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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

خالل افتتاحه دورة �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ..د .العمر :امل�ؤ�س�سة التعليمية

حــوار ..بــحث ..إبــداع ..وابــتكار

افتتح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الدكتور
بدران العمر االثنني املا�ضي برنامج الدورة
الت�أ�سي�سية احلادية ع�شرة لأع�ضاء هيئة
التدري�س اجل��دد ،بح�ضور وك�لاء اجلامعة
وع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات وال��ع��م��ادات امل�ساندة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
و�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور العمر خ�لال كلمته
يف افتتاح ال��دورة �أن برامج �أع�ضاء هيئة
التدري�س اجل���دد م��ن �أه���م ال�برام��ج التي
تنظمها اجل��ام��ع��ات العاملية امل��رم��وق��ة يف
م�سار التنمية املهنية لع�ضو هيئة التدري�س،
وما لهذه الربامج من �أبلغ الأثر يف ا�ستمرار
الأداء املتميز لع�ضو هيئة التدري�س يف
العملية التعليمية.

خصومات على الكتب 2

و�أ���ض��اف�« :إن امل�ؤ�س�سة التعليمية يف
التعليم ال��ع��ايل مل تعد تقليدية ينح�صر

تكريم المشاركين بملتقى آثار المملكة

«األولى المشتركة» تدشن الخطة
االستراتيجية 2020

د�شنت عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة اخلطة اال�سرتاتيجية «-2017
 ،»2020وذلك بح�ضور من�سوبي العمادة وتزامنًا مع االحتفال باليوم
العاملي للجودة للعام 2017م .و�أكد وكيل جامعة امللك �سعود للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي على الدور الكبري الذي تقوم به عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة يف تهيئة الطالب للحياة اجلامعية و�إك�سابهم
تفا�صيل �ص 5
املهارات التي يحتاجونها يف حياتهم اجلامعية.

مهرجان «إرادة»..
الخميس

كتب :فراج ال�شمري
حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
د.بدران العمر ينظم مركز الطالب ذوي
الإعاقة ممث ً
ال بالنادي الطالبي اخلمي�س
املقبل مهرجان �إرادة الرتويحي الثالث،
وذل��ك مبنا�سبة ال��ي��وم العاملي للإعاقة
2017م ،ويت�ضمن املهرجان م�سابقات
وعرو�ضاً للمواهب و فقرات �إن�شادية.
علماً ب ��أن املهرجان �سيقام يف مركز
اجلامعة الرئي�سي من ال�ساعة  4ع�صراً
وحتى الـ 9م�سا ًء.

دورها بني طرفني �أحدهما يتحدث والآخر
ي�ستمع ،بل جتاوزت ذلك ف�أطلقت مفهوم
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تحذير طبي من معايرة األطفال البدناء

كرسي المانع
يصدر «على
خطى المتنبي»

5722

امل�شاركة بني الطرفني والتفاعل الإيجابي
بينهما داخ��ل القاعة وخارجها مع تفعيل
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كتب :ر�ضوان بكري
يف �إجناز بحثي متميز حدد العامل ال�سعودي والباحث
الدكتور عبدالعزيز بن نا�صر املانع بدقة طريق هروب
ال�شاعر «�أبي الطيب املتنبي» ،من الف�سطاط يف م�صر
�إىل الكوفة بالعراق ،وهو الهروب ال��ذي ع��دّ ه النقاد
الأ�شهر يف التاريخ العربي ل�شاعر العربية الكبري املتنبي.
كما ميكن �أن يو�صف هذا الهروب بـ«الهروب ال�سيا�سي»
املثري ل�شخ�صية �ضاجة �صاخبة يف التاريخ العربي ،هذا
الإجناز الذي حققه �أحد علماء اللغة والأدب يف اململكة
العربية ال�سعودية ،الدكتور عبدالعزيز املانع ،جاء بعد

مفاهيم احلوار والبحث والإبداع واالبتكار.
و�شدد معاليه على �أن النجاح والنماء يعلو
ّ
ويتحقق �إذا متت العناية به.
و�أ���ش��اد معايل امل��دي��ر ب��ال��دور الفاعل
ل��ع��م��ادة ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات م��ن��ذ ن�ش�أتها
على تطوير م��ه��ارات من�سوبي اجلامعة
م��ن �أع�����ض��اء هيئة التدري�س واملوظفني
والطالب و�إك�سابهم املعارف واخل�برات
واملهارات الالزمة التي ت�ؤهلهم لتبو ؤ� مكانة
مهنية مرموقة ومناف�سة حملية و�إقليمية،
متبعة يف ذلك املعايري الدولية والإقليمية
املوجودة مبراكز التدريب يف اجلامعات
العاملية.
تفا�صيل �ص23

 ٦٠٠مليون مصاب عام 2035

 1155عاماً من هروب املتنبي من الف�سطاط ،يف زمن
كافور الإخ�شيدي� ،إىل م�سقط ر�أ�سه الكوفة.
تفا�صيل �ص11

مشاركًا بـ«فخر التطوع»

«كليكلرز» ..لتوفير
بيئة تعليمية
تفاعلية محفزة

�أك��د وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة ورئي�س اللجنة الإ�شرافية
على م�شروع تطوير العملية التعليمية،
الدكتور عبدالعزيز العثمان� ،سعي اجلامعة
وبتوجيهات م��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،لتقدمي تعليم مميز
و�إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية حمفزة للتعلم،
ي�شارك فيها ع�ضو هيئة التدري�س وطالبه
يف اكت�ساب املعرفة واجلمع بني التحفيز
واملتعة يف القاعات الدرا�سية ،من خالل
تطوير الطرق والأ�ساليب امل�ستخدمة يف
م�ساعدة الطالب والطالبات على التعلم
با�ستخدام التقنية لتطوير �أدائ��ه��م مما
ي�سهم يف دفع العملية التعليمية نحو النجاح
تفا�صيل �ص20
والتميز.

الطائرة الشاطئية
تطل من جديد

إنجاز ..بمدينة
الطالبات

تقيم وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب لل�ش�ؤون
الريا�ضية ممثلة يف �إدارة الربامج والأندية
الريا�ضية بطولة كرة الطائرة ال�شاطئية،
وذلك يوم غد االثنني والثالثاء.
تفا�صيل �ص 21
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كتبت :هوازن كتبي
تنظم املدينة اجلامعية للطالبات
اليوم الأح��د ،ومل��دة ثالثة �أي��ام متتالية
ملتقى ومعر�ض «�إجن��از» حتت عنوان
«�إجن����ازات وط��ن نبنيها ب�سواعدنا»،
ت�ستعر�ض فيه ما مت �إجنازه من م�شاريع
ونتاج علمي و�أكادميي .تفا�صيل �ص2

271

أخبار

وطني
وطني

انخفاض وفيات الحوادث

�أعلنت وزارة النقل
عن انخفا�ض ملحوظ
للوفيات الناجمة عن
ح����وادث ال�����س�ير على
ال���ط���رق يف امل��م��ل��ك��ة
خ�ل�ال ���ش��ه��ر �أك��ت��وب��ر
امل��ا���ض��ي على الرغم
من زيادة عدد احلوادث ،مقارنة مبتو�سط الوفيات امل�سجل خالل
الربع الثالث من العام احل��ايل «يوليو و�أغ�سط�س و�سبتمرب»،
كا�شفة �أن عدد وفيات ح��وادث الطرق منذ مطلع العام وحتى
نهاية �شهر �أكتوبر بلغ  1.864وفاة ،يف حني �سجل عدد الإ�صابات
انخفا�ضاً مقارنة ب�شهر �سبتمرب ،غري �أنه ما زال مرتفعاً مقارنة
باملتو�سط امل�سجل يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س ال�سابقني.

ال ضريبة على ّ
«الصراف»

ن����ف����ت ه��ي��ئ��ة
ال���زك���اة وال��دخ��ل
الأخبار املتداولة
ع����ن اح��ت�����س��اب
م�����ب�����ل�����غ % 5
ك�����ض��ري��ب��ة قيمة
م�������ض���اف���ة ع��ن��د
�سحب مبلغ من
جهاز �صراف �آيل
لي�س من البنك امل�سجل به ،وذل��ك ح�سبما �أعلنت الهيئة عرب
ح�سابها الر�سمي يف موقع تويرت.

توطين الذهب

تبد�أ وزارة العمل
والتنمية االجتماعية
ال����ي����وم يف ت��ط��ب��ي��ق
ق��رار توطني ن�شاط
الذهب واملجوهرات،
وذلك يف �إطار تفعيل
وت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج
ال��ت��وط�ين باملناطق،
ال���ذي تتابعه وزارة
الداخلية ،و�إمارات املناطق ،ووزارة العمل والتنمية االجتماعية،
مب�شاركة وزارة ال�����ش��ؤون البلدية وال��ق��روي��ة ،ووزارة التجارة
واال�ستثمار ،والأم��ن العام ،واملديرية العامة للجوازات� ،ضمن
قرارات التوطني ال�صادرة يف وقت �سابق ،لتمكني املواطنني من
فر�ص العمل.

إنجاز ..بمدينة الطالبات
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مشاركة «البحث العلمي» بالدورة التأسيسية
ألعضاء هيئة التدريس

�ضمن فعاليات الدورة الت�أ�سي�سية
احل���ادي���ة ع�����ش��رة لأع�����ض��اء هيئة
ال��ت��دري�����س وال��ت��ي تنظمها ع��م��ادة
تطوير املهارات� ,ألقى عميد البحث
العلمي ال��دك��ت��ور خ��ال��د احلميزي
حم��ا���ض��رة ع���ن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي
باجلامعة و�أهميته لأع�ضاء هيئة
التدري�س وال��ب��اح��ث�ين ,كما تطرق
د.احل��م��ي��زي ل�برام��ج ال��دع��م التي
ت��ق��دم��ه��ا ع��م��ادة ال��ب��ح��ث العلمي
وال�برام��ج امل�ساندة ,مو�ضحاً �أب��رز
الإجنازات البحثية يف اجلامعة على
مدى ال�سنوات املا�ضية.
ب��ع��د ذل���ك �أل��ق��ى وك��ي��ل ع��م��ادة
ال��ب��ح��ث العلمي ل��ل�����ش ��ؤون الفنية
الدكتور عبداحلميد العليوي رئي�س
اللجنة الإ���ش��راف��ي��ة ع��ل��ى برنامج
«رائ��د» حما�ضرة عن برنامج دعم
�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،تناول
فيها �أه���داف الربنامج و�ضوابطه
و�أه��م��ي��ت��ه لع�ضو هيئة التدري�س

اجل����دي����د ,ك��م��ا ت���ط���رق ل�����ش��روط
الت�سجيل و���ض��واب��ط االل��ت��ح��اق يف
ال�برن��ام��ج واالج�����راءات التنفيذية
لقبول البحث و �أهم معايري تقييم
مقرتحات امل�شروعات البحثية يف
برنامج «رائ��د» ,وا�ستعر�ض �أعداد
املتقدمني لهذا العام والتي بلغت

ان��ط�لاق �اً ل�سل�سلة الفعاليات
العلمية ال�����ش��ه��ري��ة يف التقنيات
املتقدمة التي يقيمها معهد امللك
عبداهلل لتقنية النانو� ،أق��ام املعهد
مب�شاركة نادي النانو الطالبي ور�شة
عمل عن تقنية النانو وتطبيقاتها
والأبحاث امل�ستجدة يف ذلك� ،شارك
فيها كل من الدكتور حممد املعيقلي
من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم

