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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

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

البدء في استقبال طلبات الترقيات ..اليوم
ك��ت��ب :ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��ت��ي��ل –
مو�سى حدادي
دع���ت ع��م��ادة امل����وارد الب�شرية
امل�ستحقني وامل�ستحقات للرتقية
للمراتب العا�شرة فما دون ال�ستكمال
اجراءاتهم وا�ستقبال طلباتهم وذلك
بالدخول على املن�صة الرقمية لإدارة
وتطوير املوارد الب�شرية «م�سار» من
اليوم الأحد وملدة  26يوماً.
ج����اء ذل����ك يف ال��ت��ع��م��ي��م ال���ذي
�أ�صدرته العمادة م�ؤخراً اىل كافة
وحدات اجلامعة م�ؤكد ًة على اعتماد
تقييم االداء الوظيفي �إلكرتونياً
ل��ع��ام 2020م ،وارف����اق امل��ب��ادرات
التي تنطبق عليها ال�شروط على
ن��ظ��ام امل���ب���ادرات الإل���ك�ت�روين من
تاريخ 1443/4/2هـ وملدة  26يوم،
العتماد درجة االختبار �سوا ًء كانت
درجة اختباره ال�سابقة يف اجلامعة
�أو احلديثة عن طريق املركز الوطني
«قيا�س».

د .الرجيعي
من جهته �أو���ض��ح عميد امل��وارد
الب�شرية باجلامعة الدكتور �سامل
ال��رج��ي��ع��ي �أن اجل��ام��ع��ة ق���ررت
ط��رح اخ��ت��ب��ارات قيا�س لرتقيات
امل��وظ��ف�ين وامل���وظ���ف���ات ل��ل��م��رات��ب
العا�شرة فما دون بالتن�سيق مع
هيئة التقومي والتعليم والتدريب
ممثل ًة يف املركز الوطني «قيا�س»
ي���وم ال��ث�لاث��اء 1443/4/11هـ
امل���واف���ق 2021/11/16م حتت

رمز اال�ستجابة قيا�س

رمز اال�ستجابة املبادرات

م�سمى «اخ��ت��ب��ار ال��ق��درة املعرفية
العامة اال�ستثنائي نوفمرب»2021
م��ع �أح��ق��ي��ة امل��وظ��ف �أو امل��وظ��ف��ة
باالحتفاظ بدرجته ال�سابقة ملدة
(� )24شهراً ممن اخترب يف املح�ضر
ال�سابق عن طريق اجلامعة �أو �إعادة
االختبار عن طريق املركز الوطني
(قيا�س) و�إدراج االختبار الأخ�ير،
وحثّ املوظفني واملوظفات لتقدمي
الأعمال التطوعية واملبادرات التي
حتقق وفر مايل �أو رفع كفاءة �أداء
اجل��ه��ة وف���ق امل��ع��اي�ير وال�����ض��واب��ط

املعمول بها نظاماً ،وذلك الحت�سابها
يف �أوزان املفا�ضلة للرتقية.
ويف ال�سياق نف�سه ذكر الدكتور
ال��رج��ي��ع��ي �أن ال��ع��م��ادة �أ���ص��درت
ت��ع��م��ي��م�ين ب�������ش����أن ال�ت�رت���ي���ب���ات
والإج�������راءات اخل��ا���ص��ة بتحديد
م��وع��د اخ��ت��ب��ار ال�ترق��ي��ة وكيفية
احت�ساب الدرجة الأخ�يرة بح�سب
رغ��ب��ة امل��وظ��ف وامل��وظ��ف��ة؛ وكذلك
كل ما يخ�ص امل��ب��ادرات والأع��م��ال
التطوعية والإجن���ازات وفق �أوزان
املفا�ضلة املبنّية على تعميم وزارة

اخلدمة املدنية �سابقاً «وزارة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية حالياً»
على �أن االعمال التطوعية تُعتمد
على :الأع��م��ال التطوعية املو ّثقة
�سابقاً ملن مل يتم ترقيته يف املح�ضر
ال�سابق ،وتقدمي الأعمال التطوعية
وامل�شاركة املجتمعية ملن ال يوجد
له نقاط تطوعية موثقة من خالل
اختيار العمل التطوعي للجهات
التابعة للجامعة �أو اجلهات الأخرى
املعتمدة عرب املن�صة الوطنية للعمل
التطوعي؛ وال���ذي ي��ل��زم امل�شاركة
احل�����ض��وري��ة خ����ارج وق���ت ال����دوام
الر�سمي ،ومهمات العمل الر�سمية،
واحل�����ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة ع��م��ادة
امل��وارد الب�شرية املتاحة عرب موقع
ال��ع��م��ادة الإل���ك�ت�روينhttps:// :
 ، /dfpa.ksu.edu.saعلى �أن
تُرفع �شهادة العمل التطوعي على
موقع العمادة الإلكرتوين  ،كما �أكد
الدكتور الرجيعي على �أن املبادرات
التي مت تطبيقها وحتقق وفر مايل

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

�إطالق مبادرة م�شروع �إعداد الأر�صدة االفتتاحية وم�سك ال�سجالت املحا�سبية

�أو ال��رف��ع م��ن ك��ف��اءة �أداء اجلهة
تُعتمد ب�إثبات ت�سجيل املبادرة لدى
عمادة امل��وارد الب�شرية ،و�إرفاقها
ع�بر ال��ن��ظ��ام اخل��ا���ص ب��امل��ب��ادرات
والإجن����ازات بعد م��ا يتم �إر�سالها
عرب نظام دي��وان الإل��ك�تروين على
التق�سيمة « ،»4/52/1/402وتعبئة
النموذج املعد لذلك من قبل اجلهة
امل�ستفيدة من هذه املبادرة ،م�شري ًة
بعر�ض املبادرة على اللجنة املخت�صة
لدرا�ستها وفق املعايري املعمول بها
نظاماً وتنظيماً.
و�أ�شار الرجيعي �أن من مل يجد
ا���س��م��ه مم��ن ي�ستحقون ال�ترق��ي��ة
نظاماً ميكنه التوا�صل على الربيد
الإلكرتوين:
املوظفني:
al-tarqiat@ksu.edu.sa
املوظفات:
al-tarqiat-female@ksu.
edu.sa
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جمل�س اجلامعة يعقد جل�سته الثالثة الثالثاء املا�ضي للعام احلايل ١٤٤٣هـ.

«عطاء» ..معرض يحاكي تاريخ الجامعة
كتب :فهد الفليج
ت�صوير� :سارة احلمدان
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران ال��ع��م��ر ،الأرب��ع��اء
املا�ضي ،معر�ض «عطاء» التاريخي،
الذي يربز �أهم املراحل التي مرت
بها اجلامعة منذ ت�أ�سي�سها والتي
ام��ت��دت لأك�ث�ر م��ن  ٦٥ع��ام �اً من
ال��ع��ط��اء يف خ��دم��ة ال��وط��ن وب��ن��اء
جمتمع امل��ع��رف��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
عر�ض لبع�ض مقتنيات اجلامعة
القدمية القيمة .وت�ضمن املعر�ض
الذي نظمته عمادة �ش�ؤ�ؤن الطالب
بالبهو الرئي�سي� ،أكرث من� 20صورة
ن���ادرة التُقطت يف م��راح��ل تاريخ
اجلامعة� ،إ�ضافة اىل عر�ض قائمة

باملعرو�ضات من مقتنيات اجلامعة
القدمية كبطاقة طالب جامعي،

ومنظم جلدي يحمل �شعار جامعة
امللك �سعود ،جهاز �صوتي �سترييو،

قارى ا�سطوانات و�آلة كاتبة قدمية
وغ�يره��ا م��ن امل��ق��ت��ن��ي��ات ،وع��ر���ض

تاريخ ت�أ�سي�س كليات جامعة امللك
�سعود واه��م االح���داث م��ن تاريخ
اجلامعة ،و�صور لأعداد قدمية من
�صحيفة ر�سالة اجلامعة ،و�صور
ملدراء اجلامعة ال�سابقني.
ح�ضر اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ض ،وكيل
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والأكادميية الدكتور حممد النمي،
وعميد ���ش ��ؤون ال��ط�لاب الدكتور
علي الدلبحي .وذكر عميد �ش�ؤون
ال���ط�ل�اب امل�������ش���رف ال���ع���ام على
امل��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور علي الدلبحي
ب�أن هذا املعر�ض التاريخي الدائم
ل��ل��ج��ام��ع��ة ي�����س��ل��ط ال�����ض��وء على
املراحل التاريخية التي مرت بها
اجل��ام��ع��ة م��ن��ذ �إن�����ش��ائ��ه��ا وك��ذل��ك

على الدور الكبري وامل�ساهمة التي
قامت به اجلامعة يف تطوير ون�شر
التعليم العايل من خالل م�ساهمتها
يف ت�أ�سي�س ع��دد م��ن اجلامعات
باململكة ،مبينا �أن املعر�ض �سيكون
م��ت��اح ل��ل��زي��ارة مل��ن�����س��وب��ي وط�لاب
وزوار اجلامعة للتع ّرف على تاريخ
اجل��ام��ع��ة ،م��ق��دم �اً ���ش��ك��ره ملعايل
رئي�س اجلامعة على دعمه الدائم
لأن�شطة وفعاليات العمادة.
هذا وقد د�شن معاليه« ،ا�ستديو
االبداع» ،الذي �أن�شاته عمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب ،بح�ضور وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي ،حيث �شارك
بكلمة افتتاحية.
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توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيرفير الطبية

وقعت كلية ال�صيدلية جلامعة
امللك �سعود و�شركة �سريفري الطبية
مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون
بني اجلهتني من خالل تطوير برامج
تعليمية وتدريبية لطالب وطالبات
كلية ال�صيدلة بجامعة امللك �سعود.
وج����رت م��را���س��م ال��ت��وق��ي��ع ي��وم
ال��ث�لاث��اء � ٢٦أك��ت��وب��ر ٢٠٢٠م يف
كلية ال�صيدلة بح�ضور نخبة من
امل�����س���ؤول�ين م��ن ال��ط��رف�ين ،حيث
اناب عميد كلية ال�صيدلة الدكتور

�أو�س بن �إبراهيم ال�شم�سان ،معايل
رئي�س جامعة امللك �سعود الدكتور
ب���دران ب��ن عبدالرحمن العمر يف
توقيع امل��ذك��رة ،كما �أن���اب املدير
ال���ع���ام ل��ل�����ش��رك��ة يف دول جمل�س
التعاون ال�سيد �أنتوين ماليه الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �سريفري الطبية يف
التوقيع.
وتهدف االتفاقية �إىل رفع م�ستوى
التعليم والبحث العلمي ومتطلبات
ال��ت��ط��وي��ر يف اململكة مت��ا���ش��ي��اً مع

�أقامت كلية �إدارة الأعمال ممثلة
يف وكالة الكلية للتطوير واجل��ودة
ور�شة حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية
لكلية �إدارة الأعمال ، 2026-2022
و�سط ح�ضور عميد الكلية ووكالئها
وم�شاركة كافة الأطراف املعنية من
هيئة التدري�س والطالب احلاليني
واخلريجني ومن�سوبي الكلية وارباب
الأعمال عرب تطبيق «زووم».
ويف البداية رح��ب وكيل الكلية
للتطوير واجل����ودة ال��دك��ت��ور عامر
اجل���اراهلل باحل�ضور وامل�شاركني،
ثم القى عميد الكلية الدكتور ب�سام
الب�سام كلمة ترحيبية باحل�ضور
وامل�����ش��ارك�ين م��ع��رب��اً ع��ن �أم��ل��ه ان
ت�ساهم ه���ذه ال��ور���ش��ة يف حتقيق
الأه��داف املرجوة لتحديث اخلطة
اال�سرتاتيجية للكلية .بعد ذلك
ا�ستعر�ضت الدكتورة �سعاد امل�شعل
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الت�سويق
وامل�ست�شار بوكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،اخلطة اال�سرتاتيجية

وحتليل الو�ضع الراهن و�آليات عمل
تطوير الأه���داف املحدثة للخطة
اال�سرتاتيجية .2026-2022
�أث���ر ذل��ك ا�ستعر�ض ك��ل هدف
من الأه��داف اال�سرتاتيجية للكلية

�أهداف ر�ؤية اململكة  ،٢٠٣٠واتفق
ال��ط��رف��ان ع��ل��ى �أن ت��ق��دم �شركة
ال��ن��ه��دي الطبية ف��ر���ص ال��ت��دري��ب
ل��ط�لاب وط��ال��ب��ات كلية ال�صيدلة
مبراحل الدكتور �صيديل واالمتياز
يف ج��م��ي��ع �أق�����س��ام��ه��ا وف��روع��ه��ا،
بالإ�ضافة اىل توفري فر�ص امل�شاركة
للطلبة يف برامج التدريب والبحوث
ال��ع��ل��م��ي��ة حت��ت �إ����ش���راف م��درب�ين
و�صيادلة معتمدين.
م��ن ج��ان��ب��ه او���ض��ح عميد كلية

ال�صيدلة الدكتور �أو�س بن �إبراهيم
ال�����ش��م�����س��ان �أن «خ��ري��ج��ي الكلية
يتبوئون م�سارات وظيفية جمزية
يف �شركات عاملية مثل Servier
 Laboratories Ltdويقومون
ب�����دور ري������ادي ����س���واء يف ق��ط��اع
ال�����ص��ن��اع��ة ال��دوائ��ي��ة �أم ال��رع��اي��ة
ال�صحية متا�شياً مع ر�ؤي��ة اململكة
 ، ٢٠٣٠فمن واجب كلية ال�صيدلة
يف جامعة امللك �سعود تلبية حاجة
ال�سوق بال�صيادلة املزودين باملعرفة
وامل����ه����ارات ال��ل�ازم����ة» .ك��م��ا ع��لّ��ق
امل��دي��ر ال��ع��ام ل�شركة �سريفري يف
دول جمل�س التعاون ال�سيد �أنتوين
ماليه بالقول « ،دورن��ا ك�شريك يف
الرعاية ال�صحية يكمن يف م�ساعدة
جيل ال�شباب على اكت�ساب املعرفة
والكفاءة التي �ستمكنهم من اختيار
مهنة والتميز فيها ،م���ؤك��داً �أنهم
فخورون ومتحم�سون للغاية لتوقيع
ه��ذه االتفاقية التعاونية مع كلية
ال�صيدلة املرموقة بجامعة امللك
�سعود ،ك��ون ه��ذا التعاون اجلديد
هو ت�أكيد حقيقي ل�شراكتنا الطويلة
الأمد مع اجلامعة ،ونعتقد �أن هذا
ريا �آخر �سي�ضيف
�سيكون
ً
جناحا كب ً
قيمة للطالب ال�شباب والواعدين».

انعقاد ورشة تحديث الخطة االستراتيجية لكلية
إدارة األعمال 2022-2026

�أطلقت عمادة �ش�ؤون املكتبات بالتعاون مع �شركة ن�سيج جمموعة من
الور�ش الهادفة اىل التعريف ببع�ض قواعد املعلومات والتعرف على كيفية
الو�صول لها واال�ستفادة منها.
حيث انعقدت الور�شة الأوىل يوم االثنني  19ربيع �أول 1443هـ املوافق
� 25أكتوبر 2021م بعنوان قاعدة  EBSCOوكيفية ا�ستخداماتها واهم
املهارات الأ�سا�سية بالتعامل معها ،قدمها الأ�ستاذ حممد �صالح بالتعاون
مع الأ�ستاذ يا�سر بن حممد العتيبي عرب من�صة  ،ZOOMوهدفت الدورة
�إىل تعزيز قدرات امل�ستفيدين يف ا�ستخدام قاعدة البيانات وت�سهيل التعامل
مع القاعدة ب�شكل �سهل ومي�سر.
كما �أقامت الور�شة الثانية يف يوم االثنني  26ربيع �أول 1443هـ املوافق
 01نوفمرب 2021م يف متام ال�ساعة 12م بتوقيت الريا�ض ،بعنوان قاعدة
 Ask Zadوكيفية ا�ستخداماتها واهم املهارات الأ�سا�سية يف كيفية التعامل.
هذا و�ستقام الور�شة الثالثة يف يوم االثنني القادم املوافق  3ربيع الثاين
1443هـ املوافق  8نوفمرب 2021م يف متام ال�ساعة 12م بعنوان قواعد
املعلومات التطبيقية  ،IGI Globalكما تقام الور�شة الرابعة يف يوم االثنني
املوافق  10ربيع الثاين 1443هـ املوافق  15نوفمرب 2021م بعنوان قواعد
املعلومات الهند�سية  IEEEوحيث تقدم باللغة االجنليزية.
هذا وتهيب عمادة �ش�ؤون املكتبات بالطالب والباحثني وكافة املهتمني
اال�ستفادة الكاملة من مثل هذه الور�ش والدورات للتعرف �أكرث على قواعد
املعلومات وعلى كيفية ا�ستخدامها واال�ستفادة منها.

