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عربوا عن �سعادتهم بعودة العالقات.. احتاد الطالب التايالنديون لـ»                          «: 

أكثر من 320 طالبًا تايالنديًا في الجامعات السعودية

0202

كتب/ نورالدين حممد

رحب احتاد الطالب التايالنديون 

جميع  يف  واملبتعثني  ال��ري��ا���ض  يف 

اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة، ب��ع��ودة 

التايالندية  ال�سعودية  ال��ع��الق��ات 

عاماً   32 من  اأك��ر  منذ  املنقطعة 

واإعادة اإحيائها من جديد، عقب اأن 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد 

رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل 

ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع، يف الديوان 

الثالثاء  ال��ي��م��ام��ة،  بق�سر  امللكي 

وزير  ال��وزراء  رئي�ض  دول��ة  املا�سي، 

اجل��رال  تايلند  مملكة  يف  ال��دف��اع 

برايوت ت�سان اأوت�سا.  وعرب رئي�ض 

م�سلم  التايالنديون  الطالب  احتاد 

قادر، يف ت�سريح ل�«ر�سالة اجلامعة« 

عن �سعادة جميع الطالب الوافدين 

والذي  ال�سعودية  اجلامعات  كل  يف 

يتجاوز عددهم 320 طالب والذين 

يف  كبري  واهتمام  برعاية  يح�سون 

اأن  م�سيفاً  ال�سعودية.  اجلامعات 

ال�سعادة تغمر الطالب التايالنديون 

وعودة  البلدين  بني  العالقة  بعودة 

اإىل طبيعتها كما كانت قبل  الأمور 

من  عليه  �سيرتتب  وم��ا  عاما،   32
والتنقل وال�سفر بكل  العمل  ت�سهيل 

�سهولة مما كان عليه الو�سع �سابقاً.

بعقد  قامت  اجلامعة«  »ر�سالة 

انطباعات  لنقل  متفرقة  ل��ق��اءات 

وهم  التايالنديون  الطالب  واآراء 

على  التاريخي  احل��دث  ي�سهدون 

مقاعدهم  بني  وم��ن  اململكة  اأر���ض 

اجلامعات  م�ستوى  على  الدرا�سية 

ال�سعودية. 

تفا�سيل �س� 8

زولية.. من مواهب »سبر«»الروبوت« يعيد الحركة لمريض ستيني

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

09 األرقام تتحدث

33 دورة تدريبية خالل رجب
متنوعة  تدريبية  دورة   33 تقدمي  عن  امل��ه��ارات  تطوير  عمادة  اأعلنت 

ملن�سوبي اجلامعة من  اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�ض واملوظفني واملوظفات 

والطالب والطالبات ل�سهر  رجب للعام اجلامعي ١٤٤٣ه�.

و�سيبداأ الت�سجيل لهذه الدورات يوم الأحد 27 / 6 / 1443ه� يف متام 

ال�ساعة 10 �سباحاً. وتهدف هذه الدورات اإىل تنمية مهاراتهم وقدراتهم 

واإثراء جتاربهم وزيادة خرباتهم املعرفية والعملية كي يتمكنوا من حتقيق 

اجلامعة  وظائف  وي�سهموا يف حتقيق  والبتكار،  والب��داع  والإنتاج  التميز 

واإحداث تطوير �سامل يف براجمها وخططها للو�سول بها للمناف�سة العاملية.

وملزيد من املعلومات والت�سجيل ناأمل زيارة موقع العمادة

https://dsd.ksu.edu.sa/ar

كتبت - جنود العاطفي - منى الدعجاين - روان ال�شعيب:

نظمت وحدة اخلدمات املجتمعية يف جامعة امللك �سعود الأربعاء املا�سي 

26 يناير 2022 فعالية »حّي ال�ستاء«، وذلك مقابل مكتبة الأمرية �سارة يف 
املدينة اجلامعية للطالبات.

واملختلفة  املتنوعة  والأن�سطة  املعلومات  من  العديد  الفعالية  وت�سمنت 

بطابع جذاب ومميز بجهود اأكر من ع�سر كليات، تنوعت امل�ساركات فيها 

بني اجلل�سات احلوارية والأركان التثقيفية وامل�سابقات الرتفيهية بح�سب كل 

كلية ووفق الإجراءات الحرتازية.

البدين م�سابقات ريا�سية وجل�سات  والن�ساط  الريا�سة  كلية  وقدم ركن 

تدريبية مثل اليوغا والأيروبيك�ض.

الق�س�ض  ���س��رد  فيها  ي��ت��م  �سعبية  جل�سة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  �سملت  ك��م��ا 

اجلامعة  من�سوبات  تفاعل  و�سط  ذل��ك  كل  ممتعة،  بطريقة  الرتاثية 

نهم. �ستح�سا وا

»حّي الشتاء« في فعالية للطالبات

صرف المكافآت.. اليوم 
بداأت عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل �سرف املكافاآت وبدل الإعاقة للم�ستحقني  من الطالب 

الأحد  اليوم  ابتداًء من  1443 ه�  للعام اجلامعي  الأول  الدرا�سي  بالف�سل  املنتظمني  والطالبات 

املوافق 2022/01/30م، وذلك عن �سهر يناير لعام 2022م، وجتاوز مبلغ املكافاآت 34 مليون 

ريال. 

�سرح بذلك عميد �سوؤون القبول والت�سجيل اأ.د. �سعد بن حمد بن عمران.
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»الروبوت« يعيد الحركة لمريض ستيني بـ »طبية الجامعة«

»المكتبات« تواصل تقديم سلسلة برنامج التواصل المعرفي

3 فائزات بمسابقة »سبر« الفنية

كتب – م�ساعد الغنيم

ت�سوير – توفيق الغامدي

ن فريق طبي خمت�ص باملدينة  متكَّ

امللك  جامعة  يف  اجلامعية  الطبية 

معقدة  عملية  اإج����راء  م��ن  ���س��ع��ود 

ال�ستبدال مف�سل الركبة با�ستخدام 

التقنيات  اإح���دى  ال��روب��وت  تقنية 

يف  بدقتها  تتميز  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 

جمال عمليات تغيري مف�سل الركبة 

ل�ستيني يعاين من اأمرا�ص يف القلب 

بقيادة  طبي  فريق  اأجراها  والكلى 

الدكتور  العظام  جراحة  ا�ست�ساري 

جراحة  ا�ست�ساري  و  عرفة،  عرفان 

الرتميمية  واجلراحة  العظام  اأورام 

اإبراهيم  للأطراف ال�سفلية الدكتور 

التخدير  وا���س��ت�����س��اري  ال�سايجي، 

ال���روف�������س���ور ط�����ارق ال���زه���راين، 

العظام  اأورام  جراحة  وا�ست�ساري 

ال��دك��ت��ور معتز  امل��ف��ا���س��ل  وت��غ��ي��ري 

ال��ع��ق��ّي��ل، واال���س��ت�����س��اري امل�����س��ارك 

وط��ب��ي��ب زم���ال���ة ت��غ��ي��ري امل��ف��ا���س��ل 

يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور 

عبدالعزيز اخلريجي.

واأو�سح الدكتور ال�سايجي اأن هذا 

النوع من العمليات تعد من العمليات 

تتطلب  ال��ت��ي  امل��ع��ق��دة  ال��دق��ي��ق��ة 

ومهارة  متقدمة  اأج��ه��زة  ا�ستخدام 

عالية من قبل الفريق الطبي، م�سرياً 

اإىل اأن املري�ص تعر�ص حلادث قبل 

ك�سرين  عنه  نتج  مما  عاماً  ثلثني 

عظمة  واأ�سفل  اأعلى  يف  م�ساعفني 

معاجلتها  تتم  ومل  الي�سرى  الفخذ 

عنه  نتج  مما  ال�سحيحة  بالطريقة 

ت�سوه �سديد يف عظمة الفخذ، كما 

اأن املري�ص يعاين من احتكاك �سديد 

احلركة  عن  اأعاقته  الركبة مما  يف 

ب�سورة طبيعية . واأكد على اأنه من 

ال�سعوبة البالغة اإجراء عملية تغيري 

االعتيادية  بالطريقة  الركبة  مف�سل 

الفخذ،  ت�سوهات يف عظمة  لوجود 

تغيري  عملية  اإج���راء  يتطلب  حيث 

مف�سل الركبة اأن تكون قناة عظمة 

مكان  حل�ساب  م�ستقيمة  الفخذ 

العملية  اأثناء  الركبة  مف�سل  ووزن 

لعظمة  الطبيعي  املحور  يحاكي  مبا 

للمري�ص،  احلركي  وامل��دى  الفخذ 

ومل يكن هذا اخليار متاح يف حالة 

من  يزيد  باأن مما  م�سيفاً  املري�ص، 

من  املري�ص  معاناة  العملية  �سعوبة 

اأمرا�ص يف القلب والكلى.

من جانبه اأو�سح الدكتور عرفان 

العظام  ج��راح��ة  ا�ست�ساري  عرفة 

اأن��ه  اجلامعية  الطبية  امل��دي��ن��ة  يف 

واعتماد اخلطة  درا�سة احلالة  بعد 

العلجية قرر الفريق تق�سيم العملية 

لعدة مراحل بدءاً من جتهيز املري�ص 

للعملية خلل وقت قيا�سي )اأ�سبوع( 

العمليات  قبل  ما  وحدة  طريق  عن 

عر�ص  مت  حيث   ،  IPC املتكاملة 

من  جمموعة  على  امل��ري�����ص  ح��ال��ة 

اأطباء التخدير والقلب والباطنة، مت 

ع�سلة  تروية  فح�ص  اإجراء  خللها 

القلب كما مت اإجراء عملية ق�سطرة 

اأمرا�ص  ا�ست�ساري  بوا�سطة  للقلب 

املبرييك  عبداالله  الدكتور  القلب 

للعملية،  املري�ص  حالة  وجتهيز   ،

وخلل هذه الفرتة مت اأخذ قيا�سات 

االأطراف والزوايا واإدخالها يف نظام 

القطوعات  ال���س��ت��خ��دام  ال���روب���وت 

لتحقيق  �سحيحة  بطريقة  العظمية 

للمف�سل  ممكنة  و�سعية  اأف�����س��ل 

ميكن  مما  االأم��ث��ل،  الو�سع  ملحاكاة 

امل�سي  م��ن  اهلل-  ب����اإذن  امل��ري�����ص- 

واال�ستفادة الق�سوى من املف�سل.

على  ال�سايجي  اإبراهيم  د.  واأكد 

بعد  امل�سي  م��ن  متكن  املري�ص  اأن 

وم��غ��ادرة  ال���درج  و�سعود  العملية، 

من  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  امل�ست�سفى 

جيدة  ب�سحة  يتمتع  وه��و  العملية 

وهلل احلمد. 

امل��دي��ن��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 

تعتر  �سعود  امللك  بجامعة  الطبية 

من اأح��دث واأك��ر امل��دن الطبية يف 

من  العديد  �سجلت  حيث  اململكة، 

يف  الكبرية  واالإجن���ازات  النجاحات 

املجال الطبي، وت�سم اأف�سل الكوادر 

بجانب  واأم��ي��زه��ا،  املوؤهلة  الطبية 

الت�سخي�سية  التقنية  اأجهزة  اأحدث 

واجلراحية.

دورات جغرافية عن بعد

املعلومات  بالتعاون مع وحدة نظم  ال�سعودية  تنظم اجلمعية اجلغرافية 

�سعود  امللك  جامعة  اجلغرافيا يف  بق�سم  بعد  عن  واالإ�ست�سعار  اجلغرافية 

املتعلقة  بعد(  )ع��ن  الق�سرية  التخ�س�سية  التدريبية  ال���دورات  من  ع��دد 

املجاالت  يف  بعد  عن  واالإ�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  بتطبيقات 

الطبيعية والب�سرية خلل �ستاء 2022.

وللمزيد من املعلومات والت�سجيل عر الرابط التايل:

https://arts.ksu.edu.sa/ar/RSGISCourses

حت���ت رع���اي���ة ال���دك���ت���ور وك��ي��ل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

ال��ع��ل��م��ي اأق���ام���ت ع���م���ادة ���س��وؤون 

املكتبات لقاءها الثاين يوم االأربعاء 

26 يناير 2022م
�سل�سلة  ���س��م��ن  ي��ن��درج  وال����ذي 

االأول  امل��ع��ريف  ال��ت��وا���س��ل  ب��رن��ام��ج 

مل��ت��خ�����س�����س��ي ع���ل���م امل���ع���ل���وم���ات 

بعنوان  مبحا�سرة  واملكتبات وذلك 

لتطوير  الرقمي  التحول  تقنيات   «

املكتبات  يف  املعرفة  اإدارة  م��راك��ز 

التحديات  والبحثية:  االأك��ادمي��ي��ة 

 / املهند�ص  األقاها  والتي  والفر�ص« 

املدير  ال�سريف  حممد  بن  م�سعود 

العام ملوؤ�س�سة تقنية املعارف.

حيث حتدث عن طبيعة الكينونات 

الرقمية يف بيئة املكتبات االأكادميية 

وال��ب��ح��ث��ي��ة وم���واك���ب���ة امل��ك��ت��ب��ات 

االأكادميية والبحثية ملتطلبات ع�سر 

امللحة  واحلاجة  ال�سخمة  البيانات 

من  وا�سعة  جمموعة  بني  للتوافقية 

النظم والتطبيقات متنوعة املوردين، 

ك��م��ا حت���دث ع���ن م��ك��ون��ات ح��ل��ول 

م��راك��ز  لتطوير  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 

اإدارة املعرفة يف املكتبات اجلامعية 

منوذجية  حلول  وك��ذل��ك  والبحثية 

لتطوير  امل�سدر)  (مفتوحة  �سائعة 

على  وعلق  امل��ع��رف��ة،  اإدارة  م��راك��ز 

وبحثية  اأكادميية  مكتبات  مو�سوع 

الرجميات  تبني  نحو  تتجه  عاملية 

مراكز  لتطوير  امل�����س��در  مفتوحة 

اإدارة املعرفة ومو�سوع العامل يُدار  

 The World بالرجميات..   

.runs on Software
روؤية  مو�سوع  عن  حتدث  كذلك 

االحتكار  2030 وحماربتها  اململكة 

حماية  ع��ر  االب��ت��ك��ار  على  وحتفز 

���س��ن��اع��ة ال���رجم���ي���ات م��ف��ت��وح��ة 

مو�سوع  على  ع��رج  كما  امل�����س��در، 

ال�سحابية..  واحلو�سبة  املكتبات 

 Libraries & Native Cloud
وال��ت��ح��دي��ات   Applications
التحول  نحو  الطريق  يف  والفر�ص 

االأك��ادمي��ي��ة  املكتبات  يف  ال��رق��م��ي 

والبحثية.

ه���ذا واأه���اب���ت ع���م���ادة ���س��وؤون 

املكتبات بجميع الطلب والباحثني 

هذه  مثل  من  باال�ستفادة  واملهتمني 

�ستقام جمموعة  حيث  املحا�سرات 

العام  م��دار  على  املحا�سرات  من 

الدرا�سي احلايل وذلك با�ست�سافة 

ن��خ��ب��ة م���ن امل��خ��ت�����س��ني يف جم��ال 

حيث  وامل��ك��ت��ب��ات،  املعلومات  علم 

ت��ه��دف ال��ع��م��ادة م��ن خ���لل ه��ذا 

جمموعة  ا�ستقطاب  اإىل  الرنامج 

علم  جم���ال  يف  املتخ�س�سني  م��ن 

واال�ستفادة  واملكتبات  املعلومات 

والعملية  العلمية  خ��رات��ه��م  م��ن 

جمال  يف  مهمة  موا�سيع  طرح  يف 

التخ�س�ص.

الطلب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأعلنت 

اأ�سماء  عن  �سعود  امللك  جامعة  يف 

يف  م�ساركات   3 الأف�سل  الفائزين 

الفنية،  للمواهب  »�سر«  م�سابقة 

لكافة  ال��ع��م��ادة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  وال���ت���ي 

من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة.

وف��ي��م��ا ي��ل��ي اأ���س��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن 

بامل�سابقة: والفائزات 

- العمل الفني » زولية« للطالبة 

ال��ه��ن��وف حم��م��د امل��ب��دل م��ن كلية 

االآداب »ق�سم االإعلم«.

ال��ف��ن��ي » روا����س���ني«  -ال���ع���م���ل 

للموظفة �سباأ طلل عبداملوىل.