والتقنية ،والدكتور خالد باتو من
معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو،
وذل���ك بقاعة حم��ا���ض��رات املعهد
بالدورالأر�ضي بكلية العلوم م�ؤخراً.
وق���د ب����د�أت ال��ور���ش��ة برتحيب
امل�شرف العام على املعهد باحل�ضور
والتعريف باملحا�ضرين ودعوتهما
لعر�ضهما ،حيث عر�ض الدكتور
حممد املعيقلي عر�ضاً عن تغيري

«تقنية النانو» ينظم فعاليته العلمية الشهرية

كتبت :هوازن كتبي
ت��ن��ظ��م امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة
للطالبات ال��ي��وم الأح����د ،ومل��دة
ثالثة �أيام متتالية ملتقى ومعر�ض
«�إجن���از» يف دورت���ه الثالثة على
ال��ت��وايل حتت عنوان «�إجن���ازات
وط�����ن ن��ب��ن��ي��ه��ا ب�������س���واع���دن���ا»،
ت�ستعر�ض فيه ما مت �إجن��ازه من
م�شاريع ونتاج علمي و�أكادميي.
ويعترب امللتقى من�صة رائ��دة
ل�ل��أك���ادمي���ي���ات وامل��ن�����س��وب��ات
وال����ط����ال����ب����ات ل��ل��ب��ح��ث ح���ول
م�ستجدات احلا�ضر وحتديات
امل�ستقبل بهدف تعزيز الإنتاجية،
حيث يعد حراكاً حتفيزياً لتطوير

علوم تقنية النانو لنمط احلياة،
وكذلك عر�ض الدكتور خالد باتو
اخل�����ص��ائ�����ص ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ل��ل��م��واد
النانوية املمغنطة.
ح�ضر الور�شة عدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطلبة باجلامعة
واملهتمني بتقنية النانو من داخل
اجلامعة وخارجها ،بالإ�ضافة �إىل
وك�لاء وباحثي املعهد .وقد �أو�ضح
امل�شرف العام على املعهد ب�أن تنظيم
ه��ذه الور�شة ي��ؤك��د حر�ص املعهد
ع��ل��ى حتقيق ر�ؤي���ت���ه ن��ح��و التميز
والريادة يف �أبحاث تقنية النانو ،كما
�أنها ت�أتي �ضمن خطى املعهد نحو
بناء �شراكات وتعاونات بحثية يف
جمال تطبيق وتطوير تقنية النانو
ك��أ���س��ب��اب حتقيق �أه����داف اخلطة
اال�سرتاتيجية للمعهد.

«الصيدلة في الحضارات» و«يوم التكنولوجيا» للطالبات
كتبت :العنود ال�صالح
�أق��ام النادي الثقايف االجتماعي
بكلية ال�صيدلة م ��ؤخ��راً فعاليتني
بعنوان «ال�صيدلة يف احل�ضارات»
و«ي������وم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا» .ه��دف��ت
ال��ف��ع��ال��ي��ت��ان �إىل رف����ع م�����س��ت��وى
ثقافة الطالبات ب��ت��اري��خ وع��راق��ة
م��ه��ن��ة ال�����ص��ي��دل��ة ،وع��ر���ض تطور

علوم األغذية
تحتفل باليوم
العالمي للتربة

و�إب����راز م��ه��ارات��ه��ن ،كما يعك�س
ه���ذا ال��ل��ق��اء اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة
التي نفذتها اجلامعة ب�أق�سامها
وك��ل��ي��ات��ه��ا وع��م��ادات��ه��ا امل��ت��ع��ددة
لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
امل��و���ض��وع��ة يف ال��ب��ن��اء امل��ع��ريف
وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س�ين اجل���ودة
وت����ط����وي����ر الأداء الإداري
والأكادميي.
وي�����ص��اح��ب امل��ل��ت��ق��ى معر�ض
ت��ع��ري��ف��ي مب�����ش��ارك��ة ال��ك��ل��ي��ات
وال��ع��م��ادات امل�ساندة واجلهات
اخلدمية ،وي�ستمر لثالثة �أي��ام
قادمة.

 65طل ًبا للدعم.
ويف نهاية املحا�ضرة �أجاب عميد
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ووك��ي��ل ال��ع��م��ادة
للبحث العلمي لل�ش�ؤون الفنية على
�أ�سئلة وا�ستف�سارات اع�ضاء هيئة
التدري�س اجلدد.

ب��رع��اي��ة عميد كلية علوم
الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة ال��دك��ت��ور
نا�صر ال�سحيباين وتزامناً مع
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للرتبة امل��واف��ق
 5دي�����س��م�بر 2017م ،تنظم
اللجنة الثقافية والإع�لام��ي��ة
بالتعاون م��ع جلنة املختربات
بق�سم علوم الرتبة بكلية علوم
الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ي��وم علوم
الرتبة والذي يهدف �إيل �إقامة
م��ع��ر���ض ببهو الكلية يعر�ض
املج�سمات و�أج��ه��زة و�أن�شطة
ال���ط�ل�اب وم��ن��ج��زات الق�سم
العلمية والبحثية بالتعاون مع
بع�ض ال�شركات وم���دى توفر
الفر�ص الوظيفية والتدريبية
للطالب والباحثني يف جماالت
علوم الرتبة.

مهنة ال�صيدلة على مر الع�صور،
بالإ�ضافة �إىل عر�ض لأقدم الأجهزة
وتطورها و�أحدث الأجهزة.
ومت ا�ستعرا�ض تاريخ وح�ضارة
ال�صيدلة والأج��ه��زة وت��ط��وره��ا يف
تنظيم متميز مل�����س ��ؤول��ة ال��ن��ادي
الأ�ستاذة هدى الأحمدي وطالبات
النادي الثقايف االجتماعي.

العلوم في رعاية األيتام
نظمت وحدة التدريب وخدمة
املجتمع بكلية العلوم تزامناً مع
اليوم العاملي للطفل والذي يوافق
 20نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام فعالية
تعليمية ترفيهية يف دار احل�ضانة
االجتماعية لرعاية الأيتام بحي
علي�شة.
ت�ضمنت ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��رن��اجم�اً
تعليمياً ترفيهياً ه��ادف �اً يحتوي
على جتارب علمية حيوية و�أركان
ترفيهية وم�سابقات لأطفال الدار،
وكانت الفئة العمرية امل�ستهدفة
من � 8سنوات �إىل � 16سنة بهدف
ترفيه الأطفال وخلق جو تعليمي
مفيد لهم ،حيث مت تنظيم عدة
�أركان تعليمية بجانب الأركان الرتفيهية منها ركن جتربة املطر ،ونفخ البالون
بالأدوات املنزلية ،والر�سم على الأكواب وتزيني الكيك ونحوه ،بالإ�ضافة �إىل
ركن امل�سابقات والهدايا الذي �صاحبه تفاعل كبري من الأطفال ومب�شاركة
فريق العمل و�أع�ضائه كل من الأ�ستاذة ن��وره الكبي�سي ،الأ�ستاذة فتون
اخلليوي والطالبات نادين املغيليث� ،إقبال الدو�سري ،ميمونة العتيبي� ،سارة
العنزي ورزان الراجحي وب�إ�شراف من الدكتورة �أ�سماء احلقيل.

األسبوع العالمي
لريادة األعمال..
للمنسوبات

كتبت� :أ�سماء املالكي
مب��ن��ا���س��ب��ة الأ����س���ب���وع ال��ع��امل��ي
لريادة الأعمال نظم معهد امللك
�سلمان ل��ري��ادة الأع��م��ال االثنني
املا�ضي فعالية �إثرائية �شملت لقا ًء
ا�ست�ضافت فيه �إح��دى ال�شابات
ال�سعوديات للحديث عن جتربتها
يف ت�أ�سي�س م�شروعها الريادي،
�إىل جانب ور�شة عمل �أ�سا�سيات
ري����ادة الأع���م���ال وذل����ك مببنى
امل�ؤمترات.
ا�ستمر الربنامج من ال�ساعة
الواحدة حتى الثالثة بعد الظهر،
حيث ا�ستهلت ال�ضيفة لطيفة
الوعالن م�ؤ�س�سة م�شروع «يتوق»
ال��ل��ق��اء ب��احل��دي��ث ع��ن بداياتها
كرائدة �أعمال �سعودية ،وعر�ضت
رحلتها املليئة بالعقبات لت�صل
لإط�ل�اق ي��ت��وق ،م�����ش��روع القهوة
العربية و�آلة حت�ضريها ،وذكرت
الوعالن �أنها ا�ستلهمت فكرتها
م��ن معاناة �شخ�صية يف الوقت
ال��ذي مل تتقن فيه �صنع القهوة
العربية باملنزل.
فيما قدمت الأ�ستاذة �إينا�س
املقحم بعد ذلك ور�شة عمل التي
تناولت فيها جمموعة من املعارف
املهمة لريادة الأعمال كعوامل منو
الريادة ،العوامل الداعمة لظهور
رواد الأع����م����ال ،خ�صائ�صهم،
املهارات املتوافرة فيهم ،اجلهات
الداعمة لهم و�أي�ضاً مقارنة بني
العمل احل��ر ,والوظيفي و�أهمية
ك��ل م��ن��ه��م��ا ,واخ��ت��م��ت ال��ور���ش��ة
بق�ص�ص جناح ملهمة.

فريق استشاري من
التطوير والجودة
لتحليل السياسات

وافق عميد عمادة التطوير
واجل��������ودة ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح
الق�سومي على ت�شكيل فريق
ال��ع��م��ل اال���س��ت�����ش��اري ل��درا���س��ة
واق��ع ال�سيا�سات والإج���راءات
باجلامعة برئا�سة وكيل العمادة
ل�����ش���ؤون ال��ت��ط��وي��ر وع�����ض��وي��ة
وكيلة العمادة للتطوير واجلودة
ب��ال��ف��رع ال��ن�����س��ائ��ي وم�ساعدة
ال���وك���ي���ل���ة وم�������ش���رف وح����دة
املوا�صفات واملقايي�س ونائب
م�����ش��رف امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي
للخطة اال�ست�شارية وم�شرف
�إدارة ال�سيا�سات والإج���راءات
باجلامعة ونائبته و�أع�ضاء من
كليات �إدارة الأعمال واحلقوق
وال��ع��ل��وم ال�سيا�سية وال�سنة
الأوىل امل�شرتكة.

خصومات بمراكز بيع
الكتب

تطلق اليوم وحتى نهاية الف�صل
احل���ايل �إدارة �صندوق الطالب
مهرجان الكتاب املخف�ض ال�ساد�س
بخ�صومات  50%يف جميع مراكز
ب��ي��ع ال��ك��ت��ب ال��ت��اب��ع��ة لل�صندوق،
وذلك لطالب وطالبات ومن�سوبي
اجلامعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني.
ومن املقرر �إقامة املهرجان يف
مركز بيع الكتب الواقع مببنى 17
ال��دور الأر�ضي لطالب ومن�سوبي
اجل��ام��ع��ة ،ومت تخ�صي�ص مكتب
 15مبنى  25يف املدينة اجلامعية
للطالبات واملن�سوبات �إىل جانب
�أق�سام الطالبات ومركز كلية الطب
مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي.

