صرف المكافآت ..اليوم
بد�أت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل �صرف املكاف�آت وبدل الإعاقة للم�ستحقني من الطالب
والطالبات املنتظمني بالف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي  1443هـ ابتدا ًء من اليوم الأحد
املوافق 2022/01/30م ،وذلك عن �شهر يناير لعام 2022م ،وجتاوز مبلغ املكاف�آت  34مليون
ريال.
�صرح بذلك عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل �أ.د� .سعد بن حمد بن عمران.
� 12صفحة
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عربوا عن �سعادتهم بعودة العالقات ..احتاد الطالب التايالنديون لـ«

»:

أكثر من  320طالبًا تايالنديًا في الجامعات السعودية
كتب /نورالدين حممد
رحب احتاد الطالب التايالنديون
يف ال��ري��ا���ض واملبتعثني يف جميع
اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة ،ب��ع��ودة
ال��ع�لاق��ات ال�سعودية التايالندية
املنقطعة منذ �أك�ثر من  32عاماً

و�إعادة �إحيائها من جديد ،عقب �أن
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع ،يف الديوان
امللكي بق�صر ال��ي��م��ام��ة ،الثالثاء

في ضيافتنا

املا�ضي ،دول��ة رئي�س ال��وزراء وزير
ال��دف��اع يف مملكة تايلند اجل�نرال
برايوت ت�شان �أوت�شا .وعرب رئي�س
احتاد الطالب التايالنديون م�سلم
قادر ،يف ت�صريح لـ»ر�سالة اجلامعة»
عن �سعادة جميع الطالب الوافدين

يف كل اجلامعات ال�سعودية والذي
يتجاوز عددهم  320طالب والذين
يح�ضون برعاية واهتمام كبري يف
اجلامعات ال�سعودية .م�ضيفاً �أن
ال�سعادة تغمر الطالب التايالنديون
بعودة العالقة بني البلدين وعودة

الأمور �إىل طبيعتها كما كانت قبل
 32عاما ،وم��ا �سيرتتب عليه من
ت�سهيل العمل والتنقل وال�سفر بكل
�سهولة مما كان عليه الو�ضع �سابقاً.
«ر�سالة اجلامعة» قامت بعقد
ل��ق��اءات متفرقة لنقل انطباعات

و�آراء الطالب التايالنديون وهم
ي�شهدون احل��دث التاريخي على
�أر���ض اململكة وم��ن بني مقاعدهم
الدرا�سية على م�ستوى اجلامعات
ال�سعودية.
تفا�صيل �صـ 8

«كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة»..

األرقام تتحدث

زولية ..من مواهب «سبر»

«الروبوت» يعيد الحركة لمريض ستيني

 33دورة تدريبية خالل رجب
�أعلنت عمادة تطوير امل��ه��ارات عن تقدمي  33دورة تدريبية متنوعة
ملن�سوبي اجلامعة من�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س واملوظفني واملوظفات
والطالب والطالبات ل�شهررجب للعام اجلامعي ١٤٤٣هـ.
و�سيبد�أ الت�سجيل لهذه الدورات يوم الأحد 1443 / 6 / 27هـ يف متام
ال�ساعة � 10صباحاً .وتهدف هذه الدورات �إىل تنمية مهاراتهم وقدراتهم
و�إثراء جتاربهم وزيادة خرباتهم املعرفية والعملية كي يتمكنوا من حتقيق
التميز والإنتاج واالب��داع واالبتكار ،وي�سهموا يف حتقيق وظائف اجلامعة
و�إحداث تطوير �شامل يف براجمها وخططها للو�صول بها للمناف�سة العاملية.
وملزيد من املعلومات والت�سجيل ن�أمل زيارة موقع العمادة
https://dsd.ksu.edu.sa/ar

09

02

ّ
«حي الشتاء» في فعالية للطالبات

02

كتبت  -جنود العاطفي  -منى الدعجاين  -روان ال�شعيب:
نظمت وحدة اخلدمات املجتمعية يف جامعة امللك �سعود الأربعاء املا�ضي
«حي ال�شتاء» ،وذلك مقابل مكتبة الأمرية �سارة يف
 26يناير  2022فعالية ّ
املدينة اجلامعية للطالبات.
وت�ضمنت الفعالية العديد من املعلومات والأن�شطة املتنوعة واملختلفة
بطابع جذاب ومميز بجهود �أكرث من ع�شر كليات ،تنوعت امل�شاركات فيها
بني اجلل�سات احلوارية والأركان التثقيفية وامل�سابقات الرتفيهية بح�سب كل
كلية ووفق الإجراءات االحرتازية.
وقدم ركن كلية الريا�ضة والن�شاط البدين م�سابقات ريا�ضية وجل�سات
تدريبية مثل اليوغا والأيروبيك�س.
ك��م��ا �شملت ال��ف��ع��ال��ي��ة جل�سة �شعبية ي��ت��م فيها ���س��رد الق�ص�ص
الرتاثية بطريقة ممتعة ،كل ذل��ك و�سط تفاعل من�سوبات اجلامعة
وا�ستح�سانهم.

236
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«الروبوت» يعيد الحركة لمريض ستيني بـ «طبية الجامعة»

كتب – م�ساعد الغنيم
ت�صوير – توفيق الغامدي
مت َّكن فريق طبي خمت�ص باملدينة
الطبية اجلامعية يف جامعة امللك
���س��ع��ود م��ن �إج����راء عملية معقدة
ال�ستبدال مف�صل الركبة با�ستخدام
تقنية ال��روب��وت �إح���دى التقنيات
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تتميز بدقتها يف
جمال عمليات تغيري مف�صل الركبة
ل�ستيني يعاين من �أمرا�ض يف القلب
والكلى �أجراها فريق طبي بقيادة
ا�ست�شاري جراحة العظام الدكتور
عرفان عرفة ،و ا�ست�شاري جراحة
�أورام العظام واجلراحة الرتميمية

للأطراف ال�سفلية الدكتور �إبراهيم
ال�شايجي ،وا���س��ت�����ش��اري التخدير
ال�ب�روف�������س���ور ط�����ارق ال���زه���راين،
وا�ست�شاري جراحة �أورام العظام
وت��غ��ي�ير امل��ف��ا���ص��ل ال��دك��ت��ور معتز
ال��ع��ق� ّي��ل ،واال���س��ت�����ش��اري امل�����ش��ارك
وط��ب��ي��ب زم���ال���ة ت��غ��ي�ير امل��ف��ا���ص��ل
يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور
عبدالعزيز اخلريجي.
و�أو�ضح الدكتور ال�شايجي �أن هذا
النوع من العمليات تعد من العمليات
ال��دق��ي��ق��ة امل��ع��ق��دة ال��ت��ي تتطلب
ا�ستخدام �أج��ه��زة متقدمة ومهارة
عالية من قبل الفريق الطبي ،م�شرياً
�إىل �أن املري�ض تعر�ض حلادث قبل

دورات جغرافية عن بعد

ثالثني عاماً مما نتج عنه ك�سرين
م�ضاعفني يف �أعلى و�أ�سفل عظمة
الفخذ الي�سرى ومل تتم معاجلتها
بالطريقة ال�صحيحة مما نتج عنه
ت�شوه �شديد يف عظمة الفخذ ،كما
�أن املري�ض يعاين من احتكاك �شديد
يف الركبة مما �أعاقته عن احلركة
ب�صورة طبيعية  .و�أكد على �أنه من
ال�صعوبة البالغة �إجراء عملية تغيري
مف�صل الركبة بالطريقة االعتيادية
لوجود ت�شوهات يف عظمة الفخذ،
حيث يتطلب �إج���راء عملية تغيري
مف�صل الركبة �أن تكون قناة عظمة
الفخذ م�ستقيمة حل�ساب مكان
ووزن مف�صل الركبة �أثناء العملية

مبا يحاكي املحور الطبيعي لعظمة
الفخذ وامل��دى احلركي للمري�ض،
ومل يكن هذا اخليار متاح يف حالة
املري�ض ،م�ضيفاً ب�أن مما يزيد من
�صعوبة العملية معاناة املري�ض من
�أمرا�ض يف القلب والكلى.
من جانبه �أو�ضح الدكتور عرفان
عرفة ا�ست�شاري ج��راح��ة العظام
يف امل��دي��ن��ة الطبية اجلامعية �أن��ه
بعد درا�سة احلالة واعتماد اخلطة
العالجية قرر الفريق تق�سيم العملية
لعدة مراحل بدءاً من جتهيز املري�ض
للعملية خالل وقت قيا�سي (�أ�سبوع)
عن طريق وحدة ما قبل العمليات
املتكاملة  ، IPCحيث مت عر�ض

ح��ال��ة امل��ري�����ض على جمموعة من
�أطباء التخدير والقلب والباطنة ،مت
خاللها �إجراء فح�ص تروية ع�ضلة
القلب كما مت �إجراء عملية ق�سطرة
للقلب بوا�سطة ا�ست�شاري �أمرا�ض
القلب الدكتور عبداالله املبرييك
 ،وجتهيز حالة املري�ض للعملية،
وخالل هذه الفرتة مت �أخذ قيا�سات
الأطراف والزوايا و�إدخالها يف نظام
ال���روب���وت ال���س��ت��خ��دام القطوعات
العظمية بطريقة �صحيحة لتحقيق
�أف�����ض��ل و�ضعية ممكنة للمف�صل
ملحاكاة الو�ضع الأم��ث��ل ،مما ميكن
امل��ري�����ض -ب�����إذن اهلل -م��ن امل�شي
واال�ستفادة الق�صوى من املف�صل.

و�أكد د� .إبراهيم ال�شايجي على
�أن املري�ض متكن م��ن امل�شي بعد
العملية ،و�صعود ال���درج وم��غ��ادرة
امل�ست�شفى يف ال��ي��وم ال��ت��ايل من
العملية وه��و يتمتع ب�صحة جيدة
وهلل احلمد.
اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن امل��دي��ن��ة
الطبية بجامعة امللك �سعود تعترب
من �أح��دث و�أك�بر امل��دن الطبية يف
اململكة ،حيث �سجلت العديد من
النجاحات والإجن���ازات الكبرية يف
املجال الطبي ،وت�ضم �أف�ضل الكوادر
الطبية امل�ؤهلة و�أم��ي��زه��ا ،بجانب
�أحدث �أجهزة التقنية الت�شخي�صية
واجلراحية.

«المكتبات» تواصل تقديم سلسلة برنامج التواصل المعرفي
حت���ت رع���اي���ة ال���دك���ت���ور وك��ي��ل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
ال��ع��ل��م��ي �أق���ام���ت ع���م���ادة ���ش���ؤون
املكتبات لقاءها الثاين يوم الأربعاء
 26يناير 2022م
وال����ذي ي��ن��درج ���ض��م��ن �سل�سلة
ب��رن��ام��ج ال��ت��وا���ص��ل امل��ع��ريف الأول
مل��ت��خ�����ص�����ص��ي ع���ل���م امل���ع���ل���وم���ات
واملكتبات وذلك مبحا�ضرة بعنوان
« تقنيات التحول الرقمي لتطوير
م��راك��ز �إدارة املعرفة يف املكتبات
الأك��ادمي��ي��ة والبحثية :التحديات
والفر�ص» والتي �ألقاها املهند�س /
م�سعود بن حممد ال�شريف املدير
العام مل�ؤ�س�سة تقنية املعارف.

حيث حتدث عن طبيعة الكينونات
الرقمية يف بيئة املكتبات الأكادميية
وال��ب��ح��ث��ي��ة وم���واك���ب���ة امل��ك��ت��ب��ات
الأكادميية والبحثية ملتطلبات ع�صر
البيانات ال�ضخمة واحلاجة امللحة
للتوافقية بني جمموعة وا�سعة من
النظم والتطبيقات متنوعة املوردين،
ك��م��ا حت���دث ع���ن م��ك��ون��ات ح��ل��ول
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي لتطوير م��راك��ز
�إدارة املعرفة يف املكتبات اجلامعية
والبحثية وك��ذل��ك حلول منوذجية
�شائعة )مفتوحة امل�صدر( لتطوير
م��راك��ز �إدارة امل��ع��رف��ة ،وعلق على
مو�ضوع مكتبات �أكادميية وبحثية
عاملية تتجه نحو تبني الربجميات

مفتوحة امل�����ص��در لتطوير مراكز
�إدارة املعرفة ومو�ضوع العامل يُدار
بالربجمياتThe World   ..
.runs on Software
كذلك حتدث عن مو�ضوع ر�ؤية
اململكة  2030وحماربتها االحتكار
وحتفز على االب��ت��ك��ار ع�بر حماية
���ص��ن��اع��ة ال�ب�رجم���ي���ات م��ف��ت��وح��ة
امل�����ص��در ،كما ع��رج على مو�ضوع
املكتبات واحلو�سبة ال�سحابية..
Libraries & Native Cloud
 Applicationsوال��ت��ح��دي��ات
والفر�ص يف الطريق نحو التحول
ال��رق��م��ي يف املكتبات الأك��ادمي��ي��ة
والبحثية.

ه���ذا و�أه���اب���ت ع���م���ادة ���ش ��ؤون
املكتبات بجميع الطالب والباحثني
واملهتمني باال�ستفادة من مثل هذه
املحا�ضرات حيث �ستقام جمموعة
من املحا�ضرات على م��دار العام
الدرا�سي احلايل وذلك با�ست�ضافة
ن��خ��ب��ة م���ن امل��خ��ت�����ص�ين يف جم��ال
علم املعلومات وامل��ك��ت��ب��ات ،حيث
ت��ه��دف ال��ع��م��ادة م��ن خ�ل�ال ه��ذا
الربنامج �إىل ا�ستقطاب جمموعة
م��ن املتخ�ص�صني يف جم���ال علم
املعلومات واملكتبات واال�ستفادة
م��ن خ�برات��ه��م العلمية والعملية
يف طرح موا�ضيع مهمة يف جمال
التخ�ص�ص.