دورة تدريبية في تقرير البرنامج
األكاديمي لممارسي الجودة

والت�صويت عليه و�أخ��ذ املالحظات
م���ن امل�������ش���ارك�ي�ن .وب���ع���د ان��ت��ه��اء
ال��ت�����ص��وي��ت ف��ت��ح امل��ج��ال ملناق�شة
املرئيات واالق�تراح��ات التطويرية
للخطة اال�سرتاتيجية املحدثة والتي

مت مناق�شتها خالل الور�شة.
ويف نهاية ال��ور���ش��ة ق��دم عميد
الكلية �شكره جلميع امل�شاركني على
م�شاركتهم وحر�صهم على امل�ساهمة
يف هذه الور�شة.

إدارة أبحاث النباتات الطبية والسامة يعقد اجتماعه

عقد جمل�س �إدارة مركز �أبحاث
النباتات الطبية والعطرية وال�سامة
بكلية ال�صيدلة اجتماعه الأول
ب��رئ��ا���س��ة ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ورئ��ي�����س
جمل�س �إدارة املركز الدكتور �أو�س
ب��ن �إب��راه��ي��م ال�شم�سان وح�ضور
امل��دي��ر التنفيذي للمركز الدكتور
علي بن �سعيد القحطاين و�أع�ضاء
املجل�س �أ�صحاب العالقة من ممثلني
للجهات احلكومية والقطاع اخلا�ص
واجلامعة.
ب��د�أ االجتماع بتقدمي نبذة عن
ر�ؤي���ة امل��رك��ز و�أه��داف��ه وااله��ت��م��ام
الكبري ال��ذي توليه كلية ال�صيدلة
فيما يخ�ص النباتات الطبية وما
تقدمه من خدمة للمجتمع يف هذا
املجال.
ونوق�ش خ�لال االجتماع �أهمية
عمل خطة ا�سرتاتيجية مع اجلهات
ذات ال��ع�لاق��ة لإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة
لال�ستفادة م��ن ال��ك��ف��اءات العلمية

«شؤون المكتبات» تطلق مجموعة
من الورش التدريبية

واخل��دم��ات البحثية والأك��ادمي��ي��ة
التي تتميز بها كلية ال�صيدلة ممثلة
مب��رك��ز �أب��ح��اث ال��ن��ب��ات��ات الطبية
والعطرية وال�سامة تت�ضمن تطوير
برامج متخ�ص�صة وتقدمي خدمات
ا�ست�شارية يف جمال النباتات الطبية
وال��ع��ط��ري��ة وال�����س��ام��ة .ك��م��ا تركز

النقا�ش حول �أهمية انطالق م�شروع
وطني يوحد اجلهود بني اجلهات
املختلفة ل�صياغة د�ستور الأدوي��ة
الع�شبية ال�����س��ع��ودي و�أك���د رئي�س
جمل�س �إدارة امل��رك��ز على �أهمية
التعاون بني اجلهات املمثلة لع�ضوية
جمل�س �إدارة املركز وجميع اجلهات

املعنية بتنظيم ا�ستخدام الأع�شاب
الطبية يف ال��ت��داوي والعالج حيث
ال ي�����زال ل��ه��ا ���ش��ع��ب��ي��ة ك���ب�ي�رة يف
املجتمع مما يتوجب على اجلهات
التنظيمية املخت�صة و�ضع ال�ضوابط
والت�شريعات ل�ضمان اال�ستخدام
الآمن والفعال للمنتجات الع�شبية.
ناق�ش الأع�ضاء �أهمية التن�سيق
م��ع القطاع اخل��ا���ص و�إي��ج��اد �آلية
لت�شجيع ال�����ص��ن��اع��ات املحلية يف
جمال الأع�شاب الطبية.
اجلدير بالذكر �أن املركز ومنذ
ت�أ�سي�سه يهدف اىل اال�ستفادة من
التنوع يف ال�ثروة النباتية باململكة
العربية ال�سعودية يف التعرف على
حم��ت��وي��ات ال��ن��ب��ات��ات الكيميائية
وتطوير العملية البحثية يف اكت�شاف
�أدوي��ة من امل�ستخل�صات الطبيعية
وت��ق��ي��ي��م �سمية ال��ن��ب��ات��ات وو���ض��ع
الأ�س�س وال�ضوابط لتقنني ا�ستخدام
النباتات الطبية من قبل املر�ضى.

بالتن�سيق بني عمادتي التطوير واجلودة وتطوير املهارات ُعقدت الدورة
التدريبية الرابعة �ضمن الربنامج التدريبي لإعداد ممار�س اجلودة واالعتماد
الأكادميي وذلك يومي االربعاء واخلمي�س 1434 /3 /15-14هـ املوافق
2021 /10 /21-20م عن طريق برنامج«زووم »ق��دم ال��دورة باللغتني
العربية واالجنليزية ك ً
ال من الدكتور خالد ب�سندي والدكتور حممد فوزي.
هدفت ال��دورة الوقوف على ماهية �إع��داد التقارير ال�سنوية للربامج
الأكادميية وتقارير املقررات وتعبئة منوذج تقرير الربنامج ال�سنوي املطور
وتقرير املقرر 2020م  ،وت�ضمنت الدورة عدد من املحاور منها :االطالع على
النموذج اجلديد اخلا�ص بتقرير الربنامج واملقررات ،و�شرح االح�صائيات
وجدول حتليل الدفعات ،وحتليل اال�ستبانات اخلا�صة بالربنامج ،وم�ؤ�شرات
الأداء اخلا�صة بالربنامج وكيفية تعبئتها والأدلة واملرفقات التي تلحق بها،
وكيفية ا�ستخال�ص نقاط القوة والنقاط التي حتتاج �إىل حت�سني وو�ضع
خطة عمل لها.

وفد من جامعة الملك فيصل يزور
عمادة شؤون المكتبات

زار عمادة �ش�ؤون املكتبات ،م�ؤخراً فريق عمل من جامعة امللك في�صل
برئا�سة الدكتور �أن�س بن عبداهلل احلمام وع�ضوية كل من الدكتور ه�شام
البغدادي واملهند�س ح�سن الغدير ،وذلك بغر�ض االط�لاع على منجزات
العمادة واال�ستفادة من اخلربات.
ويف بداية الزيارة اطلع الوفد على اق�سام مكتبة امللك �سلمان املركزية،
واخلدمات التي تقدمها املكتبة للطالب والباحثني و�أب��دو اعجابهم مبا
�شاهدوه من تطور ملفت يف جميع الأق�سام ،ويف نهاية ال��زي��ارة قدموا
�شكرهم للم�س�ؤولني على حفاوة اال�ستقبال.
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د�شنها معايل رئي�س اجلامعة وت�شمل � 3أفرع رئي�سية..

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

�أعلنت اجلمعية ال�سعودية للعلوم
ال�ترب��وي��ة والنف�سية «ج�سنت» عن
انطالق الت�سجيل والتقدم للدورة
الأوىل «جلائزة ج�سنت للتميز» التي
د�شنها معايل رئي�س جامعة امللك
�سعود الدكتور بدران العمر ،وذلك
خالل م�ؤمتر اجلمعية الثامن ع�شر.
و�أو����ض���ح رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
«ج�سنت» الدكتور فهد بن �سليمان
ال�شايع �أن جوائز التميز تعد من �أهم
الأدوات الرئي�سة لتطوير املمار�سات
الرتبوية والنف�سية يف ع�صر املعرفة؛
فهي مبثابة �شاهد ح�ضاري على
جناح تلك املمار�سات ،وجودتها يف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والنف�سية.
و�أ����ض���اف «ال�����ش��اي��ع» �أن �إق���رار
جمل�س �إدارة اجلمعية للجائزة ي�أتي
مواكبة ملطالب الع�صر ،وا�ستجابة
ملعطياته ،كمبادرة ح�ضارية لتكرمي

املتميزين يف عدة جماالت،
وت�شتمل اجلائزة يف دورتها
الأوىل على ثالثة فروع هي:
ف��رع ال���رواد ،وف��رع الكتاب،
وفرع البحث ،يف حني ر�أت اجلمعية
ت ��أج��ي��ل ف���رع امل����ب����ادرات ل��ل��دورة
القادمة.
ورف��ع «ال�شايع» �شكره وتقديره
ملعايل وزي��ر التعليم الدكتور حمد
�آل ال�شيخ ،ومعايل رئي�س جامعة
امللك �سعود الدكتور بدران العمر،
على دعمهم امل�ستمر للجمعيات
العلمية على وجه العموم وجلميعة
«ج�سنت» على وجه اخل�صو�ص من
�أجل ت�أدية ر�سالتها النبيلة يف خدمة
ال�ترب��ي��ة وع��ل��م النف�س يف اململكة
العربية ال�سعودية ،مقدماً �شكره
لوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور خالد
احلميزي ،و�إدارة اجلمعيات العلمية
على تعاونهم وت�شجيعهم امل�ستمر
للجمعية.

من جانبه� ،أ�شار �أم�ين اجلائزة
وع�����ض��و جم��ل�����س �إدارة «ج�����س�تن»
ال��دك��ت��ور عبداملح�سن ب��ن ر�شيد
امل���ب���دل� ،إىل �أن ال�����دورة الأوىل
للجائزة ت�ضم ثالثة ف��روع رئي�سة،
وه��ي ف��رع «ال����رواد» وي�شمل على
فئتني خمتلفتني هما فئة «رواد
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
وال��ن��ف�����س��ي��ة» ،وال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة هي
فئة «رواد الرتبية وعلم النف�س»،
وبني �أن اختيار فرع «ال��رواد» ي�أتي
�إ�سها ًما من اجلمعية يف تكرمي رواد
الرتبية وعلم النف�س الذين كانت لهم
�أدوار م�ؤثرة على م�سرية اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�����س�تن» ،وم�سرية الرتبية وعلم
النف�س على امل�ستوى الوطني.
و�أو�ضح «املبدل» �أن فرع «الكتاب»
ي ��أت��ي ام���ت���داداً جل��ه��ود «ج�����س�تن»
يف تنمية الفكر العلمي يف جمال
تخ�ص�صاتها وحت��ق��ي��ق التوا�صل
ال��ع��ل��م��ي لأع�����ض��ائ��ه��ا ،وي�����ش��ت��م��ل

يف �إط���ار تدعيم ال��ع�لاق��ات بني
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
�سنغافورة ،زار وزي��ر ث��ان للتعليم
وال�����ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة بجمهورية
�سنغافورة الدكتور حممد املالكي

ع��ث��م��ان وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه ،ي��وم
الإثنني 1443/03/20هـ املوافق
2021/10/26م ج��ام��ع��ة امللك
�سعود ،وك��ان يف ا�ستقباله معايل
رئي�س جامعة امللك �سعود الدكتور

بدران بن عبد الرحمن العمر.
تناق�ش ال��ط��رف��ان �إىل التعاون
بني جامعة امللك �سعود وامل�ؤ�س�سات
التعليمية يف جمهورية �سنغافورة
وم��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة ن��ان��ي��ن��ج ،وج��ام��ع��ة

�ألقى مدير �إدارة التعاون الدويل
وال��ت��و�أم��ة العلمية بجامعة امللك
�سعود ال��دك��ت��ور م��زي��د ب��ن م�شهور
الرتكاوي ،م�ؤخراً حما�ضرة بعنوان
«التحديات والفر�ص �أمام اقت�صاد

اململكة العربية ال�سعودية يف ع�صر
كوفيد  -19وما بعد كوفيد ،»-19
وذلك عرب من�صة زووم.
وج����اءت م�����ش��ارك��ة د.ال�ت�رك���اوي
يف م��ن��ت��دى دويل ن��ظ��م��ه حت��ال��ف

اجل��ام��ع��ات الآ���س��ي��وي��ة ،حيث كان
احل�ضور مق�سم على جمموعتني،
الأوىل عبارة عن  45طال ًبا جامع ًيا
خريجا مت تر�شيحهم م��ن قبل
�أو
ً
اجل��ام��ع��ات الأع�����ض��اء يف حتالف

ال��ف��رع على فئتني ،فئة «الكتاب
امل�ؤلف» ويق�صد به الإنتاج الفكري
املطبوع واملتميز يف جمال الرتبية
وعلم النف�س وفق منهجية علمية
ر�صينة ،وفئة «ال��ك��ت��اب املرتجم»
ويق�صد به الإنتاج الفكري املطبوع
واملنقول من لغة �إىل لغة �أخرى يف
جمال الرتبية وعلم النف�س ،وفق
القواعد العلمية للرتجمة والن�شر،
و�ستقت�صر الدورة الأوىل على فئة
«الكتاب امل�ؤلف».
و�أب�����ان �أم�ي�ن اجل���ائ���زة �أن ف��رع
البحث العلمي ي�أتي لتنمية الفكر
العلمي يف جمال حتقيق التوا�صل
العلمي لأع�ضاء «ج�سنت»� ،إ�ضافة
�إىل �إج���راء ال��درا���س��ات والأب��ح��اث
املتخ�ص�صة ال��ت��ي ت�ث�ري املكتبة
الرتبوية والنف�سية ،وي�شتمل فرع
البحث على فئتني ،فئة «البحث
املن�شور» ويق�صد به البحث العلمي
ال���ذي ح�صل ع��ل��ى خ��ط��اب قبول
للن�شر �أو ن�شر فعلياً يف �أحد الأوعية

وزير التعليم السانغفوري يزور الجامعة

�سنغافورة الوطنية ،حيث �أن هناك
تعاوناً يعود �إىل عام 2007م.
ح�ضر االجتماع وكيل اجلامعة
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ل��م��ان
ال�سلمان ،وكيل اجلامعة للدار�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احلميزي ،وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي بن حممد
م�سملي ،امل�شرف على �إدارة التعاون
ال��دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية العاملية
الدكتور مزيد بن م�شهور الرتكاوي.
يعد هذا اللقاء فر�صة كبرية لفتح
�آفاق جديدة للتعاون بني اجلامعات
ال�سنغافورية وجامعة امللك �سعود
وتوفري فر�ص كبرية جلامعة امللك
�سعود لتعزيز حتالفاتها الدولية،
وحتقيق فوائد م�ستدامة للجامعة
ب�شكل خا�ص وللمملكة ب�شكل عام.
حيث م��ن امل��ت��وق��ع �أن يتم جتديد
ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة ���س��ن��غ��اف��ورة
ال��وط��ن��ي��ة ،و���س��ي��ت��م الح��ق��ا تعميم
التجربة مع م�ؤ�س�سات �آخرى.

محاضرة «تحديات اقتصاد السعودية في عصر كوفيد»١٩-
اجلامعات الآ�سيوية وي�شكلون اجلزء
الرئي�سي للطالب ،فيما املجموعة
الثانية فتتكون من الطالب والعلماء
واملهنيني من خمتلف نواحي احلياة
الآ�سيوية.

د .ال�شايع

د .املبدل

البحثية ،وفئة «الر�سالة العلمية»
ويق�صد بها البحث املقدم �إىل جهة
�أكادميية ك�أحد متطلبات ا�ستكمال
ال��درج��ة العلمية (امل��اج�����س��ت�ير �أو
ال���دك���ت���وراه) ،و�ستقت�صر ال���دورة
الأوىل على فئة «الر�سالة العلمية».
ويف ختام ت�صريحه �شكر «املبدل»
جمل�س �إدارة اجلمعية واللجنة
الإ�شرافية العليا للجائزة واللجنة
العلمية وجميع العاملني باجلائزة
على جهودهم احلثيثة التي �أثمرت
ع��ن �إط�ل�اق اجل��ائ��زة وهلل احلمد،
ودع�����ا ج��م��ي��ع امل��ه��ت��م�ين ل��ل��ت��ق��دم
والرت�شح للجائزة �أو تر�شح الغري،
وف��ق �ضوابط ك��ل ف��ئ��ة ،م��ن خالل
موقع اجلائزة الإلكرتوين:
 .https://gea.org.sa
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�سنت» تعد من �أعرق اجلمعيات
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال�����س��ع��ودي��ة ،وت��ه��ت��م
بتنمية الفكر العلمي والنمو املهني

امل�ستمر يف جم���ال تخ�ص�صاتها
وحتقيق التوا�صل العلمي للأع�ضاء،
�إ���ض��اف��ة �إىل �إ�سهامها يف تقدمي
امل�شورة العلمية و�إج��راء الدرا�سات
والأب��ح��اث املتخ�ص�صة التي ترثي
املكتبة ال�ترب��وي��ة ،وعقد اللقاءات
التي ت�ثري اجل��وان��ب العلمية لدى
الأع�ضاء وت�ساعد يف ت�أ�صيل الأمن
الفكري والثقافة الرتبوية املتزنة
للم�شاركني.
وانبثقت فكرة �إن�شاء اجلمعية
«ج�سنت» ل��دى جمموعة من رجال
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية �إدراكاً منهم ب�أهمية تكامل
اجلهود ،وتعاون املخت�صني ،يف �سبيل
النهو�ض بالرتبية وع��ل��م النف�س،
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��م��ا يف امل��ج��ت��م��ع،
�إ�ضافة �إىل ما متثله اجلمعية من
قناة ات�صال بني ه��ؤالء املخت�صني،
وت�سعى اجلمعية �إىل ال��ري��ادة يف
تطوير املعرفة واملمار�سة يف العلوم
الرتبوية والنف�سية.