أخبار
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الجامعة تطلق «فخر التطوع»
كتبت :هوازن كتبي
ا�ستقبلت املدينة اجلامعية للطالبات بجامعة امللك
�سعود م�ؤخ ًرا �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ملياء بنت
ماجد �آل �سعود ،الأمني العام مل�ؤ�س�سة الوليد للإن�سانية،
وذل��ك لالطالع على امل��ب��ادرات الوطنية واملجتمعية
لفريق «فخر التطوع املتخ�ص�ص» ،والذي ي�أتي ك�أحد
خم��رج��ات اجلامعة لتفعيل خطتها اال�سرتاتيجية
خلدمة املجتمع وحتقيقاً للر�ؤية املباركة  2030يف
الو�صول �إىل مليون متطوع.
ويج�سد الفريق اهتمام املدينة اجلامعية والتزامها
جتاه امل�س�ؤولية االجتماعية ودوره��ا يف تعزيز العمل
ب��روح الفريق ال��واح��د ون�شر ثقافة التطوع و�إبراز
دوره���ا يف تنمية املجتمعات و�سد احتياجاتها من
العنا�صر التطوعية.
وكان يف ا�ستقبال �سموها وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات الدكتورة �إينا�س العي�سى وعميدة �أق�سام
العلوم والدرا�سات الطبية الدكتورة مي�ساء القر�شي
وعميدة �أق�سام العلوم الإن�سانية ال��دك��ت��ورة غزيل
العي�سى.
وت�ضمنت اجلولة باملعر�ض التعريف بفريق «فخر
التطوع» املتخ�ص�ص ال��ذي يقع حتت �إ�شراف مكتب
ال�شراكة املجتمعية بجامعة امللك �سعود ،و�أو�ضحت
الأ�ستاذة �أمل احلوا�س مديرة مكتب ال�شراكة املجتمعية
وامل�شرفة على الفريق ل�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية

ملياء تاريخ انطالق الفريق قبل �أرب��ع �سنوات ،حيث
تكونت لدى �أع�ضاء الفريق اخلربة الكافية لأعمال
التطوع� ،إ�ضافة لتنوع تخ�ص�صات �أع�ضائه ما �أتاح

�إعالنه ك��أول فريق تطوعي متخ�ص�ص على م�ستوى
اململكة وحتقيق �أهدافه للر�ؤية والتميز يف بناء املجتمع
ون�شر القيم والف�ضائل املجتمعية وا�ستثمار طاقات

ال�شباب وخرباتهم خلدمة املجتمع انطالقاً من واجب
وطني واجتماعي� ،إىل جانب �أنه �أ�س�س لثقافة جديدة
�صنعت من التطوع قيمة مهنية عالية اجلودة.
ي�ضم الفريق  5722متطوعاً ومتطوعة بع�ضوية
نخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والهيئة الإداري���ة
والطالب مبزيج متنوع يتيح التقارب وتبادل اخلربات
بني الأع�ضاء.
ويندرج حتت «فخر التطوع املتخ�ص�ص»  14فريقاً
مبختلف التخ�ص�صات «فريق الإع�ل�ام والت�صميم،
الفريق الطبي� ،إدارة احل�شود� ،إدارة الأعمال ،حماية
البيئة ،الفريق الهند�سي ،اللغات والرتجمة ،تنمية
الأ�سرة والطفل والطوارئ وامل�سعفني».
وت�أتي �آلية ت�صنيف املتطوعني �إىل ثالث جمموعات
رئي�سية تب ًعا للتخ�ص�ص الأكادميي ،التخ�ص�ص املهني
و� ً
أي�ضا التخ�ص�ص املهارى.
علماً ب�أن معايل مدير اجلامعـة الدكتور بـدران العمر
افتتح حـفل تد�شني فريق فخر التطوع املـتخ�ص�ص
واملبادرات املـجتمعية للفرق ،وذلك بح�ضور عدد من
وك�لاء اجلامعة وبع�ض من اجلهات الداعمة للعمل
التطوعي ،يوم الثالثاء املوافق  21نوفمرب  2017يف
بهو املدينة اجلامعية للطالبات بجامعة امللك �سعود،
و�أبدى �إعجابه الكبري باملتطوعني و�أثنى على مبادرتهم
وا�ستثمارهم لتخ�ص�صاتهم العلمية يف �سبيل خدمة
الوطن واملجتمع.

وفد من كلية الجبيل يزور عمادة البحث العلمي

زار وفد من كلية اجلبيل اجلامعية
ممث ً
ال مبدير كلية اجلبيل اجلامعية
الدكتور ماهر الغامن ومدير مركز
الأب��ح��اث بالكلية ال��دك��ت��ور �صالح
ال�شهري الأحد املا�ضي وكالة عمادة
البحث العلمي للكرا�سي البحثية
بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،حيث كان
يف ا�ستقبالهم وكيل عمادة البحث
العلمي للكرا�سي البحثية الدكتور
عبداحلميد العليوي.
وقد اجتمع الوفد الزائر ووكيل
ع��م��ادة البحث العلمي للكرا�سي
البحثية ور�ؤ�ساء الوحدات الإدارية

فيها ،وذل��ك ل�لاط�لاع على جتربة
ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث يف ج��ام��ع��ة امللك
���س��ع��ود وت���ب���ادل الآراء والأف���ك���ار
واملعلومات ومناق�شة �آلية التعاون
امل�����ش�ترك ب�ين اجل��ه��ت�ين يف جم��ال
كرا�سي البحث.
ب��ع��د ذل����ك ق����ام ال���وف���د ب��ج��ول��ة
ل�ل�إط�لاع على من���اذج م��ن كرا�سي
البحث بد�أها بزيارة لكر�سي الأمري
متعب بن عبداهلل لأبحاث امل�ؤ�شرات
احل��ي��وي��ة له�شا�شة ال��ع��ظ��ام بكلية
العلوم ،حيث التقى ال��وف��د بنائب
امل�شرف على الكر�سي الدكتور ماجد

�شرحا عن �آلية
العقيل ال��ذي قدم
ً
عمل الكر�سي و�أهم �إجراءات الن�شر
العلمي يف امل��ج�لات العلمية ،كما
اطلع الوفد على معامل وخمتربات
الكر�سي.
ب��ع��د ذل���ك زار ال��وف��د كر�سي
الأم�يرة فاطمة النجر�س لأبحاث
الت�صنيع املتقدمة بكلية الهند�سة،
وكان يف ا�ستقبالهم امل�شرف على
ال��ك��ر���س��ي ال��دك��ت��ور عبدالرحمن
الأحمري و�أع�ضاء الفريق البحثي.
وا�ستمع الوفد ل�شرح تف�صيلي عن
جتربة الكر�سي منذ الن�ش�أة وحتى
الوقت احلايل وما مت �إجنازه خالل
هذه الفرتة ،كما زار الوفد ور�ش
ومعامل الكر�سي واطلع على �أهم
التقنيات املوجودة لدى الكر�سي،
وزار � ً
أي�ضا معهد الت�صنيع املتقدم
واطلع على �آلية العمل يف املعهد.
وق����ام ال���وف���د ب���زي���ارة ك��ر���س��ي
ال�شيخ حممد العمودي لأبحاث
امل��ي��اه بكلية ال��زراع��ة وا�ستمعوا
ل�شرح ٍ
واف من م�شرف الكر�سي

ال��دك��ت��ور عبدالرحمن العذبة عن
جتربة الكر�سي يف جمال الرتجمة
والن�شر العلمي و�آلية م�شاركة طالب
الدرا�سات العليا يف الأبحاث التي

ي�شرف عليها الكر�سي.
واختتم الوفد اجلولة بزيارة ملقر
وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي
البحثية بكلية العمارة والتخطيط

واط���ل���ع ع��ل��ى ال���وح���دات الإداري�����ة
امل�ساندة و�آل��ي��ة العمل فيها و�أب��رز
اخلدمات املقدمة لكرا�سي البحث.
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لقاء خبيرة « »٤للمتفوقات
والموهوبات بكليات الجامعة

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية لقا ًء مع خبرية « »4م�ؤخ ًرا.
وق��د �أج����ادت اخل��ب�يرة د .هند اخلليفة من كلية ع��ل��وم احلا�سب
واملعلومات يف هذا اللقاء والذي كان بعنوان «املبادرة �سر النجاح» .والذي
متيز بح�ضور كبري وتفاعل وا�ضح من الطالبات ،حيث ح�ضرت اللقاء ما
يزيد عن  50طالبة من خمتلف كليات اجلامعة ،وت�ضمنت حماور اللقاء
موا�ضيع هادفة �شملت املبادرة والريادة ،احلاجة �إىل التطور امل�ستمر،
كذلك فنون التنفيذ ،وختم اللقاء ب�شرح جتارب وق�ص�ص من �أر�ض الواقع.
وقد �أكد مدير الربنامج الدكتور علي الدلبحي على حر�ص برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني على �إقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي روح
الإبداع واملبادرة لدى طلبة اجلامعة ،مقدماً ال�شكر اجلزيل للخبرية على
لقائها بالطالبات املتفوقات واملوهوبات.
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«الحقوق» تستقبل طالب جامعة جون هوبكنز األمريكية
زار وف��د م��ن ط�لاب ال��درا���س��ات
العليا من كلية الدرا�سات الدولية
امل��ت��ط��ورة ب��ج��ام��ع��ة ج���ون هوبكنز
الأمريكية لكلية احل��ق��وق والعلوم
ال�سيا�سية ،وكان يف ا�ستقبالهم عميد
كلية احل��ق��وق وال��ع��ل��وم ال�سيا�سية
ال��دك��ت��ور مفلح القحطاين ،ووكيل
الكلية للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور عادل العبدالكرمي.
واطلع الوفد على عر�ض تف�صيلي
ملا تقوم به الكلية من خدمات وجهود
لطالب وطالبات الدرا�سات العليا.
ح�ضر اللقاء وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأكادميية الدكتور عبداهلل الغامدي،
ووكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور
عبدالعزيز احلمودي ،ورئي�س ق�سم
القانون اخلا�ص الدكتور عثمان طالبي،
ورئي�س وحدة العالقات العامة الأ�ستاذ

عادل العتيبي .ويف ختام الزيارة عرب
الوفد عن �سعادتهم مبا �شاهدوه يف

الكلية من خدمات وجتهيزات خا�صة
بطالب وطالبات الدرا�سات العليا،

«العلوم الطبية التطبيقية» تحتفل باليوم العالمي للجودة

عضوات «المسرح» في يوم الطفل
كتبت :ريناد اللوميي
احتفل ن��ادي امل�سرح للطالبات باليوم العاملي للطفل على
طريقته اخلا�صة فوق خ�شبة م�سرح مركز امللك فهد الثقايف يوم
االثنني  20نوفمرب بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعالم ،بعر�ض
م�سرحية «بائعة اخل�ضار» ،بالإ�ضافة �إىل العديد من امل�سابقات
والتحديات امل�سلية.
تناولت امل�سرحية العديد من القيم واملبادئ التي ت�سل�سلت
�أحداثها لإي�صال ر�سائل تثقيفية وتوعوية وتعليمية � ً
أي�ضا،
خللق جيل ذي ق���درات هائلة وك��ف��اءات عالية و�شخ�صيات
قوية تناف�سية على اجلوانب الإيجابية بتعزيز هذه ال�صورة يف
�شخ�صياتهم من الطفولة حتى تتما�شى مع ر�ؤية اململكة 2030
ب�صنع جيل مكافح وثبور ومبادر للتغري بتجديد طموحاته التي
ال حدود لها.
دارت �أحداث امل�سرحية وفكرتها حول فتاة �صغرية تقر�أ لها
جدتها ق�صة عن بائعة خ�ضار حتاول ال�سفر عرب الزمن ،فتقع يف
الكثري من ال�صعوبات وامل�شاكل ،لكنها تكت�شف يف النهاية و�سيلة
حتل جميع م�شاكلها �أال وهي القراءة.
تقول م�ؤلفة الن�ص �شهد الأحمري« :حاولت �إي�صال �أهداف
امل�سرحية وقيمها التي تناولتها مثل تغيري مفهوم القراءة لدى
الأطفال وجعلهم يتقبلونه ب�شكل �أكرب ،والتحذير من �سلوك الغ�ش
واخل��داع يف �شتى جماالت احلياة ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد طرق
ممتعة ومفيدة لق�ضاء �أوقات فراغهم وتعليمهم كيفية ا�ستغالل
�أوقات الفراغ ب�شكل يعود عليهم باملنفعة والفائدة».
وت�ضيف« :عملت جاهدة لأمتكن من عر�ض جوانب امل�سرحية
ب�شكل �سل�س ومب�سط للأطفال ميكنهم ا�ستيعابه وفهمه ب�شكل
وم�سل ،وزرع هذه الأحداث يف خميالتهم من خالل حماكاة
ممتع
ٍ
ال�شخ�صيات لهم وجت�سيدها �أمام �أعينهم».
ويف نهاية امل�سرحية ا�ستطاعت �شخ�صية «بائعة اخل�ضار»
تو�صيل ر�سالتها ب�أن القراءة �سالح الع�صر وميكنها �أن حتملنا
وتعرب فينا نحو املا�ضي وامل�ستقبل وت�سافر بنا �إىل رحلة مليئة
بالده�شه واملتعة والفائدة بالطريقة التي نختارها.

