلبي الأنها فعاًل تعرب عن �شعوري يف 

اأزمة  بداية  يف  وكانت  اللحظة  تلك 

�شعور  لدي  هناك  فكان   ١٩ كوفيد 

باخلوف والقلق ج�شدته يف لوحة  .

م��ن الأ���س��خ��ا���ص ال��ذي��ن ك���ان لهم 

تاأثري اإيجابي عليك؟ 

الفن  يدعم  وحميطي  عائلتي   -

االأقوى  لكن  احلمد،  وهلل  وي�شجعه 

الذين  االأ�شخا�ص  اأولئك  هم  تاأثرياً 

اأقدمه،  ال��ذي  الفن  قيمة  من  قللوا 

ومل اأجعل من كلماتهم تلك اإال دافعاً 

باأن  واأح��اول  واأ�شمد  ذاتي  الأحتدى 

اأطور من نف�شي ومن قيمتي الفنية 

يف  منهم  الأج��ع��ل  الر�شم  يف جم��ال 

اأحد االأيام اأول الداعمني.

ر�سامني اأحببت ر�سوماتهم �دائمة 

الطالع على جديدهم ؟

(@aloshart/علي ال زياد)

 (artbytalal /طالل الفا�شل)

(7usam86 / ح�شام وليد)

.(@t_art0 / تهاين عبداهلل)

متى تتجهني للر�سم اأثناء يومك 

يرغب  عندما  ل��ه  يتجه  فالبع�ص  ؟ 

ب��الن��ع��زال �ال��ب��ع�����ص ع��ن��دم��ا ي�سعر 

بال�سيق �البع�ص الآخر لمير يومه 

د�ن الر�سم يف �قت حمدد م�سبقًا؟

ق��راأت  ح��ال  للر�شم يف  اأجت���ه   -

اأقوم  باأن  ي�شاعدين  ملهم مما  ن�ص 

بطريقتي  ال��ن�����ص  ذل���ك  ب��ت��ج��ري��د 

اخلا�شة اأو للتعبري عن ذاتي، الر�شم 

لذلك  اأم���ان  منطقة  يل  بالن�شبة 

اأنعزل الأر�شم وهو و�شيلة ت�شاعدين 

على ا�شتمداد قوتي..

�سبق ��ساركت يف معار�ص فنية ؟

العا�شر  العلمي  ال��ل��ق��اء  ن��ع��م   -

اأي�شا  ٢٠١٩م،  �شعود  امللك  جلامعة 

اأح����د جممعات  يف  ف��ن��ي  م��ع��ر���ص 

الريا�ص. 

ع���ق���ب���ات ت���واج���ه���ك يف م�������س���وارك 

الفني ؟

- يعترب الوقت من اأحد العقبات 

وقت  لدي  يوجد  ال  تواجهني،  التي 

كايف للرتكيز اأكر على تقدمي الفن 

واإظهاره، يف االأماكن اخلا�شة لدعم 

امل�شاريع القنية وامل�شاركة باملعار�ص 

واملزادات الفنية وور�ص العمل.

كلمة اأخرية ؟

امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  اأ�شكركم   -

لكم  ممتنة  يل  ال��ف��ر���ش��ة  واإت��اح��ة 

جداً.

نوال: لوحة )إذا الصمت أراد الصراخ(
من أقرب اللوحات لي
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اأحب الفن بجميع اأنواعه...

ریان: بیئة الجامعة تجذب الطالب الوافدین
حوار - عبداهلل القحطاين

ري����ان حم��ف��وظ اأك���م���ل ث��الث 

اإىل  فرن�شا  م��ن  ق��ادم��اً  �شنوات 

اململكة العربية ال�شعودية لدرا�شة 

ومعانيه  وتف�شريه  الكرمي  القراآن 

اأن  يف  اأمنياته  اأح��د  يحقق  لكي 

يُكون معلماً. فاإىل ن�ص احلوار:

حدثنا بداية اإلتحاقك بجامعة 

امللك �شعود؟.

اأف�شل  عن  مطوالً  بحثت   -  

اململكة  يف  للدرا�شة  اجلامعات 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ووج���دت 

�شمن  م��ن  �شعود  امللك  جامعة 

اجل��ام��ع��ات امل��ت��م��ي��زة يف جم��ال 

ال��درا���ش��ات ال��ق��راآن��ي��ة ورف��ع��ت 

طلبي  قبول  ومت  اون��الي��ن  طلب 

باجلامعة. والتحقت 

ماهو التخ�ش�ص الذي تدر�شه 

وماطموحك.؟

الدرا�شات  هو  تخ�ش�شي   -

امل�شتقبل  يف  وطموحي  القراآنية 

هو اأن اأكون معلما يف بلدي.

من وجهة نظرك كطالب وافد 

هل هناك اأي م�شكلة معينة تواجه 

الطالب الوافدين يف اجلامعة.؟ 

اأواجه اأي  - ال بف�شل اهلل مل 

م�شكلة فالبداية كانت من معهد 

اللغة العربية حيث اأردت اأن اأتعلم 

ب�شكل  املعهد  يف  العربية  اللغة 

التوا�شل  مكثف لكي ي�شهل علي 

مع اأع�شاء هيئة التدري�ص واأي�شاً 

زمالئي الطالب.

هل كانت اأ�شاليب الدرا�شة يف 

اجلامعة �شل�شة اأم معقدة.؟

- ك��ان��ت اأ���ش��ال��ي��ب ال��درا���ش��ة 

�شل�شة جداً و�شهلة.

هيئة  اأع�شاء  تعامل  لنا  �شف 

التدري�ص معك كطالب وافد.؟

هيئة  اأع�����ش��اء  تعامل  ك��ان   -

بع�ص  م��ع��ق��داً  م��ع��ي  ال��ت��دري�����ص 

للغة  اإتقاين  عدم  ب�شبب  ال�شيء 

العربية ولكن مع املمار�شة بداأت 

اأتقنها.

ما انطباعك عن اجلامعة؟

لكن  فرن�شا  دول��ة  م��ن  اأن��ا   -

ناحية  من  �شعود  امللك  جامعة 

البيئة الدرا�شية اأف�شل من بع�ص 

اجلامعات يف فرن�شا بحيث اأنها 

مريحة و�شهولة التعلم.

هل هناك �شيء لفت اإنتباهك 

يف اململكة؟

حتديداً  �شيء  هناك  لي�ص   -

مكة  ب��زي��ارة  قمت  حينما  لكن 

اأواجه  مل  العمرة  الآداء  املكرمة 

بالتنظيم  واأعجبت  م�شكلة  اي 

و�شهولة اآداء منا�شك العمره.

