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د .فهد بن عبداهلل الطياش

عربات «عين عذاري»
يقول الأ�شقاء يف البحرين عن «عني عذاري» �أنها «ت�سقي البعيد
ريا
وتخلي القريب» ،و�أعتقد �أن حالنا مع بع�ض اخلدمات ال يبتعد كث ً
عن امتداد «عني عذاري».
ففي هذا العدد نرى عربات وزارة التعليم يف جناحها باجلنادرية
لقيا�س القدرة ال�سمعية للطالب ،بينما لو �س�ألنا الطالب يف املدار�س
عن ر�ؤي��ة هذه العربة يف حميطها لتعذرت الر�ؤية ب�سبب العوالق
الرتابية يف اجل��و الإداري .وحالنا مع املدينة الطبية اجلامعية
لي�س ب�أ�سعد من حال طالب التعليم العام ،فعربة وفرق التطعيم
وتوزيع لقاح الإنفلونزا امتد �إىل املركز الوطني لالعتماد الأكادميي،
واملال�صق جلامعة الإمام وبها خدمات طبية ،بينما جتمعات الطالب
يف بهو الكليات بعيد عن جمال الر�ؤية ب�سبب العوالق املكانية.
�أعتقد �أننا بحاجة �إىل عيادة خارج نطاق امل�ست�شفى اجلامعي،
وتكون قريبة �أو يف نطاق مكتبة امللك �سلمان املركزية ،وعند احلاجة
يتم حتويل الطالب ،على الأقل يكون لدينا جدول ي�سقينا يف مكان
متو�سط وبعي ًدا عن زحام امل�ست�شفى �أو رحمة اخلدمات املو�سمية،
ولنعترب هذه العيادة مثل طبيب احلي يف النظام الربيطاين والذي
عن طريقه ت�صل احلاالت للم�ست�شفى.

لوحات من �شعبان املا�ضي  ..تنتظر �شعبان القادم!!

altayash@ksu.edu.sa

السياحة واآلثار تشارك بملتقى «ألوان
السعودية »2018

«الروبوتات الذكية» يشارك في
ملتقى «التقنية في حياة الصم»

�شاركت كلية ال�سياحة والآثار ممثلة للجامعة،
مبلتقى «�أل��وان ال�سعودية  »2018الذي �أقيم يف
مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات خالل
الفرتة  9 - 5ربيع الثاين ،وحظي جناح اجلامعة
بزيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
�سلمان بن عبدالعزيز ،وكان يف ا�ستقباله عميد
كلية ال�سياحة والآث����ار ال��دك��ت��ور عبدالنا�صر
ال��زه��راين ،وبح�ضور العديد من ال�شخ�صيات

املهمة يف املجتمع من م�شاهري و�إعالميني وكتاب
وم�صورين.
وق���دم ال��دك��ت��ور ال���زه���راين ���ش��رح �اً مف�ص ً
ال
ل�سموه على ما يحتويه املعر�ض من قطع �أثرية
�شعبية مت انتقا�ؤها من تاريخ اململكة للتوافق مع
هوية امللتقى ،كما احتوى جناح اجلامعة على
معر�ضني فوتوغرافيني ،الأول لطالبات كلية
ال�سياحة والآثار ،والآخر مب�شاركة نادي الت�صوير

الفوتوغرايف لطالبات اجلامعة كما مت جتهيز
�أ�ستوديو فوتوغرايف لزوار اجلناح ،و�أبدى �سموه
�إعجابه مبا ر�آه ،م�شيداً مبا تقوم به اجلامعة من
جمهودات متميزة يف خدمة املجتمع.
كما زار جناح اجلامعة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري تركي الفي�صل واطلع خالل جولته على ما
يحتويه املعر�ض.

