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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

اجلامعة خالل م�شاركتها يف معر�ض التعليم الدويل..

 3اتفاقيات 3 ..ورش عمل

رئيس الجامعة يفتتح «مركز تقنيات شبكات المستقبل»
تمديد فترة الترشيح لمنصب
عميد كلية الصيدلة
�أعلنت اللجنة اال�ست�شارية الختيار عمداء الكليات واملعاهد وبناء على
توجيه معايل رئي�س اجلامعة عن متديد فرتة الرت�شح ملن�صب عميد كلية
ال�صيدلة؛ وكذلك تقييم العميد ال�سابق والذي انتهت فرتة عمادته ،وذلك
عن طريق الرابط التايل واملوجود يف موقع اللجنة الإلكرتوين
https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection
ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة �أمني �سر اللجنة الأ�ستاذ /عبداهلل بن حممد
ال�سنيدي ،و�أ�شار �إىل �أن اجلامعة ت�سعى �إىل اختيار الأف�ضل لهذه املنا�صب
القيادية ،وتود اللجنة تنبيه من يحق لهم الرت�شيح من اجلن�سني ح�سب
تنظيم �إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة امللك
�سعود االطالع على ال�سمات املتوقعة يف املر�شحني ملن�صب عميد للكليات
واملعاهد يف جامعة امللك �سعود و�أنظمة و�إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء
الكليات و�إر�سال تر�شيحاتهم على الرابط امل�شار �إليه �أعاله ،حيث يقفل
باب الرت�شيح بنهاية يوم ال�سبت 1443/10/20هـ املوافق 2022/5/21م.

كتب :حممد النافع
ت�صوير :عبداملجيد اجلمعه
�شاركت جامعة امللك �سعود يف
املعر�ض وامل ��ؤمت��ر ال��دويل للتعليم
ال��ذي تنظمة وزارة التعليم مبركز
الريا�ض للم�ؤمترات خالل الفرتة
من  ٧اىل � ١٠شوال احلايل ،والذي
�أفتتحه معايل وزير التعليم الدكتور
حمد ال ال�شيخ .
�شهد جناح جامعة امللك �سعود
ح�ضور العديد من �ضيوف املعر�ض
وامل�شاركني.
وحظيت �أركان اجلامعة ،ب�إقبال
�أعداد كبرية من الزوار حيث �شهد
رك���ن اجل��ام��ع��ة اخل��ا���ص بالقبول
والت�سجيل �إقباالً كثيفاً من الطالب
والطالبات و�أولياء الأمور.
وق���دم ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة ل��ل��زوار
ك���اف���ة امل��ع��ل��وم��ات و�أج������اب على
اال�ستف�سارات التي ت��رك��زت على
امل�����س��ارات التي تقدمها اجلامعة
ب�شكل عام ،والعلمي ب�شكل خا�ص،
واملواد التي يتم تدري�سها يف كليات
اجلامعة ،ومعدالت القبول ،ونظام
ال��درا���س��ة يف اجل��ام��ع��ة ،و�إمكانية
التحويل �إىل اجلامعة� ،إ�ضافة �إىل
���ش��روط ال��ق��ب��ول ووق���ت ال��ت��ق��دمي،
وامل���ن���ح ال��درا���س��ي��ة وال��ع��دي��د من
اال�ستف�سارات ذات ال�صلة بال�ش�ؤون
الأكادميية.
التفا�صيل �صـ3-2
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يوم البحث العلمي الحادي عشر لكلية الصيدلة  ..األربعاء
ي��رع��ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر،
يوم الأربعاء القادم ،فعالية يوم البحث
العلمي احلادي ع�شر بكلية ال�صيدلة،
وذل��ك بقاعة ال�شيخ حمد اجلا�سر
ببهو اجلامعة ،و�سيتخلل االفتتاح،
حما�ضرة تثقيفة يقدمها ا�ست�شاري
الأمرا�ض ال�صدرية وطب النوم بكلية
الطب واحلا�صل على جائزة امللك
�سعود للتميز العلمي الدكتور �أحمد
بن �سامل باه ّمام ،بعنوان «رحلتي يف
البحث» .وبينت اللجنة اال�ست�شارية،
ب�أنه �سيتم تقدمي عدة جوائز لأف�ضل
العرو�ض التقدميية البحثية ،و�أف�ضل

مل�صق علمي طالبي ،و�أف�ضل م�شاركة
بحثية لطلبة الدرا�سات العليا ،وجائزة
�أف�ضل عامل �صيديل يافع ،م�ؤكد ًة على
املهتمني بالأبحاث العلمية ال�صحية
�أو املمار�سني ال�صحيني ح�ضور يوم
البحث العلمي احل��ادي ع�شر لكلية
ال�صيدلة ،حيث �سيتم احت�ساب ٦
���س��اع��ات تعليم م�ستمر للح�ضور،
على �أن يكون الت�سجيل عرب املوقع
الإل���ك�ت�روين «COPRD-KSU.
� ،»COMأو عن طريق ح�ساب تويرت
«@.»KSU_COPRD
وي�ستعر�ض ي��وم البحث العلمي،
�أبحاث التخرج لطلبة كلية ال�صيدلة

«تطوع» الجامعة يباشر  1101حالة بالحرم
كتب :عبداهلل م�سفر املنبهي
�أنهى فريق جامعة امللك �سعود للعمل التطوعي م�ؤخراً خدمته ل�ضيوف
امل�سجد احلرام بعد �أن متت مبا�شرة �أكرث من ) (1101حالة �صحية مت
�إ�سعافها على مدى � 8أي��ام وذلك حتت برنامج «اخلدمات الإ�سعافية»
بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي يف مكة املكرمة وقد بد�أت
م�شاركة الفريق يف الربنامج من يوم اخلمي�س املوافق 1443-9-20هـ
وا�ستمرت حتى 1443-9-28هـ و�ضم الفريق  50طالب وطالبة من
التخ�ص�صات ال�صحية .
التفا�صيل �صـ 9

عر�ض  95م��ن املل�صقات البحثية
للم�شاركني من طلبة البكالوريو�س
وال��درا���س��ات العليا ،و 18عر�ضاً
مرئياً .هذا و�سي�شارك يف الفعالية 5
جهات هي « املدينة الطبية بجامعة
امللك �سعود ،م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ،مدينة
امللك فهد الطبية ،م�ست�شفى امللك
خالد اجلامعي ،مدينة الأمري �سلطان
الطبية الع�سكرية» ،بالإ�ضافة �إىل كلية
ال�صيدلة بجامعة امللك �سعود.
وب��ه��ذه املنا�سبة ق��دم عميد كلية
ال�صيدلة املكلف الدكتور حمود بن
مقبل ال�سبيعي� ،شكره لقيادة اجلامعة

ويف مقدمتهم معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،نظري دعمه لكل
ما ي�ساهم يف نه�ضة البحث العلمي
مبا ي�ضمن حتقيق ر�ؤيتها امل�ستقبلية
وطموحات الوطن وفق ر�ؤية ال�سعودية
 .٢٠٣٠من جهتها قدمت رئي�س اللجنة
اال�ست�شارية ل��ي��وم البحث العلمي
الدكتورة مها بنت م�شعل الر�شيد،
�شكرها لعميد كلية ال�صيدلة الدكتور
�أو���س بن �إبراهيم ال�شم�سان الأمني
العام للهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية على ما ق��دم ليوم البحث
العلمي لكلية ال�صيدلة خالل ال�سنوات
املا�ضية.
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مب�شاركة جامعــــــــ

وزير التعليم يفتتح أعمال مـــــــــ

وزراء ومختصون يستعرضون تجارب دولية
ناجحة في التعليم
�شاركت جامعة امللك �سعود يف
املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم،
والذي نظمته وزارة التعليم مبركز
الريا�ض للم�ؤمترات خالل الفرتة
من � 10 - 7شوال من خالل جناح
اجلامعة املخ�ص�ص داخل املعر�ض.
اح���ت���وى ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة على
ع��دد من الأرك���ان تقدم خدماتها
ل��ل��زوار ع��ام��ة واجل��ام��ع��ة خا�صة،
م���ن���ه���ا رك�����ن ل���ع���م���ادة ال���ق���ب���ول
والت�سجيل يتم من خاللها تقدمي
العديد من الكتيبات والن�شرات
اخلا�صة باملنح الداخلية وقبول
الطلبة ال��دول��ي�ين وال��ت��ح��وي��ل �إىل
اجلامعة ،والطالب الزائر ودليل
ال��ق��ب��ول وال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل��ت��اح��ة
وبرنامج الدبلوم بكلية الدرا�سات
التطبيقية وكتيب تعريفي بعمادة
�ش�ؤون الطالب.
كما �شمل جناح اجلامعة على
�أرك���ان ال��ري��ادة والتميز ،وحتقيق
الر�ؤية  ،2030وبرامج الدرا�سات
العليا ،وا�ستثمار برنامج امللكية
ال��ف��ك��ري��ة ،وت��رخ��ي�����ص ال��ت��ق��ن��ي��ة،
وك��ذل��ك رك���ن ل��ل��م��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة،
دار اجلامعة للن�شر ،معهد امللك
ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح��وث وال���درا����س���ات
اال����س���ت�������ش���اري���ة ،رك����ن ل��ل��م��دي��ن��ة
اجلامعية للطالبات .
و���ش��م��ل��ت م�����ش��ارك��ات اجل��ام��ع��ة
يف امل ��ؤمت��ر ،حيث �أل��ق��ى ع��دد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،عدد من
ور���ش عمل� ،ضمت « دور الذكاء
اال�صطناعي يف تطوير العملية
التعليمية والرعاية ال�صحية» ،و «
جتربة اجلامعة يف �ضبط اجلودة
الأكادميية يف ظل �أزمة كورونا» ،و
«م�ستقبل التعليم اجلامعي».

افتتاح املعر�ض
ه���ذا وق���د اف��ت��ت��ح م��ع��ايل وزي��ر
التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل
ال�شيخ يوم الأح��د املا�ضي� ،أعمال
امل ��ؤمت��ر واملعر�ض ال���دويل للتعليم
 ،2022مب�شاركة وزراء وخ�براء
التعليم و�أك��ث�ر م��ن  260جامعة
عاملية وحملية وجهات تعليمية من
 23دولة حول العامل.
وي�أتي امل�ؤمتر منبثقاً من جمموعة
الأه��داف الرامية �إىل الإ�سهام يف
تعزيز ر�ؤي��ة اململكة  2030وت�أكيد
دوره���ا ك��ق��وة فاعلة يف احل�ضارة
وال���ع���ل���وم وال���ت���ق���دم الإن�������س���اين،
وا�ستعرا�ض الفر�ص املتاحة لتطوير
ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��م��ل��ك��ة وا���س��ت��ث��م��ار
�إمكاناته ،من خالل تبادل اخلربات
وال��ت��ج��ارب وال��ت��وج��ه��ات اجل��دي��دة
يف جم���االت التعليم وف���ق �أف�ضل
املمار�سات العاملية.
ورفع معايل وزير التعليم خالل
ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح �أع���م���ال امل���ؤمت��ر
واملعر�ض الدويل للتعليم؛ بالغ ال�شكر
واالمتنان للقيادة الر�شيدة �-أيدها
اهلل -ملا يحظى به قطاع التعليم من
الرعاية الكرمية والتوجيه ال�سديد
وال��دع��م ال�سخي ،راج��ي �اً للجميع
النجاح والتوفيق ،وحتقيق الأهداف
امل��ر���س��وم��ة ،ال��ت��ي تعك�س حر�ص
القيادة الر�شيدة �-أ ّيدها اهلل -على
ت�أ�سي�س لغة ال�شراكة وامل�س�ؤولية
املتبادلة مع العامل ،واال�ستفادة من
القيمة العالية للعالقات والتوا�صل
الدّويل ،وتبادل اخلربات التعليمية،
مبا يعود بالنفع على الإن�سان.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه «ي���ع���ود امل���ؤمت��ر
واملعر�ض ال��دويل للتعليم �إىل �أداء
ر�سالته م��رة �أخ����رى ،م���ؤك��دًا دور

اململكة واهتمامها بتح�سني وجتويد
خم��رج��ات التعليم ،ل��ك��ي ينعك�س
�أثرها على تنمية ر�أ�س املال الب�شري،
م�شروعا ح�ضار ًيا طويل
الذي يُعد
ً
امل����دى ،ي�سهم ب�شكل م��ب��ا���ش��ر يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
ريا �إىل ثقته يف
وال��ث��ق��اف� ّي��ة» ،م�ش ً
تقدمي امل�ؤمتر الدويل بوابة وا�سعة
للفر�ص والأفكار املبدعة والنتائج
امللهمة ،وا�ست�شراف الر�ؤى والنماذج
املعززة لتوظيف التقنيات من خالل
التحوالت الرقمية ،وامل�ستجدات
املعا�صرة يف التعليم ،و���ص� اً
�ول �إىل
ت��وف�يرِ اال���س��ت��ث��م��ارات ،وال��ب��دائ��ل
التمويلية؛ لإتاحة مناذج تعليمية/
تعلم ّي ٍة متنوعة ،تنطلق من التمايز
لتحقيق اجلودة الالفتة للمخرجات
التعليمية.
و�أ���ض��اف معاليه �أن �أح���د �أه��م
�أه���داف امل��ؤمت��ر واملعر�ض ال��دويل
للتعليم ،يكمن يف تنمية ر�أ���س املال
الب�شري وف��ق م�ستهدفات برنامج
تنمية ال��ق��درات الب�شرية ،ال��ذي
�أطلقه �سم ّو ويل العهد  -حفظه
ٍ
ك��واح��د م��ن ب��رام��ج ر�ؤي���ة
اهلل -؛
اململكة الطموحة 2030م؛ لتحويل
احللم �إىل حقيقة ،والأمل �إىل واقع؛
وذل���ك بتنمية ق���درات ك��ل ف��رد يف
مناف�سا عامل ًيا،
هذا الوطن ،ليكو َن
ً
ولبنة �صلبة يف البناء االجتماعي
واالق��ت�����ص��ادي ،ومواكبة املتغريات
التقنية واملهنية احلديثة ،بالتدريب
والتعلّم مدى احلياة.
و�أ���ش��ار معايل وزي��ر التعليم �إىل
�أن امل�ؤمتر ومعر�ضه ال��دويل يفتح
نوافذ وا�سعة نحو الفر�ص املن�شودة
للتطوير والإب����داع ،وامل�ساعدة يف
تقدمي احل��ل��ولِ املبتكرة ،والبدائل

