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معرض لـ «يوم التأسيس» ..اليوم

كتب :فهد الفليج
حتيي جامعة امللك �سعود� ،صباح اليوم  26رجب
1443هـ املوافق  27فرباير2022م ،احتفاالً مبنا�سبة
ذكرى «يوم الت�أ�سي�س» حتت �شعار يوم بدينا واملعر�ض
امل�صاحب ،والتي ت�شرف عليها عمادة �ش�ؤون الطالب،
وذلك يف البهو الرئي�سي.وي�شارك يف هذا االحتفاء
الكبري العديد من اجلهات من داخل وخارج اجلامعة
مثل «دارة امل��ل��ك عبدالعزيز ،هيئة تطوير بوابة
الدرعية ،مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة

العربية وح�ضاراتها ،مركز امللك عبدالعزيز للخيل
العربية الأ�صيلة بوزارة البيئة واملياه والزراعة ،جمعية
حرفة التعاونية،كلية العمارة والتخطيط» .وي�شتمل
املعر�ض امل�صاحب على �أكرث من � 10أركان ،مثل ركن
«العلم» ويعر�ض تاريخ الراية والعلم وفقاً ملا �صدر
من دارة امللك عبدالعزيز ،ركن «الأندية الطالبية»،
ركن«املخطوطات والكتب» ،ركن «هيئة تطوير بوابة
الدرعية» وي�ستعر�ض خمطوطات و�صور قدمية لتاريخ
الدرعية عا�صمة ال��دول��ة ال�سعودية الأوىل ،وركن

«مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية»
وي�ستعر�ض م�ؤلفات وخمطوطات عن تاريخ الت�أ�سي�س،
ورك��ن «دارة امللك عبدالعزيز» ،ورك��ن «مركز امللك
عبدالعزيز للخيل العربية الأ�صيلة» وي�ستعر�ض فيه
تاريخ اخليل العربية ودورها يف الت�أ�سي�س وا�ستعرا�ض
ف�صائلها ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة عدد من اخليالة
بالزي الرتاثي ،وركن «جمعية حرفة التعاونية» ويتناول
احلرف التقليدية القدمية واملنتجات احلرفية �أيام
الت�أ�سي�س مثل الغزل وال�سدو واخلو�ص ،وركن «كلية

العمارة والتخطيط» ،وركن «ال�صور الفوتوغرافية»
مل��وه��وب��ي وم��وه��وب��ات اجل��ام��ع��ة وي��ت��م ع��ر���ض �صور
ملواقع تاريخية وتراثية ،وركن «اجلدارية» ،والعر�ضة
ال�سعودية.
هذا و�سيتخلل احلفل كلمة ملعايل رئي�س اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،احتفاءاً بهذه املنا�سبة ،وتكرمي
الطلبة الفائزين مب�سابقة «عراقة» ،بالإ�ضافة �إىل
عر�ض مرئي عن يوم الت�أ�سي�س ،و�إلقاء ق�صيدة بهذه
املنا�سبة.

«طبية الملك سعود» تحصل على «اعتماد جمعية قاع الجمجمة األمريكية»
للتعاون يف جمال البحث والتطوير واالبتكار..

مذكرة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وقعت جامعة امللك �سعود م�ؤخراً
م���ذك���رة ت���ع���اون م���ع م��دي��ن��ة امل��ل��ك

عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعاون
يف جمال البحث والتطوير واالبتكار،

ومثل اجلانبان يف توقيع االتفاقية
رئي�س اجلامعة الدكتور ب��دران بن

عبدالرحمن العمر ،ورئي�س املدينة
الدكتور منري بن حممود الد�سوقي،
بح�ضور وك�ل�اء اجل��ام��ع��ة وبع�ض
عمداء الكليات يف اجلامعة.
وت ��أت��ي ه��ذه االتفاقية انطال ًقا
م��ن م�س�ؤوليات اجلامعة واملدينة
امل�شرتكة جت��اه املجتمع وم��ا يلزم
م��ن ال�سعي �إىل حتقيق التكامل
ب�ين اجل��ه��ت�ين ,للرفع م��ن م�ستوى
ال�برام��ج والأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي تخدم
تنمية الإن�سان وحتافظ على �صحته
اجليدة ورفاهيته و�ضمن م�س�ؤولية
اجلامعة يف حتقيق ر�سالتها العلمية
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،وذل�����ك م���ن خ�لال
تقدمي �أحدث الأبحاث والدرا�سات
يف جميع امل���ج���االت وف���ق �أف�ضل
املمار�سات احلديثة والعاملية.
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التقديم على برامج الدراسات العليا
االعتيادية ..اليوم
�أعلنت عمادة الدرا�سات العليا عن بدء التقدمي على برامج الدرا�سات
العليا االعتيادية بجامعة امللك �سعود للعام اجلامعي 1444هـ2022/م
ابتدا ًء من اليوم الأحد 1443/7/26هـ املوافق 2022 /2/27م ،وحتى
يوم االثنني 1443/8/11هـ املوافق 2022/3/14م.
هذا و�أك��دت العمادة عن �إتاحة برامج درا�سات عليا م�ستحدثة للعام
اجلامعي 1444هـ والتي ميكن التقدمي عليها خالل فرتة التقدمي احلالية،
ولالطالع على جميع الربامج و�شروط القبول من خالل الرابط التايل:
 ،https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836على
�أن يكون التقدمي من خالل بوابة القبول على الرابط https://dgs.ksu.
edu.sa
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جامعة الملك سعود تستقبل وفدًا من جامعة الملك
عبدالله للعلوم والتقنية

كتبت� :أ�سماء الدو�سري
ا�ستقبل وكيل جامعة امللك �سعود
الدكتور عبداهلل ال�سلمان م�ؤخراً،
وف����داً م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل
للعلوم والتقنية «كاو�ست» ،يتقدمهم
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور لوران�س
كارين.
ت��رك��زت امل��ب��اح��ث��ات ح���ول �سبل
ال��ت��ع��اون ب�ين ال��ط��رف�ين يف ك��ل ما
من �ش�أنه خدمة العملية التعليمية
واجلودة والبحث العلمي
ح�ضر اللقاء وكيلة جامعة امللك
�سعود ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
غ���ادة بنت عبدالعزيز ب��ن �سيف،
وكيل جامعة امللك �سعود للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احلميزي.

وفد من طلبة برنامج المتفوقين والموهوبين يزور
معرض بينالي الدرعية

كتبت� :سارة ال�سويداء
زار وفد من طلبة برنامج املتفوقني
واملوهوبني مب�سار املوهوبني ،يوم
الإث��ن�ين  6رج��ب 1443هـ معر�ض
ب��ي��ن��ايل ال��درع��ي��ة للفن املعا�صر،
برفقة الأ�ستاذة �أروى القحطاين،
والأ�ستاذة خولة العبديل ،وكان يف
ا�ستقبالهم الأ�ستاذ يا�سر الدو�سري
والأ�ستاذ في�صل ال ُعمري والأ�ستاذة

منرية اليامي.
بد�أت اجلولة بعمل الفنانة دانة
ع��ورت��اين ب��ع��ن��وان «ال���وق���وف على
�أطالل حلب» ،بعد ذلك توجه الوفد
�إىل املعر�ض حيث �شمل العديد من
الأرك���ان ،مثل رك��ن تتبع احلجارة،
وعمل ربيع ال�صحراء للفنان حممد
ال�����س��ل��ي��م ،ب��ع��د ذل���ك ت��وج��ه ال��وف��د
للمعر�ض املرئي ال��ذي جاء بعنوان
«الرق�ص ب�شكل �أكرث لطفاً» للفنان

ول��ي��ام ك��ن�تري��دج ،بعد ذل��ك انتقل
الوفد ملعر�ض ال�شخ�صيات للفنان
وانغ لويان.
وت���وج���ه ال���وف���د �إىل ع���دد من
�أرك���ان املعر�ض كركن نيجاتيف ال
�أكرث للفنانة �شادية عامل ،والر�سم
على اخل�شب واحل��ري��ر «ب��ارف��ان»
للفنانة منرية مو�صلي ،وجمموعة
املن�صورية للفنان عبداهلل حما�س،
ولوحة جدارية مكونة من  20لوح

خ�شبي بعنوان جدل للفنان مهدي
اجلريبي� ،أو�سائط متعددة بعنوان
ر�ؤو�س للفنان في�صل �سمرة ،و�أعمال
ال��ف��ن��ان ب��ي�تر م��ول��ي��ن��دوا )ل��وح��ات
زيتية(.
اث��ر ذل��ك انتقل ال��وف��د ملعر�ض
البث املتزامن لـ 26قناة يف نهاية
ع���ام  1999للفنان ج���اجن بيلي،
وت��وج��ه بعدها ال��وف��د �إىل جم�سم
ع�بر امل����ر�آة «ب��ري��ك الب وم��ام��اف��و
تو ج��رام��ا» للأخوين عبدالرحمن
وت��رك��ي ق����زاز ،ث��م م��ع��ر���ض ���ص��ورة
فوتوغرافية وطبعات ب�أبعاد خمتلفة
ب��ع��ن��وان «تبيي�ض �أم��ري��ك��ا» للفنان
�أ�سامة �أ�سعيد ،كما �أطلعوا على
عمل تركيبي من ثمان ا�سطوانات
ورقية لعر�ض فيديو رباعي القنوات
للفنانة دان��ي��ة ال�����ص��ال��ح ،وغ�يره��ا
ال��ك��ث�ير م��ن الأق�����س��ام والأع���م���ال،
وان��ت��ه��ت ال���زي���ارة ب��ت��ق��دمي ال�شكر
اجلزيل جلميع امل�س�ؤولني باملعر�ض
على ح�سن اال�ستقبال واملعلومات
الإثرائية التي مت تقدميها.
ت ��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة �إىل تو�سيع
مدارك الطلبة ورفع �سقف الطموح
لديهم باملعرفة للعلوم اجل��دي��دة
وا�ستقطاب �أفكار حديثة بالفنون
وغريها.

«الطلبة الرياضيين مزدوجي المهن»
في محاضرة
نظمت وحدة الإر�شاد الأكادميي بكلية علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين م�ؤخراً حما�ضرة علمية بعنوان «الطلبة الريا�ضيني مزدوجي
املهن»،حتدث فيها الدكتور حممد بن �سعد الدو�سري ،و الدكتورة
اميان ر�شاد.
ويف التفا�صيل� ،أو�ضح �ضيف اجلزء الأول من املحا�ضرة الدكتور
حممد بن �سعد الدو�سري �أنه مع وجود امل�س�ؤوليات االكادميية،
بالإ�ضافة �إىل التدريبات الريا�ضية اليومية واملع�سكرات املتكررة
واالختبارات الدرا�سية �سيكون هناك حتديات يف �إدارة الوقت
تواجه الطلبة الريا�ضيني لتحقيق التوازن الالزم ول�ضمان حتقيق
�أهدافهم املختلفة ،م�شرياً �إىل وجود م�شاريع بحثية مو�سعة حول
هذه التحديات وكيفية م�ساعدة الطلبة الريا�ضيني على مواجهتها
عرب ا�سرتاتيجيات الدعم املختلفة يف مراكز البحث املتخ�ص�صة
والتي ي�شرف عليها متخ�ص�صني يف علوم الريا�ضة وعلم النف�س
واالجتماع يف معظم اجلامعات يف �أوروبا وامريكا وا�سرتاليا.
بعد ذلك �أكدت �ضيفة اجلزء الثاين من املحا�ضرة الدكتورة اميان
ر�شاد �إىل �أهمية حتقيق عوامل الدعم الأكادميي و�أبرزت اجلوانب
املرتبطة مب�ستقبل الريا�ضة الن�سائية يف اململكة وخ�صو�صية التعامل
معها يف هذا اجلانب .كما مت ا�ستعرا�ض �أبرز النماذج على امل�ستوى
املحلي والعربي وال��دويل والتي ا�ستطاعت ان تتميز يف امليادين
الريا�ضية وكذلك يف القاعات الدرا�سية.
هذا وقد عرب املحا�ضرين عن �شكرهم لعميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين ،والوكاالت والوحدات املخت�صة بدعم الطالب على
جهودهم يف �إبراز مو�ضوع املحا�ضرة ،وكذلك للطالب والطالبات
احلا�ضرين يف اللقاء على حر�صهم كريا�ضني «العبني ،حكام،
مدربني» على خدمة جامعة امللك �سعود والوطن يف املجال الريا�ضي
و�إب���راز م�ستوى ت�أهيلهم الأك��ادمي��ي عرب حتقيق ال��ت��وازن ال�لازم
لنجاحهم يف حياتهم املهنية .ويف اخلتام �أو�صى املحا�ضرين ب�أهمية
�إن�شاء مركز مرجعي متخ�ص�ص لتقدمي خدمات الدعم الالزمة للطلبة
الريا�ضيني وم�ساعدتهم على حتقيق �أهدافهم الريا�ضية والأكادميية
واملبادرة ب�إيجاد تنظيم ي�ساهم يف اال�ستفادة من خرباتهم م�ستقب ً
ال
يف تخ�ص�صات الكلية خ�صو�صاً واجلامعة ب�صفة عامة.
هدفت املحا�ضرة �إىل �إب��راز امل�ستجدات العلمية احلديثة فيما
يتعلق بدرا�سة الطرق والو�سائل امل�ساعدة يف حتقيق التوازن للطلبة
الريا�ضيني يف جوانب املتطلبات الأكادميية والريا�ضية واحلياة
االجتماعية اخلا�صة

فعاليات تثقيفية بكلية التربية

�أقامت كلية الرتبية م�ؤخراً عدة فعاليات ،متثلت يف لقاء تعريفي
للطالبات امل�ستجدات للف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي
1443هـ ،برعاية وكيلة الكلية الدكتورة �سارة بنت عبد املح�سن بن
�سعيد ،ووكيلة الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتورة عفاف بنت �سامل
املحمدي ،كما قدم ق�سم الرتبية الفنية يوم الثالثاء 1443/7/7هـ 
بالتعاون مع املركز الرتبوي بكلية الرتبية برناجماَ تدريبياً بعنوان
«تطبيقات قيا�س املخرجات للمقرر الدرا�سي» قدمتها الدكتورة �شذا
بنت ابراهيم الأ�صقة.
فيما قدم ق�سم الرتبية اخلا�صة يوم االربعاء 1434/7/8هـ
فعالية التعليم اجلامعي للطلبة ذوي الإعاقات الفكرية ،والتي �ألقتها
الدكتورة نوف النعيم ،كما نظمت وكالة الدرا�سات العليا والبحث
العلمي يوم االربعاء 1443/7/8هـ فعالية رحلة الدكتوراة قدمها
كال من الدكتورة دالل الفقيه ،الدكتورة رنا الغامدي ،الأ�ستاذة غادة
الدغماين
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اتفاقية تعاون بين «العلوم» وشركة المدارس المتقدمة
كتبت� :سمية الفريح
نيابة ع��ن معايل رئي�س جامعة
امللك �سعود وقع عميد كلية العلوم
الدكتور زيد بن عبد اهلل العثمان،
يوم الأحد 1443/7/12هـ املوافق
2022/2/13م ،اتفاقية تفاهم مع
�شركة امل��درا���س املتقدمة ،ومثلها
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الدكتور
عبد الرحمن بن �سعد احلقباين،
ب��ح�����ض��ور وك��ل�اء ال��ك��ل��ي��ة ور�ؤ����س���اء
ووكيالت الأق�سام الأكادميية.
ويف ب���داي���ة ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة
رحب عميد كلية العلوم د.العثمان
ب�ضيوف جامعة امللك �سعود ،مبيناً
ان هذه املذكرة ت�أتي ا�ستجابة لر�ؤية
اململكة العربية ال�سعودية 2030
لتحقيق مبد�أ التعاون امل�شرتك بني
اجلامعات باعتبارها بيوت خربة
وم�صدر لتخريج ك��ف��اءات علمية،
تخدم �سوق العمل واجلهات اخلا�صة
التي ت�ساعد يف تدريب اخلريجني

لاللتحاق ب�سوق العمل.
و�أع��رب د.العثمان عن �أمله ب�أن
ت��ك��ون ه���ذه امل���ذك���رة نقطة حت��ول
لتحقيق �أع��ظ��م ا���س��ت��ف��ادة ممكنة
للكلية و�شركة املدار�س املتقدمة مبا
يحقق ر�ؤية .2030
م��ن جهته �أب���دى رئي�س جمل�س

اح��ت��ف��ت ك��ل��ي��ة �إدارة الأع���م���ال
م�ؤخراً ،بتكرمي ط�لاب وطالبات
الكلية املتفوقني عن العام اجلامعي
١٤٤٢ه�����ـ ،وذل���ك ب��ح�����ض��ور عميد
ك��ل��ي��ة �إدارة الأع����م����ال ال��دك��ت��ور
ب�سام ب��ن ع��ب��داهلل الب�سام ووك�لاء
الكلية ور�ؤ���س��اء ووكيالت الأق�سام
الأكادميية وعدداً من �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
ب���د�أ احل��ف��ل ب ��آي��ات م��ن ال��ق��ر�آن
الكرمي ثم القى وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة والتعليمية ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن ال�شمري كلمة بهذه
املنا�سبة والتي �أ�شاد فيها بامل�ستويات

العلمية املتميزة للطالب والطالبات
املتفوقني  ،م�شرياً �إىل �أن كلية �إدارة
الأعمال تفخر بتخريج الكثري من
القيادات والكفاءات الوطنية.