م����ا م�����دى ان�����ش��ج��ام��ك م��ع 

زمالءك ال�شعوديني؟

�شعباً  ك���ان  االأم����ر  ب��داي��ة   -

لكن  اللغة  ب�شبب  ال�شيء  بع�ص 

واملمار�شة  والتدريب  التعلم  مع 

يف  م�شكلة  اأواج���ه  ال  اأ�شبحت 

التوا�شل مع زمالئي الطالب.

زم��الءك  اىل  توجهها  ر�شالة 

الطالب؟

الإت��اح��ة  ج���داً  �شعيد  اأن���ا   -

جامعة  يف  للتعلم  يل  الفر�شة 

العربية  اململكة  يف  �شعود  امللك 

باجلد  واأو���ش��ي��ك��م  ال�����ش��ع��ودي��ة 

م�����ش��ريت��ك��م  يف  واالإج�����ت�����ه�����اد 

اجلامعية.

ال�سم: ريان حمفوظ 

اجلن�سية: فرن�سا

الكلية: الرتبية



����ش���ارك م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة يف 

بطولة الكاراتيه التي نظمها االحتاد 

الريا�شي للجامعات ال�شعودية

يف  ���ش��ارك  اجل���وف،  جامعة  يف 

وفد اجلامعة االأ�شتاذ �شلمان حممد 

بن  تركي  االأ�شتاذ  رئي�شاً،  التمامي 

من  ك��ًا  واالع��ب��ن  املالكي،  عو�ض 

حمد  اأ�شامه  حكمي،  نا�شر  مهند 

�شفياين،  ح�شن  �شند  ال��ك��ث��ري، 

طال  و  اال���ش��م��ري،  ظ��اف��ر  م�شفر 

ب��در ج���اري، ب��ق��ي��ادة امل���درب عمر 

عبدالعزيز اأبو قر�شن.

ح��ي��ث ح��ق��ق م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة 

البطولة،  يف  امليداليات  من  العديد 

ظافر   م�شفر  ال��اع��ب   حقق  فقد 

الفرد(  )الكاتا  لعبة  يف  االأ�شمري 

اأي�شاً  حقق  كما  الذهبية،  امليدالية 

لعبة  يف  الف�شية  امليدالية  املنتخب 

)الكاتا اجلماعي( جاءت من ن�شيب 

االأ�شمر،  م�شفر  ال��اع��ب  م��ن  ك��ًا 

الاعب طال ج��اري، و   الاعب 

مهند حكمي، باالإ�شافة اإىل ح�شول 

ال���اع���ب ���ش��ن��د ح�����ش��ن ���ش��ف��ي��اين 

امليدالية الذهبية يف وزن فوق 84، 

يف  حكمي  نا�شر  مهند  الاعب  و 

الف�شية،  امليدالية  حتت60  وزن 

و ال��اع��ب ط���ال ب���در ج���اري يف 

الف�شية،  امليدالية   67 حتت  وزن 

امليدالية  حكمي  مهند  وال��اع��ب 

الف�شية يف وزن 67.

للبطولة  النهائي  الرتتيب  وج��اء 

امللك  جامعة  ال��ت��ايل:  النحو  على 

جامعة  االأول،  امل��رك��ز  عبدالعزيز 

جامعة  الثاين،  املركز  �شعود  امللك 

اجلوف املركز الثالث.
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�شمن م�شاركتها يف بطولة الكاراتيه بجامعة اجلوف..

الجامعة تحقق المركز الثاني في الترتيب النهائي للبطولة



ن�شرت  ال��ت��ي  ال���درا����ش���ة  وت��ع��د 

»���ش��اي��ن�����س  ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف دوري������ة 

ت�شتخدم  التي  الأوىل  اأدفان�شيز« 

�شرعة  لتقييم  ب�شرية  معطيات 

ت���ؤدي  ال��ت��ي  اجلزيئية  ال��ت��ط���رات 

من  ما  التنك�شي،  املر�س  ه��ذا  اإىل 

تط�ير  طريقة  على  ي�ؤثر  اأن  �شاأنه 

العالجات.

اأن  اإىل  ال���دار����ش���ة  واأ�����ش����ارت 

ال�شامة  الربوتينات  م��ن  تراكمات 

ال��ق��درات  ت��راج��ع  وراء  اأن��ه��ا  يظن 

الإدراكية املرتبط مبر�س الزهامير، 

ت�شل اإىل مناطق خمتلفة من الدماغ 

وتتكد�س فيها على مدى عق�د.

وت��ن�����ش��ف ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج اأي�����ش��ا 

هذه  اأن  على  القائمة  الفر�شية 

واحد  م�قع  يف  تت�شكل  الرتاكمات 

وت�ؤدي اإىل تفاعل ت�شل�شلي يف م�اقع 

اأخرى، كما ل�حظ عند الفئران.

بهذه  ال��ربوت��ي��ن��ات  تنت�شر  وق���د 

لي�شت  الآل��ي��ة  ه��ذه  لكن  الطريقة 

املر�س،  لنت�شار  الرئي�شي  املحرك 

بح�شب الباحثني.

الكيمياء  وقال ج�رج ميزل عامل 

يف جامعة كامربيدج الذي �شارك يف 

اإعداد هذه الدرا�شة ل�كالة »فران�س 

القيام  اأتاحا  »عن�شرين  اإن  بر�س« 

اأول حتليل  الن�ع،  باأبحاث من هذا 

الت�ش�ير  بيانات مف�شلة متاأتية من 

املقطعي بالإ�شدار الب�زيرتوين )تي 

اإي بي( ومعطيات متن�عة اأخرى من 

من  ح�شابية  من��اذج  وتط�ير  جهة، 

جهة اأخرى«.

عينة   400 اإىل  اخلرباء  وا�شتند 

اأ�شخا�س  دماغية ماأخ�ذة بعد وفاة 

�ش�رة  وم��ئ��ة  بالزهامير  م�شابني 

املقطعي  الت�ش�ير  بتقنية  م��اأخ���ذة 

لأ�شخا�س  اأج��ري��ت  ب���ي«  اإي  »ت���ي 

م�����ش��اب��ني ب��امل��ر���س ل��ت��ت��ب��ع ت��راك��م 

بروتينات تاو.

وي�����ؤدي ت��راك��م ب��روت��ي��ن��ات »ت��او« 

اإىل  بيتا«  »اأميل�يد  ن�ع  من  واأخرى 

وتقل�س  ال��دم��اغ��ي��ة  اخل��الي��ا  م���ت 

الدماغ، ما يت�شبب خ�ش��شا بفقدان 

مهام  اإجن��از  على  والقدرة  الذاكرة 

ي�مية.