 3فائزات بمسابقة «سبر» الفنية

تنظم اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية بالتعاون مع وحدة نظم املعلومات
اجلغرافية والإ�ست�شعار عن بعد بق�سم اجلغرافيا يف جامعة امللك �سعود
ع��دد من ال���دورات التدريبية التخ�ص�صية الق�صرية (ع��ن بعد) املتعلقة
بتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية والإ�ست�شعار عن بعد يف املجاالت
الطبيعية والب�شرية خالل �شتاء .2022
وللمزيد من املعلومات والت�سجيل عرب الرابط التايل:
https://arts.ksu.edu.sa/ar/RSGISCourses

�أعلنت ع��م��ادة ���ش ��ؤون الطالب
يف جامعة امللك �سعود عن �أ�سماء
الفائزين لأف�ضل  3م�شاركات يف
م�سابقة «�سرب» للمواهب الفنية،

وال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ال��ع��م��ادة لكافة
من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي �أ���س��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن
والفائزات بامل�سابقة:

 العمل الفني « زولية» للطالبةال��ه��ن��وف حم��م��د امل��ب��دل م��ن كلية
الآداب «ق�سم الإعالم».
-ال���ع���م���ل ال��ف��ن��ي « روا����ش�ي�ن»

للموظفة �سب�أ طالل عبداملوىل.
 العمل الفني « كلمات» للطالبة���ش��ه��د اب��راه��ي��م ال��غ��ي��ث م��ن كلية
الرتبية «ق�سم الرتبية الفنية.
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مب�شاركة كليات اجلامعة

17
3

ورشة عمل وتكريم مجلس المراجعين
المعتمدين بالجامعة

افتتح وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي
م�سملي ور�شة عمل وتكرمي جمل�س
املراجعني املعتمدين باجلامعة )
 (KSU/BOAال���ت���ي ع��ق��دت��ه��ا
عمادة التطوير واجل��ودة ب�إ�شراف
عميدها الدكتور مبارك القحطاين
وح�����ض��ره��ا �أ���ص��ح��اب ال�����س��ع��ادة )
�أع�ضاء جمل�س املراجعني املعتمدين
باجلامعة ،ووكالء التطوير واجلودة
ب��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ،وم�����س��اع��دات
الوكيالت للتطوير واجل��ودة( ،يوم
الثالثاء 22جمادى الأخرة 1443هـ
بقاعة حمد اجلا�سر)26ب( مبركز
اجلامعة ،كما مت نقل الفعالية على
قنوات التوا�صل باجلامعة.
ب����د�أت الفعالية بكلمة لعميد
عمادة التطوير واجل��ودة الدكتور
م���ب���ارك ال��ق��ح��ط��اين رح���ب فيها
باحل�ضور ذاك��راً �أن ه��ذه الور�شة

وه���ي ال��ت��ا���س��ع��ة لأع�����ض��اء جمل�س
املراجعني املعتمدين ،وي�شارك فيها
من�سوبي الدفعة الثامنة ،والتا�سعة
وع��دده��م ) (29م��راج��ع�اً معتمداً
ميثلون  11كلية ومعهداً.
و �أ�����ض����اف ال���دك���ت���ور م��ب��ارك
القحطاين �أن جمل�س املراجعني
املعتمدين باجلامعة يبذل جهود
ك��ب�يرة ،وحت��ر���ص اجل��ام��ع��ة دوم���اً
على االرتقاء بقدراتهم؛ حيث تلقى
�أع�ضاء املجل�س برناجماً تدريبياً
متخ�ص�صاً ،ومت اجتيازه بنجاح وفق
نظام �إدارة اجلودة ،KSU-QMS
ومنحتهم عمادة التطوير واجلودة
�شهادة مراجعني معتمدين ل�ل�أداء
اجلامعي .وت ّعول اجلامعة عليهم
م�س�ؤولية تهيئة الربامج الأكادميية
للح�صول على االعتماد الأكادميي
�أو �إع��ادة االعتماد وفقاً للمعايري
امل���ط���ورة ل��ه��ي��ئ��ة ت���ق���ومي ال��ت��ع��ل��ي��م

ينظمها مركز التميز (�أفكر)

والتدريب.
ك��م��ا �أو����ض���ح ال��دك��ت��ور م��ب��ارك
القحطاين �أن جمل�س املراجعني
املعتمدين باجلامعة ي��ه��دف �إىل
حتقيق ج��ودة ال�برام��ج الأكادميية
ب��اجل��ام��ع��ة ،واالرت����ق����اء ب��ق��درات
ومهارات الكفاءات الب�شرية العاملة
يف ج����ودة ال�ب�رام���ج الأك���ادمي���ي���ة
باجلامعة ،حيث ي�ضطلع املجل�س
بعدد من املهام ومنها على �سبيل
امل��ث��ال ال احل�����ص��ر :ت��وف�ير الدعم
املنا�سب لعمليات اجلودة واالعتماد
ل��ل�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة،
ومراجعة تقارير الدرا�سة الذاتية
للربامج الأكادميية ،ونقل وتبادل
اخل�ب�رات ،وم��د ج�سور التوا�صل
مع كافة املعنيني بجودة الربامج
الأكادميية .و�أك��د �سعادته �أن هذا
الأمر يعد �أحد املدعمات الرئي�سة
ل��ت��ج��دي��د االع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي

باجلامعة عام 2024م.
و بد�أ وكيل اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور علي
م�سملي ك��ل��م��ت��ه ذاك�����راً �أن ه��ذه
الور�شة التي ت�ؤكد حر�ص اجلامعة
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق جن���اح���ات متتالية
يف جم��االت التخطيط والتطوير
واجل�����ودة ب�����ص��ف��ة ع���ام���ة ،وج���ودة
الربامج الأكادميية ب�صفة خا�صة،
و�أن اجل��ام��ع��ة تعتز باملكت�سبات
ال��ت��ي حققتها يف ج���ودة براجمها
الأك����ادمي����ي����ة ،وم��ن��ه��ا ت�����ص��دره��ا
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة يف ع��دد
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة املعتمدة من
هيئة تقومي التعليم والتدريب .وهو
�إجناز وراءه جهود كبرية من عمادة
التطوير واجلودة ،وكليات اجلامعة،
وك���ذل���ك م���ن جم��ل�����س امل��راج��ع�ين
املعتمدين ،وال���ذي نحر�ص على
ا���س��ت��م��رار وت��ط��وي��ر دوره يف دعم

جميع الربامج الأكادميية باجلامعة
�سواء كان ذلك يف �إط��ار احل�صول
على االع��ت��م��ادات الأك��ادمي��ي��ة� ،أو
جتديد ها.
و�أ�ضاف الدكتور على م�سملي �أن
دور جمل�س املراجعني املعتمدين يف
حتقيق ج���ودة ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة
باجلامعة يعد دو ًرا مه ًما تتزايد
�أهميته يوم بعد يوم ،فهذه الور�شة
التي ت�ضم ) (29مراج ًعا معتمدًا
ميثلون ) (10كليات باجلامعة؛ �إ�ضافة
ملعهد اللغويات العربية .ت�سعى �إىل
االرتقاء امل�ستمر مبجل�س املراجعني
املعتمدين ودورهم يف مراجعة جميع
الربامج الأكادميية باجلامعة وفق
املعايري املطورة لالعتماد الأكادميي
الرباجمي التي �أ�صدرتها هيئة تقومي
التعليم والتدريب.
واختتم ال��دك��ت��ور على م�سملي
كلمته ب�شكر معايل رئي�س اجلامعة،

ينظمه كر�سي التغري املناخي بالتعاون مع املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

حلقة نقاش (مهارات التفكير في برنامج توعوي عن المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته

البحث العلمي )

تنظم وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات» �أفكر» حلقتها ال�ساد�سة ع�شر بعد املئتني �ضمن �سل�سلة
حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان « :مهارات التفكري يف
البحث العلمي «من �إعداد وتقدمي اال�ستاذة الدكتورة ابت�سام عبا�س عاف�شي
�أ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س  -كلية الرتبية  -جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن ،وذلك يوم االثنني  ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه املوافق  .٢٠٢٢/٠١/ ٣١يف
متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء عن طريق قاعات زوم االفرتا�ضية.

�أط���ل���ق ك��ر���س��ي �أب���ح���اث التغري
امل��ن��اخ��ي وتنمية البيئة وال��غ��ط��اء
النباتي بالتعاون مع املركز الوطني
لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة
الت�صحر ب��رن��ام��ج ت��وع��وي بعنوان
«امل��ح��اف��ظ��ة على ال��غ��ط��اء النباتي
وتنميته» يف جميع الكليات متا�شياً
مع مبادرة «ال�سعودية اخل�ضراء».
وق���د مت اف��ت��ت��اح ال�برن��ام��ج ي��وم
االثنني يف كلية العلوم بح�ضور وكيلة
الكلية الدكتورة رمي العجمي ،ووكيلة
ق�سم ال��ن��ب��ات والأح���ي���اء الدقيقة
الدكتورة رمي اجلويعي والدكتورة
ال��ع��ن��ود الفغم �أ���س��ت��اذ علم البيئة
امل�ساعد وفريق من املركز الوطني
لتنمية الغطاء النباتي ومب�شاركة
طالبات وطالب الكلية.
وقد �ألقت امل�شرف على كر�سي
التغري امل��ن��اخ��ي ال��دك��ت��ورة �أ�سماء
احل��ق��ي��ل ك��ل��م��ة مب��ن��ا���س��ب��ة اف��ت��ت��اح
ال�برن��ام��ج ذك����رت ف��ي��ه��ا �أن ه��ذا
ال�برن��ام��ج ي��ه��دف �إىل رف��ع الوعي
لدى الطلبة ب�أهمية املحافظة على
الغطاء النباتي وتر�سيخ ال�شعور
بامل�س�ؤولية جتاه البيئة متا�شياً مع
ر�ؤي��ة اململكة ،ووجهت �شكرها �إىل
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا

والبحث العلمي ووكيل عمادة البحث
العلمي للكرا�سي البحثية جلهودهم
يف دعم مبادرات الكر�سي.
وقد قدم الربنامج يف كلية العلوم
الدكتورة حنان احلربي �أ�ستاذ علم
ال���وراث���ة امل�����س��اع��د بق�سم النبات
والأحياء الدقيقة ،ويت�ألف الربنامج

م���ن �أرب���ع���ة حم����اور ه���ي ال��غ��ط��اء
النباتي ومكوناته و�سبل املحافظه
عليه� ،أه��م امل�شكالت التي ت�سهم
يف تدهور الغطاء النباتي ،اجلهود
الوطنية املبذولة يف جمال الغطاء
النباتي ،وواجبنا جت��اه املحافظة
على الغطاء النباتي.

و عميد عمادة التطوير واجل��ودة،
وكليات اجلامعة ،و�أع�ضاء جمل�س
املراجعني املعتمدين ونهنئهم بثقة
اجلامعة.
وك � ّرم وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي م�سملي،
وعميد ع��م��ادة التطوير واجل��ودة
الدكتور مبارك القحطاين �أع�ضاء
جمل�س املراجعني املعتمدين حيث
مت ت�سليمهم ال�شهادات اخلا�صة
باجتياز الربنامج التدريبي املقدم
لهم.
ك���م���ا ق���دم���ت ك����ل م����ن وك��ي��ل��ة
عمادة التطوير واجل��ودة ل�ش�ؤون
اجل��ودة ال��دك��ت��ورة حنان العليان،
وم�����س��ت�����ش��ارة ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجلودة الدكتورة نوال �آل م�سيب
ور���ش��ة عمل بعنوان :دور جمل�س
امل��راج��ع�ين املعتمدين يف �ضمان
اجلودة بجامعة امللك �سعود.

شؤون المكتبات
تنشر تعديالتها في
األنظمة واألحكام
والسياسات المتعلقة
بالمكتبات التابعة لها..
ن�شرت عمادة �ش�ؤون املكتبات
م���ن خ�ل�ال م��وق��ع��ه��ا ال��ر���س��م��ي
ال��ن�����س��خ��ة امل��ح��دث��ة ل�ل�أن��ظ��م��ة
والأح��ك��ام وال�سيا�سات املتعلقة
باخلدمات واملكتبات التابعة لها
وذلك بعد �إجراء بع�ض التعديالت
عليها .كما �أهاب امل�شرف العام
ع��ل��ى ع��م��ادة ����ش����ؤون املكتبات
بالنيابة د .عبد اهلل بن حمود
امل��ق��رن ع��ل��ى ���ض��رورة االل��ت��زام
والتقيد بالأنظمة من قبل جميع
ال���زوار وامل�ستفيدين و�أن هذه
الأنظمة والأحكام وال�سيا�سات
و�ضعت من �أج��ل احلفاظ على
ح��ق��وق امل�ستفيدين ومكتبات
اجلامعة وما حتتويه من م�صادر
معلومات ثمينة .كما تدعو عمادة
���ش��ؤون املكتبات بنا ًء على هذه
التعديالت جميع من لديه كتب
معارة �أو مفقودة وانتهت فرتة
الإع���ارة ب�ضرورة ب�إعادتها قبل
تاريخ )06/02/2022م(.
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التعليم

يف مواد لغتي والريا�ضيات والعلوم

«التعليم» تعتمد تنفيذ برنامج
تعزيز المهارات األساسية لطلبة
المرحلة االبتدائية
اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ برنامج تعزيز امل��ه��ارات الأ�سا�سية
لطالب وطالبات املرحلة االبتدائية؛ انطالقاً من �أهمية تعزيز مهارات
الطلبة يف مواد اللغة العربية والريا�ضيات والعلوم ،وذلك بعد ا�ستئناف
الدرا�سة احل�ضورية لطالب وطالبات املرحلتني االبتدائية وريا�ض
الأطفال مطلع الأ�سبوع احلايل.
ووجهت ال���وزارة جميع �إدارات التعليم يف املناطق واملحافظات
بتخ�صي�ص احل�ص�ص الدرا�سية الإ�ضافية يف اخلطة الدرا�سية
ملواد اللغة العربية والريا�ضيات والعلوم لتعزيز مهارات مادة )لغتي
لل�صفوف الأولية ،لغتي اجلميلة لل�صفوف العليا ،الريا�ضيات ،العلوم(،
�إىل جانب ت�صنيف الطالب والطالبات �إىل ثالثة م�ستويات )دون
املتو�سط ،متو�سط ،فوق املتو�سط( بنا ًء على االختبارات الت�شخي�صية،
ومتابعة ذلك من قبل مديري ومديرات املدار�س وم�شريف وم�شرفات
التخ�ص�صات املحددة يف الربنامج.
و�أكدت وزارة التعليم على �أهمية اال�ستفادة من حقيبة املعلم للأن�شطة
ال�صفية )الأن�شطة الإثرائية( ،ودليل التقومي ،و�أ�سئلة التفكري العليا
ال��واردة يف كتاب الطالب ،وكذلك دليل املعلم يف مادتي الريا�ضيات
والعلوم ،وبنك الأ�سئلة يف من�صة )مدر�ستي( ،والأ�سئلة املف�سوحة
لالختبارات الدولية� ،إىل جانب تدري�س بقية املواد الدرا�سية يف املرحلة
االبتدائية وفق املحتوى املركز )القر�آن الكرمي-الدرا�سات الإ�سالمية-
الدرا�سات االجتماعية-املهارات الرقمية-الرتبية الفنية-الرتبية
البدنية-اللغة الإجنليزية( ،مبا يتنا�سب مع اخلطة الدرا�سية املعدّ لة.
وتت�ضمن خطة تنفيذ برنامج تعزيز املهارات الأ�سا�سية تخ�صـي�ص 5
�إىل  10دقائق يف احل�ص�ص الدرا�سية يف مواد اللغة العربية والريا�ضيات
والعلوم لتعزيز املهارات القرائية والكتابية ،وتخ�صي�ص ح�ص�ص التعليم
الإلكرتوين لتدريب الطالب والطالبات على املهارات الأ�سا�سية وفق
الأن�شطة الإثرائية� ،إ�ضافة �إىل توظيف عن�صر االختبارات يف عملية
�إعداد الدرو�س مبن�صة )مدر�ستي( يف كل در�س لإدراج تطبيقات تقي�س
املهارات الأ�سا�سية.
و�أ�شارت ال��وزارة �إىل توجيه �إدارات �أو �أق�سام الإ�شراف الرتبوي
ومكاتب التعليم يف املناطق واملحافظات بتنفيذ برنامج تعزيز املهارات
الأ�سا�سية لطلبة املرحلة االبتدائية بفاعلية ،وقيا�س نتائجه ،ومتابعة
كافة عمليات التنفيذ والتقومي ،التي يقوم فيها املعلم و�إدارة املدر�سة
ومكاتب التعليم و�إدارات و�أق�سام الإ�شراف الرتبوي و�إدارات التعليم
ب�أدوار معينة يف تنفيذ الربنامج وقيا�س نواجته.