�إدارة ���ش��رك��ة امل���دار����س املتقدمة
�سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم ،التي
تعد �أمنوذج عمل بني القطاع العام
يف التعليم وقطاع التعليم العايل،
مقدماً �شكره ملعايل رئي�س اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر ،على توثيق
توثيق هذه املذكرة.

ت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة �إىل تعزيز
التعاون امل�شرتك بني الطرفني يف
 17ب��ن��داً ،مت�ضمنة جم��ال البحث
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ط�لاب وامل��ت��ف��وق�ين يف
اجلوانب العلمية يف �شركة املدرا�س
املتقدمة ،وتدريب الطالب واملعلمني
يف الريا�ضيات والفيزياء والأحياء
والكيمياء وجميع ال��ع��ل��وم ،ودع��م
وت�أهيل الطالب املتفوقني امل�شاركني
يف �أوملبياد العلوم ،وتنظيم رحالت
للطالب والطالبات لكلية العلوم،
وت��ق��دمي اال���س��ت�����ش��ارات العلمية،
وت��ق��دمي ع��رو���ض ت��دري��ب منتهي
بالتوظيف ملن�سوبي كلية العلوم
م��ن خريجي الكلية م��ن الطالب
والطالبات.
وف���ور نهاية توقيع االتفاقية،
اط��ل��ع ال���وف���د ع��ل��ى م���راف���ق كلية
ال��ع��ل��وم� ،شملت امل��ع��ر���ض ال��دائ��م
ل��ل��ع��ل��وم وم��ع��ر���ض ال��ف��ل��ك وال��ق��ب��ة
الفلكية.

كلية إدارة األعمال تكرم الطلبة المتفوقين والمتفوقات

�إث��ر ذل��ك حت��دث الطالب نايف
ال�سويلم نيابة ع��ن زم�لائ��ه كلمة
الطلبة املتفوقني ،حيث �شكر فيها
عميد الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س

على جهودهم التي بذلوها يف ظل
جائحة كورونا والتحديثات امل�ستمرة
يف النظام التعليمي خالل اجلائحة.
بعد ذلك �ألقى عميد كلية �إدارة
االعمال الدكتور ب�سام الب�سام كلمة
الكلية وال��ت��ي ه��ن��أ فيها الطالب
والطالبات املتفوقني ،متمنياً لهم
دوام التميز والتفوق يف م�سريتهم
العلمية والعملية كما ق��دم �شكره
جلميع امل�شاركني واحل�ضور.
ويف نهاية احلفل قام عميد كلية
�إدارة الأعمال ووكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأكادميية والتعليمية بتقدمي دروع
التفوق للطالب والطالبات.

أخبار
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تدشين برنامج الدبلوم اإلكلينيكي
في تمريض الصحة النفسية
ّ
د�شنت كلية التمري�ض بالتعاون مع املدينة الطبية اجلامعية
برنامج الدبلوم الإكلينيكي يف متري�ض ال�صحة النف�سية ,يوم الثالثاء
 14رجب 1443هـ املوافق  15فرباير 2022م برعاية عميدة كلية
التمري�ض الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد ،وح�ضور املدير التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باملدينة الطبية الدكتور فوزي بن فهد اجلا�سر.
يف بداية احلفل رحبت الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد باحل�ضور
و�شكرت القائمني على هذا الربنامج وعلى ر�أ�سهم املدير العام
التنفيذي للمدينة الطبية وحتدثت حول �أهداف الربنامج و�أهميته
بجانب الربامج الأكادميية ،مقدمة �شكرها للمدينة الطبية اجلامعية
ملا تقدمه من تعاون يف الربامج املهنية الطبية لرفع م�ستوى الرعاية
ال�صحية وتخريج كفاءات عالية من التمري�ض لتوفري رعاية امنة
وفعالة يف جمال ال�صحة النف�سية يف اململكة وال�سعي �إىل دعم
الربامج التخ�ص�صية الدقيقة حلملة البكالوريو�س.
م��ن جهته �أ���ش��ار امل��دي��ر التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية الدكتور
فوزي بن فهد اجلا�سر عن احتياج تخ�ص�ص التمري�ض للممر�ضني
ال�سعوديني ،حيث ت�صل ن�سبة االحتياج ملا يقارب  ، 45%م�ؤكداً
�أن القيمة احلقيقة للتمري�ض واملمر�ضني ظهرت خالل جائحة
فريو�س كورونا ،مقدماً �شكره للقائمني على هذا الربنامج ملا قدموه
للمجتمع ،ومتنياته لر�ؤية ثمار الربنامج يف القريب العاجل.
من جهته حتدث رئي�س ق�سم الطب النف�سي يف م�ست�شفى امللك
خالد اجلامعي الدكتور فهد الع�صيمي حول فائدة الربنامج للمدينة
الطبية والقطاع ال�صحي يف اململكة م�شرياً ب�أن �أحد �أهم �أ�سباب
ع��دم توفر الأ���س��رة الكافية للمر�ضى النف�سيني هو ع��دم وجود
ممر�ضني متخ�ص�صني يف هذا املجال.
وقال مدير الإدارة العامة ل�ش�ؤون التمري�ض يف املدينة الطبية
الأ�ستاذ يو�سف ال�شمالين ب�أن تد�شني برنامج الدبلوم الإكلينيكي
لتمري�ض ال�صحة النف�سية يعترب يوم عظيم يف تاريخ التمري�ض حيث
ي�صب يف حت�سني جودة الرعاية التمري�ضية للمر�ضى يف ق�سم الطب
النف�سي ويدعم ا�ستقطاب الكوادر الوطنية يف تخ�ص�ص متري�ض
ال�صحة النف�سي
وحتدثت رئي�سة ق�سم التمري�ض وال�صحة النف�سية الدكتورة �سهام
بنت من�صور اليو�سف عن مدى �أهمية الربنامج للمجتمع و�أهمية
االرتقاء بالرعاية ال�صحية النف�سية والعقلية يف اململكة متا�شياً
مع تقدم التعليم العاملي بالتخ�ص�صات املنفردة لل�سعي لرفع جودة
الرعاية وتغطية الفجوة احلا�صلة للتمري�ض النف�سي والعقلي يف
اململكة.
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جامعة شقراء تكتشف تركيبة
فعالة لعالج السرطان

جنح فريق بحثي يف جامعة �شقراء ،يف اكت�شاف تركيبة معتمدة على
م�ستخل�ص طبيعي �أثبتت فاعليتها يف عالج ال�سرطان.
وقالت د .وعد العتيبي ،باحثة و�أ�ستاذ م�ساعد يف الكيمياء احليوية
جامعة �شقراء� ،إن فكرة البحث نتجت من االهتمام بتقنية النانو
وعالجات ال�سرطان ،م�ضيفة �أن امل�شروع البحثي مت دعمه من قبل
وكالة البحث واالبتكار ،حتت مظلة برنامج متويل امل�شروع امل�ؤ�س�سي،
التابع لوزارة التعليم و�أ�ضافت «العتيبي»� ،،أن البحث ركز على حت�سني
فاعلية عقار لعالج ال�سرطان ،ع��ن طريق ت�صميم نظام تو�صيل
نانومرتي معتمد على زي��ت عطري م�ستخل�ص من نبات «اجلعدة»
مبنطقة الريا�ض ،م�شرية �إىل �أن الفريق عمل على عدة �أنظمة لدرا�سة
اخل�صائ�ص الفيزيائية والرتكيب الكيميائي للزيت كم�ضاد لل�سرطان.
وتابعت« :اخرتنا بعد ذل��ك �أف�ضل �صيغة من ه��ذه امل�ستحلبات،
وبعدها مت حتميل عقار الأوج��ز الوبالتني عليها ودر�سنا خ�صائ�صه
الفيزيائية ،وبعدها انتقلنا لتقييم الن�شاط امل�ضاد لل�سرطان لهذه
ال�صيغة يف املعمل ،وثبت فاعليتها» .وا�ستطردت« :نحن الآن يف مرحلة
التجارب الأولية على اخلاليا املعملية املعزولة ،ونتطلع خالل املرحلة
املقبلة لإج��راء جت��ارب على احليوانات احلية ،وتف�سري �سلوك هذه
امل�ستحلبات كم�ضادات لل�سرطان ،وتف�سريها على امل�ستوى اجلزيئي
داخل الكائن احلي».

جامعة «كاوست» تستضيف
تحدي األفكار بحضور  94مشاركًا
من  18جامعة

ا�ست�ضافت جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية «كاو�ست» حدث
حتدي الأفكار « »KAUST Igniteبال�شراكة مع وزارة احلج والعمرة،
وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة « ،»SWCCوال�شركة ال�سعودية
لهند�سة و�صناعة الطريان « »SAEIيف الفرتة من � 10إىل  12فرباير
 .2022ومت ت�صميم هذا احل��دث لإتاحة الفر�صة لطلبة اجلامعات
ال�سعودية لطرح �أفكارهم وحلولهم املبتكرة لبع�ض من �أكرب الق�ضايا
الإقليمية والعاملية ،مت�سلحني بتفكريهم الريادي والإبداعي وخربتهم
التعليمية و�شغفهم بحل امل�شكالت .وقال هتان �أحمد ،مدير مركز ريادة
الأعمال يف كاو�ست« :يبد�أ كل حدث يف حتدي الأفكار ب�س�ؤال ب�سيط:
كيف نطور حلولاً ميكن �أن تغري العامل؟ نحن حمظوظون جدًا ب�شراكة
وزارة احلج والعمرة وال�شركة ال�سعودية لهند�سة و�صناعة الطريان
وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة يف ت�صميم التحديات الرئي�سية
لهذا احل��دث ،وتوفري فر�ص التوجيه والإر���ش��اد ،لقد مل�سنا م�ستوى
مله ًما من االبتكار يف هذه الأيام القليلة؛ الأمر الذي منحنا جمي ًعا �أملاً
ريا يف امل�ستقبل» .و�شارك  94طال ًبا وطالبة من �أكرث من  18جامعة
كب ً
�سعودية يف هذا التحدي ،وكان بع�ضهم من خريجي دورة «مغامرات
ريادة الأعمال» التدريبية التي �أقيمت حدي ًثا يف كاو�ست عرب الإنرتنت.
ومت توزيع الطلبة يف فرق مكونة من خم�سة �أفراد بح�سب مهاراتهم
الفردية وخلفياتهم الأكادميية ،ثم عر�ضت عليهم حتديات واقعية
تواجه القطاع ال�صناعي يف اململكة العربية ال�سعودية.
وا�ستطاع الطلبة تقدمي �أفكار �أ�صلية متميزة �شرحوا فيها عمليات
التفكري اخلا�صة بهم ،وخطوات حلولهم و�أثرها الإيجابي على العامل،
وتوا�صل كاو�ست التزامها بدفع عجلة االبتكار وتطوير بيئة ريادة
الأعمال ودعم التحول االقت�صادي يف اململكة العربية ال�سعودية من
خالل براجمها التي تدعم الأفكار الواعدة واملبتكرة ،والتي تخرج
منها �أكرث من  24,000مبتكر ومبتكرة من فئة ال�شباب ،ف�ضلاً عن
برامج ت�سريع امل�شاريع وال�شركات النا�شئة التي �ساهمت بتخريج 325
�شركة نا�شئة ت�ساهم يف معاجلة حتديات املناخ والأمن الغذائي واملائي
والطاقة واال�ستدامة.

العدد  - 1425الأحد  26رجب 1443هـ املوافق  27فرباير 2022م

بالتعاون مع هيئة الزكاة وال�رضيبة واجلمارك

استحداث ماجستير العلوم في المحاسبة
والضرائب في جامعة األميرة نورة

ا�ستحدثت جامعة الأم�يرة نورة
بنت عبدالرحمن ،ممثلة يف عمادة
الدرا�سات العليا ،برنامج ماج�ستري
«العلوم يف املحا�سبة وال�ضرائب»،
بالتعاون مع هيئة الزكاة وال�ضريبة
واجلمارك.

يُعد الربنامج الأول من نوعه يف
اجلامعات ال�سعودية ،ويبد�أ التقدمي
عليه م��ن  13ف�براي��ر وح��ت��ى 13
مار�س املقبل.
وي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل تلبية
احتياجات �سوق العمل م��ع زي��ادة

االح��ت��ي��اج امل��ح �لّ��ي �إىل خمت�صني
يف جم��ال املحا�سبة وال�����ض��رائ��ب،
ومت���ك�ي�ن اخل��ري��ج�ين م���ن تطبيق
امل��ع��رف��ة املتخ�ص�صة وامل��ه��ن��ي��ة يف
املحا�سبة والت�شريعات ال�ضريبية،
وتعزيز القيادة والقيم وامل�س�ؤولية

االجتماعية يف خمتلف الق�ضايا
املحا�سبية وال�ضريبية.،كما ي�ساعد
ال�برن��ام��ج اخلريجني على اجتياز
ال�����ش��ه��ادات املهنية يف املحا�سبة
وال�������ض���رائ���ب ،وب���ن���اء ���ش��راك��ات
م�ستدامة حمل ًيا وعامل ًيا مع اجلهات
املتخ�ص�صة مب��ج��االت املحا�سبة
وال�ضرائب.
ويُ��ع��د ال�برن��ام��ج �إ���ض��اف��ة علمية
مهنية يف جمال املحا�سبة وال�ضرائب،
ت�سهم يف تنمية القدرات واخلربات
العلمية املحا�سبية وال�ضريبية لدى
العاملني يف املجال بقطاعيه العام
واخلا�ص.
وي�أتي ا�ستحداث هذا الربنامج
ام���ت���دادًا الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون التي
وقعتها جامعة الأم�ي�رة ن��ورة بنت
ع��ب��دال��رح��م��ن م���ع ه��ي��ئ��ة ال���زك���اة
وال�ضريبة واجلمارك الهادفة �إىل
تطوير برامج يف الدرا�سات العليا يف
مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ستري
وت�أهيل الطلبة للعمل يف جماالت
الزكاة وال�ضرائب.

جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية لترخيص 3
براءات اختراع ألحد مصانع األدوية المحلية
وقعت جامعة امللك عبدالعزيز
م�ؤخرا ،اتفاقية ترخي�ص مع �أحد
م�����ص��ان��ع الأدوي�����ة امل��ح��ل��ي��ة تهدف
لرتخي�ص ث�لاث��ة ب����راءات اخ�ت�راع
متلكها اجلامعة للم�صنع  ،و�ستمكن
ه��ذه االتفاقية امل�صنع م��ن البدء
يف تطوير وت�صنيع وت�سويق هذه
املنتجات.
و�أو���ض��ح معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن عبيد
اليوبي� ،أن االتفاقية تعك�س حر�ص
اجلانبني على م��واءم��ة خمرجات
البحث العلمي وتطويره وترخي�صه
مل��ا ي��خ��دم اح��ت��ي��اج��ات ال�صناعات
ال��دوائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د �إح����دى �أه��م
ركائز ر�ؤي��ة اململكة  ،2030ومتثل
مظهراً من مظاهر اهتمام اجلامعة
بتطوير عالقات و�شركات متميزة
م��ع قطاعات ال�صناعة واملجتمع
وامل�������ش���ارك���ة يف �إن����ت����اج امل��ع��رف��ة

وجتديدها وتطويرها.
م��ن جانبه ع��د وك��ي��ل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
الدكتور �أم�ين بن يو�سف نعمان،
االتفاقية منوذجاً للتعاون املثمر

بني اجلامعة والقطاع ال�صناعي،
مم��ا ي��ع��زز م��ن ر���ص��ي��د اجل��ام��ع��ة
الأك��ادمي��ي والبحثي يف اململكة،
�إىل جانب اال�ستفادة م��ن البنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة والإم���ك���ان���ات البحثية

والقدرات الب�شرية التي متتلكها
اجلامعة من �أجل تعزيز االقت�صاد
امل��ع��ريف ون��ق��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة لتحويل
الأب����ح����اث مل��ن��ت��ج��ات ذات ع��ائ��د
اقت�صادي و�أثر جمتمعي.

جامعة الملك خالد تستعد إلطالق مسارات للتعلم المرن

�أ�صدر رئي�س جامعة امللك خالد
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي،
قراراً ادار ّياً ين�ص على ت�شكيل جلنة
دائمة تُعنى مب�سارات التعلم املرن،
لتحقيق دور اجل��ام��ع��ة يف تطوير
م�سارات تعليمية حديثة ت�سهم يف

�إعداد كوادر �سعودية مناف�سة عامل ّياً.
و�أو�ضح رئي�س جامعة امللك خالد،
عزم اجلامعة على تقدمي م�سارات
ابتكارية مرتبطة باحتياجات �سوق
ال��ع��م��ل ،ت��ه��دف م��ن خ�لال��ه��ا �إىل
حتقيق التكامل بني املعرفة واملهارة

للطالب والطالبات وكافة من�سوبي
اجلامعة بال�شراكة مع جهات حملية
وعاملية ،لتطوير املهارات الأ�سا�سية
ومهارات امل�ستقبل.
و�أك����د رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة
مل�����س��ارات التعلم امل���رن باجلامعة

ال��دك��ت��ور ���س��امل ال��ع��ل��ي��اين ،حر�ص
اللجنة على ا�ستحداث م�سارات
علمية وم��واد نوعية حديثة تتميز
ب��امل��رون��ة وال�����س��رع��ة ،ل��ل��ت��وا�ؤم مع
متطلبات ���س��وق العمل املتجددة،
�إ�ضافة �إىل التطور التقني واملعريف
ال�����ذي ي�����ش��ه��ده ال���ع���امل يف �شتى
امل��ج��االت ،الف��ت�اً �إىل �أن م�سارات
التعلم امل���رن تتمثل يف جمموعة
خم��ت��ارة م��ن ال��وح��دات التعليمية
تُبنى ح�سب االحتياج ،بحيث ت�صبح
م�ساراً تعليم ّياً متكام ً
ال يتمحور
حول املتعلم ،ويعتمد على املهارات
واحتياجات �سوق العمل .يُذكر �أن
وزارة التعليم� ،أطلقت خالل الفرتة
املا�ضية م��ب��ادرة خا�صة مب�سارات
التعلم امل��رن على امل�ستوى الوطني
ع�ب�ر امل��ن�����ص��ة ال��وط��ن��ي��ة للتعليم
الإلكرتوين .FutureX
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يوم ابتدينا

روى ن �� �س �ي � ُم ه� ��واه� ��ا ال � �ع� ��ذب وج � ��داين
ت� �ه � ُ�ب ب �ي�ن احل� �ن ��اي ��ا ال � �ع� ��وج ق� ��د خ�ف�ق��ت
�وب ال � ��ورى ط��وع �اً ل �ه��ا ملكت
�أ�� �س� � َرت ق �ل� َ
ك� � ��ل ال � �ق � �� � �ص� ��ائ� ��دِ ال ت� � � ��ويف ف �� �ض��ائ �ل �ه��ا
�إذا جت� � � َّل � ��ت وق� � � ��د ب � ��ان � ��ت م� �ب ��ا�� �س� � ُم� �ه ��ا
مت �ي �� � ُ�س يف ال � �ك� ��ونِ ت �� �س �م��و يف م �ن��ازل �ه��ا
زه � � � ��را ُء ع� �ل� �ي ��ا ُء ب ��اك ��ره ��ا احل� �ي ��ا وه �م��ت
ي ��ا �آي � ��ة احل �� �س� ِ�ن ي ��ا م� � ��ر�أى ال � �ب� ��دو ِر وي��ا
ال يفء �إال رب � � � � ��اكِ ال� ��� �س� �ح ��ر ُم� � � ّت� � � ِئ � ��داً
�وى وان� � � � ��داح يف ج� ��ذلٍ
ال � ��زه� � � ُر م � ��ال ج � � � ً
ي � ��وم اب �ت ��دي �ن ��ا ذرى الأجم� � � � ��ا ِد ت �ع��ر ُف �ن��ا
ذك � � ��رى ام� � �ت � ��دا ِد ع ��ري ��ق ن �� �س��ج وح��دت �ن��ا
ت� ��زه� ��و ب� �ن ��ا �� �ص� �ف� �ح� � ُة الأي � � � � � ��ا ِم ن��ا� �ص �ع � ًة
ب � �ي� ��ا�� �ُ�ض � � �س�ي��رة م ��ا�� �ض� �ي� �ن ��ا وح ��ا�� �ض ��رن ��ا
ع� � � ��زاً ورث� � �ن � ��اه م � ��ن �أج � � ��دادن � � ��ا غ ��ر� �س ��وا
ال� ��� �س ��اب� �ق ��ون وي � ��ذك � ��و الأف� � � � ��ق ذك � ��رهُ � � � ُم
الأك� � � ��رم� � � ��ون م � ��راق � ��ي امل � �ج� ��د غ��اي �ت �ه��م
ار�� � �س � ��وا ع � �م� ��اد ال � �ع �ل�ا م � ��ن ك � ��ل ب� ��اه� ��ر ٍة
ق� �م ��م ال� � �ع � ��وايل �أط � � � � ��واد ال� �ن� �ه ��ى ب �ل �غ��وا
ج ��اب ��وا ال �غ �ي��اه��ب وال� �ه� �ي� �ج ��ا ُء َت��ر َه �ب �ه��م
ورف � � � � ��رف ال � � �ع � � � ُز وال� � �ت � ��وح� � �ي� � � ُد راي� �ت� �ن ��ا
و�أ�� � �ش � ��رق ال� ��� �ص� �ب� � ُح يف ال � �ب � �ي ��داء �آن �� �س �ه��ا
ه � ��ي امل� � �ل� ��ا ُذ ل� ��� �ش ��رق الأر� � � � ِ� � ��ض ق ��اط� �ب� � ًة
ن� �ح � ُ�ن ال � �ف� ��داء ل �ه��ا الأرواح ن��رخ���ص�ه��ا
وت� � �ظ � ��ل ت� ��� �س� �م ��و ب� � �ع � ��ون اهلل يف �أن� � � � ٍ�ف

قصيدة

ن �ق ��� ٌ�ش ع �ل��ى ال �ق �ل� ِ�ب يف ت �ي �ج��ان � �ش��ري��اين
ب � �ج� ��وان � �ح� ��ي وه� � �م � ��ت ك � ��رن � �ي � � ِ�م ت� �ه� �ت ��انِ
ب � ��احل � � ِ�ب ق � ��د �� �ش� �ي ��دت � � �ص ��رح � �اً ب �ب �ن �ي��انِ
ول � � � ��و �أف� � ��ا� � � �ض� � ��ت ب � � � � ��إط� � � � ��را ٍء وع� � ��رف� � ��انِ
ب� � ��� � �ش� � � ٌر ت� � �ب� � � َّل � ��ج م� � � ��ن د ٍر وم� � � ��رج� � � ��انِ
ت � �خ � �ت� � ُ
�ال ف� � � ��وق ال� �ث��ري� � ��ا �أو َج ك� � �ي � ��وانِ
يف ك � � ��ل �أف � � � � � ��قٍ ل � �ه � ��ا �أن� � � � � � � � ��دا ُء �أم � � � � � ��زانِ
�� �ش� �م� �� � ٌ�س ت � �ن�ي� ُ�ر دج � � ��ى ع� �ت� �م ��ات �أك� � � � ��وانِ
ي �ح �ي��ي ال� �ن ��واظ ��ر م � ��وج ال �ن �ف ��ل وال � �ب� ��انِ
وال� � � �ط� �ي � ُ�ر غ� � � ��رد ع� ��� �ش� �ق� �اً ب� �ي��ن �أف � � �ن� � ��انِ
ت � � ��اري � � � ُخ ف� � �خ� � � ٍر ب � � � ��دار ال � � �ع � � � ِز �أوط � � � ��اين
ت ��أ� �س �ي ����س جم � ��دٍ �أ� � �ص � �ي ��لٍ ع � ��ايل ال �� �ش ��انِ
ف � �خ� ��راً ت �� �س ��ام ��ى مب� � ��اء امل� ��� �س � ِ�ك م � � ��زدانِ
م � ��واق � ��ف ال� ��� �س� �ب ��قِ ال ت� �خ� �ف ��ى لإن� ��� �س ��ان
م� � ��ن امل � � �ع� � ��ايل � � �ص � �ن� ��وف � �اً دان ق� � �ن � ��وانِ
ب �ي �� ��ض ال � ��وج � ��وه ل � �ي � � ٌ
�وث ُغ� � ��ر � �ش �ج �ع��انِ
�اب ب � � � � � � ٌ
غ � � �ي� � � ٌ�ث وغ � � � � � � ٌ
�ارق �آنِ
�وث �� � �س� � �ح � � ٌ
يف ال �ف �� �ض��ل واجل� � � ��ود � � �ش � ��أ ٌو ب� � � ��اذ ٌخ داين
ن � ��ال � ��وا ال �ط �ل �ي �ع ��ة ج� � � � ��ادوا ك � ��ل م � �ي� ��دانِ
ع � � � �دّوا � � �ص� ��روف ال� ��دن� ��ا وع � �ل� ��وا ب � ��إمي� ��انِ
خ � � �ف� � ��ا َق �أخ� � ��� � �ض� � � َر يف �آف� � � � � ��اق �أوط� � � � ��اين
وا�� �س� �ت ��وط ��ن الأم � � � � ُ�ن ت �� �س �ل �ي �م �اً ب � ��إذع � ��انِ
ن � � � ��و ُر ال� � �ع � ��روب� � � ِة �� �ش� �م� �� � ٌ�س ب �ي��ن ب � �ل � ��دانِ
راقٍ و ُم � � � � � � � � � َّران
ن� � � � � � � � ��ذو ُد ع� � �ن� � �ه � ��ا ب � � � � �ب � � � � � َّ
ع � �م � ��راً م � ��دي � ��داً ع � ��زي � ��زاً ط� � ��ول �أزم � � � ��انِ
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الرأي
يوم التأسيس..
لحظة فارقة

ميثل يوم الت�أ�سي�س حلظة
فارقة ونقطة حتول يف و�ضع
اللبنات الأوىل لدولة تت�سامق
بالتوحيد وال��ع��زم وال��ه��م��ة،
واالنطالقة الأوىل للطموح
الوثاب والنه�ضة التي نعي�شها
ال���ي���وم يف وط����ن ا���س��ت��ط��اع
م�ؤ�س�سية م��ن جمع القلوب
املتنافرة ،لبناء وطن مزدهر
ب�أبنائه ذات ج��ذور را�سخة،
وح�����ض��ارة ب��اذخ��ة ،وحا�ضر
زاهر بالإجنازات ،وم�ستقبل
أ.د .خالد فودة
واعد باخلري ب�إذن اهلل.
ث�لاث��ة ق���رون م�ضت منذ
انطلقت همم الرجال بكل ما ميتلكون من �إمي��ان وعزمية
لت�أ�سي�س �صرح دولة قوية مكتملة الأرك��ان حتمل كل معاين
املجد والرفعة والبطوالت التي ُحفظت يف �سجالت التاريخ
أر�ض �شاء لها اخلالق �أن تكون عم ًقا �إقليم ًيا ودول ًيا اليوم.
ل ٍ
�إن الإعالن عن هذا اليوم ،واالحتفاء به �إعالناً من القيادة
الر�شيدة ب�صنائع الرجال وبطوالتهم واجلهود التي بذلها
ال��ق��ادة امل�ؤ�س�سون لرت�سيخ ه��ذا الكيان العظيم ،واهتمام
القيادة بعمقها وعراقتها وبحا�ضرها وم�ستقبلها ،وهي ذكرى
ٍ
�شعارات جامعة لأبناء
مهمة للذاكرة الوطنية ال�سعودية ،يحمل
اململكة جُت ّ�سد اللحمة الوطنية والقيم والعادات الأ�صيلة،
واالعتزاز والفخر الذي تتوارثه الأجيال.
حفظ اهلل مملكتنا الغالية و حفظ قيادتنا و �أدام لنا العز
و الفخر
عميد كلية الطب

يوم التأسيس ..الستذكار
تاريخ المملكة العربية
السعودية

ت�أتي هذه املنا�سبة الغالية
ال���س��ت��ذك��ار ت��اري��خ ت�أ�سي�س
وطننا الغايل على يد الإمام
حممد بن �سعود  -رحمه اهلل
 منذ �أكرث من ثالثة قرون.والتي �أ�س�س بها كيان �شامخ
حقق بها الوحدة واال�ستقرار
وك��ذل��ك ت��وح��د فيها النا�س
وازده��روا وانت�شرت الثقافة
وال��ع��ل��م و�أ���ص��ب��ح��ت حينها
ال��درع��ي��ة ع��ا���ص��م��ة ال��دول��ة
ال�سعودية الأوىل.
سلمان المسند
�إنها ثالثة قرون من العز
والفخر والقيم امل�شرتكة التي
جمعتنا يف هذا الوطن فيه الرتابط والأ�صالة واملعرفه والفخر
والكرم والهمم جمتمعه كلها يف �شعب هذا الوطن املعطاء.
وي�أتي الهدف الرئي�س من يوم الت�أ�سي�س هو االحتفاء باالرث
الثقايف للتنوع وكذلك وف��اء ملن ا�سهم يف خدمة الوطن من
االئمة وامللوك ومواطنني.
�أدام اهلل عزها ،و�أمنها و�أمانها وقيادتها ودمت ياوطني
فخراً للم�سلمني على مر الع�صور والأجيال .
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يوم التأسيس  ...شاهد ومشهود
ي��وم الت�أ�سي�س �شاهد على احل���دث الأك�بر
لت�أ�سي�س ه��ذا الكيان الكبري الوا�سع الأرج��اء
امل�ترام��ي الأط���راف وم�شهود عرب ه��ذه العقود
املتلألئة بوهج التاريخ الطويل احلافل بالكفاح
والأحداث والأجماد والبطوالت والإجنازات .جاء
ي��وم الت�أ�سي�س لينقل معاين الفخر واحلما�س
والأ�صالة والعراقة وال�تراب��ط ل�شعب اجلزيرة
العربية وليعزز املثل والقيم واملعاين املرتبطة بهذه
ر�س ًخا لالعتزاز
املنا�سبة الوطنية الفريدة ،و ُم ِ ّ
ب���الإرث التارخي والعراقة التليدة والتما�سك
املجتمعي لهذه ال��دول��ة احلديثة املباركة .لقد
بد�أت انطالقة التوحيد والتمكني من البدايات
الأوىل لت�أ�سي�س الأم�ير حممد بن �سعود كيان
الدولة ال�سعودية الأوىل يف الدرعية لقرون ثالثة
خلت والتي كانت بلدانها و�أقاليمها ال تفت�أ قب ً
ال
ت�شهد ُفرقة وت�شرذ ًما وت�شتتًا وتناح ًرا واقتتاال
دائ ًما لي�ضع لبنة البناء والت�أ�سي�س والوحدة بني
�أجزائها ،وجعلها حتت حكم واحد لتزدهر فيها
احلياة واحل�ضارة وي�ستتب بني ربوعها الأم��ن
واال�ستقرار .وعندئذ ب��د�أت مرحلة جديدة يف
�شبه اجلزيرة العربية وتوالت الإجنازات يف عهد
هذه الدولة ال�سعودية الأوىل و�أ�صبحت الدرعية
عا�صمة ل��دول��ة مرتامية الأط����راف ،ث��م قامت
دع��وة ال�شيخ امل��ج��دد حممد ب��ن عبد الوهاب
الإ�صالحية على �أ�سا�س �إف���راد اهلل بالعبادة،
و�سد ال��ذرائ��ع امل ��ؤدي��ة �إل��ي��ه ،وتطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية وحماربة مظاهر البدع وال�شركيات يف
الدين التي كانت منت�شرة بني �أ�صقاعها يف تلك
احلقبة املدلهمة ،وحظيت هذه الدعوة الإ�سالمية