وي�����ش��ك��ل ال��زه��امي��ر وغ����ره من 

اأمرا�س اخلرف اإحدى اأكرب امل�شاكل 

العامة  ال�شحة  جمال  يف  املعا�شرة 

ا�شتقالليتهم،  يفقدون  مر�شاه  لأن 

العائلة  على  نف�شيا  عبئا  ي�شكل  ما 

وماليا على النظام ال�شحي.

وهي احلال خ�ش��شا يف البلدان 

الكبار يف  اأع��داد  فيها  ت��زداد  التي 

ال�شن، اأي اأبرز الدول املتقدمة حيث 

ينت�شر املر�س على نطاق وا�شع بني 

من  وال�شتني  اخلام�شة  تخط�ا  من 

العمر.

املر�س نح� ثالثني  وي�شيب هذا 

ملي�ن �شخ�س على الأقل يف العامل، 

علما  العاملية،  ال�شحة  منظمة  وفق 

من  اإذ  دقيقا  لي�س  الرقم  ه��ذا  اأن 

ال��زه��امي��ر  ب��ني  التمييز  ال�����ش��ع��ب 

وغ����ره م��ن اأن������اع اخل����رف كتلك 

ال�عائية الأ�شل.

واكت�شف الباحث�ن اأي�شا اأن الأمر 

ليت�شاعف  �شن�ات  خم�س  يتطلب 

وهي  امل��رتاك��م��ة،  الربوتينات  ع��دد 

مدة »م�شجعة«، بح�شب ج�رج ميزل 

الدماغية  اخلاليا  اأن  تظهر  لأنها 

قادرة على الت�شدي لل��شع.

واأو�شح ميزل: »يف حال ت�شّنى لنا 

ميكننا  قليال،  اخلاليا  ق��درة  تعزيز 

لفرتة  اخلطر  ب�شكله  املر�س  تاأخر 

الزهامير  مر�س  ويُ�شنف  ط�يلة«. 

األ�ي�س  الأمل��اين  الطبيب  كان  ال��ذي 

اأول من قام بت��شيفه يف  الزهامير 

بداية القرن الع�شرين، بال�شتناد اإىل 

»ت�شنيف براك« وقد خل�س العلماء 

اإىل اأن الأمر يتطلب قرابة 35 عاما 

التي  الثالثة  املرحلة  من  لالنتقال 

اإىل  الطفيفة  الأعرا�س  فيها  تظهر 

املرحلة ال�شاد�شة الأكرث تقدما.

وت��ت��ب��ع ال���رتاك���م���ات م�����ش��ار من� 

م���ط���ردا، ل���ذا »ي�����ش��ت��غ��رق امل��ر���س 

حالة  وتتفاقم  ليتجلّى  ط�يلة  فرتة 

امل�شابني ب�شرعة«، بح�شب ميزل.

ت��ط��ب��ي��ق  ال���ف���ري���ق يف  وي����رغ����ب 

الإ�شابات  لدرا�شة  عينها  املنهجية 

ال��دم��اغ��ي��ة ال��ر���ش��ح��ي��ة واخل���رف 

فيه  ت���ؤدي  الذي  ال�شدغي  اجلبهي 

بروتينات »تاو« دورا اأي�شا.

وتعليقا على الدرا�شة قالت �شارة 

الربيطاين  املعهد  م��ن  اإمياري�شي� 

»ناأمل  بيان:  يف  الزهامير  لأبحاث 

ودرا�شات  الدرا�شة  ت�شاعد هذه  اأن 

مقبلة  ع��الج��ات  ت�جيه  يف  لحقة 

يت�شنى  تاو، كي  ت�شتهدف بروتينات 

اإب���ط���اء وت����رة امل��ر���س وم�����ش��اع��دة 

الأ�شخا�س امل�شابني باخلرف«

جامعة  اأج��رت��ه��ا  درا���ش��ة  ك�شفت 

»اأك�شف�رد« اأن م�ؤ�شرات ا�شطرابات 

بني  ظهرت  التي  ال�شدمة  بعد  ما 

الطبية  الأطقم  يف  العاملني  بع�س 

تك�ن  قد  ك�فيد19-  خالل جائحة 

وقت  ح��دث يف  اآخ��ر  باأمر  مرتبطة 

�شابق من حياتهم.

ووفق الدرا�شة املن�ش�رة اجلمعة، 

فاإن نح� 75 يف املئة من 103 من 

�شملتهم  الطبية  ال��ط���اق��م  اأف����راد 

غر  �شدمة  عن  حتدث�ا  الدرا�شة، 

مرتبطة بعملهم خالل اجلائحة.

وقالت جينيفر ويلد، املتخ�ش�شة 

وقائدة  ال�شريري  النف�س  علم  يف 

من  باملئة   76 »يف  البحث:  ف��ري��ق 

العاملني الذين اأ�شيب�ا با�شطرابات 

الإ�شابة  تكن  مل  ال�شدمة،  بعد  ما 

ت�شببت  واإمن���ا  باجلائحة  مرتبطة 

املرهقة  العمل  الأرج��ح طبيعة  على 

الأعرا�س  زيادة  اجلائحة يف  خالل 

اأو �شّعبت التعايف منها«.

اأقلية  »ك��ان��ت ه��ن��اك  واأ���ش��اف��ت: 

اأ�شيبت  املئة  24 يف  بلغت  وا�شحة 

ب�شبب  ال�شدمة  بعد  ما  با�شطراب 

جائحة ك�فيد19-«، 

وظ�����ه�����رت م������ؤ������ش�����رات ع��ل��ى 

والكتئاب  ال�شدمات  ا�شطرابات 

بني نح� 40 يف املئة ممن �شملتهم 

اأن  اأي�����ش��ا  ك�شفت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة 

الإ�شابة با�شطراب اكتئابي رئي�شي 

كانت اأكرث احتمال خالل اجلائحة.

ا�شطراب  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

بالقتال،  مرتبط  ال�شدمات  بعد  ما 

بعد  املدنيني  بني  اأي�شا  يظهر  فقد 

التعر�س  اأو  الطبيعية  ال���ك����ارث 

لالإيذاء اأو غرها من ال�شدمات.
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علماء يكت�شفون م�شار تف�شي الزهامير يف الدماغ

توصلت دراسة حديثة إلى الكشف عن مسار 
تفشي مرض الزهايمر في الدماغ.