جامعة األميرة نورة تنظم
المؤتمر الدولي األول لتعزيز
الصحة في المجتمعات التعليمية

حتت رعاية معايل وزير التعليم ،الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ،
تنظم اجلامعة ،امل�ؤمتر ال��دويل الأول لتعزيز ال�صحة يف املجتمعات
التعليمية بعنوان «تعزيز ال�صحة لأجيال امل�ستقبل» ،يوم  31يناير
اجلاري وملدة � 3أيام ،ب�صفتها �أول مدينة جامعية معززة لل�صحة يف دول
الإقليم معتمدة من منظمة ال�صحة العاملية.
ويهدف امل�ؤمتر �إىل �إلهام القادة يف القطاعات التعليمية وال�شركاء
ذوي العالقة ،للعمل على حتقيق معايري ال�صحة املجتمعية بنا ًء على
احتياجات املجتمع ،وتطوير تعزيز ال�صحة يف التجمعات التعليمية،
وبناء جتارب وق�ص�ص ناجحة� ،إ�ضافة �إىل �أهمية التدخل املجتمعي
لدعمها لدى خمتلف الفئات العمرية ،والتطرق ملناهج مبتكرة يف منط
احلياة ال�صحي يف الوقاية من الأمرا�ض.
ويركز امل�ؤمتر على دور الأبحاث وامل�شاريع ال�صحية يف تعزيز ال�صحة،
وامل�شاركة املجتمعية واخلدمات التطوعية ،كما �سيُ�سلّط ال�ضوء على
مو�ضوعات خمتلفة يف تعزيز ال�صحة ،مثل :الطب الوقائي والأمرا�ض
املعدية ،واللياقة البدنية ،والغذاء املتوازن ،وال�صحة النف�سية ،و�صحة
املر�أة ،والقدرة والإعاقة.
وي�شارك بامل�ؤمتر �أكرث من  31متحد ًثا من خمتلف دول العامل ،ويقدم
 4جل�سات ،و 33ورقة علمية ،و 6ور�ش تدريبية.
وي��أت��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر متا�ش ًيا م��ع توجهات اخلطة اال�سرتاتيجية
جلامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن )جمتمع �صحي( ،والهدف الـ7
من �أهدافها )حياة جامعية داعمة لل�صحة والرفاهية( ،وت�ضاف ًرا مع
اجلهود العاملية ملواجهة التحديات ال�صحية ،ومن �أهمها جائحة كورونا
ودور تعزيز ال�صحة يف مواجهته ،مركزًا على �أهمية دور اجلامعات يف
تفعيل ن�شر الثقافة ال�صحية يف املجتمع.
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في اليوم العالمي للتعليم ..أبرز  8تحوالت
إستراتيجية للتعليم في المملكة

احتفت وزارة التعليم م��ؤخ��را
باليوم العاملي للتعليم الذي �صادفت
 24يناير ،وال���ذي �أت��ى ه��ذا العام
حتت �شعار «تغيري امل�سار� ،إحداث
حت��� ّول يف التعليم» ،حيث ح ّققت
ال����وزارة خ�لال ال��ع��ام�ين املا�ضيني
 8حت���والت �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة؛ مت ّثلت
يف �إع���داد مواطن مناف�س عاملياً،
وحوكمة العمل وتنظيمه يف قطاعات
التعليم امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وامل�����ش��روع��ات
وامل��ب��اين التعليمية� ،إ���ض��اف��ة �إىل
ت�أ�سي�س منظومة التعليم الإلكرتوين
والتعليم عن بُعد ،وتعزيز امل�شاركات
الدولية لأبناء وبنات اململكة ،ودعم
ال��درا���س��ات والأب��ح��اث� ،إىل جانب
مواءمة املخرجات مع �سوق العمل،
والعمل على برامج التح ّول الرقمي
والأم��ن ال�سيرباين؛ مبا يتوافق مع
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
و�أحدثت وزارة التعليم تغيريات
يف اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة وامل��ن��اه��ج

لإعداد مواطن مناف�س عاملياً ،حيث
مت اعتماد  52منهجاً جديداً ،و34
كتاباً جديداً ،وتطوير  113مقرراً
درا�سياً� ،إىل جانب تطبيق اخلطط
الدرا�سية املطورة للتعليم احل�ضوري
من خ�لال نظام الف�صول الثالثة،
�إ�ضافة �إىل زي��ادة ع��دد امللتحقني
يف مرحلة ري��ا���ض الأط��ف��ال ،ورف��ع
ن�سبة الإ�سناد يف مدار�س الطفولة
املبكرة �إىل  ،36٪كما �شهد العامان
املا�ضيان اهتماماً كبرياً باالبتعاث،
وحوكمة �إجراءاته ،وتطوير �أدوات��ه
خلدمة الطالب والطالبة.
و�أق�������رت يف ���س��ي��اق احل��وك��م��ة
والتنظيم ،الئحة الوظائف التعليمية،
وا�ستحداث الإدارة العامة للتعليم
العاملي والأجنبي ومكاتب التعليم
ال��ع��امل��ي� ،إ���ض��اف��ة �إىل ا�ستحداث
الإدارة العامة للتعليم الإلكرتوين
والتعليم عن بُعد ،واعتماد النظام
اجل��دي��د ل��ل��ج��ام��ع��ات ،ك��م��ا �أن��ه��ت

معاجلة  451م�����ش��روع�اً تعليمياً
متعرثاً ،واال�ستغناء عن  671مبنى
م�ست�أجراً .ومتكنت التعليم من بناء
منظومة تعليمية �إلكرتونية متكاملة
خ�لال اجلائحة م��ن خ�لال من�صة
«مدر�ستي» التي �أ�صبحت �أمنوذجاً
دول���ي���اً ،و�إط��ل�اق من�صة وتطبيق
الرو�ضة االفرتا�ضية ،التي ت�ستهدف
الأطفال من عمر � 6-3سنوات� ،إىل
جانب  24قناة تعليمية تبث املواد
ف�ضائياً وعرب اليوتيوب.
و�ساهمت وزارة التعليم يف تنمية
م��ه��ارات الطلبة وت�أهيلهم لأداء
االختبارات الدولية؛ مما �أدى �إىل
حتقيق طلبة اململكة ثاين �أعلى منو
ب�ين دورت�ي�ن يف اخ��ت��ب��ارات التيمز
الدولية  ،TIMSSكما ح�صد طلبة
اململكة  173ميدالية وجائزة يف
امل�سابقات الدولية  ،وو�صل عدد
براءات االخرتاع امل�سـجلة واملمنوحة
دولياً وحملياً ملن�سوبي اجلامعـات

ال�سعودية �إىل  143براءة اخرتاع يف
عام .2020
وع�زّزت ال��وزارة تواجد جامعات
اململكة ع��ل��ى خ��ارط��ة املناف�سات
العاملية؛ وذل��ك بوجود  6جامعات
�ضمن ت�صنيف �شنغهاي ،2021
و 15ج��ام��ع��ة يف ت�صنيف تاميز
 ،2022وك���ذل���ك  14ج��ام��ع��ة يف
ت�صنيفات كيو �أ�س .2022
وو�ضعت وزارة التعليم البحث
ال��ع��ل��م��ي يف ال�������ص���دارة ال��ع��رب��ي��ة،
حيث زادت ن�سبة ن�شر الأب��ح��اث
ال��ع��ل��م��ي��ة �إىل  %120ب���أك�ثر من
� 33أل��ف بحث ،كما تدعم ال��وزارة
خ��ط��ط و�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات تنمية
القدرات الب�شرية ،من خالل ربط
التخ�ص�صات مبتطلبات �سوق العمل
وال��ث��ورة ال�صناعية ال��راب��ع��ة� ،إىل
جانب حتويل  50كلية جمتمع �إىل
كليات تطبيقية.
ون � ّف��ذت وزارة التعليم العديد
من مبادرات التح ّول الرقمي ،من
خ�ل�ال �إن�����ش��اء امل��ن�����ص��ات الرقمية
واالف�ترا���ض��ي��ة للتعليم وال��ت��ق��ومي
وال��ت��دري��ب ع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا من�صتا
«مدر�ستي» و «رو���ض��ت��ي» ،وكذلك
من�صتا «االخ���ت���ب���ارات امل��رك��زي��ة»
و»ق����ادة امل�ستقبل»� ،إ���ض��اف��ة �إىل
نظام «�سفري  »2خلدمة املبتعثني،
ومن�صة «�أعمايل» لتبادل الأعمال
وامل��را���س�لات� ،إىل ج��ان��ب تطبيق
توا�صل لأمتتة الإجراءات الداخلية،
كما �أن�ش�أت ال���وزارة مركز الدفاع
ال�سيرباين لقطاع التعليم الذي وفر
احللول الأمنية الأ�سا�سية �إىل %90
من اجلهات؛ فيما بلغ عدد املقاعد
التدريبية يف جمال الأمن ال�سيرباين
 400مقعد.

جامعة طيبة تتطلع لرفع كفاءة
وجودة برنامج التمريض

�أع���رب عميد كلية التمري�ض
ب��ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة ال���دك���ت���ور خ��ال��د
اجل���ه���ن���ي ،ع���ن ت��ط��ل��ع اجل��ام��ع��ة
�إىل رف���ع ك��ف��اءة وج����ودة برنامج
ال��ت��م��ري�����ض ،مب��ا يكفل ب��ن��اء نهج
واع��د للعملية التعليمية ومتكني
الطلبة من موا�صلة التقدم بخطى
واثقة .جاء ذلك بعد �أن اختتمت
كلية ال��ت��م��ري�����ض بجامعة طيبة،
م����ؤخ���را ،ور���ش��ة ع��م��ل «���ص��ن��اع��ة
برنامج جت�سري التمري�ض الوطني
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل���م���ار����س���ة» ،ال��ت��ي
ا�ستمرت مل��دة ي��وم�ين مب�شاركة،
وح�ضور نخبة من عمداء الكليات

باململكة واملتخ�ص�صني بالتمري�ض.
ورحب «اجلهني» بعمداء كليات
التمري�ض يف اجلامعات ال�سعودية
والأع�ضاء امل�شاركني يف الور�شة.
حت��دث ب��ور���ش��ة ال��ع��م��ل :عميد
ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����ض ال��دك��ت��ور خالد
اجلهني ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
ب��ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة ال���دك���ت���ورة �أم���ل
م��راد ،والدكتور خالد ال�سياغي،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة
ال��ت��م��ري�����ض ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف
الدكتورة مو�ضي املطريي.
وتناولت حم��اور الور�شة تنفيذ
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات تعليمية ج��دي��دة

قائمة على الكفاءة املهارية ،مع
الرتكيز على �إع��ادة هيكلة برامج
التج�سري ،وتعزيز �سبل التعاون
ب�ي�ن ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة وغ�ي�ره���ا من
الكليات والأق�����س��ام امل�شاركة من
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ال�شريكة
لتبادل اخل�برات التي من �ش�أنها
�أن مت � ِّك��ن ب��رام��ج ال��ت��ج�����س�ير من
العمل بكفاءة وفعالية �أعلى.
وخ����رج امل�����ش��ارك��ون ب��ال��ور���ش��ة
بعدد من التو�صيات؛ منها ت�أطري
برامج التج�سري يف التمري�ض يف
اململكة العربية ال�سعودية ل�ضمان
ج��ودة العملية التعليمية و�سالمة

املر�ضى ،ح�سب مبادرة ويل العهد
 حفظه اهلل  -وذل��ك من خاللاال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ك��ف��اءة املهنية
التمري�ضية املبنية على املمار�سة
ل��ل��ك��وادر ال��ت��م��ري�����ض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
وامل���واءم���ة ب�ين ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل
ال�����س��ري��ري� ،إ���ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير
طرق تعليمية مرتكزة على الكفاءة
واملهارة التمري�ضية.
كما ك��� ّرم رئي�س جامعة طيبة
ال��دك��ت��ور عبد ال��ع��زي��ز ال�����س��راين،
امل���ت���ح���دث�ي�ن وع���م���ي���دات ك��ل��ي��ات
التمري�ض باجلامعات ال�سعودية
امل�شاركة يف الور�شة.
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دراسة حديثة 137 :ألف شخص يزورون مواقع
االحتيال المالي يوميًا
ك�شفت درا���س��ة علمية �أعدتها
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��رط��ة
اجلنائية ال��دول��ي��ة الإن�ترب��ول ،عن
حجم جرائم االحتيال املايل املوجه
حال ًيا للدول العربية عرب الإنرتنت،
م�شرية �إىل وجود خم�سة �أنواع من
�شيوعا
جرائم االحتيال املايل الأكرث
ً
عرب ًيا ،ا�ستُخدِ م فيها � 24أ�سلو ًبا
�إجرام ًيا للو�صول �إىل ال�ضحايا.
و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة املعنونة
ب��ـ(دور امل�ؤ�س�سات املالية يف احلد
من اجلرائم املعلوماتية) ال�صادرة
م��ط��ل��ع ي���ن���اي���ر 2022م؛ وج����ود
ف��وارق مهمة يف ا�ستعداد اجلهات
املعنية مل��واج��ه��ة اجل��رائ��م املالية
عرب الإن�ترن��ت ،فيما يخ�ص �آليات
ال��ب�لاغ��ات الإل��ك�ترون��ي��ة امل��ت��اح��ة
ل�ضحايا االحتيال الإلكرتوين ،حيث
تبني من خالل حتليل � 503إعالنات
احتيالية �أن عدد الزيارات اليومية
من ال�ضحايا املحتملني لهذه املواقع
االحتيالية ت��زي��د على � 137أل��ف
زي��ارة يف اليوم ،ت�صدرتها  5طرق
احتيالية يف جماالت اال�ستثمارات،

وال�ب�ري���د الإل����ك��ت�روين ل�ل�أع��م��ال،
واالحتيال الرومان�سي عرب الر�سائل
الن�صية� ،إ�ضافة �إىل �أ�سلوب االبتزاز
اجلن�سي.
وبينت الدرا�سة التي تهدف �إىل
التعرف على الأدوات والأ�ساليب
والتكتيكات الإجرامية للمحتالني
عرب الإنرتنت ،و�آلية و�صولهم �إىل
ال�ضحايا عن �أ�سلوب �إجرامي مر َّكب
�ص ِ ّمم ال�ستهداف ال�ضحية مرتني
ُ
وب��ط��ري��ق��ت�ين خم��ت��ل��ف��ت�ين ،تتطلب
يف امل����رة الأوىل وق����وع ال�ضحية
ع��ن ط��ري��ق الإع�لان��ات االحتيالية
اال�ستثمارية؛ متهيدًا ل�ل�إي��ق��اع به
يف الطريقة الإجرامية الثانية عرب
�إعالنات �شركات ا�ست�شارات قانونية
تدعي ا�سرتداد الأموال.
و�أك��دت نتائج حتليل الإعالنات
االحتيالية �أن املحتالني ين�شرون
�إع�لان��ات��ه��م يف امل���واق���ع امل�����ش��ه��ورة
وامل��وث��وق��ة ع�بر وك�ل�اء الإع�لان��ات،
وكذلك ا�ستغاللهم لنماذج الإعالنات
الإلكرتونية لوكالء الإعالنات عرب
الإن�ترن��ت ،م�ستفيدين من تقنيات
ال��ذك��اء اال�صطناعي يف �شركات