خبراء محليون ودوليون يناقشون مخرجات
التعليم وتعزيز التنمية المستدامة
غري التقليدية؛ ملواجهة التحديات،
ٍ
واخل�����روج ب��ت��و���ص��ي� ٍ
قيمة
�ات ذات
م�����ض��اف� ٍ�ة للتعليم ،وذل����ك يف ظل
م�شاركة وزراء وخ�براء التعليم من
 23دولة ،يف  11جل�سة علمية ،ويف
�أكرث من  130ور�شة عمل ،و�أكرث من
 260جهة دولية وحملية يف املعر�ض
الدويل ،مما يعني فتح نوافذ وا�سعة
نحو ال��ف��ر���ص امل��ن�����ش��ودة؛ ملواجهة
التحديات ،واخلروج بتو�صيات ذات
قيمة م�ضافة للتعليم.
واختتم معاليه كلمته بالت�أكيد
على الإي��ج��اب��ي��ات ال��ت��ي ت�ضمنتها
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ،وم��ن��ه��ا ���س��رع��ة
التحوالت التي م ّكنت اململكة من
تطوير جميع نظم الت�شغيل املت�صلة
بالتعليم ،ال �سيما خطط التحول
ّ
املخططني
الرقمي التي فاقت قدرة
وغيرّ ت من توجهات التعليم ،معزّزة
ثقافة املجتمع بالكامل نحو التعلّم
الإلكرتوين ،مقد ًما معاليه ال�شكر
للمعلمني واملعلمات ولكل من �أ�سهم
يف قيادة التحول وا�ستمرار التعليم
يف ظل اجلائحة.
اتفاقيات
وعلى هام�ش امل��ؤمت��ر واملعر�ض
ال�����دويل للتعليم  ،2022وق��ع��ت
ج��ام��ع��ة ال��ق�����ص��ي��م م��ذك��رة تفاهم
للتعاون امل�شرتك ،مع جامعة امللك
�سعود.
ووق����ع امل���ذك���رة ،م��ع��ايل رئي�س
جامعة امللك �سعود الدكتور بدران
ال��ع��م��ر ،وم��ع��ايل رئ��ي�����س جامعة
الق�صيم ال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن
الداود ،مذكرة تفاهم بني اجلامعتني
لتعزيز �أوا�صر التعاون يف املجاالت
البحثية و�إدارة العملية البحثية بني
اجلامعتني ،والتن�سيق بني الطرفني

لت�سهيل ودعم العمل امل�شرتك بني
الباحثني والفرق البحثية امل�شرتكة
يف امل���ج���االت ال��ع��ل��م��ي��ة املختلفة
م��ع �إمكانية متويل الأب��ح��اث ذات
االهتمام امل�شرتك من قبل الطرفني
ح�سب االت��ف��اق بينهما ،وال�سماح
لكل طرف اال�ستفادة من �إمكانيات
ال���ط���رف الآخ�����ر ح�����س��ب ال��ل��وائ��ح
املنظمة.
كما وقعت هيئة تقومي التعليم
وال��ت��دري��ب ممثلة باملركز الوطني
للتقومي واالع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي «
اعتماد» ،اتفاقية لتنفيذ درا�سات
ت��ق��ومي��ي��ة جل��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود،
وذل���ك خ�ل�ال م�����ش��ارك��ة الهيئة يف
امل ��ؤمت��ر واملعر�ض ال���دويل للتعليم
2022م ،الذي تنظمه وزارة التعليم
مبركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات
واملعار�ض.
وقع االتفاقية من جانب الهيئة
م���ع���ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س الإدارة
الدكتور خالد بن عبداهلل ال�سبتي،
وم�����ن ج���ان���ب اجل���ام���ع���ة م��ع��ايل
رئي�س اجلامعة الدكتور ب��دران بن
عبدالرحمن العمر.
و�شملت االتفاقية اعتماد 150
�اجم��ا �أك��ادمي � ًي��ا ،منها ()110
ب��رن� ً
ب���رام���ج يف م��رح��ل��ة ال���درا����س���ات
برناجما يف مرحلة
العليا و ()40
ً
البكالوريو�س.
وزراء وخرباء التعليم
تطرق عدد من الوزراء واخلرباء
يف جمال التعليم �إىل �أب��رز مالمح
جناح التجارب الدولية والإقليمية
وامل��ح��ل��ي��ة ،خ��ل�ال ج��ل�����س��ة ت��ب��ادل
اخلربات العاملية يف التعليم.
وحت���دث وزي���ر التعليم ال�سابق
يف اليمن م�ست�شار مكتب الرتبية

ال��ع��رب��ي ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��دك��ت��ور
ع��ب��دال�����س�لام اجل������ويف ،ع���ن دور
املنظمات الإقليمية وال��دول��ي��ة يف
تطوير التعليم وجت��وي��ده ،مو�ضحاً
�أن هذه املنظمات تهدف �إىل جتويد
التعليم حول العامل وامل�ساعدة يف
ذلك بالدول الأكرث احتياجاً.
و�أك���د �أن اململكة تتفاعل بقوة
م��ع املنظمات الدولية يف التعليم
لال�ستفادة م��ن ال��ت��ج��ارب الدولية
وحت�سني جودة التعليم ،م�شرياً �إىل
�أن هناك منظمات دولية و�إقليمية
عديدة يف جمال التعليم ت�سعى �إىل
دعم توفري التعليم اجليد والدائم
للجميع ،وتعزيز التن�سيق والتعاون
والتكامل يف جمال التعليم ،وتوفري
املوارد للمناطق الأكرث فقراً ،وتعزيز
برامج التنمية امل�ستدامة.
ب�������دوره ،حت����دث م���دي���ر ق�سم
ال�سيا�سات والتعلم م��دى احلياة
باليون�سكو الدكتور برهان �شكرون
يف ورق���ت���ه ال��ع��ل��م��ي��ة ع���ن طبيعة
�سيا�سات التعليم املتغرية يف �أوقات
الأزم��ات؛ والعمل من �أجل التعاون
وال��ت�����ض��ام��ن ال��دول��ي�ين يف جم��ال
التعليم ،م�����ش�يراً �إىل �أن التعليم
تغريت �سيا�ساته و�أدواته الإلكرتونية
يف ظل اجلائحة ،ومواجهة الفاقد
التعليمي خا�صة يف املناطق النائية.
و�أك���د �أن���ه م��ن امل��ه��م التعلم من
التجارب الدولية وك��ذل��ك املحلية
مثل جن��اح جتربة اململكة ومن�صة
م��در���س��ت��ي للتعليم ع��ن بُ��ع��د على
امل�����س��ت��وى ال����دويل ،الف��ت �اً �إىل �أن
اليون�سكو �أطلقت الكثري من الربامج
واملبادرات لتطوير التعليم يف جميع
البلدان ودعم مواجهاتها للأزمات.
من جانبه ،ا�ستعر�ض الأ�ستاذ يف
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ــــؤتمر ومعرض التعليم الدولي
جامعة الملك سعود توقع  3اتفاقيات ..وتشارك في  3ورش عمل

شارك في المعرض  262جهة تمثل  23دولة
جامعة وار���س��و البولندية الدكتور
ما�سيج جاكوبوف�سكي االجتاهات
احلديثة يف تقومي الطالب ،وتعزيز
مهارات الطلبة يف جميع املراحل
ودعم التعليم املبكر ،مبيناً �أن اململكة
ودول اخلليج ت�سعى �إىل رفع م�ستوى
ونتائج الطلبة يف امل��واد الدرا�سية
ع��ن طريق البيانات واالخ��ت��ب��ارات
الدولية ،م�ؤكداً على �أهمية تفعيل
�أدوات ق��ي��ا���س ن��ت��ائ��ج ال��ط��ل��ب��ة يف
امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة وخم��رج��ات
العملية التعليمية ،واالهتمام بت�أهيل
املعلمني ،والتحول االقت�صادي.
ور����ص���دت وك��ي��ل��ة ج��ام��ع��ة ج��دة
ل�ش�ؤون الطالبات الأ�ستاذ امل�شارك
بق�سم علم النف�س الدكتورة �شذا
خ�صيفان ،جتارب دولية و�سعودية
ناجحة يف التعليم العايل ،مو�ضحة
دور و�أهمية التعليم العام واجلامعي
يف مواجهة الأزمات ،م�ستعر�ضة دور
جامعة �أوك�سفورد وجامعة هارفارد
وجامعة بكني يف مواجهة اجلائحة
وتطوير من�صات التعليم عن بُعد
والأبحاث املتعلقة بكورونا ولقاحاته،
م�شيدة بتجربة اجلامعات ال�سعودية
يف م��واج��ه��ة ك��ورون��ا على م�ستوى
تدري�س الطلبة والأب��ح��اث العلمية
وا�ستعداداتها للتعامل مع الأزمات
وف���ق ر�ؤي����ة امل��م��ل��ك��ة ،ودع���م وزارة
التعليم للجامعات والبحث العلمي
املتعلق بكوفيد  ،19واع��ت�برت �أن
ج��ام��ع��ة ج���دة جن��ح��ت يف التعامل
م��ع الأزم����ة ،حيث ك��ان��ت م�ستعدة
مببادرة اجليل الرابع لتفعيل التعليم
االعتيادي واملدمج والتعليم عن بُعد
للطلبة.
ور�ش العمل
تناولت ور�ش العمل املقامة �ضمن
�أع��م��ال امل ��ؤمت��ر وامل��ع��ر���ض ال��دويل
للتعليم2022؛ عدداً من املو�ضوعات
التعليمية ،كخطط التخ�صي�ص،
ورقمنة التعليم من خالل الربامج
وامل�شروعات التقنية التي تنفذها
وزارة التعليم� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة

عمليات ت�صميم وتطوير املناهج،
وجت���اوز التحديات يف ا�ستعرا�ض
جت��رب��ة التعليم يف اململكة �أث��ن��اء
جائحة كورونا ،و�صوالً �إىل اجلهود
امل�ستمرة لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة
و�آمنة فكرياً ،وذلك �ضمن  11ور�شة
علمية موزعة على فرتتني.
وي�أتي �ضمن �أب��رز املحاور التي
تطرق لها امل�شاركون يف ور�ش اليوم
الأول؛ خطة التخ�صي�ص يف قطاع
التعليم ،واعتمادها على  8م�صادر
رئي�سة للتطوير� ،إىل جانب مناق�شة
تقييم ال��و���ض��ع ال���راه���ن وحت��دي��د
ن�سبة م�����ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص
يف اخل��دم��ات التعليمية ،م���روراً
ب��امل�����ش��ارك��ة امل��ع��ي��اري��ة ،ع�بر تقييم
اال�سرتاتيجيات الأف�ضل عاملياً ،كما
ا�ستُعر�ضت جتربة وزارة التعليم يف
م�سابقة «مدر�ستي تربمج» ودورها
يف ���ص��ن��اع��ة ال���ف���ارق ن��ح��و تعليم
رقمي حديث ،ي�ستهدف الإدارات
التعليمية ،وامل���دار����س ،واملعلمني
واملعلمات ،والطالب والطالبات يف
التعليم احلكومي والأهلي واملدار�س
الدولية ،وذلك بالتعاون مع �شركات
عاملية رائدة ك�شركة مايكرو�سوفت
و�أبل.
ويف ال���ي���وم ال���ث���اين ،ت��وا���ص��ل��ت
ور���ش العمل واجلل�سات احلوارية،
ح��ي��ث ب������د�أت ب��ج��ل�����س��ة ح���واري���ة
بعنوان« :التحول الرقمي واالبتكار
يف ال��ت��ع��ل��ي��م»� ،أو����ض���ح���ت ع�ضو
هيئة ال��ت��دري�����س يف ج��ام��ع��ة امللك
�سعود ال��دك��ت��ورة هند اخلليفة يف
ورقتها العلمية «تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي يف التعليم والتعلم»،
�أن علم الذكاء اال�صطناعي يهدف
�إىل تطوير �أنظمة حتقيق م�ستويات
من الذكاء �شبي ًها بذكاء الب�شر �أو
�أف�ضل منه ،م�شرية �إىل �أن �أجهزة
احل��ا���س��وب �أف�ضل يف امل��ه��ام التي
تعتمد ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات واكت�شاف
الأمن���اط بينما ي�ستمر الب�شر يف
حتقيق املزيد من التقدم يف املهام

التي تتطلب التعاطف والتوجيه.
و�أف�����ادت �أن تطبيقات ال��ذك��اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي ت��ه��دف �إىل متكني
املتعلم �أينما كان� ،إ�ضافة �إىل ت�سهيل
الأ�ساليب اجلديدة ،مبينة �أن هناك
�أك�ث�ر م��ن  60ن��ظ��ام تدري�س ذكية
جتارية متاحة اليوم على ال�صعيد
العاملي.
و�أ���ض��اف��ت �أن تطبيقات الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي ت��ه��دف �إىل تقليل
الأع���ب���اء ع��ل��ى امل��ع��ل��م�ين وت�سهيل
العملية التعليمية ،الف��ت��ة النظر
�إىل �أنه ال توجد يف الوقت احلايل
منتجات تعليمية جتارية مدعومة
بالذكاء اال�صطناعي للتعلم مدى
احلياة.
وت���ن���اول���ت ال���دك���ت���ورة اخل��ل��ي��ف��ة
التحديات املتعلقة بالتعليم بالذكاء
اال����ص���ط���ن���اع���ي ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف
�أهمية تعزيز البحوث حول الذكاء
اال�صطناعي يف التعليم� ،إ�ضافة �إىل
�إع��داد املعلمني للتعامل مع التقنية
احلديثة وو�ضع ر�ؤية �شاملة لل�سيا�سة
العامة يف الذكاء اال�صطناعي.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أ�����ش����ارت ال��ب��اح��ث��ة
والأكادميية يف كلية هارفارد تي �إت�ش
ت�شان لل�صحة العامة يف الواليات
املتحدة الأمريكية الدكتورة ويندي
م .بور�سيل يف ورقة بعنوان »:التحول
ال��رق��م��ي يف التعليم الإل��ك�تروين:
حتري اال�ستدامة و�أه��داف التنمية
امل�ستدامة العاملية»� ،إىل �ضرورة
االحتاد ملواجهة التحديات.
و�أكدت �أن التغري التقني اليوم بات
رئي�سا يف العملية التعليمية
ج��ز ًءا
ً
بالتعليم العايل وم��دى قدرته على
تلبية متطلبات �أ�سواق العمل ،مبينة
وجود العديد من امل�ستهدفات حول
تنمية ر�أ�س املال الب�شري بحلول عام
 2030م.
و�أ���ض��اف��ت �أن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا
تبنت وت�يرة مت�سارعة ح��دث عنها
ابتكار �أ�ساليب حديثة يف التعليم
ومن �أبرزها التعليم عن بعد ،حيث

