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أخبار

بال�رشاكة مع اجلمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال

الملتقى اإلعالمي يطرح «مقاربات
فلسفية في األبحاث اإلعالمية»

تغطية  :غيداء املجلي -ندى العبداهلل
برعاية �سمو الأمري الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود عميد كلية الآداب
ورئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال ،وتفعي ً
ال
لل�شراكة بني ق�سم الإعالم واجلمعية ،نظم امللتقى الإعالمي ندوة جديدة
�ضمن فعالياته الثقافية بعنوان «مقاربات فل�سفية يف الأبحاث الإعالمية»،
وذلك يوم الأربعاء  23يناير 2019م مبدرج « »3بكلية الآداب على اجلانب
الن�سائي ،وملتقى كلية الآداب على اجلانب الرجايل ،بح�ضور نخبة من
�أ�ساتذة ق�سم الإعالم ،وطالب وطالبات البكالوري�س والدرا�سات العليا.
حا�ضر يف الندوة الدكتور مطلق املطريي �أ�ستاذ الإع�لام ال�سيا�سي
بالق�سم ،الذي تف�ضل يف م�ستهل الندوة بتعريف الأبعاد الفل�سفية لأي درا�سة
على �أنها جمموعة امل�سلمات �أو التوجه الفل�سفي الذي يطبقه الباحث على
مو�ضوع درا�سته ،والتي ي�سميها البع�ض �أي�ضا «النماذج الذهنية» متناوال
املنطلقات الفل�سفية ما بعد الو�ضعية ،التحولية ،البنائية ،الربغماتية،
وتطبيق ذلك على مناهج البحث ب�أنواعها الثالثة �سواء الكمي والنوعي
واملزجي ،وعلى تناول و�سائل الإعالم للعديد من الق�ضايا املعا�صرة مثل
املر�أة و الأقليات.
و�أعرب عن �أ�سفه لغياب البعد الفل�سفي حتى الآن ،وعدم تطبيقه ب�شكل
�صحيح يف ر�سائل املاج�ستري ،يف حني دعا الباحثني �إىل �ضرورة الرتكيز
على توظيفه يف درا�سات ما بعد برنامج الدكتوراه ،حيث �أرجع ذلك �إىل
افتقار املناهج الدرا�سية لهذا البعد على الرغم من �أهميته لكي ترقي
الأطروحات البحثية وت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب.
وت���أت��ي ه��ذه ال��ن��دوة من منطلق �أهمية توظيف الأب��ع��اد الفل�سفية يف
الدرا�سات الإعالمية ب�شكل خا�ص والإن�سانية عام ب�شكل �صحيح يعتمد
على التفكري واملعرفة ويبتعد عن الن�سخ والتطبيق مما جعلها تقرتب من
البحوث الإجرائية �أكرث منها �إىل املعرفية.

العدد  - 1330الأحد  28جمادى الأوىل 1440هـ املوافق  3فرباير 2019م

لجنة ذوي اإلعاقة تناقش الملف اإللكتروني
والتوسع في التخصصات

عقدت اللجنة الإ�شرافية العليا الدائمة لذوي
الإعاقة اجتماعاً يوم الثالثاء  16جمادى الأوىل
1440هـ برئا�سة رئي�س اللجنة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
النمي ،حيث مت مناق�شة املو�ضوعات املطروحة
من قبل �أمانة اللجنة والتي ا�ستعر�ضها �أمني
اللجنة ،امل��دي��ر التنفيذي ل�برن��ام��ج الو�صول
ال�شامل ،الدكتور نا�صر العجمي واطلع عليها
�أع�ضاء اللجنة.
ومن �ضمن املو�ضوعات التي متت مناق�شقتها:
امللف الإل��ك�تروين ،التو�سع يف التخ�ص�صات
وال�برام��ج ل��ذوي الإع��اق��ة ،وتخ�صي�ص مر�شد
�إكادميي ،وحوكمة العمل يف مراكز ذوي الإعاقة،
والربامج التي تخدم الطالب ذوي الإعاقة.
وتقرر �إجناز هذه املو�ضوعات وفق الإجراءات
التي مت االتفاق عليها من قبل اللجنة.