الإع�لان��ات للو�صول �إىل ال�ضحايا
املحتملني.
وظهر خ�لال الدرا�سة �أن �أعلى
خم�سة نطاقات حمتالة نُ ِ�شرت يف
حدود � 40ألف رابط �إع�لاين عرب
الإن�ترن��ت با�ستغالل �آل��ي��ة ت�سجيل
ن��ط��اق��ات الإن�ت�رن���ت ،ح��ي��ث �سجل
 93%من النطاقات االحتيالية يف
نطاقات امل�ستوى الأع��ل��ى العامة،
و 7%م��ن ال��ن��ط��اق��ات االحتيالية
يف نطاقات امل�ستوى الأعلى لرمز
الدول.
وت ��أت��ي ه��ذه ال��درا���س��ة يف �إط��ار
�إ�سرتاتيجية جامعة نايف العربية
للعلوم الأمنية 2023 - 2019م
التي تركز على البحوث التطبيقية
من خالل مركز اجلرائم ال�سيربانية
والأدل��ة الرقمية يف اجلامعة الذي
�أُنِ�شئ ع��ام 2021م ليكون املرجع
العربي الأول يف متكني الكفاءات
ال��ع��رب��ي��ة يف جم�����االت اجل���رائ���م
ال�سيربانية والأدلة الرقمية ،واملرجع
املوثوق يف هذه املجاالت من خالل
دع���م و�إع������داد ال��ب��ح��وث وت��ط��وي��ر
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة

مر�ض الزهامير ي�شكل ال�شغل
ال�شاغل للعلماء الذين ال ينفكون عن
�إج��راء الدرا�سات املختلفة ملعرفة
الطرق الفاعلة لإيقافه .فماذا جاء
يف نتائج ال��درا���س��ة العلمية التي
قادتها جامعة كاليفورنيا� -سان
فرن�سي�سكو حول مر�ض الزهامير؟
الإج���اب���ة يف الآت����ي بح�سب «ت��وب
�سانتيه»:
يقول االخت�صا�صيون ويكررون
ويُعيدون �أن الن�شاط البدين ممتاز
لل�صحة ،ممار�سة الريا�ضة بانتظام
( 30دقيقة على الأق��ل يف اليوم)
ت�ساعد يف ال�سيطرة على معظم
الأم����را�����ض امل��زم��ن��ة ،وخ�����ص��و���ص�اً
�أمرا�ض القلب والأوع��ي��ة الدموية.
ويف �أي مرحلة عمرية.
وف ًقا لدرا�سة جديدة من جامعة

كاليفورنيا � -سان فران�سي�سكو يف
الواليات املتحدة� ،سيكون الن�شاط
ريا لالهتمام ب�شكل خا�ص
البدين مث ً
حلماية دم���اغ ك��ب��ار ال�����س��ن .در���س
الباحثون الأمريكيون  -الذين ن�شروا
�أع��م��ال��ه��م يف امل��ج��ل��ة املتخ�ص�صة
Alzheimer›s & Dementia:
The Journal of the
-Alzheimer Association
البيانات الطبية املتعلقة مبا يقرب
من  400متطوع ت�تراوح �أعمارهم
بني  90-80يف املتو�سط ،ومعظمهم
من الن�ساء .و وجد العلماء �أن كبار
ال�سن ال��ذي��ن ظ��ل��وا ن�شيطني على
�أ�سا�س يومي (�أي ال��ذي��ن مار�سوا
امل�شي واللياقة البدنية وال�سباحة
وركوب الدراجات واليوغا بانتظام،
وما �إىل ذل��ك) �أظهروا رواب��ط بني

خالياهم الع�صبية �أك�ثر «�صالبة»
من الآخرين .على وجه اخل�صو�ص،
قام الباحثون بقيا�س م�ستويات �أعلى
من بروتني معني معروف بت�سهيل
التبادل بني اخلاليا الع�صبية.
ع�لاوة على ذل��ك ،وف ًقا للعلماء،
ف�����إنَّ مم��ار���س��ة ال��ن�����ش��اط ال��ب��دين

وتقدمي ا�ست�شارات وخدمات توعوية
جمتمعية نوعية.
يذكر �أن جامعة نايف العربية
ل��ل��ع��ل��وم الأم��ن��ي��ة اجل��ه��از العلمي
ملجل�س وزراء الداخلية العرب تويل
اهتمامها بت�أهيل وتطوير الكفاءات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم��ال
مكافحة اجلرائم املالية واالحتيالية
م���ن خ�ل�ال ب��راجم��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة
والتدريبية والبحثية ،بالتعاون مع
خمتلف امل�ؤ�س�سات ال��دول��ي��ة ذات
العالقة.
ويف ه���ذا الإط�����ار ،ا���س�تُ��ح��دِ ث��ت
ب���رن���ام���ج م��اج�����س��ت�ير الآداب يف
ال���ن���زاه���ة امل���ال���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون مع
ج��ام��ع��ة ك��ي�����س وي�����س�ترن ري��زي��رف
(Case Western Reserve
 )Universityبالواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة ،وم��ن �ضمن م��ا يقدمه
ب��رام��ج لتنمية امل��ع��ارف وال��ق��درات
وامل���ه���ارات فيما يتعلق ب��االل��ت��زام
والتقيد ب�أنظمة مكافحة اجلرائم
املالية ،والتعرف على منهجية تقييم
االلتزام ,والتقيد ب�أنظمة ومراقبة
الأن�شطة املالية امل�شبوهة.

النشاط البدني ممتاز لحماية كبار السن من الزهايمر

 7منهن احتوى على مادة «وراثية»
ل��ف�ترة ق�����ص�يرة م���ن ال���وق���ت غري
معدية .لكن ّ
حذر الباحثون من �أن
�صغر حجم العينة ق��د ال يلتقط
جميع العوامل التي تعني وجود مادة
وراثية يف حليب الثدي.
وقد �أجريت الدرا�سة يف الفرتة
م��ن م��ار���س� /آذار �إىل �سبتمرب/
�أي��ل��ول  ،2020قبل ظهور متحور
«�أوميكرون» اجلديد .وقال امل�ؤلف
الرئي�سي للدرا�سة ،بول كروغ�ستاد،

قــــــــــــــــرأت لك..
البيزيون مقابل التكراريين :
نقاش فلسفي حول التفكير
اإلحصائي

ت�أليف Marvin F. Kraushar :
ترجمة  .:د� .إبراهيم بن علي بن ح�سن النفي�سة
هذا الكتاب موجه للباحثني واملهتمني� ،سواء من
الإح�صائيني املتخ�ص�صني �أو غريهم ،لفهم كيفية
ن�شوء ال�شقني الإح�صائيني البيزي والتكراري.
وي�����ق�����دم ال���ك���ت���اب
ع���ر��ً��ض���ا ت��اري��خ��ي �اً
ل�������س���ل�������س���ل���ة م��ن
امل�����ن�����اق�����������ش�����ات
ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��ت��ي
ا���س��ت��م��رت لعقود
ب�����ي����ن ه�����ذي�����ن
ال�����ش��ق�ين .كما
ي��ت��م��ي��ز ال��ك��ت��اب
ب��ات��ب��اع �أ�سلوب
ال��ق�����ص��ة ورب��ط
الأح���������������داث
ال���ت���اري���خ���ي���ة
ب���احل���ال���ي���ة،
م���ث���ب���ت���اً �أن
بع�ض الأفكار
ه�������ي ����س���اب���ق���ة
لزمانها ،وم��ن ه��ذه الأف��ك��ار �أفكار الق�سي�س
الإجنليزي توما�س بري م�ؤلف «نظرية بيز»� .أي�ضا،
يتميز طرح هذا الكتاب بالتف�صيل يف ذكر بع�ض
�ول معنوي،
الأح��داث املهمة والتي ق��ادت �إىل حت� ٍ
وبال�شمول واالخت�صار يف ذكر الأحداث غري املهمة
التي ي�ستوجب ال�سياق ذكرها ،مما يجعل قراءة
الكتاب �شيق ًة وماتعة.

ِحرفة البحث
املنتظم ميكن � ً
أي�ضا �أن يجعل من
املمكن الوقاية من مر�ض الزهامير
ل��دى ك��ب��ار ال�����س��ن« :ع��ن��د البالغني
الذين ميار�سون الريا�ضة بانتظام،
يبدو �أن �سل�سلة ال�س ّمية الع�صبية يف
�أ�صل مر�ض الزهامير قد �ضعفت»،
وفق ما �أ�شار العلماء.

دراسة تحسم جدل انتقال عدوى كورونا من األم
المصابة إلى الطفل عبر الرضاعة
ح�سمت درا���س��ة علمية �صغرية
ال��ن��ط��اق اجل���دل ال��دائ��ر ب�����ش��أن �أن
الأمهات امل�صابات بفريو�س «كورونا»
امل�ستجد ي��ن��ق��ل��ن «كوفيد»-19
�إىل �أطفالهن بوا�سطة الر�ضاعة
الطبيعية. و�أك���دت ال��درا���س��ة التي
�أجراها باحثون يف جامعة كاليفورنيا
الأمريكية،يف مدينة لو�س �أجنلو�س،
�أن الر�ضاعة الطبيعية �أثناء الإ�صابة
بـ»كوفيد� »-19أو بعد الإ���ص��اب��ة
مبا�شرة ،من غري املرجح �أن تن�شر
الفريو�س من الأم �إىل الطفل.
ووجدت �أن حليب الثدي للأمهات
امل�صابات بفريو�س «كورونا» ال يحتوي
على جزيئات فريو�سية معدية ،ومل
يكن ه��ن��اك «دل��ي��ل ���س��ري��ري» على
�إ�صابة الأط��ف��ال بالفريو�س ب�سبب
الر�ضاعة الطبيعية.
وت��و���ص��ل م��ع��دو ال���درا����س���ة �إىل
نتائجهم بعد قيامهم بتحليل حليب
الثدي لـ 65امر�أة م�صابة بفريو�س
«كورونا» امل�ستجد ،و�أن حليب ثدي
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وهو �أ�ستاذ طب الأطفال يف جامعة
كاليفورنيا يف لو�س �أجنلو�س ،يف بيان
له �إن الر�ضاعة الطبيعية م�صحوبا
بـ»كوفيد »-19لي�س من املحتمل �أن
تكون خطرة».
و�أردف �أن «لنب الأم هو م�صدر ال
يقدّ ر بثمن لتغذية الر�ضع».
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة
فيكتوريا م��اي��ل ،الباحثة يف علم
املناعة الإجنابية يف �إمربيال كوليدج
يف ل��ن��دن� ،إن ال��درا���س��ة تعني �أن

النا�س ميكن �أن يكونوا �أك�ثر ثقة
يف ر�سالتها ،وه���ي« :ال ي��ب��دو �أن
احلليب هو و�سيلة للعدوى ،وميكن
اال�ستمرار يف الر�ضاعة الطبيعية».
وتعد ال��درا���س��ة التي نُ�شرت يف
املجلة الطبية لأبحاث طب الأطفال،
يوم الثالثاء املا�ضي ،هي الأكرب من
نوعها ،وفقا مل�ؤلفي الدرا�سة ،وتعزز
الإر�شادات احلالية ملراكز ال�سيطرة
ع��ل��ى الأم����را�����ض وال���وق���اي���ة منها
الأمريكية .و�سبق مل�س�ؤويل ال�صحة
يف �أمريكا وبريطانيا �أن �أكدوا �إنه ال
يوجد دليل على �أن فريو�س «كورونا»
امل�ستجد ميكن �أن ينت�شر عن طريق
حليب الثدي.
وتو�صي م��راك��ز ال�سيطرة على
الأمرا�ض الن�ساء امل�صابات بفريو�س
«كورونا» الالتي «يخرتن الر�ضاعة
الطبيعية» ب��ارت��داء كمامة طبية،
وغ�سل �أيديهن م�سبقا ،من �أجل منع
انتقال العدوى �إىل �أطفالهن الر�ضع
عرب و�سائل �أخرى.

ت�أليف Wayne C. Booth & Gregory :
& G. Colomb & Joseph Bizup
William T. Fitzgerald
ترجمة  :د .منرية �إبراهيم �سعد املهيزع
يغطي هذا الكتاب كل ما يتعلق بالبحث العلمي
من �إع��داد وتخطيط وكتابة و�إخ��راج ون�شر .وهو
وجه للباحثني يف �شتى العلوم ب�شكل عام من طالب
ُم ّ
و�أ�ساتذة وموظفني.
وي���ح���اول امل ��ؤل��ف��ون
على نحو خا�ص-ط������������رح ح�����ل�����ول
للمع�ضالت التي
ت�����واج�����ه ط��ل�اب
الدرا�سات العليا
وال�����ب�����اح�����ث��ي��ن
(وك����ث��ي�ر م��ن��ه��م
ق����د ال ي��ج��ي��د
حت�����دث ال��ل��غ��ة
الإجن��ل��ي��زي��ة).
وم���������ن ه�����ذه
امل���������ش����اك����ل،
عملية جمع
امل���ع���ل���وم���ات
وال��ت��ح��ق��ق 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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الرأي