دراسة تبّرئ كورونا من مسؤولية التسبب 
باضطراب خطير

دراسة دولّيـة بمشاركة سعودية 
تثبت فعالية مسّيـالت الدم في 

الحد من وفيات كورونا

�شاركت املدينة الطبية اجلامعية بجامعة امللك �شع�د، ممثلة ب�حدة 

الأبحاث ال�شريرية يف املدينة الطبية اجلامعية بفعالية يف درا�شة عاملية 

الربيطانية  الطبية  املجلة  يف  الأ�شب�ع  هذا  نتائجها  ن�شر  مت  حديثة 

BMJ. وهدفت الدرا�شة العلمية املقارنة اإىل معرفة اأثر م�شي�ّ�الت الدم 
(اأدوية الهيبارين) التي تُ�شتخدم ي�مي�ّ�اً ملعظم املر�شى يف امل�شت�شفيات 

للتخفيف من م�شاعفات مر�س فرو�س ك�رونا امل�شتجد.

واأو�شح رئي�س الفريق البحثي ال�شع�دي ا�شت�شاري جراحة الأوعية 

الدم�ية يف املدينة الطبية بجامعة امللك �شع�د الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم 

يف  الدرا�شة  على  العام  امل�شرف  باجلامعة  الطب  كلية  يف  اجلراحة 

بناء  اأجريت  الدرا�شة  اأن  احلمزة  حم�د  بن  م�شاعد  الدكت�ر  اململكة 

على ما اأثبتته الدرا�شات امل�شحّي�ة يف بداية اجلائحة من تعر�س بع�س 

احلالت امل�شابة بالفايرو�س للجلطات ال�شريانّية وال�ريدّية التي ت�ؤدي 

اإىل م�شاعفات �شديدة وخطرة.

تلقت  جمم�عتني  بني  قارنت  الدرا�شة  اأن  احلمزة،  الدكت�ر  وبني 

تلقى  فيما  امل�شت�شفيات،  ملر�شى  املعتادة  ال�قائية  اجلرعات  اأحدها 

لعالج  امل�شتخدمة  العالية  اجلرعات  الثانية  املجم�عة  يف  املر�شى 

يف  ال�فيات  اأن  ووج��دت  عم�ماً،  بجلطات  اإ�شابتهم  بعد  املر�شى 

جمم�عة مر�شى اجلرعات العالية اأقل من مر�شى جمم�عة اجلرعات 

ارتفاع  لديهم  والذين  بالفرو�س  امل�شابة  املت��شطة  للحالت  ال�قائية 

يف م�شت�ى (د دامير) وه� جزء من الربوتني الذي ي�شاعد على تك�ن 

اجللطات. واأ�شاف اأن مراكز الدرا�شة يف اململكة �شملت املدينة الطبية 

بجامعة امللك �شع�د كمركز رئي�س، وم�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي 

 148 فيها  �شارك  بالريا�س،  الطبية  فهد  امللك  ومدينة  بالريا�س، 

مري�ًشا ب�اقع ثلث العدد الكلي للمر�شى امل�شاركني يف الدرا�شة عاملياً.

ون�ه الدكت�ر احلمزة بجه�د الفريق البحثي، م�ؤكداً اأن هذه امل�شاركة 

تدعم جه�د القائمني على الأبحاث العلمية يف املجال الطبي .

يف  تغير  اإىل  ت���ؤدي  قد  الدرا�شة  لهذه  املتميزة  النتيجة  اأن  يذكر 

، وهم  بالفرو�س  املت��شطة امل�شابة  العالجية للحالت  الربوت�ك�لت 

املر�شى الذين يدخل�ن امل�شت�شفى ب�شبب احلاجة اإىل الأك�شجني.

أحدث اكتشاف بشأن خصوبة 
الرجال.. »تهديد« قادم من الهواء

على  �شلبا  ي�ؤثر  املل�ث  ال��ه���اء  اأن  اإىل  اأمركي�ن  باحث�ن  خل�س 

تداعيات  ب�شاأن  اكت�شاف  اأحدث  يف  الرجال،  لدى  املن�ية  احلي�انات 

اله�اء املل�ث على �شحة الإن�شان.

وكانت اأبحاث علمية قد اأ�شارت اإىل اأن تل�ث اله�اء تزيد من خطر 

الإ�شابة با�شطرابات معينة، ترتاوح من ال�شمنة اإىل ال�شكري.

اأما اجلديد يف هذا املجال، فقد جاء يف درا�شة اأجراها باحث�ن يف 

كلية الطب بجامعة مرلند الأمركية، اإذ اأظهرت اأن تل�ث اله�اء قلل 

احلي�انات املن�ية لدى الفئران عن طريق اإحداث التهاب يف الدماغ.

النتائج  »اأظهرت  ينغ:  زيكانغ  الدرا�شة،  الرئي�شي يف  الباحث  وقال 

التي ت��شلنا اإلهيا اأن ال�شرر الذي يت�شبب به تل�ث اله�اء ي�ؤدي على 

الأقل اإىل تراجع اأعداد احلي�انات املن�ية، وميكن عالجه عن طريق 

اإزالة اللتهاب يف اأدمغة الفئران«.

واأ�شاف اأن الأمر يظهر اأنه ب��شع العلماء تط�ير عالجات ميكن اأن 

تقلل من هذا اخلطر اأو تعاجله ب�شكل كامل.

اأ�شباب  لفهم  العلمية  امل�شاعي  اإطار  الدرا�شة اجلديدة يف  وجاءت 

ال�شن�ات  يف  الرجال  لدى  املن�ية  احلي�انات  اأع��داد  يف  النخفا�س 

الأخرة. واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن ح�اىل 92 باملئة من �شكان العامل 

يعي�ش�ن يف مناطق يك�ن فيها م�شت�ى اجل�شيمات الدقيقة يف اله�اء 

التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومرت يتجاوز احلد الأدنى من معاير 

ال�شالمة التي و�شعتها منظمة ال�شحة العاملية.

وميكن اأن ياأتي تل�ث اله�اء عن طريق ع�ادم لل�شيارات، اأو انبعاثات 

امل�شانع، اأو حرائق الغابات وغرها. وخالل الدرا�شة، اخترب الباحث�ن 

املل�ث والأخرى مل  لله�اء  اإحداها  الفئرات، تعر�شت  جمم�عتني من 

احلي�انات،  لهذه  املن�ية  احلي�انات  فح�ش�ا  ذلك  وبعد  لها،  تتعر�س 

ليجدوا اأنها اأقل لدى تلك التي تعر�س لله�اء املل�ث، كما وجدوا التهابا 

يف اأدمغتها. ولهذه الدرا�شة نتائج لها اآثار  اأبعد من جمرد اخل�ش�بة، 

فهناك العديد من احلالت املر�شية، مثل ارتفاع �شغط الدم وال�شكري 

اأن تنجم عن التهاب الدماغ ب�شبب تل�ث  واأمرا�س القلب التي ميكن 

اله�اء.
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اليابان.. تطوير إنسان آلي 
يفكر مثل البشر تكنولوجيا

متّكن علماء يابانيون من ت�سنيع �أول �إن�سان �آيل »مفكر« قادر 

عر�قيل  �أي  وجت��اوز  باجلدر�ن  �ال�سطد�م  دون  �لتحرك  على 

ويحتوي �الإن�سان �الآيل على خاليا ع�سبية ت�سبه �ملخ مت ت�سنيعها 

ت�ستطيع  كهربائياً،  �خلاليا  حتفيز  يتم  وعندما  �ملعمل،  د�خ��ل 

مّكنت  وق��د  �سغرية.  متاهة  يف  وفعالية  بنجاح  �لتحرك  �الآل��ة 

تقنية ت�سمى »حو�سبة �مل�ستودع �ملادي« �الإن�سان �الآيل من تف�سري 

موجات �ملخ وتفادي �لعقبات على حد قول باحثني.

