جتاوزت  38مليون ريال

صرف مكافآت طالب وطالبات الجامعة
بد�أت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل ،يوم الأربعاء املا�ضي �صرف املكاف�آت وبدل الإعاقة
للم�ستحقني من الطالب والطالبات املنتظمني بالف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي  1443هـ،
وذلك عن �شهر دي�سمرب لعام 2021م،حيث جتاوز مبلغ املكاف�آت  38مليون ريال.
العدد  - 1419الأحد  29جمادى الأوىل 1443هـ املوافق  2يناير 2021م
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تعد من �أقدم ماكتب عن تاريخ الدرعية..

عمادة شؤون المكتبات تكشف عن مخطوطة
«تاريخ نجد»

ك�شفت عمادة �ش�ؤون املكتبات،
بالتزامن مع اختيار الدرعية عا�صمة
الثقافة العربية  2030عن امتالك
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود خمطوطة
«تاريخ جند» مل�ؤلفها حممد بن عمر
الفاخري وابنه عبداهلل بن حممد
الفاخري.
وذكر وكيل عمادة �ش�ؤون املكتبات
الدكتور عبداهلل بن حمود املقرن �أن
العمادة حتتفظ بن�سختني من هذا
التاريخ املهم ،وتعد �إح��دى هاتني

الن�سختني من �أمت الن�سخ ورقمها
 ٤٨واملكتوبة باخلط النجدي الذي
ال يعتمد على �أي من قواعد اخلط
العربي ولون مدادها اللون الأ�سود
مع ا�ستخدام امل��داد الأحمر لبيان
ال�سنوات.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال رئ��ي�����س ق�سم
املخطوطات واملجموعات اخلا�صة
الأ�ستاذ حمد الغنام يت�ضح لقارئ
هذه املخطوطة التي �أبرزت �أحداث
ع��ام  ٨٥٠هجري «عند ق��دوم جد

الأ���س��رة احل��اك��م��ة م��ان��ع ب��ن ربيعة
امل��ري��دي على اب��ن عمه اب��ن درع»
ب��أن تاريخ الفاخري املكتوب مبني
على نظام احلوليات �أ���س��وة بغريه
من امل�ؤرخني حيث بد�أ تاريخه من
ع��ام  ٨٥٠هجري �إىل ع��ام وفاته
١٢٧٧ه��ج��ري ومن ثم ابنه �أمت ١١

�سنه �أخ����رى ت��ق��ري��ب�اً ووق���ف ع��ام
١٢٨٨هجري.
هذا وتعد خمطوطة«تاريخ جند»
من �أهم و�أندر املخطوطات ،وتعترب
مرجعا لكثري من امل�ؤرخني ال�سابقني
واحلاليني وم��ن �أق��دم ما كتب عن
ت�أ�سي�س وتاريخ الدرعية،

فتح باب الترشح لعمادتي
« اآلداب » و « طب األسنان »
�أعلنت اللجنة اال�ست�شارية الختيار عمداء الكليات واملعاهد وبناء على
توجيه معايل رئي�س اجلامعة عن فتحها باب القبول للرت�شيح ملن�صب عميد
كلية الآداب ،عميد كلية طب الأ�سنان؛ وذلك عن طريق التجديد للعميد
احلايل �أو التعوي�ض عنه ،وكذلك تقييم العميد احلايل والذي �سوف تنتهي
فرتة عمادته ،وذلك عن طريق الرابط التايل واملوجود يف موقع اللجنة
االلكرتوين ،https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection
على �أن يقفل باب الرت�شيح بنهاية يوم ال�سبت 1443/6/19هـ املوافق
2022/1/22م.
ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة �أمني �سر اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد
ال�سنيدي ،م�شرياً �إىل �أن اجلامعة ت�سعى �إىل اختيار الأف�ضل لهذه املنا�صب
القيادية.
وتود اللجنة تنبيه من يحق لهم الرت�شيح من اجلن�سني ح�سب تنظيم
�إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة امللك �سعود
الإطالع على ال�سمات املتوقعة يف املر�شحني ملن�صب عميد للكليات واملعاهد
يف جامعة امللك �سعود و�أنظمة و�إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات
و�إر�سال تر�شيحاتهم.
ودعت اللجنة وكالء ور�ؤ�ساء الأق�سام وجميع �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف الكليات املعلن عنها ،للم�شاركة يف تقييم �أداء عميد كليتهم عن طريق
من��وذج التقييم اخلا�ص بذلك ،علماً �أن التقييم متاح حتى يوم ال�سبت
1443/6/19هـ.
ويتطلب الدخول �إىل هذه ال�صفحة ا�ستخدام الربيد االلكرتوين اخلا�ص
بنطاق اجلامعة @ ،ksu.edu.saوكلمة ال�سر املرتبطة به ،حيث تقت�صر
�صالحية التقييم على وك�لاء الكلية ،ور�ؤ���س��اء الأق�سام ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الكليات املعنية.
و ت�ؤكد اللجنة ب�أن البيانات التي يت�ضمنها هذا التقييم �سيتم التعامل
معها مبنتهى ال�سرية ،ولن ت�ستخدم �إال يف �إجراءات املفا�ضلة بني املر�شحني
لعمادة الكلية.

الجامعة تجتمع بمركز األمير محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل بجامعة طوكيو

12

«�سناب ر�سالة اجلامعة»..

د.السحيباني :نسبة البطالة لمخرجات
«األغذية والزراعة» ال تتجاوز % 1
كتب :نورالدين حممد
�أك��د عميد كلية علوم الأغذية وال��زراع��ة بجامعة امللك
�سعود الدكتور نا�صر ال�سحيباين� ،أن ن�سبة البطالة بالن�سبة
ملخرجات الكلية ال تتجاوز الـ. ٪1
و�أو�ضح عميد الكلية يف حواره لـ «�سناب ر�سالة اجلامعة»
�أن عدد الطالب املقبولني يف الكلية و�صل �إىل  400طالب
وطالبة مبرحلة البكالوريو�س ،فيما يدر�س مبرحلة املاج�ستري
 300طالب وطالبة ،ويحتوي على  13برناجماً ،بينما ميثل
مرحلة الدكتوراة  160طالباً  ،على  11برناجماً.
و�أكد الدكتور ال�سحيباين ب�أن ن�سبة اخلريجني وتنا�سبهم مع الوظائف تعد جيدة،
معرتاً �أن هناك  3كليات معنية بالقطاع الزراعي والتغذية يف اململكة العربية ال�سعودية،
منوهاً ب�أنه يتم تدريب الطالب لدى القطاع اخلا�ص يف برنامج التعليم تعوين ملدة �ستة
�أ�شهر ،وحتت�سب �ضمن اخلطة الأكادميية ،وهنا يكت�سب الطالب مهارات عملية وخربة
ميدانية يف التعامل مع ال�سوق والعاملني فيه ،وكيف تتم الأعمال الزراعية بدء من
الزراعة وحتى الت�سويق.

03

ي�شكل �أكرث من  ٪33.3من طالب اجلامعة..

عميد التربية :قبول  442بالدراسات العليا
كتب :نور الدين حممد
�أك��د عميد كلية الرتبية الدكتور عثمان املنيع �أن عدد
املقبولني بكلية الرتبية بلغ  442طالب وطالبة يف الدرا�سات
العليا بكلية الرتبية للعام اجلامعي 1444 1443-هـ  ،مبا
يعادل ثلث عدد الطالب املقبولني يف الدرا�سات العليا على
م�ستوى اجلامعة.
و�أ�ضاف املنيع لـ«�سناب ر�سالة اجلامعة»�أن كلية الرتبية
�أ�صبحت يف الآونة الأخرية تركز على الدرا�سات العليا ب�شكل
�أ�سا�سي ،ولذلك طرحت  3برامج « الرتبية اخلا�صة ،الإدارة
الرتبوية ،الطفولة» الذي ي�ضم عدد كبري من الطالب ،ونتج عن ذلك اقبال كبري.

03
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مب�شاركة  98متدرب ومتدربة

اختتام ممارسي الجودة
واالعتماد األكاديمي
بالتعاون بني عمادتي التطوير واجل��ودة وتطوير املهارات ،وا�ستكماالً
ملتطلبات احل�صول على �شهادة ممار�س اجل��ودة� ،أختتم برنامج ممار�س
اجلودة واالعتماد الأكادميي ،وذلك يوم اخلمي�س 1443 /5 /19هـ بقاعات
عمادة تطوير املهارات باملدينة اجلامعية مب�شاركة  54متدربة ،ويف كلية
الآداب بالق�سم الرجال مب�شاركة  44متدرباً.
وي�أتي الربنامج لتقييم املهارات املكت�سبة للمتدربني من �أع�ضاء وع�ضوات
هيئة التدري�س ومدى ا�ستفادتهم من املعارف واملهارات التي قدمت لهم
م�ؤخراً خالل الربنامج التدريبي انتهاءاً باحل�صول على �شهادة «ممار�س
اجل��ودة واالعتماد الأك��ادمي��ي» ،حيث ت�ضمن الربنامج التدريبي �سل�سلة
متنوعة من الدورات التدريبية التي اُقيمت خالل الف�صل الدرا�سي الأول
من العام اجلامعي احلايل.
هدف الربنامج التدريبي �إىل دعم الربامج الأكادميية فيما يخ�ص اجلودة
واالعتماد الأكادميي وبناء قدرات من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة يف هذا
ال�ش�أن ،وت�أهيل �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س لتقدمي الدعم وم�ساندة
الربامج الأكادميية يف جمال اجلودة واالعتماد الأكادميي.
وي�أتي ذلك يف �إطار التعاون امل�ستمر بني عمادة التطوير واجلودة،
وعمادة تطوير املهارات ،وحر�صاً على االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر
الب�شرية العاملة يف جودة الربامج الأكادميية باجلامعة ،مما يعزز جودة هذه
الربامج وجودة خمرجاتها.

بني جامعتي «امللك �سعود» و« الإمارات»..

ندوة افتراضية حول الذكاء
االصطناعي

يف �إط��ار التعاون البحثي بني جامعة امللك �سعود وجامعة الإم��ارات
العربية� ،أقيمت يوم اخلمي�س 1443/4/13ه املوافق 2021/11/18م،
ندوة افرتا�ضية حول الذكاء اال�صطناعي ،وذلك �ضمن �سل�سلة الندوات
البحثية بني اجلامعتني� .شارك يف الندوة من جانب جامعة امللك �سعود
الدكتور جمدل �سفران الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم علوم الكمبيوتر من جامعة
امللك �سعود ،الذي �ألقى حما�ضرة بعنوان «الذكاء اال�صطناعي يف تخ�صي�ص
الرعاية ال�صحية والتعليم» ،فيما حتدث الدكتور نزار زكي� ،أ�ستاذ علوم
الكمبيوتر من جامعة الإمارات العربية يف حما�ضرته عن «التعلم الآيل».
ح�ضر الندوة عدد كبري من الباحثني والطالب من كال اجلامعتني ،و�أدار
اللجنة الأ�ستاذ �سلطان احلجي من جامعة الإمارات العربية.
اجلدير ذكره �أن الندوة تُعد الثالثة عرب الإنرتنت من �سل�سلة املحا�ضرات
التي تنظمها جامعة امللك �سعود وجامعة الإمارات العربية.
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إقامة اللقاء األول لمنتدى
اإلدارة العامة بـ «إدارة األعمال»

عقد ق�سم الإدارة العامة بكلية
�إدارة الأع���م���ال ،م����ؤخ���راً ال��ل��ق��اء
الأول ملنتدى الإدارة العامة ،حيث

يتمثل الهدف الأ�سا�سي للمنتدى
جمتمع �أك��ادمي��ي ن�شط
يف �إيجاد
ٍ
وفعال.

وخ�ل�ال ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل وتناق�ش
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
الأف��ك��ار وامل��ف��اه��ي��م واالط��روح��ات

املختلفة وامل�����س��ت��ج��دات يف حقل
الإدارة ال��ع��ام��ة ،بحيث ال يكون
االعتماد فقط على تقدمي وح�ضور
امل��ح��ا���ض��رات ،و�إمن���ا ال�سعي نحو
التعليم امل�ستمر ليتحول اهتمام
الطلبة من التعلم لغر�ض احل�صول
على ال��درج��ات وال��ت��ق��دي��رات �إىل
امل���ب���ادرة يف ا�ستك�شاف امل��ع��ارف
وم�شاركتها ،والبحث عن كل ما هو
ج��دي��د يف حقل الإدارة ،وحتليله
ومناق�شته ،ورب��ط��ه باملتغريات يف
ال��واق��ع الإداري ،وت��ك��وي��ن ���ص��ورة
وا���ض��ح��ة وم��وق��ف ن��ظ��ري فل�سفي
حول ما ينبغي عمله لتطوير العمل
احلكومي يف اململكة.
ح�ضر اللقاء الأول للمنتدى عدد
كبري م��ن �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
وط��ل��اب وط���ال���ب���ات امل��اج�����س��ت�ير
والدكتوراه يف الإدارة العامة.

د .الداغري يحصل على المرتبة األولى لتصنيف
العلماء والجامعات 2021م
ح�����ص��ل امل�����ش��رف ع��ل��ى كر�سي
امل�ؤ�شرات احليوية للأمرا�ض املزمنة
ال��دك��ت��ور نا�صر حممد ال��داغ��ري
ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س بق�سم
الكيمياء احليوية يف كلية العلوم،
على امل��رت��ب��ة الأوىل يف الكيمياء
احليوية ال�سريرية يف جامعة امللك
�سعود واململكة العربيه ال�سعودية
من منظمه الدليل العلمي لت�صنيف
ال��ع��ل��م��اء واجل��ام��ع��ات «Alper-
.»Doger Scientific Index
�صنف الدكتور الداغري ك�أحد
و ُ
اخل�براء العامليني لعام 2021م يف
�أمرا�ض نق�ص املكمالت الغذائية من
منظمة «»The Expertscape
وه����ي م��ن��ظ��م��ة ت���ق���وم بت�صنيف
العاملني يف املجال الطبي والعلمي
واملنظمات من خالل اخلربه الطبية
ال�سريرية وع��دد البحوث املن�شوره
يف تخ�ص�صات معينة.
و �أدرج������ت ج��ام��ع��ة ���س��ت��اف��ورد
الأمريكية الدكتور د.نا�صر الداغري
�ضمن قائمة �أك�ثر  2٪من العلماء
امل�ؤثرين على م�ستوى العامل لعام

2021-2020م.
و�أ�شار الدكتور نا�صر الداغري
�أن هذه اجلوائز هي ترجمة للجهود
التي بذلها �أع�ضاء كر�سي امل�ؤ�شرات
احليوية وامل�ست�شارين واملتعاونني
يف هذه الدرا�سات خالل ال�سنوات
املا�ضية.

اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��دك��ت��ور
ال��داغ��ري ح�صل على ج��ائ��زة �إب��ن
�سينا للخدمة املتميزة 2021م من
اجلمعية اخلليجية لأمرا�ض الغدد
ال�صماء وال�سكري يف � 9أكتوبر
2021م ،وذلك لإ�سهاماته العلمية
املتميزة واال�ستثنائية يف النهو�ض

بالعلوم ال�سريرية والغدد ال�صماء
وداء ال�����س��ك��ري يف م��ن��ط��ق��ة دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،وق��دم
الداغري « »506بحث علمي خالل
م�سريته العلمية التي دخل دائرة
ال�ضوء فيها منذ عام 2004م حتى
الآن ،.
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تابع معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر� ،سري �أداء الإختبارات بكلية ال�سياحة والآثار
ملعرفة مدى انتظامها والتزام الطالب بالإجراءات االحرتازية والتي تتم وفق �أعلى التدابري واالحرتازات الوقائية

برعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي..