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

أكثر أنماط القيادة اإلدارية شيوعًا
ثانياً :القيادة الت�شاركية؛ تتجذر
قيادة فريق العمل امل�ؤ�س�سي
�أ�ساليب ال��ق��ي��ادة الت�شاركية يف
بحرفية ع��ال��ي��ة ب��ه��دف حت�سني
النظرية الدميقراطية .اجلوهر
الأداء وتطوير املخرجات يتطلب
يف ه��ذا النمط م��ن ال��ق��ي��ادة هو
خربة وممار�سة مكثفة .على مر
�إ�شراك �أع�ضاء الفريق يف عملية
التاريخ ،ظهر قادة ومدراء عظماء
�صنع ال���ق���رار .وب��ال��ت��ايل ي�شعر
ب ��أ���س��ال��ي��ب ق��ي��ادي��ة خمتلفة يف
�أع�ضاء الفريق ب�أنهم م�شمولني
توفري التوجيهات وتنفيذ اخلطط
وم�شاركني ومتحم�سني للم�ساهمة
وحتفيز فريق العمل على االنتماء
وبيان الر�أي .عادة ما يكون للقائد
وال��ع��م��ل ب���روح ال��ف��ري��ق .ت�صنف
الكلمة الأخرية يف عمليات �صنع
�أمناط و�آليات القيادة على نطاق
القرار .ومع ذلك� ،إذا كانت هناك
وا�سع يف خم�سة فئات خمتلفة
خ�لاف��ات داخ��ل املجموعة ،فقد
كما يلي :القيادة اال�ستبدادية،
د .وليد الحنيطي
ت�ستغرق عملية ال��و���ص��ول �إىل
ال��ق��ي��ادة ال��ت�����ش��ارك��ي��ة ،ال��ق��ي��ادة
توافق يف الآراء وقتًا طوي ً
ال.
التفوي�ضية ،قيادة املعامالت ،و
ومن مزايا هذا النمط يف القيادة :يزيد من
القيادة التحويلية.
حيث يهدف هذا املقال �إىل التعرف على �أكرث حتفيز املوظفني ور���ض��اه��م الوظيفي ،ي�شجع
�أمن��اط القيادة �شهر ًة وا�ستخداماً ،مع ت�سليط على ا�ستخدام �إب��داع املوظف� ،أ�سلوب القيادة
كل منها ومناق�شة مزاياها الت�شاركية ي�ساعد يف تكوين فريق قوي ومرتابط،
ال�ضوء على تعريف ٍ
عال من الإنتاجية.
م�ستوى
حتقيق
ميكن
و
وعيوبها.
ٍ
ومن �سلبيات هذا النمط يف القيادة :ت�صبح
�أوالً :القيادة اال�ستبدادية؛ حيث ت�سمح �أ�ساليب
القيادة اال�ستبدادية للقائد بفر�ض التوقعات عمليات �صنع القرار م�ستهلكة للوقت ،قد يلج�أ
وحتديد النتائج واملخرجات .وميكن القول ب�أن القادة �إىل تقدمي االعتذارات للموظفني يف بع�ض
ناجحا يف امل��واق��ف التي االح��ي��ان ،احتمالية عالية يف ح��دوث ف�شل يف
ال��ق��رار ال��ف��ردي يكون
ً
يكون فيها القائد هو الأك�ثر معرف ًة وخ�بر ًة من االت�صال والتوا�صل بني فريق العمل ،قد تظهر
جميع �أفراد فريق العمل .على الرغم من �أن هذه بع�ض ق�ضايا الأم��ن ب�سبب ال�شفافية يف تبادل
اال�سرتاتيجية القيادية تكون ف ّعالة يف فرتات املعلومات ،و احتمالية اتخاذ قرارات �سيئة �إذا
زمنية حمدودة� ،إال �أن الت�ضحية تكمن يف تقلي�ص كان املوظفون غري مهرة.
ثالثاً :القيادة التفوي�ضية؛ وتُعرف � ً
أي�ضا با�سم
الإب��داع لأن املدخالت والآراء من الفريق تكون
حمدودة .وي�ستخدم �أ�سلوب القيادة اال�ستبدادي «قيادة عدم التدخل» ،وهو �أ�سلوب قيادة تفوي�ض
� ً
أي�ضا عندما يحتاج �أع�ضاء الفريق �إىل �إر�شادات املبادرة وبع�ض القرارات لأع�ضاء الفريق .ميكن
وا�ضحة وحم���ددة.وم���ن م��زاي��ا ه��ذا النمط يف �أن تكون ه��ذه اال�سرتاتيجية ناجحة �إذا كان
ال��ق��ي��ادة :تقلي�ص ال��وق��ت يف ات��خ��اذ ال��ق��رارات �أع�ضاء الفريق �أكفاء وعلى قدر حتمل امل�س�ؤولية
احلا�سمة ،و�ضوح وعدم �ضبابية ت�سل�سل القيادة ويف�ضلون االنخراط يف العمل الفردي .ومع ذلك،
�ضمن فريق العمل ،و تقليل ن�سبة الأخطاء يف قد ت ��ؤدي اخلالفات بني الأع�ضاء �إىل حدوث
انق�سامات يف املجموعة ،مما ي�ؤدي �إىل �ضعف
تنفيذ اخلطط ،والو�صول �إىل نتائج مت�سقة.
ومن �سلبيات هذا النمط يف القيادة :قد ي�ؤدي احلافز وانخفا�ض الروح املعنوية.
ومن ايجابيات هذا النمط يف القيادة :ميكن
�أ�سلوب القيادة ال�صارم للغاية يف بع�ض الأحيان
�إىل مت��رد املوظفني ،يحد من �إب���داع املوظفني للموظفني ذوي اخل�برة اال�ستفادة من كفاءتهم
وابتكاراتهم ،يقلل من ت�آزر وتعاون فريق العمل ،وخرباتهم ،قيمة عالية من االبتكار والإب��داع ،و
ب�شكل كبري ،القيادة التفوي�ضية تخلق بيئة عمل �إيجابية.
ي�ؤدي اىل تقليل مدخالت املجموعة
ٍ
وم��ن �سلبيات ه��ذا النمط يف القيادة :عدم
و القيادة اال�ستبدادية تزيد من معدل الت�سرب
ال��ق��درة على حتديد م�س�ؤولية القيادة ب�شكل
و�إ�ستقالة املوظفني.

�صحيح ،و القيادة التفوي�ضية تخلق �صعوبة يف
التكيف مع التغيري.
رابعاً :قيادة املعامالت؛ هذا النمط يف القيادة
ي�ستخدم م�صطلح «املعامالت» بني القائد و�أتباعه،
على �سبيل املثال ،املكاف�آت والعقوبات والتبادالت
الأخ���رى لإجن��از املهام وامل��ب��ادرات .حيث ي�ضع
القائد �أهدا ًفاً وا�ضح ًة وحمددة ،ويكون �أع�ضاء
الفريق على دراي��ة كاملة ب�أنهم �سيكافئون على
امتثالهم بالتعليمات لتحقيق االهداف .يهتم هذا
الأ�سلوب من القيادة يف فكرة «الأخذ والعطاء»
باتباع الإج��راءات الروتينية املعمول بها بطريقة
ف ّعالة� ،أك�ثر من اهتمامه ب��إج��راء �أي تغيريات
حتويلية على امل�ؤ�س�سة .ومن مزايا هذا النمط
يف القيادة :ي�ضع القادة �أهدا ًفا وا�ضحة وقابلة
للقيا�س وحمددة بفرتة زمنية ميكن حتقيقها من
قبل املوظفني ،زيادة حتفيز املوظفني ي�ؤدي �إىل
زيادة يف االنتاجية ،قيادة املعامالت تزيل �أو تقلل
من االرتباك يف ت�سل�سل القيادة ،يخلق نظا ًما
ي�سهل تنفيذه على القادة وي�سهل اتباعه من قبل
املوظفني ،و ميكن املوظفني من اختيار �أنظمة
املكاف�آت املنا�سبة .ومن �سلبيات هذا النمط يف
القيادة :تقليل الإبداع واالبتكار ،قيادة املعامالت
أتباعا �أكرث من القادة بني املوظفني.
تخلق � ً
خام�ساً :القيادة التحويلية؛ يف �أ�ساليب القيادة
التحويلية ،يلهم القائد �أتباعه بر�ؤية ور�سالة
وا�ضحة ثم ي�شجعهم ومي ّكنهم من حتقيقها .يعمل
القائد � ً
أي�ضا كنموذج يحتذى به لتحقيق الر�ؤية.
ومن ايجابيات هذا النمط يف القيادة :يقلل من
معدل ت�سرب وا�ستقالة املوظفني ،تويل القيادة
التحويلية قيمة عالية لر�ؤية ال�شركة ،تعمل على
رفع معنويات املوظفني ،يُ�ستخدم الدافع والإلهام
لك�سب دعم املوظفني ،ويعطي العالقات قيمة
عالية .وم��ن �سلبيات ه��ذا النمط من القيادة:
ميكن القادة من خداع املوظفني ،قد تكون هناك
حاجة �إىل التحفيز امل�ستمر والتغذية الراجعة ،ال
ميكن للقادة الدفع بتحقيق املهام من دون موافقة
املوظفني ،و قد ت�ؤدي القيادة التحويلية يف بع�ض
الأحيان �إىل االنحراف يف تنفيذ الربوتوكوالت
واللوائح.
امل�شرف على وحدة الدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي

العالقة الطردية والعالقة العكسية
���س��اب��ق�اً ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ���ص��غ�يراً  ،وحت��دي��داً
باملرحلة الدرا�سية املتو�سطة كنت �أدر�س مادة
العلوم  ،وكنت �أ�سمع دوماً عن العالقة الطردية
وال��ع�لاق��ة العك�سية  ،ول��ك��ن مل �أك���ن �أفهمها
ِ
أ�ستوعبها  ،ويف ه��ذا املقال �س�أ�شرح معنى
و�
هذه العالقتان ب�أ�سلوب مب�سط يفهمه املتعلم
والغري متعلم.
العالقة الطردية ب�إخت�صار تفيد ب��أن كلما

زاد �شيئا زاد ال�شيء الآخ��ر يف كل جمال من
جماالت املعرفة الإن�سانية.
مثال  :1كلما ارتفع اجتهادك يف الدرا�سة
كلما ارتفعت ح�صيلتك على درج��ات عالية.
هذه عالقة طردية.
مثال  :2كلما ارتفع اجتهادك يف العمل كلما
ارتفعت مكاف�أتك �أوال��رات��ب� .إذاً هذه عالقة
طردية.

�أم��ا بالن�سبة للعالقة العك�سية تفيد ب��أن
كلما زاد �شيئا نق�ص ال�شيء الآخر  ،والعك�س
�صحيح كلما نق�ص �شيئا زاد ال�شيء الآخر يف
كل جمال جماالت املعرفة الإن�سانية.
م��ث��ال  :ك��ل��م��ا ن��ق�����ص م��ع��دل درج���ات���ك يف
الدرا�سة كلما ارتفع اهمالك يف الدرا�سة� .إذاً
هذه عالقة عك�سية.
عبدالإله دخيل املطريي
طالب تخ�ص�ص علم املعلومات

عمرانيات
عمرانيات
أ.د .أسامة سعد خليل

مهارة عضو هيئة التدريس
تقا�س كفاءة الإدارة احل�ضرية للمدن مبقدار ما تقدمه
من �إزداهار ورفاهية للمجتمعات ،وهي ترتبط �إرتباطاً وثيقاً
ب�إداراتها ملنظومة العمران ب�شكل م�ستدام .ويف ال�سابق كان
يقت�صر دور الإدارات املحلية للتخطيط والأجهزة احلكومية
يف غالبية الدول على �أعداد املخططات و�إدارة تنفيذها ،وفى
الوقت الراهن تطور مفهوم ودور الإدارات املحلية والأجهزة
احلكومية لت�صبح قائداً ملنظومة التنمية ،ومي�سراً ومفاو�ضاً
من �أجل حتقيق �أكرب قدر من املكت�سبات وتعزيز مفهوم �شركاء
التنمية.
وبوجه عام فقد تطورت مفاهيم الإدارة احل�ضرية املعا�صرة،
حيث �أ�ضيفت �أدوار �أكرث عمقاً للأجهزة الإدارية التخطيطية
تدعم مفاهيم الإ�ستدامة ،وم��ن بينها :تفعيل دور امل�شاركة
املجتمعية ،وحتقيق جودة احلياة ،والتنمية امل�ستدامة ،واالعتماد
�أك�ثر على البلديات والإدارات املحلية ،كذلك تعزيز دور
ال�شراكة الواعية بني القطاع اخلا�ص والأجهزة البلدية ....هذه
االعتبارات وامل�ستجدات فر�ضت �إطاراً عاماً و�ضرورة لتو�سيع
دور و�صالحيات الإدارات املحلية من �أج��ل االرت��ق��اء باملدن
و�إزدهارها.
وي��ل��زم الت�أكيد على �أن امل��دن ت��زده��ر م��ن خ�لال منظومة
متكاملة وم�ستدامة ...تتحدد من خاللها �أدوار «تخطيطية
وت�شريعية ومتويلية وتنفيذية» وهذه االطراف ت�شكل منظومة
الإدارة العمرانية احلديثة وتر�سم م�ستقبل املجتمع .ومع تزايد
�أعداد ال�سكان يف املدن ال�سعودية والر�ؤى الع�صرية الطموحة
للتنمية ،وب��روز مبادرات وم�شروعات كربى ،ورغبة الإدارات
احلكومية يف تنمية حت�سني جودة احلياة بها ،ف�إنه يلزم تو�سيع
نطاق ال�صالحيات وامل�س�ؤليات للأجهزة احلكومية املحلية
لتواكب التطورات العاملية واللحاق بالطموحات امل�ستهدفة
للمملكة ال�سعودية.
ومن �أهم مميزات توزيع امل�س�ؤليات هو م�ساعدة الدولة يف
ال�سيطرة على العمران وتطويره وحت�سني م�ستواه ،حيث �أن
الأجهزة املحلية تعد االقرب لفهم طبيعة التطوير والتح�سني )
يف نطاق جغرايف حمدود ن�سبياً( ،و�إدارة االمكانات واملقومات
وتخفيف العبء الإداري على الإدارات املركزية لكى تويل
�إهتمام �أك�بر باملراقبة واملتابعة واملراجعة وتعديل امل�سار،
وكذا انفاذ القانون واحلوكمة ،بالإ�ضافة �إىل �صياغة ومتابعة
�سيا�سات التطوير ب�شكل �أكرث كفاءة.
اخلال�صة :م��ن �أ�سا�سيات الإدارة احل�ضرية امل�ستدامة
واملعا�صرة هو دعم التوجه نحو تو�سيع �صالحيات وم�س�ؤليات
الإدارات املحلية بطريقة مدرو�سة ور�شيدة دون االخ�لال
با�شراف عام جاد ومنظم ل�ل�إدارات املركزية ...هي �ضرورة
تفر�ضها طموحات �إزدهار املدن ،وهذه الر�ؤية تتوافق �إىل حد
كبري من تطلعات وطموحات اململكة ال�سعودية  ....من �أجل
م�ستقبل واعد ومزدهر تنعم فيه املدن ال�سعودية بجودة احلياة
ب�إذن اهلل.
�أ�ستاذ التخطيط العمراين والإقليمي
كلية العمارة والتخطيط
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احتاد الطالب التايالنديني باململكة لـ «

»:

أكثر من  320طالب تايالندي يحضون برعاية واهتمام
في جميع الجامعات السعودية
لقاءات :نورالدين حممد
رح��ب جميع ال��ط�لاب الوافدين
م��ن دول���ة ت��اي�لان��د و�أي�����ض��ا احت��اد
الطالب التايالنديني يف الريا�ض
وامل��ب��ت��ع��ث�ين يف ج��م��ي��ع اجل��ام��ع��ات
ال�������س���ع���ودي���ة ،ب���ع���ودة ال��ع�لاق��ات
ال�سعودية التايالندية املنقطعة منذ
�أكرث من اثنان وثالثني عاماً و�إعادة
�إحيائها م��ن جديد ب��زي��ارة رئي�س
ال���وزراء التايالندي برايوت ت�شان
�أوت�شا �إىل الريا�ض تلبية لدعوة ويل
العهد الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز – حفظه اهلل.
وع��ب�ر رئ��ي�����س احت����اد ال��ط�لاب
التايالنديني م�سلم قادر ،عن �سعادة
جميع ال��ط�لاب ال��واف��دي��ن يف كل
اجلامعات ال�سعودية الذي يتجاوز
عددهم  320طالب الذين يح�ضون
برعاية كبرية واهتمام يف اجلامعات
ال�سعودية.
وا���ص��ف�ين ع�����ودة ال��ع�لاق��ة بني
البلدين باحلدث التاريخي وعودة
الأم�����ور �إىل طبيعتها ك��م��ا كانت
قبل � 30سنة ،وم��ا ي�ترت��ب عليها
من ت�سهيل العمل و�سهولة التنقل
وال�سفر �أكرث مما كان عليه الو�ضع
�سابقاً.
«ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة» قامت بعقد
ل��ق��اءات متفرقة لنقل انطباعات
و�آراء ال��ط�لاب التايالنديني وهم
ي�شهدون احل���دث التاريخي على
�أر���ض اململكة وم��ن بني مقاعدهم
الدرا�سية على م�ستوى اجلامعات
ال�سعودية ..ف�إىل التفا�صيل:
�سعادة غامرة :
يبد�أ الوافد م�سلم قادر ،رئي�س
احتاد الطالب التيالنديني باحلديث
ع��ن �شعوره وانطباعه ل��ـ «ر�سالة
اجلامعة» قائ ً
ال� :سررنا
ب���ع���ودة ال���ع�ل�اق���ات ال�����س��ع��ودي��ة
التايالندية و�إح��ي��ائ��ه��ا م��ن جديد
ب��زي��ارة رئي�س ال���وزراء التايالندي
برايوت ت�شان �أوت�شا �إىل الريا�ض
تلبية دعوة ويل العهد الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز – حفظه
اهلل.
من املدينة املنورة :
من جانبه يقول الطالب حممد
جن��ا ب��وغ��ا ت��اي��وغ ،ط��ال��ب اجلامعة
الإ�سالمية باملدينة املنورة ،لـ «ر�سالة
اجلامعة» :ن�شكر اجلهود املبذولة
من قبل اململكة العربية ال�سعودية
وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ة
امل�شرتكة ومد ج�سور التوا�صل مع