براءة اختراع في «تناول األنسولين بالفم»
لكرسي السيرفاكتانت

ح�صل كر�سي �أبحاث ال�سريفاكتانت على
ب��راءة اخ�تراع من مكتب ال�براءات الأمريكي
بعنوان «تناول الأن�سولني بالفم» عن طريق
بوليمرالت ال�شيتوزان املعدلة.
حيث يعد مر�ض ال�سكري من الأم��را���ض
التي تواجه العامل يف ع�صرنا احلديث ونظ ًرا
ملا يعانيه املر�ضى من �أمل نتيجة ا�ستخدام

الدراسات العليا تطلق دليال
إرشاديًا للقبول اإللكتروني
م��واك��ب��ة لإع��ل�ان ف��ت��ح ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى ب��رام��ج
ال��درا���س��ات العليا باجلامعة للعام ال��درا���س��ي
 1441-1440ه��ـ؛ �أطلقت ع��م��ادة الدرا�سات
العليا دليلها الأول مل�ستخدمي ب��واب��ة القبول
الإلكرتوين للدرا�سات العليا ،ت�سهي ً
ال للمتقدمني
وتو�ضيحاً ملراحل التقدمي خطوة بخطوة.
وقد جاء الدليل يف «� »18صفحة ،ا�شتملت
على �شروحات م�صورة وما ينبغي على املتقدم
عمله يف كل مرحلة من مراحل التقدمي ،كما ُذ ّيل
الدليل بجملة من و�سائل التوا�صل املتاحة مع
العمادة من خالل ح�سابات التوا�صل االجتماعي
والربيد الإلكرتوين �إ�ضافة لهواتف العمادة.
كما �أطلقت العمادة يف وقت �سابق دليل �شروط

نظمها كر�سي �أبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية

دورة تدريبية حول «تطبيق تقنية
النانو في عالج األمراض المعدية»
كتب� :سلطان العمري
نظم كر�سي �أبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية دورة تدريبية ملن�سوبات
اجلامعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بعنوان «تطبيق تقنية النانو يف
عالج الأمرا�ض املعدية» ،وذلك يوم الأحد 1440/05/14هــ بكلية
العلوم املدينة اجلامعية للطالبات.
�شملت ال��دورة ثالثة حم��اور ،حيث قدمت الدكتورة دينا حممود
ً
عر�ضا عن حمور «الأم��را���ض
من ق�سم علم احليوان بكلية العلوم
الطفيلية املعدية وكيفية انتقالها للإن�سان وط��رق ت�شخي�صها مع
مل ًيا» .كما قدمت الدكتورة منال �أح��م��د عو�ض م��ن معهد امللك
ً
عر�ضا عن حمور «مفهوم النانو تكنولوجي
عبداهلل لتقنية النانو
وط��رق ت�صنيع امل��واد النانوية با�ستخدام خمتلف الطرق الكيمائية
واحليوية» ،وقدمت الدكتورة منال فوزي من ق�سم علم احليوان بكلية
العلوم عر�ضاً عن حمور «الدور الوقائي واملناعي جلزيئات النانو �ضد
الأمرا�ض املعدية» .ويف نهاية الدورة قدمت الدكتورة ابت�سام العليان
امل�شرفة على كر�سي �أبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية �شكرها لعمادة
البحث العلمي ممثلة يف وكالتها للكرا�سي البحثية على دعمهم لإقامة
هذه الدورة ،وختمت امل�شرفة على الكر�سي �شكرها للمتدربات على
احل�ضور والتفاعل.

حلقة نقاش بعنوان «التحليل البعدي
وحجم األثر» ..غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
«�أفكر» حلقة النقا�ش الثامنة واخلم�سني بعد املائة� ،ضمن �سل�سلة
حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً ،بعنوان «التحليل
البعدي وحجم الأث��ر» من �إع��داد وتقدمي الدكتورة جواهر بنت
حممد الزيد �أ�ستاذ القيا�س والإح�صاء امل�ساعد بق�سم علم النف�س
جامعة امللك �سعود .وذلك يوم غد االثنني 1440/05/29هـ املوافق
2019/02/04م يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف يف كلية
الرتبية قاعة رقم «�1أ ،»33ولل�سيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات
كلية الرتبية مبنى رقم « »2معمل « »72الدور الأول.

احلقن ،ف���إن هذه ال�براءة احلالية متثل ح ً
ال
ي�ساعد على حتميل الأن�سولني على بوليمرات
طبيعية م�ستخرجة من ق�شور الروبيان ،ومت
تعديل تركيبها الكيميائي لت�صل �إىل حجم
النانو وامليكرو لإمكانية �إعطائها للمر�ضى يف
كب�سوالت عن طريق الفم.
وقد �أثبتت املواد وهي حمملة بالأن�سولني

مقاومة ممتازة ملدة � 24ساعة لل�سائل املعدي،
وكان معدل خروجها جيداً يف ال�سائل املراري
مم��ا يعطي نتائج �إيجابية بجانب الن�شاط
البيولوجي الآم��ن لتلك امل��واد لتطبيقها يف
عالج مر�ضى ال�سكر عن طريق الفم بدي ً
ال
للحقن.