- العمل الفني » كلمات« للطالبة 

���س��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

ورشة عمل وتكريم مجلس المراجعين
المعتمدين بالجامعة

برنامج توعوي عن المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته
التغري  اأب���ح���اث  ك��ر���س��ي  اأط���ل���ق 

وال��غ��ط��اء  البيئة  وتنمية  امل��ن��اخ��ي 

الوطني  املركز  مع  بالتعاون  النباتي 

ومكافحة  النباتي  الغطاء  لتنمية 

بعنوان  ت��وع��وي  ب��رن��ام��ج  الت�سحر 

النباتي  ال��غ��ط��اء  على  »امل��ح��اف��ظ��ة 

الكليات متا�سياً  وتنميته« يف جميع 

مع مبادرة »ال�سعودية اخل�سراء«.

وق���د مت اف��ت��ت��اح ال��رن��ام��ج ي��وم 

االثنني يف كلية العلوم بح�سور وكيلة 

الكلية الدكتورة رمي العجمي، ووكيلة 

الدقيقة  واالأح���ي���اء  ال��ن��ب��ات  ق�سم 

والدكتورة  اجلويعي  رمي  الدكتورة 

البيئة  علم  اأ���س��ت��اذ  الفغم  ال��ع��ن��ود 

الوطني  املركز  من  وفريق  امل�ساعد 

ومب�ساركة  النباتي  الغطاء  لتنمية 

طالبات وطالب الكلية.

كر�سي  على  امل�سرف  األقت  وقد 

اأ�سماء  ال��دك��ت��ورة  امل��ن��اخ��ي  التغري 

احل��ق��ي��ل ك��ل��م��ة مب��ن��ا���س��ب��ة اف��ت��ت��اح 

ه��ذا  اأن  ف��ي��ه��ا  ذك����رت  ال��رن��ام��ج 

الوعي  رف��ع  اإىل  ي��ه��دف  ال��رن��ام��ج 

على  املحافظة  باأهمية  الطلبة  لدى 

ال�سعور  وتر�سيخ  النباتي  الغطاء 

مع  متا�سياً  البيئة  جتاه  بامل�سوؤولية 

اإىل  �سكرها  ووجهت  اململكة،  روؤي��ة 

العليا  ل��ل��درا���س��ات  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

والبحث العلمي ووكيل عمادة البحث 

العلمي للكرا�سي البحثية جلهودهم 

يف دعم مبادرات الكر�سي.

وقد قدم الرنامج يف كلية العلوم 

علم  اأ�ستاذ  احلربي  حنان  الدكتورة 

النبات  بق�سم  امل�����س��اع��د  ال���وراث���ة 

واالأحياء الدقيقة، ويتاألف الرنامج 

م���ن اأرب���ع���ة حم����اور ه���ي ال��غ��ط��اء 

املحافظه  و�سبل  ومكوناته  النباتي 

ت�سهم  التي  امل�سكالت  اأه��م  عليه، 

اجلهود  النباتي،  الغطاء  تدهور  يف 

الغطاء  جمال  يف  املبذولة  الوطنية 

املحافظة  جت��اه  وواجبنا  النباتي، 

على الغطاء النباتي.

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

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  افتتح 

علي  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  والتطوير 

م�سملي ور�سة عمل وتكرمي جمل�س 

) باجلامعة  املعتمدين  املراجعني 

ع��ق��دت��ه��ا  ال���ت���ي   (KSU/BOA
باإ�سراف  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

عميدها الدكتور مبارك القحطاين 

وح�����س��ره��ا اأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة (

اأع�ساء جمل�س املراجعني املعتمدين 

باجلامعة، ووكالء التطوير واجلودة 

ب��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة، وم�����س��اع��دات 

يوم  واجل��ودة)،  للتطوير  الوكيالت 

الثالثاء 22جمادى االأخرة 1443ه�  

بقاعة حمد اجلا�سر(26ب) مبركز 

اجلامعة، كما مت نقل الفعالية على 

قنوات التوا�سل باجلامعة. 

لعميد  بكلمة  الفعالية  ب����داأت 

الدكتور  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

فيها  رح���ب  ال��ق��ح��ط��اين  م���ب���ارك 

الور�سة  ه��ذه  اأن  ذاك��راً  باحل�سور 

ال��ت��ا���س��ع��ة الأع�����س��اء جمل�س  وه���ي 

املراجعني املعتمدين، وي�سارك فيها 

والتا�سعة  الثامنة،  الدفعة  من�سوبي 

معتمداً  م��راج��ع��اً   (29) وع��دده��م 

ميثلون 11 كلية ومعهداً.

م��ب��ارك  ال���دك���ت���ور  اأ�����س����اف  و 

املراجعني  جمل�س  اأن  القحطاين 

جهود  يبذل  باجلامعة  املعتمدين 

ك��ب��رية، وحت��ر���س اجل��ام��ع��ة دوم���اً 

على االرتقاء بقدراتهم؛ حيث تلقى 

تدريبياًً  برناجماً  املجل�س  اأع�ساء 

متخ�س�ساً، ومت اجتيازه بنجاح وفق 

 ،KSU-QMS نظام اإدارة اجلودة

واجلودة  التطوير  عمادة  ومنحتهم 

ل��الأداء  معتمدين  مراجعني  �سهادة 

عليهم  اجلامعة  وتّعول  اجلامعي. 

االأكادميية  الرامج  تهيئة  م�سوؤولية 

االأكادميي  االعتماد  على  للح�سول 

للمعايري  وفقاً  االعتماد  اإع��ادة  اأو 

امل���ط���ورة ل��ه��ي��ئ��ة ت���ق���ومي ال��ت��ع��ل��ي��م 

والتدريب.

ك��م��ا اأو����س���ح ال��دك��ت��ور م��ب��ارك 

املراجعني  جمل�س  اأن  القحطاين 

اإىل  ي��ه��دف  باجلامعة  املعتمدين 

االأكادميية  ال��رام��ج  ج��ودة  حتقيق 

ب��اجل��ام��ع��ة، واالرت����ق����اء ب��ق��درات 

ومهارات الكفاءات الب�سرية العاملة 

ال���رام���ج االأك���ادمي���ي���ة  يف ج����ودة 

املجل�س  ي�سطلع  حيث  باجلامعة، 

�سبيل  على  ومنها  املهام  من  بعدد 

الدعم  ت��وف��ري  احل�����س��ر:  امل��ث��ال ال 

املنا�سب لعمليات اجلودة واالعتماد 

ل��ل��رام��ج االأك��ادمي��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 

الذاتية  الدرا�سة  تقارير  ومراجعة 

وتبادل  ونقل  االأكادميية،  للرامج 

التوا�سل  ج�سور  وم��د  اخل���رات، 

الرامج  بجودة  املعنيني  كافة  مع 

هذا  اأن  �سعادته  واأك��د  االأكادميية. 

الرئي�سة  املدعمات  اأحد  يعد  االأمر 

ل��ت��ج��دي��د االع���ت���م���اد االأك���ادمي���ي 

باجلامعة عام 2024م.

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  بداأ  و 

وال��ت��ط��وي��ر ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور علي 

ه��ذه  اأن  ذاك�����راً  ك��ل��م��ت��ه  م�سملي 

توؤكد حر�س اجلامعة  التي  الور�سة 

متتالية  جن���اح���ات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

والتطوير  التخطيط  جم��االت  يف 

واجل�����ودة ب�����س��ف��ة ع���ام���ة، وج���ودة 

خا�سة،  ب�سفة  االأكادميية  الرامج 

باملكت�سبات  تعتز  اجل��ام��ع��ة  واأن 

براجمها  ج���ودة  يف  حققتها  ال��ت��ي 

االأك����ادمي����ي����ة، وم��ن��ه��ا ت�����س��دره��ا 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة يف ع��دد 

من  املعتمدة  االأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج 

هيئة تقومي التعليم والتدريب. وهو 

اإجناز وراءه جهود كبرية من عمادة 

التطوير واجلودة، وكليات اجلامعة، 

وك���ذل���ك م���ن جم��ل�����س امل��راج��ع��ني 

على  نحر�س  وال���ذي  املعتمدين، 

دعم  يف  دوره  وت��ط��وي��ر  ا���س��ت��م��رار 

جميع الرامج االأكادميية باجلامعة 

احل�سول  اإط��ار  ذلك يف  كان  �سواء 

اأو  االأك��ادمي��ي��ة،  االع��ت��م��ادات  على 

جتديد ها.

واأ�ساف الدكتور على م�سملي اأن 

املعتمدين يف  املراجعني  دور جمل�س 

حتقيق ج���ودة ال��رام��ج االأك��ادمي��ي��ة 

تتزايد  مهًما  دوًرا  يعد  باجلامعة 

الور�سة  فهذه  يوم،  بعد  يوم  اأهميته 

معتمًدا  مراجًعا   (29) ت�سم  التي 

ميثلون (10) كليات باجلامعة؛ اإ�سافة 

اإىل  ت�سعى  العربية.  اللغويات  ملعهد 

املراجعني  امل�ستمر مبجل�س  االرتقاء 

املعتمدين ودورهم يف مراجعة جميع 

وفق  باجلامعة  االأكادميية  الرامج 

املعايري املطورة لالعتماد االأكادميي 

الراجمي التي اأ�سدرتها هيئة تقومي 

التعليم والتدريب.

م�سملي  على  ال��دك��ت��ور  واختتم 

كلمته ب�سكر معايل رئي�س اجلامعة، 

واجل��ودة،  التطوير  عمادة  عميد  و 

جمل�س  واأع�ساء  اجلامعة،  وكليات 

بثقة  ونهنئهم  املعتمدين  املراجعني 

اجلامعة.  

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  وك��ّرم 

م�سملي،  علي  الدكتور  والتطوير 

واجل��ودة   التطوير  ع��م��ادة  وعميد 

اأع�ساء  القحطاين  مبارك  الدكتور 

حيث  املعتمدين  املراجعني  جمل�س 

اخلا�سة  ال�سهادات  ت�سليمهم  مت 

املقدم  التدريبي  الرنامج  باجتياز 

لهم. 

ك���م���ا ق���دم���ت ك����ل م����ن وك��ي��ل��ة 

ل�سوؤون  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

العليان،  حنان  ال��دك��ت��ورة  اجل��ودة 

وم�����س��ت�����س��ارة ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

م�سيب  اآل  نوال  الدكتورة  واجلودة 

جمل�س  دور  بعنوان:  عمل  ور���س��ة 

�سمان  يف  املعتمدين  امل��راج��ع��ني 

�سعود.  امللك  اجلودة بجامعة 

شؤون المكتبات 
تنشر تعديالتها في 
األنظمة واألحكام 

والسياسات المتعلقة 
بالمكتبات التابعة لها..

ن�سرت عمادة �سوؤون املكتبات 

م���ن خ���الل م��وق��ع��ه��ا ال��ر���س��م��ي 

ال��ن�����س��خ��ة امل��ح��دث��ة ل��الأن��ظ��م��ة 

املتعلقة  وال�سيا�سات  واالأح��ك��ام 

التابعة لها  باخلدمات واملكتبات 

وذلك بعد اإجراء بع�س التعديالت 

العام  امل�سرف  اأهاب  عليها. كما 

املكتبات  ����س���وؤون  ع��م��ادة  ع��ل��ى 

حمود  بن  اهلل  عبد  د.  بالنيابة 

امل��ق��رن ع��ل��ى ���س��رورة االل��ت��زام 

والتقيد باالأنظمة من قبل جميع 

هذه  واأن  وامل�ستفيدين  ال���زوار 

وال�سيا�سات  واالأحكام  االأنظمة 

على  احلفاظ  اأج��ل  من  و�سعت 

ومكتبات  امل�ستفيدين  ح��ق��وق 

اجلامعة وما حتتويه من م�سادر 

معلومات ثمينة. كما تدعو عمادة 

هذه  على  بناًء  املكتبات  ���س��وؤون 

كتب  لديه  من  التعديالت جميع 

فرتة  وانتهت  مفقودة  اأو  معارة 

قبل  باإعادتها  ب�سرورة  االإع���ارة 

تاريخ (06/02/2022م). 

ينظمها مركز التميز )اأفكر(

حلقة نقاش )مهارات التفكير في 
البحث العلمي (

تعليم  تطوير  البحثي يف  التميز  مركز  الب�سرية يف  التنمية  وحدة  تنظم 

العلوم والريا�سيات« اأفكر« حلقتها ال�ساد�سة ع�سر بعد املئتني �سمن �سل�سلة 

حلقات النقا�س التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان: » مهارات التفكري يف 

البحث العلمي »من اإعداد وتقدمي اال�ستاذة الدكتورة ابت�سام عبا�س عاف�سي 

اأ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س - كلية الرتبية - جامعة االأمرية نورة بنت 

عبدالرحمن، وذلك يوم االثنني ١٤٤٣/٠٦/٢٨ ه املوافق ٣١ /٢٠٢٢/٠١. يف 

متام ال�ساعة الثامنة م�ساًء عن طريق قاعات زوم االفرتا�سية.
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في اليوم العالمي للتعليم.. أبرز 8 تحوالت 
إستراتيجية للتعليم في المملكة

جامعة طيبة تتطلع لرفع كفاءة
وجودة برنامج التمريض

يف مواد لغتي والريا�ضيات والعلوم

»التعليم« تعتمد تنفيذ برنامج 
تعزيز المهارات األساسية لطلبة 

المرحلة االبتدائية
الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  تعزيز  برنامج  تنفيذ  التعليم  وزارة  اعتمدت 

لطالب وطالبات املرحلة البتدائية؛ انطالقاً من اأهمية تعزيز مهارات 

الطلبة يف مواد اللغة العربية والريا�سيات والعلوم، وذلك بعد ا�ستئناف 

وريا�ض  البتدائية  املرحلتني  وطالبات  لطالب  احل�سورية  الدرا�سة 

الأطفال مطلع الأ�سبوع احلايل. 

واملحافظات  املناطق  يف  التعليم  اإدارات  جميع  ال���وزارة  ووجهت 

الدرا�سية  اخلطة  يف  الإ�سافية  الدرا�سية  احل�س�ض  بتخ�سي�ض 

(لغتي  مادة  مهارات  لتعزيز  والعلوم  والريا�سيات  العربية  اللغة  ملواد 

لل�سفوف الأولية، لغتي اجلميلة لل�سفوف العليا، الريا�سيات، العلوم)، 

(دون  م�ستويات  ثالثة  اإىل  والطالبات  الطالب  ت�سنيف  جانب  اإىل 

املتو�سط، متو�سط، فوق املتو�سط) بناًء على الختبارات الت�سخي�سية، 

املدار�ض وم�سريف وم�سرفات  ومتابعة ذلك من قبل مديري ومديرات 

التخ�س�سات املحددة يف الربنامج. 

واأكدت وزارة التعليم على اأهمية ال�ستفادة من حقيبة املعلم لالأن�سطة 

العليا  التفكري  واأ�سئلة  التقومي،  ودليل  الإثرائية)،  (الأن�سطة  ال�سفية 

الريا�سيات  مادتي  يف  املعلم  دليل  وكذلك  الطالب،  كتاب  يف  ال��واردة 

املف�سوحة  والأ�سئلة  (مدر�ستي)،  من�سة  يف  الأ�سئلة  وبنك  والعلوم، 

لالختبارات الدولية، اإىل جانب تدري�ض بقية املواد الدرا�سية يف املرحلة 

البتدائية وفق املحتوى املركز (القراآن الكرمي-الدرا�سات الإ�سالمية-

الفنية-الرتبية  الرقمية-الرتبية  الجتماعية-املهارات  الدرا�سات 

البدنية-اللغة الإجنليزية)، مبا يتنا�سب مع اخلطة الدرا�سية املعّدلة. 

وتت�سمن خطة تنفيذ برنامج تعزيز املهارات الأ�سا�سية تخ�س�ي�ض 5 

اإىل 10 دقائق يف احل�س�ض الدرا�سية يف مواد اللغة العربية والريا�سيات 

والعلوم لتعزيز املهارات القرائية والكتابية، وتخ�سي�ض ح�س�ض التعليم 

وفق  الأ�سا�سية  املهارات  والطالبات على  الطالب  لتدريب  الإلكرتوين 

اإىل توظيف عن�سر الختبارات يف عملية  اإ�سافة  الإثرائية،  الأن�سطة 

اإعداد الدرو�ض مبن�سة (مدر�ستي) يف كل در�ض لإدراج تطبيقات تقي�ض 

املهارات الأ�سا�سية. 

الرتبوي  الإ�سراف  اأق�سام  اأو  اإدارات  توجيه  اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت 

ومكاتب التعليم يف املناطق واملحافظات بتنفيذ برنامج تعزيز املهارات 

ومتابعة  نتائجه،  وقيا�ض  بفاعلية،  البتدائية  املرحلة  لطلبة  الأ�سا�سية 

كافة عمليات التنفيذ والتقومي، التي يقوم فيها املعلم واإدارة املدر�سة 

التعليم  واإدارات  الرتبوي  الإ�سراف  واأق�سام  واإدارات  التعليم  ومكاتب 

باأدوار معينة يف تنفيذ الربنامج وقيا�ض نواجته. 