وقال هريوكازو تاكاها�سي، �الأ�ستاذ و�أحد �ملوؤلفني: »مت تكوين 

�خلاليا  تلك  وتعمل  حية.  خاليا  م��ن  �لع�سبية  �خل��الي��ا  تلك 

�إ�سار�ت  تكوين  �لكومبيوتر من خالله  ي�ستطيع  كم�ستودع مادي 

مت�سقة ومرت�بطة«.

�آيل  �إن�سان  »تعليم«  فيها  يتم  �لتي  �الأوىل  �مل��رة  �أنها  ويذكر 

بالبيئة  �خلا�سة  �ملعلومات  على  �الإ���س��ار�ت  متر  حيث  �لذكاء، 

�لتي  �ملركبة  �نحرفت  ف��اإذ�  �ملتاهة؛  د�خل  حتركه  مع  �ملحيطة 

يف  �أ�سبحت  �أو  �خلاطئ  �الجت��اه  نحو  �ل�سناعي  بالذكاء  تعمل 

مو�جهة طريق غري �سحيح، يتم توزيع �خلاليا �لع�سبية �ملوجودة 

�سل�سلة من  كهربائية. ويف  نب�سات  بو��سطة  يف مزرعة �خلاليا 

�ملحاوالت كان يتم تغذية �الإن�سان �الآيل باالإ�سار�ت با�ستمر�ر �إىل 

�أن ينجز �ملهمة ويتّمها.

وتعترب �اللة د�ئرية �ل�سكل، وهي يف حجم ر�حة �ليد. وقال 

تاكاها�سي: »كان عملنا دلياًل يوؤكد فكرة �أنه من �ملمكن ��ستخد�م 

ن�سيج �ملخ كم�ستودع مادي«. ويفتح ذلك �ملجال �أمام ت�سنيع �آالت 

وقد  �لب�سر.  مثل  �لتفكري  من خالل  �مل�سكالت  على حل  قادرة 

»ت�سري  طوكيو:  بجامعة  �لكومبيوتر  مهند�س  تاكاها�سي،  �أو�سح 

تلك �لنتائج �إىل �إمكانية توليد �ل�سلوك �ملوجه بهدف دون �أي تعلم 

�إىل نظام جم�ّسد«. و�أ�ساف:  �إ�سار�ت  �إر�سال  �إ�سايف من خالل 

»ال ي�ستطيع �الإن�سان �الآيل روؤية �لبيئة �أو �حل�سول على معلومات 

�لكهربائية  �لنب�سات  على  تام  ب�سكل  يعتمد  لذ�  �أخ��رى،  ح�سية 

للمحاولة و�خلطاأ«.

يوؤدي  قد  �لذكية  �لهو�تف  �سياع 

نظر�  �الأمنية،  �ملخاطر  عديد  �إىل 

وبيانات  ملفات  من  عادة  يحمله  ملا 

الأ�سخا�س  متاحة  ت�سبح  �سخ�سية، 

�ت��خ��اذ  ي��ت��م  �آخ���ري���ن يف ح����ال مل 

متنع  �حتياطية  م�سبقة  �إج���ر�ء�ت 

ذلك.

�الأمن  جمال  يف  �خلبري  وين�سح 

كا�سبري�سكي  خمرب  يف  �الإلكرتوين 

الأمن تكنولوجيا �الت�ساالت، دميرتي 

غالوف، م�ستخدمي �لهو�تف �لذكية 

م�سبقا،  ت��د�ب��ري  �ت��خ��اذ  ب�����س��رورة 

تنتج  قد  �سارة  عو�قب غري  لتجنب 

عن �سياع �لهاتف �لذكي.

ومن �أهم هذه �لتد�بري �لتاأكد من 

عن  جيد  ب�سكل  مقفل  �جلهاز  �أن 

طريق رمز �لغلق، وكذلك �لتاأكد من 

�إمكانية تدمري �لبيانات عن بُعد.

�الأمن  جمال  يف  �خلبري  و�أو�سح 

�الإكرتوين �أن »فقد�ن �لهاتف �لذكي 

�أو �سرقته يحمل �لعديد من �ملخاطر 

�ل�سهل  ك��ان م��ن  �الأم��ن��ي��ة يف ح��ال 

و�لبيانات  �ملعطيات  �إىل  �لو�سول 

بتطبيق  مثال  �ملتعلقة  �ل�سخ�سية 

�خلدمات �مل�سرفية عرب �النرتنت.

�ل�سخ�س  �أن  �إىل  �خلبري  و�أ�سار 

معطيات  بيده  باتت  و�لذي  �ملحتال 

يهدد  �أن  ميكنه  مهمة  �سخ�سية 

�ملهاجم بحذفها �أو على �لعك�س من 

و�ملطالبة  بن�سرها  �لتهديد  ذل��ك، 

لي�ست  ه���ذه  �أن  م�سيفا  ب��ف��دي��ة، 

�أن  ميكن  �لتي  �ل�سيناريوهات  كل 

حتدث.

رئي�س ق�سم تطوير �سبكة »بيالين« 

فريي�ساغني،  �أليك�سي  لالت�ساالت، 

ق���ال ب����دوره �إن »م���ا ت��ع��ت��ربه �أن��ت 

على  لها  قيمة  ال  معلومات  بنف�سك 

يف  ي�ستخدمها  �أن  ميكن  هاتفك 

�سد  �أو  ���س��دك  �ملحتالون  �ل��و�ق��ع 

�الأ�سخا�س �لذين تتو��سل معهم«.