تكرم الفائزين بجائزة القصبي للتميز في الهندسة المدنية
في دورتها السادسة

ن���ي���اب���ة ع����ن م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران بن
عبدالرحمن العمر ،رع��ى وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن �إبراهيم
احلميزي م�ؤخراً حفل جائزة
الق�صبي للتميز يف الهند�سة املدنية
�ضمن دورتها ال�ساد�سة بح�ضور
عميد كلية الهند�سة الدكتور م�ساعد
العواد ،واملهند�س طارق بن عثمان
الق�صبي ،بالإ�ضافة �إىل ع��دد من
املهتمني بهذا املجال.
ويف ب��داي��ة احل��ف��ل ،رح��ب وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،باحل�ضور وقال « �أحييكم
ال��ي��وم جميعاً يف ج��ام��ع��ة ال��وط��ن
جامعة امللك �سعود ،فهاهو ق�سم
الهند�سة املدنية بكلية الهند�سة
ت�سعد با�ست�ضافتها وتنظيمها
وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا ب��ج��ائ��زة املهند�س
طارق الق�صبي للتميز يف الهند�سة

املدنية يف دورتها ال�ساد�سة والتي
ت�أتي تـ�أكيداً على العالقة املتميزة
ب�ي�ن اجل��ام��ع��ة و�أح�����د خريجيها
املتميزين الذي له ا�سهامات مميزة
يف جماالت خمتلفة.
وق�����ال د.احل���م���ي���زي « ج��ائ��زة
املهند�س طارق الق�صبي للتميز يف
الهند�سة املدنية لها دور كبري يف
دعم البحث العلمي ورف��ع م�ستوى
ج��ودت��ه وت��ع��ظ��ي��م �أث����ره يف خدمة
املجتمع ولقد ك��ان يل ال�شرف �أن
�أك��ون ممن �شارك يف هذه اجلائزة
منذ بداياتها م�ضيفاً �سعادته من
امل�����ش��ارك��ة ال��وا���س��ع��ة للباحثني من
داخل وخارج اجلامعة وم�ساهمتها
يف دعم الكوادر الب�شرية البحثية
باململكة وت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى اختيار
ال��ب��ح��وث الأ���س��ا���س��ي��ة والتطبيقة
املت�صلة مبجاالت الهند�سة املدنية
ال��ت��ي ت��خ��دم جمتمعنا واقت�صادنا
الوطني.

ودع��ا وكيل اجلامعة للدرا�سات
والبحث العلمي اجلميع من �أفراد
وم���ؤ���س�����س��ات ل��ت��ق��دمي م���ب���ادرات
مم��اث��ل��ة ت�����س��ه��م يف دع����م ال��ب��ح��ث
العلمي وت�شجيع الباحثني يف جميع
امل��ج��االت واجل��ام��ع��ة ت��رح��ب بهذه
امل�ساهمات من خالل قنوات متعددة
منها مكتب ال��ع�لاق��ات ال�صناعية
وتطوير الأعمال ومركز اخلريجني
ومركز اخلدمة املجتمعية.
ويف ختام كلمته قدم د.احلميزي
�شكره لعمادة كلية الهند�سة ولإدارة
ق�سم الهند�سة امل��دن��ي��ة وللزمالء
امل�شاركني يف تنظيم اجلائزة على
جهودهم ،مقدماً تهنئته للفائزين،
م��ع��ت�براً �أن جميع م��ن ���ش��ارك يف
اجناح هذه اجلائزة ،و�أ�سجل �شكري
وامتناين العميق للمهند�س طارق
الق�صبي على اهتمامه وحر�صه
على خدمة تخ�ص�صه من خالل هذه
اجلائزة ولي�س م�ستغربا هذا الوفاء

منه.
ه��ذا وق��د تناف�س على اجلائزة
�أك�ثر من  35بحثاً وب��راءة اخ�تراع،
ح��ي��ث ح�����ص��ل ع��ل��ى امل��رك��ز الأول
الدكتور فار�س حممد �أحمد من�شي
 ،فيما ح�صل على امل��رك��ز الثاين
الدكتور بهاء خطيب ،وج��اء املركز
الثالث من ن�صيب الدكتور حممد
بن علي بن حممد الها�شمي
اجل��دي��ر بالذكر �أن املهند�س
طارق الق�صبي هو �أحد خريجي
ق�سم الهند�سة امل��دن��ي��ة بجامعة
امل��ل��ك �سعود �سنة  ١٩٧٦ووف��اء
منه جلامعة امللك �سعود و�إمياناً
مب�����س��ؤول��ي��ت��ه االج��ت��م��اع��ي��ة جتاه
اجلامعة والبحث العلمي �أ�س�س
اجلائزة التي خ�ص�صها للباحثني
واملهند�سني على م�ستوى اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة لأف�����ض��ل
ثالثة بحوث تطبيقية يف فروع
وم�سارات الهند�سة املدنية.

د .الحميزي :الجائزة لها دور كبير في دعم البحث العلمي ورفع مستوى
جودته وتعظيم أثره في خدمة المجتمع

رئيس القسم القنصلي لسفارة أوكرانيا
في زيارة لجامعة الملك سعود

زار ال�سيد ن��زار بندر رئي�س الق�سم القن�صلي يف ال�سفارة الأوكرانية
بالريا�ض يوم اخلمي�س 1443/5/19ه املوافق 2021/12/23م ،جامعة
امللك �سعود ،وكان يف ا�ستقباله وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور حممد النمي ،و وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور خالد احلميزي ،وعميد معهد امللك عبد اهلل للبحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية الدكتور عبد اهلل الثابت ،وم�ساعد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي للمبادرات النوعية الدكتور نا�صر العريفي ،وامل�شرف
على �إدارة التعاون الدويل والتو�أمة العلمية العاملية الدكتور مـزيد بن م�شهور
الرتكاوي.
ناق�ش اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي والبحث
العلمي والتدريب الأكادميي ،وزيادة فر�ص التعاون بني اجلامعات امل�صرية
واجلامعات الأوكرانية ،كما مت التطرق �إىل عدد من الق�ضايا التي تهم
الطرفني والأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى اجلامعة لتحقيقها يف �ضوء
ر�ؤية اململكة .2030

د.الصالحي يستقبل مدير الفعاليات
العالمية بشركة صلة

ا�ستقبل عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين بجامعة امللك �سعود
الدكتور طارق بن علي ال�صاحلي �صباح يوم الإثنني 1443/5/23هـ مبكتبه
مدير الفعاليات العاملية ب�شركة �صلة لإدارة وتنظيم الفعاليات الأ�ستاذ
عدنان خري اهلل.
تباحث الطرفان �سبل التعاون امل�شرتك بني اجلانبني يف جمال الت�سويق
واال�ستثمار .

436

التعليم

جامعة الملك عبدالعزيز تبرم
اتفاقية مع «أيدم» لتأهيل
 1500سعودي
�أب��رم��ت جامعة امللك عبدالعزيز بجدة اتفاقية �شراكة
ا�سرتاتيجية لبناء جمتمع معريف وتعزيز التكامل امل�شرتك
يف جماالت هند�سة البيانات والذكاء اال�صطناعي مع �شركة
الذكاء اال�صطناعي  AIDMوذل��ك بهدف ت�أهيل �أك�ثر من
� 1500سعودي يف هند�سة البيانات والذكاء اال�صطناعي.
�أبرم االتفاقية ك ٌل من رئي�س جامعة امللك عبدالعزيز الأ�ستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ورئي�س جمل�س �إدارة
�شركة الذكاء اال�صطناعي  AIDMحممد بن �صالح العبيدي
وذلك مبقر جامعة امللك عبدالعزيز.
ت�شمل االتفاقية بناء القدرات يف جمال هند�سة البيانات
والذكاء اال�صطناعي ،و�إج��راء البحوث العلمية والدرا�سات
الهند�سية والتطبيقية يف جم��ال هند�سة البيانات والذكاء
اال�صطناعي ،ف�ضال ع��ن ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة الهند�سية
والتطبيقية الدورات التدريبية وال�شهادات االحرتافية ،وتقدمي
الربامج الأكادميية والدورات التدريبية وال�شهادات االحرتافية
من خالل التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد والتعليم املدمج.
وتت�ضمن اتفاقية ال�شراكة اتاحة الفر�ص لطالب اجلامعة
يف التدريب ال�صيفي وال��ت��ع��اوين وم�شاريع التخرج لطلبة
البكالوريو�س و الدرا�سات العليا ،ف�ضال عن �إتاحة الفر�صة
لطالب الدرا�سات العليا يف بحث ودرا�سة وتطبيق امل�شاريع
البحثية يف جمال هند�سة البيانات والذكاء اال�صطناعي.
وت�شمل االتفاقية تعزيز امل�شاركة يف الأن�شطة وامل�ؤمترات
وال���ن���دوات وامل��ع��ار���ض وت��ب��ادل امل����واد العلمية واخل��دم��ات
اال�ست�شارية يف جمال هند�سة البيانات والذكاء اال�صطناعي.
يذكر ب��أن اتفاقية ال�شراكة بني جامعة امللك عبدالعزيز
و�شركة الذكاء اال�صطناعي ت�أتي جت�سيداً للنه�ضة ال�شاملة
التي تعي�شها اململكة العربية ال�سعودية على جميع الأ�صعدة،
وا�ستناداً لر�ؤية اململكة 2030م التي �أكدت على بناء اقت�صاد
للمملكة قائم على املعرفة والبيانات ،وتو�سيع نطاق متكني
االبتكار واالب��داع من خالل برامج هند�سة البيانات والذكاء
اال�صطناعي.

وزارة التعليم :
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وزارة التعليم تعلن عن تخصيص  15مقعدًا في
الزمالة الطبية بمستشفيات الشارتيه بألمانيا

�أع��ل��ن��ت وزارة التعليم م��ؤخ��را
ع����ن ب������دء ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 15
مقعداً تدري�سياً لتدريب الطلبة
لل�سعوديني يف ال��زم��ال��ة العامة
ب�ب�رن���ام���ج (الإق�����ام�����ة ال��ط��ب��ي��ة)
مب�ست�شفيات ال�شاريتيه يف �أملانيا،
وذلك حتى يوم 2022 / 1 / 15م
ال�����س��اع��ة  12ظ���ه���راً م���ن خ�لال
الرابط الإل��ك�تروينhttps:// :
. ksp.moe.gov.sa

اعتماد الدليل اإلرشادي
لمدير المدرسة والمنسق في
نظام مسارات الثانوية العامة
اعتمدت وزارة التعليم تفعيل الدليل الإر�شادي ملدير املدر�سة
يف نظام م�سارات الثانوية العامة ،والدليل الإر�شادي ملن�سق
امل�سارات ال��ذي مت �إق��راره يف بداية العام الدرا�سي احلايل
بتطبيق ال�سنة الأوىل امل�شرتكة للمرحلة الثانوية يف جميع
املدار�س احلكومية والأهلية ،ومدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي،
واملدار�س ال�سعودية يف اخل��ارج ،واملدار�س الليلية ،ومدار�س
تعليم الكبريات؛ لتح�سني خمرجات العملية التعليمية وفق
ر�ؤية اململكة  ،2030وربط خمرجات التعليم باحتياجات �سوق
العمل.
وي�أتي ذلك يف �إطار �إقرار التقومي الدرا�سي لعام 1443هـ،
وقرار معايل وزير التعليم ب�إن�شاء الربنامج التنفيذي لتطوير
امل�سارات واخلطط الدرا�سية والأكادمييات� ،إىل جانب اخلطة
الدرا�سية لنظام امل�سارات ومناهجه املطورة ،حيث طبقت
التعليم بداية من الف�صل الدرا�سي الأول يف العام الدرا�سي
احلايل م�سارات الثانوية العامة ،بدخول الطالب والطالبات
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،التي يتم خاللها عمليات القيا�س
والتوجيه للطلبة ،على �أن ي��ب��د�أون يف العام املقبل حتديد
واختيار التخ�ص�صات املنا�سبة ملهاراتهم وقدراتهم ما بني م�سار
عام و�أربعة م�سارات تخ�ص�صية ،هي :م�سار علوم احلا�سب
والهند�سة ،وم�سار ال�صحة واحلياة ،وم�سار �إدارة الأعمال،
وامل�سار ال�شرعي ،وامل�سارات التي اختاروها يف ال�صف الثاين.
وت�سعى وزارة التعليم م��ن خ�لال تطبيق نظام م�سارات
الثانوية العامة �إىل احلد من الفاقد التعليمي ،ورفع معدالت
التوظيف بني �أبناء الوطن ،و�صقل امل��ه��ارات مبا يت�سق مع
الثورة ال�صناعية الرابعة ،وكذلك الك�شف املبكر عن اهتمامات
وق��درات الطلبة وفقاً للفروق الفردية بينهم لتوجيه الطلبة
املتميزين نحو امل�سارات املتخ�ص�صة ،و�صقل املهارات اللغوية
لديهم� ،إىل جانب �إلغاء ال�سنة التح�ضريية يف اجلامعات،
وتر�شيد الإنفاق اجلامعي ،وتر�شيد القبول يف التخ�ص�صات
النظرية باجلامعات ،و�إع��داد املتعلم للحياة ومهارات القرن
احلادي والع�شرين� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف رفع �أداء الطلبة
يف االختبارات الوطنية والدولية.

وي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل تدريب
ال���ط���ل���ب���ة ال�������س���ع���ودي�ي�ن يف 12
تخ�ص�صاً طبياً منها :التخدير،
طب الأع�صاب ،جراحة الأع�صاب،
امل�سالك البولية� ،أم��را���ض الكلى،
�أم�����را������ض اجل����ه����از ال��ه�����ض��م��ي،
اجل����راح����ة� ،أم����را�����ض ال��ن�����س��اء /
التوليد ،طب الأطفال مبا يف ذلك
ط��ب الأط���ف���ال ح��دي��ث��ي ال����والدة،
الأ�شعة ،علم الأورام� ،إ�ضاف ًة �إىل

 3مقاعد يف تخ�ص�صات �أخ��رى
خم��ت��ل��ف��ة .وا����ش�ت�رط���ت ال�����وزارة
ل��ل��ت��ق��دمي ع��ل��ى ال�ب�رن���ام���ج �إن��ه��اء
م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س بتقدير
جيد ج��داً على الأق��ل ،واحل�صول
ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ال��ت��خ � ّرج الر�سمية،
وال�����س��ج��ل الأك����ادمي����ي ،وم��ع��ادل��ة
ال�شهادة من جهة االخت�صا�ص �إذا
كانت ���ص��ادرة م��ن م�ؤ�س�سة خ��ارج
اململكة ،مع تو�ضيح التخ�ص�ص يف

ال�سرية الذاتية وا�ستمارة التقدمي،
وا�ستكمال ال��وث��ائ��ق يف ا�ستمارة
التقدمي م�شتمل ًة على ال�شهادات
الأك���ادمي���ي���ة وامل��ه��ن��ي��ة و���ش��ه��ادة
الت�صنيف املهني م��ن قبل الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
وال�سجل الأك��ادمي��ي والتو�صيات،
ون�سخة من جواز ال�سفر وال�ضمان
امل����ايل ب��ت��اري��خ ح��دي��ث م���ن جهة
االبتعاث للموظف.