جامعة األميرة نورة تنظم 
المؤتمر الدولي األول لتعزيز 

الصحة في المجتمعات التعليمية

حتت رعاية معايل وزير التعليم، الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ، 

املجتمعات  يف  ال�سحة  لتعزيز  الأول  ال��دويل  املوؤمتر  اجلامعة،  تنظم 

يناير   31 يوم  امل�ستقبل«،  لأجيال  ال�سحة  »تعزيز  بعنوان  التعليمية 

اجلاري وملدة 3 اأيام، ب�سفتها اأول مدينة جامعية معززة لل�سحة يف دول 

الإقليم معتمدة من منظمة ال�سحة العاملية.

اإلهام القادة يف القطاعات التعليمية وال�سركاء  ويهدف املوؤمتر اإىل 

بناًء على  ال�سحة املجتمعية  للعمل على حتقيق معايري  العالقة،  ذوي 

التعليمية،  التجمعات  يف  ال�سحة  تعزيز  وتطوير  املجتمع،  احتياجات 

املجتمعي  التدخل  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  ناجحة،  وق�س�ض  وبناء جتارب 

لدعمها لدى خمتلف الفئات العمرية، والتطرق ملناهج مبتكرة يف منط 

احلياة ال�سحي يف الوقاية من الأمرا�ض.                                                                         

 ويركز املوؤمتر على دور الأبحاث وامل�ساريع ال�سحية يف تعزيز ال�سحة، 

ال�سوء على  �سيُ�سلّط  كما  التطوعية،  املجتمعية واخلدمات  وامل�ساركة 

مو�سوعات خمتلفة يف تعزيز ال�سحة، مثل: الطب الوقائي والأمرا�ض 

املعدية، واللياقة البدنية، والغذاء املتوازن، وال�سحة النف�سية، و�سحة 

املراأة، والقدرة والإعاقة.

وي�سارك باملوؤمتر اأكرث من 31 متحدًثا من خمتلف دول العامل، ويقدم 

4 جل�سات، و33 ورقة علمية، و6 ور�ض تدريبية.
ال�سرتاتيجية  اخلطة  توجهات  م��ع  متا�سًيا  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  وي��اأت��ي 

جلامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن (جمتمع �سحي)، والهدف ال�7 

وت�سافًرا مع  والرفاهية)،  لل�سحة  اأهدافها (حياة جامعية داعمة  من 

اجلهود العاملية ملواجهة التحديات ال�سحية، ومن اأهمها جائحة كورونا 

ودور تعزيز ال�سحة يف مواجهته، مركًزا على اأهمية دور اجلامعات يف 

تفعيل ن�سر الثقافة ال�سحية يف املجتمع.

م��وؤخ��را  التعليم  وزارة  احتفت 

باليوم العاملي للتعليم  الذي �سادفت 

العام  ه��ذا  اأت��ى  وال���ذي  يناير،   24
اإحداث  امل�سار،  »تغيري  �سعار  حتت 

حّققت  حيث  التعليم«،  يف  حت���ّول 

املا�سيني  ال��ع��ام��ني  خ��الل  ال����وزارة 

اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة؛ متّثلت  8 حت���ولت 
عاملياً،  مناف�ض  مواطن  اإع���داد  يف 

وحوكمة العمل وتنظيمه يف قطاعات 

وامل�����س��روع��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  التعليم 

اإىل  اإ���س��اف��ة  التعليمية،  وامل��ب��اين 

تاأ�سي�ض منظومة التعليم الإلكرتوين 

والتعليم عن بُعد، وتعزيز امل�ساركات 

الدولية لأبناء وبنات اململكة، ودعم 

اإىل جانب  والأب��ح��اث،  ال��درا���س��ات 

العمل،  �سوق  املخرجات مع  مواءمة 

والعمل على برامج التحّول الرقمي 

مع  يتوافق  مبا  ال�سيرباين؛  والأم��ن 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030. 

تغيريات  التعليم  وزارة  واأحدثت 

يف اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة وامل��ن��اه��ج 

لإعداد مواطن مناف�ض عاملياً، حيث 

مت اعتماد 52 منهجاً جديداً، و34 

مقرراً   113 وتطوير  جديداً،  كتاباً 

درا�سياً، اإىل جانب تطبيق اخلطط 

الدرا�سية املطورة للتعليم احل�سوري 

الثالثة،  الف�سول  نظام  خ��الل  من 

امللتحقني  ع��دد  زي��ادة  اإىل  اإ�سافة 

الأط��ف��ال، ورف��ع  ري��ا���ض  يف مرحلة 

الطفولة  مدار�ض  يف  الإ�سناد  ن�سبة 

املبكرة اإىل ٪36، كما �سهد العامان 

بالبتعاث،  كبرياً  اهتماماً  املا�سيان 

اأدوات��ه  وتطوير  اإجراءاته،  وحوكمة 

خلدمة الطالب والطالبة. 

واأق�������رت يف ���س��ي��اق احل��وك��م��ة 

والتنظيم، لئحة الوظائف التعليمية، 

للتعليم  العامة  الإدارة  وا�ستحداث 

التعليم  ومكاتب  والأجنبي  العاملي 

ا�ستحداث  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي، 

الإلكرتوين  للتعليم  العامة  الإدارة 

النظام  واعتماد  بُعد،  عن  والتعليم 

اجل��دي��د ل��ل��ج��ام��ع��ات، ك��م��ا اأن��ه��ت 

تعليمياً  م�����س��روع��اً   451 معاجلة 

671 مبنى  وال�ستغناء عن  متعرثاً، 

م�ستاأجراً.  ومتكنت التعليم من بناء 

منظومة تعليمية اإلكرتونية متكاملة 

من�سة  خ��الل  م��ن  اجلائحة  خ��الل 

اأمنوذجاً  اأ�سبحت  التي  »مدر�ستي« 

وتطبيق  من�سة  واإط����الق  دول���ي���اً، 

الرو�سة الفرتا�سية، التي ت�ستهدف 

الأطفال من عمر 3-6 �سنوات، اإىل 

املواد  تبث  تعليمية  قناة   24 جانب 

ف�سائياً وعرب اليوتيوب. 

و�ساهمت وزارة التعليم يف تنمية 

لأداء  وتاأهيلهم  الطلبة  م��ه��ارات 

اإىل  اأدى  مما  الدولية؛  الختبارات 

حتقيق طلبة اململكة ثاين اأعلى منو 

التيمز  اخ��ت��ب��ارات  دورت���ني يف  ب��ني 

الدولية TIMSS،  كما ح�سد طلبة 

يف  وجائزة  ميدالية   173 اململكة  

عدد  وو�سل   ، الدولية  امل�سابقات 

براءات الخرتاع امل�س�جلة واملمنوحة 

اجلامع�ات  ملن�سوبي  وحملياً  دولياً 

ال�سعودية اإىل 143 براءة اخرتاع يف 

عام 2020. 

ال��وزارة تواجد جامعات  وع��ّززت 

املناف�سات  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  اململكة 

جامعات   6 بوجود  وذل��ك  العاملية؛ 

 ،2021 �سنغهاي  ت�سنيف  �سمن 

تاميز  ت�سنيف  يف  ج��ام��ع��ة  و15 

يف  ج��ام��ع��ة   14 وك���ذل���ك   ،2022
ت�سنيفات كيو اأ�ض 2022. 

البحث  التعليم  وزارة  وو�سعت 

ال��ع��ل��م��ي يف ال�������س���دارة ال��ع��رب��ي��ة، 

الأب��ح��اث  ن�سر  ن�سبة  زادت  حيث 

من  ب��اأك��رث   %120 اإىل  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ال��وزارة  األ��ف بحث، كما تدعم   33
تنمية  واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات  خ��ط��ط 

ربط  خالل  من  الب�سرية،  القدرات 

التخ�س�سات مبتطلبات �سوق العمل 

اإىل  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  وال��ث��ورة 

اإىل  كلية جمتمع   50 جانب حتويل 

كليات تطبيقية. 

العديد  التعليم  وزارة  ون��ّف��ذت 

من  الرقمي،  التحّول  مبادرات  من 

الرقمية  امل��ن�����س��ات  اإن�����س��اء  خ���الل 

وال��ت��ق��ومي  للتعليم  والف��رتا���س��ي��ة 

من�ستا  راأ���س��ه��ا  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب 

وكذلك  »رو���س��ت��ي«،  و  »مدر�ستي« 

امل��رك��زي��ة«  »الخ���ت���ب���ارات  من�ستا 

اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�ستقبل«،  و«ق����ادة 

املبتعثني،  خلدمة   »2 »�سفري  نظام 

الأعمال  لتبادل  »اأعمايل«  ومن�سة 

تطبيق  ج��ان��ب  اإىل  وامل��را���س��الت، 

توا�سل لأمتتة الإجراءات الداخلية، 

الدفاع  مركز  ال���وزارة  اأن�ساأت  كما 

ال�سيرباين لقطاع التعليم الذي وفر 

احللول الأمنية الأ�سا�سية اإىل %90 

من اجلهات؛ فيما بلغ عدد املقاعد 

التدريبية يف جمال الأمن ال�سيرباين 

400 مقعد.

التمري�ض  كلية  عميد  اأع���رب 

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 

برنامج  وج����ودة  ك��ف��اءة  رف���ع  اإىل 

نهج  ب��ن��اء  يكفل  مب��ا  ال��ت��م��ري�����ض، 

ومتكني  التعليمية  للعملية  واع��د 

التقدم بخطى  موا�سلة  الطلبة من 

اختتمت  اأن  بعد  ذلك  جاء  واثقة. 

طيبة،  بجامعة  ال��ت��م��ري�����ض  كلية 

م���وؤخ���را، ور���س��ة ع��م��ل »���س��ن��اع��ة 

الوطني  التمري�ض  جت�سري  برنامج 

امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل���م���ار����س���ة«، ال��ت��ي 

مب�ساركة،  ي��وم��ني  مل��دة  ا�ستمرت 

الكليات  عمداء  من  نخبة  وح�سور 

بالتمري�ض. واملتخ�س�سني  باململكة 

كليات  بعمداء  »اجلهني«  ورحب 

ال�سعودية  اجلامعات  يف  التمري�ض 

الور�سة. امل�ساركني يف  والأع�ساء 

ال��ع��م��ل: عميد  ب��ور���س��ة  حت��دث 

ال��دك��ت��ور خالد  ال��ت��م��ري�����ض  ك��ل��ي��ة 

التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  اجلهني، 

ب��ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة ال���دك���ت���ورة اأم���ل 

ال�سياغي،  خالد  والدكتور  م��راد، 

ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

ال��ت��م��ري�����ض ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 

املطريي. مو�سي  الدكتورة 

تنفيذ  الور�سة  حم��اور  وتناولت 

ج��دي��دة  تعليمية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

مع  املهارية،  الكفاءة  على  قائمة 

برامج  هيكلة  اإع��ادة  على  الرتكيز 

التعاون  �سبل  وتعزيز  التج�سري، 

ب���ني ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة وغ���ريه���ا من 

من  امل�ساركة  والأق�����س��ام  الكليات 

ال�سريكة  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات 

�ساأنها  من  التي  اخل��ربات  لتبادل 

من  ال��ت��ج�����س��ري  ب��رام��ج  ��ن  مت��كِّ اأن 

اأعلى. وفعالية  بكفاءة  العمل 

وخ����رج امل�����س��ارك��ون ب��ال��ور���س��ة 

تاأطري  منها  التو�سيات؛  من  بعدد 

يف  التمري�ض  يف  التج�سري  برامج 

ل�سمان  ال�سعودية  العربية  اململكة 

و�سالمة  التعليمية  العملية  ج��ودة 

العهد  املر�سى، ح�سب مبادرة ويل 

خالل  من  وذل��ك   - اهلل  حفظه   -

املهنية  ال��ك��ف��اءة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 

املمار�سة  على  املبنية  التمري�سية 

ل��ل��ك��وادر ال��ت��م��ري�����س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

وامل���واءم���ة ب��ني ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل 

ت��وف��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ري��ري، 

الكفاءة  طرق تعليمية مرتكزة على 

التمري�سية. واملهارة 

طيبة  جامعة  رئي�ض  ك���ّرم  كما 

ال�����س��راين،  ال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور عبد 

امل���ت���ح���دث���ني وع���م���ي���دات ك��ل��ي��ات 

ال�سعودية  باجلامعات  التمري�ض 

الور�سة. امل�ساركة يف 
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البيزيون مقابل التكراريين : 
نقاش فلسفي حول التفكير 

اإلحصائي
  Marvin F. Kraushar : ت�أليف

ترجمة :. د. اإبراهيم بن علي بن ح�سن النفي�سة

هذا الكت�ب موجه للب�حثني واملهتمني، �سواء من 

كيفية  لفهم  اأو غريهم،  املتخ�س�سني  الإح�س�ئيني 

والتكراري.  البيزي  الإح�س�ئيني  ال�سقني  ن�سوء 

وي�����ق�����دم ال���ك���ت����ب 

���� ت���ري��خ��ي���ً  ع���ر����سً

ل�������س���ل�������س���ل���ة م��ن 

امل�����ن������ق�����������س������ت 

ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��ت��ي 

لعقود  ا���س��ت��م��رت 

ب����������ني ه�����ذي�����ن 

كم�  ال�����س��ق��ني. 

ي��ت��م��ي��ز ال��ك��ت���ب 

اأ�سلوب  ب���ت��ب���ع 

ال��ق�����س��ة ورب��ط 

الأح���������������داث 

ال���ت����ري���خ���ي���ة 

ب����حل����ل���ي���ة، 

اأن  م���ث���ب���ت����ً 

بع�ض الأفك�ر 

ه�������ي ����س����ب���ق���ة 

الق�سي�ض  اأفك�ر  الأف��ك���ر  ه��ذه  وم��ن  لزم�نه�، 

الإجنليزي توم��ض بري موؤلف »نظرية بيز«. اأي�س�، 

بع�ض  ذكر  ب�لتف�سيل يف  الكت�ب  هذا  يتميز طرح 

معنوي،  اإىل حت��وٍل  ق���دت  والتي  املهمة  الأح��داث 

وب�ل�سمول والخت�س�ر يف ذكر الأحداث غري املهمة 

قراءة  يجعل  مم�  ذكره�،  ال�سي�ق  ي�ستوجب  التي 

الكت�ب �سيقًة وم�تعة.  

ِحرفة البحث
 Wayne C. Booth & Gregory  : ت�أليف

 G. Colomb & Joseph  Bizup &
           William T. Fitzgerald

 ترجمة : د. منرية اإبراهيم �سعد املهيزع

 

يغطي هذا الكت�ب كل م� يتعلق ب�لبحث العلمي 

وهو  ون�سر.  واإخ��راج  وكت�بة  وتخطيط  اإع��داد  من 

ُموّجه للب�حثني يف �ستى العلوم ب�سكل ع�م من طالب 

وموظفني.  واأ�س�تذة 

وي���ح����ول امل��وؤل��ف��ون 

-على نحو خ��ض- 

ط������������رح ح�����ل�����ول 

التي  للمع�سالت 

ت�����واج�����ه ط����الب 

العلي�  الدرا�س�ت 

وال�����ب������ح�����ث�����ني 

)وك����ث����ري م��ن��ه��م 

ي��ج��ي��د  ل  ق����د 

حت�����دث ال��ل��غ��ة 

الإجن��ل��ي��زي��ة(. 

وم���������ن ه�����ذه 

امل���������س�����ك����ل، 

جمع  عملية 

امل���ع���ل���وم����ت 

منه�  وال��ت��ح��ق��ق 

وتوثيقه� والكت�بة عنه�. ويتن�ول هذا الكت�ب 

مهمة البحث عن جمرد الفكرة، وكيفية �سي�غته� 

املجالت  يف  الن�سر  وكيفية  امل�سكلة  عن  والبحث 

العلمية وقواعده. كم� يتطرق املوؤلفون اأي�س�ً لتنوع 

اأ�س�ليب الكت�بة واأنواع امل�س�در وكيف يتم توظيف 

كل منه� ويف اأي مرحلة من البحث. 

اأعدته�  علمية  درا���س��ة  ك�سفت 

ج�معة ن�يف العربية للعلوم الأمنية، 

ب���ل��ت��ع���ون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال�����س��رط��ة 

عن  الإن��رب��ول،  ال��دول��ي��ة  اجلن�ئية 

حجم جرائم الحتي�ل امل�يل املوجه 

ح�لًي� للدول العربية عرب الإنرنت، 

اأنواع من  اإىل وجود خم�سة  م�سرية 

جرائم الحتي�ل امل�يل الأكرث �سيوًع� 

اأ�سلوًب�   24 فيه�  ا�ستُخِدم  عربًي�، 

اإجرامًي� للو�سول اإىل ال�سح�ي�.