اللقاء الختامي لمنح التميز في التعلم
والتعليم «الدورة الرابعة»
ب��رع��اي��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد بن
�صالح النمي� ،أقام مركز التميز يف التعلم
والتعليم ي��وم الأرب��ع��اء 1443/03/14
هـ ،احلفل اخلتامي للدورة الرابعة من
برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم.
�أبتد�أ احلفل بكلمة مدير مركز التميز
يف التعلم والتعليم الدكتور �سعود بن
نا�صر الكثريي ،ثمن فيها دع��م وكالة
اجلامعة للم�شاريع النوعية التي تخدم
العملية التعليمية لطلبة وط��ال��ب��ات
اجلامعة ،م�شيداً مبخرجات امل�شاريع
د .النمي
التي تبناها املركز يف هذه الدورة .وخالل
اللقاء �أُ�ستعر�ض خمرجات الدورة الرابعة
من قبل نائب مدير مركز التميز يف التعلم والتعليم الدكتور عمر بن حممد
التويجري ،الذي �أ�شار �إىل �أهمية تعميم مثل هذه امل�شاريع يف العملية
التعليمية على م�ستوى املقررات والأق�سام والكليات .كما ا�ستعر�ض بع�ض
امل�شاركني جتاربهم يف برنامج املنح والتي طالبوا فيها اال�ستمرار يف مثل
هذه امل�شاريع؛ ملا لها من ت�أثري ف ّعال على تعلم الطالب.
هذا وقد �ألقى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية كلمة �شكر
فيها �إدارة «مركز التميز يف التعلم والتعليم» على اجلهود التي يبذلونها يف
تطوير عملية التعلم والتعليم يف اجلامعة ،م�شيداً مبو�ضوع الدورة الرابعة
الذي ا�ستهدف تنمية مهارات الطلبة يف �سوق العمل.
و�أ�شار د.النمي �إىل حاجة عملية التعلم والتعليم �إىل التطوير وذلك من
خالل تطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س و�أ�ساليب التدري�س.
و�أكد حر�ص الوكالة على ا�ستمرارية اال�ستفادة من مثل هذه امل�شاريع
وتعميم نفعها مبدياً �إعطاء كافة الت�سهيالت املادية واللوج�ستية للمحافظة
على هذه املكت�سبات.
اجلدير بالذكر �أن املركز قام ب�إعداد مقطع مرئي (مو�شن جرافيك)
عن منح التميز يف التعلم والتعليم «الدورة الرابعة» مت عر�ضه �أثناء اللقاء.
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«التعليم» توضح شروط
استقبال طلبات التقاعد المبكر
واإلعارة

بد�أت وزارة التعليم ا�ستقبال طلبات التقاعد املبكر �أو الإعارة،
اعتبا ًرا من اليوم الأح��د ،ملن جت��اوز �صايف خدمته  25عا ًما
ف�أعلى ،على �أن يتم رفع الطلبات �إلكرتون ًيا من خالل نظام
«فار�س» ب�إدارات التعليم وجهاز الوزارة يف التاريخ املحدد.
و�أكدت الوزارة ،يف تعميم �أ�صدره نائب الوزير املكلف الدكتور،
�سعد بن �سعود �آل فهيد� ،أن تلقي الطلبات �سيتم �إلكرتونيا عرب
نظام «فار�س» ب�إدارات التعليم وجهاز الوزارة يف التاريخ املحدد،
وذلك خالل الفرتة من اليوم ،1443/ 3/ 25 ،وحتى 6/ 11
1443/هـ .مع �إرف��اق كافة امل�صوغات املطلوبة ،و�أن��ه لن يتم
ا�ستقبال �أي طلبات ورقية،
وي�شمل التعميم طلبات التقاعد املبكر ل�شاغلي الوظائف
التعليمية من املعلمني واملعلمات وم��دراء املدار�س وامل�شرفني
الرتبويني ،وكذلك �إع��ارة �شاغلي الوظائف التعليمية جلهات
حكومية تعليمية �أو م�ؤ�س�سات تعليمية خا�صة �أو عامة.
وي�ستغرق اعتماد قرار �إنهاء اخلدمة ،ح�سب التعميم ،خم�سة
�أيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب ،وطلبات العدول عن التقاعد
املبكر تقبل قبل اعتماد الطلب يف نظام «فار�س» ،على �أن يكون
تاريخ ترك العمل لطالبي التقاعد املبكر هو يوم .23/01/1444
ويف ح��ال التقدمي لطلب �إع���ارة� ،شدد تعميم ال���وزارة على
�ضرورة االلتزام مبا ورد يف الالئحة التنفيذية للموارد الب�شرية
والقواعد التنظيمية اخلا�صة ب��الإع��ارة ،.على �أن يتم اعتماد
الإعادة من مدير التعليم با�ستخدام نظام «فار�س» ،ويكون تاريخ
�إنهاء العمل ب�صدور قرار الإعارة.

جامعة حائل األولى عربيا في
مقياس النظرة الدولية

حققت جامعة حائل قفزات �أكادميية ،حيث جنحت بدخولها
للمرة ا�أل��وىل يف ت�صنيف »كيو �إ���س »، QSوم��رات��ب �أعلى يف
ت�صنيف التاميز للجامعات العربية ،لت�صبح يف
املرتبة االوىل عربيا يف مقيا�س النظرة الدولية ،واملرتبة 14
يف م�ؤ�شرات خدمة املجتمع وااالقتبا�سات البحثية على م�ستوى
اجلامعات ال�سعودية ،واملرتبة  91يف
الت�صنيف العام على امل�ستوى العربي ،والثالثة على م�ستوى
اجلامعات ال�سعودية.
وتعد جامعة حائل م��ن اجل��ام��ع��ات املتكاملة التي واكبت
احتياجات �سوق العمل من خالل خمرجاته ،حيث حتتوي على
 14كلية ،منها  6كليات للتخ�ص�صات الطبية
وال�صحية ،و 5للتخ�ص�صات الهند�سية والعلمية� ،إ�ضافة �إىل 3
كليات للتخ�ص�صات االن�سانية .
وعملت اجلامعة على �أن تكون �شريكا فعاال يف حتقيق ر�ؤية
اململكة  2030وم�ساراتها وتخ�ص�صاتها النوعية ،من خالل
�إعداد برنامج متكامل للتحول امل�ؤ�س�سي نحو
الر�ؤية الطموحة.
ودعمت اجلامعة متويل  279م�شروعا بحثيا ابتكاريا يف
جميع املجاالت العلمية ،و�أ�ضافت  40برناجما.
وفيما يخ�ص اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعةفقد قامت علي
:تعزيز القدرات التناف�سية للخريجني  ،ت�أهيلهم ل�سوق العمل ،
تعزيز ثقافة ريادة ا�ألعمال والتعليم الريادي.
تطوير �سيا�سات وبرامج البحث العلمي والدرا�سات العليا
وفق �أولويات التنمية  ،توفري نظام �إداري قائم على احلوكمة
امل�ؤ�س�سية ،تنمية مواردها الذاتية  ،دعم امل�شروعات اال�ستثمارية
 ،التحول نحو التعليم االكرتوين »عن بعد« خالل مواجهة جائحة
كورونا.
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هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية العتماد  110برامج
أكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز

�ضمن م�ساهمتها يف رفع جودة
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب وك��ف��اءت��ه��م��ا
لأعلى امل�ستويات العاملية ،وحتقيق
م�ستهدفات برنامج تنمية القدرات
الب�شرية� ،أحد برامج ر�ؤية 2030م؛
وقعت هيئة تقومي التعليم والتدريب،
م����ؤخ���را ات��ف��اق��ي��ة الع��ت��م��اد 110
ب��رام��ج �أك��ادمي��ي��ة يف جامعة امللك
عبدالعزيز ،وذل��ك بح�ضور معايل
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الدكتور
خالد بن عبداهلل ال�سبتي ،ومعايل
رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي ،يف مقر
اجلامعة بجدة.
وتعمل الهيئة بالتعاون والتكامل
م���ع وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م واجل��ام��ع��ات
ال�سعودية للم�ساهمة يف رفع جودة
التعليم وتعزيز املواءمة مع متطلبات

���س��وق ال��ع��م��ل؛ مب��ا ي��ع��زز الثقة يف
خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وال����دويل،
وي�سهم يف حت�سني ترتيب جامعات
اململكة على امل�ستوى العاملي ،ويف
�إعداد املواطن املناف�س عامليا.
و�شملت االتفاقية  12برناجماً
�أك���ادمي���ي���اً يف درج����ة ال���دك���ت���وراه
يف تخ�ص�صات ال��ع��ل��وم البحرية،
وع��ل��وم الإن�����س��ان ،وع��ل��وم احلا�سب
وتقنية املعلومات ،و  44برناجماً
�أك��ادمي��ي �اً يف درج��ة املاج�ستري يف
تخ�ص�صات العلوم البيئة ،والعلوم
ال�صحية ،وال��درا���س��ات ال�ترب��وي��ة،
والعلوم الطبيعية ،والعلوم البحرية،
والهند�سة ،وعلوم احلا�سب الآيل
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ،واالق��ت�����ص��اد،
والإدارة ،وع��ل��وم الإن�����س��ان ،كما

ت�ضمنت االتفاقية  54برناجماً يف
درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�صات
العلوم البيئية ،واملحا�سبة ،والتمويل،
وال��ع��ل��وم الإداري�������ة ،واالق��ت�����ص��اد،
وال��ع��ل��وم ال�سيا�سية ،والت�سويق،
والعالقات ،وال�صحافة والإع�لام،
وال��ع��ل��وم الطبيعية ،وال��درا���س��ات
والعلوم البحرية ،والآداب والعلوم
الإن�سانية ،والعمارة والتخطيط،
وال�سياحة) ،لي�صبح جمموع برامج
اجلامعة املعتمدة التي حتت الإجراء
 138برناجما ،ومتثل العدد الأكرب
م��ن ب�ين ال�ب�رام���ج الأك���ادمي���ي���ة يف
اجلامعات يف اململكة.
وكانت جامعة امللك عبد العزيز
قد ح�صلت على االعتماد امل�ؤ�س�سي
من الهيئة عام 2015م ،واالعتماد
ال��ب�راجم����ي ل���ع���دد  13ب��رن��اجم��ا

بدعم من وزارة التعليم ..

يف مرحلة البكالوريو�س� ،إ�ضافة
�إىل  15ب��رن��اجم��ا حت��ت الإج����راء
للح�صول ع��ل��ى االع��ت��م��اد ،حيث
يبلغ عدد الربامج الإجمالية لدى
اجلامعة  281برناجما ،وح�صلت
اجل��ام��ع��ة على ع��دد  49اعتمادا
دوليا لرباجمها و عدد  29برناجما
حتت الإجراء للح�صول على اعتماد
دويل  .كما حققت اجلامعة تقدماً
كبريا يف الت�صنيفات العاملية؛ فقد
ح�صلت م�ؤخراً على املركز الأول يف
ت�صنيف الـ  QSللجامعات العربية
لعام 2022م والرتتيب  109عامليا،
واملركز الأول حملياً وعرب ًيا ح�سب
ت�صنيف التاميز للجامعات العاملية
لعام 2022م ،والرتتيب  190على
م�ستوى العامل ،وال �شك �أن االعتماد
الأكادميي لربامج اجلامعة املختلفة
�سيعزز مكانتها الوطنية والعاملية،
و�سي�سهم يف حت�سني ترتيبها يف
الت�صنيفات العاملية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن االع��ت��م��اد
الأك��ادمي��ي امل�ؤ�س�سي وال�براجم��ي،
يعد �ضمن امل�ؤ�شرات الإ�سرتاتيجية
وم�����س��ت��ه��دف��ات ب���رن���ام���ج ت��ن��م��ي��ة
ال���ق���درات ال��ب�����ش��ري��ة� ،أح���د ب��رام��ج
ر�ؤية اململكة 2030م ،الذي �سيكون
ل��ه دور �إي��ج��اب��ي يف حت�سني ج��ودة
خمرجات التعليم ،وتعزيز املواءمة
بني خمرجات التعليم واحتياجات
�سوق العمل ،مما يدعم ب�شكل كبري
االقت�صاد الوطني نتيجة اال�ستثمار
يف ر�أ�����س امل���ال ال��ب�����ش��ري ،وزي���ادة
الكفاءة والإنتاجية ،لإعداد مواطن
مناف�س عامل ًيا.

الجبيل تفوز بجائزة اليونسكو
ألفضل «مدينة تعلم» في العالم
توا�صل وزارة التعليم جهودها
ل���دع���م ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
واالقت�صادية يف مدن اململكة بعد
فوز مدينة اجلبيل بجائزة منظمة
اليون�سكو لأف�ضل مدينة تعلّم على
م�ستوى العامل يف 2021م؛ �سعياً
لتحقيق �أه��داف م��دن التعلّم التي
تن�سجم مع ر�ؤية اململكة  ،2030من
حيث احلر�ص على تنمية القدرات
الب�شرية ،وتوفري بيئة تعليمية جاذبة،
وحت�سني نواجت التعلّم للمواءمة بني
خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق
العمل ووظائف امل�ستقبل.
وت��دع��م وزارة التعليم اجلهود
الوطنية والعاملية لتحقيق التنمية
امل�����س��ت��دام��ة يف م���دن امل��م��ل��ك��ة من
خ�لال م��ب��ادرة التعلّم م��دى احلياة
«ا�ستدامة» ب��الإدارة العامة للتعليم
امل�ستمر؛ لتعزيز نواجت التعلّم لدى
�أب��ن��اء املجتمع امل��ح��ل��ي ،ومتكينهم
بالت�أهيل وال��ت��دري��ب على م�صادر
التعلّم واملعرفة املختلفة ،وكذلك
اب��ت��ك��ار ال���ط���رق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي
ت�سمح باكت�سابهم معارف ومهارات
ج��دي��دة ب�شتى الو�سائل وال�برام��ج
وامل�����ش��روع��ات وامل����ب����ادرات ،حتى
يتمكنوا من احل�صول على فر�ص
عمل تعزز �إ�سهاماتهم يف مواجهة
التحديات والتغلّب عليها.
و�سخرت وزارة التعليم �إمكاناتها
لتطوير مدينة اجلبيل ال�صناعية
يف �سبيل جعلها مدينة تعلّم مدى
احلياة ،وا�ستيفائها معايري التقييم

املعتمدة من اليون�سكو ،ومنها التزام
املدينة ب�إيجاد فر�ص التعلّم التي
تلبي االحتياجات التعليمية جلميع
املواطنني ،وكذلك الت�أثري الإيجابي
ل�ل�أن�����ش��ط��ة ع��ل��ى مت��ك�ين الأف����راد
لتحقيق ال��ت��م��ا���س��ك االج��ت��م��اع��ي
وال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي واالزده�����ار
الثقايف مبا يدعم �أه��داف التنمية
امل�ستدامة.
وحت��ر���ص وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م على
حت�سني ن��واجت التعلّم ،واال�ستفادة
من الربامج والتطبيقات املختلفة،
وا����س���ت���ث���م���ار ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات
واالت�����ص��االت يف التعليم ،وكذلك
�إ�ضافة املدن ال�سعودية �إىل �شبكة
اليون�سكو العاملية ملدن التعلّم ،وبناء
رحلة تعليمية متكاملة تعزز ثقافة