«السالمة أوال» ندوة علمية
في جامعة األميرة نورة

ع��ق��دت �إدارة ب��رن��ام��ج «�صحة
ن��ورة» ،وبالتعاون مع كلية ال�صحة
وعلوم الت�أهيل ،يف جامعة الأمرية
ن��ورة بنت عبدالرحمن ،م��ؤخ��را،
ن���دوة علمية ب��ع��ن��وان « ال�سالمة
�أوالً» ،ا�ستهدفت �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س وغريهم من املخت�صني
واملهتمني يف املجال.
وت���ه���دف ال���ن���دوة �إىل زي����ادة
الوعي بني احل�ضور حول ال�سالمة
يف البيئة الداخلية واخل��ارج��ي��ة،
والت�أكيد على �أف�ضل املمار�سات يف
جم��ال ال�سالمة من خ�لال :كيفية
املحافظة على ال�سالمة ال�شخ�صية

يف املنزل ،و�أ�ساليب �إدارة ال�سالمة
النف�سية ،وال�سالمة ال�شخ�صية يف
ٍ
كتحد
بيئة العمل ،و»ال��ك��ادم��ي��وم»
جديد ل�سالمة الأغذية.
وتناولت الندوة تبادل اخلربات
يف جم���ال ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات العملية
ل��ل�����س�لام��ة ،ودوره��������ا امل���ه���م يف
املحافظة على ال�صحة و�سالمة
�أفراد املجتمع.
و�أدارت نقا�ش الندوة ،الدكتورة
نوف الرقيباء ،رئي�سة ق�سم علوم
ال�����ص��ح��ة ،بكلية ال�����ص��ح��ة وع��ل��وم
ال��ت ��أه��ي��ل ،ومب�����ش��ارك��ة ع���دد من
ع�ضوات هيئة التدري�س بالق�سم

وهن :الدكتورة ملياء فياله ،تخ�ص�ص
ال�صحة العامة والطب االجتماعي
والوقائي .الدكتورة عظمى زايدي،
تخ�ص�ص علم النف�س الإكلينيكي.
الدكتورة طرفة الإبراهيم� ،أ�ستاذ
م�شارك يف التغذية الإكلينيكية
الدكتورة عائ�شة �صفوت� ،أ�ستاذ
م�ساعد يف تخ�ص�ص الطب املهني
ال��ب��ي��ئ��ي .وبينت يف ه��ذا ال�ش�أن
رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ت��ع��زي��ز ال�����ص��ح��ة،
ال��دك��ت��ورة نهلة ب��اوزي��ر؛ �أنّ ه��ذه
اجل���ه���ود ت����أت���ي ���ض��م��ن م�����ش��ارك��ة
اجلامعة يف حتقيق �أه��داف ر�ؤي��ة
اململكة  2030نحو جمتمع حيوي،

وت��ع��زي��ز ال��وق��اي��ة ���ض��د امل��خ��اط��ر
ال�صحية والبيئية ،من خالل ن�شر
ال��وع��ي ح��ول ال�سالمة ،وت�شجيع
من�سوبات اجل��ام��ع��ة لتبني منط
حياة �صحية خالية من املخاطر.
وي�أتي عقد هذه الندوة ات�سا ًقا
مع هدف جامعة الأمرية نورة بنت
عبد الرحمن اال�سرتاتيجي «حياة
وانعكا�سا
جامعية داعمة لل�صحة»،
ً
مل��ك��ان��ت��ه��ا ك������أول م��دي��ن��ة جامعية
�سعودية وعربية م��ع��ززة لل�صحة
على م�ستوى اجلامعات ،ومن��وذج
رائ����د ،وم���ن���ارة يف م��ف��ه��وم تعزيز
ال�صحة.
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التربية تعقد لقاء حول «مواقع التواصل االجتماعي
في تعزيز اللغة العربية وخدمتها»
ق��دم��ت وح���دة ال��ع�لاق��ات العامة
والإع�لام بكلية الرتبية بالتعاون مع
امل��رك��ز ال�ترب��وي للتطوير والتنمية
املهنية لقاء مبنا�سبة اليوم العاملي
للغة العربية ،حتت �شعار «دور مواقع
التوا�صل االجتماعي يف تعزيز اللغة
العربية وخدمتها» مب�شاركة نادي
نب�ض الرتبية وع���ددًا من الأق�سام
باليوم العاملي للغة العربية.
وناق�ش اللقاء الذي �أدارته الدكتورة
جلو�س القحطاين� ،إعالن  18كانون
الأول (دي�سمرب) يو ًما عامل ًيا للغة
العربية ال��ذي تقرر االح��ت��ف��ال بها
يف ه��ذا ال��ت��اري��خ؛ لأن��ه ال��ي��وم ال��ذي
�أ�صدرت فيه اجلمعية العامة للأمم
املتحدة قرارها رقم  3190يف كانون
الأول /دي�سمرب عام  ،1973والذي
يقر مبوجبه �إدخ���ال اللغة العربية
�ضمن اللغات الر�سمية ولغات العمل
يف الأمم املتحدة .بعد اقرتاح قدمته
اململكة العربية ال�سعودية واململكة
املغربية خالل انعقاد ال��دورة 190
للمجل�س التنفيذي ملنظمة اليون�سكو.
وتطرق اللقاء ال��ذي �شارك فيه

ك ً
ال من �أ.د� /صالح بن عبد العزيز
الن�صار والدكتورة ح�صة بنت زيد
امل��ف��رح دع��م ر�ؤي���ة اململكة 2030
العناية باللغة العربية باعتبارها
مكونا �أ�صيال للهوية الوطنية ومن

ه��ذا املنطلق تتوجه كلية الرتبية
لأمهات امل�ستقبل ومعلماته لتعميق
الفهم والتخاطب مع ال�صغار منذ
والدتهم باللغة العربية ت�أكيدا لهويتهم
الإ�سالمية والوطنية وحفاظا على

وجود اللغة العربية.
وقد �شاركت كلية الرتبية احتفا ًء
واحتفاالً بهذه املنا�سبة ،ممثلة بعميد
كلية الرتبية الدكتور عثمان حممد
املنيع الذي حتدث قائ ً
ال :نفخر �أن
نكون من املنت�سبني اىل اللغة العربية،
لغة ال��ق��ران الكرمي التي هي �أروع
لغات الأر���ض و�أقدرها على التعبري
البليغ ،اللغة التي جتمع امل�سلمني
على اختالف منابتهم و�أماكنهم لأداء
عباداتهم  ,حتمل يف طياتها تاريخا
جم��ي��داً للعرب وامل�سلمني وتر�سم
م�ستقبال يعيد لها من جديد هيبتها
ومكانتها.
كما حتدثت وكيلة كلية الرتبية
الدكتورة �سارة بنت عبداملح�سن بن
�سعيد مبنا�سبة اليوم العاملي للغة
العربية ،قائلة :ان لغتي لغة القر�آن
لغة الإع��ج��از وال��ف��خ��ر واالع��ت��زاز،
حم��ف��وظ��ة ب��ح��ف��ظ ال����ق����ر�آن ،وه��ي
�صاحلة لكل زمان ومكان وفيها من
ال�سحر والف�صاحة والبالغة والبيان
ماال جتده يف �أي اللغات على خمتلف
الأزمان.

«معجزة نبوية» ..

دراسة :الهدايا تقلل مخاطر اإلصابة باألزمات القلبية
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يقبل الهدية ،ويحث عليها ،قائ ً
ال:
“تهادوا؛ ف���إن الهدية تُ� ِ
�ذه��ب وحر
ال�صدر”� -أي الغل واحلقد. -
�أثبتت درا�سة حديثة �أجراها علماء
النف�س بجامعة كاليفورنيا  ،حيث
تو�صلوا �إىل �أن ال�شخ�ص الذي مينح
الهدايا للآخرين يتمتع بقلب �صحي
�أف�ضل من غريه.
وب�سبب نتائج الدرا�سة ف�إن النتائج
ت�شري �إىل �أن تقدمي الهدايا للأ�صدقاء
والعائلة قد ي�ساعد يف تقليل خماطر
الإ�صابة بالأزمات القلبية وال�سكتات
الدماغية.
وكانت درا�سات �سابقة قد �أثتت �أن
العطاء ميكن �أن يفيد احلالة املزاجية
والرفاهية العقلية من خالل حت�سني
احرتام الذات ،لكن باحثون بجامعة
كاليفورنيا �أرادوا معرفة ما �إذا كان
ذلك مفيدًا للقلب �أم ال.
وقد اختار الباحثون 90 ،طال ًبا
جامع ًيا وعر�ضوهم �أوالً ملوقف مرهق
– و�أخربوهم �أن لديهم دقائق فقط
للتح�ضري خلطاب كان عليهم �إلقاءه

قــــــــــــــــرأت لك..
األطفال واإلعالم نظرة عالمية
امل�ؤلفDanfa Lemish :
املرتجم :عبد الإله عبد اهلل اجلا�سر

ِ
ملختلف
الكتاب بني َد َّفتيه �صور ًة �شامل ًة
ير�سم هذا
ُ
ُ
أ�ساليب النقد َّيةِ والنوع َّيةِ
ةِ
التقاليدِ
ل
وا
،
ي
النظر
ِ
َّ
والكم َّيةِ حول ت�أثري و�سائل الإعالم على الأطفال؛
فهو يجم ُع بني علم النف�س التنمويِّ  ،والدرا�سات
اج��ت��م��اع ال��ط��ف��ول��ة،
ال���ث���ق���اف���ي���ة ،وع��ل��م
وال��������درا���������س��������ات
ال�������ص���ح���ي���ة؛ مم��ا
يُ�س ِّهل َف ْه َم الأدوارِ
ال�����ت�����ي ت���ل���ع���بُ���ه���ا
�ل�ام
و���س��ائ � ُل الإع� ِ
يف ال���ط���ب���ي���ع���ة
املتغرية للطفولة
يف جميع �أنحاء
ال�����ع�����امل ،ك��م��ا
يُغطي النطا َق
الكام َل لو�سائلِ
�ل�ام التي
الإع� ِ
ي��ت��ع � َّر���ض لها
الأط������ف������ا ُل؛
مب��ا يف ذل��ك
ال��ت��ل��ف��زي��ون
والإن�ترن��ت و�أل��ع��اب الفيديو
الكتاب �إىل �ضرور ِة
والو�سائط املحمولة .ويخل�ص
ُ
ِ
ثقافات الأطفالِ املختلفةِ  ،وجتن ُِّب الأحكام
ُمراعاة
امل�س َبقة على و���س��ائ��ل الإع��ل�ام؛ �إذ يُ��ر ِّك��ز على
ا�ستخداما ِت َها و�أدوارِ هَ ��ا الفريد ِة يف حياة الأطفالِ
اليومية ،مما يُو ِّفر للق َّراء عمو ًما والرتبويني وعلماء
النف�س على وجه اخل�صو�ص فه ًما �شاملاً لطبيعة
طفولة اليوم.

العلوم العصبية واإلدراك آفاق
جديدة لعلوم التربية
�أمام اجلمهور ،وقاموا بقيا�س معدل
�ضربات القلب و�ضغط ال��دم �أثناء
قيامهم بذلك.
وبعد ذلك مبا�شرة ،قيل لن�صف
ال��ط�لاب امل�شاركني� ،إن ب�إمكانهم
اختيار بطاقة هدايا و�إر�سالها �إىل
�أي �شخ�ص يريدونه ،بالإ�ضافة �إىل
ر�سالة بريد �إلكرتوين تو�ضح �سبب
اختيارهم لهم.
وك�شفت النتائج ،التي نُ�شرت يف

جملة “الفي�سيولوجيا النف�سية”،
�أن معدل �ضربات القلب و�ضغط
الدم انخف�ض ب�شكل ملحوظ عندما
ُ�سمح للطالب املرهقني ب�إر�سال
هدية لأحبائهم .لكن ل��دى الذين
تلقوا الهدايا كان الت�أثري عليهم �أقل
بكثري.
و�أو���ض��ح الباحثون �أن ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي – حيث يقوم
الأف����راد ب�أ�شياء ل�صالح الآخ��ري��ن

بدالً من �أنف�سهم – معروف بالفعل
ب�أنه يعزز الرفاهية النف�سية ..لكن
الدرا�سة الأخ�ي�رة تظهر �أن��ه مفيد
� ً
أي�ضا للقلب.
ون��وه��ت ال��درا���س��ة �أي�ضا �إىل �أن
الوهج الدافئ للعطاء – ميكن �أن
يكون له فوائد عديدة� .إ�ضافة �إىل
تقليل معدل �ضربات القلب و�ضغط
ال����دم  ،ف����إن���ه ي��ق��ل��ل م���ن م��ع��دالت
االكتئاب والتوتر.

دراسة حديثة  ..تكشف عن الفئة العمرية األكثر
إصابة بأوميكرون

ك�����ش��ف��ت درا�����س����ة ج���دي���دة �أن
�إح����دى ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة تلتقط
املتحور اجل��دي��د لفريو�س كورونا
«�أوميكرون» �أكرث من �أي فئة �أخرى.
وذكرت �صحيفة «هال ديلي ميل»
�أن فئة عمرية واحدة يف بريطانيا
�سجلت �أك�بر ع��دد م��ن الإ�صابات
ب�أوميكرون ،م�برزة �أن ه��ذه الفئة
ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى ن��ح��و  40ب��امل��ئ��ة
م��ن جم��م��وع الإ���ص��اب��ات باملتحور
اجلديد.
و�أظ��ه��رت الأرق���ام التي ن�شرتها
جمموعة الأبحاث ال�صحية «»Zoe
�أن �أكرث من  40باملئة من الإ�صابات
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اجلديدة حتدث بني الفئة العمرية
.35-18

�أم���ا امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة الأك�ث�ر
ت��ع��ر���ض��ا لأوم���ي���ك���رون ه���ي الفئة

العمرية  55-35بحواىل  29باملئة
من الإ�صابات اجلديدة.
و���س��ج��ل��ت الأرق�������ام �أن م��ع��دل
الإ���ص��اب��ة ب�ين الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن
ت��ت�راوح �أع��م��اره��م ب�ين  18و35
عاما ارتفع «ب�شكل �صاروخي» منذ
�أواخ���ر نوفمرب ،كما ارتفع معدل
الإ���ص��اب��ة ب�ين الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن
ترتاوح �أعمارهم بني  35و 55عاما
«ب�شكل حاد» منذ �أوائل دي�سمرب.
وفيما يخ�ص املجموعة الثالثة،
ف�إنها ت�ضم الفئة العمرية بني 18
عاما و�أقل ،تليها الفئة التي يرتاوح
عمرها بني  55و.75

امل�ؤلفEric Tardif :
املرتجم� :أحمد علي عبد اجلواد النادي
يلقي الكتاب ال�ضوء على التفاعالت الع�صبية
التي حتدث بالدماغ وم��دى ارتباطها بالعمليات
الرتبوية املختلفة .كما �أنه يتناول �إمكانية اال�ستفادة
م��ن العلوم الع�صبية الإدراكية يف جمال علوم
ال�ت�رب���ي���ة ،ب���ل �إن���ه
ي��ع��ر���ض لآخ�����ر ما
تو�صل �إل��ي��ه العلم
احل��دي��ث يف ه��ذا
املجال ،وكيف �أنه
جن���ح يف حت��دي��د
مناطق معينة من
الدماغ م�س�ؤولة
ع��ن تنفيذ تلك
ال���ع���م���ل���ي���ات.
وب��ف�����ض��ل ت��ن��وع
م��و���ض��وع��ات��ه
وط������ري������ق������ة
ع����ر�����ض����ه����ا
ال�شيق ،يع ُّد
ه��ذا الكتاب
مرج ًعا مه ًما للعلماء،
وال��ط�لاب واملعلمني ،والباحثني يف جم��ال علوم
الرتبية وعلم النف�س الرتبوي والعلوم الع�صبية،
بل �إنه ذو فائدة كبرية للمعلمني عند تعاملهم مع
الطالب الذين يُعانون من �صعوبات حقيقية يف
التعلم داخل قاعة الدر�س.