املعنونة  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 

احلد  يف  امل�لية  املوؤ�س�س�ت  ب���)دور 

ال�س�درة  املعلوم�تية(  اجلرائم  من 

وج����ود  2022م؛  ي���ن����ي���ر  م��ط��ل��ع 

اجله�ت  ا�ستعداد  يف  مهمة  ف��وارق 

امل�لية  اجل��رائ��م  مل��واج��ه��ة  املعنية 

اآلي�ت  يخ�ض  فيم�  الإن��رن��ت،  عرب 

ال��ب��الغ���ت الإل��ك��رون��ي��ة امل��ت���ح��ة 

ل�سح�ي� الحتي�ل الإلكروين، حيث 

تبني من خالل حتليل 503 اإعالن�ت 

اليومية  الزي�رات  عدد  اأن  احتي�لية 

من ال�سح�ي� املحتملني لهذه املواقع 

األ��ف   137 على  ت��زي��د  الحتي�لية 

طرق   5 ت�سدرته�  اليوم،  يف  زي���رة 

ال�ستثم�رات،  احتي�لية يف جم�لت 

وال���ربي���د الإل����ك����روين ل��الأع��م���ل، 

والحتي�ل الروم�ن�سي عرب الر�س�ئل 

الن�سية، اإ�س�فة اإىل اأ�سلوب البتزاز 

اجلن�سي.

اإىل  تهدف  التي  الدرا�سة  وبينت 

والأ�س�ليب  الأدوات  على  التعرف 

للمحت�لني  الإجرامية  والتكتيك�ت 

اإىل  و�سولهم  واآلية  الإنرنت،  عرب 

ال�سح�ي� عن اأ�سلوب اإجرامي مرَكّب 

مرتني  ال�سحية  ل�ستهداف  م  �ُسِمّ

تتطلب  خم��ت��ل��ف��ت��ني،  وب��ط��ري��ق��ت��ني 

ال�سحية  وق����وع  الأوىل  امل����رة  يف 

الحتي�لية  الإع��الن���ت  ط��ري��ق  ع��ن 

به  ل��الإي��ق���ع  متهيًدا  ال�ستثم�رية؛ 

الث�نية عرب  الإجرامية  الطريقة  يف 

اإعالن�ت �سرك�ت ا�ست�س�رات ق�نونية 

تدعي ا�سرداد الأموال.

الإعالن�ت  حتليل  نت�ئج  واأك��دت 

ين�سرون  املحت�لني  اأن  الحتي�لية 

اإع��الن���ت��ه��م يف امل���واق���ع امل�����س��ه��ورة 

وامل��وث��وق��ة ع��رب وك���الء الإع��الن���ت، 

وكذلك ا�ستغاللهم لنم�ذج الإعالن�ت 

عرب  الإعالن�ت  لوكالء  الإلكرونية 

تقني�ت  من  م�ستفيدين  الإن��رن��ت، 

�سرك�ت  يف  ال�سطن�عي  ال��ذك���ء 

ال�سح�ي�  اإىل  للو�سول  الإع��الن���ت 

املحتملني.

اأعلى  اأن  الدرا�سة  خ��الل  وظهر 

يف  نُ�ِسرت  حمت�لة  نط�ق�ت  خم�سة 

اإع��الين عرب  رابط  األف   40 حدود 

ت�سجيل  اآل��ي��ة  ب��ستغالل  الإن��رن��ت 

ن��ط���ق���ت الإن���رن���ت، ح��ي��ث �سجل 

يف  الحتي�لية  النط�ق�ت  من   93%
الع�مة،  الأع��ل��ى  امل�ستوى  نط�ق�ت 

الحتي�لية  ال��ن��ط���ق���ت  م��ن  و7% 

لرمز  الأعلى  امل�ستوى  نط�ق�ت  يف 

الدول.

وت���أت��ي ه��ذه ال��درا���س��ة يف اإط���ر 

العربية  ن�يف  ج�معة  اإ�سراتيجية 

2023م   -  2019 الأمنية  للعلوم 

التطبيقية  البحوث  على  تركز  التي 

من خالل مركز اجلرائم ال�سيربانية 

الذي  اجل�معة  يف  الرقمية  والأدل��ة 

املرجع  ليكون  2021م  ع���م  ِن�سئ 
ُ
اأ

الكف�ءات  متكني  يف  الأول  العربي 

ال��ع��رب��ي��ة يف جم������لت اجل���رائ���م 

ال�سيربانية والأدلة الرقمية، واملرجع 

املوثوق يف هذه املج�لت من خالل 

دع���م واإع������داد ال��ب��ح��وث وت��ط��وي��ر 

ال��ربام��ج الأك���دمي��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 

وتقدمي ا�ست�س�رات وخدم�ت توعوية 

جمتمعية نوعية.

العربية  ن�يف  ج�معة  اأن  يذكر 

العلمي  اجل��ه���ز  الأم��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 

العرب تويل  الداخلية  ملجل�ض وزراء 

الكف�ءات  وتطوير  بت�أهيل  اهتم�مه� 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم���ل 

مك�فحة اجلرائم امل�لية والحتي�لية 

م���ن خ���الل ب��راجم��ه��� الأك���دمي��ي��ة 

مع  ب�لتع�ون  والبحثية،  والتدريبية 

ذات  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�س�ت  خمتلف 

العالقة.

ويف ه���ذا الإط������ر، ا���س��تُ��ح��ِدث��ت 

يف  الآداب  م���ج�����س��ت��ري  ب���رن����م���ج 

ال���ن���زاه���ة امل����ل���ي���ة ب����ل���ت���ع����ون مع 

ج���م��ع��ة ك��ي�����ض وي�����س��رن ري��زي��رف 

 Case Western Reserve(

املتحدة  ب�لولي�ت   )University
يقدمه  م���  وم��ن �سمن  الأم��ريك��ي��ة، 

وال��ق��درات  امل��ع���رف  لتنمية  ب��رام��ج 

ب���لل��ت��زام  يتعلق  فيم�  وامل���ه����رات 

اجلرائم  مك�فحة  ب�أنظمة  والتقيد 

امل�لية، والتعرف على منهجية تقييم 

ومراقبة  ب�أنظمة  والتقيد  اللتزام، 

الأن�سطة امل�لية امل�سبوهة.

ال�سغل  ي�سكل  الزه�مير  مر�ض 

ال�س�غل للعلم�ء الذين ل ينفكون عن 

ملعرفة  املختلفة  الدرا�س�ت  اإج��راء 

لإيق�فه. فم�ذا ج�ء  الف�علة  الطرق 

التي  العلمية  ال��درا���س��ة  نت�ئج  يف 

�س�ن  ك�ليفورني�-  ج�معة  ق�دته� 

الزه�مير؟  مر�ض  حول  فرن�سي�سكو 

»ت��وب  بح�سب  الآت����ي  يف  الإج����ب���ة 

�س�نتيه«:

ويكررون  الخت�س��سيون  يقول 

البدين ممت�ز  الن�س�ط  اأن  ويُعيدون 

ب�نتظ�م  الري��سة  لل�سحة، مم�ر�سة 

اليوم(  يف  الأق��ل  على  دقيقة   30(

معظم  على  ال�سيطرة  يف  ت�س�عد 

الأم����را�����ض امل��زم��ن��ة، وخ�����س��و���س���ً 

الدموية.  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�ض 

ويف اأي مرحلة عمرية.

ج�معة  من  جديدة  لدرا�سة  وفًق� 

يف  فران�سي�سكو  �س�ن   - ك�ليفورني� 

الن�س�ط  �سيكون  املتحدة،  الولي�ت 

البدين مثرًيا لالهتم�م ب�سكل خ��ض 

در���ض  ال�����س��ن.  ك��ب���ر  دم����غ  حلم�ية 

الب�حثون الأمريكيون - الذين ن�سروا 

املتخ�س�سة  امل��ج��ل��ة  يف  اأع��م���ل��ه��م 

 Alzheimer›s & Dementia:

 The Journal of the
 -Alzheimer Association
يقرب  مب�  املتعلقة  الطبية  البي�ن�ت 

اأعم�رهم  ت��راوح  متطوع   400 من 

بني 80-90 يف املتو�سط، ومعظمهم 

من الن�س�ء. و وجد العلم�ء اأن كب�ر 

على  ن�سيطني  ظ��ل��وا  ال��ذي��ن  ال�سن 

م�ر�سوا  ال��ذي��ن  )اأي  يومي  اأ�س��ض 

وال�سب�حة  البدنية  واللي�قة  امل�سي 

ب�نتظ�م،  واليوغ�  الدراج�ت  وركوب 

بني  رواب��ط  اأظهروا  ذل��ك(  اإىل  وم� 

»�سالبة«  اأك��رث  الع�سبية  خالي�هم 

من الآخرين. على وجه اخل�سو�ض، 

ق�م الب�حثون بقي��ض م�ستوي�ت اأعلى 

بت�سهيل  معروف  معني  بروتني  من 

التب�دل بني اخلالي� الع�سبية.

للعلم�ء،  وفًق�  ذل��ك،  على  ع��الوة 

ف�����إنَّ مم���ر���س��ة ال��ن�����س���ط ال��ب��دين 

من  يجعل  اأن  اأي�ًس�  ميكن  املنتظم 

الوق�ية من مر�ض الزه�مير  املمكن 

الب�لغني  ال�����س��ن: »ع��ن��د  ك��ب���ر  ل��دى 

ب�نتظ�م،  الري��سة  مي�ر�سون  الذين 

يبدو اأن �سل�سلة ال�سّمية الع�سبية يف 

اأ�سل مر�ض الزه�مير قد �سعفت«، 

وفق م� اأ�س�ر العلم�ء.

�سغرية  علمية  درا���س��ة  ح�سمت 

ال��ن��ط���ق اجل���دل ال��دائ��ر ب�����س���أن اأن 

الأمه�ت امل�س�ب�ت بفريو�ض »كورون�« 

»كوفيد19-«  ي��ن��ق��ل��ن   امل�ستجد 

الر�س�عة  بوا�سطة  اأطف�لهن  اإىل 

التي  ال��درا���س��ة  واأك���دت  الطبيعية.  

اأجراه� ب�حثون يف ج�معة ك�ليفورني� 

اأجنلو�ض،  لو�ض  مدينة  الأمريكية،يف 

اأن الر�س�عة الطبيعية اأثن�ء الإ�س�بة 

الإ���س���ب��ة  بعد  اأو  ب�«كوفيد19-« 

تن�سر  اأن  املرجح  غري  من  مب��سرة، 

الفريو�ض من الأم اإىل الطفل.

ووجدت اأن حليب الثدي لالأمه�ت 

امل�س�ب�ت بفريو�ض »كورون�« ل يحتوي 

على جزيئ�ت فريو�سية معدية، ومل 

���س��ري��ري« على  »دل��ي��ل  يكن ه��ن���ك 

ب�سبب  ب�لفريو�ض  الأط��ف���ل  اإ�س�بة 

الر�س�عة الطبيعية.

وت��و���س��ل م��ع��دو ال���درا����س���ة اإىل 

بتحليل حليب  قي�مهم  بعد  نت�ئجهم 

بفريو�ض  م�س�بة  امراأة  ل�65  الثدي 

ثدي  حليب  واأن  امل�ستجد،  »كورون�« 

»وراثية«  م�دة  على  احتوى  منهن   7
ل��ف��رة ق�����س��رية م���ن ال���وق���ت غري 

اأن  من  الب�حثون  حّذر  لكن  معدية. 

يلتقط  ل  ق��د  العينة  حجم  �سغر 

جميع العوامل التي تعني وجود م�دة 

وراثية يف حليب الثدي.

الفرة  يف  الدرا�سة  اأجريت  وقد 

�سبتمرب/  اإىل  اآذار  م���ر���ض/  م��ن 

متحور  ظهور  قبل   ،2020 اأي��ل��ول 

املوؤلف  وق�ل  اجلديد.  »اأوميكرون« 

الرئي�سي للدرا�سة، بول كروغ�ست�د، 

وهو اأ�ست�ذ طب الأطف�ل يف ج�معة 

ك�ليفورني� يف لو�ض اأجنلو�ض، يف بي�ن 

الطبيعية م�سحوب�  الر�س�عة  اإن  له 

ب�«كوفيد19-« لي�ض من املحتمل اأن 

تكون خطرة«.

واأردف اأن »لنب الأم هو م�سدر ل 

يقّدر بثمن لتغذية الر�سع«.

م���ن ن���ح��ي��ت��ه��� ق���ل��ت ال��دك��ت��ورة 

علم  يف  الب�حثة  م���ي��ل،  فيكتوري� 

املن�عة الإجن�بية يف اإمربي�ل كوليدج 

اأن  تعني  ال��درا���س��ة  اإن  ل��ن��دن،  يف 

ثقة  اأك��رث  يكونوا  اأن  ميكن  الن��ض 

اأن  ي��ب��دو  »ل  وه���ي:  ر�س�لته�،  يف 

وميكن  للعدوى،  و�سيلة  هو  احلليب 

ال�ستمرار يف الر�س�عة الطبيعية«.

يف  نُ�سرت  التي  ال��درا���س��ة  وتعد 

املجلة الطبية لأبح�ث طب الأطف�ل، 

يوم الثالث�ء امل��سي، هي الأكرب من 

نوعه�، وفق� ملوؤلفي الدرا�سة، وتعزز 

الإر�س�دات احل�لية ملراكز ال�سيطرة 

وال���وق����ي���ة منه�  الأم����را�����ض  ع��ل��ى 

ال�سحة  مل�سوؤويل  و�سبق  الأمريكية. 

يف اأمريك� وبريط�ني� اأن اأكدوا اإنه ل 

يوجد دليل على اأن فريو�ض »كورون�« 

امل�ستجد ميكن اأن ينت�سر عن طريق 

حليب الثدي.

على  ال�سيطرة  م��راك��ز  وتو�سي 

الأمرا�ض الن�س�ء امل�س�ب�ت بفريو�ض 

الر�س�عة  »يخرن  الالتي  »كورون�« 

طبية،  كم�مة  ب���رت��داء  الطبيعية« 

وغ�سل اأيديهن م�سبق�، من اأجل منع 

انتق�ل العدوى اإىل اأطف�لهن الر�سع 

عرب و�س�ئل اأخرى.

قــــــــــــــــرأت لك.. دراسة حديثة: 137 ألف شخص يزورون مواقع 
االحتيال المالي يوميًا

النشاط البدني ممتاز لحماية كبار السن من الزهايمر

دراسة تحسم جدل انتقال عدوى كورونا من األم 
المصابة إلى الطفل عبر الرضاعة
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

جواهر القحطاين

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa
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املوؤ�س�سي  العمل  فريق  قيادة 

حت�سني  ب��ه��دف  ع��ال��ي��ة  بحرفية 

يتطلب  املخرجات  وتطوير  الأداء 

مر  على  مكثفة.  وممار�سة  خربة 

التاريخ، ظهر قادة ومدراء عظماء 

يف  خمتلفة  ق��ي��ادي��ة  ب��اأ���س��ال��ي��ب 

توفري التوجيهات وتنفيذ اخلطط 

وحتفيز فريق العمل على النتماء 

ال��ف��ري��ق. ت�سنف  ب���روح  وال��ع��م��ل 

اأمناط واآليات القيادة على نطاق 

خمتلفة  فئات  خم�سة  يف  وا�سع 

ال�ستبدادية،  القيادة  يلي:  كما 

ال��ق��ي��ادة ال��ت�����س��ارك��ي��ة، ال��ق��ي��ادة 

و  املعامالت،  قيادة  التفوي�سية، 

القيادة التحويلية.

حيث يهدف هذا املقال اإىل التعرف على اأكرث 

ت�سليط  مع  وا�ستخداماً،  �سهرًة  القيادة  اأمن��اط 

مزاياها  ومناق�سة  منها  كٍل  تعريف  على  ال�سوء 

وعيوبها. 