التعليم امل�ستمر والتعلّم مدى احلياة،
وحتقق �أه���داف التنمية ال�شاملة
لإبراز دور اململكة يف �إعداد مواطن
مناف�س عاملياً.
وت�سعى وزارة التعليم �إىل حتقيق
�أهدافها الإ�سرتاتيجية التي تت�ضمن
ت��وف�ير ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ي��د املن�صف
وال�شامل للجميع ،وتعزيز فر�ص
ال��ت��ع�لّ��م م���دى احل���ي���اة ،م��ن خ�لال
االرتكاز على حم��اور ر�ؤي��ة اململكة
العربية ال�سعودية  2030جمتمع
ح���ي���وي ،اق��ت�����ص��اد م���زده���ر ،وط��ن
ط��م��وح) ،وحتقيقاً لأه���داف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،ومنها
ال��ه��دف احل���ادي ع�شر املتمثل يف
جعل امل��دن وامل�ستوطنات الب�شرية
�شاملة للجميع و�آمنة وق��ادرة على

ال�صمود واال�ستدامة.
وتتكامل جهود وزارة التعليم مع
امل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية كمركز
اليون�سكو الإقليمي للجودة والتميز،
واللجنة الوطنية للرتبية والثقافة
وال��ع��ل��وم م��ن �أج���ل حت��وي��ل مدينة
اجلبيل ال�صناعية �إىل �أول مدينة
تعلّم �سعودية ت�سعى �إىل تعزيز
التعليم ال�شامل للجميع من مرحلة
التعليم الأ���س��ا���س��ي ح��ت��ى مرحلة
التعليم العايل ،وكذلك ن�شر ثقافة
التعلّم مدى احلياة داخ��ل املجتمع
ال�سعودي ،وت�سهيل عملية التعلّم
�ضمن بيئة العمل وا�ستخدام تقنيات
حديثة على نطاق �أو���س��ع� ،إ�ضافة
�إىل تعزيز اجلودة والتم ّيز يف جمال
التعلّم.
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دراسة حديثة تؤكد  ..السل ينتقل عبر التنفس
وكاالت :رويرتز
ت�شري تقديرات منظمة ال�صحة
العاملية �إىل �أن  1.5مليون �شخ�ص
ميوتون ب�سبب ه��ذا املر�ض �سنوياً
مم��ا يجعله الأك�ث�ر فتكاً م��ن دون
احت�ساب كورونا .املقاربة اجلديدة
�ضد املر�ض يجب �أن تقوم على ر�صد
الأ�شخا�ص امل�صابني بال�سل من دون
انتظار خ�ضوعهم للعالج
خل�صت درا���س��ة حديثة �إىل �أن
جمرد التنف�س قد يكون �سبباً رئي�ساً
النتقال ع��دوى ال�سل ،ما قد يغري
يف العمق ا�سرتاتيجيات احتواء هذا
املر�ض التي تركزت تاريخياً على
�أبرز �أعرا�ضه ،العط�س.
ويُذكر هذا النقا�ش بذلك الذي
ح�صل يف الأو����س���اط العلمية يف
بداية جائحة «كوفيد ،»-19ففي
ح��ال ت�أكيد فر�ضية انتقال ال�سل
من خ�لال التنف�س ،فهذا يعني �أن
معاجلة الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا
ب��الأع��را���ض ال تكفي لوقف تف�شي
املر�ض.
و يف ال��واق��ع «ي�ترك ه��ذا الأم��ر
جم��االً لتف�شي ال��ع��دوى ب�صورة ال

ي�ستهان بها قبل خ�ضوع الأ�شخا�ص
امل�����ص��اب�ين لأي ع��ل��اج» ،وف���ق ما
�أك��د �أح��د معدي ال��درا���س��ة لوكالة
ال�صحافة الفرن�سية ،وه��و راي��ن
دينكيلي من جامعة كيب ت��اون يف
جنوب �أفريقيا.

ال�شرق الأو�سط �أونالين
�أكد عدد من اخلرباء �أن ما ي�صل
�إىل واحد من كل خم�سة من �أ�صل
مليوين درا�سة طبية تن�شر كل عام
حتتوي على نتائج مزيفة وتفا�صيل
عن مر�ضى لي�سوا موجودين على
الإطالق ،وجتارب مل حتدث بالفعل.
ون��ق��ل��ت �صحيفة «دي���ل���ي م��ي��ل»
الربيطانية ،عن ريت�شارد �سميث،
رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر ال�����س��اب��ق للمجلة
الطبية الربيطانية ( )BMJقوله:
«ه��ذه امل�شكلة (معروفة جيداً) يف
ال��دوائ��ر العلمية ،وم��ع ذل���ك ،يتم
جتاهلها من قبل م�ؤ�س�سات الن�شر».
و�أ���ض��اف�« :إن���ه �أم���ر م���روع ،ولكنه
���ش��ائ��ع .مت اخ�ت�راع كثري م��ن هذه
الدرا�سات .مل يكن هناك مر�ضى
والتجارب مل حتدث من الأ�سا�س».
واق��ت��رح ���س��م��ي��ث �أن ال��ط��ري��ق��ة
الوحيدة ملكافحة ه��ذا «االحتيال
البحثي» هي �أن تنظر م�ؤ�س�سات
الن�شر �إىل جميع الدرا�سات املقدمة
�إليها على �أنها مزيفة حتى ميكن
�إثبات العك�س.
و�أ�شار �سميث �إىل �أن التحقيقات
التي �أجراها هو وعدد من زمالئه

ت�شري �إىل �أن الأبحاث القادمة من
البلدان التي يكاف�أ فيها الأط��ب��اء
عادة بزيادات يف الأج��ور �أو ترقية
يف جمالهم عند ن�شر درا�ساتهم من
املرجح �أن تكون مزيفة.
م��ن جهته ،يقول ج��ون ك��ارالي��ل،
طبيب التخدير يف هيئة اخلدمات
ال�صحية الوطنية الذي يق�ضي وقت
ف��راغ��ه يف البحث ع��ن الدرا�سات
الطبية املزيفة« :يف ال�صني ،ال ميكن
للأطباء احل�صول على ترقية �إال �إذا
قاموا بن�شر عدد كبري من الأبحاث

ع����ادة م���ا ت��ع��ي��د رائ���ح���ة �أج����واء
اخلريف احلنني لذكريات املا�ضي،
وي�سرتجع معها ال�شخ�ص ذكريات
بداية العام الدرا�سي ،بطقو�سه التي
تبقى حمفورة يف ذاكرتنا ،رغم مرور
ال�سنني ،ويتكرر الأم���ر م��ع روائ��ح
ع��دي��دة ،وذك���ري���ات خمتلفة ،فما
عالقة الروائح على �أبواب الذاكرة
الب�شرية؟
و يلتقط الإن�سان الروائح عندما
تقوم حا�سة ال�شم ب��دوره��ا ،الذي
يبد�أ بارتباط جزيئات يطلق عليها
«اجلزيئات الفواحة» مب�ستقبالت
خم�ص�صة لها يف الأن���ف ،ثم تقوم
ه��ذه امل�ستقبالت بنقل املعلومات
عرب الأع�صاب احل�سية �إىل «الب�صلة
ال�شمية» ،وهي بنيان ع�صبي يوجد
عند قاعدة امل��خ ،وينقل معلومات
الروائح من الأنف �إىل مناطق �أعمق
يف الدماغ.
وب�شكل ع��ام يقوم جهاز ال�شم

بنقل املعلومات �إىل مناطق الدماغ
املوجودة يف اجلهاز اجل��ويف الذي
يرتبط ب��ال��ذاك��رة وال��ع��واط��ف ،لذا
ن�ستطيع متييز الروائح مبا يرتبط
بها م��ن ذك��ري��ات ،وه��و م��ا تفعله
رائ���ح���ة اخل���ري���ف م���ع ا���س�ترج��اع
ذك��ري��ات ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي،
كما تذكرك رائحة طهو طعام ما
بجدتك ،وهكذا تفعل الروائح مع
ذكرياتنا الأخرى.

و�أ�شار دينكيلي �إىل �أن املقاربة
اجلديدة �ضد املر�ض يجب �أن تقوم
على ر���ص��د الأ���ش��خ��ا���ص امل�صابني
بال�سل من دون انتظار خ�ضوعهم
للعالج.
وقال�« ،إذا ما كان انتقال العدوى

ممكناً يف غياب �أي �أع��را���ض ف�إن
ذلك يعقد املهمة كثرياً».
و يف درا���س��ة بريطانية ك�شفت
ف��اع��ل��ي��ة ل��ق��اح ���ض��د م��ر���ض ال�سل
يف ال��وق��اي��ة م��ن ك���ورون���ا ،و ُق��دم��ت
ه��ذه النتائج التي مل تخ�ضع بعد
للمراجعة من علماء �آخرين ،خالل
م�ؤمتر دويل عرب الإنرتنت خ�ص�ص
لل�صحة الرئوية.
وال�سل مر�ض معد ي�صيب الرئتني
ب�سبب بكترييا تُعرف بـ «املتفطرة
ال�سلية» �أو «ع�صية كوخ» ن�سبة �إىل
ا�سم مكت�شفها.
وت�شري تقديرات منظمة ال�صحة
العاملية �إىل �أن  1.5مليون �شخ�ص
ميوتون ب�سبب ال�سل �سنوياً ،مما
يجعله املر�ض املعدي الأكرث فتكاً من
دون احت�ساب «كوفيد».-19
وتلفت املنظمة �إىل �أن ما يقرب
م��ن رب���ع ���س��ك��ان ال��ع��امل ي�صابون
بالبكترييا� ،إال �أن  5يف املئة �إىل 15
يف املئة فقط من ه�ؤالء الأ�شخا�ص
يتطور لديهم املر�ض ،وهم ب�أكرثيتهم
ي��ع��ي�����ش��ون يف ب���ل���دان ذات دخ��ل
منخف�ض �إىل متو�سط.

خمس الدراسات العلمية العالمية المنشورة مزيفة

العلمية».
�أم����ا ال�بروف�����س��ورة ل��ي��زا ب�ي�رو،
اخلبرية يف درا�سة االحتيال مبنظمة
« ،»Cochraneوه����ي �إح����دى
املنظمات البحثية الرائدة يف العامل،
فقد حذرت من «م�صانع ال��ورق» -
وه��ي �شركات غام�ضة تعمل عرب
الإنرتنت ،وتنتج درا�سات زائفة.
وقام الأكادمييون الذين يحققون
يف م�����ص��ان��ع ال����ورق ه���ذه م���ؤخ��راً
بالإبالغ عن �أكرث من  1000حالة
احتيال بحثي حمتملة مرتبطة بها.

ومن ناحيته ،حذر �إيان روبرت�س،
�أ�ستاذ علم الأوب��ئ��ة يف كلية لندن
لل�صحة والطب اال�ستوائي ،من �أن
هذا االحتيال قد ميثل تهديداً كبرياً
لل�صحة العامة العاملية ،م�شرياً �إىل
�أن جتربة هذه الأبحاث يف احلياة
الفعلية على املر�ضى ق��د تعر�ض
حياتهم للخطر.وقال روبرت�س �إنه يف
منت�صف الت�سعينات ،ادع��ى طبيب
الأورام يف جنوب �أفريقيا ،الدكتور
ف�يرن��ر ب���ي���زودا� ،أن����ه ع��ال��ج ن�ساء
م�صابات ب�سرطان الثدي يف مراحله
املت�أخرة من خالل �إج��راء عمليات
زرع نخاع العظم لهن .ون�شر بيزودا
نتائجه املزيفة يف املجالت الطبية
الكربى ،ما دفع ع��دداً من الأطباء
�إىل جتربتها على الآالف من الن�ساء،
الأمر الذي ت�سبب يف وفاتهن.
وال ي��ع��د االح��ت��ي��ال ال��ع��ل��م��ي يف
معظم البلدان ،مبا يف ذلك اململكة
امل��ت��ح��دة ،ج��رمي��ة ي��ح��اك��م عليها
القانون ،وه��و الأم��ر ال��ذي يجادل
اخل�براء ب�ضرورة تغيريه ،م�شريين
�إىل �أنه يجب التعامل مع االحتيال
العلمي بالطريقة نف�سها التي يتم
التعامل بها مع االحتيال املايل.

دراسة علمية تكشف عالقة الروائح بالذكريات

و ن�شر علماء من جامعة نورث
وي�سرتن الأمريكية درا�سة مهمة ،يف
دورية «بروغر�س �إن نيوروبيولوجي»
تحُ دد الأ�سا�س الع�صبي لكيفية قدرة
ال��روائ��ح على ا�ستعادة الذكريات
بهذه القوة ،يف الدماغ الب�شري.
وبينّ العلماء يف درا�ستهم ات�صاال
فريدا بني ا ُ
حل�صني ،مقر الذاكرة
يف ال��دم��اغ ،ومناطق حا�سة ال�شم
ل��دى الب�شر� ،إذ تعد حا�سة ال�شم

ه��ي الأ���س��رع ات�صالاً م��ع ا ُ
حل�صني
من بقية احلوا�س الب�صر وال�سمع
واللم�س.
وو���ص��ف العلماء ه��ذا االرت��ب��اط
القوي بني حا�سة ال�شم وا ُ
حل�صني،
«بالطريق فائق ال�سرعة».
وف���� ّ�س��ر ال��ب��اح��ث��ون ت��ف��وق حا�سة
ال�����ش��م يف ال��و���ص��ول �إىل ال��ذاك��رة
ب�سرعة ك��ب�يرة ،ب����أن «م��ع التطور
الب�شري ،تغري م�سار الر�ؤية وال�سمع
واللم�س يف الدماغ ،و�أ�صبح ات�صال
هذه احلوا�س با ُ
حل�صني من خالل
و�سيط (ق�شرة االرتباط) بدال من
الو�صول املبا�شر ،وهو الأم��ر الذي
مل يحدث مع حا�سة ال�شم ،التي مل
تخ�ضع لعملية �إعادة التوجيه.
وهكذا يو�ضح العلم� ،أن حا�سة
ال�شم هي الأكرث قدرة على ا�ستعادة
الذكريات الب�شرية ،ب�سبب قدرتها
الفائقة على الو�صول �إىل مناطق
الذاكرة يف الدماغ.

دراسات
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عنوان الكتاب :حوكمة
المعلومات مبادئ ،و
استراتيجيات ،و أفضل
الممارسات
املرتجم� :أحمد بن
عبد اهلل بن خ�ضري
امل�ؤلفRobert :
F. Smallwood
ي���ق���دم ال��ك��ت��اب
«ح���������وك���������م���������ة
امل�����ع�����ل�����وم�����ات:
امل������ف������اه������ي������م،
اال�سرتاتيجيات
و�أف�����������������ض��������ل
امل���م���ار����س���ات»
م�����ف�����اه�����ي�����م
وا�������ض������ح������ة
ع�����ن ح��وك��م��ة
املعلومات وا�سرتاتيجيات التنفيذ
مع بيان �أف�ضل املمار�سات .ومينح الفهم العايل
لدوافع وفوائد حوكمة املعلومات الذي به تطوير
حالة العمل ويو�ضح كيفية �إط�لاق برامج حوكمة
املعلومات و�إدارتها .وتعترب حوكمة املعلومات منهجاً
وا�سعاً ي�شمل العديد من املجاالت الأ�سا�سية مثل،
القانون وحفظ ال�سجالت وتقنية املعلومات و�إدارة
املخاطر والأم���ن وعمليات الأع��م��ال .ويُنظر �إىل
حوكمة املعلومات عاملياً على �أنها مبادرة حا�سمة يف
املنظمات الرائدة .وكتاب حوكمة املعلومات �سعى
وقدم مفاهيم وا�ضحة وا�سرتاتيجيات قابلة للتنفيذ
و»�أف�ضل املمار�سات املج ّربة» ب�أ�سلوب ميكن فهمه
وا�ستيعابه .ومن ميزاته الت�سل�سل املنطقي والرتابط
الفكري والتما�سك املنهجي بني مفرداته وخمتلف
مو�ضوعاته.