بالدنا التايلندية م��رة �أخ��رى بعد
انقطاعها لأكرث من  30عاما.
و�أ���ض��اف :ن�شيد ون�شكر خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز حفظه اهلل وويل عهده
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان حفظه
اهلل على اهتمامهم الكبري يف �إعادة
العالقة امل�شرتكة بني البلدين.
واخ��ت��ت��م ت��اي��وغ ،حديثه ق��ائ�ل ً
ا:
�سنبني العالقة بني البلدين من كل
جانب من جديد لأف�ضل مما كانت
عليه �سابقا �إن �شاء اهلل.
دعم اململكة :

�أم�������ا ال���ط���ال���ب ال���ت���اي�ل�ان���دي
عبداحلليم ر���ش��دان الت��ي��ه ،ع�ضو
احتاد الطلبة التايالنديني يف اململكة
وهو ي�صف لـ»ر�سالة اجلامعة» عن
�شعوره عند �سماعه بخرب �إع��ادة
ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،ق��ائ�ل ً
ا :مل
�أ�ستطيع ان �أخ��ف��ي �شعوري عند
�سماعي عن �أنباء ع��ودة العالقات
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،لأن ذل��ك يعني �أن
العديد من الأ�شياء اجليدة �ستعود
كما كانت من قبل � ٣٠سنة ،و�ستتاح
الفر�صة لل�شعب التايالندي للعودة
�إىل العمل هنا مرة �أخرى ،و�سيكون

ال�سفر بني البلدين �أ�سهل مما كان.
و�أ�ضاف :اململكة منحت الطالب
التايالندي كل الو�سائل املتاحة من
�أجل م�ساعدته على حت�صيل العلم
�سواء من مكاف�آت �شهرية و�سكن
طالبي منا�سب جدًا للطالب ب�شكل
عام بالإ�ضافة �إىل العالج املجاين
وكذلك منحه تذاكر ذه��اب وعودة
�إىل بلده كل عام.
قبلة امل�سلمني :
ويتحدث الطالب حممد كمال
ما�سو ،من جامعة الق�صيم ،عن هذا
احل��دث قائ ً
ال :ال �شك �أن حت�سني

ال��ع�لاق��ة ب�ين ال�سعودية وتايالند
فيها م�صلحة ك��ب�يرة وخا�صة لنا
نحن كم�سلمني ن�شعر ب�أن ال�سعودية
العظمى هي من �أف�ضل ال��دول يف
ال��ع��امل لأن فيها قبلة امل�سلمني
واحلرمني ال�شريفني.
و�أ�ضاف :ن�شكر اهلل �أوالً �سبحانه
وتعاىل على ه��ذه النعمة ،ون�شكر
ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��ت��اي�لان��دي��ة وخ����ادم
احل��رم�ين ال�شريفني ع��ل��ى ك��ل ما
ت��ق��دم��ه اململكة م��ن خ��دم��ات وم��ا
���س��وف ت��ق��دم��ه م�ستقبال ل�صالح
البالد والعباد.

عودة العالقات :
ويوافق على ذلك الطالب م�سلم
براهنج ،من جامعة حائل متحدثاً لـ
«ر�سالة اجلامعة» :نحن التايالنديني
م�����س��رورون ب��ه��ذا اخل�ب�ر واحل���دث
الكبري وهو يعني لنا الكثري لأننا كنا
بانتظار عودة العالقات منذ �سنوات
بفارغ ال�صرب.
وق��ال :ه��ذه �صفحة جديدة بني
العالقات ال�سعودية التايالندية منذ
عام  1989حيث �شهدت ركود وهلل
احلمد على عودة العالقات اجليدة
بني البلدين و�إ�صالحها.
حدث تاريخي :
ويقول الوافد ي�سري ال�صديق،
ط��ال��ب بجامعة االم���ام «�إن ع��ودة
العالقات ب�ين البلدين يعد حدث
تاريخي وعظيم يف تايالند لأنها
تكن للمملكة العربية ال�سعودية كل
التقدير واالحرتام».
وق����ال يف ح��دي��ث��ه ل���ـ «ر���س��ال��ة
اجل��ام��ع��ة» :ب��ك��ل احل���ب وال��وف��اء
وب�������أرق ك��ل��م��ات ال�����ش��ك��ر وال��ث��ن��اء
وم��ن ق��ل��وب م�ل�أه��ا الإخ���اء نتقدم
بال�شكر على تفاين اململكة العربية
ال�سعودية يف علمها ،وي�شرفنا نحن
ال��ط�لاب ال��ت��اي�لان��دي�ين �أن نتقدم
بجزيل ال�شكر للمملكة العربية
ال�سعودية ون�شكر خ��ادم احلرمني
ال�شريفني وويل العهد  -حفظهما
اهلل  -ب�إعادة العالقات ال�سعودية
التايالندية ب�ين البلدين وبهدف
�إ�سعاد بلدنا عرب �إع��ادة العالقات
بني البلدين.
عودة الرفاهية :
ومن جانب �آخ��ر يقول الوافدان
ا�ساك �سومبون والوافد وينء خالد
حاج ينءم�أ ،طالب جامعة االمام:،
نحن �سعيدان لأن ال�سعودية وتايالند
ت�صاحلتا و�أن الرفاهية املفقودة يف
بالدنا �ستتم ا�ستعادتها ،مثل العمالة
والرحالت املبا�شرة من ال�سعودية
�إىل تايالند.
و�أ�شارا �إىل �أن عودة العالقة تعني
�أي�ضاً عودة جمال االعمال والتجارة
وغ�ي�ر ذل���ك م��ن امل��ج��االت وك��ذل��ك
امل��ج��االت الطيبة ف��ب��ذل��ك تتطور
وطننا ب�شكل جيد مع بناء العالقة
الوثيقة ببلدنا الثاين اململكة العربية
ال�سعودية.
وق���ال ال��واف��د ي��ا���س��ر ب��ن��دوري��ه،
طالب امل�ستوى ال��راب��ع ال��ق��ادم من
تايالند :هذا �شعور ال يو�صف حيث
تغمرنا الفرحة والبهجة وال�سرور
لعودة العالقات بني اململكة العربية
ال�سعودية وتايالند.
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«كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة»..

األرقام تتحدث

 ٪98.8نسبة توظيف الكلية وسجل حافل باإلنجازات العلمية

�إعداد :قما�ش املني�صري
يف خطوات ثابتة ،نحو التميز
وال���ري���ادة ،مت�ضي كلية الأم�ي�ر
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة يف طريق البناء
والتطور ،بتخريج كفاءات متميزة
ل�سوق العمل يف علوم اخلدمات
الطبية ،ببلوغ خريجها ()٣٢١
خريج وخريجة يف جمال �أخ�صائي
خ��دم��ات طبية ط��ارئ��ة وبن�سبة
ت��وظ��ي��ف م��ت��ق��دم��ة و���ص��ل��ت �إىل
 ٪98.8يف �إجن���از عملي ومهني
يح�سب للكلية.
ولأن��ه��ا �أول كلية حكومية يتم
�إن�����ش��ائ��ه��ا يف اخل��دم��ات الطبية
ال���ط���ارئ���ة ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية ،قامت ممثلة بوحدة
ال��ع�لاق��ات املجتمعية ب��ت��دري��ب
 125666م��ن �أف�����راد املجتمع
وه������ذا ي�����ش��م��ل امل��خ��ت�����ص�ين يف
الرعاية ال�صحية الطارئة ،وكذلك
املجتمع .و�سجل الكلية �سج ً
ال
ح��اف ً
�لا م��ن الإجن�����ازات العلمية
والبحثية ،بقيام �أع�����ض��اء هيئة
تدري�س الكلية بن�شر  194بحث
علمي يف ارب��ع جم��االت )ط��وارئ
م���ا ق��ب��ل امل�����س��ت�����ش��ف��ى -ط����وارئ
امل�ست�شفى -التعليم -التدريب-
التطوير -الكوارث(.
تفا�صيل كثرية وعديدة تتناولها
�صحيفة «ر�سالة اجلامعة» التي
ت�ستعر�ض ل��ق��راءه��ا ن��ب��ذة عن
الكلية التي مت �إن�شا�ؤها متا�شياً
مع اهتمامات الدولة ومبادراتها
بتعزيز التنمية ال�صحية والقطاع
الطبي واخلدمات الطبية الطارئة
يف جميع �أنحاء الوطن وحتقيقا
لر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية
 2020لبناء جمتمع حيوي ووطن
طموح ..ف�إىل التفا�صيل:

في ضيافتنا
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ً
احتفاال ب�إجنازات الكلية وح�صولها على االعتماد الوطني والأمريكي
�صورة جماعية ملن�سوبي الكلية

 194بحثًا علميًا قدمه أعضاء هيئة تدريس الكلية في  4مجاالت مختلفة
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 هل يوجد لنا نحن طالب امل�ستوى الثامنامتياز خارجي لهذا العام؟

نظرا جلائحة كورونا وزيادة عدد احلاالت عامليا فقد يكون من الأن�سب
وحفاظا على �سالمة �أبنائنا الطالب الغاء برنامج االمتياز اخلارجي
لهذا العام

نبذة عن الكلية :
كلية االم�ير �سلطان ب��ن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة هي �أول كلية حكومية يتم �إن�شائها يف
اخلدمات الطبية الطارئة باململكة العربية ال�سعودية،

وي�أتي �إن�شاء الكلية متا�شياً مع اهتمامات الدولة
ومبادراتها بتعزيز التنمية ال�صحية والقطاع الطبي
واخلدمات الطبية الطارئة يف جميع �أنحاء الوطن.

أبرز مبادرة
قام بها �أحد طالب الكلية:
ـ مبادرة )ومن �أحياها(
قائد املبادرة :طالب االمتياز عبدالرحمن
حممد باحميد
و�صفها� :أقام النادي الطالبي بكلية الأمري
�سلطان ب��ن عبدالعزيز للخدمات الطبية
الطارئة بجامعة امللك �سعود ،وبالتعاون مع
مكتب التعليم يف حي الرائد بالريا�ض ،مبادرة
لإعداد فرق تدخل �سريعة للتعامل الطبي يف
احلاالت الطارئة داخل املدار�س ،بعنوان« :ومن
�أحياها».
وت��ه��دف �إىل ت���أه��ي��ل ف��رق ت��دخ��ل �سريعة
ل��ل��ح��االت ال���ط���ارئ���ة ،وجت��ه��ي��ز ف����رق م��ل�� ّم��ة
بالإ�سعافات الأولية ،وال�سعي �إىل ن�شر الثقافة
الإ�سعافية والتوعية للعامة ،من خالل تدريب
وتثقيف �أك�ثر م��ن  430طالباً و 100معلم
و�إداري من خمتلف مدار�س مكتب تعليم الرائد
يف مدينة الريا�ض.
وت�أتي ا�ستمراراً للم�شاركات التطوعية
التي يقدمها النادي الطالبي بكلية الأمري
�سلطان ب��ن عبدالعزيز للخدمات الطبية
ال��ط��ارئ��ة جت���اه ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف جانب
الإ�سعافات الأول��ي��ة ومبادئ حفظ احلياة،
وم��وا���ص��ل�� ًة لتحقيق الأرق���ام القيا�سية من
خالل الو�صول لأكرب �شريحة من امل�ستفيدين
وب�أعلى جودة.

�صورة لكبينة �سيارة الإ�سعاف لتوفري بيئة مماثلة للواقع

إنجاز سجله تاريخ الكلية:
يف �إجناز نوعي ومتميز ،ح�صلت كلية
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
ال��ط��ب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة ال��ت��اب��ع��ة جلامعة
امل��ل��ك �سعود على االع��ت��م��اد الكامل
لربنامج اخل��دم��ات الطبية الطارئة
بالكلية م��ن امل��رك��ز الوطني للتقومي
واالعتماد االكادميي )،(NCAAA
وهيئة اعتماد برامج التعليم ال�صحية
امل�ساندة ) (CAAHEPالأمريكية.
وق��د د�أب��ت الكلية منذ �إن�شائها على
الريادة الإقليمية والتميز العاملي يف
�إعداد خمرجات مناف�سة ومبدعة يف
تخ�ص�صات العلوم الطبية الطارئة.

أبرز اإلحصائيات الرقمية للكلية:
• تخريج )� (321أخ�صائي خدمات طبية طارئة بن�سبة
توظيف تبلغ .٪98.8
• عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية  44ع�ضو هيئة
تدري�س مبختلف الدرجات.
• ن�شر �أع�ضاء هيئة تدري�س الكلية  194بحث علمي
يف �أرب��ع جم��االت )ط��وارئ ما قبل امل�ست�شفى -ط��وارئ
امل�ست�شفى -التعليم -التدريب -التطوير -الكوارث(.
• عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س املبتعثني خارجياً  23ع�ضو
هيئة تدري�س مبختلف املراحل )املاجي�ستري والدكتوراه(.
• قامت الكلية ممثلة بوحدة العالقات املجتمعية بتدريب
 125666من �أف��راد املجتمع وهذا ي�شمل املخت�صني يف
الرعاية ال�صحية الطارئة  ،وكذلك املجتمع.