اأولً: القيادة ال�ستبدادية؛ حيث ت�سمح اأ�ساليب 

التوقعات  بفر�ض  للقائد  ال�ستبدادية  القيادة 

باأن  القول  وميكن  واملخرجات.  النتائج  وحتديد 

التي  امل��واق��ف  ناجًحا يف  يكون  ال��ف��ردي  ال��ق��رار 

الأك��رث معرفًة وخ��ربًة من  القائد هو  يكون فيها 

جميع اأفراد فريق العمل. على الرغم من اأن هذه 

فرتات  يف  فّعالة  تكون  القيادية  ال�سرتاتيجية 

زمنية حمدودة، اإل اأن الت�سحية تكمن يف تقلي�ض 

تكون  الفريق  من  والآراء  املدخالت  لأن  الإب��داع 

القيادة ال�ستبدادي  اأ�سلوب  حمدودة. وي�ستخدم 

اأي�ًسا عندما يحتاج اأع�ساء الفريق اإىل اإر�سادات 

يف  النمط  ه��ذا  م��زاي��ا  وحم���ددة.وم���ن  وا�سحة 

ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ال��وق��ت يف  تقلي�ض  ال��ق��ي��ادة: 

احلا�سمة، و�سوح وعدم �سبابية ت�سل�سل القيادة 

يف  الأخطاء  ن�سبة  تقليل  و  العمل،  فريق  �سمن 

تنفيذ اخلطط، والو�سول اإىل نتائج مت�سقة.

ومن �سلبيات هذا النمط يف القيادة: قد يوؤدي 

للغاية يف بع�ض الأحيان  القيادة ال�سارم  اأ�سلوب 

املوظفني  اإب���داع  من  يحد  املوظفني،  مت��رد  اإىل 

العمل،  فريق  وتعاون  تاآزر  يقلل من  وابتكاراتهم، 

يوؤدي اىل تقليل مدخالت املجموعة ب�سكٍل كبري، 

الت�سرب  معدل  من  تزيد  ال�ستبدادية  القيادة  و 

واإ�ستقالة املوظفني.

ثانياً: القيادة الت�ساركية؛ تتجذر 

يف  الت�ساركية  ال��ق��ي��ادة  اأ�ساليب 

اجلوهر  الدميقراطية.  النظرية 

ال��ق��ي��ادة هو  م��ن  النمط  ه��ذا  يف 

الفريق يف عملية  اأع�ساء  اإ�سراك 

ي�سعر  وب��ال��ت��ايل  ال���ق���رار.  �سنع 

م�سمولني  باأنهم  الفريق  اأع�ساء 

وم�ساركني ومتحم�سني للم�ساهمة 

وبيان الراأي. عادة ما يكون للقائد 

�سنع  عمليات  الأخرية يف  الكلمة 

القرار. ومع ذلك، اإذا كانت هناك 

فقد  املجموعة،  داخ��ل  خ��الف��ات 

اإىل  ال��و���س��ول  عملية  ت�ستغرق 

توافق يف الآراء وقًتا طوياًل.

من  يزيد  القيادة:  يف  النمط  هذا  مزايا  ومن 

ي�سجع  الوظيفي،  ور���س��اه��م  املوظفني  حتفيز 

القيادة  اأ�سلوب  املوظف،  اإب��داع  ا�ستخدام  على 

الت�ساركية ي�ساعد يف تكوين فريق قوي ومرتابط، 

و ميكن حتقيق م�ستوى عاٍل من الإنتاجية.

ت�سبح  القيادة:  يف  النمط  هذا  �سلبيات  ومن 

يلجاأ  للوقت، قد  القرار م�ستهلكة  عمليات �سنع 

القادة اإىل تقدمي العتذارات للموظفني يف بع�ض 

يف  ف�سل  ح��دوث  يف  عالية  احتمالية  الح��ي��ان، 

تظهر  قد  العمل،  فريق  بني  والتوا�سل  الت�سال 

تبادل  يف  ال�سفافية  ب�سبب  الأم��ن  ق�سايا  بع�ض 

اإذا  �سيئة  قرارات  اتخاذ  احتمالية  و  املعلومات، 

كان املوظفون غري مهرة.

ثالثاً: القيادة التفوي�سية؛ وتُعرف اأي�ًسا با�سم 

»قيادة عدم التدخل«، وهو اأ�سلوب قيادة تفوي�ض 

املبادرة وبع�ض القرارات لأع�ساء الفريق. ميكن 

كان  اإذا  ناجحة  ال�سرتاتيجية  ه��ذه  تكون  اأن 

اأع�ساء الفريق اأكفاء وعلى قدر حتمل امل�سوؤولية 

ويف�سلون النخراط يف العمل الفردي. ومع ذلك، 

حدوث  اإىل  الأع�ساء  بني  اخلالفات  ت��وؤدي  قد 

�سعف  اإىل  يوؤدي  املجموعة، مما  انق�سامات يف 

احلافز وانخفا�ض الروح املعنوية.

القيادة: ميكن  النمط يف  ايجابيات هذا  ومن 

كفاءتهم  من  ال�ستفادة  اخل��ربة  ذوي  للموظفني 

وخرباتهم، قيمة عالية من البتكار والإب��داع، و 

القيادة التفوي�سية تخلق بيئة عمل اإيجابية.

عدم  القيادة:  يف  النمط  ه��ذا  �سلبيات  وم��ن 

ب�سكل  القيادة  م�سوؤولية  حتديد  على  ال��ق��درة 

يف  �سعوبة  تخلق  التفوي�سية  القيادة  و  �سحيح، 

التكيف مع التغيري. 

رابعاً: قيادة املعامالت؛ هذا النمط يف القيادة 

ي�ستخدم م�سطلح »املعامالت« بني القائد واأتباعه، 

على �سبيل املثال، املكافاآت والعقوبات والتبادلت 

ي�سع  وامل��ب��ادرات. حيث  املهام  لإجن��از  الأخ���رى 

اأع�ساء  ويكون  وا�سحًة وحمددة،  اأهداًفاً  القائد 

على  �سيكافئون  باأنهم  كاملة  دراي��ة  على  الفريق 

امتثالهم بالتعليمات لتحقيق الهداف. يهتم هذا 

والعطاء«  »الأخذ  فكرة  يف  القيادة  من  الأ�سلوب 

بها بطريقة  املعمول  الروتينية  الإج��راءات  باتباع 

تغيريات  اأي  ب��اإج��راء  اهتمامه  من  اأك��رث  فّعالة، 

النمط  هذا  مزايا  ومن  املوؤ�س�سة.  على  حتويلية 

وقابلة  وا�سحة  اأهداًفا  القادة  ي�سع  القيادة:  يف 

للقيا�ض وحمددة بفرتة زمنية ميكن حتقيقها من 

اإىل  يوؤدي  املوظفني  زيادة حتفيز  املوظفني،  قبل 

زيادة يف النتاجية، قيادة املعامالت تزيل اأو تقلل 

نظاًما  يخلق  القيادة،  ت�سل�سل  يف  الرتباك  من 

ي�سهل تنفيذه على القادة وي�سهل اتباعه من قبل 

اأنظمة  اختيار  من  املوظفني  ميكن  و  املوظفني، 

النمط يف  هذا  �سلبيات  ومن  املنا�سبة.  املكافاآت 

القيادة: تقليل الإبداع والبتكار، قيادة املعامالت 

تخلق اأتباًعا اأكرث من القادة بني املوظفني.

خام�ساً: القيادة التحويلية؛ يف اأ�ساليب القيادة 

ور�سالة  بروؤية  اأتباعه  القائد  يلهم  التحويلية، 

وا�سحة ثم ي�سجعهم وميّكنهم من حتقيقها. يعمل 

القائد اأي�ًسا كنموذج يحتذى به لتحقيق الروؤية.

ومن ايجابيات هذا النمط يف القيادة: يقلل من 

القيادة  تويل  املوظفني،  وا�ستقالة  ت�سرب  معدل 

التحويلية قيمة عالية لروؤية ال�سركة، تعمل على 

رفع معنويات املوظفني، يُ�ستخدم الدافع والإلهام 

قيمة  العالقات  ويعطي  املوظفني،  دعم  لك�سب 

القيادة:  من  النمط  ه��ذا  �سلبيات  وم��ن  عالية. 

ميكن القادة من خداع املوظفني، قد تكون هناك 

حاجة اإىل التحفيز امل�ستمر والتغذية الراجعة، ل 

ميكن للقادة الدفع بتحقيق املهام من دون موافقة 

املوظفني، و قد توؤدي القيادة التحويلية يف بع�ض 

الربوتوكولت  تنفيذ  يف  النحراف  اإىل  الأحيان 

واللوائح.

امل�سرف على وحدة الدرا�سات ال�سرتاتيجية 

يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي

���س��اب��ق��اً ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ���س��غ��رياً ، وحت��دي��داً 

مادة  اأدر�ض  كنت  املتو�سطة  الدرا�سية  باملرحلة 

العلوم ، وكنت اأ�سمع دوماً عن العالقة الطردية 

اأفهمها  اأك���ن  مل  ول��ك��ن   ، العك�سية  وال��ع��الق��ة 

معنى  �ساأ�سرح  املقال  ه��ذا  ويف   ، واأ�ستوِعبها 

املتعلم  يفهمه  مب�سط  باأ�سلوب  العالقتان  هذه 

متعلم.  والغري 

كلما  ب��اأن  تفيد  باإخت�سار  الطردية  العالقة 

من  كل جمال  يف  الآخ��ر  ال�سيء  زاد  �سيئا  زاد 

الإن�سانية. املعرفة  جمالت 

الدرا�سة  يف  اجتهادك   ارتفع  كلما   :1 مثال 

عالية.  درج��ات  على  ح�سيلتك  ارتفعت  كلما 

هذه عالقة طردية.

2: كلما ارتفع اجتهادك يف العمل كلما  مثال 

عالقة  هذه  اإذاً  اأوال��رات��ب.  مكافاأتك  ارتفعت 

طردية. 

ب��اأن  تفيد  العك�سية  للعالقة  بالن�سبة  اأم��ا 

والعك�ض   ، الآخر  ال�سيء  نق�ض  �سيئا  زاد  كلما 

يف  الآخر  ال�سيء  زاد  �سيئا  نق�ض  كلما  �سحيح 

كل جمال جمالت املعرفة الإن�سانية. 

م��ث��ال : ك��ل��م��ا ن��ق�����ض م��ع��دل درج���ات���ك يف 

اإذاً  الدرا�سة.  يف  اهمالك  ارتفع  كلما  الدرا�سة 

هذه عالقة عك�سية.

عبدالإله دخيل املطريي 

طالب تخ�س�ض علم املعلومات

أكثر أنماط القيادة اإلدارية شيوعًا

العالقة الطردية والعالقة العكسية

جمالية حروف اللغة العربية في اللوحة التشكيلية 

د. وليد الحنيطي

تقدمه  ما  مبقدار  للمدن  احل�سرية  الإدارة  كفاءة  تقا�ض 

وثيقاً  اإرتباطاً  ترتبط  وهي  للمجتمعات،  ورفاهية  اإزداهار  من 

كان  ال�سابق  ويف  م�ستدام.  ب�سكل  العمران  ملنظومة  باإداراتها 

احلكومية  والأجهزة  للتخطيط  املحلية  الإدارات  دور  يقت�سر 

يف غالبية الدول على اأعداد املخططات واإدارة تنفيذها، وفى 

والأجهزة  املحلية  الإدارات  ودور  مفهوم  تطور  الراهن  الوقت 

ومفاو�ساً  ومي�سراً  التنمية،  ملنظومة  قائداً  لت�سبح  احلكومية 

من اأجل حتقيق اأكرب قدر من املكت�سبات وتعزيز مفهوم �سركاء 

التنمية.

وبوجه عام فقد تطورت مفاهيم الإدارة احل�سرية املعا�سرة، 

التخطيطية  الإدارية  لالأجهزة  اأكرث عمقاً  اأدوار  اأ�سيفت  حيث 

امل�ساركة  دور  تفعيل  بينها:  وم��ن  الإ�ستدامة،  مفاهيم  تدعم 

املجتمعية، وحتقيق جودة احلياة، والتنمية امل�ستدامة، والعتماد 

دور  تعزيز  كذلك  املحلية،  والإدارات  البلديات  على  اأك��رث 

ال�سراكة الواعية بني القطاع اخلا�ض والأجهزة البلدية.... هذه 

و�سرورة لتو�سيع  اإطاراً عاماً  العتبارات وامل�ستجدات فر�ست 

باملدن  الرت��ق��اء  اأج��ل  من  املحلية  الإدارات  و�سالحيات  دور 

واإزدهارها.

منظومة  خ��الل  م��ن  ت��زده��ر  امل��دن  اأن  على  التاأكيد  وي��ل��زم 

»تخطيطية  اأدوار  خاللها  من  تتحدد  وم�ستدامة...  متكاملة 

منظومة  ت�سكل  الطراف  وهذه  وتنفيذية«  ومتويلية  وت�سريعية 

الإدارة العمرانية احلديثة وتر�سم م�ستقبل املجتمع. ومع تزايد 

اأعداد ال�سكان يف املدن ال�سعودية والروؤى الع�سرية الطموحة 

الإدارات  ورغبة  كربى،  وم�سروعات  مبادرات  وب��روز  للتنمية، 

احلكومية يف تنمية حت�سني جودة احلياة بها، فاإنه يلزم تو�سيع 

املحلية  احلكومية  لالأجهزة  وامل�سوؤليات  ال�سالحيات  نطاق 

امل�ستهدفة  بالطموحات  واللحاق  العاملية  التطورات  لتواكب 

للمملكة ال�سعودية.

 ومن اأهم مميزات توزيع امل�سوؤليات هو م�ساعدة الدولة يف 

اأن  حيث  م�ستواه،  وحت�سني  وتطويره  العمران  على  ال�سيطرة 

الأجهزة املحلية تعد القرب لفهم طبيعة التطوير والتح�سني (

يف نطاق جغرايف حمدود ن�سبياً)، واإدارة المكانات واملقومات 

تويل  لكى  املركزية  الإدارات  على  الإداري  العبء  وتخفيف 

امل�سار،  وتعديل  واملراجعة  واملتابعة  باملراقبة  اأك��رب  اإهتمام 

ومتابعة  اإىل �سياغة  بالإ�سافة  القانون واحلوكمة،  انفاذ  وكذا 

�سيا�سات التطوير ب�سكل اأكرث كفاءة.

امل�ستدامة  احل�سرية  الإدارة  اأ�سا�سيات  م��ن  اخلال�سة: 

واملعا�سرة هو دعم التوجه نحو تو�سيع �سالحيات وم�سوؤليات 

الخ��الل  دون  ور�سيدة  مدرو�سة  بطريقة  املحلية  الإدارات 

�سرورة  هي  املركزية...  ل��الإدارات  ومنظم  جاد  عام  با�سراف 

تفر�سها طموحات اإزدهار املدن، وهذه الروؤية تتوافق اإىل حد 

اأجل  من   .... ال�سعودية  اململكة  وطموحات  تطلعات  من  كبري 

م�ستقبل واعد ومزدهر تنعم فيه املدن ال�سعودية بجودة احلياة 

باإذن اهلل. 

اأ�ستاذ التخطيط العمراين والإقليمي

كلية العمارة والتخطيط

عمرانيات
أ.د. أسامة سعد خليل

عمرانيات

مهارة عضو هيئة التدريس

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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أكثر من 320 طالب تايالندي يحضون برعاية واهتمام 
في جميع الجامعات السعودية

لقاءات: نورالدين حممد

الوافدين  الللطللاب  جميع  رحللب 

مللن دوللللة تللايللانللد واأيلل�للضللا احتللاد 

الريا�ض  يف  التايانديني  الطاب 

واملللبللتللعللثللني يف جللملليللع اجلللامللعللات 

الللل�لللضلللعلللوديلللة، بلللعلللودة الللعللاقللات 

املنقطعة منذ  التاياندية  ال�ضعودية 

اأكرث من اثنان وثاثني عاماً واإعادة 

رئي�ض  بللزيللارة  جديد  مللن  اإحيائها 

ت�ضان  برايوت  التاياندي  اللللوزراء 

اأوت�ضا اإىل الريا�ض تلبية لدعوة ويل 

بن  �ضلمان  بن  الأمللر حممد  العهد 

عبدالعزيز – حفظه اهلل.

وعللللر رئلليلل�للض احتللللاد الللطللاب 

التايانديني م�ضلم قادر، عن �ضعادة 

كل  يف  الللوافللديللن  الللطللاب  جميع 

يتجاوز  الذي  ال�ضعودية  اجلامعات 

عددهم 320 طالب الذين يح�ضون 

برعاية كبرة واهتمام يف اجلامعات 

ال�ضعودية.

وا�للضللفللني علللللودة الللعللاقللة بني 

وعودة  التاريخي  باحلدث  البلدين 

كانت  كللمللا  طبيعتها  اإىل  الأملللللور 

عليها  يللرتللب  ومللا  �ضنة،   30 قبل 

التنقل  و�ضهولة  العمل  ت�ضهيل  من 

الو�ضع  اأكرث مما كان عليه  وال�ضفر 

�ضابقاً.