عنوان الكتاب :حرفة البحث
املرتجم :منرية �إبراهيم املهيزع
امل�ؤلفWayne C. Booth :
يغطي ه��ذا الكتاب
كل ما يتعلق بالبحث
ال��ع��ل��م��ي م���ن �إع����داد
وت��خ��ط��ي��ط وك��ت��اب��ة
و�إخ��راج ون�شر .وهو
���وج����ه ل��ل��ب��اح��ث�ين
ُم� ّ
يف ���ش��ت��ى ال��ع��ل��وم
ب�����ش��ك��ل ع�����ام م��ن
ط�ل�اب و�أ���س��ات��ذة
وموظفني .ويحاول
امل����ؤل���ف���ون -ع��ل��ى
ن���ح���و خ���ا����ص-
ط���������رح ح����ل����ول
للمع�ضالت التي
ت���واج���ه ط�لاب
ال�����درا������س�����ات
العليا والباحثني (وكثري
منهم قد ال يجيد حتدث اللغة الإجنليزية) .ومن
هذه امل�شاكل ،عملية جمع املعلومات والتحقق منها
وتوثيقها والكتابة عنها .ويتناول هذا الكتاب مهمة
البحث عن جمرد الفكرة ،وكيفية �صياغتها والبحث
عن امل�شكلة وكيفية الن�شر يف املجالت العلمية
وقواعده .كما يتطرق امل�ؤلفون �أي�ضاً لتنوع �أ�ساليب
الكتابة و�أنواع امل�صادر وكيف يتم توظيف كل منها
ويف �أي مرحلة من البحث.
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rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

ال�صحافة الرقمية

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د .مطلق بن �سعود املطريي

الق�سم الفني

بندر احلمدان
ر�ؤى ال�سليم

ت4673555/

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير
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mualmutiri@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

فهد العنزي  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري
جواهر القحطاين

ت4673446/

�سارة احلمدان

مدير الت�سويق

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل
saldekeel@ksu.edu.sa

الت�صوير

راكان بن حممد ابابطني
ت4677605/

الطباعة

ads@ksu.edu.sa

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

مدير الإدارة

امل�شاركة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

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

ت4678781/

aalfulaij@ksu.edu.sa

قوانين البيئة ومبادرة السعودية الخضراء لحماية البيئة
منذ ان��ط�لاق ال��ث��ورة ال�صناعية �أ�صبحت
ال�صحة ال��ع��ام��ة للبيئة م��ه��ددة ،فقد ازداد
التلوث البيئي و �أنت�شر يف ا لأر�ض ويزداد يوما
بعد يوم ،فظهرت �أمرا�ض جديدة ،و�أ�صبحت
حياة االن�سان يف خطر ،وهي نتيجة حتمية
ملا حدث يف البيئة لأن ا لإن�سان هو ابن بيئته
فما يحدث فيها تظهر نتائجها عليه ،كما
�أن احليوانات باتت مهددة فمنها ما انقر�ض
وان��ع��دم ح�ضوره يف ع��امل احل��ي��وان��ات ومنها
ماهو على �شفا حفرة االنقرا�ض.
حيث �أن الطمع ال��ذي �سكن ع��ق��ول رواد
ال��ث��ورة ال�صناعية مل يكن �ضمن ح�ساباتهم
�أن يحافظوا على �صحة ا لإن�سان �أو احليوان
ح��ي��ن��م��ا ���ش��رع��وا يف ب��ن��اء م�����ص��ان��ع��ه��م وج��ل��ب
مواردها من البيئة كقطعهم للأ�شجاروذلك
بغية حتقيق الربح امل��ادي ال املحافظة على
ال�صحة العامة.
كذلك ا لإن�سان املهمل ال��ذي يلقي نفاياته
يف احل��دائ��ق وال�صحاري والبحاري وغريها
من ا لأماكن دون �أن ي�ساهم يف املحافظة على
البيئة ،ومل ت�أبى نف�سه �أن يدع املكان نظيف
كما جاء اليه ،وكما قال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ) :دع امل��ك��ان كما ك��ان او �أف�ضل مما
كان(.
ويف القر �آن الكرمي يوجد العديد من ا لآيات
املتعلقة بالتلوث البيئي ومن ذلك قوله تعاىل:
(وال ت��ف�����س��دوا يف ا لأر�����ض ب��ع��د �إ���ص�لاح��ه��ا)
وقوله تعاىل ) :ظهر الف�ساد يف الرب والبحر
مبا ك�سبت �أيدي النا�س ليذيقهم بع�ض الذي
عملوا لعلهم يرجعون(.
وط���ب��� ًق���ا ل��ع��ل��م��اء ال�����ش��ري��ع��ة ا لإ���س�لام��ي��ة
و �أحكامها ف�إن كلمة «الف�ساد» ت�شمل التلوث
والتغريات املناخية والت�صحر فا لآية �أو�ضحت
�أن ا لإن�سان هو ال�سبب وراء حدوث ا لأخطار
البيئية ،وح��ذرت ال�شريعة من ف�ساد البيئة
وتلوثها و�أن من يف�سد البيئة يعد �إثما.
وعلى �آثر ذلك بدا رجال القانون والفقهاء

وال�����س��ا���س��ة امل�����ش��رع��ون ع��ل��ى اج��ت��ه��اده��م يف
معاجلة ه��ذه الق�ضية اخلطرية من الناحية
القانونية وو���ض��ع ح��د لتلوث البيئي وذل��ك
ب�إلقاء جمموعة التزامات على الفرد والدولة
حماية للبيئة التي نعي�ش فيها .فعلى م�ستوى
ال��ق��ان��ون ال����دويل ���ص��درت ع���دة م��ع��اه��دات
تتعلق بالبيئة ومن �أهمها االتفاقية الدولية
لال�ستعداد وال��ت�����ص��دي وال��ت��ع��اون يف ميدان
التلوث الزيتي لعام 1990م ،واتفاقية التنوع
البيولوجي ،وب��روت��وك��ول قرطاجنة لل�سالمة
ا لإحيائية التابع لالتفاقية ،با لإ�ضافة �إىل
اتفاقية بازل ب�ش�أن التحكم يف نقل النفايات
اخلطرة والتخل�ص منها .وكذلك بروتوكول
كيوتو وال��ذي يهدف اىل خف�ض االنبعاثات
ال��غ��ازي��ة ،ث��م ج��ائ��ت ات��ف��اق��ي��ة ب��اري�����س وال��ت��ي
ت�ضم اكرث من  ١٩٥دول��ة مبافيها ال�سعودية
وتعد ه��ذه امل��ع��اه��دة حديثة عهد ومهمة يف
الوقت ذاته حيث �أن الهدف من االتفاقية هو
الو�صول �إىل تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة
يف الغالف اجلوي عند م�ستوي ي�سمح للنظام
البيئي ب ��أن يتكيف ب�صورة طبيعية مع تغري
امل��ن��اخ وب��ال��ت��ايل ح��م��اي��ة ا لإن�����س��ان م��ن خطر
ي�صل �إىل النق�ص يف الغذاء واملاء ،وال�سماح
بامل�ضي قد ًما يف �إيجاد وخلق �سبل للتنمية
االقت�صادية علي النحو امل�ستدام .
وعلى ال�صعيد الداخلي وطبقا للأنظمة
املطبقة داخ���ل ال�����س��ع��ودي��ة ،ج��اء يف النظام
ا لأ�سا�سي للحكم حيث ن�صت املادة  32على
« �أن تعمل الدولة على املحافظة على البيئة
وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها» كما
ت�ضمن قرار جمل�س الوزراء قرار  142بتاريخ
 19/11/1413ا�سرتاتيجية ال��دول��ة جتاه
البيئة حيث ت�ضمن ا لأ���س��ا���س اال�سرتاتيجي
العا�شر بخطة التنمية ال�ساد�سة ) -5141
1420هـ( �أه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة
وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها ،من
خ�لال حماية البيئة و �أنظمتها واملحافظة

�س�أحتدث يف مقالتي هذه عن خ�صلة نبيلة
يجب �أن يتحلى بها الإن�سان �أو بالأ�صح بنو
الب�شر ،لأن الإن�سانية �أراه��ا تتجرد يوماً بعد
يوم من ه�ؤالء الب�شر.
و�إن �س�ألتني ماهي الإن�سانية؟ �س�أحدثك
عن الإح�سان والعطف واحلنان والالتي يقبعن
حتت مظلة الرحمة.

�أذان��ه��م و�أ���ص��ب��ح��و ال ي���رون وال ي�سمعون يف
�أفعالهم و�أقوالهم
ي��ت��خ��ب��ط��ون ب��ال�����س��وء لأق��رب��ائ��ه��م و�أب��ن��ائ��ه��م
و�أ�صدقائهم وال�سبب يف ذلك �أنهم جعلوا الدنيا
وم��ا فيها �أك�بر همهم ،حتى ن�سوا �صفاتهم
الإن�سانية التي يجب �أن يتحلو بها.
املال والبنون وخريات الدنيا ومافيها �أمنية
من �أم��اين الإن�سان ،حيث ال ُكل ي�سعى خلفها
دون ملل �أو كلل وال عيب وال منكر يف ذلك،
ولكن العيب واملنكر عندما يتجرد من �أ�سا�س
ا ُ
خللق الإن�ساين وهو الرحمة فيبط�ش ويظلم

�أخ��ذت �أفكر واحل�يرة متلأ قلبي ملاذا تندُر
هذه اخل�صلة النبيلة عند بنو الب�شر؟
و�ص َمت
ميت،
واملرجح يف ذلك �أن قلوبهِ م ُع
ُ

الرحمة

على خ�صائ�صها الطبيعية وتطويرها وحتقيق
ال��ت��وازن الأمثل بني التنمية والبيئة وقاعدة
املوارد الطبيعية .ومن الأنظمة التي �أ�صدرتها
الدولة ولها ارتباط مبا�شر بحماية البيئة؛ وهو
النظام العام للبيئة حلماية احلياة الفطرية
م��ن ال��ت��ل��وث ،ف��خ�لال م�����س��اع��ي امل��ن��ظ��م يف
حراكه .لتنظيمات البيئية من ا�صدار والغاء
حتى �أ���ص��در نظامه الأخ�ير املتعلق بالبيئة،
وكذلك نظام التنظيم ال�صناعي املوحد لدول
جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي ون��ظ��ام اجل��م��ارك
املوحد لدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي
�أقرته ال�سعودية و �أ�صبح نظاما داخليا.
وان���ط�ل�اق م���ب���ادرة ال�����س��ع��ودي��ة اخل�����ض��راء
ال��ذي �أع��ل��ن عنه ا لأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
كان متنا�سقا مع ا لأنظمة وق��رارات جمل�س
ال��وزراء ب�ش�آن ال�سيا�سة العامة للبيئة التي
ذكرت يف ما �سبق ،حيث ذكر �سموه « زراعة
 10م��ل��ي��ارات �شجرة داخ��ل اململكة العربية
ال�سعودية خالل العقود القادمة ،ما يعادل
�إع���ادة ت�أهيل ح��وايل  40مليون هكتار من
ا لأرا����ض���ي امل���ت���ده���ورة ،م��ا ي��ع��ن��ي زي����ادة يف
امل�ساحة املغطاة با لأ�شجار احلالية �إىل 12
�ضعفاً  ،متثل ا�سهام اململكة ب�أكرث من %4
يف حتقيق م�ستهدفات املبادرة العاملية للحد
من تدهور ا لأرا�ضي واملوائل الفطرية ،و%1
من امل�ستهدف العاملي لزراعة ترليون �شجرة
 .وكذلك مبادرة ال�شرق ا لأو���س��ط ا لأخ�ضر
ال��ذي يهدف لزيادة الت�شجري ل��دول ال�شرق
ا لأو�سط.
ختاما علينا �أن ندرك �أننا نعي�ش يف كوكب
واحد وال يوجد كوكب اخر �سوف نهرب �إليه
عندما يتلوث كوكب الأر���ض ،لذلك علينا �أن
نلتزم بالأنظمة وعدم خمالفتها حتى نحمي
البيئة التي نعي�ش فيها وهي م�صلحة للفرد
واملجتمع وغاية املنظم.
فهد بن مطلق القباين

ويهتك الأعرا�ض لإرت�شاف حالوة الدنيا ب�أي
طريق ًة كانت حتى ولوخالف ال�ضمري الإن�ساين.
َ
حافظ على هذه اخل�صلة النبيلة
ف�أمتنى من
�أن يفخر بنف�سه ويجتهد �أك�ث�ر يف احلفاظ
عليها و�أن التعميه الدنيا
ال�سحت
وملذاتها يف الظلم والبط�ش و�أك��ل ُ
وهتك الأعرا�ض ،فالرحمة �إح�سان والإح�سان
�إن�سانية.
رغد احلربي
كلية �إدارة الأعمال  -اقت�صاد

عمرانيات
عمرانيات
د .أحمد رشدي طومان

تكييف المساجد
من منظور عملي واقتصادي
ب�ل�اد امل�سلمني ع��ام��ة ت��ع�تري��ه��ا �أج����واء ح����ارة ،وحت��ت��اج
م�ساجدها للتكييف البارد .ومن مبادئ وخوا�ص املواد �أن
الهواء البارد ثقيل ينزل للأ�سفل ،على عك�س الهواء احلار
الذي ي�صعد للأعلى.
هذه اخلا�صية لو �أُح�سن توظيفها عند ت�صميم وتنفيذ
تكييف امل�ساجد لنتج عنها تخفي�ض كبري يف تكاليف الطاقة
الت�شغيلية والقيمة الت�أ�سي�سية ملكيفات امل�ساجد.
ارتفاع امل�صلي ال يزيد عن مرتين ،وارتفاعات امل�ساجد
ال تقل عن �أربعة امتار ،بل قد ت�صل يف اجلوامع �إىل ثمانية
�أمتار� ،إن ا�ستخدام التكييف املركزي يف امل�ساجد والقادم
م��ن ال�سقف يعني �أن ه��ن��اك ح��اج��ة لتكييف جميع هذه
امل�سافة حتى ي�صل الهواء البارد للم�صلي يف الأ�سفل� ،أي
�أن حجم التكييف امل�ستهلك يعادل �أربعة ا�ضعاف املطلوب.
هذا ف�ضال عن حاجة التكييف املركزي ملجاري الهواء
(دك��ت��ات) وال��ت��ي ج��رى ال��ع��رف يف امل�ساجد على تغطيتها
ب��اجل��ب�����س ،وك��ل ذل��ك ع��ب��ارة ع��ن تكاليف ت�����ض��اف لقيمة
ا لإن�شاء.
وعند الت�شغيل ف��إن التكييف املركزي يكون على �شكل
مكائن ك��ب�يرة ك��أرب��ع��ة �أو �ستة للجامع بكامله ،ول��و بقي
�شخ�ص واح���د يف امل�����س��ج��د؛ و �أح���ت���اج ت�شغيل التكييف؛
ف�سي�شغل ماكينة واحدة على �أقل تقدير ،لتغطي م�ساحة
تكفي رمبا ملئتي م�صلي.
بالرغم من رفاهية و�أناقة �أنظمة التكييف املركزية� ،إال �أن
التكييف بوا�سطة املكيفات املنف�صلة (ا لإ�سبلت) احلائطية
�أو ال��دوالب��ي��ة يبقى عمليا ،وتنخف�ض تكلفة ت�أ�سي�سه،
وت�شغيله �إىل ال�سبع ،ل�ست �أقول ذلك افرتا�ضا� ،أو تنظريا،
و�إمن��ا من واق��ع جتربة عملية خ�ضتها بكامل تفا�صيلها،
وتعمقت يف دق��ائ��ق ح�ساباتها امليكانيكية والكهربائية
والتنفيذية ،وذل��ك حني كنت �أ�شرف يف وق��ت �سابق على
تنفيذ م�سجدين يف وقت واحد يف مدينة الريا�ض� ،أحدهما
اختار القائمون عليه التكييف املركزي ،وا لآخر اختاروا له
التكييف املنف�صل.
بقي على املعماري دور مهم عند ت�صميم امل�سجد ،وهو
�أن يراعي وبدقة و �إب���داع ،اح��ت��واء املكيفات اجل��داري��ة �أو
الدوالبية ب�شكل جميل يحولها �إىل حتف داخ��ل امل�سجد،
ولي�س �إىل �صناديق �شاذة مقحمة ،تلفق عند انتهاء �أعمال
�إن�شاء امل�سجد ،وقبيل االفتتاح ب�أيام قالئل ،وك�أننا اكت�شفنا
عند االفتتاح �أن ال�صيف حار.
�أ�ستاذ العمارة امل�شارك
كلية العمارة والتخطيط
touman@ksu.edu.sa
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�أحب الفن بجميع �أنواعه...