أبرز شراكات الكلية:
1ـ جمعية القلب الأمريكية
American Heart Association
2ـ اجلمعية الوطنية الأمريكية لفنيي اخلدمات الطبية الطارئة
National Association of Emergency Medical
technician
3ـ ال�سجل الأ�سرتايل لفنيي اخلدمات الطبية الطارئة
Australasian Registry of Emergency Medical
(Technicians( AREMT
4ـ م�ست�شفى ال�سالم
Al Salam Hospital
5ـ مملكة الأطباء
Kingdom of Doctors
6ـ مركز اخلرباء للتدريب الطبي
Experts center for medical training
7ـ هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي
8ـ الأمانة العامة للمنظمة العربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر
9ـ معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية
10ـ كلية الأمري �سلطان الع�سكرية للعلوم ال�صحية بالظهران
11ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة امللك �سعود
12ـ جامعة كرايتون
13ـ هيئة اعتماد برامج التعليم ال�صحي امل�ساندة
CAAHEP

موظف متميز
أ .أمجد خان اسرار احمد
م�ؤظف تقنية املعلومات
والدعم الفني

 125666فرد شملهم برنامج التدريب الخاص مجال الرعاية الصحية الطارئة
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»

ما هو سبب زيادة عدد النوبات
القلبية لدى الشباب؟

حتدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم �إىل القلب ،وهو ما
ميكن تعريفه بب�ساطة ب�أنه موت ع�ضالت القلب ،ب�سبب نق�ص �إمداد الدم
الذي يحدث عادة عندما ت�سد جلطة دموية ال�شريان الذي يغذي ع�ضلة
القلب .يتطور االن�سداد نتيجة لرتاكم الدهون والكولي�سرتول واملواد
الأخرى ،مما ي�ؤدي �إىل تكوين طبقة يف ال�شرايني وبالتايل منع تدفق الدم
عن طريق االنق�سام لت�شكيل جلطات ،تُعرف النوبات القلبية �أي�ضاً با�سم
احت�شاء ع�ضلة القلب ،وهي حاالت طبية طارئة خطرية تتطلب عناية
طبية فورية .وحتدث النوبة القلبية يف معظم احلاالت نتيجة ال�شيخوخة،
لكن ،يف ال�سنوات الأخ�يرة ،لوحظ �أن هناك ارتفاعاً يف عدد ال�شباب
الذين يعانون من النوبات القلبية .ففي حني كان املتعارف عليه هو �أن
الرجال ،الذين يبلغون من العمر  45عا ًما �أو �أكرث ،والن�ساء الذين تبلغ
�أعمارهم  55عا ًما �أو �أكرث ،هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بنوبة قلبية من
الرجال والن�ساء الأ�صغر �سنًا� ،إال �أن الأرقام الأخرية ت�شري �إىل خالف
ذلك ،وفقاً ملا ن�شره موقع .ndtv
الأ�سباب ال�شائعة الحت�شاء ع�ضلة القلب بني املر�ضى الذين تقل
�أعمارهم عن  35عاماً ب�سبب:
 .1روتني منط احلياة ال�سيئ.
 .2الإفراط يف التدخني.
 .3زيادة الوزن.
 .4الإجهاد.
 .5ارتفاع �ضغط الدم.
 .6مر�ض ال�سكري.
خيارات العالج املتاحة الحت�شاء ع�ضلة القلب احلاد
حتتاج حاالت مثل احت�شاء ع�ضلة القلب احلاد �أو النوبة القلبية ب�شكل
عام �إىل عناية فورية من قبل الطبيب ،العالج املحدد لـ � actuti MIأو
القلب املرفق هو ر�أب الأوعية التاجية العاجل ور�أب الوعاء الأويل ،نادراً
ما يحتاج بع�ض املر�ضى �إىل طرق �أخرى لإعادة توعية ال�شرايني.
بع�ض الن�صائح لتقليل خماطر الإ�صابة بنوبة قلبية يف �سن مبكرة:
• تناول نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالألياف.
• التقليل من ا�ستهالك ال�صوديوم وامللح.
• جتنب الأطعمة املعلبة.
• راقب م�ستوى ال�سكر يف الدم وم�ستويات �ضغط الدم والكولي�سرتول.
• �أقلع عن التدخني وجتنب ا�ستن�شاق الدخان ال�سلبي.
• حافظ على منط حياة ن�شط.

دراسة تكشف معدل «كذب» الناس

تو�صلت درا�سة حديثة ،بقيادة الباحث يف علم اخلداع بجامعة �أالباما
يف برمنغهام تيموثي ليفني� ،إىل �أن ما يعادل واحدا يف املئة من الب�شر،
يكذبون بغزارة مبعدل  15كذبة يوم ًيا.
وتتبع الدكتور ليفني يف الدرا�سة �أكاذيب � 630شخ�صا كل يوم على
م��دار ثالثة �أ�شهر ،ومما �أظهرته النتائج �أن  ٪ 6من امل�شاركني ،بلغ
متو�سط �أكاذيبهم� ،أكرث من � 6أكاذيب يف اليوم الواحد.
ويف املقابل ،قال ثالثة �أرباع امل�شاركني �إنهم كانوا �أمناء على الدوام،
وقالوا ما بني �صفر واثنتني من الأكاذيب يف اليوم الواحد.
وجد الباحثون يف بيولوجيا الكذب با�ستخدام تقنية الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي الوظيفي� ،أن اخلداع مرتبط بتن�شيط ق�شرة الف�ص اجلبهي،
الواقعة يف مقدمة الدماغ ،التي تلعب دو ًرا مه ًما يف حتديد ال�شخ�صية،
وتخطيط املهام املعرفية وتنظيم ال�سلوك االجتماعي والعاطفي.
كما �أثبتت الدرا�سات �أن الكذب مرهق عقل ًيا �أكرث من قول احلقيقة،
بالرغم من �أن الدماغ ميكن �أن يتكيف مع الكذب ،فكلما كذب ال�شخ�ص
�أكرث ،كلما اعتاد دماغه على الكذب.
لكن الكاذبني عاد ًة ما يبذلون املزيد من اجلهد العقلي ،نحو مراقبة
�سلوكياتهم ،وتقييم ردود �أفعال الآخرين ،لأنهم مهتمون مب�صداقيتهم
و�ضمان ت�صديق الآخرين لق�ص�صهم.
من الناحية النف�سية يلج�أ النا�س �إىل الكذب لأ�سباب عديدة وخمتلفة،
ف�سرها العامل النف�سي ال�شهري بول ايكمان ،الذي وجد من بني الدوافع
�شيوعا للكذب:
الأكرث
ً
• جتنب العقوبة واخلوف من التهديد
• �إخفاء املنفعة امل�ستفادة من ك�سر احدى القواعد �أو خمالفة القوانني.
• حماية �شخ�ص عزيز من الأذى.
• احلماية الذاتية والتظاهر بالقوة.
• احلفاظ على اخل�صو�صية.
• جتنب الإحراج.
• املجاملة لك�سب املودة.
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حساسية الفول السوداني واألطفال..
دراسة تكشف مفاجأة!

يف خرب مفاجئ� ،أظهرت درا�سة
جديدة� ، ،أن �إدراج الفول ال�سوداين
�ضمن نظام الأط��ف��ال الغذائي يف
وقت مبكر من �ش�أنه �أن ي�ساعد على
جتنب احل�سا�سية جتاه هذا النوع
من البقوليات ،والتي ميكن �أن تكون
قاتلة وت�ؤثر على الكثري من ال�شباب
يف العامل .ووجد الباحثون �أن تقدمي
منتجات الفول ال�سوداين للأطفال
وال��ر���ض��ع ،وزي����ادة ال��ت��ع��ر���ض لهذا
املكون تدريجياً ،ي�ؤدي �إىل مقاومة
�أكرب مل�سببات احل�سا�سية.
كما �شملت ال��درا���س��ة املن�شورة
يف جملة «ذي الن�ست»  146طف ً
ال
يعانون من احل�سا�سية على الفول
ال�����س��وداين ت�ت�راوح �أع��م��اره��م بني
�صفر وث�ل�اث ���س��ن��وات واخ��تُ�بروا
ل�سنتني ون�صف ال�سنة ،وفق فران�س
بر�س.
كذلك �أُعطت بودرة بروتني الفول
ال�����س��وداين يومياً لـ 96ط��ف� ً
لا ،مع
زيادة اجلرعة تدريجياً �إىل ما يعادل

ال�ست حبات من الفول ال�سوداين،
يف حني �أن الأطفال الآخرين ح�صلوا
على دقيق ال�شوفان.
وبعد �ستة �أ�شهر� ،أظهر  20طف ً
ال
ممن �أخذوا الفول ال�سوداين �شفاء
من احل�سا�سية� ،أي �أن �أي رد فعل
حت�س�سي مل يح�صل .وكانوا قادرين
على مقاومة جرعة توازي  16حبة
من الفول ال�سوداين .و�سجل طفل
واح��د م��ن املجموعة التي تناولت
دقيق ال�شوفان حالة �شفاء.
كما اعتُرب  20طف ً
ممن تناولوا
ال ّ
م�سحوق ال��ف��ول ال�����س��وداين «�أق��ل
ح�سا�سية» ،مما يعني �أنهم باتوا �أكرث
مقاومة للح�سا�سية ولكن مل ي�شفوا
منها ب�شكل ك��ام��ل .وميكن له�ؤالء
الأطفال حتمل جرعة تعادل ما بني
�ستة و 12حبة من الفول ال�سوداين
بعد �ستة �أ�شهر على انتهاء العالج.
�سجل الأطفال الأ�صغر
�إىل ذلك ّ
�سناً يف الدرا�سة ح��االت �شفاء يف
�أغلب الأحيان ،و�أتت �أف�ضل النتائج

لدى �أولئك الذين تقل �أعمارهم عن
� 12شهراً.
من جهته اعترب املعد امل�شارك
يف ال��درا���س��ة �ستاي�سي ج��ون��ز �أن
«التدخالت املبكرة قد تقدم فر�صاً
�أف�ضل لل�شفاء».
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن  2%من
الأطفال يف الدول الغربية ي�صابون
باحل�سا�سية جتاه الفول ال�سوداين،
ومي��ك��ن �أن ت�ستمر ل��دي��ه��م م��دى
احل��ي��اة .وعلى الأط��ف��ال امل�صابني
بهذا النوع من احل�سا�سية جتنب
ت��ن��اول ال��ف��ول ال�������س���وداين ،و�أخ���ذ
جرعات من الأدرينالني عن طريق
احلقن ،وذل��ك ملكافحة ال�صدمات
التح�س�سية التي ميكن �أن تكون قاتلة
يف حاالت التعر�ض للفول ال�سوداين
عن طريق اخلط�أ .وميكن �أن يحدث
التعر�ض حتى عندما يعانق الطفل
�شخ�صاً تناول الفول ال�سوداين.
من جانبه قال املعد امل�شارك يف
الدرا�سة وي�سالي بورك�س �إن��ه «ال

توجد خيارات للعالج ،مما ي�شكل
عبئاً كبرياً على الأطفال امل�صابني
باحل�سا�سية وامل�س�ؤولني عن رعايتهم
لتفادي التعر�ض غري املق�صود».
و�أ�ضاف بورك�س �أنه «يف احلاالت
املتقدمة ،ميكن �أن ي��ؤدي ذلك �إىل
تقييد ح��ري��ات الأط��ف��ال امل�صابني
ب���ه���ذا ال���ن���وع م���ن احل�����س��ا���س��ي��ة،
وخ�����ص��و���ص�اً ع��ن��دم��ا يتعلق الأم���ر
بالتواجد يف احل�ضانات �أو املدار�س
�أو الأماكن العامة حيث ي�صعب اتباع
نظام غذائي �آمن».
يذكر �أن درا���س��ات �سابقة كانت
�أظ��ه��رت نتائج مماثلة ،لكن فرتة
الدرا�سة اجلديدة جتعل من نتائجها
مميزة .ورغم تقدميها نتائج مهمة،
�إال �أن هذه الدرا�سة قد ال تعك�س
�سلوك �أج�سام الأطفال يف ظروف
احلياة اليومية .و�أجريت الدرا�سة
حت���ت �إ����ش���راف ط��ب��ي ،و�أع��ط��ي��ت
حقن الأدرينالني لـ 21طف ً
ال خالل
التجربة.

جهاز ينهي معاناة «سكري األطفال»..
ويفتح الباب ألمل جديد
ابتكر علماء يف جامعة كامربيدج
جهاز البنكريا�س اال�صطناعي ،الذي
قالوا �إنه �أثبت قدرته يف تغيري حياة
الأطفال امل�صابني بداء ال�سكري من
النوع الأول.
وذكر ه�ؤالء �أن اجلهاز اجلديد هو
الأك�ثر فعالية على �صعيد التحكم
مب�ستويات ال�سكر يف الدم ،مقارنة
باحللول احلالية ،بح�سب ما �أفادت
�شبكة «�سكاي نيوز» ،اخلمي�س.
وك�شف علماء يف جامعة كامربيدج
تفا�صيل اجلهاز اجلديد يف درا�سة
ن�شرت يف جملة «New England
.»Journal of Medicine
ويحتاج التطبيق ال��ذي ي�شرف
على هذا اجلهاز �إىل مدخالت �أقل
من طرف الآباء.
وي���ق���ول ال�بروف��ي�����س��ور ،روم���ان
هوفوركا ،الذي �أ�شرف على تطوير
التطبيق �أن اجلهاز اجلديد وا�سمه
« »CamAPS FXي�صنع تنب�ؤات
حول املحتمل �أن يحدث بنا ًء على
اخلربات ال�سابقة.
و�أ����ض���اف �أن اجل��ه��از اجل��دي��د
�سيتعلم م��ق��دار الأن�����س��ول�ين ال��ذي
يحتاجه الطفل يوميا وكيف يغري

ذلك عرب �أوقات خمتلفة من اليوم.
و�أو����ض���ح �أن اجل���ه���از يف وق��ت
الح��ق ي�ستخدم ل�ضبط م�ستويات
الأن�����س��ول�ين للم�ساعدة يف حتقيق
م�ستويات ال�سكر املثالية يف الدم،
م�����ش�يرا �إىل �أن���ه ب��خ�لاف �أوق���ات
الوجبات ،ف�إن اجلهاز اجلديد �آيل
بالكامل ،لذلك ال يحتاج الآباء �إىل
مراقبة م�ستويات ال�سكر يف الدم
لدى �أطفالهم با�ستمرار.
ويعد مر�ض ال�سكري من النوع

الأول حت��دي��ا ل�ل�أط��ف��ال ،خا�صة
ال�صغار منهم ،ب�سبب التباين يف
م�ستويات الأن�سولني املطلوبة ويف
كيفية ا�ستجابة كل طفل للعالج.
ومم���ا يعقد الأم����ر ه��و ان��ع��دام
القدرة تقريبا على التنب�ؤ ب�ش�أن ما
ي�أكلونه وميار�سونه م��ن ن�شاطات
بدنية.
وي���ت���ع���ر����ض الأط�����ف�����ال خل��ط��ر
انخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم
�أو ارتفاعها ب�شكل خطري ،مما ي�ؤدي

�إىل �إحل��اق �أ���ض��رار بالغة باجل�سم
وت�صل امل�ضاعفات �إىل املوت.
و�آلية عمل اجلهاز اجلديد على
النحو ال��ت��ايل :هناك تطبيق على
الأجهزة الذكية يعمل بالتعاون مع
ج��ه��از ي��راق��ب اجل��ل��وك��وز وم�ضخة
للأن�سولني ،تعمل كلها جمتمعة كما
لو �أنها بنكريا�س ا�صطناعي،بحيث
يقوم تلقائيا ب�ضبط كمية الأن�سولني
التي يقدمها بناء على ما لديه من
معلومات.
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تقنية

روبوت يذهب إلى المدرسة
بدال من طفل ألماني مريض
ال���ط���ف���ل الأمل�����������اين ج���و����ش���وا
مارتيناجنيلي ،ذو الأع��وام ال�سبعة
م��ري�����ض وال ي�����س��ت��ط��ي��ع ال���ذه���اب
للمدر�سة ،لكن ال ي���زال ب�إمكانه
التفاعل م��ع معلمته وزم�لائ��ه يف
الق�سم من خ�لال «روب���وت» يجل�س
يف مقعده ،وير�سل �إ�شارة يف �شكل
ومي�ض ،عندما يريد �أن يقول �شيئاً،
بح�سب ما ذكر موقع يورو نيوز.
و�أو����ض���ح���ت وال����دت����ه��� ،س��ي��م��ون
مارتيناجنيلي� ،أن «جو�شوا ال ميكنه
ال��ذه��اب �إىل امل��در���س��ة لأن���ه ي�ضع
�أنبوباً يف عنقه ،ب�سبب مر�ض رئوي
حاد».
من جانبها ،قالت مديرة مدر�سة
بو�ستبلومي جراند�شويل يف برلني
�أوته فينرتبريغ« :الأطفال يتحدثون
وي�ضحكون معه ،و�أحياناً يرثثرون
معه خالل احل�صة ،جو�شي ي�ستطيع

�أن يفعل ذلك ب�شكل جيد �أي�ضاً».
وق��ال ع�ضو جمل�س التعليم يف
املنطقة تور�سنت كوهني «نحن احلي
الوحيد يف برلني الذي ا�شرتى �أربعة
روب��وت��ات مل��دار���س��ه ،وك���ان ال��داف��ع
هو ك��ورون��ا ،لكنني �أعتقد �أن هذا
�سيكون امل�ستقبل بعد الوباء».
و�أ�ضاف كوهني« :يحدث من وقت
لآخ��ر ،لأ�سباب خمتلفة� ،أال يتمكن
ط��ف��ل م���ا م���ن ح�����ض��ور احل�ص�ص
بنف�سه ،لهذا ميكن للروبوت �أن مينح
ذلك الطفل فر�صة ليظل جزءاً من
جمتمع املدر�سة».
وتابع �أنه «طرح امل�شروع بالفعل
يف مناق�شات �سيا�سية على م�ستوى
الدولة» .جدير بالذكر �أن الروبوت
مبادرة خا�صة ميولها املجل�س املحلي
يف حي مارت�سان-هيلر�سدورف يف
برلني.