بعقد  قامت  اجلللامللعللة«  »ر�للضللالللة 

انطباعات  لنقل  متفرقة  لللقللاءات 

وهم  التايانديني  الللطللاب  واآراء 

على  التاريخي  احللللدث  ي�ضهدون 

مقاعدهم  بني  ومللن  اململكة  اأر�للض 

اجلامعات  م�ضتوى  على  الدرا�ضية 

ال�ضعودية.. فاإىل التفا�ضيل:

�سعادة غامرة :

   يبداأ الوافد م�ضلم قادر، رئي�ض 

احتاد الطاب التيانديني باحلديث 

»ر�ضالة  لللل  وانطباعه  �ضعوره  عللن 

اجلامعة« قائًا: �ضررنا 

بلللعلللودة اللللعلللاقلللات اللل�للضللعللوديللة 

جديد  مللن  واإحلليللائللهللا  التاياندية 

التاياندي  اللللوزراء  رئي�ض  بللزيللارة 

الريا�ض  اإىل  اأوت�ضا  ت�ضان  برايوت 

تلبية دعوة ويل العهد الأمر حممد 

حفظه   – بن �ضلمان بن عبدالعزيز 

اهلل.

من املدينة املنورة :

حممد  الطالب  يقول  جانبه  من 

جنللا بللوغللا تللايللوغ، طللالللب اجلامعة 

الإ�ضامية باملدينة املنورة، لل »ر�ضالة 

املبذولة  اجلهود  ن�ضكر  اجلامعة«: 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  قبل  من 

وحللر�للضللهللا علللللى تللعللزيللز الللعللاقللة 

مع  التوا�ضل  ج�ضور  ومد  امل�ضركة 

بعد  اأخللرى  مللرة  التايلندية  بادنا 

انقطاعها لأكرث من 30 عاما.

خللادم  ون�ضكر  ن�ضيد  واأ�للضللاف: 

احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 

وويل عهده  اهلل  عبدالعزيز حفظه 

حفظه  �ضلمان  بللن  حممد  الأملللر 

اهلل على اهتمامهم الكبر يف اإعادة 

العاقة امل�ضركة بني البلدين.

قللائللًا:  حديثه  تللايللوغ،  واخللتللتللم 

�ضنبني العاقة بني البلدين من كل 

جانب من جديد لأف�ضل مما كانت 

عليه �ضابقا اإن �ضاء اهلل.

دعم اململكة :

اأملللللللا اللللطلللاللللب اللللتلللايلللانلللدي 

ع�ضو  لتلليلله،  ر�للضللدان  عبداحلليم 

احتاد الطلبة التايانديني يف اململكة 

اجلامعة« عن  لل«ر�ضالة  ي�ضف  وهو 

اإعللادة  بخر  �ضماعه  عند  �ضعوره 

الللعللاقللة بللني الللبلللللديللن، قللائللًا: مل 

عند  �ضعوري  اأخللفللي  ان  اأ�ضتطيع 

العاقات  عللودة  اأنباء  عن  �ضماعي 

اأن  يعني  ذلللك  لأن  الللبلللللديللن،  بللني 

�ضتعود  اجليدة  الأ�ضياء  من  العديد 

كما كانت من قبل ٣٠ �ضنة، و�ضتتاح 

للعودة  التاياندي  لل�ضعب  الفر�ضة 

اإىل العمل هنا مرة اأخرى، و�ضيكون 

ال�ضفر بني البلدين اأ�ضهل مما كان.

الطالب  منحت  اململكة  واأ�ضاف: 

املتاحة من  الو�ضائل  التاياندي كل 

العلم  على حت�ضيل  م�ضاعدته  اأجل 

و�ضكن  �ضهرية  مكافاآت  من  �ضواء 

طابي منا�ضب جًدا للطاب ب�ضكل 

املجاين  العاج  اإىل  بالإ�ضافة  عام 

وعودة  ذهللاب  تذاكر  منحه  وكذلك 

اإىل بلده كل عام.

قبلة امل�سلمني :

كمال  حممد  الطالب  ويتحدث 

ما�ضو، من جامعة الق�ضيم، عن هذا 

اأن حت�ضني  �ضك  ل  قائًا:  احلللدث 

وتاياند  ال�ضعودية  بللني  الللعللاقللة 

لنا  وخا�ضة  كللبللرة  م�ضلحة  فيها 

نحن كم�ضلمني ن�ضعر باأن ال�ضعودية 

يف  الللدول  اأف�ضل  من  هي  العظمى 

امل�ضلمني  قبلة  فيها  لأن  الللعللامل 

واحلرمني ال�ضريفني.

واأ�ضاف: ن�ضكر اهلل اأولً �ضبحانه 

ون�ضكر  النعمة،  هللذه  على  وتعاىل 

حللكللومللتللنللا الللتللايللانللديللة وخللللادم 

ما  كللل  علللللى  ال�ضريفني  احلللرمللني 

ومللا  خللدمللات  مللن  اململكة  تللقللدملله 

ل�ضالح  م�ضتقبا  تللقللدملله  �للضللوف 

الباد والعباد.

عودة العالقات :

م�ضلم  الطالب  ذلك  على  ويوافق 

براهنج، من جامعة حائل متحدثاً لل 

»ر�ضالة اجلامعة«: نحن التايانديني 

ملل�للضللرورون بللهللذا اخللللر واحللللدث 

الكبر وهو يعني لنا الكثر لأننا كنا 

بانتظار عودة العاقات منذ �ضنوات 

بفارغ ال�ضر.

بني  جديدة  �ضفحة  هللذه  وقللال: 

العاقات ال�ضعودية التاياندية منذ 

عام 1989 حيث �ضهدت ركود وهلل 

احلمد على عودة العاقات اجليدة 

بني البلدين واإ�ضاحها.

حدث تاريخي :

ال�ضديق،  ي�ضري  الوافد  ويقول 

عللودة  »اإن  الملللام  بجامعة  طللالللب 

حدث  يعد  البلدين  بللني  العاقات 

لأنها  تاياند  يف  وعظيم  تاريخي 

كل  ال�ضعودية  العربية  للمملكة  تكن 

التقدير والحرام«.

وقللللال يف حللديللثلله للللل »ر�للضللالللة 

اجلللامللعللة«: بللكللل احللللب والللوفللاء 

وبللللللاأرق كلللللمللات اللل�للضللكللر والللثللنللاء 

ومللن قلللللوب مللاأهللا الإخلللاء نتقدم 

العربية  اململكة  تفاين  بال�ضكر على 

ال�ضعودية يف علمها، وي�ضرفنا نحن 

نتقدم  اأن  الللتللايللانللديللني  الللطللاب 

العربية  للمملكة  ال�ضكر  بجزيل 

احلرمني  خللادم  ون�ضكر  ال�ضعودية 

حفظهما   - العهد  وويل  ال�ضريفني 

ال�ضعودية  العاقات  باإعادة   - اهلل 

وبهدف  البلدين  بللني  التاياندية 

العاقات  اإعللادة  عر  بلدنا  اإ�ضعاد 

بني البلدين.

عودة الرفاهية :

الوافدان  يقول  اآخللر  جانب  ومن 

ا�ضاك �ضومبون والوافد وينء خالد 

المام،:  جامعة  طالب  حاج ينءماأ، 

نحن �ضعيدان لأن ال�ضعودية وتاياند 

ت�ضاحلتا واأن الرفاهية املفقودة يف 

بادنا �ضتتم ا�ضتعادتها، مثل العمالة 

ال�ضعودية  من  املبا�ضرة  والرحات 

اإىل تاياند.

واأ�ضارا اإىل اأن عودة العاقة تعني 

اأي�ضاً عودة جمال العمال والتجارة 

وغلللر ذللللك مللن املللجللالت وكللذلللك 

تتطور  فللبللذلللك  الطيبة  املللجللالت 

العاقة  بناء  مع  جيد  ب�ضكل  وطننا 

الوثيقة ببلدنا الثاين اململكة العربية 

ال�ضعودية.

وقلللال الللوافللد يللا�للضللر بللنللدوريلله، 

من  الللقللادم  الللرابللع  امل�ضتوى  طالب 

تاياند: هذا �ضعور ل يو�ضف حيث 

وال�ضرور  والبهجة  الفرحة  تغمرنا 

لعودة العاقات بني اململكة العربية 

ال�ضعودية وتاياند.

احتاد الطالب التايالنديني باململكة لـ »                          « :



 أبرز مبادرة 
قام بها اأحد طالب الكلية:

ـ مبادرة (ومن اأحياها)

عبدالرحمن  االمتياز  طالب  املبادرة:  قائد 

حممد باحميد

اأقام النادي الطالبي بكلية االأمري  و�صفها: 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بــن  �صلطان 

مع  وبالتعاون  �صعود،  امللك  بجامعة  الطارئة 

مكتب التعليم يف حي الرائد بالريا�ض، مبادرة 

الإعداد فرق تدخل �صريعة للتعامل الطبي يف 

احلاالت الطارئة داخل املدار�ض، بعنوان: »ومن 

اأحياها«.

�صريعة  تــدخــل  فــرق  تــاأهــيــل  اإىل  وتــهــدف 

ــحــاالت الـــطـــارئـــة، وجتــهــيــز فــــرق مــلــّمــة  ــل ل

باالإ�صعافات االأولية، وال�صعي اإىل ن�صر الثقافة 

االإ�صعافية والتوعية للعامة، من خالل تدريب 

معلم  و100  طالباً   430 مــن  ــر  اأك وتثقيف 

واإداري من خمتلف مدار�ض مكتب تعليم الرائد 

يف مدينة الريا�ض.

التطوعية  للم�صاركات  ا�صتمراراً  وتاأتي 

االأمري  بكلية  الطالبي  النادي  يقدمها  التي 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بــن  �صلطان 

املــجــتــمــع يف جانب  تــوعــيــة  الــطــارئــة جتـــاه 

احلياة،  حفظ  ومبادئ  االأولــيــة  االإ�صعافات 

من  القيا�صية  االأرقـــام  لتحقيق  ومــوا�ــصــلــًة 

خالل الو�صول الأكرب �صريحة من امل�صتفيدين 

وباأعلى جودة.

أبرز شراكات الكلية: 
1ـ جمعية القلب االأمريكية

 American Heart Association
2ـ اجلمعية الوطنية االأمريكية لفنيي اخلدمات الطبية الطارئة

 National Association of Emergency Medical
 technician

3ـ ال�صجل االأ�صرتايل لفنيي اخلدمات الطبية الطارئة
 Australasian Registry of Emergency Medical

(Technicians) AREMT
4ـ  م�صت�صفى ال�صالم

Al Salam Hospital
5ـ مملكة االأطباء

Kingdom of Doctors
6ـ مركز اخلرباء للتدريب الطبي

Experts center for medical training
7ـ هيئة الهالل االأحمر ال�صعودي

8ـ االأمانة العامة للمنظمة العربية للهالل االأحمر وال�صليب االأحمر
9ـ معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�صات اال�صت�صارية

10ـ كلية االأمري �صلطان الع�صكرية للعلوم ال�صحية بالظهران
11ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة امللك �صعود

12ـ جامعة كرايتون
13ـ هيئة اعتماد برامج التعليم ال�صحي امل�صاندة 

CAAHEP

17 في ضيافتنا

في ضيافتنا
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98.8٪ نسبة توظيف الكلية وسجل حافل باإلنجازات العلمية

125666 فرد شملهم برنامج التدريب الخاص مجال الرعاية الصحية الطارئة

194 بحثًا علميًا قدمه أعضاء هيئة تدريس الكلية في 4 مجاالت مختلفة

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

اإعداد: قما�ش املني�صري

التميز  نحو  ثابتة،  خطوات  يف 

االأمـــري  كلية  مت�صي  ـــادة،  ـــري وال

للخدمات  عبدالعزيز  بن  �صلطان 

البناء  طريق  يف  الطارئة  الطبية 

كفاءات متميزة  بتخريج  والتطور، 

اخلدمات  علوم  يف  العمل  ل�صوق 

 )٣٢١( خريجها  ببلوغ  الطبية، 

خريج وخريجة يف جمال اأخ�صائي 

وبن�صبة  ــة  طــارئ طبية  خــدمــات 

تــوظــيــف مــتــقــدمــة و�ــصــلــت اإىل 

ومهني  عملي  اإجنـــاز  يف   ٪98.8
يح�صب للكلية. 

يتم  حكومية  كلية  اأول  والأنــهــا 

الطبية  ــات  اخلــدم يف  اإنــ�ــصــائــهــا 

ــة  ــي ــعــرب ــكــة ال ــل ــم ــامل ـــة ب ـــطـــارئ ال

بوحدة  ممثلة  قامت  ال�صعودية، 

بــتــدريــب  املجتمعية  ــات  ــالق ــع ال

املجتمع  اأفـــــراد  مــن   125666
ــ�ــصــن يف  ــ�ــصــمــل املــخــت وهــــــذا ي

الرعاية ال�صحية الطارئة، وكذلك 

�صجاًل  الكلية  و�صجل  املجتمع. 

العلمية  االإجنـــــازات  مــن  حــافــاًل 

هيئة  اأعــ�ــصــاء  بقيام  والبحثية، 

بحث   194 بن�صر  الكلية  تدري�ض 

علمي يف اربــع جمــاالت (طــوارئ 

مـــا قــبــل املــ�ــصــتــ�ــصــفــى- طــــوارئ 

التدريب-  التعليم-  امل�صت�صفى- 

التطوير- الكوارث).

 تفا�صيل كثرية وعديدة تتناولها 

التي  اجلامعة«  »ر�صالة  �صحيفة 

عن  ــذة  ــب ن ــراءهــا  ــق ل ت�صتعر�ض 

متا�صياً  اإن�صاوؤها  مت  التي  الكلية 

ومبادراتها  الدولة  اهتمامات  مع 

والقطاع  ال�صحية  التنمية  بتعزيز 

الطبي واخلدمات الطبية الطارئة 

وحتقيقا  الوطن  اأنحاء  جميع  يف 

ال�صعودية  العربية  اململكة  لروؤية 

2020 لبناء جمتمع حيوي ووطن 
طموح.. فاإىل التفا�صيل: 

للخدمات  عبدالعزيز  بــن  �صلطان  االمــري  كلية 

الطبية الطارئة هي اأول كلية حكومية يتم اإن�صائها يف 

اخلدمات الطبية الطارئة باململكة العربية ال�صعودية، 

الدولة  اهتمامات  مع  متا�صياً  الكلية  اإن�صاء  وياأتي 

الطبي  والقطاع  ال�صحية  التنمية  بتعزيز  ومبادراتها 

واخلدمات الطبية الطارئة يف جميع اأنحاء الوطن.

نبذة عن الكلية :

 موظف متميز

أ. أمجد خان اسرار احمد

يف اإجناز نوعي ومتميز، ح�صلت كلية 

االأمري �صلطان بن عبدالعزيز للخدمات 

الــتــابــعــة جلامعة  ــة  ــطــارئ ال الــطــبــيــة 

الكامل  االعــتــمــاد  على  �صعود  املــلــك 

الطارئة  الطبية  اخلــدمــات  لربنامج 

للتقومي  الوطني  املــركــز  مــن  بالكلية 

 ،(NCAAA) االكادميي  واالعتماد 

ال�صحية  التعليم  برامج  اعتماد  وهيئة 

االأمريكية.   (CAAHEP) امل�صاندة 

على  اإن�صائها  منذ  الكلية  ــت  داأب وقــد 

يف  العاملي  والتميز  االإقليمية  الريادة 

يف  ومبدعة  مناف�صة  اإعداد خمرجات 

تخ�ص�صات العلوم الطبية الطارئة.

أبرز اإلحصائيات الرقمية للكلية:
• تخريج (321) اأخ�صائي خدمات طبية طارئة بن�صبة 

توظيف تبلغ  ٪98.8. 

عدد اأع�صاء هيئة التدري�ض بالكلية 44 ع�صو هيئة   •
تدري�ض مبختلف الدرجات. 

•  ن�صر اأع�صاء هيئة تدري�ض الكلية 194 بحث علمي 
طــوارئ  امل�صت�صفى-  قبل  ما  (طــوارئ  ــع جمــاالت  اأرب يف 

امل�صت�صفى- التعليم- التدريب- التطوير-  الكوارث).

• عدد اأع�صاء هيئة التدري�ض املبتعثن خارجياً 23 ع�صو 
هيئة تدري�ض مبختلف املراحل (املاجي�صتري والدكتوراه). 

• قامت الكلية ممثلة بوحدة العالقات املجتمعية بتدريب 
ي�صمل املخت�صن يف  املجتمع وهذا  اأفــراد  125666 من 

الرعاية ال�صحية الطارئة ، وكذلك املجتمع. 