�لذكية  �لهو�تف  �أن  �إىل  و����س��ار 

باتت حتتوي على بيانات ومعلومات 

ق��ي��م��ة وح�������س���ا����س���ة م���ث���ل ���س��ج��ل 

�ل�سبكات  يف  و�ملر��سالت  �ملكاملات، 

�ل��ربي��د  وتطبيقات  �الج��ت��م��اع��ي��ة، 

و�لفيديو،  و�ل�����س��ور  �الإل���ك���رتوين، 

وب���ي���ان���ات �ل��ب��ط��اق��ة �مل�����س��رف��ي��ة، 

وتطبيقات و�أنظمة �لدفع �لبنكية.

خطوات تجعلك بمأمن.. بحال سرقة أو ضياع هاتفك

أمازون تصنع أول تلفاز لها.. مزود بأليكسا داخليًا

من  تلفاز  �أول  �أم����ازون  �أطلقت 

د�خل  باأليك�سا  م��زود  وه��و  �سنعها 

�جل��ه��از ذ�ت��ه ب�سكل م��دم��ج، وه��ذ� 

جهاز  ل�سر�ء  حتتاج  لن  �أن��ك  يعني 

مم��ي��ز�ت  م��ن  لت�ستفيد  منف�سل 

�أليك�سا.

ك��م��ا مي��ك��ن��ك �ل��ت��ح��ك��م يف ه��ذ� 

�لتلفاز دون �حلاجة ال�ستخد�م جهاز 

ت�ستطيع  حيث  به،  �خلا�س  �لتحكم 

له.  �الأو�م���ر  وتوجيه  معه  �لتحدث 

وتاأتي هذه �خلطوة كتطور ملا كانت 

�أمازون �سابًقا، حيث كانت  تقوم به 

�أو   Fire TV Stick �أجهزة  تبيع 

حتى  لتلفاز  حتتاج  وه��ي   Cubes

ت��ع��م��ل. وك��ان��ت ت��ت��ع��اون م��ع بع�س 

�لتلفاز  �أجهزة  ل�سناعة  �ل�سركات 

حتى ت�سع نظام Fire TV �خلا�س 

بها فيه وجتعله متو�فًقا مع �أليك�سا. 

ويختلف تلفاز Omni Series عن 

جميع �الأجهزة �لتي قدمتها �أمازون 

كامل  كتلفاز  ي��اأت��ي  حيث  �سابًقا، 

ولي�س قطعة تو�سل بالتلفاز.

�لتلفاز  يف  �لتحكم  ت�ستطيع  كما 

�ل�سوتية  �الأو�م�����ر  ع��رب  م��ب��ا���س��رًة 

�أو  �أدو�ت حتكم  الأي  �حلاجة  ودون 

الألي�سكا.  �أزر�ر  �أي  على  �ل�سغط 

لل�سغط  �ملا�سي  يف  حتتاج  وكنت 

�لتحكم  جهاز  يف  �أليك�سا  زر  على 

�خلا�س بك لتفعيل �الأو�مر �ل�سوتية 

�الأو�م���ر.  و��ستقبال  بها  �خلا�سة 

مميز  بت�سميم  �أم��ازون  تلفاز  ياأتي 

دون �أي حو�ف ظاهرة، كما ي�ستخدم 

�سا�سة بدقة 4K يف ت�سميم نحيف 

للغاية يجعله خفًيا. وجتد مع �لتلفاز 

ج��ه��از حت��ك��م خ��ارج��ي خ��ا���س ب��ه، 

متاًما  عنه  �ال�ستغناء  ميكنك  ولكن 

عرب  �ل�سوتية  �الأو�م���ر  و��ستخد�م 

�أليك�سا.

وميتلك �لتلفاز �أربعة ميكروفونات 

الل��ت��ق��اط �ل�����س��وت، وت��وج��د ه��ذه 

من  �لعلوي  �جلزء  �مليكروفونات يف 

�لتلفاز، وهي م�ستعدة د�ئًما اللتقاط 

�سوتك.

من  كبري  ع��دد  من  �لعامل  يعاين 

ولعل  �ملتنامية،  �لبيئية  �الأخ��ط��ار 

�أبرزها هو خطر �الحتبا�س �حلر�ري 

من ناحية، و��ستهالك مو�رد �لوقود 

وبعد  �أخ���رى.  ناحية  من  �لع�سوي 

�ل�سيار�ت  حققته  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح 

�لكهربائية يف �الأعو�م �الأخرية، فاإن 

على  للعمل  حاجة  يف  حالًيا  �لعامل 

�لطائر�ت �لكهربائية بوترية �أ�سرع.

كمية  حالًيا  �لطائر�ت  وت�ستهلك 

حيث  وذل���ك  �ل��وق��ود،  م��ن  �سخمة 

�سبيل  على   747 بوينج  طائرة  �إن 

من  ك��ام��اًل  جالوًنا  ت�ستهلك  �مل��ث��ال 

ويف  فيها.  حتلّق  ثانية  لكل  �لوقود 

ظل �لتوقعات �لتي ت�سري �إىل طري�ن 

8.2 مليار �إن�سان �سنوًيا بحلول عام 
2037 فاإن �خلطر يزد�د.

جم����االت  رو�د  ف������اإن  ول����ذل����ك 

رو�د  وك��ذل��ك  و�لعلماء،  �الأب��ح��اث، 

�لطائر�ت  حلم  تبنو�  قد  �الأع��م��ال 

�لكهربائية منذ �أو�خر �لقرن �لتا�سع 

�جتهاد�ت  ظهرت  وبالفعل  ع�سر. 

ع��دي��دة ل��ل��ط��ري�ن ب��االع��ت��م��اد على 

�ل��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة. مب���ا يف ذل��ك 

�العتماد على �الألو�ح �ل�سم�سية، �أو 

عرب نقل طاقة �ملوجات �لدقيقة.

وم���ع م����رور �ل��وق��ت وم���ع تطور 

�ل��ب��ط��اري��ات ب����د�أت �ل��ط��ائ��ر�ت يف 

�لكهربية من  �لطاقة  �العتماد على 

�لتحدي  �أن  �إال  ناحية.  م��ن  �أك���ر 

�الأك������رب ك����ان �مل����و�زن����ة ب���ني وزن 

قابلية  وب��ني  �ل�سخم،  �لبطاريات 

�لطري�ن.

وذلك حيث �إن طائرة �سخمة من 

�لتي نر�ها �ليوم حتتاج ملا ي�سل �إىل 

�لبطاريات  م��ن  ب��اون��د  مليون   1.2
نف�س  على  �حل�����س��ول  م��ن  لتتمكن 

من  عليها  حت�سل  �ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة 

�ملحركات �لتقليدية. وبطبيعة �حلال 

فاإن هذ� �أمر م�ستحيل.