التوسع العمراني وكشف التغيير
بالجغرافيا
نظمت جلنة التدريب امليداين بق�سم اجلغرافيا م�ؤخ ًرا ور�شة عمل
بعنوان «التو�سع العمراين وك�شف التغيري» من �إعداد وتقدمي الطالبات
�شادن املزيني ،غادة بن مهيزع ،ح�صة ال�سنيدي ،ح�صة العمري ،خديجة
احل�ضريتي ،نوف ال�سكيت ،رنا ال�سليمان ،البندري العنزي ،دينا امل�سعري
و�سارة بن ح�سني �إ�شراف �أ .مي �أحمد ال�سعدون �أ�ستاذة مقرر اال�ست�شعار
عن بعد بق�سم اجلغرافيا.
ح�ضرت الور�شة وكيلة ق�سم اجلغرافيا د� .أ�سماء عبدالعزيز �أبا اخليل
وجمموعة من الطالبات وع�ضوات هيئة التدري�س لال�ستفادة منها.
ت�ضمنت الور�شة عنا�صر �أ�سا�سية ،منها تعريف التو�سع العمراين،
�أ�سبابه� ،آثاره يف الأرا�ضي الزراعية� ،صور بالأقمار ال�صناعية تربز التو�سع
العمراين ملدينة الريا�ض ،ك�شف التغيري يف جمال درا�سة الغابات ،مراقبة
املحا�صيل الزراعية ،ا�ستعماالت الأرا�ضي ،ك�شف التغيري يف اال�ست�شعار
عن بعد ،ومت التطبيق العملي يف برنامج  ،Erdasوذلك با�ستخدام ال�صور
الف�ضائية.

كما ع�بروا عن �شكرهم وتقديرهم
للكلية على اال�ستقبال.

اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية
التطبيقية ب��ي��وم اجل����ودة العاملي
 2017مبدرج الكلية الرئي�سي وذلك
يوم اخلمي�س � 20صفر 1439هـ،
وذل��ك بح�ضور عميد كلية العلوم
الطبية التطبيقية الدكتور يزيد �آل

ال�شيخ ومن�سوبيها ،حيث بد�أ احلفل
ب�آيات كرمية من الذكر احلكيم ثم
عر�ض فيلم عن اجل��ودة وتطورها
و�أهميتها يف جميع جوانب احلياة،
ث��م كلمة ل��وك��ي��ل الكلية للتطوير
واجلودة الدكتور رائدالعقيل ،عرب

نظمتها طالبات الدكتوراه بالإدارة الرتبوية

فيها عن� أهمية تطبيق اجل��ودة يف
التعليم وانعكا�س ذلك ب�شكل �إيجابي
على ج���ودة امل��خ��رج��ات التعليمية
للكلية ومتابعته ذلك ب�شكل م�ستمر
من خالل طرح الربامج التعليمية
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال��ك��ل��ي��ة ل�لاع��ت��م��اد

ختام واقع اإلشراف التربوي وتحدياته

كتبت :منال ال�سامل
اخ��ت��ت��م��ت م����ؤخ���راً ن���دوة «واق���ع
الإ�����ش����راف ال�ت�رب���وي وحت��دي��ات��ه»
ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن ط���ال���ب���ات ب��رن��ام��ج
الدكتوراه من ق�سم الإدارة الرتبوية
ب ��إ���ش��راف ال��دك��ت��ورة خ��ول��ة املفيز،
ب��د�أت ال��ن��دوة بالرتحيب ب�ضيفات
ال��ن��دوة واحل��ا���ض��رات م��ن طالبات
برنامج الدكتوراه ،وع�ضوات هيئة
ال��ت��دري�����س ،ث��م عر�ضت الأ���س��ت��اذة
عفاف احلربي من الإدارة العامة
للتعليم مبنطقة ال��ري��ا���ض واق��ع
الإ�شراف الرتبوي من خالل عر�ض
منظومة ق��ي��ادة الأداء الإ���ش��رايف

واملدر�سي ،والتطور الذي ح�صل يف
هذه املنظومة منذ �صدورها وحتى
الإ����ص���دار اخل��ام�����س ال���ذي �صدر
ه��ذا ال��ع��ام ،وامل ��ؤ���ش��رات املطلوبة
فيها ،ملقية ال�ضوء على جمتمعات
التعلم املهني التي دعت املنظومة
�إىل بنائها وتفعيلها .تلتها الأ�ستاذة
�أم���ل ال�سيف م��ن الإدارة العامة
للتعليم مبنطقة الريا�ض لبيان دور
الإ�شراف الرتبوي يف حتقيق ر�ؤية
 2030وعر�ض امل��ب��ادرات النوعية
التي �أطلقتها وزارة التعليم لتحقيق
هذه الر�ؤية الوطنية.
وع��ر���ض��ت الأ����س���ت���اذة ع��ف��اف

احلربي حتديات الإ�شراف الرتبوي
والتطلعات امل�ستقبلية لتطويره،
وقدمت الدكتورة خولة املفيز يف
خ��ت��ام ال��ن��دوة �شكرها وتقديرها
لل�ضيفتني الكرميتني ،وك ّرمتهما
با�سم ق�سم الإدارة الرتبوية ،م�ؤكدة
على �أهمية ربط املقررات النظرية
بالواقع احلايل يف امليدان الرتبوي
لتحقيق �أه��داف املقررات الرتبوية
يف برامج الدرا�سات العليا.
وعبرّ ت ال�ضيفتان عن �سعادتهما
بامل�شاركة يف الندوة بعر�ض الواقع
الذي ينبغي على طالبات الدرا�سات
العليا �إدراكه ،وال�سعي �إىل تطويره.

درع استحقاق وأفضل رئيس تحرير للعمري
نال �أ�ستاذ اجليوفيزياء ورئي�س
حت���ري���ر امل��ج��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم
اجل��ي��ول��وج��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل
ال��ع��م��ري ج��ائ��زة ودرع ا�ستحقاق
�أف�ضل رئي�س حترير جملة علمية
من النا�شر الأملاين  Springerمن
بني جمالتها العاملية البالغ عددها
 2900جملة يف امل��ؤمت��ر الأوروب���ي
للتكامل البيئي الذي عقد يف مدينة
�سو�سة التون�سية خالل الفرتة من
 25-22نوفمرب 2017م .جدير
بالذكر �أن املجلة العربية للعلوم

اجليولوجية جملة دول��ي��ة ن�صف
�شهرية « 24عدد �سنوياً» ت�صدر عن

اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر���ض
بجامعة امللك �سعود �أ�س�سها رئي�س
حت��ري��ره��ا د .ع��ب��داهلل ب��ن حممد
ال��ع��م��ري ع���ام  2008م ،وتن�شر
جميع �أبحاثها باللغة الإجنليزية
�إلكرتون ًيا  Onlineيف �أملانيا حتت
�إ�شراف النا�شر  ،Springerوحتى
الآن مت ن�شر �أكرث من  3500بحث
حمكم ،وت�ضم املجلة  100ع�ضو يف
هيئة حتريرها من �أ�ساتذة دوليني
متميزين ميثلون جميع فروع علوم
الأر�ض املختلفة.

الأكادميي الدويل والوطني ،حر�صاً
م��ن الكلية على ج���ودة منتجاتها
التعليمية ،ثم تال ذلك كلمة لوكيلة
ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة مي
الرا�شد ،واختتم احلفل عميد كلية
العلوم الطبية التطبيقية الدكتور
يزيد �آل ال�شيخ بكلمة توجيهية� ،أ�شار
فيها �إىل �أن مفهوم اجل��ودة لي�س
مفهوم حديث نعمل به الآن و�إمنا هو
منهجنا يف حياتنا التي حثنا ديننا
الإ�سالمي احلنيف على العمل به
وبالأمانة والإخال�ص يف العمل ،كما
قدم �شكره وتقديره لكافة العاملني
بوكالة الكلية للتطوير واجل��ودة ملا
بذلوه من جهود يف تنظيم احلفل.
ويف اخل����ت����ام ك�����رم ال��ع��م��ي��د
امل�شاركني وامل�شاركات يف �أعمال
اجل���ودة يف الكلية خ�لال العامني
ال�����س��اب��ق�ين وامل�����ش��ارك�ين يف ه��ذا
االحتفال وجلميع جلان اجلودة يف
الكلية ،متمنياً لهم املزيد من التقدم
والنجاح.

ومضات فلكية ..في
محاضرة
ق���دّم ق�سم اجل��غ��راف��ي��ا م ��ؤخ��راً
حما�ضرة علمية بعنوان وم�ضات
فلكية �إعداد وتقدمي د .عبري �شريف
�أح��م��د �سلمان ،حت��دث��ت فيها عن
عظمة خلق اخل��ال��ق يف ال�سموات
والأر������ض ،ن�����ش��أة ال��ك��ون املتناهي
الأبعاد ،مراحل حياة النجوم والنجوم
النيوترونية والثقوب ال�سوداء .ح�ضر
املحا�ضرة وكيلة ق�سم اجلغرافيا
ال��دك��ت��ور �أ���س��م��اء ع��ب��دال��ع��زي��ز �أب��ا
اخل��ي��ل وجم��م��وع��ة م���ن ع�����ض��وات
هيئة التدري�س والطالبات ملرحلتي
البكالوريو�س وال��درا���س��ات العليا
التدري�س و�إداريات ق�سم اجلغرافيا.