نوال :لوحة (إذا الصمت أراد الصراخ)
من أقرب اللوحات لي

حوار :ر�ؤى بنت فهد ال�سليّم
تزخر اجلامعة باملواهب ال�شابة
يف خمتلف املجاالت؛ �ضيفتنا اليوم
ر���س��ام��ه حت��ب جميع �أن����واع الفن،
وج��دت نف�سها يف فن الر�سم بقلم
الر�صا�ص.
يف هذا احلوار نلتقي مع الفنانة
امل��وه��وب��ة ن����وال امل��ح�����س��ن �إح���دى
طالبات اجلامعة املكت�شفة حديثاً.
ف�إىل 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
�أ�سطر من هي الر�سامة نوال؟
 ن��وال املح�سن طالبة جامعيةتخ�ص�صي ت�سويق (،)marketing
�أحب الفن بجميع �أنواعه ،مل �أتعلم
الر�سم يوماً ومل �أتابع �أي فيديوهات

تعليمية مطلقاً ،موهبتي هي من
وجدتني وقمت بتطويرها ذات��ي�اً،
�أ�شعر ب ��أن الر�سم هي و�سيلتي يف
التجريد عن امل�شاعر العالقة التي
ي�صعب �إي�صالها �أو التعبري عنها،
�شعاري باحلياة دائماً) :كيال ينتابني
ال�سئُم �أر�سم(.
ال��ر� �س��م ب��ال�ن���س�ب��ة ل��ك ه��واي��ة �أو
تخ�ص�ص؟
 الر�سم بالن�سبة يل هواية ولي�ستخ�ص�ص ،ك��ان ل��دي رغبة �سابقة
يف درا�سته كتخ�ص�ص يف الت�صميم
والفنون لكن ال �أود �أن �أ�شعر �أن ما
�أقوم به �شيء ُملزم و�إجباري و�أفقد
�شغفي جتاهه
ذلك لكوين �أتخذ الر�سم و�سيلة
ت�ساعدين على تفريغ م��ا بجويف
لكن ب�صورة جمالية �أك�ث�ر ويبدو
يل مثل العالج النف�سي ي�ساعدين

ب��أن �أتخطى �أ�صعب الأي��ام ويجدد
�شغفي.
م�ت��ى ك��ان��ت �أول ل��وح��ة ر�سمتيها
وماهي؟
 بد�أت بالر�سم ب�شكل فعلي يفنهاية ع��ام  ٢٠١٥وك��ان��ت ر�سمتي
الأوىل بقلم ر�صا�ص لفتاة ج�سدتها
يف خميلتي ،ومل �أن�����س ذل��ك اليوم
عندما ر�أتها �أختي «ن��ورة» منذهلة
وقالت (مني ر�سم هذي الر�سمة!)
كانت لكلماتها الب�سيطة تلك وقع
على قلبي بالرغم من �أن الر�سمة
كانت تعترب ب�سيطة ج��دا وعفوية
لكن ت�أثري كلماتها الزال عالقاً يف
ذهني وه��ذا ما يجعلني ممتنة لها
�إىل هذه اللحظة.
ر��س��وم��ات��ك م��ن خميلتك �أم هي
لأ�شخا�ص حقيقيني؟
 -ه���ن���اك ب��ع�����ض ال��ر���س��وم��ات

م�ستوحاة من �صور حقيقية لكن يتم
جتريدها كر�سمة ب�أ�سلوبي اخلا�ص
ومب�ل�ام���ح ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ال�����ص��ورة
احلقيقية.
�أقرب لوحة �إىل قلبك؟ وملاذا ؟
 ل��وح��ة (�إذا ال�����ص��م��ت �أرادال�صراخ) من �أق��رب اللوحات �إىل
قلبي لأنها فع ً
ال تعرب عن �شعوري يف
تلك اللحظة وكانت يف بداية �أزمة
كوفيد  ١٩فكان هناك لدي �شعور
باخلوف والقلق ج�سدته يف لوحة .
م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ك��ان لهم
ت�أثري �إيجابي عليك؟
 عائلتي وحميطي يدعم الفنوي�شجعه وهلل احلمد ،لكن الأقوى
ت�أثرياً هم �أولئك الأ�شخا�ص الذين
قللوا من قيمة الفن ال��ذي �أقدمه،
ومل �أجعل من كلماتهم تلك �إال دافعاً
لأحتدى ذاتي و�أ�صمد و�أح��اول ب�أن

�أطور من نف�سي ومن قيمتي الفنية
يف جم��ال الر�سم لأج��ع��ل منهم يف
�أحد الأيام �أول الداعمني.
ر�سامني �أحببت ر�سوماتهم ودائمة
االطالع على جديدهم ؟
)علي ال زياد(@aloshart/
)طالل الفا�ضل(artbytalal /
)ح�سام وليد (7usam86 /
)تهاين عبداهلل .(@t_art0 /
متى تتجهني للر�سم �أثناء يومك
؟ فالبع�ض يتجه ل��ه عندما يرغب
ب��االن �ع��زال وال�ب�ع����ض ع�ن��دم��ا ي�شعر
بال�ضيق والبع�ض الآخر المير يومه
ً
م�سبقا؟
دون الر�سم يف وقت حمدد
 �أجت���ه للر�سم يف ح��ال ق��ر�أتن�ص ملهم مما ي�ساعدين ب�أن �أقوم
ب��ت��ج��ري��د ذل���ك ال��ن�����ص بطريقتي
اخلا�صة �أو للتعبري عن ذاتي ،الر�سم
بالن�سبة يل منطقة �أم���ان لذلك

�أنعزل لأر�سم وهو و�سيلة ت�ساعدين
على ا�ستمداد قوتي..
�سبق و�شاركت يف معار�ض فنية ؟
 ن��ع��م ال��ل��ق��اء العلمي العا�شرجلامعة امللك �سعود ٢٠١٩م� ،أي�ضا
م��ع��ر���ض ف��ن��ي يف �أح����د جممعات
الريا�ض.
ع �ق �ب��ات ت��واج �ه��ك يف م �� �ش��وارك
الفني ؟
 يعترب الوقت من �أحد العقباتالتي تواجهني ،ال يوجد لدي وقت
كايف للرتكيز �أكرث على تقدمي الفن
و�إظهاره ،يف الأماكن اخلا�صة لدعم
امل�شاريع القنية وامل�شاركة باملعار�ض
واملزادات الفنية وور�ش العمل.
كلمة �أخرية ؟
 �أ�شكركم على ه��ذه امل��ب��ادرةو�إت��اح��ة ال��ف��ر���ص��ة يل ممتنة لكم
جداً.

ريان :بیئة الجامعة تجذب الطالب الوافدین
حوار  -عبداهلل القحطاين

اال�سم :ريان حمفوظ
اجلن�سية :فرن�سا
الكلية :الرتبية

ری����ان حم��ف��وظ �أك���م���ل ث�لاث
�سنوات ق��ادم �اً م��ن فرن�سا �إىل
اململكة العربیة ال�سعودیة لدرا�سة
القر�آن الكرمی وتف�سریه ومعانیه
لكي یحقق �أح��د �أمنیاته يف �أن
ی ُكون معلماً .ف�إىل ن�ص احلوار:
حدثنا بدایة �إلتحاقك بجامعة
امللك �سعود؟.
 بحثت مطوالً عن �أف�ضلاجلامعات للدرا�سة يف اململكة
ال��ع��رب��ی��ة ال�����س��ع��ودی��ة ووج���دت
جامعة امللك �سعود م��ن �ضمن
اجل��ام��ع��ات امل��ت��م��ی��زة يف جم��ال
ال��درا���س��ات ال��ق��ر�آن��ی��ة ورف��ع��ت
طلب اون�لای��ن ومت قبول طلبي
والتحقت باجلامعة.
ماهو التخ�ص�ص الذي تدر�سه
وماطموحك.؟
 تخ�ص�صي هو الدرا�ساتالقر�آنیة وطموحي يف امل�ستقبل
هو �أن �أكون معلما يف بلدي.

من وجهة نظرك كطالب وافد
هل هناك �أي م�شكلة معینة تواجه
الطالب الوافدین يف اجلامعة.؟
 ال بف�ضل اهلل مل �أواجه �أيم�شكلة فالبدایة كانت من معهد
اللغة العربیة حيث �أردت �أن �أتعلم
اللغة العربیة يف املعهد ب�شكل
مكثف لكي ی�سهل علي التوا�صل
مع �أع�ضاء هیئة التدری�س و�أی�ضاً
زمالئي الطالب.

هل كانت �أ�سالیب الدرا�سة يف
اجلامعة �سل�سة �أم معقدة.؟
 ك��ان��ت �أ���س��ال��ی��ب ال��درا���س��ة�سل�سة جداً و�سهلة.
�صف لنا تعامل �أع�ضاء هیئة
التدری�س معك كطالب وافد.؟
 ك��ان تعامل �أع�����ض��اء هیئةال��ت��دری�����س م��ع��ي م��ع��ق��داً بع�ض
ال�شيء ب�سبب عدم �إتقاين للغة
العربیة ولكن مع املمار�سة بد�أت

�أتقنها.
ما انطباعك عن اجلامعة؟
 �أن��ا م��ن دول��ة فرن�سا لكنجامعة امللك �سعود من ناحیة
البیئة الدرا�سیة �أف�ضل من بع�ض
اجلامعات يف فرن�سا بحیث �أنها
مریحة و�سهولة التعلم.
هل هناك �شيء لفت �إنتباهك
يف اململكة؟
 -لی�س هناك �شيء حتدیداً

لكن حینما قمت ب��زی��ارة مكة
املكرمة لآداء العمرة مل �أواجه
اي م�شكلة و�أعجبت بالتنظیم
و�سهولة �آداء منا�سك العمره.
م����ا م�����دى ان�����س��ج��ام��ك م��ع
زمالءك ال�سعودینی؟
 ب��دای��ة الأم����ر ك���ان �صعباًبع�ض ال�شيء ب�سبب اللغة لكن
مع التعلم والتدریب واملمار�سة
�أ�صبحت ال �أواج���ه م�شكلة يف
التوا�صل مع زمالئي الطالب.
ر�سالة توجهها اىل زم�لاءك
الطالب؟
 �أن���ا �سعید ج���داً لإت��اح��ةالفر�صة يل للتعلم يف جامعة
امللك �سعود يف اململكة العربیة
ال�����س��ع��ودی��ة و�أو���ص��ی��ك��م باجلد
والإج�����ت�����ه�����اد يف م�����س�یرت��ك��م
اجلامعية.
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�ضمن م�شاركتها يف بطولة الكاراتيه بجامعة اجلوف..

طالبية

17
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الجامعة تحقق المركز الثاني في الترتيب النهائي للبطولة

����ش���ارك م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة يف
بطولة الكاراتيه التي نظمها االحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
يف جامعة اجل���وف��� ،ش��ارك يف
وفد اجلامعة الأ�ستاذ �سلمان حممد
التمامي رئي�ساً ،الأ�ستاذ تركي بن
عو�ض املالكي ،واالع��ب�ين ك�ل ً
ا من
مهند نا�صر حكمي� ،أ�سامه حمد
ال��ك��ث�يري� ،سند ح�سن �سفياين،
م�سفر ظ��اف��ر اال���س��م��ري ،و طالل
ب��در ج���اري ،ب��ق��ي��ادة امل���درب عمر
عبدالعزيز �أبو قر�صني.
ح��ي��ث ح��ق��ق م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة
العديد من امليداليات يف البطولة،
فقد حقق ال�لاع��ب م�سفر ظافر
الأ�سمري يف لعبة (الكاتا الفرد)
امليدالية الذهبية ،كما حقق �أي�ضاً
املنتخب امليدالية الف�ضية يف لعبة
(الكاتا اجلماعي) جاءت من ن�صيب

ك�ل ً
ا م��ن ال�لاع��ب م�سفر الأ�سمر،
الالعب طالل ج��اري ،و الالعب
مهند حكمي ،بالإ�ضافة �إىل ح�صول
ال�ل�اع���ب ���س��ن��د ح�����س��ن ���س��ف��ي��اين
امليدالية الذهبية يف وزن فوق ،84
و الالعب مهند نا�صر حكمي يف
وزن حتت 60امليدالية الف�ضية،
و ال�لاع��ب ط�ل�ال ب���در ج���اري يف

وزن حتت  67امليدالية الف�ضية،
وال�لاع��ب مهند حكمي امليدالية
الف�ضية يف وزن .67
وج��اء الرتتيب النهائي للبطولة
على النحو ال��ت��ايل :جامعة امللك
عبدالعزيز امل��رك��ز الأول ،جامعة
امللك �سعود املركز الثاين ،جامعة
اجلوف املركز الثالث.

36
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صحة

دوليـة بمشاركة سعودية
دراسة ّ
مسيـالت الدم في
تثبت فعالية ّ
الحد من وفيات كورونا

�شاركت املدينة الطبية اجلامعية بجامعة امللك �سعود ،ممثلة بوحدة
الأبحاث ال�سريرية يف املدينة الطبية اجلامعية بفعالية يف درا�سة عاملية
حديثة مت ن�شر نتائجها هذا الأ�سبوع يف املجلة الطبية الربيطانية
 .BMJوهدفت الدرا�سة العلمية املقارنة �إىل معرفة �أثر م�سيـّـالت الدم
)�أدوية الهيبارين( التي تُ�ستخدم يوميـّـاً ملعظم املر�ضى يف امل�ست�شفيات
للتخفيف من م�ضاعفات مر�ض فريو�س كورونا امل�ستجد.
و�أو�ضح رئي�س الفريق البحثي ال�سعودي ا�ست�شاري جراحة الأوعية
الدموية يف املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم
اجلراحة يف كلية الطب باجلامعة امل�شرف العام على الدرا�سة يف
اململكة الدكتور م�ساعد بن حمود احلمزة �أن الدرا�سة �أجريت بناء
على ما �أثبتته الدرا�سات امل�سح ّيـة يف بداية اجلائحة من تعر�ض بع�ض
احلاالت امل�صابة بالفايرو�س للجلطات ال�شريان ّية والوريد ّية التي ت�ؤدي
�إىل م�ضاعفات �شديدة وخطرية.
وبني الدكتور احلمزة� ،أن الدرا�سة قارنت بني جمموعتني تلقت
�أحدها اجلرعات الوقائية املعتادة ملر�ضى امل�ست�شفيات ،فيما تلقى
املر�ضى يف املجموعة الثانية اجلرعات العالية امل�ستخدمة لعالج
املر�ضى بعد �إ�صابتهم بجلطات عموماً ،ووج��دت �أن الوفيات يف
جمموعة مر�ضى اجلرعات العالية �أقل من مر�ضى جمموعة اجلرعات
الوقائية للحاالت املتو�سطة امل�صابة بالفريو�س والذين لديهم ارتفاع
يف م�ستوى )د دامير( وهو جزء من الربوتني الذي ي�ساعد على تكون
اجللطات .و�أ�ضاف �أن مراكز الدرا�سة يف اململكة �شملت املدينة الطبية
بجامعة امللك �سعود كمركز رئي�س ،وم�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
بالريا�ض ،ومدينة امللك فهد الطبية بالريا�ض� ،شارك فيها 148
ً
مري�ضا بواقع ثلث العدد الكلي للمر�ضى امل�شاركني يف الدرا�سة عاملياً.
ونوه الدكتور احلمزة بجهود الفريق البحثي ،م�ؤكداً �أن هذه امل�شاركة
تدعم جهود القائمني على الأبحاث العلمية يف املجال الطبي .
يذكر �أن النتيجة املتميزة لهذه الدرا�سة قد ت��ؤدي �إىل تغيري يف
الربوتوكوالت العالجية للحاالت املتو�سطة امل�صابة بالفريو�س  ،وهم
املر�ضى الذين يدخلون امل�ست�شفى ب�سبب احلاجة �إىل الأك�سجني.