636

إعــالن

العدد  - 1419الأحد  29جمادى الأوىل 1443هـ املوافق  2يناير 2021م

الرأي

العدد  - 1419الأحد  29جمادى الأوىل 1443هـ املوافق  2يناير 2021م

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

ّ
مالمح التحديث وممكنات النجاح

ويف ركيزتها الثالثة )خدمة
�أو���ض��ح��ت ع��زي��زي ال��ق��ارئ يف
املجتمع( ر�سمت اجلامعة هدفها
امل��ق��ال��ة ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ن�شرت
اال�سرتاتيجي الثالث )امل�ساهمة
ب�صحيفة ر�سالة اجلامعة العدد
يف خدمة املجتمع واالرتقاء بجودة
رق��م )� (1418أن جامعة امللك
احلياة( وت�ضمن هدفني تف�صيليني
���س��ع��ود ه���ي �أوىل اجل��ام��ع��ات
هما :تعزيز اخلدمات املجتمعية
ال�����س��ع��ودي��ة ال��ت��ي د���ش��ن��ت خطة
لرفع ج��ودة احلياة ،ودع��م قنوات
ا�سرتاتيجية تر�سم خارطة طريق
التوا�صل يف املجتمع ،وو�ضعت
مل�ستقبلها وذلك يف العام 1431هـ،
اجلامعة ) (8م��ب��ادرات لتحقيق
كما �أو�ضحت امل�بررات اخلارجية
ذلك هي :تعزيز اخلدمات ال�صحية
والداخلية التي حفزت اجلامعة
والثقافية للمجتمع ،ودعم قنوات
على حتديث خطتها اال�سرتاتيجية
التوا�صل مع اخلريجني وجمتمع
الأوىل ،واملنهجية التي اتبعتها
د .طه عمر
الأع����م����ال ،وت��ف��ع��ي��ل ال�����ش��راك��ات
يف ه��ذا التحديث ،ورح��ل��ة بناء
املجتمعية املحلية ،وتعزيز دور
�أهدافها اال�سرتاتيجية املحدثة،
و�أه��م مالحمها ،ونظراً لأن هذا الأم��ر )مالمح الأندية الطالبية باجلامعة ،واالرتقاء بجودة البيئة
التحديث( يتطلب مزيداً من االي�ضاح ف�سوف يكون التعليمية الداعمة وذلك بتطوير البنية التحتية
وا�ستدامة من�ش�آت املباين اجلامعية ،ودعم برامج
ن�صب اهتمام مقالتنا اليوم.
بداية بُ ِن َي ْت ا�سرتاتيجية اجلامعة على ) (6التعلم مدى احلياة والتعليم امل�ستمر )توفري برامج
مرتكزات حددت توجه اجلامعة خالل ال�سنوات تدريبية للمجتمع ق�صرية املدى متنوعة وح�سب
القادمة ،ومن ثم بُ ِن َي ْت )� (8أهداف ا�سرتاتيجية احل��اج��ة( ،وتعزيز ثقافة التطوع داخ��ل وخ��ارج
رئي�سية وهنا نقطة االنطالق حيث احتوت هذه اجلامعة )ن�شر ثقافة التطوع وتنوع جماالتها(،
الأهداف الثمانية على ) (16هدفاً تف�صيلياً ،و) (43وتطوير ال�شراكات الدولية.
و�أم��ا ركيزتها الرابعة )بيئة العمل امل�ؤ�س�سي(
مبادرة مت بناء خطة تنفيذية وا�ضحة لتحقيقها،
وبا�ستعرا�ض ذلك �ستت�ضح مالمح التحديث التي فقد و�ضعت اجلامعة هدفني ا�سرتاتيجيني هما:
الهدف الرابع )حوكمة داعمة وممكنة للجامعة(
حر�صت عليها اجلامعة ،والتي من بينها حتديث
مبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية الأويل ،وا�ستحداث وت�ضمن هدفني تف�صيليني هما :بناء النظام
مبادرات جديدة تدعم اال�ستدامة املالية ،وتنمية الإج��رائ��ي الداخلي للجامعة ،وحتقيق الكفاءة
الإيرادات الذاتية ،وتنوعها ،واال�ستثمار ،و�ضمان والفعالية يف العمليات داخل اجلامعة ،وو�ضعت
املناف�سة املحلية والعاملية ،وكفاءة الإنفاق وغريها ،اجلامعة ) (5مبادرات لتحقيق ذلك وهي :تطوير
هيكلة اجلامعة ،وحت�سني ُ�سمعة اجلامعة حمل ًيا
وميكن �أي�ضا ذلك على النحو الآتي:
ففي ركيزتها الأوىل )البحث العلمي( ر�سمت ودول ًيا واحل�صول على مراكز متقدمة يف الت�صنيفات
اجلامعة هدفها اال�سرتاتيجي الأول )الإب���داع العاملية ،وتطوير ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية
واالبتكار يف البحث العلمي( ،وت�ضمن هدفني لتعزيز التناف�سية حمل ًيا وعامل ًيا ،وتطوير �أنظمة
تف�صيليني هما :دعم البحث العلمي حمل ًيا ودول ًيا ،ولوائح املوارد املالية ،وو�ضع تنظيم مم ًكن لت�أجري
وت�شجيع االبداع واالبتكار ،وو�ضعت اجلامعة ) (8مرافق اجلامعة خارج �ساعات العمل .والهدف
مبادرات لتحقيق ذلك وهي :حتديد �أولويات البحث اخلام�س )رفع كفاءة امل��وارد الب�شرية باجلامعة(
واالبتكار ،وتعزيز البحوث البينية ،وتعزيز ال�شراكة وت�ضمن هدفني تف�صيليني �أي�ضاً هما :التوازن يف
وج�سور التوا�صل مع القطاع العام واخلا�ص للبحث املوارد الب�شرية ،وتعزيز مهارات املوارد الب�شرية،
والإب��داع ،و�إع��داد تنظيم للمنح اخلارجية لدعم وو�ضعت اجلامعة ) (4مبادرات لتحقيق ذلك هي:
الأبحاث ،وت�سويق خمرجات اجلامعة البحثية ،تطوير �أنظمة ولوائح املوارد الب�شرية ،وا�ستحداث
وا�ستقطاب الأ�ساتذة املتميزين حملياً وعاملياً مركز �إع��داد قيادات امل�ستقبل ،وتطوير قدرات
للجامعة ،وزيادة �أعداد طلبة الدرا�سات العليا من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتطوير قدرات املوظفني
ال�سعوديني والطلبة الدوليني ،وتنظيم �آلية �إن�شاء للمناف�سة العاملية.
ويف الركيزة اخلام�سة )الإيرادات الذاتية وتنوع
الكرا�سي البحثية ومتابعتها.
و�أم��ا ركيزتها الثانية )التعليم والتعلم( فقد اال�ستثمار( و�ضعت اجلامعة هدفني ا�سرتاتيجيني
ر�سمت اجلامعة هدفها اال�سرتاتيجي الثاين ) هما:
الهدف ال�ساد�س :تنمية الإي����رادات الذاتية،
الإج���ادة يف ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة وخمرجاتها(،
وت�ضمن هدفاً تف�صيلياً واح��داً وه��و :رفع جودة وت�ضمن هدفني تف�صيليني هما :تنظيم �إدارة
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة ،وو���ض��ع��ت اجل��ام��ع��ة ) (5الإي����رادات ال��ذات��ي��ة ،وت��ن��وع الإي����رادات الذاتية،
مبادرات لتحقيق ذلك هي :ا�ستحداث وتطوير وو�ضعت اجلامعة ) (7مبادرات لتحقيق ذلك هي:
الربامج الأكادميية مبا يتوافق مع �سوق العمل ،بناء نظام لإدارة املوارد الذاتية ،وت�سويق خدمات
وحتقيق اجلودة والتميز يف الربامج الأكادميية ،اجلامعة حملياً ودولياً ،وبناء ج�سور التوا�صل مع
وحت�سني برامج التعليم عن بعد ،و�إع��داد دورات املانحني واملتربعني ،وتعزيز الإيرادات الذاتية من
ت�أهيلية لطلبة م��ا قبل التخرج ل�سوق العمل ،اخلدمات التعليمية والتدريبية ،وتعزيز الإيرادات
الذاتية من اخلدمات البحثية ،وتعزيز الإيرادات
وتطوير التدريب امليداين للربامج.

لغة ثرية وجميلة..

الذاتية من اخلدمات ال�صحية ،وتعزيز الإيرادات
الذاتية من اخلدمات اال�ست�شارية.
والهدف ال�سابع :تنويع اال�ستثمار ومنو الأ�صول،
وت�ضمن هدفني تف�صيليني �أي�ضاً هما :تطوير
نظام اال�ستثمار يف اجلامعة ،وتنمية الأ�صول يف
اجلامعة ،وو�ضعت اجلامعة ) (3مبادرات لتحقيق
ذل��ك ه��ي :تفعيل نظام لإدارة ا�ستثمار مرافق
و�أ���ص��ول اجل��ام��ع��ة ،وت��ن��وع جم���االت اال�ستثمار،
وت�سويق مرافق و�أ�صول اجلامعة لال�ستثمار.
�أما الركيزة ال�ساد�سة والأخرية )التوزان املايل
وكفاءة الإنفاق( فقد و�ضعت اجلامعة لها هدفاً
ا�سرتاتيجياً واحداً وهو الهدف الثامن :رفع كفاءة
الإن��ف��اق مل�ستقبل م��ايل م�ستدام ،وت�ضمن ثالثة
�أهداف تف�صيلية هي :رفع كفاءة الأداء املايل ،ورفع
كفاءة الأداء الت�شغيلي ،وتعزيز دور �إدارة املخاطر،
كما و�ضعت اجلامعة ) (3مبادرات لتحقيق ذلك
هي� :إن�شاء �إدارة رفع كفاءة الإنفاق باجلامعة،
وتفعيل �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية ،وا�ستحداث
م�شاريع ا�ستثمارية وجمتمعية يف املدينة اجلامعية
لتحقيق م�ستقبل مايل م�ستدام للجامعة.
و�أما عن املم ّكنات التي تعزز من فر�صة اجلامعة
لتحقيق طموحاتها فهي عديدة يتع ًذر ح�صرها
جميعاً �إال �أنه ي�أتي يف مقدمتها طموح الدولة-
وفقها اهلل – ب�أن تكون جامعة امللك �سعود �ضمن
�أف�ضل ع�شرة جامعات عاملية ،وحر�ص قيادات
اجلامعة ومن�سوبيها ومن�سوباتها على �أن تتبو�أ
اجلامعة املكانة التي ت�ستحقها حملياً وعاملياً ،واتباع
اجلامعة ملنهجية منظمة لتحقيق كفاءة الإنفاق،
وتنمية وتنويع املوارد الذاتية ،واال�ستثمار وجذب
امل�ستثمرين؛ �إ�ضافة �إىل حتقيق �شركات اجلامعة
تقدماً ،واالنفتاح على املجتمع على نحو �أو�سع،
وبذل مزيد من االهتمام بالبحث العلمي واالبداع
واالبتكار ،وبيئة العمل امل�ؤ�س�سي؛ �إ�ضافة �إىل
�إعادة بناء املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية
انطالقاً من مكتب حتقيق الر�ؤية ،و�إثرائه بكفاءات
وطنية ت�ؤدي بدوراً كبرياً يف متابعة تنفيذ اخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة ،وتقدمي الدعم الفني
جلميع وح��دات اجلامعة يف هذا ال�ش�أن ،وكلها
مم ّكنات من �ش�أنها �أن تدعم جهود اجلامعة لبلوغ
ر�ؤيتها امل�ستقبلية.
عمادة التطوير واجلودة

الكل يعلم ب�أن اللغة العربية لغة ثرية وجميلة ،وال حد لها… �صف لنا هذا
اجلمال من خالل تعلمك اللغة العربية يف املعهد؟
فاللغة العربية لغة ثرية وجميلة ،ذلك �أن �أ�صواتها ومفرداتها تتمتع بالثبات
مبرور الأيام والأزمنة ،فاللغة العربية التي كانت ت�ستخدم ب�أ�صواتها ومفرداتها
وتراكيبها يف اجلاهلية ويف �صدر الإ�سالم ،هي نف�سها التي ت�ستخدم يف الوقت
الراهن ،بخالف عن كثري من اللغات العاملية الأخرى التي تطر�أ بتغريات بني الفينة
والأخرى يف �أ�صواتها ومفرداتها� .إ�ضافة �إىل ذلك �أن العربية لغة ديناميكية وحية
تتما�شى مع تغريات احلياة وم�ستجداتها ،كما �أنها لغة اال�شتقاق ،وهذا مييزها عن
كثري من اللغات .فالعربية اكت�سبت هذا امليزة كونها لغة الوحيني القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ،يقول اهلل تعاىل� »:إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون»� .إذا
فالعربية �ستظل موجودة باقية ،حافظة �أ�صواتها ومفرداتها ،وعلومها من التغيري
والتبديل �إىل �أن يرث الأر�ض ومن عليها .وهذا ال�ضمان ال تتمتع به لغة �أخرى على
الإطالق .فال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�صدد� ،إذا كانت العربية بهذه امليزة
الفريدة فلماذا مل تكن يف مقدمة لغات العامل؟ ،علما �أن العربية لغة احلياة والعلم،
و�أدل دليل على ذلك �أيام كان الأندل�س مق�صدا وموردا لطالب الغرب ،حيث كانوا
يتعلمون �شتى العلوم باللغة العربية .كذلك يف الدولة العبا�سية كانت علوم ذلك
الزمان ترتجم �إىل العربية .والإجابة على هذا ال�س�ؤال هي� :أن العربية مل تنل
خدمة ت�ستحقها من قبل الناطقني بها ،يف ظل انفجار املعلومات .فلو خدمت ب�شكل
يليق بها لأ�صبحت لغة العامل والعلم.
)اللغة العربية والتوا�صل احل�ضاري( �شعار اليوم العاملي للغة العربية لهذا العام؛
من منظورك كيف نعزز هذا التوا�صل مع ال�شعوب الأخرى؟
ميكن تعزيز التوا�صل مع ال�شعوب الأخ��رى باللغة العربية ،وذلك بت�سهيلها
وتي�سريها لدى املقبلني يف تعلمها ،ويتم ذلك بت�ضافر اجلهود والإمكانات املادية
واملعنوية ،من ت�أليف كتب تعليمية منهجية تواكب الع�صر الراهن ،التي تقدم
اللغة العربية ملتعلميها ب�أب�سط �صورها ،وتدريب املن�شغلني بتعليم العربية الذين
ال يتمتعون با�سرتاتيجيات جيدة يف العملية التعليمة ،و�إن�شاء مزيد من املعاهد
واملراكز املتخ�ص�صة يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،وبذل اجلهود اجلبارة يف
خدمة العربية يف جانب العلوم احلديثة وجعلها لغة العلم ،ومل تتفوق الإجنليزية
على غريها من اللغات �إال �أن �أهلها خدموها خدمة عظيمة و�أ�صبحت لغة العامل.
كذلك نبذ فكرة �أن العربية لي�ست لغة علم عن �أذهان النا�س .وهذه وغريها من
الآليات بها ميكن تعزيز التوا�صل مع ال�شعوب الأخرى بالعربية .بعد تعلمك اللغة
العربية يف معهد اللغة العربية� ،صف لنا �شعورك و�أنت متقن للغة العربية؟ �إن
معهد اللغويات العربية بجامعة امللك �سعود يلعب دورا مهما يف خدمة اللغة العربية
ون�شرها يف جميع �أنحاء العامل ،وذلك من خالل براجمه املتمثلة يف حتقيق الكفاية
اللغوية لدى الطالب القادمني �إليه يف غ�ضون �سنتني ،ومن خالل براجمه التدريبية
املختلفة ملعلمي العربية الناطقني بغريها ،حيث يتخرجون من املعهد وهم على
دراية تامة با�سرتاتيجيات تعليم العربية لغة ثانية ،وعلم اللغة التطبيقي .وال �شك
�أن ه�ؤالء الطالب وغريهم من الطالب الذي يتعلمون العربية يف املعاهد العربية
املتخ�ص�صة ،يعودون �إىل بالدهم بعد تخرجهم و�إعدادهم ،حاملني وم�شبعني
بالثقافة العربية ،ثم يقومون بدورهم يف ن�شر اللغة العربية وثقافتها .وعلى هذا
يالحظ �أن العربية تتمتع بعمق بني ثقافات العامل.
علي كاه  -معهد اللغويات العربية

هل أنت تائه؟

يف مم��رات احل��ي��اة ،وب�ين �أروقتها �سمعنا وعرفنا �أن كل
متاهة ت�ساوي ال�ضياع وكل جدار من جدرانها �شرو ٌد وبعد عن
الو�صول .التيه لي�س دائ ًما تِيه ،لي�س دائ ًما ظالل قد يكون
ِ�ضالل! ال�ضياع بحد ذاتهِ قد يكون و�صول ،ثمة من قال «من
�سار على الدرب و�صل» هل و�صل قبل �أن ي�ضيع؟ هل ّ
دل الدرب
وانطلقت �أقدامه قبل �أن ت�صطدم بحاجز )ال�ضياع( ؟
حت ًما ال� ..أحب �أن نتعمق يف معاين املفردات � ،أن نحذف
را ًء يف «حرب» فرناها «حب» �أن متطر القلوب بهجة يف «عيد»
ليغدو «�سعيد» �أن نقطف من بحور ال�شعر ما تروق له �أفكارنا
وم�شاعرنا وما يتناغم معه الوجدان .