دورة لألخصائي النفسي
الجنائي بالتربية

نظم ن���ادي علم النف�س بكلية
ال�ترب��ي��ة دورة ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان
«الأخ�����ص��ائ��ي ال��ن��ف�����س��ي اجل��ن��ائ��ي
وامل�����س ��ؤول��ي��ة اجل��ن��ائ��ي��ة» ،قدمها
الدكتور عبداهلل الوايلي يف مدرج
كلية ال�ترب��ي��ة .بلغ ع��دد الطالب
املتدربني  115طالباً متدرباً من
�أع�����ض��اء ال��ن��ادي وط�ل�اب الق�سم
وط�لاب اجلامعة ،وهدفت ال��دورة
�إىل ت���زوي���د ال���ط�ل�اب امل��ت��درب�ين
باملعارف واملهارات ال�ضرورية ذات
ال�صلة مبهام الأخ�صائي النف�سي
اجلنائي و�أهميته.
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�شارك يف �إعدادها طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س وجهات جمتمعية

د .عسيري يدشن خطة األولى المشتركة 2020

�أك���د وك��ي��ل جامعة امل��ل��ك �سعود
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور
يو�سف ع�سريي على ال��دور الكبري
الذي تقوم به عمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة يف تهيئة الطالب للحياة
اجلامعية و�إك�سابهم املهارات التي
يحتاجونها يف حياتهم اجلامعية،
جاء ذلك يف كلمة د .ع�سريي التي
�أل��ق��اه��ا مبنا�سبة تد�شني اخلطة
اال�سرتاتيجية لعمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة « ،»2020-2017بح�ضور
م��ن�����س��وب��ي ال��ع��م��ادة وت���زام��� ًن���ا مع
االحتفال باليوم العاملي للجودة للعام
2017م.

وعمادة التطوير واجلودة وجهودهم
ال��ك��ب�يرة يف دع���م م�����ش��روع �إع���داد
اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ع��م��ادة
وم�شاركتهم يف ور���ش عمل �إع��داد
اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،م����ؤك���دًا
حر�ص العمادة على تطوير كافة
ممار�ستها الأك��ادمي��ي��ة والإداري����ة،
بحيث تلبي احتياجات الأط���راف
الرئي�سية ،و�أن ر�ؤية العمادة ركزت
ب�شكل رئي�سي على الطالب باعتباره
حم��و ًرا للعملية التعليمية ،فهدفنا
لي�س فقط �إك�ساب الطالب معلومات
ومعارف بل البناء املتكامل ل�شخ�صية
الطالب اجلامعي و�صقله باملعارف
وامل��ه��ارات ال�شخ�صية والأكادميية
يف بيئة �أكادميية حمفزة متكنه من
اال�ستيعاب الكامل لهذه املهارات.
الأهداف ال�سبعة
من جانبه �أو���ض��ح وكيل عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة للتطوير
واجل����ودة وم��دي��ر م�����ش��روع �إع���داد
اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية د� .صالح
ال�صالح �أن الأهداف اال�سرتاتيجية
ل���ل���ع���م���ادة ب��ل��غ��ت «� »7أه������داف
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ي���دع���م حتقيقها
« »27م���ب���ادرة ،وتُ��رك��ز الأه����داف
اال�سرتاتيجية على تقدمي خدمات
ن��وع��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ،وت��ق��دمي مناهج
درا�سية متطورة ،وحت�سني كفاءة
الأداء امل�ؤ�س�سي ،وب��ن��اء �شراكات
ف��اع��ل��ة ،ورف����ع ك���ف���اءة املن�سوبني
واحل��ف��اظ ع��ل��ى مت��ي��زه��م ،ك��م��ا مت
العمل على بناء م��ؤ���ش��رات قيا�س

ان��ط�لاق��اً م���ن ح��ر���ص ب��رن��ام��ج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني على
تعزيز قدرات الطالبات املتفوقات

وامل��وه��وب��ات ب��اجل��ام��ع��ة يف جم��ال
اال�ستعداد الوظيفي والتوجه ل�سوق
العمل ،نظم الربنامج دورة تدريبية

وثيقة ارتباط
كما �أ�شاد د .ع�سريي باملنهجية
ال��ت��ي ا�ستخدمتها ع��م��ادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة يف ب��ن��اء خطتها
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،واحل���ر����ص على
�إ���ش��راك ممثلني لإدارة اجلامعة،
والكليات ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب وجهات جمتمعية ،ف�ض ً
ال
عن رب��ط كافة �أه���داف وم��ب��ادرات
اخل���ط���ة اال���س�ترت��ي��ج��ي��ة ل��ل��ع��م��ادة
بخطة اجلامعة  ،2030وبناء وثيقة
ارت��ب��اط ت��دع��م حتقيق الأه����داف
اال�سرتاتيجية للجامعة.
الطالب ..حمور
م��ن جهته �أع���رب عميد ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة د .نامي بن مفرج
اجلهني؛ عن �شكره وتقديره لوكالة
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر

الأداء ل�ل��أه���داف اال�سرتاتيجية
واملبادرات وفقا للمنهجيات العلمية
املعتمدة يف قيا�س الأداء امل�ؤ�س�سي
حتى تتمكن العمادة خالل �سنوات
ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ة من بناء «ل��وح��ة
الأداء» بهدف الوقوف امل�ستمر على
م��دى التطور يف حتقيق الأه��داف
اال�سرتاتيجية واملبادرات.
ميثاق �أخالقي
وم���ن ج���وان���ب ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي
�أط��ل��ق��ت��ه��ا ال���ع���م���ادة يف خطتها
اال�سرتاتيجية احلالية تفعيل قيم
العمادة �سواء الفردية� ،أو اجلماعية،
�أو امل�ؤ�س�سية باعتبارها الإط���ار

«سوق نفسك» للمتفوقات والموهوبات
عن بعد  On-lineبعنوان «�س ّوق
ن��ف�����س��ك» ،ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ط��ال��ب��ات
املتفوقات واملوهوبات يف الربنامج،
ع��ق��دت ال����دورة م���ؤخ�� ًرا وقدمتها
املدربة الأ�ستاذة روى الغفيلي.
وه���دف���ت ال�������دورة �إىل متكني
الطالبات م��ن عر�ض الإمكانيات
وال��ق��درات التي ميتلكنها بطريقة
اح�ت�راف���ي���ة وج����ذاب����ة م���ن خ�لال
ا���س��ت��خ��دام ال�ب�رام���ج احل��ا���س��وب��ي��ة
املتقدمة ،وذل��ك بح�ضور ما يزيد
عن  50طالبة من طالبات الربنامج
بقاعة �إل��ك�ترون��ي��ة جم��ه��زة بتقنية
ال��ت��دري��ب ع���ن ب��ع��د.ك��م��ا تعرفت
ال��ط��ال��ب��ات خ��ل�ال ال������دورة على
ت�صميم ال�سري الذاتية با�ستخدام
الإنفوجرافيك الذي يحول املعلومات
والبيانات �إىل �صور ور�سوم تت�سم
بطابع الو�ضوح واجلاذبية وبطريقة
�إحرتافية.
لا مميزاً
�شهدت ال����دورة ت��ف��اع� ً
وك��ب�يراً من الطالبات امل�شاركات،
وخ�����ص��و� ً��ص��ا يف و���س��ائ��ل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ل��ت��ع��م��ي��م ال���ف���ائ���دة،
ولإك�����س��اب ال��ط��ال��ب��ات امل�����ش��ارك��ات
املهارات املتعلقة بالإنفوجرافيك،
�سيتم ا�ستكمال هذه الدورة بجوانب
تطبيقية قريباً �إن �شاء اهلل.

�أفكر ينظم احللقة

األساليب التشاركية ..نهج وتطبيق

ينظم مركز التميز البحثي يف
تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
«�أف��ك��ر» حلقة النقا�ش ال�ساد�سة
والثالثني بعد املائة �ضمن �سل�سلة
ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ش ال��ت��ي يعقدها
املركز �أ�سبوعياً بعنوان «الأ�ساليب

الت�شاركية ..نهج وتطبيق» ،من
�إعداد وتقدمي الدكتورة رفيف بنت
عبدالعزيز حكيم الأ�ستاذ امل�ساعد
يف ق�سم املناهج وط��رق التدري�س
بجامعة امل��ل��ك �سعود ،وذل��ك يوم
االثنني املوافق 1439/3/16هـ.

يف مت��ام ال�ساعة الثانية ع�شرة
والن�صف يف كلية ال�ترب��ي��ة قاعة
رقم «�1أ ،»33ولل�سيدات يف املدينة
اجلامعية للطالبات -كلية الرتبية
مبنى رقم « »2معمل « »72الدور
الأول.

اجلامع وامليثاق الأخالقي الداعم
لتحقيق ر�ؤي���ة ال��ع��م��ادة و�أه��داف��ه��ا
اال�سرتاتيجية ،و�أن��ه �سيتم العمل
ع��ل��ى �إط��ل�اق جم��م��وع��ة م��ب��ادرات
تدعم تنمية وتعزيز هذه القيم.
نقطة انطالق
فيما �أكد د .عبداملجيد اجلريوي
وكيل العمادة لل�ش�ؤون الأكادميية
على �أن االرتقاء باملحتوى التعليمي
�سيكون يف مقدمة املهام الأكادميية
خ�لال ال�سنوات القادمة ،فال�سنة
الأوىل امل�شرتكة هي نقطة انطالق
الطالب نحو حياته اجلامعية ،لذا
حر�صت العمادة �أث��ن��اء التخطيط

لإع��داد اخلطة اال�سرتاتيجية على
حتقيق م��ب��د أ� التكامل الأك��ادمي��ي
ب��دع��وة ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة لتحديد
احتياجاتها من العمادة وحتليلها.
�أن�شطة وخدمات
ول�ضمان ال���ب���ن���اء امل��ت��ك��ام��ل
ل�شخ�صية الطالب اجلامعي �أ�شار
د .خم��ل��د ال��ع��ن��زي وك��ي��ل ال��ع��م��ادة
للخدمات الطالبية� إىل �أن اخلطة
اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة للعمادة
���س�ترك��ز ب�شكل ك��ب�ير ع��ل��ى تقدمي
�أن�شطة وخدمات طالبية متكاملة
وداعمة للمقررات الأكادميية ويف
ال��وق��ت نف�سه ت��رت��ق��ي ب�شخ�صية

الطالب.
خطة ا�سرتاتيجية
و�أ���ش��ار الطالب ث��ام��ر القدميي
�أح��د ط�لاب املجل�س اال�ست�شاري
ب��ال��ع��م��ادة �أث��ن��اء تقدميه الن�سخة
الأوىل م��ن اخلطة اال�سرتاتيجية
لوكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير،
عن �شكره للقائمني على م�شروع
�إعداد اخلطة اال�سرتايجية بالعمادة
و�إ�شراكهم ممثلني عن الطالب يف
مرحلة التخطيط والبناء للخطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،واخل����روج بخطة
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى تلبية
اح��ت��ي��اج��ات ال��ط�لاب الأك��ادمي��ي��ة
واملهارية.
جدير بالذكر �أن حفل تد�شني
اخلطة اال�سرتاتيجية ت�ضمن ا�ستالم
�شهادة نظام �إدارة اجل���ودة ISO
 9001/ 2008بح�ضور الدكتور
ع��ب��داهلل احل���ي���دري وك��ي��ل ع��م��ادة
التطوير واجل��ودة ل�ش�ؤون اجل��ودة،
وال��دك��ت��ور ه�شام عبهري رئي�س
وحدة املقايي�س واملوا�صفات.
ك��م��ا ت�ضمن االح��ت��ف��ال �إع�لان
جائزة التميز يف التطوير واجلودة
وت���ك���رمي «ال�����وح�����دة /ال��ق�����س��م/
الإدارة» املتميزة يف العمادة للعام
اجل��ام��ع��ي 1438 /1437هـــ،
حيث فاز باجلائزة عن الأق�سام
ق�����س��م م���ه���ارات ت��ط��وي��ر ال����ذات،
وعن الوحدات مركز االختبارات،
وع��ن الإدارات �إدارة اخل��دم��ات
امل�ساندة.
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جامعات
خليجية
جامعة قابوس ضمن أفضل  10جامعات
عربية

�صنفت جامعة ال�سلطان قابو�س
�ضمن �أف�ضل  10جامعات عربية
يف م����ؤ����ش���ر �أف�������ض���ل اجل��ام��ع��ات
العربية لعام  2018ال��ذي �أعدته
م�ؤ�س�سة «كواكواريلي �سيموند�س»
املخت�صة بالتعليم ومقرها العا�صمة
الربيطانية لندن ،وح�صلت اجلامعة
على  83.9درجة يف امل�ؤ�شر الكلي
بينما ح�صلت على  83.1درجة يف امل�ؤ�شر الفرعي لل�سمعة الأكادميية،
و 73.7درجة يف م�ؤ�شر �سمعة املوظفني ،و 94.9درجة يف م�ؤ�شر
طالب الكليات ،و 10.6درجة يف م�ؤ�شر الطالب الدوليني الدار�سني.