وت��أ���س��ي�����س م��ل��ك ق���وي وحتقيق
بالتمكني واالنت�شار نتيج ًة لت�أييد
�إجنازات ح�ضارية وا�سعة يف �شتى
الإم����ام حممد ب��ن �سعود ال��ذي
املجاالت ،ولقد �ساعده يف ذلك
�أ�س�س الدولة القادرة على ن�شرها
م�شاعر ال��والء واحل��ب والتفاين
وحمايتها يف عهده .وكانت هذه
التي يُكنُّها �سكان املناطق لأ�سرة
هي النواة التي منت وترعرعت
�آل �سعود نظ ًرا ملا تتمتع به هذه
وازدهرت يف تلك احلقبة امل�شهودة
الأ�سرة من �أ�صول مكينة و�أ�س�س
لتلتحم مع ع�صر الدولة ال�سعودية
عريقة وج���ذور را�سخة ت�ضرب
احلديثة لي�أتي هذا االلتحام نتاج
يف �أعماق تاريخ اجلزيرة العربية
�سل�سلة من مراحل زمنية متعددة
القدمي واحلديث ،مما وفر لهذه
و�أح��داث تاريخية متعاقبة مرت
اململكة ال�سعيدة معنى اال�ستقرار
وتفاعلت خ�لال ال��ق��رون الثالثة
الأخ��ي�رة ع��ل��ى �صعيد اجل��زي��رة أ.د .عبد اهلل الشعالن واالزده��ار والأمن ون�شر العقيدة
الإ�سالمية ال�صحيحة.
العربية ،وقد كان لهذه الأحداث
ولقد جاء �إعالن خادم احلرمني
اجل�سام املتعاقبة �أن ت�ستقر على
يد امللك عبد العزيز  -طيب اهلل ث��راه  -ذلك ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز – يحفظه
الرجل الفذ الذي �شاءت القدرة الإلهية �أن يكون اهلل – ب�أن يكون يوم الثاين والع�شرين من �شهر
على يديه جمع تلك الأطراف املرتامية والأ�صقاع فرباير من كل ع��ام لهو ي��وم الت�أ�سي�س كذكرى
املتباعدة والأرج���اء الوا�سعة من �شبه اجلزيرة متجددة ملهمة للأجيال تنطق بالكفاح املتوا�صل
العربية ،فكان ميالد اململكة العربية ال�سعودية واجلهد الد�ؤوب الذي �أدى لتوحيد �شتات متفرق
كدولة �أ�س�ست على عبقرية احلكم وقوة العزمية وبناء ملك قوي وت�أ�سي�س دولة حديثة قوية تعرف
وح�سن الإدارة وتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية باململكة العربية ال�سعودية تبو�أت مكا ًنا مرمو ًقا
ال�سمحاء� .إن يوم الت�أ�سي�س ليوم م�شهود تت�ألق بني الدول و�أ�صبحت ذات �ش�أن وثقل مبا منَّ اهلل
فيه �صفحات م�شرقة من تاريخ الدولة ال�سعودية به عليها باحت�ضانها احلرمني ال�شريفني و�ش َّرفها
احلديثة ،ويُعد هذا احلدث منعط ًفا تاريخ ًيا مه ًما بخدمتهما و�سدنتهما ومبا �أفاء به عليها من نعم
ونقطة حتول كربى يف تاريخ اجلزيرة العربية الرثوات الطبيعية التي �أ�سهمت يف نقل اململكة
ب�أ�سرها ،نظ ًرا ملا متخ�ض عنه من قيام دولة �إىل دولة ع�صرية ح�ضارية تنعم بالأمن والأمان
�سعودية حديثة بكل مقوماتها متكنت بف�ضل اهلل وتتمتع بالرفاهية والرخاء.
ثم بحنكة م�ؤ�س�سها امللك عبد العزيز  -طيب اهلل
كلية الهند�سة
ثراه  -من جمع �شتات متناثر وبناء كيان متما�سك

يوم التأسيس  ..مالمح دولة ومالحم أمة

ن��داءه��ا و�أوق���د �شعلتها �شاب مل
ي��ق��ول اهلل ت���ع���اىل�} :أَ َف���� َم���� ْن
�س بُنْ َيانَ ُه َعلَى تَ ْق َوى مِ َن اللهَّ ِ
يبلغ الثالثني �أعاد لل�ضوء �سطوته
�أَ َّ�س َ
َ
َ
وَرِ ْ
و�سلطانه ،ف�أعاد عا�صمة �أجداده
�س بُنْ َيانَ ُه
�ض َو ٍان َخيرْ ٌ �أم َّم ْن �أ َّ�س َ
وانت�صر لأن�صاره ليبني دولة ذات
َعلَى َ�ش َفا ُج ُر ٍف هَ ٍار َفانْ َها َر ِبهِ فيِ
عراقة تاريخية وق��وة اقت�صادية
نَ��ارِ َج َه َّن َم َواللهَّ ُ اَل يَ ْهدِ ي الْ َق ْو َم
ال� َّ
وعالقات �إن�سانية.
�ظ �المِ ِ�ين{ .ه��ذه الآي���ة الكرمية
بقيت اململكة العربية ال�سعودية
ت��ت��ج�����س��د م��ع��ان��ي��ه��ا وق��ي��م��ه��ا يف
وفية لدعوتها وعهودها وحلفا�ؤها
حتالف تاريخي مت يف عام 1157
و�أر�ضها ،ف�أ�صبحت دولة حديثة
هـ ( 1744مـ) حني غادر ال�شيخ
متطورة ذات �سيادة وا�ستقاللية.
حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��وه��اب بلدته
دولة متلك ر�ؤية منهجية وم�شروعاً
العيينة ورحل �إىل الدرعية ليقابل
تنموياً طموحاً و�إدارة �شابة تعك�س
حاكمها و�أمريها الإمام حممد بن
د .خليل اليحيا
�إرادة القيادة يف احل��ف��اظ على
�سعود الذي توىل �إمارة الدرعية
�أر���ض احلرمني دول��ة فتية .ومن
عام  1139هـ ( 1727مـ) ويعترب
هو امل�ؤ�س�س الفعلي للدولة ال�سعودية الأوىل .وف��اء القيادة لتاريخها وجذورها �صدور الأمر
لقد ق��ال حينها الإم���ام لل�شيخ�« :أب�����ش��ر ببالد امللكي الكرمي باعتماد يوم الت�أ�سي�س ،وهو اليوم
خري من بالدك و�أب�شر بالعزة واملنعة» ،فقال له الثاين والع�شرون من �شهر فرباير من كل عام
ال�شيخ« :و�أنا �أب�شرك بالعزة والتمكني وهذه كلمة ليكون ذاكرة للأجيال لتعرف تاريخها و�أجدادها
التوحيد ال �إله �إال اهلل من مت�سك بها وعمل بها والت�ضحيات التي قدمها الأج���داد لتنعم هذه
ون�صرها ملك بها البالد والعباد» .لقد كان ذلك الأجيال بحزم الأمن ورفاهية الأمان واال�ستقرار
التحالف التاريخي بني القرار ال�سيا�سي وامل�شروع االقت�صادي واالجتماعي والإن�ساين.
يوم الت�أ�سي�س هو اليوم ال��ذي يحكي مالمح
الديني هو القاعدة الأ�سا�سية لت�أ�سي�س الدولة
ال�سعودية الأوىل التي كانت كال�ضوء اخلافت يف دولة ومالحم �أمة كانت متلك حيزاً �صغرياً من
منطقة مزدهرة باخلالفات واخلرافات لي�ستمر �أر���ض جند العربية ،ف�أ�صبحت بجهود م�ؤ�س�س
هذا ال�ضوء يف االنت�شار واالزده��ار بالرغم من الدولة ال�سعودية الثالثة امللك عبدالعزيز بن
التحالفات وال��و���ش��اي��ات ال��ت��ي ح��ارب��ت��ه و�سعت �سعود ورجاله املخل�صني – رحمهم اهلل جميعاً
للق�ضاء عليه ،وقد جنحت حيناً و�أخفقت �أحياناً  -ت�سيطر على �أج��زاء كبرية من �أر�ض اجلزيرة
ليختفي بعدها هذا ال�ضوء من الأنظار مع بقاء ال��ع��رب��ي��ة لن�شر ال��ع��دل يف احل��ق��وق وال��رخ��اء
جمرته متقدة تنتظر من يحت�ضنها ،حتى لبى يف املعي�شة والأم���ن يف الأع��را���ض والأم���ان يف

املمتلكات .لقد انتقلت اململكة العربية ال�سعودية
من �أر���ض يهجرها �أبناءها طلباً للرزق وال��زاد
لأر�ض تقدم الوعود والعقود يف الرخاء ويف لقمة
العي�ش الكرمية لأبناء الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
ي��وم الت�أ�سي�س ه��و ي��وم ي��رت��دي فيه الرجال
الدقلة والغرتة والعقال وامل���ردون ،وتتزين فيه
الن�ساء بالربقع وال�شيلة واملقطع واحلزام ،وهي
دالالت رمزية الرتباط احلا�ضر باملا�ضي ،وعالقة
الأحفاد بالأجداد ،لنقول للعامل �أجمع �أن هذا هو
تاريخنا ،وهذه الأر�ض هي �أر�ضنا ،وله�ؤالء القادة
والئنا ،ولهذه الأر�ض انتمائنا ،وعلى هذه الر�ؤية
الطموحة رهاننا.
يوم الت�أ�سي�س يج�سد بذور الكرامة واال�ستقاللية
التي غر�سها الأجداد يف وجداننا ويف �ضمائرنا
لنحافظ بها على اجلذور التي ت�شكلت يف باطن
الأر�ض ليخرج منها �سائ ً
ال �أ�سود يتدفق ب�سخاء
ليجعل تلك اجلمرة املتقدة على ا�ستحياء ت�شتعل
غنى
لتحيل الظالم نوراً واخلوف طم�أنينة والفقر ً
والقفر رفاهية .يو ٌم كان الإن�سان قبله ال ي�أمن على
نف�سه �أو ماله لو خرج بعيداً عن داره ،ف�أ�ضحت
الأر�ض قبلة للم�صلني ،ومهوى �أفئدة املعتمرين،
وم�أمن اخلائفني ،وحياة كرمية للراغبني يف لقمة
العي�ش احلالل .ثالثة قرون وثالثمائة �سنة من
التاريخ والعراقة وال�سيادة والريادة.
حفظ اهلل ه��ذا البلد ،وحفظ قيادته و�أهله
ومن وطئ �أر�ضه وعا�ش يف كنفه واحتمى بحماه.
اللهم �آمني.
كلية الطب
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تطوير املنهج بني النظرة ال�ضيقة والآفاق الوا�سعة:

نظرة متجددة لمجاالت تطوير المنهج
يُ���ع���د امل��ن��ه��ج حم���ط �أن���ظ���ار
املجتمع لأنه مناط التقدم وبناء
ال��ف��رد وق��درات��ه وم��ه��ارات��ه ،كما
يركز على اخل�برات والأن�شطة
التي تقدمها املدر�سة للطالب
�سواء داخل املدر�سة �أم خارجها.
وي���ه���دف امل��ن��ه��ج احل���دي���ث �إىل
�إح��داث النمو ال�شامل املتكامل
للطالب ،و�ضمان تفاعلهم مع
بيئتهم وجم��ت��م��ع��ه��م .وتخ�ضع
املناهج ب�شكل م�ستمر للتقومي
بهدف التطوير و�إج��راء التعديل
الفعلي يف املنهج القائم بكل مكوناته وتنظيماته
و�أ���س�����س��ه وجم���االت���ه ،وذل���ك م��ن �أج���ل حتقيق
كفاءة املنهج وحتقيق �أهدافه املرجوة .ويُق�صد
مب��ج��االت التطوير تلك اجل��وان��ب وامل��ك��ون��ات
املحيطة باملنهج� ،أي جميع ما يت�صل به �سواء
مكونات داخلية للمنهج �أو امل�ؤثرات اخلارجية
عليه.
وق��د ُق�سمت جم���االت تطوير املنهج �إىل
ق�����س��م�ين :جم����االت م��ب��ا���ش��رة وجم�����االت غري
مبا�شرة؛ حيث ذك��ر ال�سيد علي )� (2011أن
جم��االت التطوير املبا�شرة ت�شمل نظام املنهج
من �أهداف وحمتوى و�أن�شطة وتقومي ،بالإ�ضافة
�إىل حم��ددات املنهج ،وتت�ضمن املعلم واملتعلم
وفنيي املعامل وم�صادر التعليم؛ والق�سم الآخر
املجاالت غري املبا�شرة فت�شمل البنية املدر�سية
والأ�سرة والإعالم وم�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى.
وبناء على ما مت ذكره حول النموذج ال�سابق
ملجاالت تطوير املنهج غري املبا�شرة نقف قلي ً
ال
�أمام البناء املدر�سي )املدر�سة( ،ونت�ساءل حول
ت�صنيفه �ضمن املجاالت غري املبا�شرة ،فاملنهج
عندما يتم تطويره يتم تطبيقه داخل املدر�سة
وداخ���ل �صفوفها وب�ين معاملها وم�صادرها،
ب��ال��ت��ايل حت��ت��اج البنية امل��در���س��ي��ة لتطويرها
وتهيئتها لتطبيق املناهج املطورة ،فمثاالً عند
�إدخال التعلم الإلكرتوين مل تبق املدار�س دون
�إعداد وتهيئة وتزويد باملوارد وامل�صادر الهامة
للتعليم الإلكرتوين كال�سبورة الذكية وو�سائل
االت�صال بالإنرتنت ونحوها،ومن هنا ميكننا
القول ب ��أن البنية املدر�سية تُعد من املجاالت
امل��ب��ا���ش��رة يف ال��ت��ط��وي��ر ،وم���ن �أه���م امل��ج��االت
للو�صول للنتائج املرجوة من التطوير .
وفيما يخت�ص بالأ�سرة نرى حالياً وبعد املرور
بجائحة كورونا دور الأ�سرة الفعال يف عمليتي
التعليم والتعلم ،حيث �ساعدت الأ�سر وب�شكل
كبري يف متابعة تقدم �أبنائها خالل عملية التعليم
عن بعد من خ�لال املن�صات الإلكرتونية مثل
من�صة مدر�ستي .وبالنظر يف الكتب املدر�سية
احلالية يف مادة العلوم مث ً
ال  :جند �أنها �ضمنت
ب�شكل مبا�شر دور الأ�سرة يف مقدمة الف�صول،
والتي من خاللها تتم متابعة �أولياء املور لبنائهم.