تكون  الأن  �ل��ب��ط��اري��ات  حت��ت��اج 

�أخف وزًنا و�أكر كفاءًة حتى ميكننا 

�العتماد عليها يف ت�سغيل �لطائر�ت 

ت��وف��ري  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 

�لتي  �لالزمة  �العتمادية  م�ستويات 

توفرها حمركات �الحرت�ق �لد�خلي 

�لتي يعتمد عليها حالًيا.

بطاريات  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 

�أيون �لليثيوم هي �لبطاريات �الأكر 

�سيوًعا حالًيا. �إال �أن �لعلماء يعملون 

م��ن��ذ ���س��ن��و�ت ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ب��د�ئ��ل 

كيميائية  عنا�سر  على  باالعتماد 

�أخرى، مثل �ل�سوديوم.

فيه  ت��ق��دم  �ل����ذي  �ل���وق���ت  ويف 

بطاريات �أيون �لليثيوم طاقة بكثافة 

 CATL 260 و�ط/كج فاإن �سركة
بكثافة  طاقة  تقدمي  قد جنحت يف 

�أيون  160 و�ط/كج باالعتماد على 
�ل�سوديوم، مع �آمال يف �لو�سول �إىل 

200 و�ط/كج بحلول عام 2023.
�الأخرى  �لبطاريات  بع�س  وتاأتي 

�أي��ون  بطاريات  م��ن  �أخ��ف  وزن  م��ع 

�أكرب  �عتمادية  جانب  �إىل  �لليثيوم، 

ما  �أن��ه��ا  �إال  �أط���ول.  ت�سغيل  ووق��ت 

ز�لت يف مر�حل �لتطوير �الأوىل.

ول��ك��ن وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ف��اإن 

يف  و�الأم�����ان  �الع��ت��م��ادي��ة  عنا�سر 

�ل��ط��ائ��ر�ت �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ا ز�ل��ت 

حيث  وذل��ك  كبري.  لتطوير  حتتاج 

�إح���دى  �إن �رت���ف���اع درج���ة ح����ر�رة 

�لبطارية  �أو  ب��ط��اري��ة،  يف  �خل��الي��ا 

تزد�د  حر�رتها  يجعل  قد  بالكامل، 

لتتعدى �مل�ستويات �الآمنة. خ�سو�ًسا 

�مل�سممة  �ل��ب��ط��اري��ات  �أن��ظ��م��ة  يف 

فرتة  الأط���ول  بالطاقة  لالحتفاظ 

ممكنة.

�ل���ط���ائ���ر�ت  �أن  يف  ���س��ك  وال 

رئي�سي  حتدي  �ستو�جه  �لكهربائية 

تو�جهه �ل�سيار�ت �لكهربائية حالًيا. 

�ل�سرعة  م��ع  �مل�سافة  م��و�زن��ة  وه��و 

و�ل�سعة �خلا�سة بالبطارية. حيث �إن 

�سركة �لطري�ن لن ت�سعد بكل تاأكيد 

عندما ينتهي �سحن �لبطاريات �أثناء 

حتليق �لطائرة.

مستقبل الطائرات الكهربائية يعتمد على تطور البطاريات



ورشة  حول التصوير
االحترافي باستخدام الجوال

كتبت: �سارة ال�سويداء

اأقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يوم الأربعاء 21 ربيع الأول 

با�ستخدام  الحتترايف  بالت�سوير  بعنوان»التوثيق  عمل  ور�سة  1443هت 
ب�سرح  الور�سة  بداأت  حيث  الري�س،  مو�سي  الأ�ستاذة  قدمتها  اجلتتوال«، 

اأ�سا�سيات الت�سوير باجلوال، وكيفية الت�سوير ب�سكل احرايف، ثم انتقلت 

باحلديث عن قواعد التكوين تعريفها، وكيفية التعامل معها، وكيفية توزيع 

الإ�ساءة  مع  التعامل  اأ�سا�سيات  و�سرحت  احرافية،  بطريقة  العنا�سر 

املنا�سبة، ثم حتدثت  الت�سوير  واأوقات  ال�سم�س  اإ�ساءة  واأهمها  وتوزيعها 

اأنواعها،  واأهم  بالت�سوير،  ال�سحيحة  والإ�ساءة  الزوايا  اأخذ  عن طريقة 

وبعد ذلك انتقلت باحلديث عن اأهم اأنواع العد�سات يف كامريا اجلوال، 

الور�سة  وختمت  ال�سور،  تعديل  يف  امل�ستخدمة  الربامج  اأهتتم  واأي�ساً 

بالتطبيق العملي والإجابة على اأ�سئلة احل�سور.

»مبادرة حركة« تنظم فعالية رياضية 
في اليوم العالمي للصحة النفسية

 ksu حركة  مبادرة  نظمت  النف�سية  لل�سحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

ريا�سية  فعالية  موؤخراً  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية    movement
من  اأكتتر  م�ساركة  و�سط  كيلومر،   5 م�سافة  حلتتوايل  وامل�سي  باجلري 

50 من من�سوبات اجلامعة، وذلك باحلرم اجلامعي يف املدينة اجلامعية 
بتمارين  القيام  ثم  امل�ساركات  ت�سجيل  الفعالية  برنامج  �سمل  للطالبات. 

و�ساهمت  للجري،  املخ�س�س  الريا�سي  امل�سار  يف  والإنطالق  الإحماء 

املتطوعات يف تنظيم م�سار اجلري و ت�سجيع امل�ساركات بروح حما�سية ، 

ويف نهاية الربنامج مت توزيع اجلوائز على الفائزات باملراكز الثالثة الأوىل 

وجوائز حتفيزية جلميع امل�ساركات. اجلدير بالذكر باأن املبادرة تهدف اإىل 

رفع م�ستوى الن�ساط البدين وتعزيز ال�سحة العامة لطالبات ومن�سوبات 

احلياة  منط  ثقافة  تعزيز  وكذلك  املجتمع.  ون�ساء  �سعود  امللك  جامعة 

ال�سحية لزيادة اإنتاجية التح�سيل الدرا�سي والعمل داخل احلرم اجلامعي 

من خالل تنفيذ العديد من الأن�سطة الريا�سة واملبادرات النوعية. كما 

ت�سعى املبادرة اإىل متكني قيادة املراأة وم�ساركتها يف الأن�سطة الريا�سية 

وتعزيز الأن�سطة الريا�سية للتنمية امل�ستدامة.

كما قدمت املبادرة عدداً من الأن�سطة الريا�سية للتنمية امل�ستدامة من 

الأدوات  بيئتي«ومكتبة  »ريا�ستي  امل�ستدام  البدين  الن�ساط  حملة  خالل 

الأول يف ملتقى  املركز  املبادرة على  للبيئة، وحازت  ال�سديقة  الريا�سية 

اإجناز بجودة2018.