جامعة الكويت تحتفل بالذكرى «»51

احتفلت جامعة الكويت ،الأ�سبوع
املا�ضي بالذكرى « ،»51وقالت اجلامعة
يف بيان �صحايف� ،إن م�سريتها بد�أت يف
عام  1966عندما �صدر مر�سوم �أمريي
ب�إن�شائها ،وقامت يف البداية على كلية
العلوم وكلية الآداب وكلية الرتبية �إىل
جانب كلية البنات ،وكان عدد طلبتها
 418طال ًبا وطالبة� ،إ�ضافة �إىل 31
ع�ضواً يف هيئة التدري�س ،و�شهدت
خالل ال�سنوات املا�ضية تو�سعاً مت�سارعاً يف ت�أ�سي�س املزيد من الكليات
تلبية الحتياجات املجتمع املختلفة �إىل �أن بلغ عددها  17كلية علمية
و�إن�سانية ،يف حني بلغ عدد طلبتها  36704طالب وطالبات و1577
ع�ضو هيئة تدري�س.

ناد في الشرق األوسط لمتفوقي
أول ٍ
الكمبيوتر بأمريكية الشارقة

افتتحت اجلامعة الأمريكية
يف ال�����ش��ارق��ة� ،أول ف����رع يف
ال�شرق الأو���س��ط لـ«�أب�سيلون
بي ايب�سيلون »،وهو ٍ
ناد عاملي
للطلبة املتفوقني يف تخ�ص�صات
احلو�سبة واملعلومات ،وذلك يف
ح��ف� ٍ�ل خ��ا���ص ج��رى يف احل��رم
اجلامعي م�ؤخراً ،ويوجد لهذا النادي �أكرث من  270فرعاً يف الواليات
املتحدة ،وعدد �آخر خارجها ،ومت ت�أ�سي�سه يف جامعة تيك�سا�س �أي
�آند �إم ،عام  1967وقامت باعتماده رابطة �آالت احلو�سبة وجمعية
احلو�سبة ملعهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات الأمريكية ،IEEE
وهما �إحدى �أكرب هيئات احلو�سبة يف العامل.

األسنان تكرم طالبها المتميزين

يف ب���ادرة رم��زي��ة هدفت للتذكري ب�سمو مهنة ال��ط��ب ،وبااللتزام
الأخالقي والعلمي الذي ي�ستعد الطالب والطالبات خلو�ض غماره،
�أقامت كلية طب الأ�سنان حفل املعطف الأبي�ض ،الذي جاء برعاية عميد
الكلية الدكتور �أحمد القحطاين وح�ضور وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية
الدكتور عبد اهلل الدري�س.
ومت يف احلفل توزيع املعاطف البي�ضاء لطالب ال�سنة الأوىل يف
الكلية ،و�ألقى كل من عميد ووكيل الكلية كلمتني لأطباء امل�ستقبل.
ويف نف�س ال�سياق كرمت الكلية طالبها وطالباتها بجائزة عميد الكلية
للتميز الطالبي ،التي متنح �سنوياً للطالب والطالبة املثاليني بواقع طالب
من كل دفعة .وهي املنا�سبة التي حتر�ص الكلية على تنفيذها �سنوياً
و�إبرازها كحق من حقوق الطالب املتميز ،يف دفعه معنوياً وت�سخري كل
ما من �ش�أنه موا�صلة م�سريته مبثالية و�إبداع.
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مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي

طالب علم النفس يزورون وحدة الرنين المغناطيسي
�����������ض����������م����������ن اخل���������ط���������ة
الدرا�سية لطالب مقرر علم النف�س
الع�صبي ،و�ضمن �إط���ار التعاون
ال��ع��ل��م��ي ب�ين ال��ق�����س��م وم�ست�شفى
امللك خالد اجلامعي ،قام طالب
ق�سم علم النف�س برفقة م�شرفهم
الأ����س���ت���اذ ج��م��ال ال���دي���ن زغ��ل��ول��ه
�أخ�صائي خم��ت�برات علم النف�س،
بزيارة لوحدة الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي « »MRIمب�ست�شفى
امل��ل��ك خالد اجلامعي ،وكان يف
ا�ستقبالهم مبقر ال��وح��دة الدكتور
ع��ب��داهلل �أب���و جامع املدير الفني
للوحدة.
يف ب������داي������ة ال�����ل�����ق�����اء ق�����دّ م
ال��دك��ت��ور �أب���و جامع� ،شرحاً عن
والتجهيزات املوجودة
ال���وح���دة
حتدث بالتف�صيل
ف���ي���ه���ا ،ث���م
ع�����ن ج����ه����از  ،MRIو�أ������ش�����ار
�إىل� أن هذه التقنية ت�ستخدم ب�شكل
خا�ص لت�صوير الأن�سجة الرخوة
كاجلهاز الع�صبي املركزي واجلهاز
ال����ع���������ص����ب����ي ال�������ط�������ريف ،ك��م��ا
ت�ستخدم لت�صوير اجلهاز اله�ضمي
وال����ك����ل����ى وال�����ك�����ب�����د و�أرب�����ط�����ة

املفا�صل ،و�أ�شار �إىل �أن ما مييز
هذا النوع من الأ�شعة �أنه ميكنّنا من
ر�ؤية مقاطع ن�سيجية للمنطقة التي
يتم ت�صويرها من كل االجتاهات،
كما ميكننا من ر�ؤي��ة الع�ضو الذي
يتم ت�صويره على �شكل �صورة ثالثية
الأبعاد.3D
وح�����ول ����س����ؤال���ه ع���ن خم��اط��ر

الت�صوير ب��ال��رن�ين املغناطي�سـي،
�أجاب د.اجلامع �أن الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي يعترب �أقل خطورة
على �صحة الإن�سان من الت�صوير
ب�أ�شعة �إك�س �أو غريها من �أن��واع
الأ�شعة .وحول ���س��ؤال��ه ع��ن امل��دة
ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي ي�ستغرقها �إج���راء
ال��ف��ح�����ص ع����ادة� ،أج����اب �أن امل��دة

ال��زم��ن��ي��ة ت��ت��راوح ب�ي�ن -45 30
دق��ي��ق��ة .وع��ن كيفية التغلب على
م�شكلة من لديهم خوف من الأماكن
املغلقة وخا�صة �أن اجل��ه��از يعترب
مكاناً مغلقاً ،قال د� .أبو جامع �أن
هناك طريقتني يف التعامل مع هذه
احلالة ،الأوىل �إعطاء املري�ض حقنة
م��ن��وم��ة ،واحل���ل الآخ���ر ا�ستخدام
اجلهاز املفتوح ،حيث �إن هناك اليوم
�أجهزة مفتوحة �إال �أنها �أقل دقة من
الأجهزة املغلقة.
بعد ذلك مت عر�ض جمموعة من
ال�صور احلا�سوبية لبع�ض احلاالت
املر�ضية للجهاز الع�صبي املركزي،
كما مت عر�ض �صور لأجهزة اجل�سم
املختلفة كالكبد والكلى واملفا�صل،
حيث ت� ّع��رف ال��ط�لاب م��ن خاللها
على العديد من احل��االت املر�ضية
ك��االن��زالق��ات الفقرية يف منطقة
الرقبة واملنطقة القطنية من العمود
الفقري �أو ما يعرف بـ«الدي�سك»،
كذلك مت عر�ض �صور عن حاالت
ت ّبني ح�صول جلطات يف الأوعية
الدموية للدماغ.

«فكرة  ..»Techبكلية المجتمع
برعاية عميد كلية املجتمع الدكتور عبداهلل
ال��زه��راين ،و�ضمن فعاليات جلنة الأن�شطة
بق�سم علوم احلا�سب بكلية املجتمع قام الق�سم
بعقد لقاء بني طالب الكلية و�أحد ممثلي مبادرة
«فكرة  »Techالوطنية ،وذلك يوم الأربعاء 12
1439/2/هـ.
ح�ضر اللقاء وكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام
وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية ،وعدد
كبري من الطالب ،وقد �شهد اللقاء ح�ضوراً
وتفاع ً
ال كبرياً من احل�ضور.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن مبادرة «فكرة»Tech
هي مبادرة وطنية للأفكار وامل�شاريع الرقمية
والتي ت�ساهم يف حتقيق التحول الرقمي يف
اململكة واالرتقاء بها لت�صبح �أحد �أف�ضل مراكز
االبتكار الرقمي الرائدة حول العامل حتقيقاً
لروية اململكة . 2030
وي�أتي هذا اللقاء �ضمن �سل�سة الن�شاطات
التي يقوم بها ق�سم علوم احلا�سب بالكلية
ممث َ
ال بلجنة الأن�شطة ،حيث �إن هذه املبادرة

Publisher
بالجغرافيا
للطالبات
قدمت جلنة �ش�ؤون اخلريجات
بق�سم اجلغرافيا بالتعاون مع
جلنة التطوير م�ؤخراً ور�شة عمل
بعنوان لربنامج ،Publisher
�إعداد وتقدمي الطالبات م�شاعل
ال��ع��ق��ل ،ل��ي��ل��ى امل����ردا�����س ،رمي
ع�سريي� ،سمر ال�شهري وفجر
العنزي ،حتت �إ���ش��راف �أ�ستاذة
مقرر 203جغر وم��ق��ررة جلنة
���ش ��ؤون اخل��ري��ج��ات �أ .عائ�شة
الرا�شد.
وال���ف���ئ���ة امل�����س��ت��ه��دف��ة ل��ه��ذه
الور�شة الطالبات اخلريجات
وامل���ت���وق���ع ت��خ��رج��ه��ن ب��ق�����س��م
اجلغرافيا لعام 1439/1438
وال��ه��دف منها التطبيق على
الربامج التدريبية التي تواكب
ال��ت��غ�يرات يف ���س��وق ال��ع��م��ل يف
التخ�ص�صات املختلفة ومتطلبات
احلياة امل�ستقبلية وفقاً للو�سائل
التدريبية احلديثة.

ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ف��ي��ز امل��ج��ت��م��ع لإب�����داع حلول
رقمية ملواجهة التحديات القائمة يف خمتلف
القطاعات وحتويلها �إىل �شركات ربحية ،لذا
مت ت�شجيع جميع احل�ضور للم�شاركة الفاعلة
ب�أفكار وم�شاريع هذه امل��ب��ادرة ،حيث مت ذكر
اخلطوات الالزمة للم�شاركة ،واملعايري الالزمة
توفرها يف الفكرة او امل�شروع املراد امل�شاركة

بها.
ويف نهاية اللقاء �شكر عميد الكلية رئي�س
ق�سم علوم احلا�سب د .فايز القحطاين وفريق
العمل على تبني مثل هذه املبادرات ومت ت�سليم
درع �شكر وتقدير للأ�ستاذ عناد العطوي ممثل
فريق مبادرة «فكرة.»Tech

الزهراني يتفقد مشروع مبنى كلية السياحة واآلثار

تفقد عميد كلية ال�سياحة والآثار
ال��دك��ت��ور عبدالنا�صر ال��زه��راين
م�شروع مبنى كلية ال�سياحة والآثار
اجل���دي���د ،راف���ق���ه خ�لال��ه��ا وك��ي��ل
الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور
عبدالرحمن ال�سحيباين ومدير
الإدارة بالكلية الأ���س��ت��اذ �سعيد
الزهراين ومدير وح��دة العالقات
ال��ع��ام��ة بالكلية الأ���س��ت��اذ �ضيف
احلارثي وعدد من من�سوبي الكلية.