التيهان هذيان ،والهذيان مما الوجود له ،اختالق قبل �أن
�أكتب هذا املقال قبل �أن تُ�ساق كل مفردة على ال�سطور وت�شع
�سرور ،كنت تائهة يف عامل �أُ ِحبه وتر�ضاه نف�سي عامل «الأمومة»
يرا وقلبها ينب�ض بالفرح وه��ي ت�ستعد
�صديقتي تاهت ك��ث� ً
ملناق�شة ر�سالة املاج�ستري معلمي-يا�أعظم من تاه -له مني كل
حب وتقدير لأنه قبل �أن ي�ضيف لعقلي عل ًما تاه! تاه يف ميادين
ٍ
القراءة واملخزون العلمي و�أ�ضاف يل زخ ًما من العلم.
كلنا نتوه ب�سعادة ويف �سعادة لكننا النعلم  .وبعد مقايل
«التائه» هل �أنت تائه؟
رغد البارقي
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د «دبكل» :دمج التخصصات اإلعالمية ليس بصالح الكفاءة

حوار :ثامر الغرمول
 م�����ا م�����س��ت��ق��ب��ل الإع���ل���امال�سعودي؟
 م�ستقبل الإع�ل�ام ه��و ال��ذييفرزه هو حاجة املجتمع للإعالم،
والتطورات احلا�صلة يف املجتمع
����س���واء م�����س��ت��وى اق��ت�����ص��ادي �أو
اج��ت��م��اع��ي ،الإع��ل��ام ال�����س��ع��ودي
ل��و مت مقارنته ب��الإع�لام العربي
جن��د �أن هناك تقدم يف الإع�لام
ال�سعودي ب�شكل كبري� ،سوف يكون
للإعالم ال�سعودي م�ستقبل اذا مت
مقارنته بالإعالم العربي م�ستقبل
كبري ج ًدا ،و�أنا �أعتقد �أن الإعالم
ال�����س��ع��ودي ل��ه ُف��ر���ص ك��ب�يرة ول��ه
حتديات كبرية.
 ه������ل �أ������ص�����ب�����ح ان�����دم�����اجالتخ�ص�صات الإعالمية �ضرورة
يف الوقت احلايل؟
 الدمج لي�س يف �صالح الكفاءة،و�أن���ا �أع��ت��ق��د �أن ال��دم��ج لي�س يف
�صالح التخ�ص�صات � ً
أي�ضا والدمج
متوفر يف ب��داي��ة دخ���ول الطالب
يف تخ�ص�ص الإع�ل�ام ويتخ�ص�ص
يف الإع�ل�ام يف امل�ستوى ال�سابع

والثامن.
 م���اه���و ر�أي������ك يف ان��ت��ق��الجمموعة � MBCإىل الريا�ض؟
وهل �سوف ي�ساهم يف خلق فر�ص
وظيفية؟

 لي�س فقط جمموعة MBCب���ل ك���ل امل ��ؤ���س�����س��ات الإع�لام��ي��ة
ي��ج��ب ي��ك��ون م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����س��ي
يف ال��ري��ا���ض ،وه���ذه ���س��وف تفتح
فر�ص وظيفية كبريه ج ًدا و�سوف

يفتح فر�ص تدريبه لوجود جميع
الأ�ستوديوهات واملراكز التدريبية
لهذه امل�ؤ�س�سات.
 ب��ر�أي��ك ه��ل التحول الرقمي�سوف ي�ساهم يف تطوير الإعالم؟

نصار :المملكة بيئة تعليمية هادئة بعيدة عن القلق
حوار :عبداهلل املبارك
يف حوار مع الطالب ال�سوري
حممد ن�صار �أ���ش��اد الطالب
ال�����س��وري ب��اجل��ه��ود امل�شكورة
من قبل حكومة خادم التعليم
وويل ع��ه��ده الأم��ي�ن الأم�ي�ر
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان حفظهم
اهلل يف دعم �أبناء بلدان الدول
ال�صديقة يف ممار�سة التعليم
يف اململكة العربية ال�سعودية،
م�شيداً بقبول �أعطاءه الفر�صة
يف تكملة درا�سته اجلامعية لدى جامعة امللك
�سعود وقد قمنا بحوارنا هذا باحلديث معه
حول عدة �أمور �سنطرق �إليها على حدى.

اال�سم :حممد ن�صار
اجلن�سية� :سوري
الكلية :الهند�سة

ماهي ق�صة التحاقك بجامعة امللك �سعود
وانطباعك فور قدومك اىل اململكة؟
�أنا موجود يف ال�سعودية منذو العامل ٢٠١٤
م��ع ان���دالع �أح���داث  ٢٠١١ويف ذل��ك الوقت
عند و�صويل للمملكة كان انطباعي حمدود
ب�سبب مغادرتي لبالدي وت��رك �أهلي وقلقت
كثريا ب�سبب عدم �إكمال درا�ستي ولكن يف عام
 2018تقدمت بطلب التعليم وكان القبول وهلل
احلمد �أنني مع م��رور الوقت يف مكان �أمان
وبيئة تعلمية هادئة بعيداً عن القلق.
م��اه��و التخ�ص�ص ال���ذي ت��در���س��ه وم��اه��و
طموحك يف امل�ستقبل؟
الكل يعلم �أنه يف اململكة العربية ال�سعودية
بلد العرب الثاين ب�إمكاين اختيار التخ�ص�ص
والعمل و�أنا ل�ست قلقاً على امل�ستقبل تخ�ص�صي
هو الهند�سة وهذا التخ�ص�ص كان بن�صيحة من
الوالد.
خ�لال ف�ترة ك��ورن��ا كيف ك��ان��ت الأو���ض��اع
بالن�سبة للطلبة الوافدين؟

احل�������ال ك�����ان ج����ي����دا م��ع
تطبيق الإجراءات االحرتازية
وبالن�سبة يل ال��ف�ترة الأوىل
مل تكن مقلقة ب�سبب ال�سماح
ل��ل��ط��ال��ب ب��امل��ك��وث يف امل��ن��زل
ول���ك���ن ك����ان ه���ن���ال���ك ب��ع�����ض
القلق حيال حتويل الدرا�سة
ح�ضوريا
من وجهة هل توجد م�شكلة
ت��واج��ه ال��ط�لاب ال��واف��دي��ن يف
اجلامعة؟
رمبا امل�شكلة هي يف الو�صول
للجامعة (ي�ضحك) مل �أواج��ه �أي م�شاكل يف
اجلامعة حيال ذلك.
ماهو ت�أثري جائحة كورنا على حت�صيلك
العلمي؟
الأم��ر ك��ان �صعباً يف فهم التدريب فنحن
طالب هند�سة وعملنا البد من �أن يكون ح�سب
اعتقادي باجلامعة.
�صف لنا تعامل �أع�ضاء هيئة التدري�س معك
كطالب؟
هنالك البع�ض كان جيداً والبع�ض ممتازاً
ولكن بالعموم ال توجد عوائق
كيف ترا العالقة بني الطالب ال�سعوديني
والوافدين؟
عالقة عمل فقط ال �أكرث ومل �أكون عالقات
هنا خارج اجلامعة.
�أ�ساليب ال��درا���س��ة يف اجلامعة ه��ل كانت
معقدة �أم جيدة؟
جيدة جداً ووا�ضحة ولكن واجهتني �صعوبات
بالبداية كوين مل �أكن مدرك التخ�ص�ص ب�شكل
كامل.
ر�سالة توجهها مل �ستكون؟
لأ�صدقائي يف �سوريا �إنني م�شتاق جدا..
وب�إذن اهلل �س�أراكم يوماً ما.

 بال �شك ،لأنه يواكب تطلعاتاجل��م��ه��ور ،ال��و���س��ي��ل��ة الإع�لام��ي��ة
التي ال تواكب تطلعات اجلمهور
���س��ت��ن��ت��ه��ي وه�����ذا م���ا ح�����ص��ل يف
ال�صحف الورقية.

 �أال تظن �أن التحول الرقمييف الإع�ل�ام ���س��وف يقلل الفر�ص
الوظيفية؟
 مثل ماذكرنا بال�سابق عندماي���ك���ون ه���ن���اك حت���دي���ات حت�صل
هناك ف��ر���ص ،ال بالعك�س �سوف
تكون الفر�ص �أك�ثر لأن ال�صحف
الإل��ك�ترون��ي��ة حت��ت��اج �إىل �إدارة
ل��ذل��ك الآن حت��ت��اج �أي���دي عاملة
بتخ�ص�صات �أخ��رى مثل احلا�سب
واجلرافيك�س.
 م���اذا يفتقد �إل��ي��ه الإع�ل�امال�سعودي؟
 دع��ن��ي �أك����ون ���ش��ف��اف �أك�ث�ر،الإع��ل��ام ال�����س��ع��ودي ي��ف��ت��ق��د �إىل
اال�ستثمار ويفتقد اىل التدريب
وي��ف��ت��ق��د �أن ي��ك��ون م���واك���ب �إىل
تطلعات القيادة واملواطنني ،هناك
ف��ج��وة ب�ي�ن الإع���ل��ام ال�����س��ع��ودي
وتطلعات القيادة واملواطنني �أنا
اعتقد �أن الإعالم ال�سعودي �أمامه
ف��ر���ص��ه ك��ب�يرة ج���� ًدا �أن����ه ي��واك��ب
خ�صو�صا مع نقل فروع
التطلعات
ً
امل�ؤ�س�سات الإع�لام��ي��ة م��ن خ��ارج
اململكة �إىل اململكة �سوف تكون
نه�ضة �إعالمية يف اململكة.
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مب�شاركة ال�شايجي واملكينزي

«محاكاة المشاهير ومستقبل األجيال» ..
تحت مجهر األكاديميين
د .الشايجي يحذر من الوقوع في فخ المشاهير
ن����ظ����م م����رك����ز ال�����درا������س�����ات
اال�ست�شرافية ب��ال��ري��ا���ض منتدى
افرتا�ضياً عن« /حماكاة امل�شاهري
وم�ستقبل الأج���ي���ال» ،مب�شاركة
نخبة من الأكادمييني االجتماعيني
وا لإعالميني.
ويف كلمة ترحيبية ق��ال مدير
م��رك��ز ال��درا���س��ات اال�ست�شرافية
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ط�يردي
الأ�ستاذ بجامعة امللك �سعود:-�أن املركز ر�أى طرح هذا املو�ضوع
)حم���اك���اة امل�����ش��اه�ير وم�ستقبل
الأجيال( ملا له من �أهمية وت�أثري
ك��ب�ير ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع ال��ي��وم،
ومما �شجع على طرحه ،موافقة
نخبة من الأكادمييني االجتماعيني
والإع��ل�ام����ي��ي�ن ع���ل���ى امل�����ش��ارك��ة
واحلديث عن هذه الق�ضية املهمة.
و�أ����ش���ار م��دي��ر امل��رك��ز �إىل �أن
امل��و���ض��وع يهم ال��ك��ث�يري��ن؛ خا�صة
الأ������س�����ر وامل���ه���ت���م�ي�ن ب��ال�ترب��ي��ة
وم�ستقبل الأجيال .ويطمح املركز
اىل اخلروج بنتائج وتو�صيات بناءة
ع��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة االجتماعية
والإع�لام��ي��ة و�أب��ع��اده��ا املعرفية
والعاطفية وال�سلوكية.
و�أ�شار املطريدي �إىل �أن مركز
ال��درا���س��ات اال�ست�شرافية ي�سعى
�إىل خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع م���ن خ�لال
الدرا�سات واللقاءات واملنتديات
اال���س��ت�����ش��راف��ي��ة ون�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة
اال�ست�شرافية ،بالإ�ضافة �إىل عقد
ال�شراكات مع الأف���راد واجلهات
ذات ال��ع�لاق��ة وت��وف�ير املعلومات
وال��ب��ي��ان��ات وال��ب��ح��وث يف جم��ال
اال�ست�شراف ،وكذا �صياغة الر�ؤى
وتقدمي اال�ست�شارات اال�ست�شرافية
ال��ت��ي ت�سهم يف ج��وان��ب التنمية
املختلفة .ويف نهاية كلمته �أك��د
على ترحيب املركز وتعاونه مع كل
من لديه فكرة وم�شروع واق�تراح
ب��ن��اء ي��ت��ف��ق م���ع �أه������داف امل��رك��ز
ور�سالته وي�سهم يف تنمية املجتمع
وم�ستقبله� ،سوا ًء من اجلهات �أو
الأفراد.
من جانبه �أ�شاد الدكتور.عادل
املكينزي ،مدير املنتدى �-أ�ستاذ
الإعالم بجامعة امللك �سعود -بدور
م��رك��ز ال��درا���س��ات اال�ست�شرافية
يف ط��رح املوا�ضيع احليوية التي
مت�س حياتنا االجتماعية يف ظل
التطورات املت�سارعة التي نعي�شها
على و�سائل التوا�صل االجتماعي
�أو ع��ل��ى �صعيد ال��ت��غ�يرات على
الواقع االجتماعي املتغري.
ث����م ان���ت���ق���ل م����دي����ر امل���ن���ت���دى
د.ع����ادل ،للحديث ع��ن مو�ضوع
املنتدى و�أهميته و�أبعاده ،و�أعطى
تعريفاً موجزاً بفر�سان املنتدى،
وه��م :د.حميد ال�شايجي؛ �أ�ستاذ
االج��ت��م��اع بجامعة امل��ل��ك �سعود،
و �أ.د.خ���ال���د ال�����ش��ري��دة؛ �أ���س��ت��اذ
االج��ت��م��اع ب��ج��ام��ع��ة ال��ق�����ص��ي��م ،و

د.ن��وف احلزامي؛ �أ�ستاذ الإعالم
بجامعة امللك �سعود
ث���م ان��ت��ق��ل احل���دي���ث ل�ضيوف
املنتدى الثالثة.
نظام مفتوح
م�صطلح ا�ستخدمه د.حميد
ال�شايجي �-أ�ستاذ االجتماع -يف
مع�ض حديثه وحتذيره من الوقوع
يف فخ ال�شهرة الزائفة يف مواقع
التوا�صل االجتماعي دون وجود
حمتوى مفيد ،قائال :ان ال�شهرة
�أ���ص��ب��ح��ت ن��ظ��ام�اً م��ف��ت��وح�اً ،فكل
�شخ�ص ي�ستطيع ان يدخل يف هذه
ال��دائ��رة و���س��رع��ان م��ا ي��غ��ادره��ا،
ب��ي��ن��م��ا امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه لق�ضية
ال�شهرة ه��و ال��ت��درج االجتماعي
ال��ذي ي�صور ت�سل�سالت م�ستقرة
تدعمها القوى التقليدية املوجودة
يف املجتمع كالبنية االجتماعية
واملعرفة الرتاكمية والتي ت�ستمر
لعدة �سنوات.
و�أ�ضاف ال�شايجي :لكن للأ�سف
ال���ي���وم �أ���ص��ب��ح��ت ال�����ش��ه��رة ب��اب �اً
مفتوحاً يدخل منه الطفل ال�صغري
وال�شاعر الب�سيط واجلميع دون
ا�ستثناء ،وه�ؤالء الباحثون �سريعاً
عن ال�شهرة ي�سقطون �سريعاً لعدم
ح�صولهم على ثقة واهتمامات
اجلمهور.
وقال �أ�ستاذ االجتماع بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود :ل��ق��د ط���رح م��رك��ز
ا���س��ت�����ش��راف ق�ضية ه��ام��ة ت����ؤرق
اجلميع �صغاراً وك��ب��اراً ،و�أ�صبح
اجل��م��ي��ع ي��ت��ح��دث ح���ول ظ��اه��رة
امل�����ش��اه�ير و�آث���اره���م الإي��ج��اب��ي��ة
وال�سلبية على املجتمع.
وتطرق الدكتور ال�شايجي �إىل
امل�صطلح اللغوي لكلمة م�شهور
ال��ذي يتميز ب�شهرة وا�سعة على
ن���ط���اق حم��ل��ي �أو ن���ط���اق ع��امل��ي
وال������ذي ي���ن���ال اه���ت���م���ام و���س��ائ��ل
الإع���ل��ام وي�����ش��ت��ه��ر يف و���س��ائ��ل
التوا�صل االجتماعي ،وامل�شهور
ل��ه ح�����ض��ور �إع�لام��ي يف الإع�ل�ام
اجل���دي���د الإل�����ك��ت��روين ،وال����ذي