القبول يف «� »88صفحة ،لكل مرحلة من مراحل
الدرا�سات العليا ،مبتدئة دليلها ب�شروط الدرا�سة،
كما وردت يف الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا
باجلامعات ال�سعودية ،ثم �شروط اجلامعة ،ثم
�شروط الأق�سام الأكادميية كل ق�سم على حدة.
وقد ا�شتمل الدليل على بيان لرموز اجلامعة
الالزم �إدراجها يف بيانات اختبار اللغة الإجنليزية
واختبار  ،GREكما ا�شتمل الدليل �أي�ضاً على
معادلة دقيقة الحت�ساب درجات اللغة الإجنليزية
املكافِ ئة بني كل اختبار و�آخر ،وقد �أتاحت العمادة
�إمكانية اال�ستفادة من كال الدليلني من خالل
موقعها الإلكرتوين ،حيث يتوافر الدليالن ب�صيغة
�إلكرتونية».»PDF

«آفاق» تناقش برنامج التبادل الدولي
لطلبة الدراسات العليا

يف �إط���ار تنفيذ توجهات ع��م��ادة التطوير
واجل���ودة وا�سرتاتيجيتها ال��داع��م��ة لوحدات
اجلامعة املتعددة ،والتي تعمل على تنفيذ �أو
�إعداد م�شروعاتها التطويرية الداعمة للخطة
امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي «»AAFAQ2029
ور�ؤي���ة اململكة  ،KSA2030عقدت اخلطة
امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي «�آف��اق» اجتماعاً
بعمادة الدرا�سات العليا ،وا�ستهدف االجتماع
مناق�شة اخلطة التنفيذية مل�شروع «ت�أ�سي�س
برنامج التبادل الدويل للطلبة بعمادة الدرا�سات
العليا ،لتعزيز ال��ق��درات التناف�سية العاملية،
و�إث���راء التنوع الثقايف بني طلبة جامعة امللك
�سعود واجلامعات العاملية املرموقة».
وخالل االجتماع وجه الدكتور عادل الهدلق،
عميد عمادة الدرا�سات العليا ،ال�شكر والتقدير
لعمادة التطوير واجلودة وقيادتها ،على الدعم

امل�ستمر للحراك التطويري باجلامعة ،م�ؤكداً �أن
فكرة تنفيذ برنامج للتبادل الطالبي باجلامعة
من املمار�سات العاملية الرائدة التي ت�سهم ب�شكل
كبري يف ال��ق��درات التناف�سية وزي���ادة مهارات
اخل��ري��ج�ين ،وت�����س��ه��م ب�شكل ف��ع��ال يف تقدم
اجلامعة على امل�ستوى العاملي ،و�أكد �أن اجلامعة
تعمل حال ًيا على اعتماد براجمها للدرا�سات
العليا وتنفيذ ه��ذا الربنامج هو �أح��د حماور
ومعايري االعتماد الدويل والوطني .من جانبه
�أو�ضح الدكتور م�سفر ال�سلويل وكيل عمادة
التطوير واجلودة ل�ش�ؤون التطوير وامل�شرف على
تنفيذ خطة «�آفاق» باجلامعة� ،أن عمادة التطوير
واجل���ودة تعمل على دع��م تنفيذ امل�شروعات
التطويرية ال��داع��م��ة لتنفيذ خطط التنمية
امل�ستدامة ور�ؤية اململكة  ،KSA2030م�ؤكداً �أن
هذا امل�شروع يدعم تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية

للجامعة وي��ع��زز م��ه��ارات اخلريجني الالزمة
ل�سوق العمل ويدعم تنفيذ اخلطة امل�ستقبلية
للتعليم اجلامعي «.»AAFAQ2029
وتناول �سعادته اخلطة التنفيذية للم�شروع
مب��ح��اوره��ا امل���ت���ع���ددة ،وال���ت���ي ت�شتمل على
«خمرجات امل�شروع ،م�ؤ�شرات الأداء ،مراحل
تنفيذ امل�شروع ،الفرتة الزمنية» ،م���ؤك��داً �أن
�أهمية تنفيذ �أي م�شروع تنبع من ا�ستدامته
وا�ستمرار العمل عليه بعد عمليات الت�أ�سي�س.
ح�ضر االج��ت��م��اع ك��ل م���ن :د .عبدالنعيم
الكا�شف امل�شرف على وحدة «�آفاق» ،والدكتور
�أحمد �سعد مدير وحدة ال�شراكات الأكادميية
والبحثية بعمادة الدرا�سات العليا ،بالإ�ضافة
حل�ضور الأ�ستاذ �سلطان العبدال�سالم من وحدة
ال��ع�لاق��ات العامة والإع��ل�ام بعمادة التطوير
واجلودة.