ارت��ك��زت ال��ت��غ�يرات على االعتماد
على الأ�ساليب التقنية احلديثة حتى
باتت جز ًءا ال يتجز�أ من التعليم يف
الوقت احلديث ،م�شرية �إىل القدرة
على اال�ستجابة للظروف اجلديدة
ب�شكل ج��ي��د يف �سبيل ا�ستمرار
العملية التعليمية يف ع�صر ما بعد
اجلائحة.
وب��ي��ن��ت �أن ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي
واالبتكار عنا�صر هامة يف العملية
التعلمية يف الوقت احلا�ضر ،وميكن
من خاللها بناء م�ستقبل التعليم.
ب������دوره �أو�����ض����ح م���دي���ر وح���دة
التكنولوجيا وال��ذك��اء اال�صطناعي
يف التعليم لدى اليون�سكو الدكتور
فينغ�شونغ مياو ،يف ورقة بعنوان»:
الت�أكيد على ال��ذك��اء اال�صطناعي
ب��اع��ت��ب��اره ال�����ص��ال��ح ال��ع��ام للتعليم
والإن�سانية»� ،أن التعليم اال�صطناعي
مي��ك��ن �أن ي�ساعدنا ع��ل��ى تطوير
مناهجنا وحل بع�ض التحديات التي
نواجهها يف احلياة الواقعية ،كما �أنه
يتيح الو�صول للمعلومات ل�شريحة
كبرية من �أفراد املجتمع.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا حت���دث���ت م���دي���رة
جامعة وي�سكن�سيون  -ميلواكي
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة
ال��دك��ت��ورة تانيا جو�سنت يف ورق��ة
بعنوان »:مبادئ معايري اجل��ودة يف
التعليم الإل���ك�ت�روين» ،ع��ن التعلم
الرقمي الذاتي وطرق �إي�صال املعلم
للمعلومات للطالب ،م�شرية �إىل جود
حتديات يف بداية �أزمة كورونا� ،إال
�أن الو�سائل التعليمية تطورت مما
�أت��اح الو�صول �إىل م�صادر التعلم
ون�شرها عرب املن�صات املختلفة.
و�أبانت �أن التعلم عملية اجتماعية
حت���ت���اج �إىل ك��ث�ير م���ن الأ����ص���ول
التعليمية ،وال نفع م��ن ال��درج��ات
ال��ك��ام��ل��ة وال���ط���ال���ب مل يكت�سب
املهارات التعليمية املطلوبة ،م�شددة
على ���ض��رورة وج��ود ال�شغف لتعلم
املزيد ،واكت�ساب العلم واملعرفة.
ف��ي��م��ا ن��اق�����ش��ت ور����ش���ة ع��م��ل «

�إح��داث تغيري يف مهنة التدري�س -
االبتكار يف �أوقات الأزمات « معاجلة
م�س�ألة ا�ستمرارية التعليم يف �أوقات
الأزم�����ات وت�سليط ال�����ض��وء على
التحديات واال�ستجابات التي �سادت
يف �أثناء جائحة كوفيد -19والتنب�ؤ
بالتحديات والفر�ص امل�ستقبلية.
ون��اق�����ش��ت ور����ش���ة ال��ع��م��ل دور
امل�ؤ�س�سات التعليمية والأكادمييني،
وق�����ص�����ص ال���ن���ج���اح وال����درو�����س
امل�ستفادة ،وتعزيز ُ�سبُل التعاون
نحو ر�ؤية م�شرتكة للتعليم اجليد يف
امل�ستقبل.
و�أو����ض���ح رئ��ي�����س ���ش��ع��ب��ة تنمية
مهارات املعلّمني باليون�سكو ورئي�س
الأمانة العامة لفريق العمل الدويل
اخلا�ص املعني باملعلّمني يف �إط��ار
التعليم حتى ع��ام  2030كارلو�س
فارغا�س تاميز� ،أهمية االبتكار يف
التخفيف من ت�أثري الأزمات وحاالت
ال��ط��وارئ على ا�ستمرارية التعليم
وجودته يف ظل جائحة كوفيد،-19
وكذلك �إعادة التفكري با�ستمرار يف
نُ ُهجها التعليمية ،حيث انت�شرت
امل��م��ار���س��ات املبتكرة وال�����ش��راك��ات
يف التعلُّم والتعليم على الأ�صعدة
ريا
الوطنية والإقليمية والعاملية ،م�ش ً
�إىل �أن الغالبية العظمى من هذه
االبتكارات بقيادة املعلّمني واملدار�س
حر�صت على �أن مت � ّك��ن الطالب
م��ن اال���س��ت��م��رار يف ال��و���ص��ول �إىل
التعلم اجليد على الرغم من �إغالق
املدار�س.
فيما تناولت ور�ش العمل املقامة
لليوم الثالث ،عددًا من املو�ضوعات
امل�ستهدفة لقطاع التعليم بجميع
جوانبه� ،شملت املفاهيم اجلديدة
يف التدري�س ،و�أف�ضل املمار�سات يف
جودة التعليم وخمرجاته ،والتمويل
واال�ستثمار يف التعليم ،ومتطلبات
تطوير البنية التحتية للمنظومة
التعليمية ،حيث بلغ عدد الور�ش يف
نهاية اليوم الثالث  64ور�شة عمل ّية،
ح�ضرها ما يُقارب  9600م�شارك.

وحت���� ّدث امل�����ش��ارك��ون يف ور���ش
العمل ح��ول اجلهود التي �أحرزها
التعليم مروراً بالتحديات والفر�ص
التي واجهته يف ظل جائحة كورونا
من املنظور العاملي واملحلي ،ومن
خالل التطرق �إىل م�ستقبل التعليم
اجلامعي ،كما ق��دم جمموعة من
املحا�ضرين منوذجاً مقرتحاً لبناء
كليات رقمية يف ظل الثورة ال�صناعية
الرابعة� ،إىل جانب تناول م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء التعليمي بالت�أكيد على
�أهمية التطوير املهني التعليمي �أثناء
اجلائحة ،وتنمية مهارات امل�ستقبل،
وتعظيم الأث��ر الت�شغيلي من خالل
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ،ودور االعتماد
التقني واملهني يف تنمية القدرات
الب�شرية ومواءمتها مع �سوق العمل.
وا�ستعر�ضت اجلامعات ال�سعودية
جت��ارب��ه��ا يف جم� ٍ
���االت ع���دة ،منها
ج��ه��ود البحث العلمي يف جامعة
ال��ط��ائ��ف ب�ين ال��ت��ح��دي وال��ن��ج��اح،
وا���س��ت��ع��را���ض ت�����ص��م��ي��م اخل�ب�رات
التعليمية «من�صات جامعة امللك
خ��ال��د �أمن����وذج����اً» ،وجت��رب��ة كلية
ال�سياحة وكلية الدرا�سات البحرية
بجامعة امللك عبدالعزيز يف مواءمة
���س��وق ال��ع��م��ل وت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات
ال��ب�����ش��ري��ة ،وجت��رب��ة ج��ام��ع��ة امللك
في�صل ح��ول االب��ت��ك��ار يف ت�صميم
الربامج التعليمية ،فيما جاء على
�صعيد ور���ش العمل التي قدمتها
جهات حكومية دول��ي��ة ا�ستعرا�ض
ممثلّو احلكومة النيوزيلندية دور
نيوزيلندا ك�شريك تعليمي للمملكة.
 262جهة
���ش��ارك يف امل ��ؤمت��ر  262جهة،
منها  108ج��ه��ات حملية ،و145
جهة دول��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ع��دد من
امل�ؤ�س�سات التعليمية واجلامعات
ومراكز التعليم املحلية والدولية،
وم�س�ؤولني من وزارة التعليم ،ور�ؤ�ساء
اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة
ومن�سوبيها ،واملتخ�ص�صني يف جمال
التعليم من جميع �أنحاء العامل .
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التعليم

رئيس الجامعة  :الخطة
االستراتيجية لجامعة جازان من
صناعة أبنائها
�أك����د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ج����ازان ال��دك��ت��ور
مرعي ب��ن ح�سني القحطاين �أن اخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة هي من �صناعة
ريا �إىل �أن جن��اح �أي خطة
�أبنائها ،م�ش ً
ا�سرتاتيجية يعتمد على �إ���ش��راك �أف��راد
امل�ؤ�س�سة يف �إعدادها ،ووجود جهاز متابعة
لها ،فيما �ستكون �شكلية وحمفوظة على
الأوراق �إذا مل تنجز من قبل �أبناء امل�ؤ�س�سة.
ج��اء ذل��ك خ�لال تقدميه لور�شة عمل
بعنوان «قيادة اجلامعات بني اال�سرتاتيجية
وال��واق��ع��ي��ة» اال���س��ب��وع امل��ا���ض��ي � ،ضمن
فعاليات امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل للتعليم العايل 2022م مبركز الريا�ض
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
وا�ستعر�ض رئي�س اجلامعة  9حماور ت�ضمنتها الور�شة هي :احلوكمة
والكفاءة التنظيمية ،اال�ستدامة وكفاءة الإنفاق ،التوطني ،جودة التعليم
والتعلم ،البحث واالبتكار وريادة الأعمال ،خدمة املجتمع ،متكني املر�أة،
التحول الرقمي ،تطوير البيئة التعليمية والإدارية.
وبي الدكتور القحطاين �أن اخلطوات التطويرية يف جامعة جازان
نّ
�أ�سهمت يف حتقيق الإجنازات؛ حيث بلغت ن�سبة منو الإيرادات الذاتية
للجامعة منذ �سنة 2016م ( )166%و�أن حجم الوفر املايل الناجت عن
�إع��ادة تخطيط القوى العاملة بلغ  184مليون ريال ،م�شيداً بتحقيق
اجلامعة املرتبة الرابعة على م�ستوى اجلهات احلكومية يف كفاءة الإنفاق.
و�شدد القحطاين على �أهمية ت�شجيع العمل التطوعي ،ومتكني
امل�س�ؤولية االجتماعية وتعزيز قيام اجلهات مب�س�ؤولياتها االجتماعية
التخ�ص�صية� ،إ�ضافة �إىل �أن اجلامعة عملت على متكني املر�أة برفع عدد
القيادات الن�سائية يف جمل�س اجلامعة ورفع ن�سبة م�شاركة امل��ر�أة يف
املنا�صب القيادية ورفع ن�سبة م�شاركة الطالبات يف الأن�شطة الريا�ضية،
ووطنت الوظائف الن�سائية ومكنتها من التدريب.
و�أب���ان �أن جامعة ج��ازان تعمل وف��ق منظومة �إلكرتونية متكاملة
خلدمات امل�ستفيدين والت�صديق الرقمي والتحول الرقمي ،وذلك بتعزيز
وتطوير البنية التحتية الرقمية ،و�إن�شاء مركز معلومات اجلامعة ،و�إن�شاء
�إدارة البيانات ،م�ؤكدًا كذلك على �أن اجلامعة تعمل وفق ر�ؤية اململكة
 2030بتمكني حياة عامرة و�صحية ،واالرتقاء بجودة احلياة يف مرافق
اجلامعة وخلق بيئة مالئمة للتمكني ،واالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة.

ملناف�سة �أكرث من  80دولة حول العامل

المملكة تشارك في مسابقة(آيسف
 )2022بمشاركة  35طالبًا وطالبة
من وزارة التعليم
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عالم أخضر ..دراسات متقدمة من «كاوست» لتحليل
شبكات الطرق الحضرية

اكت�سب باحثو جامعة امللك عبد
اهلل للعلوم والتقنية (ك��او���س��ت)
فهماً متقدماً لكيفية ت�أثري �أنظمة
ال�شحن الال�سلكي الديناميكية
على �سلوك ال�سائقني ،وتخطيط
املدن يف م�ستقبل باتت تهيمن فيه
امل��رك��ب��ات الكهربائية على �سوق
ال�����س��ي��ارات ،وج��اء ذل��ك يف �سياق
تطبيق الهند�سة الع�شوائية لتحليل
�شبكات الطرق احل�ضرية.
يقول الدكتور م�صطفى ك�شك،
ب���اح���ث م���ا ب��ع��د ال����دك����ت����وراة يف
اجلامعة�« :إن املحرك الأ�سا�سي
لعملنا ه��و االجت���اه العاملي ال��ذي
يحثّ اخلطى نحو و�سائل النقل
اخل�ضراء واملركبات الكهربائية».
وي�ضيف« :يقوم باحثون وعدد
من �شركات التكنولوجيا يف خمتلف
�أنحاء العامل بتطوير �أنظمة ال�شحن
الديناميكية الفعالة ،مثل الأنظمة
الال�سلكية لنقل الطاقة ،التي يتم
تثبيتها حتت الطرق ،والتي تعمل
كو�سيلة ل�شحن املركبات الكهربائية
�أث��ن��اء ال��ق��ي��ادة دون احل��اج��ة �إىل
التوقف».