د .ال�شايجي
ه��و م��و���ض��وع احل���دي���ث ،ب��خ�لاف
امل�شاهري الآخرين الذين ينتمون
�إىل االخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال��ع��ل��م��ي��ة
كالعلوم والطب والريا�ضة والأدب
والثقافة وبع�ض امل�شاهري بقيت
�أ�سمائهم خالدة �إىل اليوم.
و �أ�شار �إىل �أن ظاهرة انت�شار
امل�����ش��اه�ير وال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي يف
العامل االفرتا�ضي لهم ت�أثري يف
املجتمع وب ��أع��داد و �أرق���ام كبرية
وم ��ؤث��رة .وت��ط��رق ال�شايجي �إىل
الأ����س���ب���اب احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ق�����ض��ي��ة
ال�شهرة ،قائ ً
ال � :أن يكون الإن�سان
منجز اً يف جمال معني وله ت�أثري
يف املجتمع ،ومن ثم يبد �أ النا�س
يف متابعته؛ لأن له �أثر اجتماعي
�أو �إجن���از يف املجتمع وب��ال��ت��ايل
ي�صبح من ال�شخ�صيات امل�شهورة
يف املجتمع .وق�سم ال�شهرة �إىل
ن���وع�ي�ن؛ ���ش��ه��رة دائ���م���ة و���ش��ه��رة
م�ؤقتة ،ق��ائ� ً
لا  :ن�ستطيع تق�سيم
امل�����ش��اه�ير �إىل ق�����س��م�ين ���ش��ه��رة
ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����ص�ير م��رت��ب��ط��ة
ب���ح���دث م���ع�ي�ن وت�������زول ب�����زوال
احل��دث ،و�شهرة دائ��م��ة ،ي�ستمر
متابعتها واال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ملا
ي��ق��دم م��ن ط��رح ذا حم��ت��وى ،وملا
ي��ق��وم ب��ه م��ن �أع��م��ال و �إجن����ازات
م�ستمرة؛ كم�شاهري االخرتاعات
والبطوالت و�أ�صحاب املنجزات
الإبداعية ذات الت�أثري على حياة
النا�س .وم��ن خ�صائ�ص ال�شهرة
ال��دائ��م��ة ان �أع��م��ال��ه��ا وعطاءها

د .ال�شريدة
م�ستمر ال ينتهي.
هروب ال�شباب
و�أو���ض��ح �أ�ستاذ علم االجتماع
يف ج��ام��ع��ة ال��ق�����ص��ي��م ،ال��دك��ت��ور
خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن فهد
ال�شريدة ،الأ�سباب واخل�صائ�ص
التي �شجعت و�ساهمت يف �إقبال
ال�����ش��ب��اب �إىل م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي قائ ً
ال� :أن من �أ�سباب
جلوء ال�شباب �إىل مواقع التوا�صل
االجتماعي ،عدد من اخل�صائ�ص،
�أهمها؛ خا�صية االفرتا�ضية وتعني
التفاعل عرب و�سيط �آيل ،وتفكيك
العالقات الفيزيائية وجهاً لوجهة،
وفتح �صداقات ال تعرتف بالزمان
وال باملكان ،مما كان له �أثر على
واق��ع��ن��ا االج��ت��م��اع��ي وت��ف��اع�لات��ه
احلقيقية ،بالإ�ضافة �إىل خا�صية
اخليالية ال��ت��ي يرغبها كثري من
ال�شباب ل��ل��ه��روب م��ن ال��ق��ي��ود �أو
العقد التي يعي�شها يف الواقع �أو
تعك�س بيئته �أو جمتمعه فتجده
ين�صرف �إىل ه��ذه البوابة ب�شكل
كبري عرب خمتلف مواقع التوا�صل
االجتماعي.
و�أ���ض��اف :يعترب ال�شباب هذه
الو�سائل ،و�سائل تنفي�سية يلج�أون
لها ،وهذا ي�شعرنا بق�صورنا نحن
كم�ؤ�س�سات وم�س�ؤولني عن �شريحة
ال�شباب؛ لأن ال�شباب ال يجدون
ما يحتويهم ،وخا�صة �سناب �شات
ال��ذي ي�شهد اق��ب��االً م��ت��زاي��داً كل

د .املكينزي
يوم يف جمتمع مفتوح دون قيود،
وميكن لل�شباب فتح عالقات دون
قيود �أو �ضوابط ،وفيها �شيء من
احلرية الالحمدودة.
وتابع قائ ً
ال� :إن الهوية اخلفية
ت��ع��د م���ن �أخ���ط���ر ���ص��ف��ات ه��ذا
املجتمع وهي «التنكر» التي يت�سلل
من خاللها املحر�ضني واملهرجني
وتفتح لهم ال�ساعات ويتداولون
التغريدات مب�ضامني خمتلفة وهذا
التخفي ي�ساعد كل من ي�ستطيع
البوح به �صدقا �أو كذبا ،بالإ�ضافة
�إىل خا�صية ال��ق��ل��ق الإل��ك�تروين
بحيث تنتج هذه التفاعالت قلقاً
م�سترتا مبا ينعك�س على ال�شعور
الإن�ساين� ،أم��ا االختيارية فتفتح
للفرد ك��ل م��ا يريد ���س��واء ق�ضية
ف��ك��رة �أو ح����وارات ال ح���دود لها
ال يف الزمان �أو يف املكان.وطرح
الدكتور ال�شريدة ت�سا�ؤالً للجميع،
ملاذا ينجذب ه�ؤالء ال�شباب لهذه
امل��واق��ع وه��ل لدينا ق�صور �أت��اح
لهذه املوجة من التوا�صل� ..س�ؤال
يحتاج منا �إىل وقفات كثرية؟!
امل�شاهري وهو�س اال�ستهالك
وقالت الدكتور نوف احلزامي،
�أ���س��ت��اذة الإع��ل�ام بجامعة امللك
����س���ع���ود ،ي���ج���ب احل����دي����ث ع��ن
ع�لاق��ة مل�����ش��اه�ير ب��ن�����ش��ر ال��ه��و���س
اال�ستهالكي؛ حيث ي�سعى معظم
امل�شاهري لل�شهرة وجمع املتابعني
ل���ه���دف م��ه��م وه����و زي�����ادة �سعر

د .الشريدة :الهوية الخفية تعد من أخطر صفات المجتمع

الإع�لان ،وكذلك ارتفاع مبيعات
امل��ن��ت��ج امل��ع��ل��ن ع��ن��ه وا���س��ت��خ��دام
اجلمهور كوبونات ال�شراء تعني
ربح �أكرب لهم.
و�أ���ض��اف��ت احل���زام���ي :ي��ح��اول
امل�شاهري دائماً �إقناع اجلماهري
ب ��أي و�سيلة ب�شراء املنتج املعلن
عنه ،ويتم ه��ذا بغ�ض النظر عن
ج��ودة املنتج �أو �أهميته للمتابع
�أو منا�سبته ل���ه ،ك��م��ا ي��ت��م خلق
احل���اج���ات ل���ه ،ف��ك��ي��ف مي��ك��ن �أن
تعي�ش بدونه.
م����ؤك���دة ب����أن���ه مب��ج��رد متابعة
امل�شاهري يتم ال��ت��ع��ود على منط
معني من اال�ستهالك والرغبة به
حتى لومل تكن هناك قدرة مادية.
وعرجت الدكتورة نوف �إىل ان
 40%م��ن م�ستخدمي ال�سناب
يذكرون �أنهم تعرفوا على العديد
م��ن امل��ارك��ات ب�سبب تر�شيحات
م�شاهري �سناب و�إعالناتهم وفق
درا����س���ات ع��ل��م��ي��ة ،ويف درا���س��ة
على  1200مراهق �أمريكي تبني
ان  80%منهم �سبق لهم القيام
بعملية ���ش��راء ب��ن��اء على تو�صية
�أحد امل�شاهري.
و�أ���ش��ارت اىل دور امل�شاهري يف
ال��ت�����س��وي��ق؛ ح��ي��ث ذك��ر  80%من
�أرباب العمل �أن �إعالنات امل�شاهري
كانت فعالة ج��داً لرفع مبيعاتهم
م��ق��ارن��ة بالو�سائل الأخ���رى وفق
درا�سة ..MEDIAKIX. 2019
وحظي املنتدى مبداخالت بناءة
من كل من �أ.د.من�صور الع�سكر؛
من ق�سم االجتماع بجامعة الإمام
حممد بن �سعود ،و د.عبدالعزيز
اخلليفة من ق�سم الرتبية بجامعة
الإم���ام و د.ع��ب��داهلل ال�صبيح من
ق�سم علم النف�س بجامعة الإمام،
والذين �أكدوا على �أهمية املو�ضوع
و�أهمية تظافر اجلهود يف درا�سته
وتر�شيده.
وخ��رج��ت ال��ن��دوة ب��ال��ع��دي��د من
ال��ن��ت��ائ��ج وال��ت��و���ص��ي��ات لتح�صني
الأط����ف����ال وال�������ش���ب���اب؛ ج����اء يف
مقدمتها؛ �أهمية غر�س الثقة يف
الأوالد ذك���وراً و�إن��اث �اً- ،وخا�صة
املراهقني -وبناء الوازع الداخلي
وال��وع��ي وال��رق��اب��ة ال��ذات��ي��ة ،التي
جتعلهم رق��ي��ب�ين ع��ل��ى �أنف�سهم،
ومييزون بني الغث وال�سمني .كما
�أكدت على �أهمية احلوار واالقناع
واحرتام �شخ�صية اجليل ال�صاعد
ال��ذي ب��ات يعلم �أك�ثر مم��ا يعلمه
الكبار يف ه��ذه امليادين التقنية.
كما �أو�صت ب�أهمية قيام اجلهات
املعنية ب��دوره��ا يف ه��ذا ،وتبنيها
ميثاق �شرف يلتزم ب��ه امل�شاهري
وامل�����س��ت��خ��دم�ين ل��ه��ذه ال��و���س��ائ��ل،
�إ����ض���اف���ة اىل ت��و���ص��ي��ات ور�ؤى
�أخ��رى ب��ن��اءة يجدها ال��ق��اريء يف
ت�سجيل املنتدى على موقع املركز
وح�ساباته على �شبكات التوا�صل.
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»

خبير :تأخر
الكالم عند
األطفال..
بعض األسباب
«مقلق»

علماء النبات يكتشفون مواد مضادة
للسرطان في هذه األعشاب

خطوة جديدة �أجنزها باحثو جامعة بريدو الأمريكية يف الطريق نحو
ا�ستخدام مركبات كيميائية م�ستخل�صة من الأع�شاب ملقاومة مر�ض
ال�سرطان .وبح�سب الدرا�سة املن�شورة يف دورية «Proceedings of
 »the National Academy of Sciencesف�إن مركبات الثيمول
والكارفاكرول والثيموهيدروكينون ،وهي «مركبات النكهة» املوجودة يف
الزعرت والأورغانو (التوابل الربية) ،لها خ�صائ�ص م�ضادة لل�سرطان.
وخالل هذه الدرا�سة ،جنح الباحثون يف �إمتام اخلطوة الأوىل نحو
ا�ستخدام املركب يف امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية عن طريق ر�سم خريطة
مل�سار التخليق احليوي ،وهي طريقة تُكون بها اخلاليا احلية مركبات
كيميائية معقدة من مواد �أب�سط.
وتقول ناتاليا دوداريفا� ،أ�ستاذة الكيمياء احليوية يف كلية الزراعة
بجامعة بريدو ،والتي �شاركت يف قيادة امل�شروع« :حتتوي هذه النباتات
على مركبات مهمة ،ولكن الكمية املوجودة بها حمدودة جدا ،وا�ستخراجها
من النباتات لن يكون كافيا» .وت�ضيف« :من خالل فهم كيفية تكوين هذه
املركبات ،ت�ستطيع تقنية التخليق احليوي جتميع املركبات يف الكائنات
احلية الدقيقة لال�ستخدام الطبي» .وتقول ب�شيء من الفخر« :هذا وقت
رائع لعلوم النبات ،لدينا �أدوات �أ�سرع و�أرخ�ص وتوفر ر�ؤية �أكرث عم ًقا� ،إنه
�أمر يكاد ال ي�صدق� .إنه �أ�شبه بالنظر داخل الزنزانة».
وبالتعاون مع علماء من جامعة مارتن لوثر هايل-فيتنربغ يف �أملانيا
وجامعة والي��ة ميت�شيغان ،ك�شف الفريق عن م�سار التخليق احليوي
بالكامل الذي ي��ؤدي �إىل ت�شكيل مركبات ثيموهيدروكينون ،والثيمول
والكارفاكرول ،وكذلك املركبات الو�سيطة ق�صرية العمر.
وتقول دوداريفا �إن النتائج تغري وجهات النظر ال�سابقة حول تكوين
هذه الفئة من املركبات ،التي ت�سمى �أح��ادي الرتبينات الفينولية �أو
العطرية ،والتي مل يتم اكت�شاف �سوى عدد قليل من م�سارات التخليق
احليوي لها يف النباتات الأخرى.

خاليا جذعية من األسنان يمكنها
عالج االكتئاب!

ميكن ر�ؤية ت�أخر الكالم عند عدد
قليل من الأطفال .يظهر ت�أخري يف
الكالم واللغة عندما ال يطور الطفل
الكالم واللغة باملعدل املتوقع .من
املهم ا�ست�شارة الطبيب فيما يتعلق
بت�أخر النطق عند الأط��ف��ال .لكن
يجب الأخذ يف االعتبار �أن كل طفل
يكون فريدا من نوعه� ،أي �أن منو
وت��ط��ور الطفل يختلف م��ن واح��د
لآخر .لكن لوحظ م�ؤخ ًرا �أن العديد
م��ن الأط��ف��ال يعاين م��ن ت��أخ�ير يف
الكالم.
وق��د حت��دث ال��دك��ت��ور برا�شانت
مورالوار ،ا�ست�شاري طب الأطفال
حول الأعرا�ض والأ�سباب والن�صائح
للتغلب ع��ل��ى ت ��أخ�ير ال��ك�لام عند
الأط���ف���ال ،ون�شر ���ش��رح الأ���س��ب��اب
والأعرا�ض والن�صائح للتغلب على
امل�شكلة كما يلي:
ب���ح���ل���ول ع�����ام واح�������د��� ،س��وف
ي�ستجيب الطفل ويلوح بيده �أو ي�شري
�أو يقول كلمة واح��دة على الأق��ل،
على �سبيل املثال بابا �أو ماما �أو
تاتا وم��ا �إىل ذل��ك .وخ�لال عامه
الثاين� ،سوف يطيع الطفل الأوامر
و�سيح�ضر �أ�شياء يُطلب منه جلبها،
ورمب��ا يُظهر ع�لام��ات االع�ترا���ض
ع��ل��ى ب��ع�����ض الأ����ش���ي���اء .ول��ك��ن ،يف
بع�ض الأحيان ميكن �أن تت�أخر هذه
ال��ت��ط��ورات� ،إذ يف بع�ض الأح��ي��ان،