ويعد تعزيز م�شاركة الأ�سرة يف
العملية التعليمية ويف امل�شاركة
يف التح�ضري مل�ستقبل �أبنائها من
�أهم �أهداف التعليم التي تتبناها
وزارة التعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية ) ،(2021وبناءاً على
ما �سبق ف�إن الأ�سرة ودوره��ا يف
املنهج �أ�صبحت تُعد من جماالت
التطوير املبا�شرة لأن��ه��ا تدعم
ب�شكل وا���ض��ح وم��رت��ب��ط ،تطور
املنهج وحتقيق �أهدافه.
�أما الإعالم فيُ�سهم يف حتقيق
�أه��داف �سيا�سة التعليم عرب و�سائل الإع�لام
املختلفة ،والتعريف ب��اجل��ه��ود القائمة جتاه
التعليم
وال��ط�لاب ،ون�شر املعلومات ال�صحيحة عن
امل�����ش��روع��ات التعليمية وال�ترب��وي��ة والتعريف
بر�سالة املعلم ومكانته يف املجتمع )الإدارة
العامة للتعليم مبنطقة الريا�ض .(2021 ،ويف
ظل هذا التطور التقني والإعالمي الهائل جند
�أن الطالب لي�سوا مبعزل عن الإعالم وو�سائله،
فنجد �أنهم يت�أثرون به وم�ؤثرين فيه ،فالإعالم
ممث ً
ال يف و�سائل التوا�صل االجتماعي له دور
م�ؤثر يف العملية التعليمية� ،سواء بن�شر املعارف
واملفاهيم العلمية والأدبية والثقافية مبختلف
�صورها �أو باالجتاه الآخر كن�شر املفاهيم العلمية
اخلاطئة �أو ال�شائعات وغريها� .أ�ضف على ذلك
�أن مواقع التوا�صل االجتماعي وبرامج ال�شبكة
الإلكرتونية �أ�صبحت جزءا من الن�شاط املدر�سي
املت�ضمن يف الكتب املدر�سية كنوع من الأن�شطة
والو�سائل التي ت�سمح للطالب بالرجوع �إىل
برامج تعليمية معينة ،على �سبيل املثال عندما
يطلب معلم العلوم من الطالب م�شاهدة �أخبار
الطق�س ملعرفة �أحوال الطق�س وربطها باملحتوى
ال��ذي يقدمه .وم��ن هنا ن�ستنتج �أن الإع�لام
وخ��ا���ص��ة الإع��ل�ام اجل��دي��د امل��رت��ب��ط بالتقنية
وال�شبكات الإلكرتونية ،ميكن �أن ي�صنف حالياً
من املجاالت املبا�شرة يف عملية التطوير والتي
لها دورها الفعال يف حتقيق كفاءة املنهج املطو ر
فيما لو مت ا�ستثمارها ب�شكل جيد نظرا لقربها
من الطالب و�سهولة ا�ستخدامها.
�أما م�ؤ�س�سات املجتمع فقد ذكر ال�سيد علي
)� (2011أن من دواع��ي تطوير املنهج حاجات
املجتمع والتقدم التقني ،بالتايل فهو
لي�س مبعزل عن املجتمع بل ي�سعى لتنميته
وم��واك��ب��ة ت��ط��وره ،فاملنهج ي��ه��دف �إىل �إع���داد
الطالب وم��د ج�سور التوا�صل والتكامل بني
�أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته وهذا كله من �ش�أنه
�إر���س��اء قيم ج��ودة التعليم ورف��ع كفاءة البيئة
التعليمية .ولعل تركيز وزارة التعليم على �ضمان
امل��واءم��ة ب�ين خم��رج��ات التعليم واحتياجات
�سوق العمل �أبرز الأمثلة حول �أهمية م�ؤ�س�سات

املجتمع يف عملية تطوير املنهج  .وهو ما يقود
�إىل �أن التطوير عندما يكون تطويراً �شام ً
ال ف�إنه
ي�شمل جميع جماالت املنهج من �أه��داف عامة
يُرجى حتقيقها يف العملية التعليمية ،وحمتوى
علمي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �أب����رز م��ا يُ�سهم يف بناء
�شخ�صية املتعلم من مهارات وق��درات وتطوير
�أدوات التقومي وو���س��ائ��ل��ه ،وط��ال��ب ه��و حمور
للعملية التعليمية ي�سعى جمتمعه حل�صوله على
�أج��ود �أن��واع التعليم ،ومعلم يقوم على توجيه
تعلم الطالب و�أي�ضاً يُ�سهم يف حتقيق الأهداف
امل��رج��وة م��ن املنهج امل��ط��ور ..وه��ذه املجاالت
ال�سابق ذكرها مرتبطة ب�شكل مبا�شر بال�سرة
والإع��ل�ام وم�ؤ�س�سات املجتمع الأخ���رى التي
�صنفت �سابقاً على �أنها جماالت غري مبا�شرة.
ُ
وعليه فالطالب حينما يبني معرفته ويكت�شف
امل��ع��رف��ة وي��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا م���ن خ�ل�ال امل��ح��ت��وى
العلمي ال��ذي يقدم ل��ه ،يكون خ�برة ي�ستطيع
تطبيقها ونقلها خ��ارج املدر�سة وتطبيقها يف
املجتمع املهني �أو يف حياته اليومية وه��ذا ما
ي�ؤكده املفهوم احلديث للمنهج .بناء على ذلك
فالأ�سرة والإعالم وم�ؤ�س�سات املجتمع والأبنية
املدر�سية جميعها م��ن امل��ج��االت املبا�شرة يف
التطوير ،ومقارنة باملقرتح ال�سابق فهذا هو
املقرتح املنا�سب للع�صر احل��ايل وال��ذي ميكن
تبنيه يف مل�ستقبل تعليمي قوي ومتما�سك ب�إعادة
النظر يف �أدوار هذه العنا�صر و�إعطائها حقها
من االهتمام كجزء مبا�شر ومهم من جماالت
تطوير املنهج.
ويف اخل��ت��ام� ،إن ف�صل جم���االت التطوير
ملبا�شرة وغري مبا�شرة �أ�صبح من املا�ضي تباعاً
للمفهوم القدمي للمنهج ال��ذي يفتقد التكامل
وال�شمول وين�صب على امل��ك��ون��ات الأ�سا�سية
وال��داخ��ل��ي��ة للمنهج ف��ق��ط .وم��ن ه��ذا املنطلق
فجميع املجاالت مرتبطة ب�صورة مبا�شرة يف
التطوير ،وعند عملية التطوير البد من �أخذ
الأ�سرة والأبنية املدر�سية والإعالم وم�ؤ�س�سات
املجتمع بعني االعتبار �سيما �أن املناهج املعا�صرة
والنظام التعليمي احل��ايل ال تف�صل بني هذه
امل��ج��االت و�أ�صبحت جميعها �شمولية ُمكملة
لبع�ضها البع�ض.
وي��و���ض��ح ال��ن��م��وذج ال��ت��ايل ت��راب��ط جم��االت
تطوير املنهج ببع�ضها البع�ض وتكاملها ،مما يدل
على �أن النظرة احلديثة للمنهج البد �أن تت�سع
لكل هذه العنا�صر و�أن ي�ؤخذ باحل�سبان ذلك
�أثناء تطوير �أهداف التعليم وتوجيهها يف خدمة
الفرد واملجتمع.
مها الروي�س
ماج�ستري طرق تدري�س العلوم
�إ�شراف د .عبري �أحمد مناظر

عمرانيات
عمرانيات
المعماري .هشام بن محمد القاسم

مستقبل العمارة
في ظل التقدم التكنولوجي
بينما يوا�صل اجلن�س الب�شري �صنع التقنيات احلديثة التي �س ّهلت
ا�ستعمار الف�ضاء اخلارجي � ،إال �أن هذا التقدم ال يختلف عن البيئة
املبنية .توفر االجتاهات احلديثة يف �صناعة الهند�سة والعمارة الكثري
من الأ�سباب التي جتعلنا متحم�سني مل�ستقبل م�شرق للبيئة املبنية.
على مدى العقود القليلة املا�ضية � ،شهدت �صناعة الهند�سة والعمارة
تغيريات جذرية ال تزال تفوق املمار�سات واملفاهيم املكانية التقليدية
التي مل تعد حتتفظ ب�أي �أهمية لها كما كانت بال�سابق .التغيريات مثرية
للإعجاب ،ولي�س �سراً �أنها نتاج التقدم التكنولوجي املت�سارع.
من املرجح �أن يواجه م�ستقبل �صناعة الهند�سة والعمارة تعاو ًنا من
متخ�ص�صني يف جم��االت �أخ��رى .ينتقل الرتكيز يف �صناعة الهند�سة
والعمارة ب�سرعة �إىل املباين اخل�ضراء واملمار�سات املوفرة للطاقة .وهذا
يعني �أن املتخ�ص�صني يف جمال العلوم البيئية �سي�صبحون �أع�ضاء ن�شطني
يف ا�ستوديوهات الت�صميم التي تعمل يف م�شاريع معقدة خمتلفة .وف ًقا
للخرباء يف هذا املجال ،لن يعد التعاون يف �صناعة الهند�سة والعمارة تر ًفا
ولكنه �سي�صبح �ضرورة يف تلبية الإحتياجات الهيكلية املعقدة .يف حني �أن
البيانات ال�ضخمة ال تزال ت�صنع �ضجة يف جميع املجاالت من حولنا� ،إال
�أنها ال تزال تقنية حديثة مل يتم ا�ستك�شافها بالكامل يف �صناعة الهند�سة
والعمارة� .أ�صبحت املدن الذكية �ضرورة بالنظر �إىل الزيادة يف عدد
ال�سكان .تعد البيانات ال�ضخمة ذات �أهمية لأنها �ست�سمح للمهند�سني
واملعماريني ببناء مدن ذكية ت�ستخدم املوارد النادرة بكفاءة .ملوا�صلة توفري
مدن �آمنة ومريحة وب�أ�سعار معقولة ،ودمج البيانات الكبرية �أمر �ضروري.
تعد البيانات ال�ضخمة �ضرورية لفهم كيفية حترك الأ�شخا�ص يف املدن،
وا�ستخدام الطاقة ،وكيفية تفاعل جوانب خمتلفة من البنية التحتية.
� (Immersive architecture) أو ما تعرف بالعمارة الغامرة
(و�سبب ت�سميتها بذلك �أنها �ستغمر حميط امل�ستخدم من جميع
االجتاهات با�ستخدام التقنية لتجعله ي�شعر بامل�شروع يف بيئة تقنية غري
مبنية بعد ولكن ت�شعره بوجودها كما هي)هو اجتاه �آخر من املحتمل
�أن يكون من التوجهات التي �سن�ستك�شفها بغزارة يف امل�ستقبل القريب
جداً .حيث يتم دمج الواقع االفرتا�ضي الغامر يف امل�ساحات با�ستخدام
جمموعة من ر�سومات الكمبيوتر والتتبع الال�سلكي و�أجهزة العر�ض
عالية الدقة وال��زج��اج امل�ستقطب ،وكلها تعمل م ًعا لإن�شاء جتارب
تفاعلية حقيقية يف م�ساحة معينة وحم��ددة .الواقع االفرتا�ضي هو
من بني �أهم قفزات التقنية يف تو�ضيح مفاهيم املراحل الت�صميمية
املعمارية .الت�صميم االفرتا�ضي ثالثي الأبعاد يف الهند�سة والعمارة هو
جمال �سريع النمو �سي�شكل م�ستقبل الهند�سة والعمارة ب�شكل كبري.
نتاجا لواقع افرتا�ضي
من املرجح �أن يكون كل ت�صميم يف امل�ستقبل
ً
يتيح للم�ستخدم فر�صة جتربة من��وذج ثالثي الأبعاد مبقيا�س ١ :١
كما ميكن معاجلته لتحقيق �شعور معني بدقة يف �أي من امل�ساحات �أو
الفراغات امل�صممة م�سبقاً والتي مل يتم بنا�ؤها بعد .ب�شكل عام� ،ستكون
هناك حاجة �إىل مناهج �أكرث �شمولية وتخ�ص�ص يف امل�ستقبل �إذا كانت
تخ�ص�صات الهند�سة والعمارة ال�سائدين اليوم يرغبون بالتكييف مع
التغريات التكنولوجية القادمة �إلينا وبقوة.
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العمارة والتخطيط ق�سم العمارة وعلوم
البناء جامعة امللك �سعود
متخ�ص�ص بالتحكم بجودة وتكلفة امل�سكن ال�سعودي
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منسوبو الجامعة وطالبها يفتخرون بإنجازات
المملكة في استطالع يوم التأسيس

طالب الجامعة ومنسوبوها يعبرون عن فرحتهم بيوم التأسيس

المطيري «أفتخر بعملي ضمن أفضل  200جامعة بالعالم»
ا�ستطالع :عبداهلل املنبهي – عمر
البابطني
عرب العديد من من�سوبي اجلامعة
وط�لاب��ه��ا ع��ن فرحتهم ل�صحيفة
ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ي��وم
الت�أ�سي�س حيث التقى �سناب ر�سالة
اجلامعة الأ���س��ت��اذة م���رام احلربي
م�شرفة املر�سم يف ع��م��ادة �ش�ؤون
الطالب وب��د�أت حديثها «مبنا�سبة
يوم الت�أ�سي�س �أود �أن �أقدم التهنئة
للجميع وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ���ش��ارك
طالب وطالبات اجلامعة يف عمل
فني عرب لوحة م�ساحتها � 3أمتار
يف مرت ون�ص وذلك لتو�ضيح �شعار
ي��وم الت�أ�سي�س وه��ي م�شاركة مع
الفنان يو�سف العتيبي م��ن خ��ارج
اجلامعةوكان ذلك لإك�ساب طالبنا

املزيد من اخلربة الفنية بالإ�ضافة
ملوهبتهم حيث تت�ضمن اللوحة �أي�ضاً
ل��وج��ود التمر واملجل�س ال�سعودي
الأ���ص��ي��ل ال���ذي يعطي دالل���ة على
الكرم بالإ�ضافة لوجود اخليل ورواد
الفرو�سية وعلى جانب اللوحة توجد
م�سرية الإم��ام حممد بن �سعود مع
الراية �أثناء دخولهم �إىل الدرعية».
ح���ي���ث ع��ب�ر حم���م���د امل���ط�ي�ري
م��راق��ب الأم����ن وال�����س�لام��ة ق��ائ�ل ً
ا
«�سنحتفل بهذا اليوم اجلميل وهو
يوم الت�أ�سي�س على �أف�ضل وجه وكلي
فخر واعتزاز ملا و�صلت له اململكة
العربية ال�سعودية من تطور على
جميع الأ�صعدة و�أفتخر بعملي يف
جامعة امللك �سعود التي تعد من
�أف�ضل  200جامعة يف العامل» وكان

ر�أي الوافد �أحمد حمدان من كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية عرب لقاء
مع �سناب ر�سالة اجلامعة قائال «يعد
يوم ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية
يوم عظيم لتاريخ ال�سعودية ون�س�أل
اهلل �أن ي��دمي الأم���ن والأم���ان على
ه��ذا البلد اخل�ير واملعطاء و�شعبه
الطيب ال��ذي ا�ستقبلنا ورح��ب بنا
حيث نعترب �أنف�سنا �أبناء هذا الوطن
ونحن دائما يف خدمته ون�س�أل اهلل
�أن يدمي الأمن والأمان لهذا الوطن.
وقال م�ساعداخلريجي من كلية
التمري�ض «�أنا ب�صفتي طالب فخور
جداً ملا و�صلت �إليه دولتنا احلبيبه
من �إجن���ازات كبرية ول��و اخت�صرت
ذل��ك لآخ��ر خم�س �سنوات لوجدنا
حت��ق��ي��ق ال��ك��ث�ير م���ن الإجن������ازات