ويردف قائلاً « :يف ال�سياق نف�سه،
هناك حاجة �إىل حتليل �شبكات
الطرق احل�ضرية ،وعمليات الن�شر
ال��وا���س��ع النطاق لأنظمة ال�شحن
الال�سلكي الديناميكية على الطرق
يف املدن الكربى».
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ع��دي��د من
العوامل تلعب دوراً عند �إ�ضافة
ال��ط��رق امل����زودة ب�أنظمة ال�شحن
ال�لا���س��ل��ك��ي �إىل ���ش��ب��ك��ة ال��ط��رق
احل�ضرية ،فقد يبحث ال�سائقون
ع��ن ط��رق لل�شحن يف تنقالتهم،
وهو �أمر ينجم عنه �آثار على عملية
التخطيط احل�ضري والتحكم يف
حركة امل���رور ،ويف ال��وق��ت نف�سه،
ف�إن كثافة جتهيزات وتركيب �أجهزة
ال�شحن يف ط��رق امل���دن ،وال��وق��ت
املحتمل الذي يق�ضيه الركاب على
تلك الطرق وفيما بينها ،قد ينجم
عنه �آث���ار على حجم البطاريات
املثبتة يف املركبات الكهربائية من
قبل م�صنعي ال�سيارات.
وي��و���ض��ح دوك م��ي��ن��ه جن��وي��ن،
املخت�ص يف علم البيانات وزميل
ك�����ش��ك يف امل��خ��ت�بر� ،أن م��ا يزيد

الو�ضع ت�أز ًما هو حقيقة �أن ح�ساب
املقايي�س التي ميكن ا�ستخدامها
ل��ت��ح��ل��ي��ل ���ش��ب��ك��ة ال���ط���رق امل����زودة
ب�أنظمة ال�شحن �أمر ال يُ�ست َها ُن بِه.
وه��و م��ا ي ��ؤك��ده جن��وي��ن بقوله:
«�إن العائق الرئي�سي ال��ذي يَحول
دون ال�ضبط ال�صحيح للمقايي�س
يتمثل يف �أن املقايي�س امل�ستخدمة
لتقييم �أداء انت�شار �أنظمة ال�شحن
ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي ،م��ث��ل امل�����س��اف��ة �إىل
�أقرب طريق مزود بتلك التقنية يف
رحلة ع�شوائية ،تعتمد على نقطتي
البداية والنهاية لكل رحلة».
وي����ك����م����ل« :ول�������ض���ب���ط ه���ذه
املقايي�س ب�شكل �صحيح ،حتتّم
ع��ل��ي��ن��ا حت��دي��د ج��م��ي��ع امل��واق��ف
امل��ح��ت��م��ل��ة ب���و����ض���وح ،وح�����س��اب
املقايي�س يف ك��ل ح��ال��ة ،وتقييم
مدى احتمالية حدوث كل موقف
يف ال���واق���ع؛ ول��ه��ذا ا�ستخدمنا
نهج الهند�سة الع�شوائية (معنية
ب���درا����س���ة ا لأمن��������اط امل��ك��ان��ي��ة
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة)؛ ل��ن��م��ذج��ة وحتليل
ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ت��ت ��أث��ر ب��ه��ا ه��ذه
امل��ق��اي��ي�����س ب��ع��وام��ل م��ث��ل :كثافة

ال���ط���رق وت���ك���رار ع��م��ل��ي��ة ن�����ش��ر
�أنظمة ال�شحن الديناميكي».
وب��ت��ط��ب��ي��ق ه���ذا ال��ت��ح��ل��ي��ل على
منطقة مانهاتن يف نيويورك ،التي
يبلغ معدل كثافة الطريق فيها ما
يعادل طريقاً واحداً كل  63مرتاً،
قرر ك�شك وجنوين ،جنباً �إىل جنب
مع قائد فرق البحث الربوفي�سور
حممد �سليم العلويني ،الأ�ستاذ
املتميز يف الهند�سة الكهربائية
واحل��ا���س��وب��ي��ة ب«ك���او����س���ت» �أن���ه
يف ح��ال��ة تركيب �أن��ظ��م��ة ال�شحن
الال�سلكي على  % 20من الطرق،
ف��إن ال�سائق �سيكون لديه فر�صة
بن�سبة  % 80يف العثور على طريق
م��زود بتلك التقنيات بعد القيادة
مل�سافة  500مرت.
ويُجمل ك�شك درا���س��ة الفريق:
«هذه هي الدرا�سة الأوىل التي يتم
فيها ت�ضمني الهند�سة الع�شوائية
يف حت��ل��ي��ل �أداء ان��ت�����ش��ار �أن��ظ��م��ة
ال�شحن الال�سلكي ع��ل��ى ال��ط��رق
يف امل���دن ال��ك�برى ،كما �أن��ه��ا تعد
خطوة مهمـة نحـو فهم �أف�ضل لهذه
العملية ».

على هام�ش امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل للتعليم 2022

جامعة اإلمام توقع مذكرة تمهيدية مع جامعات بريطانية
ت�شارك اململكة ممثل ًة يف وزارة التعليم بالتعاون مع م�ؤ�س�سة امللك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإب���داع )موهبة( يف م�سابقة �)آي�سف
 (2022بالواليات املتحدة الأمريكية للمناف�سة على جوائز املعر�ض
ال��دويل للعلوم والهند�سة مب�شاركة  35طالباً وطالب ًة من � 11إدارة
تعليمية.
ويتناف�س املنتخب ال�سعودي للعلوم والهند�سة مب�شاريع نوعية يف
جماالت واعدة منها :الذكاء اال�صطناعي ،الطاقة املتجددة ،الدوائيات،
والبيئة ،حيث مت اختيارهم من بني  40فائزاً وفائز ًة باجلوائز الكربى
يف معر�ض العلوم والهند�سة ال��ذي �أُقيم م��ؤخ��راً يف املدينة املنورة،
كما مت تر�شيح �أع�ضاء الفريق امل�شارك على �أيدي نخبة من املدربني
الأكادمييني واخلرباء ،واملحكمني يف التخ�ص�صات املختلفة ،وذلك �ضمن
مراحل متعددة ومكثفة من التدريب؛ لتطوير مهارات العر�ض والإلقاء،
واال�ستعداد للم�شاركة يف التحكيم يف معر�ض )�آي�سف .(2022
وتُعد هذه امل�شاركة الـ  16للمملكة على التوايل يف املعر�ض الدويل
للعلوم والهند�سة )�آي�سف( ،حيث بد�أت م�شاركتها منذ عام 2007م،
�ضمن برنامج �سنوي ،وهو الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي (�إب��داع
 )2022بال�شراكة بني وزارة التعليم وم�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة والإبداع )موهبة( ،وح�صل الطالب ال�سعوديون خالل امل�شاركات
ال�سابقة على  83جائزة منها 53 ،جائزة كربى ،و 30جائزة خا�صة.
يُذكر �أن معر�ض �آي�سف للعلوم ي�ستقطب هذا العام �أكرث من 2000
م�شارك ميثلون �أكرث من  85دول��ة ،وتبلغ ن�سبة امل�شاركني من داخل
الواليات املتحدة هذا العام  ،%62مقابل  %38من اخلارج ،بينما تبلغ
ن�سبة امل�شاركني ح�ضورياً  %67يف مقابل  %33افرتا�ضياً.

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل رئ��ي�����س جامعة
الإم��ام حممد بن �سعود الإ�سالمية
�أ.د� .أحمد بن �سامل العامري وقع
���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز
ال�شدي مذكرة متهيدية مع جامعتي
جامعة �إك�سرت ( University of
، ) Exeterوجامعة �سرتاثكاليد
(University of Strathclyde
 ،)Glasgowوذل��ك على هام�ش
امل ��ؤمت��ر واملعر�ض ال���دويل للتعليم
 ، 2022الذي �أقيم يف مركز الريا�ض
ال����دويل ل��ل��م ��ؤمت��رات وامل��ع��ار���ض ،
وتنظمه وزارة التعليم خالل الفرتة
من � 7إىل � 10شوال 8) ، 1443
  11مايو  2022م(  ،مب�شاركةوزراء وخ�ب�راء التعليم و�أك�ث�ر من
 260جامعة عاملية وحملية وجهات
تعليمية من  2 3دولة حول العامل .
وت��ه��دف اتفاقيتي ال��ت��ع��اون �إىل
ال��ت��ب��ادل الأك����ادمي����ي  ،وال��ت��ب��ادل
الطالبي و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
�إ�ضافة �إىل تطوير برامج التعليم
وامل�شاريع امل�شرتكة ،والتعاون يف
فر�ص التعليم والتدريب  ،وكذلك

الإ���ش��راف على ر�سائل املاج�ستري
والدكتوراه واملنح الدرا�سية .
وك�������ان م����ع����ايل �أ.د� .أح���م���د
ب���ن ���س��امل ال���ع���ام���ري ،وع����دد من
م�����س ��ؤويل اجل��ام��ع��ة اج��ت��م��ع��وا مع
معايل الربوفي�سور ال�سري �ستيف
���س��م��ي��ث امل��م��ث��ل اخل���ا����ص لرئي�س
الوزراء الربيطاين للمملكة العربية

ال�سعودية للتعليم  ،وعدد من مدراء
اجل��ام��ع��ات ال�بري��ط��ان��ي��ة وق��دم��وا
ً
ع��ر���ض��ا ع���ن اجل��ام��ع��ة وخطتها
اال�سرتاتيجية .
ود�أب��ت جامعة الإم��ام حممد بن
�سعود الإ�سالمية على امل�شاركة يف
املحافل واملعار�ض الدولية وبخا�صة
ال��ت��ي ت��ن��اق�����ش م��وا���ض��ي��ع التعليم