لن يبت�سم الأط��ف��ال �إىل الوالدين
�أو ال يالحظون �أنهما �أو �أحدهما
بالغرفة ورمبا �سيتجنبون مالحظة
بع�ض الأ�صوات ومييلون �إىل اللعب
مبفردهم وال يهتمون بالألعاب �أو
يلعبون بها لبع�ض الوقت مع اهتمام
�أكرث باللعب ب�أ�شياء يف املنزل.
وميكن �أن تختلف �أعرا�ض ت�أخر
النطق واللغة من طفل �إىل �آخر.
ل��ك��ن رمب��ا �سيكون م��ث��ار اهتمام
ال��وال��دي��ن ع��ن��دم��ا ي��ق��ول الطفل
كلمات ب�سيطة مثل ماما بابا بعمر
��� 15ش��ه � ًرا .وب��ع��د ف�ت�رة ق�صرية
�سيعرف الطفل كلمات مثل «ال» �أو
«�أريد» بعمر � 18شه ًرا تقري ًبا .ويف
ح��االت �أخ��رى� ،سيتحدث الطفل
البالغ من العمر عا ًما واح ًدا كلمة
واحدة مثل «بابا» و»ماما» و»تاتا»
ويف عمر ع��ام�ين� ،سينطق جملة
م��ن كلمتني م��ث��ل «�أع��ط��ن��ي ه��ذا»
و»�أود اخل���روج « ح�سب اللهجة
ال�سائدة يف امل��ن��زل بالطبع ،ويف
عمر � 3سنوات �سي�ستطيع الطفل
تكوين جملة م��ن  3كلمات مثل
«م��ن ف�ضلك �أعطني» و «ال �أري��د
هذا»� ،إلخ
لكن �إذا ظهرت عالمات ت�أخري
الكالم عند الطفل لأ�شهر �أكرث من
ذلك ،فيجب على الوالدين ا�ست�شارة
الطبيب لأن��ه رمب��ا ي�ستغرق الأم��ر

�شائعة بني كثري من النا�س .ومتثل
م�����ص��در �إزع�����اج بغ�ض ال��ن��ظ��ر عن
مكان حدوثها على �سطح اجل�سم،
ول��ك��ن ال��ب��ث��ور ح��ول ال��ف��م ميكن �أن
تكون حمبطة ب�شكل خا�ص .ي�صعب
اخفاء هذه احلبوب ،وميكن �أن جتعل
�أن�شطة مثل التحدث �أو تناول الطعام
�أمراً م�ؤملاً .فلماذا تظهر هذه احلبوب
�أحيا ًنا يف هذا املكان غري املالئم؟ـ
يحدث حب ال�شباب عندما تن�سد
امل�سامات بالزيت وبخاليا اجللد
امليتة .هذا ميكن �أن يجعل امل�سامات
تلتهب ،م�سببة نتو ًءا �أحمر �أو �أبي�ض.
ميكن �أن يظهر حب ال�شباب يف جميع
�أنحاء اجل�سم ،ولكنه يظهر ب�شكل
�شيوعا على الوجه ،لأن اجللد
�أكرث
ً
ينتج الكثري م��ن ال��ده��ون يف هذه
املنطقة .غال ًبا ما تكون البثور التي
تظهر بالقرب من الفم نتيجة للتهيج
امل��ت��ك��رر يف املنطقة ،وال���ذي يزيد
احتمال ان�سداد امل�سامات املوجودة
ه��ن��اك .تت�ضمن بع�ض الأ���س��ب��اب
ال�شائعة حلب ال�شباب ح��ول فمك
احلالقة ب�شكل غري منا�سب ،وو�ضع
مرطب ال�شفاه ،وا�ستخدام املوبايل
بكرثة .ميكن � ً
أي�ضا �أن ت�سبب �أحزمة
الذقن يف اخلوذة والآالت املو�سيقية
التي تو�ضع بالقرب من الفم ظهور

حب ال�شباب .وقد تلعب الهرمونات
واجلينات دو ًرا يف ظهورها �أي�ضاً.
 العالج1ـ احل��ب��وب ال��ت��ي حت���دث ح��ول
فمك هي �أنواع احلبوب نف�سها التي
حتدث يف �أي مكان �آخر على وجهك،
لذا ميكن عالجها بالطريقة نف�سها.
والتطهري والتق�شري املنتظم لب�شرتك
مينع ان�سداد امل�سامات.
2ـ اب��ح��ث ع���ن امل��ن��ظ��ف��ات التي
حتتوي على مكونات مقاومة حلب

وق � ًت��ا ط��وي�ًل�اً ل��ق��ول ج��م��ل ق�صرية
�إمنا يف حاالت عدم النطق بكلمات
�أو القدرة على تكوين جمل �أق�صر
يف ف�ترة زمنية قريبة من املراحل
املذكورة ،ف�إنه من الواجب مراجعة
الطبيب لت�شخي�ص ما �إذا كان هناك
م�شكلة م��ا �أو �أن���ه جم���رد ت��أخ�ير
ط��ب��ي��ع��ي ،م��ع م�لاح��ظ��ة �أن الأم���ر
�سي�ستغرق وقتًا �أطول للأطفال حتى
ي��ق��ر�أوا ق�صيدة �أو ق�صة ب�سيطة،
وهي القدرة التي تتكون مع بلوغهم
�سن � 5أعوام.
وتتلخ�ص الأع��را���ض الرئي�سية
لت�أخر الكالم عند الأط��ف��ال فيما
يلي:
• ع��دم الرثثرة ببلوغ � 15شه ًرا
من العمر
• عدم احلديث عن عمر �سنتني
• عدم القدرة على تكوين جمل
ق�صرية بعمر � 3سنوات
• ع�����دم ال����ق����درة ع���ل���ى ات���ب���اع
التعليمات
• �سوء النطق
• �صعوبة و�ضع الكلمات يف جملة
واحدة
 �أ�سباب ت�أخري الكالمميكن �أن يعاين بع�ض الأطفال
من م�شاكل يف الكالم عندما يكون
هناك �ضعف يف ال�سمع ومنو بطيء
�أو �إعاقة ذهنية �أو الإ�صابة بالتوحد

�أو م���ا ي��ت��م ت�سميته ب��ـ»اخل��ر���س
االخ��ت��ي��اري» )ع���دم رغ��ب��ة الطفل
يف ال��ت��ح��دث( ،وال�شلل الدماغي
(ا�ضطراب حركي ناجم عن تلف
الدماغ).
�سي�ساعد طبيب الأط��ف��ال يف
التعرف على ت�أخر النطق واللغة،
عن طريق الفح�ص بدقة ثم �إحالته
�إىل �أخ�صائي �إذا مل يكن قد حتدث
على الإط�لاق .فعلى �سبيل املثال،
�إذا كان الطفل يعاين من م�شكلة
يف ال�����س��م��ع ،ف��ي��ت��م �إح���ال���ت���ه �إىل
اخت�صا�صي ال�سمع لإجراء اختبار
ال�سمع ،ثم يتم حتديد خطة العالج
ب��ن��اء على الت�شخي�ص الأ�سا�سي
للحالة.
 ن�����ص��ائ��ح للتغلب ع��ل��ى ت��أخ��رالنطق واللغة
ي��ح��دث يف الكثري م��ن احل��االت
�أن يبد�أ بع�ض الأطفال يف التحدث
ب�أنف�سهم ،لأن���ه بعد الت�شخي�ص
وال���ع�ل�اج ال���ف���وري ���س��ي��ك��ون هناك
ات�صال �أف�ضل .و�سوف يتعلم الطفل
كيفية ق���راءة ال�شفاه .ويبقى �أن��ه
يجب على الوالدين ع��دم الغ�ضب
�أو الإحباط ملجرد �أن الطفل غري
قادر على التحدث ب�شكل �صحيح،
بل ينبغي عدم ال�ضغط على الطفل
ومنحه الوقت الكايف لفهم الو�ضع
ودعمه ب�شكل كامل.

حب الشباب مشكلة جلدية

يجري علماء من جامعة جونز هوبكنز يف الواليات املتحدة ،جتربة
جديدة الختبار لب الأ�سنان املخلوعة ،وامل�أخوذة من مراكز عالج الأ�سنان،
لبحث مدى �إمكانية ا�ستخدامها كطريقة لعالج االكتئاب ،وفقا ملا ن�شرته
«ديلي ميل» الربيطانية .وت�ستند التجربة اجلديدة من نوعها �إىل فر�ضية
�أن اخلاليا اجلذعية الرئي�سية ،التي ميكن �أن تنمو �إىل �أنواع خمتلفة من
اخلاليا املتخ�ص�صة ،يف اللب ميكن �أن ت�ساعد على حتفيز تكوين خاليا
ع�صبية جديدة يف الدماغ .ويعتقد باحثو جامعة جونز هوبكنز �أنه كلما
زاد عدد اخلاليا الع�صبية ،كان االت�صال �أف�ضل بني هذه اخلاليا وبني
مناطق الدماغ امل�س�ؤولة عن العواطف .تعترب اخلاليا اجلذعية � ً
أي�ضا من
ً
مرتبطا بالتهاب
م�ضادات االلتهابات ،ويُعتقد �أن االكتئاب ميكن �أن يكون
يف الدماغ .ت�أتي التجربة كا�ستكمال لالكت�شاف اخل��ارق ،ال��ذي �سبق
التو�صل �إليه ،ب�أن م�ضادات االكتئاب ميكن �أن حتفز اخلاليا اجلذعية يف
الدماغ على �صنع املزيد من اخلاليا الع�صبية.
كما يُعتقد �أن ا�ضطراب م�ستويات املواد الكيميائية املزاجية يف الدماغ
مثل ال�سريوتونني ت�ؤدي ب�شكل ما �إىل الإ�صابة باالكتئاب ،خا�صة �أن معظم
م�ضادات االكتئاب مت ت�صميمها للعمل على امل�ساعدة يف زيادة م�ستويات
ال�سريوتونني ،لكن يبقى �أن نظرية عدم التوازن الكيميائي يف الدماغ غري
مثبتة ب�شكل نهائي ،حيث �إن هناك العديد من العوامل الأخ��رى ،التي
ميكن �أن ت�ؤدي للإ�صابة باالكتئاب ،من بينها القابلية الوراثية وم�شكالت
احلياة املجهدة .ولكن يرجح الباحثون حال ًيا �أن منو اخلاليا الع�صبية،
والروابط بني اخلاليا الع�صبية ،يلعب دو ًرا مه ًما.

ال�شباب مثل البنزويل بريوك�سايد
وحم�ض ال�سالي�سيليك ،للح�صول على
قوة �إ�ضافية ملكافحة هذه احلبوب.
ويجب على امل���ر�أة �إزال���ة مكياجها
ليلاً والتفكري يف التق�شري الكيميائي
ال��ع��ر���ض��ي ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى نظافة
امل�سامات.
3ـ رمب���ا ت��ك��ون �أف�����ض��ل طريقة
ال�ستهداف حب ال�شباب حول فمك،
خا�صة �إذا تكرر ظهورها ،هي زيارة
طبيب الأمرا�ض اجللدية الذي لديه

املعرفة والأدوات التي ت�ساعد على
حتديد ال�سبب الدقيق لظهور هذه
ال�شوائب و�إيجاد احلل الأف�ضل.
 4تفتح زي���ارة الطبيب � ًأي�ضا
ال��ب��اب �أم���ام الأدوي����ة ال��ق��وي��ة التي
تُ�صرف بو�صفة طبية ،والتي قد تكون
�أف�ضل طريقة لإجراء التح�سينات يف
ب�شرتك .ميكن �أن تكون معاجلة حب
ال�شباب عملية م�ضنية ،ولكن العمل
م��ع متخ�ص�ص يجعل الأم���ر �أ�سهل
بكثري.
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تقنية

«تيك توك» المنصة األكثر
زيارة على اإلنترنت في 2021
قفزت منصة الفيديو الصينية الشهرية
تيك توك  6مراكز يف سنة واحدة ،لتتصدر
املواقع األكرث زيارة يف العامل متغلبة عىل
بذلك كل الخدمات املرتبطة بغوغل
مجتمعة.
ومع وجود مليار مستخدم نشط شهريا
عىل املنصة التي أنشأتها رشكة «بايت
دانس» الصينية عام  ،2016تبلغ تيك توك
مرحلة جديدة من االزدهار ،حسب تقرير
نرشته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية
وأصبح هذا املوقع املخصص ملقاطع
الفيديو القصرية املوقع األك�ثر زي��ارة يف
العامل يف عام  ،2021وف ًقا لتصنيف الرشكة
األمريكية «كالودفلري».
وتو ّلد تيك توك حركة مرور عىل موقعها
أكرث من جميع خدمات غوغل مبا يف ذلك
محرك البحث وخرائط غوغل والرتجمة

واألخبار والصور ،لتكون هذه املرة األوىل
التي تصعد فيها رشكة بايت دانس إىل قمة
هرم رشكات اإلنرتنت الكربى.
ويف عام  2020كانت املراكز الثالثة
الكبار محجوزة لغوغل ،وفيسبوك،
ومايكروسوفت ،ومل يستطع موقع تيك توك
أن يحصل إال عىل املركز السابع ،ورغم أنه
حقق بدءا من  17فرباير من العام نفسه
تحسنًا كبريا فإن ذلك كان لفرتة قصرية فقط
ومل يحتفظ مبركزه األول عىل مدار األشهر.
وبعد تيك توك وغوغل ،احتل موقع
فيسبوك املرتبة الثالثة عىل منصة التتويج
لتأيت بعد ذلك تباعا مواقع مايكروسوفت
وآبل وأمازون ونتفليكس ويوتيوب وتويرت
وواتساب ،ليكمل إنستغرام قامئة العرشة
األوائل بعد أن كان التاسع عام .2020

بدقة تزيد على  ..%97صينيون يطورون
«مدعي عام» يعمل بالذكاء االصطناعي
ق���ال ب��اح��ث��ون يف ال�����ص�ين �إن��ه��م
تو�صلوا ل�ل�آل��ة الأوىل م��ن نوعها
يف ال��ع��امل ،التي ت�ستخدم الذكاء
اال�صطناعي للحكم على الأ�شخا�ص
يف حال ارتكاب جرائم.
ومي�����ك�����ن ل���ق���ا����ض���ي ال�����ذك�����اء
اال�صطناعي حتديد املتهم بدقة
تزيد على  97%بنا ًء على و�صف
�شفهي للق�ضية ،وفقاً للباحثني.
مت ت�صنيع اجلهاز واختباره من
قبل النيابة ال�شعبية يف �شنغهاي
ب��ودون��غ ،وه��ي �أك�بر مكاتب النيابة
العامة و�أكرثها ازدحاماً يف البالد.
وميكن للتكنولوجيا �أن تقلل عبء
العمل اليومي للمدعني العامني،
مما ي�سمح لهم بالرتكيز على مهام
�أكرث �صعوبة ،وفقاً للربوفي�سور �شي
يونغ ،مدير معمل �إدارة البيانات
واملعرفة ب�أكادميية العلوم ال�صينية،
وهو العامل الرئي�سي للم�شروع.
وق����ال ���ش��ي وزم���ل��ا�ؤه يف بحث
نُ�������ش���ر ه�����ذا ال�������ش���ه���ر يف جم��ل��ة
Management
Review
املحلية «ميكن للنظام �أن يحل حمل
املدعني يف عملية �صنع القرار �إىل
حد معني»،
ي�أتي ذل��ك ،فيما يتزايد تطبيق
تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي يف
�إن��ف��اذ القانون ح��ول ال��ع��امل .حيث
ا�ستخدم بع�ض املدعني الأملان تقنية
ال��ذك��اء اال�صطناعي مثل التعرف
ع��ل��ى ال�����ص��ور وال���ط���ب ال�����ش��رع��ي
ال��رق��م��ي ل���زي���ادة ���س��رع��ة معاجلة
الق�ضايا ودقتها.
فيما ك��ان امل��دع��ون ال��ع��ام��ون يف