مريم الحربي «بمناسبة يوم التأسيس شاركنا
بلوحة تتضمن تراث المملكة»

على م�ستوى الأعمال االقت�صادية
واخلريية وغريها الكثري وكان �آخر
الإجن����ازات ه��و كيفية التعامل مع
جائحة كورونا» فيما قال مقرن �آل
�سلطان من كلية الطب «�أن��ا �سعيد
ج��داً بكوين مواطن يف ه��ذا البلد
العظيم وفخور جداً ملا �أ�شاهده من
تطور كبري جدا بالإ�ضافة ملا تفعله
بلدي الآن من خالل حتقيق �أهداف
ر�ؤية  »2030و�أ�ضاف ماجد املالكي
من كلية التمري�ض قائال «لو �أحتدث
لن ي�صل حديثي �إىل ما �أريد و�صفه
وهو عن فخري واعتزازي وانتمائي
�إىل ه��ذا الوطن العظيم ولكن كل
الذي ا�ستطيع قوله هو كوين فخور
ج��داً كمواطن �سعودي و�أمت��ن��ى �أن
يدمي اهلل خريات هذا الوطن و�أ�شكر

ال��ق��ي��ادة احلكيمة على م��ا قدموا
للوطن واملواطن.
وك���ان ر�أي ال��ط��ال��ب في�صل بن
�سلطان من كلية التمري�ض «هناك
�إجن����ازات ك��ث�يرة وعظيمة نفتخر
فيها ك�شعب ���س��ع��ودي يف جميع
امل���ج���االت ول��ع��ل �أب���رزه���ا امل��ج��ال
االق��ت�����ص��ادي ح��ي��ث ت��ع��د اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م��ن م�صاف
ال��دول الع�شرين بالعامل ودخولها
ق��م��ة ال��ع�����ش��ري��ن ك��ذل��ك» وحت��دث
في�صل احلربي طالب ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة قائال «يعد يوم الت�أ�سي�س
يوما لنتذكر ما قدمه �أجدادنا لهذا
البلد املعطاء الذي �أ�صبح اليوم من
م�صاف ال��دول املتقدمة يف العامل
واملنطقة».

ويقول زم��ي��ل��ه ���ص��ال��ح ال�صقيه
طالب ال�سنة الأوىل امل�شرتكة «�أود
يف البداية �أن �أق��دم التهنئة للقيادة
وال�شعب مبنا�سبة يوم الت�أ�سي�س ولكل
الإجن��ازات التي قدمتها وخ�صو�صاً
على امل�ستوى الريا�ضي حيث �شاهدنا
الإجنازات الريا�ضية متقدمة يف دول
املنطقة ومنها الو�صول �إىل ك�أ�س
العامل وحتقيق ك�أ�س �آ�سيا والعديد
من البطوالت �أخرى» وختم الطالب
�أحمد الروقي طالب ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة ق��ائ�ل ً
ا «�أح���ب �أن �أ�شكر
ال��ق��ي��ادة احلكيمة مل��ا قدمته لهذا
البلد و�أحب �أن اقدم التهنئة لل�شعب
ال�سعودي و�أي�ضا لقيادة اململكة يف
�أوب��ك والتحكم يف ا�ستقرار �أ�سعار
النفط عامليا».

الوافد حمدان «أشكر قيادة وشعب السعودية
على الترحيب بنا كطالب وأبناء»

في ضيافتنا
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في ضيافتنا
�إعداد :قما�ش املني�صري
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ت��ت��ج��ه ب��و���ص��ل��ة ���ص��ف��ح��ة )يف
�ضيافتنا( هذا الأ�سبوع جتاه كلية
املجتمع الرائدة يف التعليم وخدمة
املجتمع بتخ�ص�صاتها املتنوعة،
لت�أهيل وتدريب ال�شباب ملا يطلبه
���س��وق ال��ع��م��ل وخ��دم��ة املجتمع،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��ق��دمي االب��ح��اث
العلمية امل��ت��م��ي��زة ..ف����إىل ن�ص
التقرير...

عن الكلية:
�أن�شئت كلية املجتمع بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ب��ق��رار م��ن جمل�س
ال��وزراء املوقر رقم ) (73ال�صادر
بتاريخ 1422/3/5هـ  ،للم�ساهمة
يف تلبية احتياجات �سوق العمل
من الوظائف املتو�سطة وامل�ساندة
والت�شغيلية حالياً ،وقد ا�ستقبلت
الكلية �أول ف��وج م��ن طالبها مع
بداية الف�صل الدرا�سي الثاين من
العام اجلامعي  1424-1423هـ.
ومتنح الكلية درج��ة الدبلوم وهي
تندرج حتت امل�ستوى ال�ساد�س يف
الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت ،وذلك
يف ت�سعة تخ�ص�صات م��ن خالل
�أربعة برامج تندرج حتت ق�سمني
�أكادميني رئي�سيني ،وهي على النحو
التايل :ق�سم علوم احلا�سب ويقدم
ثالثة تخ�ص�صات ،هي :تخ�ص�ص
علوم احلا�سب ،وتخ�ص�ص تقنيات
مواقع االنرتنت ،وتخ�ص�ص تقنيات
اجلرافيك ،وتتطلب هذه الدرجة
درا�سة )� (73ساعة معتمدة كحد
�أدنى .ويقدم ق�سم العلوم الإدارية
�ستة تخ�ص�صات ،وهي :تخ�ص�ص
املحا�سبة ال�ضريبية ،وتخ�ص�ص
الإدارة امل���ال���ي���ة وامل�����ص��رف��ي��ة،
وتخ�ص�ص �إدارة امل��وارد الب�شرية،
وتخ�ص�ص �إدارة �أعمال الت�أمني،
وتخ�ص�ص الت�سويق ،وتخ�ص�ص
ال�سكرتارية التنفيذية ،وتتطلب
هذه الدرجة درا�سة )� (75ساعة
معتمدة كحد �أدن���ى لتخ�ص�صات
برنامج العلوم الإداري���ة و درا�سة
)� (60ساعة معتمدة لتخ�ص�ص
امل��ح��ا���س��ب��ة ال�����ض��ري��ب��ي��ة  ،ميكن
اجتيازها ع��اد ًة خالل �سنتني �إىل
�سنتني ون�صف )م��ن �أرب��ع��ة �إىل
خم�سة ف�����ص��ول درا���س��ي��ة ح�سب
التخ�ص�ص( ع��ل��ى ن��ظ��ام التفرغ
ال��ك��ام��ل .ت��ب��د�أ بف�صل م�شرتك
جلميع الربامج )ماعدا تخ�ص�ص
املحا�سبة ال�ضريبية ف�لا يحتاج
الطالب �إىل ف�صل �أول م�شرتك(
يليه ثالثة ف�صول تخ�ص�صية ويختم
الطالب درا���س��ت��ه بف�صل خام�س
تدريبي يطبق خالله جميع املعارف
واملهارات النظرية التي مت اكت�سابها
خالل فرتة درا�سته؛ كما يهدف �إىل
تزويد الطالب باملهارات العملية
والتطبيقات التي ت�ساعده على
ال��دخ��ول بكفاءة يف �سوق العمل،
تُ�ضاف �إىل امل��ه��ارات الأ�سا�سية
ال��ت��ي يكت�سبها ال��ط��ال��ب خ�لال
درا�سته ملقررات خطته الدرا�سية،
ويمُ نح بعد �إنهاءه جميع املتطلبات
درجة امل�شارك .وعندما يمُ نح هذه
ال��درج��ة ،ف���إن موا�صفاتها تكون
لها عالقة مبجال مهني تطبيقي
حمدد ،وتكون هناك تغطية كافية
لعلوم معرفية تطبيقية مبا�شرة،
ومهارات منا�سبة للتوظيف يف ذلك
املجال.

وكيل الكلية للتطوير واجلودة ي�ستلم قالدة م�ؤ�س�سة الأمري حممد بن فهد العاملية لأف�ضل عمل تطوعي عن فئة امل�ؤ�س�سات احلكومية

المجتمع ..تحصل على قالدة محمد بن فهد العالمية..
ألفضل عمل تطوعي عن فئة المؤسسات الحكومية
اإلنجازات:
ـ مت ا�ستحداث ثالثة برامج جديدة يف الأق�سام الأكادميية على
م�ستوى الكلية و خم�سة برامج على م�ستوى اجلامعة.
ـ مت احل�صول على قالدة م�ؤ�س�سة الأمري حممد بن فهد العاملية
لأف�ضل عمل تطوعي عن فئة امل�ؤ�س�سات احلكومية.
ـ مت احل�صول على االعتماد الدويل ) (COEلربامج الكلية.
ـ مت احل�����ص��ول ع��ل��ى جت��دي��د االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��وط��ن��ي )
 (NCAAAلربامج الكلية املعتمدة �سابقاً ،والعمل جاري للح�صول
على االعتماد الأكادميي الرباجمي لباقي الربامج امل�ستحدثة.
ـ مت ح�صول الكلية على املركز الأول على م�ستوى اجلامعة ل�سبع
�سنوات متتالية بالأن�شطة الطالبية.
ـ مت تد�شني الأر�شيف الإلكرتوين للكلية حلفظ الوثائق وت�سهيل
التوا�صل بني الكيانات الإدارية با�ستخدام التخزين ال�سحابي.
ـ مت حتويل جميع مقررات الربامج الأكادميية يف الكلية �إىل
مقررات �إلكرتونية ذات حمتوى رقمي تفاعلي ورفعها على نظام
�إدارة التعلم يف اجلامعة ).(LMS
ـ مت ت�أهيل  12ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية كمحكمني
داخليني معتمدين بالتعاون مع وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير،
ومت �ضمهم ك�أع�ضاء يف جمل�س حمكمني جامعة امللك �سعود )
 .(KSU-BoAوذلك لأغرا�ض مراجعة وحتكيم الربامج الأكادميية
باجلامعة.
ـ مت �إن�شاء مكتب مبادرة حت�سني جودة بيئة العمل ملن�سوبي الكلية
وطالبها.
ـ مت احل�صول على �شهادة الأي��زو ) (ISO9001:2008وجاري
العمل على جتديد االعتماد ح�سب معايري املوا�صفة الدولية اجلديدة
).(ISO9001:2015

رؤية الكلية:
الريادة يف التعليم وخدمة املجتمع

عميد كلية المجتممع د .أسامة الفراج

رسالة الكلية:
تقدمي برامج تعليمية متميزة ،و�إنتاج بحوث علمية لتلبية احتياجات �سوق العمل وخدمة املجتمع

أبرز شراكات الكلية:
ـ اتفاقية مع كلية املجتمع يف هيو�سنت بالواليات
املتحدة الأمريكية.
ـ ح�صول كلية املجتمع بجامعة امللك �سعود على
ع�ضوية جمموعة ).(RC-2020
ـ �إتفاقية تعاون مع جمموعة �شركات اجلازع.
ـ �إتفاقية تعاون مع معهد �أكادميية العثيم للتدريب
والتطوير.
ـ اتفاقية ت��ع��اون م��ع جمموعة الدكتور �سليمان
احلبيب الطبية.
ـ اتفاقية وقف �سعد وعبدالعزيز املو�سى
ـ اتفاقية تعاون مع �شركة الريا�ض العاملية للأغذية

ماكدونالدز.
ـ اتفاقية تعاون مع �شركة �سولديرتي ال�سعودية
للتكافل.
ـ اتفاقية تعاون مع �شركة عبداملح�سن احلكري
و�أوالده القاب�ضة.
ـ اتفاقية تعاون مع �شركة الت�أمني العربية التعاونية.
ـ م��ذك��رة تفاهم م��ع �شركة �أن��ظ��م��ة االت�����ص��االت
وااللكرتونيات املتقدمة.
ـ اتفاقية ت��ع��اون م��ع الإدارة العامة لإ�صالحية
الريا�ض.
ـ اتفاقية تعاون مع غرفة الريا�ض.

موظف متميز

األهداف االستراتيجية للكلية:
ـ تعزيز معارف ومهارات وقدرات الطالب واخلريجني
ـ التطوير امل�ستمر ملهارات وقدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س
ـ بحث علمي متميز
ـ بناء �شراكه جمتمعية فاعلة
ـ تطوير بيئة العمل الداخلية
ـ تنويع م�صادر التمويل

أ .أحمد العتيق
اح�صائيات الكلية

تحويل جميع مقررات البرامج األكاديمية في الكلية
إلى مقررات إلكترونية ذات محتوى رقمي تفاعلي
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»
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«حل سحري» يقضي على الدوخة عند الوقوف

 3عالمات مبكرة تنذر بالنوبة
القلبية ..اتصل باإلسعاف فورًا

حتى يتفادى ال�شخ�ص التداعيات اخلطرية التي ترتتب على الإ�صابة
بالنوبة القلبية ،عليه االنتباه �إىل عالمات مبكرة تظهر على ج�سده وتنذر
بالإ�صابة بهذه امل�شكلة اخلطرية .ويعد اكت�شاف امل�شكلة ال�صحية �أمرارا
�ضروريا للت�أكد من تعايف ال�شخ�ص ب�شكل �أف�ضل يف مرحلة العالج.
وتت�سبب النوبة القلبية يف ح��دوث ال�سكتة القلبية ،ومع ذلك فهما
�أمرين خمتلفني ،ويخلط بينهما كثريون.
و�أظهرت حملة �أطلقتها ال�سلطات ال�صحية يف بريطانيا �أن  3من كل 4
بريطانيني يعانون من النوبات القلبية �أو العالمات املبكرة لها.
وقال �أقل من ن�صف امل�ستطلعني �إنهم �سيت�صلون بالإ�سعاف� ،إن كان
لديهم �أو لدى �أحد �أف��راد �أ�سرتهم بع�ض �أعرا�ض النوبة القلبية الأقل
�شهرة .وبح�سب الأطباء ،ف�إن العالمات املبكرة على الإ�صابة بالنوبة
القلبية ت�شمل �ضيقا بال�صدر و�شعورا بعدم االرتياح بالإ�ضافة �إىل التعرق
ال�شديد .وحثوا الذين يعانون من هذه الأعرا�ض على طلب امل�ساعدة.
وقال املدير الطبي يف هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية،
الربوفي�سور �ستيفن بوي�س« :للأ�سف ،تت�سبب �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ربع الوفيات يف جميع �أنحاء البالد ،وقد حددنا هذه (�أمرا�ض
القلب) باعتبارها �أكرب جمال ميكننا من خالله �إنقاذ الأرواح خالل العقد
املقبل».وت�سعى احلملة الربيطانية اجلديدة �إىل م�ساعدة النا�س على
التعرف على خطورة النوبة القلبية وكيفية الت�صرف �إزاءها ،ومتى يطلبون
امل�ساعدة الطبية املبكرة �إذا ر�أوا �إ�شارات ال ميكن ال�سكوت عنها.
وقال بوي�س« :قد يكون من ال�سهل جتاهل الأعرا�ض املبكرة لأنها ال
ت�ؤدي دوما �إىل ال�شعور بال�شدة ،وكلما ت�صرفت ب�شكل �أ�سرع ،كانت فر�صة
التعايف التام �أف�ضل» .يذكر �أن � 80ألف بريطاين يف املعدل يدخلون �إىل
امل�ست�شفيات �إثر النوبات القلبية كل عام ،ويبلغ معدل النجاة  7من �أ�صل
كل .10

انتبه لوضعية نومك..
قد تكون خطيرة!