  إنجاز سجله تاريخ الكلية: 

�صورة جماعية ملن�صوبي الكلية احتفاًل باإجنازات الكلية وح�صولها على العتماد الوطني والأمريكي

�صورة لكبينة �صيارة الإ�صعاف لتوفري بيئة مماثلة للواقع

نظرا جلائحة كورونا وزيادة عدد احلالت عامليا فقد يكون من الأن�صب 

وحفاظا على �صالمة اأبنائنا الطالب الغاء برنامج المتياز اخلارجي 

لهذا العام  - هل يوجد لنا نحن طالب امل�صتوى الثامن سؤال للعميد؟

امتياز خارجي لهذا العام؟

موؤظف تقنية املعلومات

والدعم الفني
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

درا�سة  اأظهرت  مفاجئ،  يف خرب 

جديدة، ، اأن اإدراج الفول ال�سوداين 

يف  الغذائي  الأط��ف��ال  نظام  �سمن 

وقت مبكر من �ساأنه اأن ي�ساعد على 

النوع  هذا  جتاه  احل�سا�سية  جتنب 

من البقوليات، والتي ميكن اأن تكون 

قاتلة وتوؤثر على الكثري من ال�سباب 

يف العامل. ووجد الباحثون اأن تقدمي 

للأطفال  ال�سوداين  الفول  منتجات 

وال��ر���س��ع، وزي����ادة ال��ت��ع��ر���ض لهذا 

مقاومة  اإىل  يوؤدي  تدريجياً،  املكون 

اأكرب مل�سببات احل�سا�سية.

املن�سورة  ال��درا���س��ة  �سملت  كما 

146 طفًل  »ذي لن�ست«  يف جملة 

الفول  على  احل�سا�سية  من  يعانون 

ال�����س��وداين ت���راوح اأع��م��اره��م بني 

واخ��تُ��ربوا  ���س��ن��وات  وث���لث  �سفر 

ل�سنتني ون�سف ال�سنة، وفق فران�ض 

بر�ض.

عطت بودرة بروتني الفول 
ُ
كذلك اأ

مع  ط��ف��ًل،  ل�96  يومياً  ال�����س��وداين 

زيادة اجلرعة تدريجياً اإىل ما يعادل 

ال�سوداين،  الفول  من  حبات  ال�ست 

يف حني اأن الأطفال الآخرين ح�سلوا 

على دقيق ال�سوفان.

وبعد �ستة اأ�سهر، اأظهر 20 طفًل 

�سفاء  ال�سوداين  الفول  اأخذوا  ممن 

فعل  رد  اأي  اأن  اأي  احل�سا�سية،  من 

حت�س�سي مل يح�سل. وكانوا قادرين 

على مقاومة جرعة توازي 16 حبة 

طفل  و�سجل  ال�سوداين.  الفول  من 

تناولت  التي  املجموعة  م��ن  واح��د 

دقيق ال�سوفان حالة �سفاء.

كما اعترُب 20 طفًل مّمن تناولوا 

»اأق��ل  ال�����س��وداين  ال��ف��ول  م�سحوق 

ح�سا�سية«، مما يعني اأنهم باتوا اأكرث 

مقاومة للح�سا�سية ولكن مل ي�سفوا 

لهوؤلء  وميكن  ك��ام��ل.  ب�سكل  منها 

الأطفال حتمل جرعة تعادل ما بني 

�ستة و12 حبة من الفول ال�سوداين 

بعد �ستة اأ�سهر على انتهاء العلج.

اإىل ذلك �سّجل الأطفال الأ�سغر 

يف  �سفاء  ح��الت  الدرا�سة  يف  �سناً 

اأغلب الأحيان، واأتت اأف�سل النتائج 

لدى اأولئك الذين تقل اأعمارهم عن 

12 �سهراً.
امل�سارك  املعد  اعترب  جهته  من 

اأن  ج��ون��ز  �ستاي�سي  ال��درا���س��ة  يف 

»التدخلت املبكرة قد تقدم فر�ساً 

اأف�سل لل�سفاء«.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن %2 من 

الأطفال يف الدول الغربية ي�سابون 

ال�سوداين،  الفول  باحل�سا�سية جتاه 

م��دى  ل��دي��ه��م  ت�ستمر  اأن  ومي��ك��ن 

امل�سابني  الأط��ف��ال  وعلى  احل��ي��اة. 

جتنب  احل�سا�سية  من  النوع  بهذا 

ت��ن��اول ال��ف��ول ال�������س���وداين، واأخ���ذ 

طريق  عن  الأدرينالني  من  جرعات 

ال�سدمات  ملكافحة  وذل��ك  احلقن، 

التح�س�سية التي ميكن اأن تكون قاتلة 

يف حالت التعر�ض للفول ال�سوداين 

عن طريق اخلطاأ. وميكن اأن يحدث 

الطفل  يعانق  عندما  حتى  التعر�ض 

�سخ�ساً تناول الفول ال�سوداين.

من جانبه قال املعد امل�سارك يف 

»ل  اإن��ه  بورك�ض  وي�سلي  الدرا�سة 

ي�سكل  مما  للعلج،  خيارات  توجد 

امل�سابني  الأطفال  على  كبرياً  عبئاً 

باحل�سا�سية وامل�سوؤولني عن رعايتهم 

لتفادي التعر�ض غري املق�سود«.

واأ�ساف بورك�ض اأنه »يف احلالت 

اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  املتقدمة، ميكن 

امل�سابني  الأط��ف��ال  ح��ري��ات  تقييد 

ب���ه���ذا ال���ن���وع م���ن احل�����س��ا���س��ي��ة، 

الأم���ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  وخ�����س��و���س��اً 

بالتواجد يف احل�سانات اأو املدار�ض 

اأو الأماكن العامة حيث ي�سعب اتباع 

نظام غذائي اآمن«.

كانت  �سابقة  درا���س��ات  اأن  يذكر 

فرة  لكن  مماثلة،  نتائج  اأظ��ه��رت 

الدرا�سة اجلديدة جتعل من نتائجها 

مميزة. ورغم تقدميها نتائج مهمة، 

تعك�ض  ل  قد  الدرا�سة  هذه  اأن  اإل 

ظروف  يف  الأطفال  اأج�سام  �سلوك 

الدرا�سة  واأجريت  اليومية.  احلياة 

حت���ت اإ����س���راف ط��ب��ي، واأع��ط��ي��ت 

ل�21 طفًل خلل  الأدرينالني  حقن 

التجربة.

ابتكر علماء يف جامعة كامربيدج 

جهاز البنكريا�ض ال�سطناعي، الذي 

قالوا اإنه اأثبت قدرته يف تغيري حياة 

الأطفال امل�سابني بداء ال�سكري من 

النوع الأول.

وذكر هوؤلء اأن اجلهاز اجلديد هو 

التحكم  �سعيد  على  فعالية  الأك��رث 

مقارنة  الدم،  ال�سكر يف  مب�ستويات 

باحللول احلالية، بح�سب ما اأفادت 

�سبكة »�سكاي نيوز«، اخلمي�ض.

وك�سف علماء يف جامعة كامربيدج 

درا�سة  تفا�سيل اجلهاز اجلديد يف 

 New England« ن�سرت يف جملة

.»Journal of Medicine
ي�سرف  ال��ذي  التطبيق  ويحتاج 

على هذا اجلهاز اإىل مدخلت اأقل 

من طرف الآباء.

وي���ق���ول ال��ربوف��ي�����س��ور، روم���ان 

اأ�سرف على تطوير  هوفوركا، الذي 

اأن اجلهاز اجلديد وا�سمه  التطبيق 

تنبوؤات  ي�سنع   »CamAPS FX«

على  بناًء  يحدث  اأن  املحتمل  حول 

اخلربات ال�سابقة.

اجل��دي��د  اجل��ه��از  اأن  واأ����س���اف 

ال��ذي  الأن�����س��ول��ني  م��ق��دار  �سيتعلم 

يغري  وكيف  يوميا  الطفل  يحتاجه 

ذلك عرب اأوقات خمتلفة من اليوم.

وق��ت  يف  اجل���ه���از  اأن  واأو����س���ح 

م�ستويات  ل�سبط  ي�ستخدم  لح��ق 

حتقيق  يف  للم�ساعدة  الأن�����س��ول��ني 

الدم،  يف  املثالية  ال�سكر  م�ستويات 

اأوق���ات  اأن���ه ب��خ��لف  م�����س��ريا اإىل 

اآيل  اجلديد  اجلهاز  فاإن  الوجبات، 

اإىل  بالكامل، لذلك ل يحتاج الآباء 

الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات  مراقبة 

لدى اأطفالهم با�ستمرار.

النوع  من  ال�سكري  مر�ض  ويعد 

خا�سة  ل��لأط��ف��ال،  حت��دي��ا  الأول 

يف  التباين  ب�سبب  منهم،  ال�سغار 

ويف  املطلوبة  الأن�سولني  م�ستويات 

كيفية ا�ستجابة كل طفل للعلج.

ان��ع��دام  ه��و  الأم����ر  يعقد  ومم���ا 

ما  ب�ساأن  التنبوؤ  تقريبا على  القدرة 

ن�ساطات  م��ن  وميار�سونه  ياأكلونه 

بدنية.

وي���ت���ع���ر����ض الأط�����ف�����ال خل��ط��ر 

انخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم 

اأو ارتفاعها ب�سكل خطري، مما يوؤدي 

باجل�سم  بالغة  اأ���س��رار  اإحل��اق  اإىل 

وت�سل امل�ساعفات اإىل املوت.

على  اجلديد  اجلهاز  عمل  واآلية 

على  تطبيق  هناك  ال��ت��ايل:  النحو 

مع  بالتعاون  يعمل  الذكية  الأجهزة 

ي��راق��ب اجل��ل��وك��وز وم�سخة  ج��ه��از 

للأن�سولني، تعمل كلها جمتمعة كما 

ا�سطناعي،بحيث  بنكريا�ض  اأنها  لو 

يقوم تلقائيا ب�سبط كمية الأن�سولني 

لديه من  بناء على ما  التي يقدمها 

معلومات.

ما هو سبب زيادة عدد النوبات 
القلبية لدى الشباب؟

حتدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم اإىل القلب، وهو ما 

ميكن تعريفه بب�ساطة باأنه موت ع�سلت القلب، ب�سبب نق�ض اإمداد الدم 

الذي يحدث عادة عندما ت�سد جلطة دموية ال�سريان الذي يغذي ع�سلة 

واملواد  والكولي�سرول  الدهون  لراكم  نتيجة  الن�سداد  يتطور  القلب. 

الأخرى، مما يوؤدي اإىل تكوين طبقة يف ال�سرايني وبالتايل منع تدفق الدم 

عن طريق النق�سام لت�سكيل جلطات، تُعرف النوبات القلبية اأي�ساً با�سم 

عناية  تتطلب  القلب، وهي حالت طبية طارئة خطرية  احت�ساء ع�سلة 

طبية فورية. وحتدث النوبة القلبية يف معظم احلالت نتيجة ال�سيخوخة، 

ال�سباب  ارتفاعاً يف عدد  اأن هناك  لوحظ  الأخ��رية،  ال�سنوات  لكن، يف 

الذين يعانون من النوبات القلبية. ففي حني كان املتعارف عليه هو اأن 

الرجال، الذين يبلغون من العمر 45 عاًما اأو اأكرث، والن�ساء الذين تبلغ 

قلبية من  بنوبة  للإ�سابة  اأكرث عر�سة  اأكرث، هم  اأو  عاًما   55 اأعمارهم 

الرجال والن�ساء الأ�سغر �سًنا، اإل اأن الأرقام الأخرية ت�سري اإىل خلف 

.ndtv ذلك، وفقاً ملا ن�سره موقع

تقل  الذين  املر�سى  بني  القلب  ع�سلة  لحت�ساء  ال�سائعة  الأ�سباب 

اأعمارهم عن 35 عاماً ب�سبب:

1. روتني منط احلياة ال�سيئ.
2. الإفراط يف التدخني.

3. زيادة الوزن.
4. الإجهاد.

5. ارتفاع �سغط الدم.
6. مر�ض ال�سكري.

خيارات العلج املتاحة لحت�ساء ع�سلة القلب احلاد

حتتاج حالت مثل احت�ساء ع�سلة القلب احلاد اأو النوبة القلبية ب�سكل 

عام اإىل عناية فورية من قبل الطبيب، العلج املحدد ل� actuti MI اأو 

القلب املرفق هو راأب الأوعية التاجية العاجل وراأب الوعاء الأويل، نادراً 

ما يحتاج بع�ض املر�سى اإىل طرق اأخرى لإعادة توعية ال�سرايني.

بع�ض الن�سائح لتقليل خماطر الإ�سابة بنوبة قلبية يف �سن مبكرة:

• تناول نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالألياف.
• التقليل من ا�ستهلك ال�سوديوم وامللح.

• جتنب الأطعمة املعلبة.
• راقب م�ستوى ال�سكر يف الدم وم�ستويات �سغط الدم والكولي�سرول.

• اأقلع عن التدخني وجتنب ا�ستن�ساق الدخان ال�سلبي.
• حافظ على منط حياة ن�سط. 

دراسة تكشف معدل »كذب« الناس
تو�سلت درا�سة حديثة، بقيادة الباحث يف علم اخلداع بجامعة األباما 

يف برمنغهام تيموثي ليفني، اإىل اأن ما يعادل واحدا يف املئة من الب�سر، 

يكذبون بغزارة مبعدل 15 كذبة يومًيا.

يوم على  630 �سخ�سا كل  اأكاذيب  الدرا�سة  ليفني يف  الدكتور  وتتبع 

بلغ  امل�ساركني،  من   ٪  6 اأن  النتائج  اأظهرته  ومما  اأ�سهر،  ثلثة  م��دار 

متو�سط اأكاذيبهم، اأكرث من 6 اأكاذيب يف اليوم الواحد.

ويف املقابل، قال ثلثة اأرباع امل�ساركني اإنهم كانوا اأمناء على الدوام، 

وقالوا ما بني �سفر واثنتني من الأكاذيب يف اليوم الواحد.

وجد الباحثون يف بيولوجيا الكذب با�ستخدام تقنية الت�سوير بالرنني 

املغناطي�سي الوظيفي، اأن اخلداع مرتبط بتن�سيط ق�سرة الف�ض اجلبهي، 

الواقعة يف مقدمة الدماغ، التي تلعب دوًرا مهًما يف حتديد ال�سخ�سية، 

وتخطيط املهام املعرفية وتنظيم ال�سلوك الجتماعي والعاطفي.

كما اأثبتت الدرا�سات اأن الكذب مرهق عقلًيا اأكرث من قول احلقيقة، 

بالرغم من اأن الدماغ ميكن اأن يتكيف مع الكذب، فكلما كذب ال�سخ�ض 

اأكرث، كلما اعتاد دماغه على الكذب.

لكن الكاذبني عادًة ما يبذلون املزيد من اجلهد العقلي، نحو مراقبة 

مب�سداقيتهم  مهتمون  لأنهم  الآخرين،  اأفعال  ردود  وتقييم  �سلوكياتهم، 

و�سمان ت�سديق الآخرين لق�س�سهم.

من الناحية النف�سية يلجاأ النا�ض اإىل الكذب لأ�سباب عديدة وخمتلفة، 

ف�سرها العامل النف�سي ال�سهري بول ايكمان، الذي وجد من بني الدوافع 

الأكرث �سيوًعا للكذب:

• جتنب العقوبة واخلوف من التهديد
• اإخفاء املنفعة امل�ستفادة من ك�سر احدى القواعد اأو خمالفة القوانني.

• حماية �سخ�ض عزيز من الأذى.
• احلماية الذاتية والتظاهر بالقوة.

• احلفاظ على اخل�سو�سية.
• جتنب الإحراج.

• املجاملة لك�سب املودة.

جهاز ينهي معاناة »سكري األطفال«..
ويفتح الباب ألمل جديد

حساسية الفول السوداني واألطفال..
دراسة تكشف مفاجأة!
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عشاق أبل.. موعد مع مفاجأة 
خالل 3 أشهر

ذكر تقرير اإخباري اأنه من املتوقع اأن تطرح �شركة اأبل الأمريكية 

طراز جديدا من هاتف اآيفون يف اأبريل املقبل، اأي قبل 5 اأ�شهر 

اأبل عن هواتفها  فيه  تك�شف  الذي  ال�شنوي، احلدث  املوؤمتر  من 

اجلديدة. وقال موقع »macrumors« اأن موردي اأبل �شيبداأون 

يف اإنتاج �شا�شات من اجليل الثالث لهواتف »اآيفون اإ�س اآي«.