ك���ان يف ا�ستقبالهم املهند�س
�إبراهيم النامي مدير �إدارة امل�شاريع
وعدد من مهند�سي ال�شركة املنفذة
ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��إط�لاع وف��د الكلية
على �أعمال البناء و�سري العمل يف
املبنى املكون من ثالثة طوابق على
م�ساحة تبلغ  32.500مرت مربع
وت�ضم عدداً من القاعات الدرا�سية
واملكاتب الإدارية واملعامل املتنوعة،
�إ�ضافة �إىل امل�سرح واملتحف.

يف خ��ت��ام ال���زي���ارة وج���ه عميد
كلية ال�سياحة والآثار �شكره لوكيل
اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل
ال�صقري وم��دي��ر �إدارة امل�شاريع
امل��ه��ن��د���س �إب��راه��ي��م ال��ن��ام��ي على
ج��ه��وده��م��ا ال���د�ؤوب���ة واهتمامهم
الالحمدود يف �سبيل �إجناز امل�شروع
ح�سب اخلطة املو�ضوعة له.
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مستشار « مسك» يزور شؤون أعضاء هيئة
التدريس والموظفين
كتب  :مو�سى حدادي
زار عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف�ين باجلامعة
م ��ؤخ��راً م�ست�شار م�ؤ�س�سة م�سك
اخل�يري��ة لرعاية وت�شجيع التعلم
وتنمية مهارات القادة ال�سيد مايك
�سرتونق « ،»Mike Strongوكان
يف ا�ستقباله عميد �ش�ؤون �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني الدكتور
�سعد احل�سني يف مكتبه.
ت�ضمن اللقاء مناق�شة بع�ض
امل��و���ض��وع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخ��ت��ي��ار
امل��ع��ي��دي��ن واب��ت��ع��اث��ه��م �إىل �أرق���ى
اجل��ام��ع��ات ،وك��ذل��ك �آل��ي��ة ت��دري��ب
املوظفني وم�شاركة �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف ور�ش العمل وامل�ؤمترات
�سواء داخل اململكة �أو خارجها.
ويف ختام ال��زي��ارة �أك��د ال�سيد
مايك  Mikeعلى ���ض��رورة تعزيز
هذا التوا�صل والتعاون بني جامعة

افتتح الدكتور �إبراهيم عبدالوهاب �سامل ،القائم ب�أعمال رئي�س جامعة
طنطا ،املعر�ض ال�سنوي للمنتجات الطالبية ،الذي تنظمه �إدارة التدريب
الطالبي ب��الإدارة العامة لرعاية ال�شباب باجلامعة ،وتنوعت منتجات
الطالب يف الأعمال اليدوية الفنية ،ومنها التطريز الآيل واليدوي،
واملالب�س ،واملفرو�شات ،والأ�شغال اليدوية املتنوعة ،و�أكد الدكتور �سامل
�أن االهتمام بتلك الأن�شطة والعمل على ت�سويقها للطالب ي�أتي يف �إطار
ت�شجيع مواهب ومهارات الطالب يف جمال الأعمال الفنية.

زيادة المقبولين في الدراسات العليا بجامعة دمشق
امل��ل��ك ���س��ع��ود وم ��ؤ���س�����س��ة م�سك
اخلريية.
ت�أتي ا�ست�ضافة العمادة ملثل هذه
ال��زي��ارات ان��ط�لاق�اً م��ن توجيهات

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ب���دران العمر على ���ض��رورة تعزيز
التوا�صل امل�ستمر بني جامعة امللك
�سعود وك��اف��ة القطاعات الأخ��رى

احلكومية منها واخلا�صة واخلريية
وت��ب��ادل اخل��ب�رات واال���س��ت�����ش��ارات
وتفعيل هذا اجلانب مبا ي�سهم على
حتقيق الريادة والتم ّيز.

ا لأ���س��ت��اذ مو�سى قحل عقد يوم
الثالثاء املوافق 1439/2/25هـ
اجتماع ت�ضمن بحث �آلية تدريب
م��ن�����س��وب��ي ا لإدارة ،وذل����ك من
خ�لال �إع��داد ب��رام��ج تخ�ص�صية
وتطويرية تقام مبركز التدريب
اخل���ا����ص ب�������ا لإدارة ع���ن ط��ري��ق
ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ع���م���ادة ت��ط��وي��ر
املهارات.
وق���د ���س��ع��ت ا لإدارة ال��ع��ام��ة
لل�سالمة وا لأمن اجلامعي لتهيئة
مكان منا�سب لتدريب من�سوبيها
م��ن خ�لال �إق��ام��ة م��رك��ز ت��دري��ب

داخ��ل ا لإدارة ،وذل��ك مل��ا مل�سته
من �أهمية بالغة للتدريب والذي
ي�����س��اه��م ب�شكل ك��ب�ير يف ال��رف��ع
من م�ستوى من�سوبيها و �أدائ��ه��م
وق���درات���ه���م وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارت��ه��م
وم�ساعدتهم يف ح��ل امل�شكالت
التي تواجههم والرقي مب�ستوى
ا لأعمال التي يقدمونها.

ب��ا���ش��ط��ح وم���دي���ر ع���ام ا لإدارة
العامة لل�سالمة وا لأمن اجلامعي

تكريم المشاركين بملتقى آثار المملكة

حتت رعاية عميد كلية ال�سياحة
والآث�������ار ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر
ال��زه��راين وبح�ضور وكيل الكلية
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ال���دك���ت���ور ���س��امل ط��ي��ران ،ووك��ي��ل
الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور
عبدالرحمن ال�سحيباين ،احتفت
كلية ال�سياحة والآث���ار مبن�سوبيها
امل�شاركني يف ملتقى «�آث��ار اململكة
العربية ال�سعودية الأول» ال��ذي
اختتمت فعالياته م�ؤخراً.
ج��اء ذل��ك يف احل��ف��ل التكرميي

ال��ذي احت�ضنه م��درج كلية الآداب
بعد ظهر ال��ث�لاث��اء  3رب��ي��ع الأول
1439هـ ،وا�ستُهلت فقراته بعر�ض
مرئي لـ«م�شروع امللك عبدالعزيز
ل��ل��ن��ق��ل ال���ع���ام» ق���دم���ه امل��ه��ن��د���س
عبدالرحمن ال�سيف �أحد من�سوبي
امل�شروع ،وال��ذي قدم �شرحاً وافياً
خلدمتي القطار واحل��اف�لات ،ثم
�أجاب على �أ�سئلة احل�ضور.
عقب ذل��ك ب���د�أ ت��ك��رمي �أع�ضاء
هيئة التدري�س الذي �أث��روا امللتقى
ب���الأوراق العلمية من خ�لال ور�ش

العمل واجلل�سات امل�صاحبة ،ثم
جرى تكرمي الفريق الإعالمي الذي
واك���ب ل��ي��ايل امللتقى بالتغطيات
امل�صورة� ،أعقبها تكرمي جمموعة
من الطالب الذين �أ�سهموا ب�شكل
فاعل يف تنظيم التظاهرة العلمية.
ويف نهاية احل��ف��ل �شكر عميد
ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر
الزهراين لكافة املكرمني جهودهم
ال���ت���ي ب���ذل���وه���ا لإجن������اح امل��ل��ت��ق��ى
وت�شريف الكلية ،متمنياً لهم دوام
التوفيق والنجاح.

اللقاء التعريفي لطالب األولى المشتركة بالتربية
ا���س��ت�����ض��اف��ت ع���م���ادة ال�����س��ن��ة
ا لأوىل امل�����ش�ترك��ة وك���ي���ل ك��ل��ي��ة
ال�ترب��ي��ة ل��ل�����ش���ؤون ا لأك���ادمي���ي���ة
الدكتور �سعيد ال�شمراين لتقدمي
حم��ا���ض��رة تعريفية ع��ن الكلية،
وذل�����ك ي����وم ا لأرب����ع����اء امل���واف���ق
1439/2/26هـ..

جامعات
عربية
معرض سنوى للمنتجات الطالبية بجامعة طنطا

شراكة تدريبية بين السالمة واألمن وتطوير المهارات

بح�ضور امل�شرف على عمادة
تطوير امل��ه��ارات ال��دك��ت��ور ع��ادل

أخبار

17
7

وا�ستعر�ض الدكتور ال�شمراين
يف حم��ا���ض��رت��ه ت��ع��ري��ف �اً ب��ك��ل��ي��ة
الرتبية ودوره��ا ا لأ�سا�سي الذي
تقوم به ،والذي يتمثل يف �إعداد
ال����ك����وادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��م��ي��دان
الرتبوي ،كما ا�ستعر�ض الربامج
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة يف

التخ�ص�صات الإن�سانية والعلمية،
و����ش���روط ال���ق���ب���ول يف ال��ك��ل��ي��ة.
و اُختتم اللقاء ب�أ�سئلة ومداخالت
الطالب التي �أظهرت وعياً لديهم
ب�أهمية اتخاذ القرار التخ�ص�صي
بعد االنتهاء من متطلبات ال�سنة
ا لأوىل امل�شرتكة.

ك�شف نائب رئي�س جامعة دم�شق ل�ش�ؤون البحث العلمي والدرا�سات
العليا الدكتور حممد غريب عن وجود  10باملئة معدل زيادة يف �أعداد
الطالب الذين �سيتم قبولهم يف الدرا�سات العليا هذا العام ،مبيناً قبول 6
�آالف طالب وطالبة من �أ�صل عدد املتقدمني ،مو�ضحاً �أن عدد املتقدمني
�إىل املفا�ضلة بلغ  9350طالباً وطالبة ،و�أنه �سيتم قبول  4400طالب
وطالبة يف خمتلف املاج�ستريات ي�ضاف �إليهم  1600طالب وطالبة يف
برامج الدكتوراه لي�صبح عدد املقبولني � 6آالف طالب وطالبة� ،إ�ضافة
�إىل قبول  2364طال ًبا وطالبة يف دبلومات الت�أهيل الرتبوي يف دم�شق
ودرعا وال�سويداء والقنيطرة.

ملتقى إعالمي حول أخالقيات المهنة بجامعة الزيتونة
تنظم كلية الفنون والإعالم بجامعة الزيتونة الليبية برتهونة ملتقى
�إعالمياً ح��ول �أخالقيات املهنة حتت �شعار «نحو �إع�لام يجمع وال
يفرق» ،ويناق�ش امللتقى ق�ضية �أخالقيات املهنة مب�شاركة ح�شد من
�أ�ساتذة الإع�لام مبختلف اجلامعات الليبية واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
املهتمة ،ويتناول امللتقى �سبل �إيجاد �آلية لتوحيد اخلطاب الإعالمي وفق
�أخالقيات املهنة واعتماد ميثاق �شرف املهنة مبا ميكن الإعالميني من
�أداء دورهم يف عملية تقريب وجهات النظر وحتقيق امل�صاحلة ال�شاملة.