بعنوان اك�سب بها اأجرًا

عميد التمريض تدشن حملة التبرع 
بالدم بمقر الكلية

د�سنت عميدة كلية التمري�س الدكتورة مي بنت حممد الرا�سد حملة 

التربع بالدم التي اأقامتها كلية التمري�س بالتعاون مع بنك الدم باملدينة 

الطبية اجلامعية وذلك يوم الثالثاء 20 اأكتوبر 2021م وملدة ثالثة اأيام.

واأ�سادت عميد الكلية الدكتورة مي الرا�سد بجهود بنك الدم باملدينة 

الطبية اجلامعية وتعاونهم يف اإقامة احلملة مبقر الكلية، بهدف توفري 

الطارئة  احلالت  اأو  املنومني  �سواء  املحتاجني  للمر�سى  الدم  وحدات 

وت�سهيل عملية التربع.

واأعتت�تتستتاء  ومتتوظتتفتتني  طتتالب  متتن  الكلية  من�سوبي  على  اأثتتنتتت  كما 

واخلتتريي  التطوعي  العمل  على  وحر�سهم  ملبادرتهم  التدري�س  هيئة 

وا�ست�سعارهم بامل�سوؤولية الجتماعية جتاه املر�سى املحتاجني.

لإتاحة  الكلية  عميد  من  بتوجيه  تاأتي  احلملة  بتتاأن  بالذكر  اجلدير 

الجتماعية  التطوعية  الأعمال  يف  بامل�ساركة  الكلية  ملن�سوبي  الفر�سة 

والتي تعك�س التزام الكلية ومن�سوبيها يف امل�ساركة بالأعمال التي تخدم 

املجتمع.

نقاش حول التفكير المكاني.. غدًا
تنظم وحدة التنمية الب�سرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم 

العلوم والريا�سيات»اأفكر« عند الثامنة من م�ساء الغد، حلقتها العا�سرة 

اأ�سبوعياً  املركز  يعقدها  التي  النقا�س  �سل�سلة حلقات  املئتني �سمن  بعد 

 Spatial Reasoning and الفيزياء  وتعلم  املكاين  بعنوان»التفكري 

العرفج  ح�سني  حممد  ماهر  الدكتور  يقدمها   »Physics Learning
اأ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س العلوم بكلية الربية يف جامعة امللك في�سل، 

https://zoom.  : وذلك عرب قاعات زوم الفرا�سية بالرابط التايل

 us/j/94055296604

حتتقتتقتتت جتتامتتعتتة املتتتلتتتك �تتستتعتتود 

�سالت  قدم  كرة  دوري  اأول  بطولة 

اجلامعات  م�ستوى  على  للطالبات 

نظمها  التي  ال�سعودية،  والكليات 

الحتتتتتتتاد التتريتتا�تتستتي لتتلتتجتتامتتعتتات 

ال�سعودية وا�ست�سافتها جامعة امللك 

�سعود، ممثلة بعمادة �سوؤون الطالب 

يف افتتاح مو�سمه الثاين للطالبات. 

   وتتتتوجتتتت متت�تتستتتتت�تتستتارة الحتتتتتاد 

ال�سعودية  للجامعات  التتريتتا�تتستتي 

ختام  يف  املتترزوقتتي  مزنة  الدكتورة 

حل  حيث  الفائزة،  الفرق  البطولة 

فتتريتتق جتتامتتعتتة الأمتتتترية نتتتورة بنت 

عتتبتتدالتترحتتمتتن يف املتتتركتتتز التتثتتاين 

وجامعة الأمام عبدالرحمن الفي�سل 

يف املركز الثالث.

وكان الحتاد الريا�سي للجامعات 

املو�سم  انطالق  د�سن  قد  ال�سعودية 

مبقر  للطالبات  التتثتتاين  الريا�سي 

جامعة امللك �سعود، واأقيمت البطولة 

على مدار ثالثة مب�ساركة 94 لعبة 

جامعات  هتتي  جتتامتتعتتات   ٦ ميثلن 

الإ�سالمية  �سعود  بن  الإمتتام حممد 

بنت  نتتورة  والأمتتترية  �سعود،  وامللك 

ال�سمالية،  واحلتتدود  عبدالرحمن، 

العناية  وكليات  والفي�سل  واجلوف، 

الطبية

افتتاح  اأن حفل  بالذكر   اجلدير 

جامعة  وكيلة  �سهد ح�سور  البطولة 

املتتلتتك �تتستتعتتود لتت�تتستتوؤون التتطتتالتتبتتات 

ورئي�سة  �سيف  بنت  رغد  الدكتورة 

التتنتتادي  عتتلتتى  الإ�تتستترافتتيتتة  اللجنة 

الريا�سي الدكتورة مي املعمر .

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  عقد   

التتدكتتتتتور  العلمي  والتتبتتحتتث  العليا 

موؤخراً  اإبراهيم احلميزي  بن  خالد 

اإجتماعاً، بنائب رئي�س جامعة امللك 

للتقدم  والتقنية  للعلوم  عتتبتتداهلل 

التتوطتتنتتي ال�تتستتراتتتيتتجتتي التتدكتتتتتورة 

وبح�سور  عتت�تتستتري،  يتتو�تتستتف  جنتتتاح 

الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة 

بن  عبدالعزيز  بنت  غتتادة  الدكتورة 

ال�ستفادة  على  اللقاء  تركز  �سيف. 

البحثية  املتتتوارد  و  الإمكانيات  من 

العلمي،  البحث  خلدمة  للجامعتني 

وتتتوطتتيتتنتته و التتعتتمتتل عتتلتتى اإيتتجتتاد 

البحثية  العنا�سر  لدعم  متتبتتادرات 

ال�سابة وتدريبها يف املراكز البحثية 

للجامعتني.

الإجتماع  الطرفان خالل  حتدث 

التت�تتستتراكتتة متتن ختتالل  اأهتتمتتيتتة  اإىل 

اجلانبني  بتتني  م�سركة  فتتعتتالتتيتتات 

ي�سلط فيها ال�سوء على الأعمال و 

املخرجات البحثية امل�سركة.

هدفت الزيارة لتعزيز التعاون بني 

امللك  وجامعة  �سعود،  امللك  جامعة 

عبداهلل للعلوم والتقنية.
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رئي�س اجلامعة خالل تد�شني ا�شت�دي� الإبداع التابع لعمادة �ش�ؤون الطالب

منتخب الجامعة »النسائي« يتوج ببطولة قدم الصاالت

د. الحميزي يستقبل نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم 
والتقنية للتقدم الوطني االستراتيجي

مب�ساركة 94 العبة ميثلن 6 جامعات