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

خل�ص باحثون �أمريكيون �إىل �أن ال��ه��واء امللوث ي�ؤثر �سلبا على
احليوانات املنوية لدى الرجال ،يف �أحدث اكت�شاف ب�ش�أن تداعيات
الهواء امللوث على �صحة الإن�سان.
وكانت �أبحاث علمية قد �أ�شارت �إىل �أن تلوث الهواء تزيد من خطر
الإ�صابة با�ضطرابات معينة ،ترتاوح من ال�سمنة �إىل ال�سكري.
�أما اجلديد يف هذا املجال ،فقد جاء يف درا�سة �أجراها باحثون يف
كلية الطب بجامعة مريالند الأمريكية� ،إذ �أظهرت �أن تلوث الهواء قلل
احليوانات املنوية لدى الفئران عن طريق �إحداث التهاب يف الدماغ.
وقال الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة ،زيكانغ ينغ�« :أظهرت النتائج
التي تو�صلنا �إلهيا �أن ال�ضرر الذي يت�سبب به تلوث الهواء ي�ؤدي على
الأقل �إىل تراجع �أعداد احليوانات املنوية ،وميكن عالجه عن طريق
�إزالة االلتهاب يف �أدمغة الفئران».
و�أ�ضاف �أن الأمر يظهر �أنه بو�سع العلماء تطوير عالجات ميكن �أن
تقلل من هذا اخلطر �أو تعاجله ب�شكل كامل.
وجاءت الدرا�سة اجلديدة يف �إطار امل�ساعي العلمية لفهم �أ�سباب
االنخفا�ض يف �أع��داد احليوانات املنوية لدى الرجال يف ال�سنوات
الأخرية .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن حواىل  92باملئة من �سكان العامل
يعي�شون يف مناطق يكون فيها م�ستوى اجل�سيمات الدقيقة يف الهواء
التي يقل قطرها عن  2.5ميكرومرت يتجاوز احلد الأدنى من معايري
ال�سالمة التي و�ضعتها منظمة ال�صحة العاملية.
وميكن �أن ي�أتي تلوث الهواء عن طريق عوادم لل�سيارات� ،أو انبعاثات
امل�صانع� ،أو حرائق الغابات وغريها .وخالل الدرا�سة ،اخترب الباحثون
جمموعتني من الفئرات ،تعر�ضت �إحداها للهواء امللوث والأخرى مل
تتعر�ض لها ،وبعد ذلك فح�صوا احليوانات املنوية لهذه احليوانات،
ليجدوا �أنها �أقل لدى تلك التي تعر�ض للهواء امللوث ،كما وجدوا التهابا
يف �أدمغتها .ولهذه الدرا�سة نتائج لها �آثار �أبعد من جمرد اخل�صوبة،
فهناك العديد من احلاالت املر�ضية ،مثل ارتفاع �ضغط الدم وال�سكري
و�أمرا�ض القلب التي ميكن �أن تنجم عن التهاب الدماغ ب�سبب تلوث
الهواء.
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علماء يكت�شفون م�سار تف�شي الزهامير يف الدماغ

توصلت دراسة حديثة إلى الكشف عن مسار
تفشي مرض الزهايمر في الدماغ.
وت��ع��د ال���درا����س���ة ال��ت��ي ن�شرت
ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف دوري������ة «���س��اي��ن�����س
�أدفان�سيز» الأوىل التي ت�ستخدم
معطيات ب�شرية لتقييم �سرعة
ال��ت��ط��ورات اجلزيئية ال��ت��ي ت���ؤدي
�إىل ه��ذا املر�ض التنك�سي ،ما من
�ش�أنه �أن ي�ؤثر على طريقة تطوير
العالجات.
و�أ�����ش����ارت ال���دار����س���ة �إىل �أن
تراكمات م��ن الربوتينات ال�سامة
يظن �أن��ه��ا وراء ت��راج��ع ال��ق��درات
الإدراكية املرتبط مبر�ض الزهامير،
ت�صل �إىل مناطق خمتلفة من الدماغ
وتتكد�س فيها على مدى عقود.
وت��ن�����س��ف ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج �أي�����ض��ا
الفر�ضية القائمة على �أن هذه
الرتاكمات تت�شكل يف موقع واحد
وت�ؤدي �إىل تفاعل ت�سل�سلي يف مواقع
�أخرى ،كما لوحظ عند الفئران.
وق���د تنت�شر ال�بروت��ي��ن��ات بهذه
الطريقة لكن ه��ذه الآل��ي��ة لي�ست
املحرك الرئي�سي النت�شار املر�ض،
بح�سب الباحثني.
وقال جورج ميزل عامل الكيمياء
يف جامعة كامربيدج الذي �شارك يف
�إعداد هذه الدرا�سة لوكالة «فران�س
بر�س» �إن «عن�صرين �أتاحا القيام
ب�أبحاث من هذا النوع� ،أوال حتليل
بيانات مف�صلة مت�أتية من الت�صوير
املقطعي بالإ�صدار البوزيرتوين (تي
�إي بي) ومعطيات متنوعة �أخرى من
جهة ،وتطوير من��اذج ح�سابية من
جهة �أخرى».
وا�ستند اخلرباء �إىل  400عينة
دماغية م�أخوذة بعد وفاة �أ�شخا�ص
م�صابني بالزهامير وم��ئ��ة �صورة
م��أخ��وذة بتقنية الت�صوير املقطعي
«ت���ي �إي ب���ي» �أج��ري��ت لأ�شخا�ص
م�����ص��اب�ين ب��امل��ر���ض ل��ت��ت��ب��ع ت��راك��م
بروتينات تاو.

وي�����ؤدي ت��راك��م ب��روت��ي��ن��ات «ت��او»
و�أخرى من نوع «�أميلويد بيتا» �إىل
م��وت اخل�لاي��ا ال��دم��اغ��ي��ة وتقل�ص
الدماغ ،ما يت�سبب خ�صو�صا بفقدان
الذاكرة والقدرة على �إجن��از مهام
يومية.
وي�����ش��ك��ل ال��زه��امي��ر وغ��ي�ره من
�أمرا�ض اخلرف �إحدى �أكرب امل�شاكل
املعا�صرة يف جمال ال�صحة العامة
لأن مر�ضاه يفقدون ا�ستقالليتهم،
ما ي�شكل عبئا نف�سيا على العائلة
وماليا على النظام ال�صحي.
وهي احلال خ�صو�صا يف البلدان
التي ت��زداد فيها �أع��داد الكبار يف
ال�سن� ،أي �أبرز الدول املتقدمة حيث
ينت�شر املر�ض على نطاق وا�سع بني
من تخطوا اخلام�سة وال�ستني من
العمر.
وي�صيب هذا املر�ض نحو ثالثني
مليون �شخ�ص على الأقل يف العامل،

وفق منظمة ال�صحة العاملية ،علما
�أن ه��ذا الرقم لي�س دقيقا �إذ من
ال�����ص��ع��ب التمييز ب�ين ال��زه��امي��ر
وغ��ي�ره م��ن �أن�����واع اخل����رف كتلك
الوعائية الأ�صل.
واكت�شف الباحثون �أي�ضا �أن الأمر
يتطلب خم�س �سنوات ليت�ضاعف
ع��دد الربوتينات امل�تراك��م��ة ،وهي
مدة «م�شجعة» ،بح�سب جورج ميزل
لأنها تظهر �أن اخلاليا الدماغية
قادرة على الت�صدي للو�ضع.
و�أو�ضح ميزل« :يف حال ت�سنّى لنا
تعزيز ق��درة اخلاليا قليال ،ميكننا
ت�أخري املر�ض ب�شكله اخلطر لفرتة
طويلة» .ويُ�صنف مر�ض الزهامير
ال��ذي كان الطبيب الأمل��اين �ألوي�س
الزهامير �أول من قام بتو�صيفه يف
بداية القرن الع�شرين ،باال�ستناد �إىل
«ت�صنيف براك» وقد خل�ص العلماء
�إىل �أن الأمر يتطلب قرابة  35عاما

لالنتقال من املرحلة الثالثة التي
تظهر فيها الأعرا�ض الطفيفة �إىل
املرحلة ال�ساد�سة الأكرث تقدما.
وت��ت��ب��ع ال�ت�راك���م���ات م�����س��ار منو
م���ط���ردا ،ل���ذا «ي�����س��ت��غ��رق امل��ر���ض
فرتة طويلة ليتجلّى وتتفاقم حالة
امل�صابني ب�سرعة» ،بح�سب ميزل.
وي����رغ����ب ال���ف���ري���ق يف ت��ط��ب��ي��ق
املنهجية عينها لدرا�سة الإ�صابات
ال��دم��اغ��ي��ة ال��ر���ض��ح��ي��ة واخل���رف
اجلبهي ال�صدغي الذي ت��ؤدي فيه
بروتينات «تاو» دورا �أي�ضا.
وتعليقا على الدرا�سة قالت �سارة
�إمياري�سيو م��ن املعهد الربيطاين
لأبحاث الزهامير يف بيان« :ن�أمل
�أن ت�ساعد هذه الدرا�سة ودرا�سات
الحقة يف توجيه ع�لاج��ات مقبلة
ت�ستهدف بروتينات تاو ،كي يت�سنى
�إب���ط���اء وت��ي�رة امل��ر���ض وم�����س��اع��دة
الأ�شخا�ص امل�صابني باخلرف»

ّ
دراسة تبرئ كورونا من مسؤولية التسبب
باضطراب خطير

ك�شفت درا���س��ة �أج��رت��ه��ا جامعة
«�أك�سفورد» �أن م�ؤ�شرات ا�ضطرابات
ما بعد ال�صدمة التي ظهرت بني
بع�ض العاملني يف الأطقم الطبية
خالل جائحة كوفيد -19قد تكون
مرتبطة ب�أمر �آخ��ر ح��دث يف وقت
�سابق من حياتهم.
ووفق الدرا�سة املن�شورة اجلمعة،
ف�إن نحو  75يف املئة من  103من

�أف����راد ال��ط��واق��م الطبية �شملتهم
الدرا�سة ،حتدثوا عن �صدمة غري
مرتبطة بعملهم خالل اجلائحة.
وقالت جينيفر ويلد ،املتخ�ص�صة
يف علم النف�س ال�سريري وقائدة
ف��ري��ق البحث« :يف  76باملئة من
العاملني الذين �أ�صيبوا با�ضطرابات
ما بعد ال�صدمة ،مل تكن الإ�صابة
مرتبطة باجلائحة و�إمن���ا ت�سببت

على الأرج��ح طبيعة العمل املرهقة
خالل اجلائحة يف زيادة الأعرا�ض
�أو �ص ّعبت التعايف منها».
و�أ���ض��اف��ت« :ك��ان��ت ه��ن��اك �أقلية
وا�ضحة بلغت  24يف املئة �أ�صيبت
با�ضطراب ما بعد ال�صدمة ب�سبب
جائحة كوفيد،»-19
وظ�����ه�����رت م������ؤ������ش�����رات ع��ل��ى
ا�ضطرابات ال�صدمات واالكتئاب

بني نحو  40يف املئة ممن �شملتهم
ال��درا���س��ة ال��ت��ي ك�شفت �أي�����ض��ا �أن
الإ�صابة با�ضطراب اكتئابي رئي�سي
كانت �أكرث احتماال خالل اجلائحة.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن ا�ضطراب
ما بعد ال�صدمات مرتبط بالقتال،
فقد يظهر �أي�ضا بني املدنيني بعد
ال���ك���وارث الطبيعية �أو التعر�ض
للإيذاء �أو غريها من ال�صدمات.

العدد  - 1412الأحد  2ربيع الآخر 1443هـ املوافق  7نوفمرب 2021م

تقنية

17
11

خطوات تجعلك بمأمن ..بحال سرقة أو ضياع هاتفك
�ضياع الهواتف الذكية قد ي�ؤدي
�إىل عديد املخاطر الأمنية ،نظرا
ملا يحمله عادة من ملفات وبيانات
�شخ�صية ،ت�صبح متاحة لأ�شخا�ص
�آخ���ري���ن يف ح����ال مل ي��ت��م ات��خ��اذ
�إج���راءات م�سبقة احتياطية متنع
ذلك.
وين�صح اخلبري يف جمال الأمن
الإلكرتوين يف خمرب كا�سبري�سكي
لأمن تكنولوجيا االت�صاالت ،دميرتي
غالوف ،م�ستخدمي الهواتف الذكية
ب�����ض��رورة ات��خ��اذ ت��داب�ير م�سبقا،
لتجنب عواقب غري �سارة قد تنتج
عن �ضياع الهاتف الذكي.
ومن �أهم هذه التدابري الت�أكد من
�أن اجلهاز مقفل ب�شكل جيد عن
طريق رمز الغلق ،وكذلك الت�أكد من
�إمكانية تدمري البيانات عن بُعد.
و�أو�ضح اخلبري يف جمال الأمن
الإكرتوين �أن «فقدان الهاتف الذكي
�أو �سرقته يحمل العديد من املخاطر
الأم��ن��ي��ة يف ح��ال ك��ان م��ن ال�سهل
الو�صول �إىل املعطيات والبيانات
ال�شخ�صية املتعلقة مثال بتطبيق
اخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت.
و�أ�شار اخلبري �إىل �أن ال�شخ�ص
املحتال والذي باتت بيده معطيات
�شخ�صية مهمة ميكنه �أن يهدد

املهاجم بحذفها �أو على العك�س من
ذل��ك ،التهديد بن�شرها واملطالبة
ب��ف��دي��ة ،م�ضيفا �أن ه���ذه لي�ست
كل ال�سيناريوهات التي ميكن �أن

حتدث.
رئي�س ق�سم تطوير �شبكة «بيالين»
لالت�صاالت� ،أليك�سي فريي�شاغني،
ق���ال ب����دوره �إن «م���ا ت��ع��ت�بره �أن��ت

بنف�سك معلومات ال قيمة لها على
هاتفك ميكن �أن ي�ستخدمها يف
ال��واق��ع املحتالون ���ض��دك �أو �ضد
الأ�شخا�ص الذين تتوا�صل معهم».

أمازون تصنع أول تلفاز لها ..مزود بأليكسا داخليًا

�أطلقت �أم����ازون �أول تلفاز من
�صنعها وه��و م��زود ب�أليك�سا داخل
اجل��ه��از ذات��ه ب�شكل م��دم��ج ،وه��ذا
يعني �أن��ك لن حتتاج ل�شراء جهاز
منف�صل لت�ستفيد م��ن مم��ي��زات
�أليك�سا.
ك��م��ا مي��ك��ن��ك ال��ت��ح��ك��م يف ه��ذا

التلفاز دون احلاجة ال�ستخدام جهاز
التحكم اخلا�ص به ،حيث ت�ستطيع
التحدث معه وتوجيه الأوام���ر له.
وت�أتي هذه اخلطوة كتطور ملا كانت
تقوم به �أمازون �ساب ًقا ،حيث كانت
تبيع �أجهزة � Fire TV Stickأو
 Cubesوه��ي حتتاج لتلفاز حتى

ت��ع��م��ل .وك��ان��ت ت��ت��ع��اون م��ع بع�ض
ال�شركات ل�صناعة �أجهزة التلفاز
حتى ت�ضع نظام  Fire TVاخلا�ص
بها فيه وجتعله متواف ًقا مع �أليك�سا.
ويختلف تلفاز  Omni Seriesعن
جميع الأجهزة التي قدمتها �أمازون
�ساب ًقا ،حيث ي ��أت��ي كتلفاز كامل

ولي�س قطعة تو�صل بالتلفاز.
كما ت�ستطيع التحكم يف التلفاز
م��ب��ا���ش��ر ًة ع�بر الأوام�����ر ال�صوتية
ودون احلاجة لأي �أدوات حتكم �أو
ال�ضغط على �أي �أزرار لألي�سكا.
وكنت حتتاج يف املا�ضي لل�ضغط
على زر �أليك�سا يف جهاز التحكم
اخلا�ص بك لتفعيل الأوامر ال�صوتية
اخلا�صة بها وا�ستقبال الأوام���ر.
ي�أتي تلفاز �أم��ازون بت�صميم مميز
دون �أي حواف ظاهرة ،كما ي�ستخدم
�شا�شة بدقة  4Kيف ت�صميم نحيف
للغاية يجعله خف ًيا .وجتد مع التلفاز
ج��ه��از حت��ك��م خ��ارج��ي خ��ا���ص ب��ه،
ولكن ميكنك اال�ستغناء عنه متا ًما
وا�ستخدام الأوام���ر ال�صوتية عرب
�أليك�سا.
وميتلك التلفاز �أربعة ميكروفونات
الل��ت��ق��اط ال�����ص��وت ،وت��وج��د ه��ذه
امليكروفونات يف اجلزء العلوي من
التلفاز ،وهي م�ستعدة دائ ًما اللتقاط
�صوتك.