ال �شك �أن النوم يبقى هو �أ�سا�س الراحة جل�سم الإن�سان ،خ�صو�صاً بعد
يوم طويل و�شاق� .إال �أن هناك و�ضعيات للنوم قد ت�سيء لل�صحة!
فقد حذرت خمت�صة يف طب الأع�صاب وعلوم النوم ،من �أن الو�ضع
غري ال�صحيح �أثناء النوم ميكن �أن ي�سبب عدم الراحة وي�سهم على املدى
الطويل يف الإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية ،بح�سب و�سائل �إعالم رو�سية.
وقالت يلينا ت�ساريفا �إن النا�س غالباً ما يعتادون على النوم يف نف�س
الو�ضع ،لكن يف بع�ض الأحيان قد ي�ضر ذلك ب�صحتهم.
فعلى �سبيل املثال النوم بالو�ضعية اجلانبية هو الأكرث فائدة من الناحية
الطبية ،غري �أن ال�ضغط على اجلانب الأي�سر من اجل�سم ميكن �أن ي�ؤثر
�سلباً على حالة ال�شخ�ص امل�صاب ب�أمرا�ض القلب ،لذلك من الأف�ضل له
النوم على جانبه الأمين ،وفق ت�ساريفا.
كما �أو�ضحت �أن «اال�ستلقاء على اجلانب يعترب �أف�ضل من الناحية
الفيزيولوجية ويجب �أن ينال الأف�ضلية �أثناء النوم .فخالل النوم بهذه
الو�ضعية ،جتري ب�سرعة �أكرب عملية التخل�ص من املنتجات الأي�ضية»،
الفتة �إىل �أن��ه «م��ن حيث امل��ب��د�أ ،ميكنك النوم على اجلانب الأي�سر
وعلى اجلانب الأمين ،فالقف�ص ال�صدري يحمي ب�شكل مت�ساو على كال
اجلانبني� .إال �أن النوم على اجلانب الأي�سر غري م�ستحب للذين يعانون
من م�شاكل مع القلب ،على �سبيل املثال من الق�صور يف القلب والرئتني».
كذلك �شددت على �أنه ال يجوز النوم على الظهر من جانب الذين
يعانون من تراجع الل�سان الذي ي�سبب توقف التنف�س م�ؤقتاً �أثناء النوم،
وهو ما قد يتجلى يف ال�شخري.
وك�شفت �أخرياً �أن النوم على البطن هو الأكرث �ضرراً لل�صحة لأنه قد
يت�سبب مب�شاكل يف العمود الفقري .فعند النوم بهذا ال�شكل ،تن�شد بع�ض
الع�ضالت ب�شكل قوي وتعاين بع�ضها من فرط يف التوتر ،مما ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل �أمل يف الرقبة والر�أ�س يف ال�صباح.
كما �أكدت �أن �أخطر ما يف املو�ضوع� ،أن عادة النوم على البطن ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل تعطيل عمليات التمثيل الغذائي و�إثارة تطور مر�ض الزهامير.

ال�شعور ب��ال��دوار عند ال��وق��وف
عر�ض �شائع يرتبط عادة بانخفا�ض
�ضغط ال���دم ،وع��ن��دم��ا ي��ك��ون هذا
االنخفا�ض �سريعاً وق�����ص�يراً ،وال
يرتبط ب�أي م�شكالت �صحية �أخرى،
ي��ع��رف ب��ـ «ان��خ��ف��ا���ض �ضغط ال��دم
االنت�صابي».
وتو�صلت درا�سة جديدة م�ؤخراً
�إىل عالج فعال لهذا الدوار الناجت
دون تكلفة وبدون ا�ستخدام الأدوية،
عن طريق ت�أدية مترينني ب�سيطني
للع�ضالت.
ورغم �أنّ �أكرث �أعرا�ض «انخفا�ض
�ضغط الدم االنت�صابي» �شيوعاً هي

ال��دوار عند الوقوف بعد اجللو�س
�أو اال�ستلقاء ،التي عادة ما ت�ستمر
الأعرا�ض لفرتة �أقل من عدة دقائق،
لكن الأعرا�ض تت�ض َّمن �أي�ضا :الر�ؤية
ال�ضبابية (زغللة العني) ،ال�ضعف،
فقدان الوعي (الإغماء) ،الت�شو�ش،
الغثيان.
و�أف����اد ال��ب��اح��ث��ون يف درا�ستهم
امل���ن�������ش���ورة يف دوري�������ة Heart
 Rhythm Journalالطبية ،ب�أن
بع�ض متارين الع�ضالت الب�سيطة
قبل الوقوف �أو بعده ميكنها احلدّ
من ت�أثريات «انخفا�ض �ضغط الدم
االنت�صابي» ،كما �أنها تعمل ك�إجراء

وقائي ب�شكل عام.
ا�شتملت الدرا�سة على  22امر�أة
���ش��اب��ة ل��دي��ه��ن ت��اري��خ م��ر���ض��ي مع
«انخفا�ض �ضغط الدم االنت�صابي»،
ومت اختبار مترينني :رفع الركبتني
ب�شكل متكرر �أثناء اجللو�س ملدة 30
ثانية قبل الوقوف ،وعبور ال�ساقني
ملدة  30ثانية بعد الوقوف.
وراق��ب الباحثون معدل �ضربات
قلب امل�شاركني و�ضغط ال��دم �أثناء
التجارب ،مع وجود فا�صل زمني بني
�ضربات القلب و�ضغط ال��دم ،كما
ُطلب من امل�شاركني الإبالغ ب�أنف�سهم
عن �أي �أعرا�ض لـ «انخفا�ض �ضغط

ال����دم االن��ت�����ص��اب��ي» ،مب��ا يف ذل��ك
ال�شعور بالدوار.
وجد الباحثون �أن كال التمرينني
�أح��دث��ا ف��رق��ا ك��ب�يرا يف احل���دّ من
االنخفا�ض امل�ؤقت يف �ضغط الدم
وتخفيف �أعرا�ض «انخفا�ض �ضغط
الدم االنت�صابي».
وت��ق��ول الباحثة ن��ازي��ا �شيخ من
جامعة ك��اجل��اري يف ك��ن��دا« :نظرا
لأنها مناورة ج�سدية ،فهي تتطلب
بب�ساطة الأط�����راف ال�سفلية من
اجل�����س��م ،وال��ت��ي مي��ك��ن للمر�ضى
ا�ستخدامها يف �أي وق��ت وم��ن �أي
مكان للح ّد من الأعرا�ض».

بعد هذه الفترة الزمنية تنخفض
فاعلية الجرعة الثالثة ل ـ %31

ترتاجع فعالية اجلرعة املعززة
م���ن ل��ق��اح��ات ف���اي���زر وم��ودي��رن��ا
امل�ضادة لفريو�س كورونا مع الوقت،
ولكنها تبقى عالية يف احل��د من
خطر دخول امل�ست�شفى بعد �أربعة
�أ�شهر على تلقي اجلرعة ،بح�سب
درا�سة ن�شرتها ال�سلطات ال�صحية
الأمريكية �أم�س اجلمعة.
هذه الفعالية كانت معروفة بعد
تلقي جرعتني من اللقاح ،لكنها مل
تُدر�س على نحو كاف بعد اجلرعة
الثالثة.
و�شملت الدرا�سة � 93ألف مري�ض
يف امل�ست�شفى و�أكرث من � 240ألف
زيارة �إىل مراكز الطوارئ مرتبطة
بكورونا يف  10واليات �أمريكية.

و�أج��ري��ت ب�ين نهاية �أغ�سط�س
 2021وي��ن��اي��ر  ،2022و�شملت
امل��وج��ت�ين املرتبطتني باملتحورين
دلتا و�أوميكرون يف الوقت عينه.
ويف امل���رح���ل���ت�ي�ن ،ك����ان ن�����س��ب��ة
الفعالية بعد اجلرعة الثالثة �أكرث
ارت��ف��اع �اً دائ��م �اً م��ق��ارن � ًة مب��ا بعد
اجلرعة الثانية ،بح�سب ما �أفادت
مراكز مكافحة الأمرا�ض والوقاية
منها «�سي .دي� .سي» التي ن�شرت
الدرا�سة.
وب��ع��دم��ا �أ���ص��ب��ح��ت �أوم��ي��ك��رون
امل��ت��ح��ور امل��ه��ي��م��ن ،ب��ل��غ��ت فعالية
اجلرعة الثالثة يف احلد من دخول
امل�ست�شفى  91%ملن تلقوا اجلرعة
التعزيزية خالل ال�شهرين اللذين

�سبقا الإ�صابة ،ولكنها تدنت �إىل
 78%ملن تلقوها قبل �أربعة �أ�شهر
و�أك�ث�ر م��ن الإ���ص��اب��ة .وح��ت��ى هذه
الن�سبة «ت��ب��ق��ى ع��ال��ي��ة» ،بح�سب
مراكز «�سي .دي� .سي».
ك��ذل��ك ب��ع��د ان��ت�����ش��ار امل��ت��ح��ور
�أوم��ي��ك��رون ،بلغت فعالية اجلرعة
امل��ع��ززة يف احل��د م��ن التوجه �إىل
الطوارئ ن�سبة  87%يف ال�شهرين
التاليني ،و 66%بعد �أربعة �أ�شهر،
و 31%فقط بعد �أكرث من خم�سة
�أ�شهر.
وت�ؤكد مراكز مكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها �أن املعدالت الأخرية
«غري دقيقة» ب�سبب العدد املحدود
ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف

الدرا�سة وتلقوا جرعتهم الثالثة
قبل �أك�ثر من خم�سة �أ�شهر على
الإ�صابة.
وتقول «�سي .دي� .سي» �إن هذه
النتائج «ت��زي��د م��ن �أهمية الأخ��ذ
باالعتبار توفري جرعات �إ�ضافية
بهدف املحافظة على احلماية �ضد
كورونا �أو تعزيزها».
وك��ان م�ست�شار البيت الأبي�ض
ب�����ش��أن الأزم����ة ال�صحية الدكتور
ان��ط��وين فاوت�شي ق��د �أك���د خالل
م�ؤمتر �صحايف يوم الأربعاء �أنه من
املمكن �أن يحتاج الأ�شخا�ص الأكرث
عر�ضة للإ�صابة من غريهم مثل
امل�سنني �أو ذوي املناعة املتدنية �إىل
جرعة رابعة يف امل�ستقبل.
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تحذير من أبل :أنتم تشحنون آيفون بشكل خاطئ
�أ�صبحت عملية �شحن هاتف
�آيفون بالن�سبة �إىل كثريين كابو�سا،
فالبطارية �سرعان ما تنفذ ،لذلك
تراهم يقفزون بني احل�ين والآخ��ر
�إىل نقطة الكهرباء لإمداد الهاتف
بالطاقة.
ورمب�����ا ي��ج�بر ع��م��ر ال��ب��ط��اري��ة
امل�ستخدمني على حمل ال�شاحن
معهم ،متى غادروا املنزل ويف حال
مل ترغب يف ذلك ،فعلى امل�ستخدم
اال�ست�سالم حلقيقة وج��ود هاتف
«ميت» ل�ساعات .و�إزاء ال�شكاوى
امل��ت��ك��ررة م��ن م�ستخدمي هواتف
�آيفون ب�ش�أن هذه امل�شكلة ،قدمت
�شركة �أب��ل �سل�سلة ن�صائح ت�ساعد
يف حل امل�شكلة ،بح�سب �صيحفة
«نيويورك بو�ست» الأمريكية.
وقالت �أب��ل �إن �أداء البطاريات
يرتاجع مب��رور ال��وق��ت ،لكن ميكن
متديد عمر هذه البطارية عرب اتباع
اخلطوات التالية:
انزع غالف الآيفون� :إن البع�ض
يعمدون �إىل �شحن هاتف �آيفون
وهو ال يزال يف غالفه �أو حمفظته
الواقية من االنك�سار.
ورغم �أن الغالف يحمي الهاتف
من الك�سور � ،إال �أن��ه يولد ح��رارة
زائدة ،مبا ي�ؤثر على قدرة البطارية،
لذلك ين�صح بنزع الغالف.

جتنب احل����رارة ال�����ش��دي��دة� :إن
واحدة من �أف�ضل الن�صائح حلماية
بطارية �آيفون من اخلراب هو زيادة
عمرها االفرتا�ضي لأق�صى حد.
وميكن �أن ت�ؤدي احلرارة ال�شديدة
�إىل �إح����داث م�شكالت ك��ب�يرة يف

ال��ه��وات��ف ،وم���ن �ضمنها ه��وات��ف
�آيفون ،وتن�صح �أب��ل ب�إبعاد هواتف
�آيفون عن احل��رارة ال�شديدة �سواء
�أكانت منخف�ضة �أو مرتفعة ،التي
تقل�ص من عمر البطارية.
ال تغفل و�ضع الطاقة املنخف�ضة:

�إن ه����ذة امل���ي���زة ���س��ت��وق��ف بع�ض
اخل��دم��ات املتعط�شة للطاقة على
هاتفك.
وتقول �أبل �إنه عند ت�شغيل و�ضع
الطاقة املنخف�ضة ،فهذا يعني �أن
هاتفك �سيعمل لفرتة �أطول قبل �أن

جوجل تواجه شكوى ضد االحكتار بسبب إالعالنات

ت���واج���ه ���ش��رك��ة ج��وج��ل امل��زي��د
من �ضغوط مكافحة االحتكار يف
االحت���اد الأوروب����ي ب�سبب تقنيتها
الإع�لان��ي��ة ،مم��ا ق��د ي��ع��زز حتقيق
رئي�سة مكافحة االحتكار يف االحتاد
الأوروب���ي مارجريت في�ستاجر يف
هذه الق�ضية.
�اح��ا بقيمة
�
أرب
�
ال�شركة
وحققت
ً
 147مليار دوالر من الإعالنات عرب
الإنرتنت يف عام � ،2020أي �أكرث
من �أي �شركة �أخرى يف العامل ،حيث

متثل الإعالنات ،مبا يف ذلك البحث
ويوتيوب وجيميل ،اجلزء الأكرب من
�إجمايل مبيعاتها و�أرباحها.
وج�����اء ن��ح��و  16يف امل���ئ���ة من
�إي��رادات��ه��ا م��ن �أع��م��ال العر�ض �أو
ال�شبكة اخلا�صة بال�شركة ،حيث
ت�ستخدم �شركات الو�سائط الأخرى
تقنيتها لبيع الإعالنات عرب مواقعها
على الويب وتطبيقاتها.
وذكرت وكالة روي�ترز �أن جمل�س
النا�شرين الأوروب���ي�ي�ن  EPCقد

ق��دم �شكوى يف االحت���اد الأوروب���ي
�ضد ال�شركة زاع ًما فيها �أن لديها
�سيطرة غري قانونية على تكنولوجيا
الإعالن وال�صحافة.
ويزعم �أن جم��م��وع��ة �إع�لان��ات
ع��م�لاق��ة ال��ب��ح��ث مليئة بت�ضارب
امل�����ص��ال��ح لأن���ه���ا مت��ث��ل امل�����ش�تري
والبائع ودار امل��زادات .كما ت�ستغل
ه��ذه ال�سيطرة للربح على ح�ساب
عمالئها.
ور�أى رئي�س املجل�س كري�ستيان

فان ثيلو �أن ال�شكوى دفعت االحتاد
الأوروبي �إىل اتخاذ �إجراء حيث كان
مرتددًا .وقال ثيلو �إن هذه اخلطوة
يجب �أن جتعل جوجل تغري فعل ًيا
�سلوكها بعد �سنوات من االلتزامات
التي ال تقدم �أي ت�أثري جوهري.
و�أ������ش�����ار جم��ل�����س ال��ن��ا���ش��ري��ن
الأوروب���ي�ي�ن �إىل ق�ضايا مكافحة
االح��ت��ك��ار يف العديد م��ن البلدان
لدعم ق�ضيته .مبا يف ذل��ك دعوى
ق�ضائية �أمريكية متعددة الواليات.