واأ�شاف اأنه من املرجح اأن يبداأ التجميع النهائي للهاتف اجلديد 

من  اأن��ه  يعتقد  الزمني،  اجل��دول  لهذا  وطبقا  املقبل.  مار�س  يف 

املحتمل اإطالق اجليل الثالث من هواتف »اآيفون اأ�س اآي« يف اأبريل 

اجليل  اأب��ل  واأطلقت  تقدير.  اأبعد  على  مايو  مطلع  يف  اأو  املقبل 

الأول من هواتف »اآيفون اأ�س اآي« يف عام 2016 واجليل الثاين يف 

عام 2020. ومن املتوقع اأن يكون الهاتف اجلديد نف�س الت�شميم 

احلايل، مبا يف ذلك م�شاحة ال�شا�شة التي ت�شل اإىل 4.7 بو�شة، 

داعما خلدمات  يكون  اأن  مثل  جديدة  مزايا  على  �شيحتوي  لكن 

الت�شالت من اجليل اخلام�س. وميتاز هذا النوع من الآيفون باأنه 

اأرخ�س ثمنا مقارنة بالن�شخ بالأخرى.

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

اأعلنت �شركة اإنتل عن خطتها لبناء من�شاأة جديدة للمعاجلات 

واأ�شباه املو�شالت يف ولية اأوهايو الأمريكية، بتكلفة ت�شل اإىل 20 

مليار دولر اأمريكي.

على  األ��ب��اين  نيو  مدينة  يف  مكانها  القادمة  املن�شاأة  �شتاأخذ 

م�شاحة األف هكتار و�شت�شتمل على م�شنعني من املرجح اأن يجذبا 

عند بدء العمل نحو 3 اآلف عامل. و�شتكون وفًقا لبات غيل�شينغر، 

املو�شالت  اأ�شباه  لت�شنيع  من�شاأة  اأكرب  لل�شركة،  التفنيذي  املدير 

واملعاجلات م�شاحة يف العامل.

املرجح  العام ومن  املن�شاأة هذا  بناء  �شتبداأ عملية  لإنتل،  وفًقا 

اأن تكون جاهزة للعمل بحلول 2025، لتبداأ رحلة جديدة لت�شنيع 

املعاجلات ب�شكل اأكرب يف الوليات املتحدة بدًل من العتماد على 

امل�شانع يف ال�شني لهذه املهمة.

ب�شوق  املناف�شة  ا�شتداد  ظل  يف  اإنتل  من  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

ت�شنيع املعاجلات بني كربى ال�شركات، حيث تعمل �شام�شوجن على 

بناء م�شانع �شخمة ملواكبة الطلب ال�شخم املتوقع، و�شبق ل�شركة 

TSMC الإعالن عن خطة بالتعاون مع �شوين لبناء م�شنع �شخم 
يف اليابان بدعم من احلكومة اليابانية من املفرت�س اأن يدخل حيز 

الت�شغيل الفعلي يف 2025-2024.

ال���ط���ف���ل الأمل�����������اين ج���و����ش���وا 

ال�شبعة  الأع��وام  ذو  مارتيناجنيلي، 

ال���ذه���اب  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ول  م��ري�����س 

باإمكانه  ي���زال  ل  لكن  للمدر�شة، 

يف  وزم��الئ��ه  معلمته  م��ع  التفاعل 

يجل�س  »روب���وت«  خ��الل  من  الق�شم 

�شكل  يف  اإ�شارة  وير�شل  مقعده،  يف 

ومي�س، عندما يريد اأن يقول �شيئاً، 

بح�شب ما ذكر موقع يورو نيوز.

واأو����ش���ح���ت وال����دت����ه، ���ش��ي��م��ون 

مارتيناجنيلي، اأن »جو�شوا ل ميكنه 

ي�شع  لأن���ه  امل��در���ش��ة  اإىل  ال��ذه��اب 

اأنبوباً يف عنقه، ب�شبب مر�س رئوي 

حاد«. 

من جانبها، قالت مديرة مدر�شة 

برلني  يف  جراند�شويل  بو�شتبلومي 

اأوته فينرتبريغ: »الأطفال يتحدثون 

يرثثرون  واأحياناً  معه،  وي�شحكون 

معه خالل احل�شة، جو�شي ي�شتطيع 

اأن يفعل ذلك ب�شكل جيد اأي�شاً«.

يف  التعليم  جمل�س  ع�شو  وق��ال 

املنطقة تور�شنت كوهني »نحن احلي 

الوحيد يف برلني الذي ا�شرتى اأربعة 

روب��وت��ات مل��دار���ش��ه، وك���ان ال��داف��ع 

هذا  اأن  اأعتقد  لكنني  ك��ورون��ا،  هو 

�شيكون امل�شتقبل بعد الوباء«.

واأ�شاف كوهني: »يحدث من وقت 

يتمكن  األ  لأ�شباب خمتلفة،  لآخ��ر، 

احل�ش�س  ح�����ش��ور  م���ن  م���ا  ط��ف��ل 

بنف�شه، لهذا ميكن للروبوت اأن مينح 

ذلك الطفل فر�شة ليظل جزءاً من 

جمتمع املدر�شة«.

بالفعل  امل�شروع  »طرح  اأنه  وتابع 

يف مناق�شات �شيا�شية على م�شتوى 

الروبوت  اأن  بالذكر  الدولة«. جدير 

مبادرة خا�شة ميولها املجل�س املحلي 

يف  مارت�شان-هيلر�شدورف  حي  يف 

برلني.

روبوت يذهب إلى المدرسة
بدال من طفل ألماني مريض

بخطوات بسيطة.. تخلص
من »إدمان« الهاتف المحمول

مايكروسوفت تتيح األوامر
والكتابة الصوتية في »ويندوز 11«

���ش��م��م��ت ال����ه����وات����ف ال��ذك��ي��ة 

بحيث  بها  املرتبطة  والتطبيقات 

ارتباط  تبقي م�شتخدميها يف حالة 

من  التخل�س  اأنه ميكن  اإل  بها،  تام 

على  ب�شيطة  بتعديالت  »اإدم��ان��ه��ا« 

اإعدادات الأجهزة.

تتبع مقدار  الهواتف على  وتعمل 

امل�شتخدم  يق�شيه  ال���ذي  ال��وق��ت 

بالتحديق يف �شا�شته، بالإ�شافة اإىل 

الزمن امل�شتغرق على التطبيقات.

التخل�س  خطوات  اأوىل  وتكمن 

ال���ه���وات���ف« مبعرفة  »اإدم������ان  م���ن 

جهازك،  على  تق�شيه  الذي  الوقت 

بالذهاب  اكت�شافه  ت�شتطيع  ال��ذي 

ثم  وم��ن  »الإع�����دادات«  قائمة  اإىل 

الرقمية والرقابة  اختيار »الرفاهية 

العاملة  للهواتف  بالن�شبة  الأبوية«، 

بنظام الت�شغيل »اآندرويد«.

هواتف  مل�شتخدمي  بالن�شبة  اأما 

قائمة  فتح  عليهم  فيجب  »اآيفون«، 

»الإع�����������دادات«، وم����ن ث���م »وق���ت 

كافة  »م�شاهدة  وبعدها  ال�شا�شة«، 

الن�شاطات«.

ن�شاط  عن  بياين  ر�شم  �شيظهر 

ومتو�شط  الهاتف،  على  امل�شتخدم 

على  يق�شى  ال��ذي  اليومي  الوقت 

بها  فتح  التي  وامل��رات  التطبيقات، 

الهاتف.

يف  و�شعت  »اأب���ل«  �شركة  اأن  اإل 

�شاأنها  م��ن  ميزة  »اآي��ف��ون«  ه��وات��ف 

اجلهاز  ا�شتخدام  على  قيود  و�شع 

تفعيل  وميكن  ال�����ش��رورة،  عند  اإل 

هذه امليزة باتباع التايل:

- من قائمة »الإع���دادات« اخرت 

»زمن ال�شا�شة«، ومن ثم »تفعيل زمن 

ال�شا�شة«.

- اخرت »متابعة« وانقر »هاتفي«.

اأو  »اإي�����ق�����اف«  ع���ل���ى  ان���ق���ر   -

Downtime، ومن ثم »تخطيط«، 
ليتاح خيار انتقاء الزمن املراد.

- مي��ك��ن اخ��ت��ي��ار »ك���ل ي���وم« اأو 

»تعديل الأيام«، و�شبط اأوقات البدء 

والإغالق.

وب��ف�����ش��ل ت��ف��ع��ي��ل ه����ذه امل��ي��زة، 

والر�شائل  املكاملات  فقط  �شتتوفر 

والتطبيقات التي تختار ال�شماح بها 

اأثناء فرتة التوقف.

هواتف  مل�شتخدمي  بالن�شبة  اأما 

بذات  القيام  فيمكنهم  »اآن��دروي��د« 

ال�شيء وفق اخلطوات الآتية:

- اجته لقائمة »اإع��دادات«، ومن 

وال��رق��اب��ة  الرقمية  »ال��رف��اه��ي��ة  ث��م 

الأبوية«، وانقر الر�شم.

موؤقتا«،  »اخ��رت  بعدها  اخ��رت   -

اأي  تريده على  ال��ذي  الزمن  وح��دد 

تطبيق، ومن ثم انقر »�شبط«.

احلد  اأي�شا  امل�شتخدم  وي�شتطيع 

باتباع  للتطبيقات  »الإ�شعارات«  من 

الآتي:

- »اإعدادات« ومن ثم »اإ�شعارات« 

وبعدها »اإعدادات التطبيق«.

- حتت قائمة »الأحدث« �شتظهر 

التطبيقات التي اأر�شلت »اإ�شعارات«.

- ان��ق��ر »ج��م��ي��ع ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات« 

مل�شاهدة كل الربامج.

- قم باختيار التطبيقات التي تود 

وحدد  منها،  »اإ�شعارات«  ي�شلك  األ 

»اإيقاف«.

موؤخراً  »مايكرو�شوفت«  اأطلقت 

ل�«ويندوز  ال�شوتي  الو�شول  ميزة 

مع  وذل���ك   Windows 11  »11
هذا  م��ن   22518 رق��م  الإ����ش���دار 

النظام. وتتيح هذه امليزة للم�شتخدم 

اإدارة املهام الأ�شا�شية على »ويندوز 

11« عرب الأوامر ال�شوتية.
ومي��ك��ن��ك ا���ش��ت��خ��دام الأوام�����ر 

تطبيق  اإغ���الق  اأو  لفتح  ال�شوتية 

وللعديد  املت�شفح  داخ��ل  وللبحث 

كما  الأخرى.  املماثلة  الوظائف  من 

ال�شوتية  الأوام���ر  ا�شتخدام  ميكن 

لإمالء ن�س ما، اأو للتحكم يف موؤ�شر 

»املاو�س«.

امليزة  هذه  ا�شتخدام  ميكن  كما 

املفاتيح  ل��وح��ة  اإخ��ف��اء  اأو  لإظ��ه��ار 

مثل  اأوام��ر  با�شتخدام  الفرتا�شية 

»اإخفاء  اأو  املفاتيح«  لوحة  »اإظهار 

لوحة املفاتيح«.

ومب���ج���رد ف��ت��ح ل��وح��ة امل��ف��ات��ي��ح 

الف��رتا���ش��ي��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام الأم���ر 

رقماً  امل�شتخدم  �شريى  ال�شوتي، 

هذا  و�شي�شاعده  مفتاح،  كل  ف��وق 

املفتاح  على  ال�شغط  على  ال��رق��م 

با�شتخدام الأمر ال�شوتي.

يذكر اأن هذه امليزات متاحة فقط 

برنامج  يف  امل�شجلني  للم�شتخدمني 

مل  بينما   Windows Insider
�شتتوفر  متى  بعد  ال�شركة  تك�شف 

امليزات يف اإ�شدار عام من نظامها.



طرق إعداد ومنهجية
البحث العلمي في برنامج

نظمت عمادة البحث العلمي عن بُعد الربنامج البحثي »طرق اإعداد 

ومنهجية البحث العلمي« خالل الفرتة من 20-1443/6/22هـ املوافق 

23-25 /2022/1م، برعاية من عميد عمادة البحث العلمي الأ�ستاذ 
الدكتور حممد بن اإبراهيم الوابل، ومب�ساركة نخبة متميزة من اأع�ساء 

هيئة التدري�س املتحدثني، م�ستهدفًة  بذلك تعزيز القدرات البحثية لدى 

الباحثني والباحثات. 

التمويل  برنامج  ملبادرة  التعزيزية  الأن�سطة  �سمن  �سمن  ذلك  ياأتي 

املوؤ�س�سي، ومتا�سياً مع الإجراءات الإحرتازية للحد من انت�سار فريو�س 

كورونا امل�ستجد (كوفيد - 19).

وفد »العلوم« يزور هيئة المواصفات

كتب: �شلطان ال�شويرخ

زار وفد من كلية العلوم برئا�سة عميد الكلية الأ�ستاذ الدكتور زيد بن 

عبداهلل العثمان  ووكالء الكلية ووكيلة الكلية ل�سوؤون الطالبات وبع�س 

روؤ�ساء الأق�سام بالكلية بزيارة ميدانية اإىل الهيئة ال�سعودية للموا�سفات 

التعاون يف املجالت البحثية والتدريب  واملقايي�س واجلودة لبحث �سبل 

الزيارة على خمتربات  الوفد خالل  واطلع  التخرج.  وم�ساريع  التعاوين 

املركز الوطني للموا�سفات واملعايري القيا�سية.

يذكر اأن الزيارة تهدف اإىل حتقيق التعاون والتكامل بني الكلية والهيئة 

يف دعم م�سرية البحث العلمي.

 افتتح وكيل اجلامعة للدرا�سات 

الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العليا 

بح�سور  احلميزي  خالد  الدكتور 

والدواء  الغذاء  هيئة  رئي�س  معايل 

�سيفا  اخلــامــ�ــس  الــ�ــســنــوي  الــلــقــاء 

اجلمعية  نظمته  والــــذي   2022
ال�سعودية. ال�سيدلية 

ويـــ�ـــســـتـــعـــر�ـــس املـــ�ـــســـتـــجـــدات 

ــوم  ــعــل ــمــا يــخــ�ــس ال ــمــيــة فــي ــعــل ال

البحوث  و  املختلفة  ال�سيدلنية 

يف  امل�ستجدات  ومناق�سة  القائمة 

جمـــال الــعــالجــيــات واملــمــار�ــســات  

اللقاء  يقام  املختلفة،  ال�سيدلنية 

بالريا�س. الفي�سلية  يف  فندف 

املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأو�سح 

الــدكــتــور   »2022 »�ــســيــفــا  لــلــقــاء 

العلمي  اللقاء  اأن  قنية  بن  في�سل 

للموؤمترات  امــتــداد  هــو  »�سيفا« 

اجلمعية  اأقامتها  التي  ال�سابقة 

ــي  ــت ــة وال ــودي ــع ــس ــ� ــيــة ال الــ�ــســيــدل

العلمي  املحتوى  اإثــراء  اإىل  تهدف 

ــز  ــزي ــع ـــر وت ــة وتـــطـــوي ــادل ــي ــس ــ� ــل ل

م�سرياً  لديهم،  العلمية  املعلومات 

اإىل اأن اللقاء يت�سمن عدة اأن�سطة، 

الزمالة  اأقيم معر�س لربامج  حيث 

من  اأكرث  بها  ي�سارك  ال�سيدلنية 

54 جهة حكومية وخا�سة، اإ�سافة 
�سيدلية  جمعيات  م�ساركة  اإىل 

و  و�سلطنة عمان  الكويت  دولة  من 

البحرين. مملكة 

العلمية  اللجنة  رئي�س  واأو�سح 

للقاء »�سيفا 2022« الدكتور عادل 

اللقاء  حمــاور  اأبــرز  اإن  الروي�سان 

التوطني  تعزيز  اإىل  تهدف  كانت 

جل�سات   ٧ ب  ال�سيدلة  مهنة  يف 

 ٣٥ من  اكرث  فيها  ي�سارك  علمية 

متحدث من خمتلف اجلهات. 

هام�س  على  يقام  اأنه  واأ�ساف   

للمهارات  طالبية  م�سابقة  اللقاء 

الإكلينيكية �سارك بها اأكرث من ٢٤ 

البحرين  جامعة  و  �سعودية  جامعة 

 10 اإىل  اإ�سافة  الكويت،  وجامعة 

ـــادة  ور�ــــس عــمــل خمــتــلــفــة اىل زي

للم�ساركني. املعريف  الإثراء 
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ظاهرة �شلبية متثلت يف وقوف مركبة قولف ليومني على م�شار ذوي الإعاقة الب�شرية مما 

ت�شببت يف عرقلة �شري طالب من ذوي الإعاقة الب�شرية

»سيفا ٢٠٢٢« ينطلق بتنظيم من »الصيدلية«
مب�ضاركة 54 معر�ضًا وبح�ضور  35 متحدثًا ..

وحدة ابتكار تقنية المعلومات