العايل ودور اجلامعات يف م�سرية
التنمية ،وحتر�ص على توقيع عدد
من االتفاقيات امل�شرتكة مع جهات
حكومية وج��ام��ع��ات و���ش��رك��ات يف
خ��ط��وة ت��ه��دف �إىل تطوير خطط
اجلامعة ،وت�سهم يف تلبية احتياجات
املجتمع وت�أدية اجلامعة لأدوارها يف
خدمة املجتمع و�سوق العمل .
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حمية تعزيز الدوبامين وتحقيق السعادة
ك��م��ا ت��ع��ت��م��د ح��م��ي��ة
تعد العادات الغذائية اخلاطئة
ال�������س���ع���ادة ع��ل��ى ت��ن��اول
من الأ�سباب الرئي�سية للأمرا�ض
الأح����م����ا�����ض ال��ده��ن��ي��ة
الع�صرية مثل متالزمة الأي�ض
ال�����ض��روري��ة امل��ت��وف��رة يف
وال�����س��م��ن��ة وال�����س��ك��ري و�ضعف
الأ����س���م���اك وامل��ك�����س��رات
املناعة وال�سرطان وغريها من
وزي����ت ال��ك��ن��وا وال��ك��ت��ان
الأم��را���ض ،لهذا فاتباع النمط
وال��������������ذرة وغ��ي��ره�����ا،
الغذائي ال�صحي من ال�ضروريات
ف���ه���ذه الأط���ع���م���ة غنية
للح�صول على احلياة ال�صحية
ب���الأح���م���ا����ض ال��ده��ن��ي��ة
اخلالية م��ن الأم��را���ض ،خا�صة
�أوم��ي��غ��ا  3م��ث��ل حم�ض
يف ع�صر ك��ورون��ا وم��ا نتج عنه
م��ن تغري يف من��ط احل��ي��اة وقلة أ .د .جمال الدين هريسه ا لد و كو �سا هيك�سا نو يك
“وحم�ض
”DHA
احلركة؛ لذا يجب التم�سك بنمط
�إي���ك���و����س���اب���ن���ت���ان���وي���ك
احلياة ال�صحي خ�لال املراحل
العمرية املختلفة للحفاظ على الوزن املثايل “ ،”EPAوغريها من الدهون ال�ضرورية،
للج�سم والوقاية من الأم��را���ض الع�صرية ،التي تدعم �إنتاج مركبات الـكانابينويدات
“،Endocannabinoids
وتعد احلميات الغذائية مثل حمية ال�صيام الداخلية”
املتقطع وحمية ال�سوائل والكيتو وال��زون الداعمة لعمل ال��دم��اغ وال�شعور بالبهجة
ودا�ش و�أتكينز وغريها من الأنظمة الغذائية وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى االك��ت��ئ��اب وت��ق��وي��ة التمثيل
ال��ن��اج��ح��ة لإن��ق��ا���ص ال����وزن وال��ت��غ��ل��ب على الغذائي مع تقليل النهم الغذائي ،كما �أن
ال�سمنة وغريها من الأمرا�ض ،ولكن اتباع الدهون ال�صحية غنية بفيتامني د “الذي
هذه احلميات قد ينتج عنه الإم�ساك وامللل ي�����س��اع��د يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اال���ض��ط��راب��ات
والأرق وا�ضطرابات النوم نتيجة التقييد املزاجية التي ينتج عنها الرغبة ال�شديدة
بتناول �أطعمة معينة ،وغالباً ما ينتج عن يف تناول الطعام ،وق��د �أ���ش��ارت درا�سات
هذه احلميات االنتكا�سة واكت�ساب الوزن عديدة �إىل جناح زيت الزيتون وزي��ت جوز
ال�سريع بعد التوقف ع��ن ات��ب��اع احلمية ،الهند يف تقليل ال�شهية واحلفاظ على م�ؤ�شر
وتعد حمية الدوبامني هي الأف�ضل للتغلب كتلة اجل�سم ال�صحي ،وذلك لغناها بالدهون
على �سلبيات احلميات الأخ��رى فهي متتاز ال�صحية  ،»MUFAوالتي حتفز التمثيل
باملرونة والتنوع ،وتعتمد حمية الدوبامني ال��غ��ذائ��ي والتخل�ص م��ن ال��ده��ون ال��زائ��دة
ع��ل��ى ت���ن���اول الأط��ع��م��ة امل��ت��ن��وع��ة الغنية يف اجل�سم ،كذلك الرائحة العطرية لهذه
بالربوتينات وغريها من العنا�صر الغذائية الزيوت تدعم �إف��راز هرمون ال�سريوتونني
التي ت�ساعد على ال�شعور بال�شبع وتعزيز يدعم ال�شعور بال�شبع ،كما تعد ال�شوكوالتة
�إنتاج النواقل الع�صبية مثل ال�سريوتونني الداكنة والقهوة من مكونات حمية ال�سعادة
وال���دوب���ام�ي�ن وغ�ي�ره���ا م���ن ال��ه��رم��ون��ات لغناها مبركبات الكافيني والثيوبرومني
امل�ساعدة يف النظام احلركي وتنظيم املزاج ومركبات الفالفونويد وغريها من امل��واد
وال��ن��وم وال�شهية واله�ضم وال��ق��درة على التي تزيد من التدفق الدموي للمخ وتدعم
التعلم وتعزيز الذاكرة ،فالربوتينات غنية �صحة ال��دم��اغ وت��ع��زز احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة،
ب��الأح��م��ا���ض الأمينية ال�����ض��روري��ة ،خا�صة كما �أن هذه امل��واد تعزز �إف��راز الأدرينالني
ال��ت�يروزي��ن “ ،”Tyrosineوال�ترب��ت��وف��ان والدوبامني وال�سريوتونني ،فيتحفز التمثيل
“ ،”Tryptophanال�����ض��روري��ان لتعزيز الغذائي والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف
�إنتاج الدوبامني والأدرينالني وال�سريوتونني �أع�ضاء اجل�سم ،كما �أن ال�شوكوالتة الداكنة
وغريها من املواد الكيميائية املعززة لكيمياء ت�ؤثر على م�ستويات هرمون اجلريلني الذي
ال�سعادة ،كما �أن هذه الأحما�ض الأمينية يتحكم يف ال�شهية والإح�سا�س باجلوع .كما
�ضرورية لإنتاج النواقل الع�صبية وهرمونات تعتمد حمية ال�سعادة على ا�ستن�شاق بع�ض
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة ال��ت��ي تتحكم يف التمثيل الزيوت العطرية مثل القرفة والنعاع واملوز
الغذائي وغ�يره من وظائف اجل�سم ،ويعد والتفاح والفانيليا والزيتون وغريها عند
كال من الدوبامني وال�سريوتونني من املواد الإح�سا�س باجلوع ،فهذه الزيوت العطرية
الكيميائية التي تتحكم يف وظائف اجلهاز ت��دع��م �إف����راز ال��دوب��ام�ين وال�����س�يروت��ون�ين
اله�ضمي وال�شهية وال�شعور بال�سعادة ،لذا فينخف�ض ال�شعور باجلوع مع تقوية التمثيل
ت�سمى حمية الدوبامني بحمية ال�سعادة ،وقد الغذائي والتخل�ص م��ن ال�شحوم .كذلك
�أكدت الدرا�سات �أن تناول اللحوم ومنتجات تعمل ال��روائ��ح العطرية للزجنبيل والثوم
الألبان والبي�ض والبقوليات ينتج عنه قلة وال��ف��ل��ف��ل وال����ورد وال��ق��رن��ف��ل وال�بردق��و���ش
ال�شهية وم��ؤ���ش��ر كتلة اجل�سم م��ع حت�سن وال�����ش��م��ر وال��ك��اف��ور وال��ل��ي��م��ون وال��ف��ان��ي�لا
احلالة املزاجية ،لذا تعد هذه احلمية من واليا�سمني والالفندر وغريها ،فكل هذه
ريا �سري ًعا على
العوامل امل�ساعدة يف ع�لاج اال�ضطرابات الروائح العطرية حتدث ت�أث ً
املراكز الع�صبية يف الدماغ في�شعر الإن�سان
املزاجية.
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بال�شبع وعدم الرغبة يف تناول الطعام ،فيتم
حرق املزيد ال�سعرات احلرارية املخزونة يف
الدهون.
ك��م��ا ي��ع��د ت��ن��اول ال��ك��رب��وه��ي��درات ذات
امل�ؤ�شر ال�سكري املنخف�ض “Glycemic
 ،”Indexم��ن م��ع��ززات حمية الدوبامني
وال�سريوتونني ،وتتوفر هذه الكربوهيدرات
يف الفاكهة واحلبوب الكاملة واخل�ضروات
الطازجة ،كما يجب �أن ت�شتمل هذه احلمية
ع��ل��ى ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات والأم���ل��اح والأل���ي���اف
الغذائية تعطي الإح�سا�س بال�شبع وتعزز
�صحة اجلهاز اله�ضمي .كما ين�صح باحتواء
حمية ال�سعادة على الأطعمة ذات ال�سعرات
ال�سالبة كوجبات خفيفة ،فهذه الأطعمة
حتتاج ل�سعرات �أكرث له�ضمها وامت�صا�صها
م��ن ت��ل��ك امل�����س��ت��م� ّدة م��ن��ه��ا ،وت�����ش��م��ل ه��ذه
الأطعمة اجل��ري��ب ف��روت واجل��زر والفطر
واخل�����س والأن��ان��ا���س وال��ب��اب��اي��ا واجل��رج�ير
وال�بروك��ل��ي وال��ت��وت وال��ك��راف�����س واخل��ي��ار
والقرنبيط وامللفوف واللفت وال�سبانخ .ومن
عوامل جن��اح حمية ال�سعادة التحكم يف
ال�سعرات بحيث تكون ()1500 - 1200
�سعرا حرارياً  /يوم عند الرغبة يف �إنقا�ص
ال���وزن� ،أم��ا عند الرغبة يف تثبيت ال��وزن
فيكون �إجمايل ال�سعرات (.)2400-2000
وين�صح بعدم الإفراط يف تناول الربوتينات
وال��ده��ون وال��ك��رب��وه��ي��درات لتجنب الأث��ر
ال�سلبي لهذه املواد علي الكبد والكلى والقلب
وغريها من �أع�ضاء اجل�سم ،قال اهلل تعايل
) َو ُكلُوا َو ْ
ا�ش َربُوا َو اَل ت ُْ�سرِ ُفوا �إِ َّن � ُه اَل يُ ِح ُّب
المْ ُ ْ�سرِ فِ نيَ) ،وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
)ح ْ�س ُب ابْنِ �آ َد َم �أَ اَ
�صل ْ َبهُ) ،
و�سلم َ
كَلتٌ يُقِ ْم َن ُ
كذلك ين�صح الكثري ب�شرب املاء الذي يرطب
اجل�سم ويخل�صه من ال�سموم ،قال اهلل تعاىل
�ي(� ،أي�ضا
) َو َج َعلْنَا مِ � َن المَْ��اءِ ُك� َّل �شَ ْيءٍ َح� ٍّ
تنظيم �ساعات النوم من � 7إىل � 9ساعات،
ال�ضروري لعمل الإ�صالحات الف�سيولوجية
التي ت�ساعد اجل�سم على حتفيز �إنتاج
الطاقة و جتديد اخلاليا وتعزيز املناعة
وكيمياء ال�سعادة  ،ق��ال اهلل تعاىل ( َو ُه � َو
ا�سا والنوم ُ�س َبا ًتا
الذى َج َع َل لَ ُك ُم الليل ِل َب ً
َو َج� َع� َل النهار نُ���� ُ�ش��و ًرا)� .أي�ضا من العوامل
امل�ساعدة علي جناح حمية ال�سعادة بتعزيز
الدوبامني وال�سريوتونني ،ممار�سة الهوايات
مثل ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة وال��ر���س��م والتلوين
وال��ي��وغ��ا وال��ت ��أم��ل واال���س�ترخ��اء وت�صفح
الإنرتنت وممار�سة الريا�ضة ال�سهلة املف�ضلة
و�أداء بع�ض الأعمال املنزلية والتغلب على
اجل���وع ال��ع��اط��ف��ي وال���ك���اذب .وت��ع��د حمية
ال�سعادة م��ن �أف�ضل احلميات وميكن �أن
تكون منط حياة للتخل�ص من الوزن الزائد
مع عدم امللل وحتقيق ال�سعادة والوقاية من
�أمرا�ض الع�صر ب�إذن اهلل.
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
كلية ال�صيدلة

«قوة المتاحف» في اليوم العالمي للمتاحف
منذ قرابة ن�صف قرن ،وحتديدًا يف عام  ،1977تبلورت فكرة �إتاحة الفر�صة
للعاملني يف املتاحف للتوا�صل مع املجتمع ،باعتماد اليوم العاملي للمتاحف من قِ بل
اجلمعية العمومية للمجل�س الدويل للمتاحف (�آيكوم) الذي يُحتفل به يف  18مايو
من كل عام ،اعرتا ًفا ب�أن للتاريخ ت�أثرياً دائماً يف الزمان واملكان ،وحتتفي به متاحف
العامل لتتخطى حدودها اجلغرافية والقفز على �أ�سوارها املحمية ،لإثارة انتباه
الر�أي العام �إىل �أهميتها كو�سيلة مهمة للتبادل الثقايف ،و�إثراء الثقافات وتنمية
املجتمع ،وزيادة فر�ص التفاهم والتعاون وال�سالم ،والت�أكيد على �أن املتحف لي�س
فقط مكا ًنا حلفظ الكنوز التاريخية والرثوات الثقافية والفنية ،بقدر ما هو مركز
علمي وثقايف لن�شر العلوم واملعرفة والتعريف بالرتاث الإن�ساين.
وحتت �شعار «قوة املتاحف» حتتفي دول العامل هذا العام باليوم العاملي للمتاحف؛
للت�أكيد على قدرة املتاحف لإحداث تغيريات �إيجابية يف املجتمعات من خالل ثالث
مرتكزات �أ�سا�سية :قوتها يف حتقيق �أهداف اال�ستدامة ،وقدرتها على التجديد
واالبتكار الرقمي ،وقدرتها على توفري فر�ص تعلم دائمة لبناء املجتمعات.
من نافلة القول� ،أن املتحف م�ؤ�س�سة ثقافية مهمة يف حفظ الرتاث الثقايف بهدف
�ضمان ا�ستمرارية الر�سائل املت�ضمنة يف هذا الرتاث ،و�إي�صالها للأجيال احلالية
وامل�ستقبلية ،فهو بذلك �شريك �أ�سا�سي يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة 2030
لي�س فقط فيما يتعلق باجلانب الثقايف ،بل يف حتقيق خمتلف الأهداف على تنوع
�أبعادها وجوانبها االقت�صادية ،واالجتماعية ،والبيئية التي تقع يف ب�ؤرة اهتمام
املتاحف �ضمن جملة املهام والأدوار التي ت�ضطلع بها؛ ولهذا ازداد عدد املتاحف
خالل العقود املا�ضية من � 22ألف يف عام � 1975إىل �أكرث من � 55ألف متحف يف
عام  2020تتوزع يف  202دولة بح�سب م�صادر دولية؛ و�أ�صبحت �أكرث حداثة و�أكرب
من جمرد موائل حلفظ الذاكرة احل�ضارية بعد �أن حتررت من ال�صورة النمطية
والنظرة ال�سطحية �إىل لعب �أدوار تلبي احتياجات اجلماهري والتنمية واملجتمعات،
وقادرة على زيادة التدفقات ال�سياحية والنقدية وتعزيزها.
ولأن املتاحف حا�ضنات ملكت�سبات املا�ضي الثقايف والفني ،وخم��ازن حتفظ
�إبداعات من �سبقونا ،فقد جتاوز دورها من جمرد خمازن حلفظ املحتوى �إىل
خلق م�ساحات للإبداع واالبتكار ،باعتبارها بيئة علمية ابتكارية جمهزة بالأدوات
املحفزة ،فهي متار�س دوره��ا يف االبتكار والتطوير الثقايف ب�شتى الطرق �سوا ًء
على م�ستوى العرو�ض املتحفية �أو و�سائل جذب الزوار يف جودة العرو�ض والطابع
التفاعلي ،كما تخ�ص�صت كثري من املتاحف لعر�ض االبتكارات التي تمُ ِّكن الزوار من
جتربة التقدم التكنولوجي ،وفر�ص اال�ستمتاع بالتوا�صل العملي مع العلم والتقنية،
كما هو احلال يف املتحف الوطني للعلوم واالبتكار يف طوكيو الذي يعر�ض �أحدث
التقنيات واالكت�شافات العاملية.
�إن ثمة ما يربر االهتمام احلا�صل باملتاحف اليوم ،هو ذلك الربط بني مدى
تقدم وتطور �أي �شعب من ال�شعوب وبني انت�شار املراكز الثقافية واملتاحف مبختلف
�أنواعها وتخ�ص�صاتها� ،إذ تُع ُّد املتاحف م�ؤ�س�سات ثقافية ح�ضارية هامة و�أحد
امليادين املهمة يف احل�ضارة العاملية ،و�أحد �أهم مظاهر التح�ضر والرقي ،فهي
احلار�س الأمني للهوية الثقافية ،والتي من �ش�أنها ن�شر وتعميق الثقافة املجتمعية
لأي جمتمع حول تاريخه وهويته احل�ضارية وتراثه الفكري واملادي .وهي بذلك من
�أهم الو�سائل والطرق التي نحافظ من خاللها على ما�ضينا وحا�ضرنا ،والنافذة
التي يطل من خاللها �أبناء احل�ضارة املعا�صرة والأجيال القادمة على ما خلّفه الآباء
والأجداد من �أعمال و�إجنازات ح�ضارية و�إبداعات متفردة.
على نف�س املنوال ،جند �أن املتاحف مراكز تربوية ثقافية وقط ًبا من �أقطاب املعرفة
تبعث ب�شعاعها التنويري �إىل جميع فئات املجتمع ،واالرتقاء ب�أذواق ال�شعوب؛ نظ ًرا
لأهميتها يف حتريك الوجدان ،وتنوير العقول ،وتعميق الثقافة الفنية .فهي تلعب
دور املعزز للدور التعليمي الذي تقوم به امل�ؤ�س�سات التعليمية ،من خالل معرو�ضاتها
التي تجُ ِّ�سد تاريخ الأمم وهويتها فمن خاللها تتعرف الأجيال على مراحل وفرتات
من تاريخها ،وحتمي حق الأجيال يف النهل من م�آثر احل�ضارة وروائع التاريخ ،كما
ال يقت�صر دورها ب�شكل خا�ص على عر�ض مناذج �أمام الزوار ت�سحرهم بجمالها
وطريقة عر�ضها ،بل هو �أي�ضا تعريف وتعليم وتثقيف للزائر بكل مظاهر احل�ضارة
التي تنتمي �إليها تلك املقتنيات.
د .يا�سر ها�شم الهياجي
ق�سم �إدارة موارد الرتاث والإر�شاد ال�سياحي
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فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي ينهي
برنامجه بخدمة ( )1101حالة صحية بالمسجد الحرام

متابعة :عبداهلل م�سفر املنبهي
�أنهى فريق جامعة امللك �سعود
للعمل التطوعي خدمته ل�ضيوف
امل�سجد احلرام يوم اجلمعة املا�ضية
ب��ع��د �أن مت��ت م��ب��ا���ش��رة �أك�ث�ر من
) (1101حالة �صحية مت �إ�سعافها
ع��ل��ى م���دى � 8أي�����ام وذل����ك حتت
ب��رن��ام��ج «اخل��دم��ات الإ���س��ع��اف��ي��ة»
بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر
ال�����س��ع��ودي يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة وق��د
بد�أت م�شاركة الفريق يف الربنامج
من يوم اخلمي�س املوافق -9-20
1443هـ وا�ستمرت حتى -9-28
1443هـ و�ضم الفريق  50طالب
وطالبة من التخ�ص�صات ال�صحية
وهي كلية الطب وكلية التمري�ض
وكلية ال��ع��ل��وم الطبية التطبيقية
و�أي�ضا كلية ط��ب الأ���س��ن��ان وكلية
ال�صيدلة وك��ل��ي��ة الأم�ي�ر �سلطان
للخدمات الطبية.