بخطوات بسيطة ..تخلص
من «إدمان» الهاتف المحمول
���ص��م��م��ت ال����ه����وات����ف ال��ذك��ي��ة
والتطبيقات املرتبطة بها بحيث
تبقي م�ستخدميها يف حالة ارتباط
تام بها� ،إال �أنه ميكن التخل�ص من
«�إدم��ان��ه��ا» بتعديالت ب�سيطة على
�إعدادات الأجهزة.
وتعمل الهواتف على تتبع مقدار
ال��وق��ت ال���ذي يق�ضيه امل�ستخدم
بالتحديق يف �شا�شته ،بالإ�ضافة �إىل
الزمن امل�ستغرق على التطبيقات.
وتكمن �أوىل خطوات التخل�ص
م���ن «�إدم������ان ال���ه���وات���ف» مبعرفة
الوقت الذي تق�ضيه على جهازك،
ال��ذي ت�ستطيع اكت�شافه بالذهاب
�إىل قائمة «الإع�����دادات» وم��ن ثم
اختيار «الرفاهية الرقمية والرقابة
الأبوية» ،بالن�سبة للهواتف العاملة
بنظام الت�شغيل «�آندرويد».
�أما بالن�سبة مل�ستخدمي هواتف
«�آيفون» ،فيجب عليهم فتح قائمة
«الإع�����������دادات» ،وم����ن ث���م «وق���ت
ال�شا�شة» ،وبعدها «م�شاهدة كافة
الن�شاطات».
�سيظهر ر�سم بياين عن ن�شاط
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امل�ستخدم على الهاتف ،ومتو�سط
الوقت اليومي ال��ذي يق�ضى على
التطبيقات ،وامل��رات التي فتح بها
الهاتف.
�إال �أن �شركة «�أب���ل» و�ضعت يف
ه��وات��ف «�آي��ف��ون» ميزة م��ن �ش�أنها
و�ضع قيود على ا�ستخدام اجلهاز
�إال عند ال�����ض��رورة ،وميكن تفعيل
هذه امليزة باتباع التايل:
 -من قائمة «الإع���دادات» اخرت

«زمن ال�شا�شة» ،ومن ثم «تفعيل زمن
ال�شا�شة».
 اخرت «متابعة» وانقر «هاتفي». ان���ق���ر ع���ل���ى «�إي�����ق�����اف» �أو ،Downtimeومن ثم «تخطيط»،
ليتاح خيار انتقاء الزمن املراد.
 مي��ك��ن اخ��ت��ي��ار «ك���ل ي���وم» �أو«تعديل الأيام» ،و�ضبط �أوقات البدء
والإغالق.
وب��ف�����ض��ل ت��ف��ع��ي��ل ه����ذه امل��ي��زة،

�ستتوفر فقط املكاملات والر�سائل
والتطبيقات التي تختار ال�سماح بها
�أثناء فرتة التوقف.
�أما بالن�سبة مل�ستخدمي هواتف
«�آن��دروي��د» فيمكنهم القيام بذات
ال�شيء وفق اخلطوات الآتية:
 اجته لقائمة «�إع��دادات» ،ومنث��م «ال��رف��اه��ي��ة الرقمية وال��رق��اب��ة
الأبوية» ،وانقر الر�سم.
 اخ�تر بعدها «اخ�تر م�ؤقتا»،وح��دد الزمن ال��ذي تريده على �أي
تطبيق ،ومن ثم انقر «�ضبط».
وي�ستطيع امل�ستخدم �أي�ضا احلد
من «الإ�شعارات» للتطبيقات باتباع
الآتي:
 «�إعدادات» ومن ثم «�إ�شعارات»وبعدها «�إعدادات التطبيق».
 حتت قائمة «الأحدث» �ستظهرالتطبيقات التي �أر�سلت «�إ�شعارات».
 ان��ق��ر «ج��م��ي��ع ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات»مل�شاهدة كل الربامج.
 قم باختيار التطبيقات التي تود�أال ي�صلك «�إ�شعارات» منها ،وحدد
«�إيقاف».

�أطلقت «مايكرو�سوفت» م�ؤخراً
ميزة الو�صول ال�صوتي لـ»ويندوز
 Windows 11 »11وذل���ك مع
الإ����ص���دار رق��م  22518م��ن هذا
النظام .وتتيح هذه امليزة للم�ستخدم
�إدارة املهام الأ�سا�سية على «ويندوز
 »11عرب الأوامر ال�صوتية.
ومي��ك��ن��ك ا���س��ت��خ��دام الأوام�����ر
ال�صوتية لفتح �أو �إغ�ل�اق تطبيق
وللبحث داخ��ل املت�صفح وللعديد
من الوظائف املماثلة الأخرى .كما
ميكن ا�ستخدام الأوام���ر ال�صوتية
لإمالء ن�ص ما� ،أو للتحكم يف م�ؤ�شر
«املاو�س».
كما ميكن ا�ستخدام هذه امليزة

لإظ��ه��ار �أو �إخ��ف��اء ل��وح��ة املفاتيح
االفرتا�ضية با�ستخدام �أوام��ر مثل
«�إظهار لوحة املفاتيح» �أو «�إخفاء
لوحة املفاتيح».
ومب���ج���رد ف��ت��ح ل��وح��ة امل��ف��ات��ي��ح
االف�ترا���ض��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام الأم���ر
ال�صوتي� ،سريى امل�ستخدم رقماً
ف��وق كل مفتاح ،و�سي�ساعده هذا
ال��رق��م على ال�ضغط على املفتاح
با�ستخدام الأمر ال�صوتي.
يذكر �أن هذه امليزات متاحة فقط
للم�ستخدمني امل�سجلني يف برنامج
 Windows Insiderبينما مل
تك�شف ال�شركة بعد متى �ستتوفر
امليزات يف �إ�صدار عام من نظامها.

مايكروسوفت تتيح األوامر
والكتابة الصوتية في «ويندوز »11

عشاق أبل ..موعد مع مفاجأة
خالل  3أشهر

ذكر تقرير �إخباري �أنه من املتوقع �أن تطرح �شركة �أبل الأمريكية
طراز جديدا من هاتف �آيفون يف �أبريل املقبل� ،أي قبل � 5أ�شهر
من امل�ؤمتر ال�سنوي ،احلدث الذي تك�شف فيه �أبل عن هواتفها
اجلديدة .وقال موقع «� »macrumorsأن موردي �أبل �سيبد�أون
يف �إنتاج �شا�شات من اجليل الثالث لهواتف «�آيفون �إ�س �آي».
و�أ�ضاف �أنه من املرجح �أن يبد�أ التجميع النهائي للهاتف اجلديد
يف مار�س املقبل .وطبقا لهذا اجل��دول الزمني ،يعتقد �أن��ه من
املحتمل �إطالق اجليل الثالث من هواتف «�آيفون �أ�س �آي» يف �أبريل
املقبل �أو يف مطلع مايو على �أبعد تقدير .و�أطلقت �أب��ل اجليل
الأول من هواتف «�آيفون �أ�س �آي» يف عام  2016واجليل الثاين يف
عام  .2020ومن املتوقع �أن يكون الهاتف اجلديد نف�س الت�صميم
احلايل ،مبا يف ذلك م�ساحة ال�شا�شة التي ت�صل �إىل  4.7بو�صة،
لكن �سيحتوي على مزايا جديدة مثل �أن يكون داعما خلدمات
االت�صاالت من اجليل اخلام�س .وميتاز هذا النوع من الآيفون ب�أنه
�أرخ�ص ثمنا مقارنة بالن�سخ بالأخرى.

إنتل تستثمر  20مليار دوالر
في منشأة جديدة لتصنيع
المعالجات بالواليات المتحدة

�أعلنت �شركة �إنتل عن خطتها لبناء من�ش�أة جديدة للمعاجلات
و�أ�شباه املو�صالت يف والية �أوهايو الأمريكية ،بتكلفة ت�صل �إىل 20
مليار دوالر �أمريكي.
�ست�أخذ املن�ش�أة القادمة مكانها يف مدينة نيو �أل��ب��اين على
م�ساحة �ألف هكتار و�ست�شتمل على م�صنعني من املرجح �أن يجذبا
عند بدء العمل نحو � 3آالف عامل .و�ستكون وف ًقا لبات غيل�سينغر،
املدير التفنيذي لل�شركة� ،أكرب من�ش�أة لت�صنيع �أ�شباه املو�صالت
واملعاجلات م�ساحة يف العامل.
وف ًقا لإنتل� ،ستبد�أ عملية بناء املن�ش�أة هذا العام ومن املرجح
�أن تكون جاهزة للعمل بحلول  ،2025لتبد�أ رحلة جديدة لت�صنيع
املعاجلات ب�شكل �أكرب يف الواليات املتحدة اً
بدل من االعتماد على
امل�صانع يف ال�صني لهذه املهمة.
وت�أتي هذه اخلطوة من �إنتل يف ظل ا�شتداد املناف�سة ب�سوق
ت�صنيع املعاجلات بني كربى ال�شركات ،حيث تعمل �سام�سوجن على
بناء م�صانع �ضخمة ملواكبة الطلب ال�ضخم املتوقع ،و�سبق ل�شركة
 TSMCالإعالن عن خطة بالتعاون مع �سوين لبناء م�صنع �ضخم
يف اليابان بدعم من احلكومة اليابانية من املفرت�ض �أن يدخل حيز
الت�شغيل الفعلي يف .2025-2024
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طرق إعداد ومنهجية
البحث العلمي في برنامج
نظمت عمادة البحث العلمي عن بُعد الربنامج البحثي «طرق �إعداد
ومنهجية البحث العلمي» خالل الفرتة من 1443/6/22-20هـ املوافق
2022/1/ 25-23م ،برعاية من عميد عمادة البحث العلمي الأ�ستاذ
الدكتور حممد بن �إبراهيم الوابل ،ومب�شاركة نخبة متميزة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س املتحدثني ،م�ستهدف ًة بذلك تعزيز القدرات البحثية لدى
الباحثني والباحثات.
ي�أتي ذلك �ضمن �ضمن الأن�شطة التعزيزية ملبادرة برنامج التمويل
امل�ؤ�س�سي ،ومتا�شياً مع الإجراءات الإحرتازية للحد من انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد )كوفيد .(19 -

وفد «العلوم» يزور هيئة المواصفات

كتب� :سلطان ال�شويرخ
زار وفد من كلية العلوم برئا�سة عميد الكلية الأ�ستاذ الدكتور زيد بن
عبداهلل العثمان ووكالء الكلية ووكيلة الكلية ل�ش�ؤون الطالبات وبع�ض
ر�ؤ�ساء الأق�سام بالكلية بزيارة ميدانية �إىل الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة لبحث �سبل التعاون يف املجاالت البحثية والتدريب
التعاوين وم�شاريع التخرج .واطلع الوفد خالل الزيارة على خمتربات
املركز الوطني للموا�صفات واملعايري القيا�سية.
يذكر �أن الزيارة تهدف �إىل حتقيق التعاون والتكامل بني الكلية والهيئة
يف دعم م�سرية البحث العلمي.

ظاهرة �سلبية متثلت يف وقوف مركبة قولف ليومني على م�سار ذوي الإعاقة الب�صرية مما
ت�سببت يف عرقلة �سري طالب من ذوي الإعاقة الب�صرية

مب�شاركة  54معر�ض ًا وبح�ضور  35متحدث ًا ..

«سيفا  »٢٠٢٢ينطلق بتنظيم من «الصيدلية»

افتتح وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ
الدكتور خالد احلميزي بح�ضور
معايل رئي�س هيئة الغذاء والدواء
ال��ل��ق��اء ال�����س��ن��وي اخل��ام�����س �سيفا
 2022وال����ذي نظمته اجلمعية
ال�صيدلية ال�سعودية.
وي�������س���ت���ع���ر����ض امل�������س���ت���ج���دات
ال��ع��ل��م��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ع��ل��وم
ال�صيدالنية املختلفة و البحوث
القائمة ومناق�شة امل�ستجدات يف

جم���ال ال��ع�لاج��ي��ات وامل��م��ار���س��ات
ال�صيدالنية املختلفة ،يقام اللقاء
يف فندف الفي�صلية بالريا�ض.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة املنظمة
ل��ل��ق��اء «���س��ي��ف��ا  »2022ال��دك��ت��ور
في�صل بن قنية �أن اللقاء العلمي
«�سيفا» ه��و ام��ت��داد للم�ؤمترات
ال�سابقة التي �أقامتها اجلمعية
ال�����ص��ي��دل��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال��ت��ي
تهدف �إىل �إث��راء املحتوى العلمي
ل��ل�����ص��ي��ادل��ة وت���ط���وي���ر وت��ع��زي��ز

املعلومات العلمية لديهم ،م�شرياً
�إىل �أن اللقاء يت�ضمن عدة �أن�شطة,
حيث �أقيم معر�ض لربامج الزمالة
ال�صيدالنية ي�شارك بها �أكرث من
 54جهة حكومية وخا�صة� ،إ�ضافة
�إىل م�شاركة جمعيات �صيدلية
من دولة الكويت و�سلطنة عمان و
مملكة البحرين.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة العلمية
للقاء «�سيفا  »2022الدكتور عادل
الروي�سان �إن أ�ب��رز حم��اور اللقاء

كانت تهدف �إىل تعزيز التوطني
يف مهنة ال�صيدلة ب  ٧جل�سات
علمية ي�شارك فيها اكرث من ٣٥
متحدث من خمتلف اجلهات.
و�أ�ضاف �أنه يقام على هام�ش
اللقاء م�سابقة طالبية للمهارات
الإكلينيكية �شارك بها �أكرث من ٢٤
جامعة �سعودية و جامعة البحرين
وجامعة الكويت� ،إ�ضافة �إىل 10
ور�����ش ع��م��ل خم��ت��ل��ف��ة اىل زي���ادة
الإثراء املعريف للم�شاركني.

وحدة ابتكار تقنية المعلومات