يعاين العامل من ع��دد كبري من
الأخ��ط��ار البيئية املتنامية ،ولعل
�أبرزها هو خطر االحتبا�س احلراري
من ناحية ،وا�ستهالك موارد الوقود
الع�ضوي من ناحية �أخ���رى .وبعد
ال��ن��ج��اح ال���ذي حققته ال�سيارات
الكهربائية يف الأعوام الأخرية ،ف�إن
العامل حال ًيا يف حاجة للعمل على
الطائرات الكهربائية بوترية �أ�سرع.
وت�ستهلك الطائرات حال ًيا كمية
�ضخمة م��ن ال��وق��ود ،وذل���ك حيث
�إن طائرة بوينج  747على �سبيل
امل��ث��ال ت�ستهلك جالو ًنا ك��ام�ًل�اً من
الوقود لكل ثانية حتلّق فيها .ويف
ظل التوقعات التي ت�شري �إىل طريان
 8.2مليار �إن�سان �سنو ًيا بحلول عام
 2037ف�إن اخلطر يزداد.
ول����ذل����ك ف�������إن رواد جم����االت
الأب��ح��اث ،والعلماء ،وك��ذل��ك رواد
الأع��م��ال قد تبنوا حلم الطائرات
الكهربائية منذ �أواخر القرن التا�سع

ع�شر .وبالفعل ظهرت اجتهادات
ع��دي��دة ل��ل��ط�يران ب��االع��ت��م��اد على
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة .مب���ا يف ذل��ك
االعتماد على الألواح ال�شم�سية� ،أو
عرب نقل طاقة املوجات الدقيقة.
وم���ع م����رور ال��وق��ت وم���ع تطور
ال��ب��ط��اري��ات ب����د�أت ال��ط��ائ��رات يف
االعتماد على الطاقة الكهربية من
�أك�ث�ر م��ن ناحية� .إال �أن التحدي
الأك���ب��ر ك����ان امل����وازن����ة ب�ي�ن وزن
البطاريات ال�ضخم ،وب�ين قابلية
الطريان.
وذلك حيث �إن طائرة �ضخمة من
التي نراها اليوم حتتاج ملا ي�صل �إىل
 1.2مليون ب��اون��د م��ن البطاريات
لتتمكن م��ن احل�����ص��ول على نف�س
ال��ط��اق��ة ال��ت��ي حت�صل عليها من
املحركات التقليدية .وبطبيعة احلال
ف�إن هذا �أمر م�ستحيل.
حت��ت��اج ال��ب��ط��اري��ات لأن تكون
�أخف وز ًنا و�أكرث كفاء ًة حتى ميكننا

االعتماد عليها يف ت�شغيل الطائرات
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة� .إىل ج��ان��ب ت��وف�ير
م�ستويات االعتمادية الالزمة التي
توفرها حمركات االحرتاق الداخلي
التي يعتمد عليها حال ًيا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن بطاريات
�أيون الليثيوم هي البطاريات الأكرث
�شيوعا حال ًيا� .إال �أن العلماء يعملون
ً
م��ن��ذ ���س��ن��وات ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ب��دائ��ل
باالعتماد على عنا�صر كيميائية
�أخرى ،مثل ال�صوديوم.
ويف ال���وق���ت ال����ذي ت��ق��دم فيه
بطاريات �أيون الليثيوم طاقة بكثافة
 260واط/كج ف�إن �شركة CATL
قد جنحت يف تقدمي طاقة بكثافة
 160واط/كج باالعتماد على �أيون
ال�صوديوم ،مع �آمال يف الو�صول �إىل
 200واط/كج بحلول عام .2023
وت�أتي بع�ض البطاريات الأخرى
م��ع وزن �أخ��ف م��ن بطاريات �أي��ون
الليثيوم� ،إىل جانب اعتمادية �أكرب

ووق��ت ت�شغيل �أط���ول� .إال �أن��ه��ا ما
زالت يف مراحل التطوير الأوىل.
ول��ك��ن وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ف ��إن
عنا�صر االع��ت��م��ادي��ة والأم�����ان يف
ال��ط��ائ��رات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ا زال��ت
حتتاج لتطوير كبري .وذل��ك حيث
�إن ارت���ف���اع درج���ة ح����رارة �إح���دى
اخل�لاي��ا يف ب��ط��اري��ة� ،أو البطارية
بالكامل ،قد يجعل حرارتها تزداد
خ�صو�صا
لتتعدى امل�ستويات الآمنة.
ً
يف �أن��ظ��م��ة ال��ب��ط��اري��ات امل�صممة
لالحتفاظ بالطاقة لأط���ول فرتة
ممكنة.
وال ���ش��ك يف �أن ال���ط���ائ���رات
الكهربائية �ستواجه حتدي رئي�سي
تواجهه ال�سيارات الكهربائية حال ًيا.
وه��و م��وازن��ة امل�سافة م��ع ال�سرعة
وال�سعة اخلا�صة بالبطارية .حيث �إن
�شركة الطريان لن ت�سعد بكل ت�أكيد
عندما ينتهي �شحن البطاريات �أثناء
حتليق الطائرة.

مستقبل الطائرات الكهربائية يعتمد على تطور البطاريات

وا���ش��ار �إىل �أن الهواتف الذكية
باتت حتتوي على بيانات ومعلومات
ق��ي��م��ة وح�������س���ا����س���ة م���ث���ل ���س��ج��ل
املكاملات ،واملرا�سالت يف ال�شبكات

االج��ت��م��اع��ي��ة ،وتطبيقات ال�بري��د
الإل���ك�ت�روين ،وال�����ص��ور والفيديو،
وب���ي���ان���ات ال��ب��ط��اق��ة امل�����ص��رف��ي��ة،
وتطبيقات و�أنظمة الدفع البنكية.

اليابان ..تطوير إنسان آلي
يفكر مثل البشر تكنولوجيا
مت ّكن علماء يابانيون من ت�صنيع �أول �إن�سان �آيل «مفكر» قادر
على التحرك دون اال�صطدام باجلدران وجت��اوز �أي عراقيل
ويحتوي الإن�سان الآيل على خاليا ع�صبية ت�شبه املخ مت ت�صنيعها
داخ��ل املعمل ،وعندما يتم حتفيز اخلاليا كهربائياً ،ت�ستطيع
الآل��ة التحرك بنجاح وفعالية يف متاهة �صغرية .وق��د م ّكنت
تقنية ت�سمى «حو�سبة امل�ستودع املادي» الإن�سان الآيل من تف�سري
موجات املخ وتفادي العقبات على حد قول باحثني.
وقال هريوكازو تاكاها�شي ،الأ�ستاذ و�أحد امل�ؤلفني« :مت تكوين
تلك اخل�لاي��ا الع�صبية م��ن خاليا حية .وتعمل تلك اخلاليا
كم�ستودع مادي ي�ستطيع الكومبيوتر من خالله تكوين �إ�شارات
مت�سقة ومرتابطة».
ويذكر �أنها امل��رة الأوىل التي يتم فيها «تعليم» �إن�سان �آيل
الذكاء ،حيث متر الإ���ش��ارات على املعلومات اخلا�صة بالبيئة
املحيطة مع حتركه داخل املتاهة؛ ف��إذا انحرفت املركبة التي
تعمل بالذكاء ال�صناعي نحو االجت��اه اخلاطئ �أو �أ�صبحت يف
مواجهة طريق غري �صحيح ،يتم توزيع اخلاليا الع�صبية املوجودة
يف مزرعة اخلاليا بوا�سطة نب�ضات كهربائية .ويف �سل�سلة من
املحاوالت كان يتم تغذية الإن�سان الآيل بالإ�شارات با�ستمرار �إىل
�أن ينجز املهمة ويت ّمها.
وتعترب االلة دائرية ال�شكل ،وهي يف حجم راحة اليد .وقال
تاكاها�شي« :كان عملنا دلي ً
ال ي�ؤكد فكرة �أنه من املمكن ا�ستخدام
ن�سيج املخ كم�ستودع مادي» .ويفتح ذلك املجال �أمام ت�صنيع �آالت
قادرة على حل امل�شكالت من خالل التفكري مثل الب�شر .وقد
�أو�ضح تاكاها�شي ،مهند�س الكومبيوتر بجامعة طوكيو« :ت�شري
تلك النتائج �إىل �إمكانية توليد ال�سلوك املوجه بهدف دون �أي تعلم
جم�سد» .و�أ�ضاف:
�إ�ضايف من خالل �إر�سال �إ�شارات �إىل نظام
ّ
«ال ي�ستطيع الإن�سان الآيل ر�ؤية البيئة �أو احل�صول على معلومات
ح�سية �أخ��رى ،لذا يعتمد ب�شكل تام على النب�ضات الكهربائية
للمحاولة واخلط�أ».
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األخيرة
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ورشة حول التصوير
االحترافي باستخدام الجوال
كتبت� :سارة ال�سويداء
�أقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يوم الأربعاء  21ربيع الأول
1443هـ ور�شة عمل بعنوان«التوثيق بالت�صوير االح�ترايف با�ستخدام
اجل��وال» ،قدمتها الأ�ستاذة مو�ضي الري�س ،حيث بد�أت الور�شة ب�شرح
�أ�سا�سيات الت�صوير باجلوال ،وكيفية الت�صوير ب�شكل احرتايف ،ثم انتقلت
باحلديث عن قواعد التكوين تعريفها ،وكيفية التعامل معها ،وكيفية توزيع
العنا�صر بطريقة احرتافية ،و�شرحت �أ�سا�سيات التعامل مع الإ�ضاءة
وتوزيعها و�أهمها �إ�ضاءة ال�شم�س و�أوقات الت�صوير املنا�سبة ،ثم حتدثت
عن طريقة �أخذ الزوايا والإ�ضاءة ال�صحيحة بالت�صوير ،و�أهم �أنواعها،
وبعد ذلك انتقلت باحلديث عن �أهم �أنواع العد�سات يف كامريا اجلوال،
و�أي�ضاً �أه��م الربامج امل�ستخدمة يف تعديل ال�صور ،وختمت الور�شة
بالتطبيق العملي والإجابة على �أ�سئلة احل�ضور.

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

رئي�س اجلامعة خالل تد�شني ا�ستوديو الإبداع التابع لعمادة �ش�ؤون الطالب

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

عقد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور

خالد بن �إبراهيم احلميزي م�ؤخراً
�إجتماعاً ،بنائب رئي�س جامعة امللك

ع��ب��داهلل للعلوم والتقنية للتقدم
ال��وط��ن��ي اال���س�ترات��ي��ج��ي ال��دك��ت��ورة

مب�شاركة  94العبة ميثلن  6جامعات

جن���اح ي��و���س��ف ع�����ش��ري ،وبح�ضور
وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة غ��ادة بنت عبدالعزيز بن
�سيف .تركز اللقاء على اال�ستفادة
من الإمكانيات و امل���وارد البحثية
للجامعتني خلدمة البحث العلمي،
وت��وط��ي��ن��ه و ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إي��ج��اد
م��ب��ادرات لدعم العنا�صر البحثية
ال�شابة وتدريبها يف املراكز البحثية
للجامعتني.
حتدث الطرفان خالل الإجتماع
�إىل �أه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ة م��ن خ�لال
ف��ع��ال��ي��ات م�شرتكة ب�ين اجلانبني
ي�سلط فيها ال�ضوء على الأعمال و
املخرجات البحثية امل�شرتكة.
هدفت الزيارة لتعزيز التعاون بني
جامعة امللك �سعود ،وجامعة امللك
عبداهلل للعلوم والتقنية.

منتخب الجامعة «النسائي» يتوج ببطولة قدم الصاالت
ح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
بطولة �أول دوري كرة قدم �صاالت
للطالبات على م�ستوى اجلامعات
والكليات ال�سعودية ،التي نظمها
االحت������اد ال��ري��ا���ض��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات
ال�سعودية وا�ست�ضافتها جامعة امللك
�سعود ،ممثلة بعمادة �ش�ؤون الطالب
يف افتتاح مو�سمه الثاين للطالبات.
 وت���وج���ت م�����س��ت�����ش��ارة االحت����اد
ال��ري��ا���ض��ي للجامعات ال�سعودية
الدكتورة مزنة امل��رزوق��ي يف ختام

البطولة الفرق الفائزة ،حيث حل
ف��ري��ق ج��ام��ع��ة الأم��ي�رة ن���ورة بنت
ع��ب��دال��رح��م��ن يف امل���رك���ز ال��ث��اين
وجامعة الأمام عبدالرحمن الفي�صل
يف املركز الثالث.
وكان االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية قد د�شن انطالق املو�سم
الريا�ضي ال��ث��اين للطالبات مبقر
جامعة امللك �سعود ،و�أقيمت البطولة
على مدار ثالثة مب�شاركة  94العبة
ميثلن  ٦ج��ام��ع��ات ه��ي جامعات

الإم��ام حممد بن �سعود الإ�سالمية
وامللك �سعود ،والأم�ي�رة ن��ورة بنت
عبدالرحمن ،واحل��دود ال�شمالية،
واجلوف ،والفي�صل وكليات العناية
الطبية
اجلدير بالذكر �أن حفل افتتاح
البطولة �شهد ح�ضور وكيلة جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ل�����ش���ؤون ال��ط��ال��ب��ات
الدكتورة رغد بنت �سيف ورئي�سة
اللجنة الإ���ش��راف��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ادي
الريا�ضي الدكتورة مي املعمر .

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�صحة النف�سية نظمت مبادرة حركة ksu
 movementبكلية العلوم الطبية التطبيقية م�ؤخراً فعالية ريا�ضية
باجلري وامل�شي حل��وايل م�سافة  5كيلومرت ،و�سط م�شاركة �أك�ثر من
 50من من�سوبات اجلامعة ،وذلك باحلرم اجلامعي يف املدينة اجلامعية
للطالبات� .شمل برنامج الفعالية ت�سجيل امل�شاركات ثم القيام بتمارين
الإحماء والإنطالق يف امل�سار الريا�ضي املخ�ص�ص للجري ،و�ساهمت
املتطوعات يف تنظيم م�سار اجلري و ت�شجيع امل�شاركات بروح حما�سية ،
ويف نهاية الربنامج مت توزيع اجلوائز على الفائزات باملراكز الثالثة الأوىل
وجوائز حتفيزية جلميع امل�شاركات .اجلدير بالذكر ب�أن املبادرة تهدف �إىل
رفع م�ستوى الن�شاط البدين وتعزيز ال�صحة العامة لطالبات ومن�سوبات
جامعة امللك �سعود ون�ساء املجتمع .وكذلك تعزيز ثقافة منط احلياة
ال�صحية لزيادة �إنتاجية التح�صيل الدرا�سي والعمل داخل احلرم اجلامعي
من خالل تنفيذ العديد من الأن�شطة الريا�ضة واملبادرات النوعية .كما
ت�سعى املبادرة �إىل متكني قيادة املر�أة وم�شاركتها يف الأن�شطة الريا�ضية
وتعزيز الأن�شطة الريا�ضية للتنمية امل�ستدامة.
كما قدمت املبادرة عدداً من الأن�شطة الريا�ضية للتنمية امل�ستدامة من
خالل حملة الن�شاط البدين امل�ستدام «ريا�ضتي بيئتي»ومكتبة الأدوات
الريا�ضية ال�صديقة للبيئة ،وحازت املبادرة على املركز الأول يف ملتقى
�إجناز بجودة.2018

بعنوان اك�سب بها �أجر ًا

عميد التمريض تدشن حملة التبرع
بالدم بمقر الكلية

د�شنت عميدة كلية التمري�ض الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد حملة
التربع بالدم التي �أقامتها كلية التمري�ض بالتعاون مع بنك الدم باملدينة
الطبية اجلامعية وذلك يوم الثالثاء � 20أكتوبر 2021م وملدة ثالثة �أيام.
و�أ�شادت عميد الكلية الدكتورة مي الرا�شد بجهود بنك الدم باملدينة
الطبية اجلامعية وتعاونهم يف �إقامة احلملة مبقر الكلية ،بهدف توفري
وحدات الدم للمر�ضى املحتاجني �سواء املنومني �أو احلاالت الطارئة
وت�سهيل عملية التربع.
كما �أث��ن��ت على من�سوبي الكلية م��ن ط�لاب وم��وظ��ف�ين و�أع�����ض��اء
هيئة التدري�س ملبادرتهم وحر�صهم على العمل التطوعي واخل�يري
وا�ست�شعارهم بامل�س�ؤولية االجتماعية جتاه املر�ضى املحتاجني.
اجلدير بالذكر ب���أن احلملة ت�أتي بتوجيه من عميد الكلية لإتاحة
الفر�صة ملن�سوبي الكلية بامل�شاركة يف الأعمال التطوعية االجتماعية
والتي تعك�س التزام الكلية ومن�سوبيها يف امل�شاركة بالأعمال التي تخدم
املجتمع.

نقاش حول التفكير المكاني ..غدًا

تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات«�أفكر» عند الثامنة من م�ساء الغد ،حلقتها العا�شرة
بعد املئتني �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً
بعنوان«التفكري املكاين وتعلم الفيزياء Spatial Reasoning and
 »Physics Learningيقدمها الدكتور ماهر حممد ح�سني العرفج
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س العلوم بكلية الرتبية يف جامعة امللك في�صل،
وذلك عرب قاعات زوم االفرتا�ضية بالرابط التايل https://zoom. :
us/j/94055296604