حيث ترتكز مهمتهم يف تقدمي
الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة للمر�ضى
وامل�������ص���اب�ي�ن وك���ذل���ك ب��ال��ت��وع��ي��ة
ال�����ص��ح��ي��ة ل�������ض���ي���وف ال��رح��م��ن
املعتمرين يف �شهر رم�ضان املبارك
لهذا العام وكما قام الفريق بتقدمي
وجبات �إفطار للم�صلني �إىل جانب
توزيع مظالت �شم�سية وغريها وقد
مت اختيار الفريق امل�شارك من قبل
جلنة متخ�ص�صة عملت على مقابلة
املر�شح والت�أكد من ح�صوله على
بع�ص الدورات العلمية وامل�شاركات
العملية يف املجال ال�صحي وبعد
قبول امل�شاركني مت �إقامة دورات
ون���دوات تعزيزية متخ�ص�صة �إىل
جانب ت�سجيله ب�أعمال تطوعية قبل
الربنامج للتهيئة العملية والت�أكد
م��ن ال��ت��ج��ه��ي��زات واال���س��ت��ع��دادات
خلدمة �ضيوف اهلل.
وق����د �أ����ش���رف ع��ل��ى ال���وف���د �أ.
ع��ب��دامل��ج��ي��د ال��ع��ن��زي وامل�����ش��رف

امل�����س��اع��د �أ��� .ص��ال��ح �أب����و الغيث
وم�شرف الطالب �أ� .أمين منقو�ش
وم�����ش��رف��ات ال��ط��ال��ب��ات �أ��� .س��ارة
اجل��وي��ر و�أ .رمي ال��ع��رف وت��ك��ون
ال��ف��ري��ق م��ن ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
وهم :دب�سان ذيب اجليطاء ،حممد
عبدالعزيز القحطاين ،خلود خالد
ال��وه��ي��ب��ي ،م���دى ح��ام��د ال��ع��ن��زي،
عبدالعزيز عبداهلل اجلهني ،حممد
ف��ري��ح ال���دو����س���ري ،ن���وف من�صور
الدبعي ،جناح عبدالعزيز املدمييغ،
ف��ي�����ص��ل ���س��ع��ود ال��ه��وت��ه� ،سلطان
خ��ال��د ال�����س��ري��ع��ي ،جل�ين ع��ب��داهلل
عبدالرحمن ،حنان علي احلب�شي،
في�صل علي ال��دع��ي��ج��ي ،عبداهلل
���س��ل��ط��ان اجل��ن��ي��ح ،رمي����ا في�صل
املالكي� ،أروى �سامل اجلهني ،مهند
�سعيد ال��دو���س��ري ،م��ن��ذر ف��رح��ان
الع�صيمي ،وجدان حممد العتيبي،
م�شاعل حممد املطريي ،عبدالعزيز
بن �سليمان الق�صيبي� ،سلمان جعد

الع�صيمي� ،شيخه حممد الروي�س،
جن���ود اب��راه��ي��م امل��و���س��ى ،حممد
في�صل �شتيفي فرا�س �أحمد عارفني،
وف����اء خم��ل��د ال�����ش��ي��ب��اين ،فاطمة
علي بال�شرف ،حممد عمر العمر،
ح���ازم ح�سن ال�����س��رح��اين ،غ��ي��داء
عبدالرحمن �آل م�صمع ،يارا مهند
العريني ،يزيد ابراهيم الدو�سري،
ول��ي��د حم��م��د ق��ت�لان ،ف��اي��ز غياث
فايز ال��در���س��وين ،حممد ب��ن عمر
ب��ن غ�شيان� ،سعود فهد ب��ن ت��ومي،
ماجد عبداهلل اجلهني ،خالد �أحمد
العنزي ،داود هاين �إ�سماعيل ،عمر
مناجي نافع ،في�صل �سعود الق�صري،
را���ش��د خالد �سعيد ،عبدالرحمن
عبداملح�سن العوجان.
حيث ت�أتي هذه امل�شاركة لتحقيق
�أه���داف اجلامعة يف ن�شر ثقافة
التطوع بالتوازي مع م�ستهدفات
ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة  2030ال��رام��ي��ة
للو�صول �إىل مليون متطوع وذكر

امل�شرف على فريق جامعة امللك
�سعود للعمل التطوعي عبداملجيد
ال��ع��ن��زي ب����أن م��ه��م��ة ال��ف��ري��ق هي
م�ساندة فرق الهالل الأحمر التي
تعمل يف احل���رم امل��ك��ي ال�شريف
لتقدمي �أف�ضل اخلدمات الإ�سعافية
والتوعية ال�صحية ل�ضيوف بيت
اهلل احل�����رام وف���ق ب��رن��ام��ج معد
م�سب ًقا بالتن�سيق والإ���ش��راف من
�إدارة التطوع بهيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي وذل��ك بتق�سيم الفريق
�إىل جمموعات ح�سب التخ�ص�صات
الطبية امل�شاركة .و�أكد عميد �ش�ؤون
ال��ط�لاب �أ.د .علي الدلبحي �أن
هذه امل�شاركة تعد امتدادًا جلهود
اجلامعة وذل��ك لتعزيز دوره��ا يف
خ��دم��ة املجتمع م��ن خ�ل�ال فريق
ت��ط��وع��ي ي��خ��دم ���ض��ي��وف الرحمن
ويف الوقت ذاته تزرع ثقافة التطوع
ل���دى ط�لاب��ن��ا وط��ال��ب��ات��ن��ا وت��رب��ط
املجال الأكادميي بالتطبيق العملي

م��ن خ�ل�ال ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل���االت
الطارئة وتقدمي اخلدمات الطبية
والإ�سعافية بالإ�ضافة �إىل اكت�ساب
اخل��ب��رات م���ن خ�ل�ال االح��ت��ك��اك
مع املمار�سني ال�صحيني وم��ن ثم
ت��ق��دم ���س��ع��ادت��ه ب�شكره وت��ق��دي��ره
ملعايل رئي�س اجلامعة كما ن�شكر
ه��ي��ئ��ة ال���ه�ل�ال الأح���م���ر -مم��ث��ل��ة
يف �إدارة التطوع -على تعاونها،
وتقدمي الدعم اللوج�ستي للفريق،
وتذليل كل ال�صعوبات خالل فرتة
العمل ..ولأع�ضاء الفريق الذين
قدموا �أعماالً تثلج ال�صدر ،وتبهج
النف�س ،وم ّثَلوا جامعتهم ووطنهم
خ�ي�ر مت��ث��ي��ل وال�����ش��ك��ر م��و���ص��ول
ل�شركائنا ب��ال��ن��ج��اح ���ش��رك��ة ذي��ب
لت�أجري ال�سيارات و�شركة مطاعم
الرومان�سية برعايتهم الأملا�سية �إىل
جانب �شركة ال��دري�����س للخدمات
البرتولية كراعي ذهبي .على دعمه
الالحمدود للفريق.
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»

دراسة تنسف سابقاتها
بشأن حدة أوميكرون
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الصمم بعد الـ  ..60هل أصبح عالجه ممكنًا ؟

�أف��ادت ن�سخة �أولية من درا�سة �أمريكية �ضخمة ب��أن حدة املتحور
�أوميكرون من فريو�س كورونا ال تختلف يف واقع الأمر عن املتحورات
ال�سابقة ،وهي درا�سة تتعار�ض مع افرتا�ضات يف درا�سات �أخرى ت�شري
�إىل �أنه �أكرث قدرة على االنت�شار لكنه �أقل حدة.
وقال اخلرباء �إن النتائج ،التي قدرت حدة �أوميكرون بعد مراعاة ت�أثري
اللقاحات ،يجب �أن تعزز �أهمية التطعيمات واجلرعات املعززة.
و�ساعدت اللقاحات يف جعل معدالت اخل�ضوع للعالج بامل�ست�شفيات
والوفيات منخف�ضة ن�سب ًيا مع زي��ادة الإ���ص��اب��ات ب�أوميكرون مقارنة
باملتحورات ال�سابقة.
ونُ�شرت الدرا�سة ،التي تخ�ضع للمراجعة بدورية نيت�شر بورتفوليو ،يف
دورية ري�سري�ش �سكوير يف الثاين من مايو.
وامتنع معدوها ،وهم من م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س العام وجامعة
مينريفا وكلية الطب بجامعة هارفارد ،عن التعقيب قبل اكتمال املراجعة.
وقال الباحثون يف تقريرهم «وجدنا �أن احتماالت دخول امل�ست�شفى
والوفيات متطابقة تقري ًبا» بني حقبة �أوميكرون و�أوقات �أخرى يف العامني
املا�ضيني كانت فيها متغريات �أخرى هي ال�سائدة.

قاطع وسائل التواصل أسبوعًا واحدًا
وخذ العجائب ..دراسة تكشف!

خالل العقد الأخري �شغلت مواقع التوا�صل االجتماعي حيزاً كبرياً من
حياتنا ،وقد �أدى هذا االنت�شار الكبري خا�صة مع وجود الهواتف الذكية
و�أجهزة احلا�سب اللوحية �إىل �سهولة الدخول عليها ،ال�سيما �أنها �سهلة
احلمل والتنقل معنا ب�شكل �شبه دائم.
لكن �سواء �أدركت ذلك �أم ال ،فقد ت�ؤثر و�سائل التوا�صل على �صحتك،
فقد �أ�شارت درا�سة جديدة �إىل �أن التوقف عن ا�ستخدام مواقع التوا�صل
ملدة �أ�سبوع واحد فقط قد ي�ؤدي �إىل حت�سن كبري يف ال�صحة ،وانح�سار
القلق واالكتئاب.
يف التفا�صيل ،قام فريق من الباحثني يف جامعة باث يف اململكة املتحدة
بدرا�سة �آث��ار ال�صحة العقلية عند التوقف ملدة �أ�سبوع عن ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل ،ووفر بع�ض امل�شاركني يف الدرا�سة ما يقارب � 9ساعات
من �أ�سبوعهم ،كانوا �سيق�ضونها يف التمرير على  Instagramو
 Facebookو Twitterو ،TikTokوفق .Medical Xpress
و�أ�شارت النتائج التي نُ�شرت يف املجلة الأمريكية علم النف�س ال�سيرباين
وال�سلوك وال�شبكات االجتماعية� ،إىل �أن �أ�سبوعاً واحداً فقط بعيداً عن
و�سائل التوا�صل االجتماعي �أدى �إىل حت�سني م�ستوى رفاهية الأفراد
ب�شكل عام ،وتقليل �أعرا�ض االكتئاب والقلق.
كما ق��ام الباحثون ب�شكل ع�شوائي بتخ�صي�ص  154ف��رداً ت�تراوح
�أعمارهم بني  18و 72عاماً ،والذين ا�ستخدموا و�سائل التوا�صل يومياً،
�إما يف جمموعة تدخل حيث ُطلب منهم التوقف عن ا�ستخدام جميع
مواقع التوا�صل ملدة �أ�سبوع واحد� ،أو جمموعة مراقبة ،حيث ميكنهم
اال�ستمرار ،بالتمرير كاملعتاد ،ومت يف بداية الدرا�سة �أخذ درجات �أ�سا�سية
للقلق واالكتئاب والرفاهية.
فيما �أفاد امل�شاركون �أنهم يق�ضون ما معدله � 8ساعات �أ�سبوعياً على
و�سائل التوا�صل يف بداية الدرا�سة .وبعد �أ�سبوع واحد ،ح�صل امل�شاركون
الذين ُطلب منهم �أخذ ا�سرتاحة ملدة �أ�سبوع على حت�سينات كبرية يف
الرفاهية ،وتقليل �أعرا�ض االكتئاب والقلق� ،أكرث من �أولئك الذين ا�ستمروا
يف ا�ستخدام مواقع التوا�صل ،مما ي�شري �إىل فائدة ق�صرية الأجل.
كذلك طلب امل�شاركون �أخذ ا�سرتاحة ملدة �أ�سبوع واحد ،وذكروا �أنهم
ي�ستخدمون و�سائل التوا�صل ملدة  21دقيقة يف املتو�سطمقارنة مبتو�سط
� 7ساعات لأولئك يف املجموعة ال�ضابطة ،ومت توفري �إح�صائيات ا�ستخدام
ال�شا�شة للتحقق من التزام الأفراد بالفا�صل.
من جانبه �أو�ضح الباحث الرئي�سي من ق�سم ال�صحة يف باث ،جيف
المربت� ،أن «التمرير على مواقع التوا�صل منت�شر يف كل مكان لدرجة
�أن الكثري منا يفعل ذلك دون التفكري تقريباً منذ اللحظة التي ن�ستيقظ
فيها حتى نغلق �أعيننا يف الليل» .وتابع المربت »:نحن نعلم �أن ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل �ضخم و�أن هناك خماوف متزايدة ب�ش�أن �آثارها على
ال�صحة العقلية ،لذلك من خالل هذه الدرا�سة� ،أردنا معرفة ما �إذا كان
جمرد مطالبة النا�س ب�أخذ عطلة ملدة �أ�سبوع ميكن �أن يعود بفوائد على
ال�صحة العقلية» ،م�ضيفاً�« :أبلغ العديد من امل�شاركني لدينا عن ت�أثريات
�إيجابية من االبتعاد عن و�سائل التوا�صل مع حت�سن احلالة املزاجية وقلق
�أقل ب�شكل عام ،وهذا ي�شري �إىل �أنه حتى جمرد ا�سرتاحة �صغرية ميكن
�أن يكون لها ت�أثري»� .إىل ذلك يريد الفريق الآن البناء على الدرا�سة
ملعرفة ما �إذا كان �أخذ ا�سرتاحة ق�صرية ميكن �أن ي�ساعد جمموعات
�سكانية خمتلفة ،على �سبيل املثال ،ال�شباب �أو الأ�شخا�ص الذين يعانون
من حاالت �صحية ج�سدية وعقلية.
ويهدف �أي�ضاً ملتابعة الأ�شخا�ص ملدة تزيد عن �أ�سبوع واحد ملعرفة ما
�إذا كانت الفوائد �ست�ستمر مبرور الوقت.
وبح�سب الباحثني ،ف�إن ال�شعور «بال�ضعف» وفقدان املتعة من ال�سمات
الأ�سا�سية لالكتئاب ،يف حني يت�سم القلق بالقلق املفرط واخلروج عن
ال�سيطرة ،كما ت�شري الرفاهية �إىل م�ستوى الت�أثري الإيجابي للفرد،
والر�ضا عن احلياة ،وال�شعور بالهدف.
ي�شار �إىل �أنه وفق منظمة  Mindيف اململكة املتحدة ،يعاين واحد من
كل � 6أفراد من م�شكلة �صحية عقلية �شائعة مثل القلق واالكتئاب يف �أي
�أ�سبوع معني.