د .البدوي أفضل أستاذة جامعية لعام 2018

ح��ازت ال��دك��ت��ورة ثريا ال��ب��دوي �أ���س��ت��اذ ق�سم
الإعالم بجامعة امللك �سعود على جائزة �أف�ضل
�أ�ستاذة جامعية لعام  ،2018وذلك ح�سب اللجنة
املكونة من قبل �شبكة �إعالم املر�أة العربية.
وقالت �شبكة �إع�لام امل��ر�أة العربية �إن جلنة
التحكيم التي تبا�شر عملها منذ �إغالق باب تلقي
الرت�شيحات يف  10دي�سمرب ،ب��د�أت يف اختيار
الفائزات والفائزين يف فروع امل�سابقة املختلفة،
وقد اختارت اللجنة ال�شخ�صية الفائزة يف فرع

�أف�ضل �أ�ستاذة جامعية لعام  ،2018حيث فازت
باللقب �أ .د .ثريا البدوي الأ�ستاذ بكلية الإعالم
جامعة القاهرة والأ���س��ت��اذ بكلية الآداب ق�سم
الإعالم جامعة امللك �سعود.
و�أك���د البيان �أن اختيار د .ثريا ال��ب��دوي مت
مبعايري مو�ضوعية بالنظر حلجم �إجن��ازات��ه��ا
العلمية ،و�أ�شادت ال�شبكة بقيام الدكتورة ثريا
البدوي بن�شر بحثني دوليني م�ؤخ ًرا عن امل��ر�أة
«ت�صنيف »scopus؛ البحث الأول عن �سمات

و�أدوار املر�أة امل�صرية يف الدراما ،والبحث الثاين
عن تطور و�سمات املر�أة امل�صرية يف ف�ضاء الفي�س
بوك ،و�أظهرت كيف �أ�صبح للمر�أة دور كبري يف
احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية يف الوقت الذي
تكر�س فيه الدراما �أدواراً تقليدية للمر�أة.
كما �أن للدكتورة ثريا البدوي م�ساهمات علمية
و�صحفية عن الإعالم وعن املر�أة يف �أكرب املواقع
العلمية وكربيات ال�صحف العربية وعلى ر�أ�سها
الأهرام.

�شاركت كلية علوم احلا�سب واملعلومات ممثلة مبركز �أبحاث الروبوتات
الذكية يف ملتقى «التقنية يف حياة ال�صم و�ضعاف ال�سمع» والذي نظمته
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات حتت رعاية معايل وزي��ر االت�صاالت
وتقنية املعلومات املهند�س عبداهلل بن عامر ال�سواحة ،وبح�ضور معايل
حمافظ هيئة االت�صاالت الدكتور عبدالعزيز الروي�س ،ووكيل جامعة امللك
�سعود لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي.
وكانت م�شاركة املركز بالتعاون مع برنامج التعليم العايل لل�صم و�ضعاف
ال�سمع بجامعة امللك �سعود ،وقدم الدكتور خالد املتعب كلمة املركز والتي
كانت ح��ول تطوير منتجات وروب��وت��ات مل�ساعدة ال�صم و�ضعاف ال�سمع
للتوا�صل مع الآخرين.
كما �شارك املركز يف املعر�ض امل�صاحب للملتقى ،حيث مت عر�ض بع�ض
منتجات املركز املتعلقة بال�صم و�ضعاف ال�سمع ومنها روبوت لغة ا ﻹ��شارة
العربية والذي يقوم بالتعرف على كالم املتحدث وحتويله �إىل �إ�شارة يفهمها
الأ�صم ،كما يتعرف على �إ�شارات الأ�صم ويحولها �إىل كالم ملن يحادث
الأ�صم.
وقد زار جناح املركز معايل حمافظ هيئة االت�صاالت الأ�ستاذ الدكتور
عبدالعزيز الروي�س و�أبدى �إعجابه مبا عر�ضه املركز من منتجات تُ�سهل لفئة
ال�صم و�ضعاف ال�سمع التوا�صل مع املجتمع واالندماج فيه.
كما زار اجلناح عدد كبري من امل�شاركني يف امللتقى وزواره ،وبوجه خا�ص
�أبدى امل�شاركون من ال�صم �إعجابهم بالفكرة وبطريقة �أداء الروبوت للغة
ا ﻹ��شارة واقرتحوا بع�ض التح�سينات .وقد �شارك يف امللتقى الكثري من
ال�شركات املهتمة بفئة ال�صم و�ضعاف ال�سمع ،مثل �شركة مايكرو�سوفت
و�شركة علم و�شركة االت�صاالت ال�سعودية وغريها من ال�شركات اخلا�صة
واجلمعيات.