تلقت خ���دم���ة الإن��ت�رن����ت عرب
الأقمار ال�صناعية �ستارلينك التابعة
ل�شركة �سبي�س �إك�س �ضربة موجعة،
وتقدر ال�شركة حال ًيا �أن  40قم ًرا
�صناع ًيا من �أ�صل  49قمراً �صناعياً
التي �أطلقتها يف  3فرباير قد يتم
تدمريها ب�سبب عا�صفة مغنطي�سية
�أر�ضية.
وتقول ال�شركة �إن  80يف املئة
من الأقمار ال�صناعية التي �أطلقتها
يف الأ�سبوع املا�ضي من املتوقع �أن
حترتق بدالً من الو�صول �إىل املدار.
و�أطلقت ���ش��رك��ة �سبي�س �إك�����س

الأقمار ال�صناعية �إىل مدار �أر�ضي
منخف�ض يف  3ف�براي��ر م��ن مركز
كينيدي للف�ضاء يف فلوريدا .ولكن
من املتوقع الآن �أن حترتق  80يف
املئة منها ب��دالً م��ن ال��و���ص��ول �إىل
مدارها املق�صود.
وقالت �سبي�س �إك�����س يف بيان:
ت ��أث��رت الأق��م��ار ال�صناعية ب�شكل
كبري بعا�صفة مغنطي�سية �أر�ضية.
تت�سبب ه��ذه العوا�صف يف ارتفاع
درجة حرارة الغالف اجلوي وزيادة
كثافة الغالف اجلوي على ارتفاعات
االنت�شار املنخف�ضة.

و�أو�ضحت �أن ���س��رع��ة و���ش��دة
العا�صفة �أ�سفرتا عن مقاومة جوية
زادت بن�سبة ت�صل �إىل  50يف املئة
عن عمليات الإطالق ال�سابقة.
وتنتج العوا�صف املغناطي�سية
الأر�ضية عن التفاعالت بني الرياح
ال�شم�سية وامل��ج��ال املغناطي�سي
ل�ل�أر���ض .وبالرغم من �أن الأقمار
ال�صناعية ق��د ���ص��درت لها �أوام��ر
ب��االح��ت��م��اء م��ن ال��ع��ا���ص��ف��ة .ولكن
ف�شلت يف تنفيذ املناورات املطلوبة
للو�صول �إىل مدارها املطلوب.
وقالت ال�شركة �إن ما ي�صل �إىل

 40قم ًرا �صناع ًيا قد تعاود الدخول
�إىل ال��غ�لاف اجل��وي ل�ل�أر���ض مرة
�أخ��رى .وال ت�شكل هذه الأقمار �أي
خطر ت�صادم مع �سواتل �أخرى.
و�صممت �أق���م���ار ���س��ت��ارل��ي��ن��ك
اال�صطناعية بحيث تتفكك عند
دخ��ول��ه��ا ال��غ�لاف اجل���وي ل�ل�أر���ض
مرة �أخرى ،على حد قول ال�شركة.
وي��ع��ن��ي ذل���ك ع���دم ت��ك��وي��ن حطام
مداري وعدم ارتطام �أي �أجزاء من
القمر ال�صناعي بالأر�ض.

ستارلينك تفقد  40قمرًا صناعيًا بعد عاصفة
مغنطيسية أرضية

حتتاج �إىل �شحنه مرة �أرى ،ولكن قد
ت�ستغرق بع�ض امليزات وقتا �أطول.
وقد ال تعمل بع�ض املهام حتى
تقوم ب�إيقاف ت�شغيل و�ضع الطاقة
املنخف�ضة.
 ال تفوت ال�سطوع التلقائي :كلما

كانت �شا�شة هاتفك �أكرث �سطوعا،
زادت �سرعة ا�ستهالك البطارية.
وميكن ح��ل ه��ذه امل�شكلة ،عرب
ت�شغيل ميزة ال�سطوع التلقائي التي
�ستنظم �سطوع ال�شا�شة بنا ًء على
الإ�ضاءة املحيطة بك.

تويتر لديها  217مليون
يوميا
مستخدم نشط ً

�أعلنت �شركة تويرت عن �أرباحها للربع الرابع التي كانت �أقل من
تقديرات املحللني للأرباح والإيرادات ومنو امل�ستخدمني.
وبلغت الإي��رادات  1.57مليار دوالر مقابل  1.58مليار دوالر
املتوقعة .بينما و�صل عدد امل�ستخدمني الن�شطني يوم ًيا الذين
ميكن حتقيق الدخل منهم �إىل  217مليون مقابل  218.6مليون
متوقع.
ووفرت ال�شركة توجيهات ب�ش�أن الإيرادات للربع املقبل ترتاوح
من  1.17مليار دوالر �إىل  1.27مليار دوالر ،بينما توقع املحللون
نحو  1.26مليار دوالر.
كما �أعلنت تويرت عن برنامج جديد لإعادة �شراء الأ�سهم بقيمة
 4مليارات دوالر .وقالت ال�شركة �إن ن�صف ذلك املبلغ يخ�ص�ص
لعملية �إعادة �شراء �سريعة للأ�سهم مع �إعادة �شراء الباقي مبرور
الوقت.
وبالرغم من الفقد يف �أرقام منو امل�ستخدمني ،قال املدير املايل
�إن الأهداف املعلنة �ساب ًقا للو�صول �إىل  315مليون م�ستخدم ميكن
حتقيق الدخل منهم يف الربع الرابع من عام  2023و�إيرادات 7.5
مليارات دوالر على الأقل يف عام  2023ظلت كما هي.
و�أ�ضاف :ت�أثرت الإيرادات يف الربع الرابع بالتباط�ؤ يف �إنفاق
املعلنني يف الأ�سبوعني الأخريين من هذه الفرتة .ولكن الإنفاق
انتع�ش باالنتقال �إىل الربع الأول.
وميثل هذا التقرير الأول يف عهد الرئي�س التنفيذي اجلديد
ب��اراغ �أغ���راوال بعد تنحي ج��اك دور���س��ي من من�صبه يف �شهر
نوفمرب.
وكان �أغراوال ،الذي �شغل �ساب ًقا من�صب رئي�س ق�سم التكنولوجيا،
العباً رئي�سياً يف جهود ال�شركة لإن�شاء بروتوكول المركزي لو�سائل
التوا�صل االجتماعي من خالل م�شروع .Bluesky
وورث الرئي�س التنفيذي اجلديد �أه��داف دور�سي الداخلية
اجلريئة ،مبا يف ذلك زيادة تويرت �إىل  315مليون م�ستخدم ن�شط
يوم ًيا ميكن حتقيق الدخل منه بحلول نهاية عام .2023
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رابطة خريجي قسم اإلعالم في ضيافة
«صحيفة الرياض»

ازار وفد من خريجي ق�سم الإعالم بجامعة امللك �سعود ،م�ؤخراً �صحيفة
الريا�ض ،وقد ح�ضر اللقاء مقرر جلنة خريجي ق�سم الإعالم الدكتور عادل
املكينزي مع عدد من منت�سبي الق�سم واخلريجني ،يف �إطار برنامج الوفاء.
والتقى الوفد ،برئي�س حترير �صحيفة الريا�ض املكلف الأ�ستاذ هاين
وفا ،يف مكتب عميد ال�صحافة ال�سعودية الأ�ستاذ تركي ال�سديري  -رحمه
اهلل  ،-حيث �أبدى الأ�ستاذ هاين �شكره وتقديره للق�سم ووفد الزيارة على
مبادرتهم التي حتيي العالقة مع اخلريجني وتعزز �آفاق التعاون واالنتماء،
م�ؤكداً م�ساهمته الفاعلة مع زمالء له يف رابطة خريجي الق�سم.
و�أ�شار مقرر جلنة خريجي ق�سم الإعالم د .عادل املكينزي �إىل تقاليد
نبيلة يكر�سها ق�سم الإعالم بجامعتنا الغراء عرب �سل�سلة (زيارات الوفاء)
�شملت ر�ؤ�ساء الق�سم ال�سابقني و�أ�ساتذة و�شخ�صيات تخرجت وقدموا
للإعالم والوطن خدمات جليلة.
وقد ُعرف عن الأ�ستاذ هاين وفا دوره واهتمامه بطالب الإعالم وتذليل
العقبات التي تواجههم يف االنخراط بالعمل الإعالمي وتطوير مهاراتهم
املهنية يف �سبيل خدمة الوطن.
وقدم وفد جلنة خريجي الإعالم درع (الوفاء) لرئي�س التحرير.
ح�ضر اللقاء من جلنة اخلريجني د .تركي العيار ود�.أحمد معيدي �إ�ضافة
اىل �أع�ضاء رابطة خريجي الإع�لام خالد ال�سلطان ،ويو�سف الأحمري،
وعلي ال�شهري ،وحممد الهاجري.

طالب مدار�س ابن خلدون العاملية يف زيارة علمية ملختربات الأحياء الدقيقة بكلية العلوم واملتحف اجليولوجي

جهود وحدة مسرح الجامعة بعمادة
شؤون الطالب

«طبية الملك سعود» تحصل على
«اعتماد جمعية قاع الجمجمة األمريكية»

كتب :م�ساعد الغنيم
ت�صوير :توفيق الغامدي
ح�����ص��ل ف��ري��ق ط��ب��ي يف جم��ال
ج��راح��ة ق���اع اجل��م��ج��م��ة باملدينة
الطبية يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود،
على اعتماد جمعية قاع اجلمجمة
الأمريكية (North American
 )Skull Base Societyك���أول
فريق متميز متعدد التخ�ص�صات
جل���راح���ات ق���اع اجل��م��ج��م��ة خ��ارج
الواليات املتحدة الأمريكية.
و�����ض����م ال����ف����ري����ق ن���خ���ب���ة م��ن
اال����س���ت�������ش���اري�ي�ن م�����ن خم��ت��ل��ف
التخ�ص�صات مثل الدكتورعبدالرزاق
عجالن يف جراحة املخ والأع�صاب،
ومن جراحة اجليوب الأنفية وقاع
اجلمجمة باملنظار الدكتور �سعد
ال�صالح ،والدكتور �أحمد الروقي،

والدكتور �سعود الرميح ،والدكتور
عبدالعزيز الر�شيد ،وجراحة الأذن
الدكتور �سلمان احلبيب ،بالإ�ضافة
�إىل العالج الإ�شعاعي الدكتور �إياد
ال�سعيد والدكتور �سيف اجلباب ،و
من الغدد ال�صماء الدكتورة عائ�شة
اخلزميي.
و �أف������اد ا���س��ت�����ش��اري ج��راح��ة
امل��خ والأع�����ص��اب باملدينة الطبية
اجلامعية الدكتور �شريف الوتيدي،
�أن ه����ذا االع���ت���م���اد ه���و ام���ت���داد
للخدمات ال�صحية النوعية املقدمة
يف املدينة الطبية بجامعة امللك
�سعود التي تعد من �أع��رق املراكز
الطبية املرجعية لعالج هذا النوع
من الأورام يف اململكة.
من جانبه �أكد الدكتور عبدالعزيز
الر�شيد� ،أن املدينة الطبية بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ت�ضم ك�����وادراً طبية

متميزة تدعمها �أح���دث الأج��ه��زة
ال��ط��ب��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة لإج������راء ه��ذه
العمليات املعقدة ،كاجلهاز املالحي
وج���ه���از امل��ي��ك��رو���س��ك��وب امل��ط��ور
وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة املتخ�ص�صة
للعالج باملناظري ،بالإ�ضافة �إىل
غرفة عمليات حتوي جهاز الرنني
املغناطي�سي والأ�شعة املقطعية التي
ت�ساعد الفريق اجلراحي يف �إجراء
الفحو�صات الالزمة �أثناء العملية
اجلراحية.
و�أو�������ض������ح ال����دك����ت����ور �أح���م���د
الروقي� أن الفريق يعد من اخلرباء
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين يف ج���راح���ة ق��اع
اجلمجمة باملدينة الطبية اجلامعية
وي��ق��وم��ون ب��الإ���ش��راف على �إج���راء
عمليات جراحية دقيقة ،با�ستخدام
تقنية املنظار عن طريق الأنف ويتم
خاللها ال��و���ص��ول �إىل �أورام قاع

اجلمجمة ب�شكل مبا�شر ودقيق،
مما ي�ساعد على ا�ستئ�صالها ب�شكل
�آم��ن وعلى �سرعة اال�ست�شفاء بعد
العملية ,وبف�ضل اهلل ثم توفر هذه
اخلربات والتقنيات �أ�صبح املري�ض
يخرج م��ن امل�ست�شفى خ�لال فرتة
ق�صرية.
من ناحية �أخ���رى� ،أك��د الدكتور
�سيف اجل��ب��اب ا�ست�شاري العالج
الإ�شعاعي على توفر �أحدث تقنيات
العالج الإ�شعاعي باملدينة الطبية,
حيث تتوفر تقنيات متعددة ،كتقنية
الـ CyberKnifeالتي توفر نوعاً
متخ�ص�صاً من املعاجلة الإ�شعاعية
ت�سمى اجلراحة الإ�شعاعية ،حيث
ت�ستخدم لعالج الأورام احلميدة
واخلبيثة وبدقة عالية.
فيما� أ�شار الدكتور عبدالرزاق
عجالن وال��دك��ت��ور �سعد ال�صالح،
�إىل �أن هذا االعتماد جاء متواف ًقا
مع ر�ؤية اململكة  2030ك�أول مركز
وفريق متكامل عاملي يح�صل على
ه���ذا االع��ت��م��اد خ����ارج ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،مبينني �أن
ه��ذا الأم���ر ج��اء ل��ي���ؤك��د م��ا و�صل
�إليه اجل��راح ال�سعودي من م�ستوى
علمي ومهني عايل ي�ؤهله لإج��راء
�أ�صعب العمليات اجلراحية املتقدمة
و�أعقدها بنتائج مبهرة جعلت منه
حم��ط �أن���ظ���ار الأو����س���اط الطبية
العاملية ،م�ؤكدين �أن هذا امل�ستوى
املتميز مل يكن ليح�صل لوال توفيق
اهلل ثم بالدعم الكبري من والة الأمر
حفظهم اهلل -يف ب��ن��اء الإن�سانوتعليمه ومتكينه� ،إمياناً منهم ب�أن
اال�ستثمار الأهم يف �أبناء هذا الوطن
الغايل.

كتبت :مها التمامي
قدمت وحدة امل�سرح بعمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة امللك �سعود ،خالل
الف�صل الدرا�سي الأول للعام 1443هـ ،عدة برامج وم�شاركات ،تنوعت
ما بني امل�سابقات وح�ضور مهرجانات دولية وحملية وامل�شاركة يف الأيام
العاملية والعرو�ض امل�سرحية.
وجاءت �أبرز الأن�شطة التي نفذتها وحدة امل�سرح ،امل�شاركة يف املهرجان
الدويل للم�سرح اجلامعي بجامعة عبداملالك ال�سعدي بطنجة وامل�شاركة
مب�سرحية «ق�صة حب» يف مهرجان اجلامعات ال�سعودية الأوىل والتي
نظمتها جامعة جازان.
كما نفذت الوحدة عدة م�سابقات مثل «الإلقاء واالرجتال» و«تويت دراما»
و«ت�أليف الن�صو�ص امل�سرحية» كذلك مت تقدمي عرو�ض م�سرحية يف اليوم
العاملي للطلبة الدوليني ،و مبادرة«طريقك �إىل الإبداع والتمثيل».
وت�أتي م�شاركات وحدة امل�سرح لإثراء �ساحة امل�سرح اجلامعي  ،وللرفع
من م�ستوى امل�سرح اجلامعي باململكة العربية ال�سعودية معتمدة بذلك على
طالب اجلامعة ال�شغوفني بامل�سرح وبدعم كبري من عمادة �ش�ؤون الطالب
التي ال تدخر جهداً للم�ساهمة يف هذا احلراك امل�سرحي وتطويره و�إبرازه
بال�صورة امل�أمولة.