يف درا�سة حديثة ،ن�شرت نتائجها
يف جملة «نيت�شر» ،اكت�شف علماء
اجل�ي�ن ال��رئ��ي�����س��ي ال��ل�ازم لإع���ادة
�إمناء خاليا ال�سمع املفقودة لعالج
ال�صمم يف مرحلة ال�شيخوخة.
م��ن امل��ع��روف �أن الإن�����س��ان يولد
بخاليا ح�سية يف الأذن تُعرف با�سم
«خاليا ال�شعر» ،ولكن مبجرد �أن
متوت هذه اخلاليا مع تقدم العمر
�أو من التلف الذي ت�سببه ال�ضو�ضاء
�أو عالج ال�سرطان ،ف�إنها ال تنمو مرة
�أخرى ،مما ي�ؤدي �إىل فقدان ال�سمع
ب�شكل ال رجعة فيه .وغالباً ما يكون
موت خاليا ال�شعر اخلارجية �سبب
�ضعف ال�سمع وفقدانه .وبالرغم من
املحاوالت الكثرية ،ف�إن العلماء مل
يجدوا طريقة لإعادة منوها على مر
العقود املا�ضية.

�أم��ا الآن ،فهناك اكت�شاف قد
يفتح ال��ب��اب �أم���ام ع�لاج ال�صمم
يف امل�ستقبل القريب ،حيث وجد
باحثون يف جامعة ن��ورث و�سرتن
يف الواليات املتحدة �أن جيناً واحداً
يربمج خاليا ال�شعر لت�صبح �إم��ا
خاليا خارجية �أو داخلية ،بح�سب
�صحيفة ال��ت��ل��ي��غ��راف ،وي��ق��ول د.
خاميي جار�سيا �أنوفريو�س� ،أ�ستاذ
التخدير وعلم الأع�صاب يف كلية
ف��اي��ن��ب�يرج ل��ل��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة ن��ورث
و�سرتن ،وم�ؤلف الدرا�سة الرئي�سي:
«ل��ق��د تغلبنا ع��ل��ى ع��ق��ب��ة ك��ب�يرة،
وميكننا الآن معرفة كيفية �صنع
خ�لاي��ا �شعر داخ��ل��ي��ة �أو خارجية
على وجه التحديد وحتديد �سبب
تعر�ضها للتلف وال�صمم».
ت��ت��ط��ور اخل�ل�اي���ا ال�����ش��ع��ري��ة يف

اجلنني وتعمل اخل�لاي��ا الداخلية
واخل��ارج��ي��ة م��ع�اً لإن��ت��اج ال�سمع،
ولتكوين الأ���ص��وات تتو�سع خاليا
ال�شعر اخلارجية وتتقل�ص ا�ستجابة
ل�ضغط املوجات ال�صوتية وت�ضخم
ال�صوت ،وتنقل اخلاليا الداخلية
ت��ل��ك االه����ت����زازات �إىل اخل�لاي��ا
الع�صبية ،لكن معظم الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يعانون م��ن �ضعف ال�سمع
يعانون مع تقدمهم يف العمر من
الت�آكل والتمزق يف خاليا ال�شعر يف
الأذن الداخلية ،اجلدير بالذكر �أن
�آث��ار �ضعف ال�سمع يف ال�شيخوخة
ال تقت�صر على الإن��ه��اك النف�سي
فح�سب ،ب��ل �إن��ه��ا مرتبطة �أي�ضاً
بزيادة خطر الإ�صابة باخلرف.
وال مي��ك��ن خل�لاي��ا ال�����ش��ع��ر �أن
ت��ت��ج��دد ت��ل��ق��ائ��ي�اً ،ومب��ج��رد موتها

ال مي��ك��ن ا���س��ت��ع��ادت��ه��ا ،ل���ذا تعد
هذه الدرا�سة بوابة عالج جديدة
لل�صمم ،حيث اكت�شف الفريق �أن
�إنتاج خاليا ال�شعر امل�س�ؤولة عن
ال�سمع مرتبط بجني رئي�سي ي�سمى
« ،»TBX2فعندما يعمل اجلني،
تعمل خلية ال�شعر الداخلية� ،أما
عندما يتم حظر اجل�ي�ن ،فتعمل
خلية ال�شعر اخل��ارج��ي��ة .وميكن
للعلماء �صنع خلية �شعر من خلية
غري �شعرية با�ستخدام مزيج من
اجلينات ،لكنهم مل يتمكنوا حتى
الآن من حتقيق التمايز املطلوب
لل�سمع ،و�سيكون الهدف يف النهاية
�إع����ادة ب��رجم��ة اخل�لاي��ا يف الأذن
ح��ت��ى تتمكن م��ن �إع����ادة ت�شكيل
خ�لاي��ا ال�شعر وب��ال��ت��ايل ا�ستعادة
ال�سمع ب�شكل طبيعي.

ت�����ص��ادف الإن�������س���ان يف حياته
اليومية الكثري من امل��واق��ف ،التي
يعرف فيها ب�شكل مت�أخر �أنه ارتكب
خط�أً ك��ان يجب �أن يتجنبه ،وهي
ظاهرة تعرف با�سم «مراقبة الأداء».
وح�������س���ب م�����ا ذك��������رت جم��ل��ة
«كو�سمو�س» الأ�سرتالية ،ف�إن علماء
وج����دوا �أن دم����اغ الإن�����س��ان ينتج
«�إ�شارة داخلية» تخربه ب�أنه ارتكب
خط�أ ،م�ضيفة �أن هذه الإ�شارة متنح

الب�شر الفر�صة لت�صحيح �أخطائهم
وتعلم مهام جديدة .وتو�صلت درا�سة
حديثة ،ن�شرت يف جملة «�ساين�س»،
�إىل اخلاليا الع�صبية امل�س�ؤولة عن
اكت�شاف الأخطاء والتعلم منها.
وقالت الدرا�سة ،التي قادها علماء
�أع�صاب� ،إن اخلاليا الع�صبية املوجودة
يف الق�شرة الأمامية الو�سطى للدماغ
(ق�شرة ف�ص اجلبهة) ،هي امل�س�ؤولة
عن تلك «الإ�شارات الداخلية».

ويف ه��ذا ال�����ص��دد ،ذك��ر امل��ؤل��ف
الرئي�س للدرا�سة ،يويل روتي�سوزر،
وهو �أ�ستاذ جراحة الأع�صاب وعلم
الأع�صاب والعلوم الطبية احليوية
يف مركز «�سيدارز �سيناي» الطبي
بالواليات املتحدة« :جزء من �سحر
الدماغ الب�شري هو �أنه مرن للغاية».
و�أ�ضاف�« :أجنزنا درا�ستنا لفك
�شفرة كيف ميكن للدماغ �أن يقوم
ب�أمرين يف نف�س الوقت»� ،أي االنتباه

للخط�أ والتعلم منه.
وتابع�« :سجلنا ن�شاط �أك�ثر من
 1000خلية ع�صبية يف الق�شرة
الأمامية الو�سطى للدماغ �أثناء قيام
الإن�سان مبهام �إدراكية معقدة».
و�أو���ض��ح روتي�سوزر �أن اخلاليا
الع�صبية تر�سل ه��ذه الإ���ش��ارات
ال���داخ���ل���ي���ة ل��ت��ح�����س�ين ال��ت��ع��ام��ل
وم�ساعدة الدماغ على �ضبط تركيزه
يف امل�ستقبل.

داخل دماغ اإلنسان ..تحديد خاليا «التعلم من األخطاء»
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تقنية

إيلون ماسك يستهدف  26.4مليار دوالر
عائدات سنوية لـ تويتر بحلول 2028
ق��دم امل��ل��ي��اردي��ر �إي��ل��ون ما�سك
ع��ر� ً��ض��ا ت��ق��دمي � ًي��ا للم�ستثمرين
يوجز فيه خططه الكربى لتويرت
و�أه����داف����ه امل��ال��ي��ة ب��ح��ل��ول ع��ام
.2028
وت�ضمن العر�ض حتقيق تويرت
عائدات �سنوية ت�صل �إىل 26.4
مليار دوالر بحلول ع��ام ،2028
قيا�سا على  5مليارات دوالر يف
ً
العام املا�ضي.
و�أ���ش��ار ما�سك �إىل �أن خططه
ت�شمل تقليل اعتماد تويرت على
الإع�ل�ان���ات �إىل �أق���ل م��ن 50%
م��ن الأرب�����اح ،لت�صل �إىل 45%
من �إجمايل الإي��رادات ،انخفا�ضا
من حوايل  90%يف عام ،2020
وذل�����ك وف���ق���ا ل��ت��ق��ري��ر �صحيفة
نيويورك تاميز
و�أف���اد التقرير ب ��أن الإع�لان��ات
���س��ت��ح��ق��ق  12م��ل��ي��ار دوالر من
العائدات واال�شرتاكات بنحو 10
م��ل��ي��ارات دوالر يف ع��ام ،2028
بينما قد ت�أتي الإي��رادات الأخرى
من الأعمال التجارية مثل ترخي�ص
البيانات.

أرباحا
كما حتقق �شركة تويرت � ً
ب��ق��ي��م��ة  15م��ل��ي��ون دوالر م��ن
امل���دف���وع���ات ال��ت��ج��اري��ة يف ع��ام

 ،2023والتي �ستنمو �إىل حوايل
 1.3م��ل��ي��ار دوالر ب��ح��ل��ول ع��ام
.2028

وت��وق��ع ما�سك ،زي��ادة متو�سط
ال��ع��ائ��د ل��ك��ل م�����س��ت��خ��دم  -وه��و
مقيا�س رئي�سي ل�شركات التوا�صل

االجتماعي  -مبقدار  5.39دوالر
مع كل هذه التغيريات ،لت�صل �إىل
 30.22دوالر يف ع��ام  2028من
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 24.83دوالر يف العام املا�ضي.
كما رج��ح ما�سك ارت��ف��اع عدد
م�ستخدمي تويرت �إىل  931مليون
م�ستخدم بحلول عام  ،2028من
 217مليون م�ستخدم بنهاية العام
املا�ضي ،على �أن ي�صل �إىل 600
مليون يف عام .2025
وتابع التقرير�« :سي�أتي معظم
هذا النمو من الأعمال املدعومة
ب��الإع�لان��ات ع��ل��ى ت��وي�تر ،مب��ا يف
ذلك خدمة تويرت بلو والتي يدفع
امل�ستخدمون مقابلها  3دوالرات
�شهريا لتخ�صي�ص جتربتهم على
ال��ت��ط��ب��ي��ق» .و�أف����اد ال��ت��ق��ري��ر ب ��أن
ما�سك يخطط لتوظيف 3600
م��وظ��ف ل�يرت��ف��ع ع���دد ال��ع��ام��ل�ين
بتويرت �إىل � 11.072ألف موظف
بحلول عام .2025
وي�ستهدف ما�سك �أي�����ض�اً رفع
ال��ت��دف��ق ال��ن��ق��دي احل��ر �إىل 3.2
مليار دوالر يف عام  ،2025ثم �إىل
ريا
 9.4مليار دوالر يف  ،2028م�ش ً
�إىل �أن تويرت �سي�ضيف حوايل 13
مليار دوالر من الديون كجزء من
خطة اال�ستحواذ.

دراسة تكشف :االجتماعات االفتراضية
تقتل األفكار اإلبداعية
ك�����ش��ف��ت درا�����س����ة ج����دي����دة �أن
اج���ت���م���اع���ات ت��ط��ب��ي��ق «زووم»
االفرتا�ضية قد يكون لها ت�أثري �سلبي
على ال�شركات،وهي التي زاد الإقبال
عليها من جانب امل�ؤ�س�سات مع بدء
انت�شار جائحة «كورونا» امل�ستجد قبل
عامني ،مع تطبيق �سيا�سة العمل من
املنزل.
و�أ���ش��ارت ال��درا���س��ة �إىل �أن هذه
االج��ت��م��اع��ات ق��د ي��ك��ون لها ت�أثري
على �إن��ت��اج الأف��ك��ار واالق�تراح��ات
اجلديدة بوا�سطة ما ي�سمى «الع�صف
الذهني» ،وكذلك على ق��درة فريق
العمل على ت��ب��ادل الأف��ك��ار ب�شكل
ف ّعال ،ما ي�ؤثر على منو العديد من

ال�شركات و�إيراداتها.
وو�ضع معدو الدرا�سة املن�شورة يف
جملة « »Natureالعلمية من جامعة
كولومبيا ما يقرب من � 1500شخ�ص
يف �أزواج عرب مكاملة فيديو� ،أو ب�صورة
�شخ�صية ،وطلبوا منهم ابتكار �أفكار
جديدة حول املنتجات.
ووجدوا �أن الأزواج الذين تفاعلوا
وج��ه��ا ل��وج��ه �أن��ت��ج��وا �أف��ك��ارا �أك�ثر
�إبداعاً ،باملقارنة مع الأزواج الذين
توا�صلوا افرتا�ضياً.
وللتحقيق يف كيفية ت�أثري ا�ستخدام
مكاملات الفيديو على توليد الأفكار
التعاونية ،ق��ام الباحثون بتجنيد
� 1490شخ�صاً عرب خم�سة مواقع

ل�شركة بنية حتتية لالت�صاالت (يف
�أوروب����ا وال�����ش��رق الأو���س��ط وجنوب
�آ�سيا).
و�أظ��ه��رت ال��درا���س��ة �أن الأزواج
ال��ذي��ن عملوا ع�بر تطبيق «زووم»
�أنتجوا متو�سط  7.43يف ال�ساعة،
بينما �أنتج نظرا�ؤهم الذين توا�صلوا
�شخ�صيا  8.58فكرة يف املتو�سط.
وم���ع ذل����ك ،ع��ن��د ال��و���ص��ول �إىل
مرحلة طلب اختيار الفكرة التي
مت اال�ستقرار عليها وامل��رغ��وب يف
تطبيقها ،كان �أزواج مكاملات الفيديو
لي�سوا �أقل فعالية.
ويقرتح م�ؤلفو الدرا�سة �أن مكاملات
الفيديو تركز على االت�صال على

ال�شا�شة ،مما ي�ض ّيق نطاق تركيز
الأ�شخا�ص ،ويعيق «العملية الوا�سعة
واملو�سعة لتوليد الأف��ك��ار» .وتركز
الدرا�سة �أن من �أبرز عيوب من العمل
هو وجود جمتمع �أقل.
و�أكد العلماء �أن قدرة الأزواج على
توليد �أفكار �إبداعية ارتبطت ب�شكل
كبري بقدرتهم على التوا�صل بالعني
مع �شركائهم والتحديق يف الغرفة.
وعلى النقي�ض� ،أو�ضحوا �أنه عندما
ينظر �شخ�صان �إىل �أع�ين بع�ضهما
على ال�شا�شة ،ف�إنه ال يبدو �أن �أيا
منهما يتوا�صل مع الآخ��ر بعينه ،ما
ميكن �أن ي�ؤثر على االت�صال ،وي�سفر
عن عدد �أقل من الأفكار ب�شكل عام.