ال�صني م��ن �أوائ���ل املتبنني للفكرة
ع��ن��دم��ا ب�����د�أوا ا���س��ت��خ��دام ال��ذك��اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي يف ع����ام .2016
وي�ستخدم العديد منهم الآن �أداة
الذكاء اال�صطناعي املعروفة با�سم
النظام  .206والتي ميكنها تقييم
قوة الأدلة وظروف االعتقال ومدى
خطورة امل�شتبه به على اجلمهور.
لكن كل �أدوات الذكاء اال�صطناعي
احل��ال��ي��ة ل��ه��ا دور حم����دود ،لأن��ه��ا
«ال ت�شارك يف عملية �صنع القرار
لتوجيه التهم» ،على حد قول �شي
وزمالئه .ويتطلب اتخاذ مثل هذه
القرارات وجود �آلة لتحديد و�إزالة
�أي حمتويات من ملف الق�ضية ال
ع�لاق��ة لها ب��اجل��رمي��ة ،دون �إزال���ة
املعلومات املفيدة.
كما �ستحتاج الآل���ة �أي�����ض��اً �إىل
حتويل لغة ب�شرية معقدة ومتغرية
با�ستمرار �إىل تن�سيق ريا�ضي �أو
هند�سي قيا�سي ميكن للكمبيوتر
ف��ه��م��ه .ويف ه���ذه الأث���ن���اء ،ط��ورت
�شركات الإنرتنت يف ال�صني �أدوات
قوية ملعاجلة اللغة الطبيعية ،لكن
ت�شغيلها غالباً م��ا يتطلب �أجهزة
كمبيوتر كبرية ال ي�ستطيع املدعون
العامون الو�صول �إليها.
ومي��ك��ن ل��ل��م��دع��ي ال���ع���ام الآيل
اجلديد ال��ذي ط��وره فريق �شي �أن
يعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي.
وبالن�سبة لكل م�شتبه ب��ه ،ف�إنه
ي�ضغط على تهمة ت�ستند �إىل 1000
«�سمة» مت احل�صول عليها من ن�ص
و���ص��ف احل��ال��ة ال��ت��ي مت �إن�شا�ؤها
بوا�سطة الإن�سان ،ومعظمها �صغري

ج����داً �أو جم���� ّرد ب��ح��ي��ث ال ي��ك��ون
منطقياً بالن�سبة للب�شر ،فيما �سيقوم
النظام  206بعد ذلك بتقييم الأدلة.
مت «ت��دري��ب» اجلهاز با�ستخدام
�أك�ث�ر م��ن  17000ح��ال��ة م��ن عام
� 2015إىل عام  .2020وحتى الآن،
ميكنها حتديد اجل��رائ��م الثمانية
الأكرث �شيوعاً يف �شنغهاي.
وك����ان �أك��ث�ر اجل���رائ���م ���ش��ي��وع��اً
مرتبطة ،بعمليات االحتيال على
بطاقات االئتمان ،و�إدارة عمليات
قمار ،والقيادة اخلطرة ،والإ�صابة
امل���ت���ع���م���دة ،وع���رق���ل���ة ال���واج���ب���ات
الر�سمية ،وال�سرقة ،واالح��ت��ي��ال،
و»�إثارة املتاعب».
و�أك�����د ���ش��ي �أن امل���دع���ي ال��ع��ام
اال�صطناعي �سي�صبح قريباً �أكرث
ق��وة م��ع ال�ترق��ي��ات .حيث �سيكون
ق���ادراً على التعرف على اجلرائم
الأق��ل �شيوعاً وتوجيه تهم متعددة
�ضد م�شتبه به واحد.
ومل يت�ضح متى �أو ما �إذا كانت
التكنولوجيا �ستعرث على تطبيقات
يف جماالت �أخرى.
بدوره ،قال املدعي العام يف مدينة
قوانغت�شو اجلنوبية� ،إن لديه بع�ض
امل��خ��اوف ب�ش�أن ا�ستخدام الذكاء
اال�صطناعي يف توجيه االتهامات.
و�أ�ضاف املدعي العام الذي طلب
ع��دم ن�شر ا�سمه ب�سبب ح�سا�سية
امل��و���ض��وع� ،أن دق���ة بن�سبة 97%
ق��د ت��ك��ون ع��ال��ي��ة م��ن وج��ه��ة نظر
تكنولوجية لكن �ستكون هناك دائما
فر�صة ل��وق��وع خ��ط���أ» .وق���ال «من
�سيتحمل امل�س�ؤولية عندما يحدث

ذل���ك؟ امل��دع��ي ال��ع��ام �أم الآل���ة �أم
م�صمم اخلوارزمية؟»
كما يرى �أنه ميكن �أن ت�ؤثر امل�شاركة
املبا�شرة للذكاء اال�صطناعي يف
�صنع القرار �أي�ضاً على ا�ستقاللية
املدعي العام الب�شري .و�أ�ضاف �أن
معظم املدعني العامني ال يريدون
«تدخل» علماء الكمبيوتر يف حكم
ق�ضائي.
و�أ�شار �إىل بعد �آخر ،وهو املرتبط
بقدرات املدعي العام اال�صطناعي
على رف��ع دع��وى بنا ًء على جتربته
ال�سابقة فقط .حيث مل ي�ستطع
توقع رد فعل اجلمهور على ق�ضية
يف بيئة اجتماعية متغرية.
ومع ذلك ،ت�ستخدم ال�صني الذكاء
اال�صطناعي بقوة يف كل قطاع من
قطاعات احلكومة تقريباً ملحاولة
حت�سني الكفاءة واحلد من الف�ساد
وتعزيز ال�سيطرة.
ك��م��ا ا���س��ت��خ��دم��ت ب��ع�����ض امل���دن
ال�صينية �آالت مل��راق��ب��ة ال��دوائ��ر
والأن�����ش��ط��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ملوظفي
احلكومة للك�شف عن الف�ساد ،وفقاً
للباحثني املعنيني.
فيما ت�ستخدم العديد من املحاكم
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي
مل�����س��اع��دة ال��ق�����ض��اة ع��ل��ى معاجلة
ملفات الق�ضايا واتخاذ قرارات مثل
قبول اال�ستئناف �أو رف�ضه.
كما اع��ت��م��دت معظم ال�سجون
ال�����ص��ي��ن��ي��ة �أي�����ض��اً ت��ق��ن��ي��ة ال��ذك��اء
اال�صطناعي لتتبع احلالة اجل�سدية
والعقلية لل�سجناء ،بهدف احلد من
العنف.

إطالق التلسكوب جيمس ويب
التابع لناسا ..األكبر

ان��ط��ل��ق ال�������ص���اروخ «�أري������ان »5
م�ؤخرا من مركز الف�ضاء يف غويانا
الفرن�سية ،ح��ام ً
�لا �إىل الف�ضاء
التل�سكوب «جيم�س ويب» الأكرب يف
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التاريخ ،وهو �أداة من �ش�أنها �إحداث
ثورة يف جمال مراقبة الكون ،وفق
ما ذكرته وكالة فران�س بر�س.
وال��ذي و�ضع يف م��داره النهائي

على بعد حوايل  1,5مليون كيلومرت
من الأر���ض .ومن �ش�أن التل�سكوب
الذي طورته وكالة الف�ضاء الأمريكية
«ن��ا���س��ا» م��ع نظريتيها الأوروب���ي���ة

وال��ك��ن��دي��ة� ،أن يتيح مراقبة �أوىل
املجرات التي ظهرت بعد االنفجار
العظيم وال��ت��ع�� ّم��ق يف ف��ه��م كيفية
ت�ش ّكل النجوم ومراقبة الكواكب

شركة يابانية تنتج حافلة تسير
على الطرق وسكة القطار

�أنتجت �شركة يابانية �أول مركبة ثنائية اال�ستخدام يف العامل
ت�سري على الطرق املعبدة وعلى ق�ضبان ال�سكك احلديدية �أي�ضا،
ومن املقرر ت�شغيلها لأول يف بلدة كايو ب�إقليم توكو�شيما الياباين.
وت�شبه املركبة املعروفة اخت�صارا بـ« »DMVحافلة �صغرية
وتعمل ب�إطارات مطاطية عادية على الطريق .ولكن عندما تغري
و�ضعيتها ،تنزل العجالت الفوالذية من �أ�سفل املركبة لتنطلق على
ق�ضبان ال�سكك احلديدية وتتحول فعليا �إىل عربة قطار.
ترفع عجالت القطار الإطارات الأمامية عن امل�سار بينما تظل
العجالت اخللفية منخف�ضة لدفع املركبة على ال�سكك احلديدية.
وق���ال الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أ���س��ا ك��و���س��ت» لل�سكك
احلديدية التي ت�شغل مركبات «دي�.إم.يف» �إن املركبة ت�ستطيع
�أن ت�ساعد البلدات ال�صغرية مثل كايو التي ترتفع فيها معدالت
ال�شيخوخة وينخف�ض عدد ال�سكان ،بينما جتد �شركات النقل
املحلية �صعوبات يف حتقيق �أرباح.
وقال �شيجيكي ميورا ،الرئي�س التنفيذي لرويرتز ،اجلمعة،
هذه املركبة ميكن �أن ت�صل �إىل ال�سكان املحليني «كحافلة» ثم
تنقلهم �إىل ال�سكك احلديدية �أي�ضا ..ال �سيما يف املناطق الريفية
التي يرتفع فيها عدد ال�سكان امل�سنني ،نتوقع �أن تكون و�سيلة نقل
عام جيدة جدا.
وقالت �شركة «�أ�سا كو�سك» لل�سكك احلديدية �إن دي �إم يف
ميكن �أن تقل ما ي�صل �إىل  21راكبا وتعمل ب�سرعة  60كيلومرتا
يف ال�ساعة على ق�ضبان ال�سكك احلديدية ،وميكن �أن ت�صل
�سرعتها �إىل  100كيلومرت يف ال�ساعة على الطرق العامة.
�سيعمل الأ�سطول ال�صغري من املركبات متعددة الألوان بوقود
الديزل ،على امتداد جزء من �ساحل جزيرة �شيكوكو يف جنوب
اليابان ،من �أجل الربط بني بع�ض املدن ال�صغرية ويتيح للركاب
التمتع مبناظر خالبة على ال�ساحل.
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األخيرة
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المدينة الطبية تنجح في جراحة
لالستعاضة االصطناعية لألذن

متكن فريق طبي جراحي يف جراحة الوجه والفكني يف كلية طب
الأ�سنان وم�ست�شفى طب الأ�سنان اجلامعي يف املدينة الطبية بجامعة امللك
�سعود و للمرة الثانية -بحمد اهلل -من �إجراء عملية جراحية لال�ستعا�ضة
اال�صطناعية للأذن من خالل زراعة ملري�ض يف ال�سابعة ع�شر من عمره
مت ت�شخي�صه بعيب خلقي يف الأذن اليمنى.
وقام ب�إجراء العملية نخبة من الأطباء يف خمتلف التخ�ص�صات ،كما
ت�أتي �أهمية هذه العملية نظراً �إىل ندرة املراكز التي تقوم مبثل هذا النوع
من العمليات حيث �أُجريت للمرة الثانية يف املدينة الطبية اجلامعية بعد
�أن كانت العملية الأوىل قبل عدة �أ�شهر.

شؤون الطالب تقيم ورشة
لـ «مراجعة خطتها االستراتيجية»

املدينة الطبية تنظم حملة التربع بالدم ملن�سوبي �شركة املدار�س املتقدمة

الجامعة تجتمع بمركز األمير محمد بن سلمان لعلوم
وتقنيات المستقبل بجامعة طوكيو

ن��اق�����ش��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود،
ومركز �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد ب��ن �سلمان لعلوم وتقنيات

امل�ستقبل بجامعة طوكيو ،م�ؤخراً
�سبل التعاون بني الطرفني يف جمال
التكنوجليا ال��رائ��دة ،وذل���ك خالل

ك�����رم م����ع����ايل وزي�������ر امل�������وارد
ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االجتماعية
امل��ه��ن��د���س �أح��م��د ال��راج��ح��ي ي��وم
الأح���د 1443/5/8هـ امل��واف��ق
2021/12/12م ،املركز الرتبوي
للتطوير والتنمية املهنية بكلية
الرتبية ،وذل��ك ك�شريك علمي يف
منتدى العاملني مع ال�شباب ،وت�سلم
درع التكرمي رئي�س جمل�س �إدارة
املركز عميد كلية الرتبية الدكتور
عثمان املنيع.

م��ن جانب مغاير كرمت وكيلة
كلية الرتبية الدكتورة �سارة بنت
عبد املح�سن بن �سعيد يوم الأحد
املوافق 1443/5/8هـ الوكيالت
ال�سابقات ،تقديراً للجهود التي
ب���ذل���وه���ا خ��ل��ال ف��ت��رة ت��ول��ي��ه��ن
ال���وك���ال���ة ،وه���م ال���دك���ت���ورة رج���اء
باحاذق ،الدكتورة امي��ان املريعي،
الدكتورة ن��دى ال�صالح ،الدكتورة
عفاف املحمدي ،والدكتورة ري�شة
ع�سريي.

الإجتماع ال��ذي عقده وكيل جامعة
امللك �سعود للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور خالد احلميزي ،مع

نائب مدير مركز �صاحب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سلمان
لعلوم وتقنيات امل�ستقبل بجامعة
طوكيو الدكتور جينتو موجي .ح�ضر
االج��ت��م��اع ال��دك��ت��ور خ��ال��د النمري،
وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور
حممد ال��واب��ل ،امل�شرف على �إدارة
التعاون ال���دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية
العاملية الدكتور مزيد بن م�شهور
ال��ت�رك����اوي .ي��ه��دف م��رك��ز الأم�ي�ر
حممد ب��ن �سلمان لعلوم امل�ستقبل
والتكنولوجيا بجامعة طوكيو باليابان،
ال��ذي مت ت�أ�سي�سه يف �أبريل 2020
كجزء من الر�ؤية ال�سعودية اليابانية
 ،2030و�أن يكون رائ �دًا يف ت�سريع
االبتكار يف التقنيات النا�شئة من
خالل تعزيز التعاون الدويل خا�صة
مع اململكة العربية ال�سعودية وتنمية
املوارد الب�شرية يف كال البلدين.

�أقامت عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلة بوكالة العمادة للتطوير واجلودة،
يوم الثالثاء املا�ضي ،ور�شة عمل بعنوان «مراجعة اخلطة اال�سرتاتيجية
لعمادة �ش�ؤون الطالب 2022م 2026 /م » يف قاعة الدروازة باجلامعة
بح�ضور عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي الدلبحي  ،ووكيل العمادة
للتطوير واجل���ودة الدكتور ح�سني احلكمي ،وكيل العمادة للخدمات
الطالبية الدكتور �سعود العمري ،وكيل العمادة للأن�شطة وال�شراكة
الطالبية الدكتور عبدالعزيز العريفي ،وكيلة العمادة ل�ش�ؤون الطالبات
ال��دك��ت��ورة ر�ؤى القفيدي ،بالإ�ضافة �إىل م�شريف وم���دراء الإدارات
والوحدات بالعمادة ،وممثلي الن�شاط الطالبي يف الكليات والطالب
والطالبات وعدد من من�سوبي العمادة .
بد�أت الور�شة ب�آيات من الذكر احلكيم ،ثم �ألقى وكيل العمادة للتطوير
واجلودة الدكتور ح�سني احلكمي ،نبذة تعريفية عن اخلطة وحماورها
التي تكونت من ثالث حماور ،الأول مدى توافق خطة العمادة مع خطة
اجلامعة ،فيما حتدث املحور الثاين حول املبادرات وامل�شاريع ،و�شمل
املحور الثالث الفرتات الزمنية وامليزانيات ،بعدها �ألقى عميد �ش�ؤون
الطالب الدكتور علي الدلبحي كلمة �أ�شاد فيها بوكالة العمادة للتطوير
واجلودة ومب�شريف ومدراء الإدارات والوحدات بالعمادة.
هدفت الور�شة �إىل حتقيق اجلودة يف كافة الأن�شطة واخلدمات والرعاية
الطالبية واالبتكار والتجديد والتميز يف برامج الن�شاط الال�صفي وتطوير
نظم احلوافز للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني وتطوير املهارات
الطالبية ،ورفع كفاءة التدريب الطالبي ورفع الوعي الطالبي باحلقوق
والواجبات وحتقيق �شراكة طالبية فاعلة ومميزة.

عميد معهد اللغويات العربية يتفقد
سير االختبارات النهائية

وزير الموارد البشرية يكرم «التربية»

تفقد عميد معهد اللغويات العربية املكلف الدكتور حممد بن �إبراهيم
الفوزان �صباح يوم الأحد املا�ضي� ،سري االختبارات النهائية للف�صل الدرا�سي
الأول من العام اجلامعي  1443هـ .و�أطلع على اجلهود التي قامت بها وكالة
املعهد لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية لتهيئة الأجواء املنا�سبة للطالب لأداء
االختبارات بي�سر و�سهولة مع احلر�ص على تطبيق الإجراءات الإحرتازية
التي تنظم دخول الطالب وتواجدهم يف قاعات االختبارات.