تيك توك يعتزم تقاسم عائدات اإلعالنات
مع أبرز صناع المحتوى
�أعلن تطبيق تيك توك �أ ّنه يعتزم
تقا�سم عائدات الإعالنات مع �أبرز
�صناع املحتوى على املن�صة ،مقرتباً
بالتايل م��ن النموذج املُعتمد لدى
املن�صات املناف�سة.
و�أو�ضح التطبيق التابع ملجموعة
«بايت دان�س» ال�صينية يف بيان�« :أنه
�سيبد�أ بدرا�سة تقا�سم الإيرادات مع
�صناع حم��ت��وى و�شخ�صيات عامة
ونا�شرين �صحافيني».
و�أ�شار �إىل �أنّ املرحلة الأوىل من
الربنامج لن ت�شمل �سوى احل�سابات
التي ت�ضم مئة �ألف متابع على الأق ّل،
م�ؤكداً ت�صميمه على تطوير حلول
نقدية ( )...لي�شعر �صناع املحتوى
ب��أ ّن��ه��م ُم��ق��دّرون ويتلقون املكاف�أة
املنا�سبة .وذكر موقع «بيزن�س �أوف
�أب�س» املتخ�ص�ص �أنّ تيك توك الذي
جتاوز عدد م�ستخدميه املليار العام
الفائت حقق ع��ام � 2021إي���رادات

بلغت  4,6مليار دوالر ،وه��و رقم
يعادل الإي���رادات اخلا�صة بتطبيق
�سنابت�شات الذي يت�صفحه يومياً نحو

 300مليون م�ستخدم.
وك����ان����ت م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل
االج��ت��م��اع��ي ال��ك��ب�يرة املتخ�ص�صة

بن�شر مقاطع الفيديو مثل يوتيوب
وان�ستغرام و�سنابت�شات بد�أت تنفيذ
خطط تتعلق مب�شاركة الأرباح.

واتساب يسابق الزمن..
إطالق  3خصائص جديدة!
يف حماولة منه لك�سب �أكرب عدد من امل�ستخدمني،
�أطلق تطبيق الرتا�سل الفوري «وات�ساب»  3حتديثات
جديدة.
فقد �أوف��ى التطبيق الأخ�ضر بوعده ال��ذي قطعه
ال�شهر املا�ضي و�أعلنت عنه �شركة ميتا ب�أن هذه امليزات
�ستظهر قريباً.
وتت�ضمن التحديثات الثالثة خ��دم��ات ا�ستخدام
الرموز التعبريية للرد على الر�سائل ،و�إمكانية م�شاركة
امللفات ال�ضخمة ملا ي�صل حجمه �إىل  2غيغابايت،
وم�ضاعفة احلجم الأق�صى للمحادثات اجلماعية من
� 256إىل  500م�شارك.
و�أتت هذه التطورات يف وقت حتتدم فيه املناف�سة
بني مواقع التوا�صل االجتماعي للح�صول على �أكرب
عدد من امل�ستخدمني فيما بينهم.
ك��م��ا �ستتيح م��ي��زة ا���س��ت��خ��دام ال��رم��وز التعبريية
للرد على الر�سائل يف وات�ساب مل�ستخدمي التطبيق
التفاعل بطريقة �أ�سرع من العادية ،خ�صو�صا �أنها
خدمة موجودة على تطبيقات �أخرى مثل «ما�سنجر»
و»�سالك» و»تليغرام».
ي�شار �إىل �أن تطبيق «تليغرام» يعد املناف�س الأقرب
لـ»وات�ساب» ،حيث و�صل عدد م�ستخدميه �إىل �أكرث من
 500مليون م�ستخدم ن�شط.
يذكر �أن وات�ساب كان �أ�ضاف ال�شهر املا�ضي ميزة
جديدة �سمحت مل�ستخدميه بزيادة عدد الأ�شخا�ص
الذين بو�سعهم امل�شاركة يف مكاملات الفيديو اجلماعية
من � ٨أ�شخا�ص �إىل  32م�شرتكاً.
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الجامعة توقع مذكرة مع وزارة االستثمار

وقعت اجلامعة ،م�ؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة اال�ستثمار ،تهدف �إىل
تعزيز التعاون وتطوير الفر�ص اال�ستثمارية ،وتبادل البيانات واخلربات يف
جمال اال�ستثمار يف قطاع التعليم.
تعمل املذكرة على ا�ستحداث برامج درا�سات عليا اعتيادية �أو برامج
ماج�ستري تنفيذي «مهني» ،بناء على احتياجات وزارة اال�ستثمار ويف
جماالت اهتماماتها ،وتطوير الفر�ص اال�ستثمارية يف �أ�صول اجلامعة مبا
يخدم م�ستهدفات اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار وحتقيق موارد جديدة
للجامعة ،وحتفيز طلبة الدرا�سات العليا وم�شرفيهم على تبني البحوث
يف جمال الأبحاث العلمية الأ�سا�سية والتطبيقية واالقت�صادية واملالية
ذات العالقة بالبيئة اال�ستثمارية� ،إ�ضاف ًة �إىل العمل على �إقامة الدورات
والندوات وور���ش العمل لتعزيز ثقافة اال�ستثمار امل�ستدام ،ودعم فر�ص
التدريب والتطوير يف جمال اال�ستثمار وريادة الأعمال.

وفد من الهيئة العامة للنقل يزور الجامعة

د .العمر يلتقي ب�أحد مرتادي جناح اجلامعة مبعر�ض التعليم الدويل 2022

رئيس الجامعة يفتتح «مركز تقنيات شبكات المستقبل»
افتتح معايل رئي�س جامعة امللك
���س��ع��ود ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر و
معايل نائب وزير االت�صاالت وتقنية
املعلومات املهند�س هيثم العوهلي
م���ؤخ��راً « م��رك��ز تقنيات �شبكات
امل�ستقبل» بكلية ع��ل��وم احلا�سب
وامل��ع��ل��وم��ات ،كنتاج جلهود الكلية
و�شراكة اجلامعة اال�سرتاتيجية مع
ووزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وي�أتي املركز ك�أول مركز متخ�ص�ص
من نوعه وتفعيلاً لالتفاقية املوقعة
م��ع ال�����وزراة ل��ل��ت��ع��اون يف جم��االت
تطوير تطبيقات اجليل اخلام�س
 5Gوم��اب��ع��ده��ا ،وتنمية م��واه��ب
ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات ،وم���واءم���ة
خم��رج��ات اجلامعة م��ع متطلبات
�سوق العمل املتجددة ،ع�لاو ًة على

مبنا�سبة ال��ي��وم العاملي للرتاث
ال��ذي ي�صادف � ١٨إب��ري��ل م��ن كل
عام ،وبرعاية عميد كلية ال�سياحة
والآث���ار الدكتور ع��ب��داهلل املنيف،
�أق���ام ق�سم �إدارة م���وارد ال�تراث
ً
معر�ضا تراث ًيا
والإر�شاد ال�سياحي
بهذه املنا�سبة حتت �شعار «تراثنا
هويتنا».
ه��دف امل��ع��ر���ض ال���ذي �أُق��ي��م يف
مبنى كلية ال�سياحة والآث���ار �إىل
تعزيز ال��وع��ي ال�تراث��ي ،واحلفاظ
على املوروثات ال�شعبية للمملكة،
وت�سليط ال�ضوء على القيم الرتاثية
الأ���ص��ي��ل��ة ،وجت�سيد �أهمية ودور
الرتاث يف م�سرية التنمية للمملكة
العربية ال�سعودية.
وقد ت�ضمن املعر�ض عدة �أق�سام
مثلت جوانب خمتلفة من ال�تراث

تعزيز موقع اجلامعة لتكون رائدة
و�أكرث ابتكا ًرا على م�ستوى املنطقة.
و�سيمكن امل��رك��ز �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س وال��ط�لاب والطالبات من
تقنيات اجليل اخلام�س وما بعدها
وتطوير تطبيقاتها ،وتعزيز الوعي

وتنمية امل��واه��ب الوطنية يف ذات
امل��ج��ال� ،إ���ض��اف��ة �إىل تعزيز البنية
التحتية الرقمية اجلامعية وتطوير
التقنيات النا�شئة و�أبحاثها وتطبيقاتها
ومن ذلك تطوير املدن الذكية ،وتطوير
القدرات واملهارات الرقمية واالبتكار

ال��رق��م��ي .و���ش��ه��د االف��ت��ت��اح توقيع
الدكتور العمر واملهند�س العوهلي
على اتفاقية ت��ع��اون م�شرتك بني
اجلامعة والوزارة .يذكر �أن كلية علوم
احلا�سب واملعلومات عقدت م�ؤخراً
�شراكات مع ع��دة قطاعات تقنية
مبا يحقق مواءمة خمرجات الكلية
مع متطلبات �سوق العمل وت�سريع
االبتكار يف قطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،وتعزيز الأبحاث التقنية
والتعليم الرقمي� ،سعياً لتحقيق
�أهداف ر�ؤية اململكة .2030
ح�ضر احل��ف��ل وك�ل�اء اجلامعة
 ،وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب
واملعلومات الدكتور �سلمان بن علي
بن وهف  ،ورئي�س �شركة هواوي يف
ال�شرق الأو�سط اريك يانغ.

ا�ستقبل وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل ال�صقري ،يوم الأربعاء
املوافق 1443/9/19هـ ،وفد من الهيئة العامة للنقل ،يتقدمهم وكيل الهيئة
العامة لتمكني النقل الدكتورة �أميمة بام�سق ،بح�ضور �أع�ضاء اللجنة الدائمة
للنقل وال�سالمة املرورية باجلامعة وذلك بقاعة الت�شريفات مببنى مركز
اجلامعة .جرى خالل اللقاء بحث �أوجه التعاون بني جامعة امللك �سعود
والهيئة العامة للنقل للم�شاركة يف �أعمال الدرا�سات والأبحاث والتطوير
واالبتكار يف جمال �أمناط و�أ�ساليب النقل احلديثة وجماالت علوم وهند�سة
النقل ،كما جرى مناق�شة الفر�ص املمكنة لتطبيق �أ�ساليب التنقل احلديث
داخل احلرم اجلامعي كاحلافالت ذاتية القيادة وال�سكوترات والدراجات
الكهربائية لتحقيق امل�صلحة العامة للتنمية وتطوير �أنظمة و�أمناط النقل
يف اململكة.

عميد اللغويات يستقبل وفد من نيوزلندا

ا�ستقبل عميد معهد اللغويات العربية املكلف الدكتور حممد �إبراهيم
الفوزان يوم الأربعاء املا�ضي ،امل�ست�شارة التجارية يف �سفارة نيوزلندا ال�سيدة
ماريانا دي كاريل ،والرئي�س التنفيذي للمعهد العربي للإ�صالح الرقمي يف
نيوزلندا ال�سيد علي مزرعة ،وذلك يف مكتبه.
خالل اللقاء ناق�ش الدكتور الفوزان� ،إمكانية التن�سيق بني معهد اللغويات
العربية و املعهد العربي للإ�صالح الرقمي لإقامة ندوة عن التعريب و حتويل
حمتوى البحث �إىل �صياغة رقمية.

كلية السياحة تحتفي باليوم العالمي للتراث 2022

الثقايف يف اململكة ،والذي ا�شتمل
على املقتنيات القدمية والقطع

ال�تراث��ي��ة ال��ت��ي حت��ك��ي ال��ت��ق��ال��ي��د
و�أ�ساليب املعي�شة املوروثة� ،إ�ضافة

�إىل ع���رو����ض ل�ل��أزي���اء ال�تراث��ي��ة
واحل��ل��ي وال�����ص��ن��اع��ات اخلو�صية

وخمتلف ال�صناعات التقليدية.
ك���م���ا مت ع���ر����ض �أه������م امل����دن
الأث��ري��ة وال��ت��ي �ساهمت البعثات
الأث��ري��ة م��ن ق�سم الآث���ار بجامعة
امللك �سعود يف �أعمال احلفريات
وحفظ املكت�شفات الأثرية وتوثيقها
وعر�ضها يف متحف ق�سم الآث��ار
و���ش��م��ل��ت امل��دي��ن��ت�ين ق��ري��ة ال��ف��او
والتي تعد مثاالً متكام ً
ال للمدينة
العربية قبل الإ�سالم وت�أكيداً على
احل�ضارة املتميزة التي �شهدتها
اجلزيرة العربية قدمياً.
�أما املدينة الأخرى فكانت للربذة
ال ومتميزاً
والتي تعد منوذجاً متكام ً
لتخطيط املدينة الإ�سالمية ومت
ع��ر���ض ت�سجيل ف��ي��دي��و لأع��م��ال
احلفريات لبعثات الق�سم الأثرية
يف كلتا املدينتني.

ف���ي���م���ا ا����س���ت���ع���ر����ض م��ع��ر���ض
ال�����ص��ور ،م��راح��ل العمل الأث��ري
و �أع����م����ال ال�ت�رم���ي���م وال��ت��وث��ي��ق
وب��ع�����ض امل��ج�����س��م��ات امل��ح��اك��ي��ة
ل��ب��ع�����ض امل���واق���ع الأث���ري���ة كعني
زبيدة وقلعة مارد.
ح�����ض��ر امل��ن��ا���س��ب��ة ،وك��ي��ل كلية
ال�سياحة والآثار لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور فهد احل�سني
 ،وكيل الدرا�سات العليا الدكتور
حم��م��د ال�����ش��ه��ري ،وك��ي��ل الكلية
للتطوير واجل��ودة الدكتور حممد
ال�سبيعي ،بالإ�ضافة �إىل رئي�سة
ق�سم �إدارة موارد الرتاث والإر�شاد
ال�سياحي الدكتورة �آالء الرويبعة،
ورئي�س ق�سم الآثار الدكتور حممد
الذيبي ،وع��دد م��ن �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وطلبة الق�سم.