871

التعليم العالي

نظم  40فعالية تطوعية وثقافية خالل � 6أ�شهر
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افتتح م�ؤمتر التعليم املدمج ..د .العي�سى:

النادي السعودي
باليابان ..رسالة الجامعة اإللكترونية تحول نوعي في مؤسسات التعليم
نجاح وتفاعل إيجابي
العالي بالمملكة

متكن النادي ال�سعودي يف طوكيو من �إي�صال الر�سالة ال�سعودية ملعظم
ال�شعب الياباين ،حيث �أثبت الطالب املبتعثون ال�سعوديون يف اخلارج �أنهم
حمل تقدير قيادتهم وجمتمعهم لدعمهم م�سرية التقدم التي ت�شهدها
اململكة يف ظل ر�ؤية 2030م.
فقد نظم النادي ال�سعودي يف طوكيو يف الفرتة املا�ضية  40ن�شاطاً
متنوعاً خالل � ٦أ�شهر يف عام 2017م ،من بينها بع�ض الأن�شطة التطوعية
كتوعية ال�شعب الياباين بالثقافة ال�سعودية يف معر�ض الثقافة الياباين
والأن�شطة االجتماعية كاالحتفال باليوم الوطني يف �شوارع طوكيو بتوزيع
الورد واحللوى وبع�ض الربامج الثقافية ودورات التنمية الذاتية.
ويف هذا ال�سياق� ،أو�ضح ممثل النادي ال�سعودي يف طوكيو عثمان
املزيد �أن هذه الن�شاطات التي يقوم بها املبتعثون ال�سعوديون لها دور كبري
يف تقوية العالقات بني املجتمع ال�سعودي والياباين.
م��ن جانبه �أب���دى امللحق الثقايف يف اليابان امل�شرف على النادي
ال�سعودي الدكتور خالد الفرحان ا�ستح�سانه بتحقيق الطالب ال�سعوديني
�أحد �أهم �أهداف االبتعاث للخارج وهو التفاعل الإيجابي مع املجتمع
املحلي واال�ستفادة من خرباتهم خلدمة وطنهم.

«التعليم» والمجلس البريطاني
يبحثان تطوير العالقات التعليمية

اجتمع وكيل الوزارة ل�ش�ؤون البعثات وامل�شرف على امللحقيات الثقافية
د .جا�سر احلرب�ش وامللحق الثقايف بامللحقية الثقافية بلندن الأ�سبوع
املا�ضي ،مع وفد من املجل�س الربيطاين ،وقدم املجل�س الربيطاين عر�ضاً
مف� ً
صال عن النظام التعليمي باململكة املتحدة وكيفية ت�صنيف اجلامعات
الربيطانية واملعايري التي يتم من خاللها تقييم اجلامعات على �ضوء
الت�صنيفات املحلية والعاملية.
و�أ�شار امل�ست�شار كفن فان كاتور �أن هناك تقييمات جديدة بد�أت هذا
العام 2017م و�ستطبق على اجلامعات الربيطانية ،وهي معايري حمددة
�ستقيم اجلامعات على �ضوئها ،و�ستمنح اجلائزة الذهبية �أو الف�ضية �أو
الربونزية بنا ًء على نتائج هذه التقييمات ،ويعترب هذا التقييم اختيارياً
من حيث ان�ضمام اجلامعات له ،وقد �شارك فيه حتى الآن  130جامعة
بريطانية.

إلغاء التعميم الذي يمنع االنتقال
بين دول االبتعاث

�أكد وكيل وزارة التعليم للبعثات امل�شرف على امللحقيات الثقافية
الدكتور جا�سر احلرب�ش �أن �أي مبتعث الآن ي�ستطيع �أن ينتقل لأي دولة
من دول االبتعاث ،حيث مت �إلغاء التعميم الذي مينع االنتقال ،م�شرياً
�إىل �أن �أي مبتعث يح�صل على منحة من جامعته الأجنبية التي يدر�س
بها �سوف يتم �ضمه لالبتعاث وتتكفل الوزارة ببقية م�صروفاته.
ج��اء ذل��ك خ�لال اللقاء املفتوح ال��ذي نظمته امللحقية الثقافية
ال�سعودية يف لندن لوكيل وزارة التعليم للبعثات الدكتور جا�سر احلرب�ش
وامللحق الثقايف بربيطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي املقو�شي مع
الطلبة والطالبات املبتعثني يف بريطانيا ،مبقر امللحقية يف لندن.
وبني الدكتور احلرب�ش �أن نظام االبتعاث املط ّور اجلديد �سيتيح
خ��ي��ا ًرا لتدريب املبتعث خ�لال �أو بعد ف�ترة ابتعاثه يف ال�شركات
املتخ�ص�صة ،لال�ستفادة م��ن املبتعثني و�إت��اح��ة الفر�صة خلريجي
االبتعاث يف العمل.
و�أج���اب الدكتور احلرب�ش وال��دك��ت��ور املقو�شي على ا�ستف�سارات
ال��ط�لاب والطالبات وا�ستمعا �إىل مقرتحاتهم املتعلقة مب�سريتهم
التعليمية وغريها من امل�سائل الأخرى.

�أكد معايل وزير التعليم الدكتور
�أح���م���د ال��ع��ي�����س��ى� ،أن م���ن �أب����رز
التحوالت النوعية التي ت�شهدها
م�ؤ�س�سات التعليم العايل باململكة
لع�صرنة هذا القطاع املهم ،جتربة
اجل��ام��ع��ة ال�سعودية الإل��ك�ترون��ي��ة
التي تقدم �أمنوذجاً تعليمياً جديداً
وخمتلفاً ومتمايزاً يتكامل مع بقية
من��اذج التعليم العايل يف اململكة؛
حيث تتبنى من��وذج التعليم املدمج
الذي �أ�صبح ميثل توجهاً عاملياً يف
جمال التعليم العايل؛ و�أحد ال�سمات
الفارقة للجامعات الرائدة.
و�أو�ضح معاليه �أن هذه التجربة
ت�أتي يف ظل ما ت�شهده اململكة من
ت��ط��ور م��ع ان��ط�لاق ر�ؤي����ة ،2030
ويف ظ��ل م��ا جتمع عليه الأدب��ي��ات
وامل��م��ار���س��ات امل��ث��ل��ى يف التنمية
الب�شرية التي ت�ش ّدد على �أن التعليم
اجليد واملتطور هو الطريق الأجنع
نحو ب��ن��اء جمتمع منتج ومناف�س
وح���ي���وي وم���زده���ر ع��ل��ى خمتلف
امل�ستويات املعرفية واالقت�صادية
والعلمية واالجتماعية والثقافية.
ج��اء ذل��ك �إب���ان اف��ت��ت��اح معاليه
امل����ؤمت���ر ال����دويل للتعليم امل��دم��ج
ال��ذي نظمته اجلامعة ال�سعودية
الإلكرتونية حتت عنوان «الطريق
�إىل اقت�صاد املعرفة» خالل الفرتة
من � 21إىل  23نوفمرب 2017م يف
قاعة امللك في�صل للم�ؤمترات بفندق
االنرتكونتننتال بالريا�ض ،مب�شاركة
متخ�ص�صا يف
ريا
ً
�أك�ثر من  60خب ً
���ش ��أن التعليم م��ن ال���دول العربية
والأوروبية و�أمريكا و�شرق �آ�سيا.
وق��ال معاليه :لقد حظي التعلم
يف اململكة على مر العقود بعناية
خا�صة من قبل القيادة الر�شيدة
للمملكة حتى عهد خادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن

عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل،
وجرى العمل على تطوير م�ؤ�س�سات
التعليم ال��ع��ايل خا�صة ،واالرت��ق��اء
مبقدرات وطننا الغايل من املوارد
الب�شرية امل�ؤهلة لتحقيق املواءمة بني
احتياجات �سوق العمل وخمرجات
امل�ؤ�س�سات التعليمية مبا يتوافق مع
ر�ؤية اململكة .2030
و�أ���ض��اف معاليه �أن التطورات
ال��ت��ن��م��وي��ة مب��ف��ه��وم��ه��ا ال�����ش��ام��ل
والديناميكي التي ت�شهدها اململكة
يف ���ش��ت��ى امل���ج���االت االج��ت��م��اع��ي��ة
واالقت�صادية والتعليمية وفقاً لر�ؤية
اململكة  ،2030متلي على م�ؤ�س�سات
التعليم العايل مواكبة هذه التطورات
م���ن خ�ل�ال اال���س��ت��ج��اب��ة اخل�لاق��ة
والتناغم الذكي والواعي مع �أحدث
التجارب العاملية الناجحة يف جمال
التعليم العايل؛ �سواء يف �أ�ساليب
تقدميه� ،أو ا�سرتاتيجيات تطويره،
�أو من��اذج��ه التقنية والرقمية� ،أو
�سيا�ساته ونظمه و�إجراءاته.
و�أ����ش���ار معاليه �إىل �أن من��وذج
ال��ت��ع��ل��ي��م امل���دم���ج ف����وق �أن�����ه يعد
التوجه امل�ستقبلي للتعليم العايل،

كما ي��ؤك��د ذل��ك تقرير ���ص��ادر عن
معهد ال�سيا�سات العامة يف جامعة
لندن ،ف�إنه يحقق ثالث موا�صفات
عال
مهمة ومميزة لأي نظام تعليم ٍ
ن��اج��ح ،وه���ي :اجل�����ودة ،ال��ع��دال��ة،
تو�سيع فر�ص التعليم والتدريب؛
وذل��ك ع�بر ت�أ�سي�س ر�ؤي���ة جديدة
و�إب��داع��ي��ة غ�يرت مفاهيم التعليم
والتعلم والتقييم واملعرفة وكيفية
بنائها ون�شرها وا�ستثمارها بدالً
م��ن ا�ستهالكها ف��ق��ط ،وحتليلها
وتطبيقاتها املتنوعة.
من جهته �أ���ش��ار مدير اجلامعة
ال�����س��ع��ودي��ة الإل��ك�ترون��ي��ة ال��دك��ت��ور
عبداهلل املو�سى يف كلمة مماثلة �إىل
�أن تقنيات املعلومات واالت�صاالت
املعا�صرة للم�ؤ�س�سات التعليمية
�أ�سهمت يف ت�أ�سي�س بيئة تعليمية
م��ب��ت��ك��رة لتحفيز وت��ع��زي��ز عملية
التعليم والتعلم ،و�أنه يجري تطوير
مفاهيم تعليمية ج��دي��دة� ،آخرها
مفهوم التعليم املدمج ال��ذي �شهد
انت�شاراً وا�سعاً بني م�ؤ�س�سات التعليم
العايل على م�ستوى العامل.
وقال الدكتور املو�سى :لقد بادرت

اجلامعة الإلكرتونية �إىل تنظيم �أول
م�ؤمتر دويل ح��ول التعليم املدمج
باململكة العربية ال�سعودية ،املو�سوم
بـ«امل�ؤمتر ال��دويل للتعليم املدمج:
ال��ط��ري��ق �إىل اق��ت�����ص��اد امل��ع��رف��ة»،
بهدف ا�ستقطاب اخلرباء من جميع
�أنحاء العامل لعر�ض �آخر امل�ستجدات
والتطورات يف هذا املجال ،عالوة
عال
على ا�ستقطاب م�ؤ�س�سات تعليم ٍ
رائدة ال�ستعرا�ض التجارب الناجحة
يف جمال التعليم املدمج.
و�أك�����د �أن م�����ش��ارك��ة اخل��ب�رات
املتنوعة من الدول العربية ،و�أمريكا،
وبريطانيا ،و�شرق �آ�سيا ممثلة يف
ع�شر دول هي :الكويت ،والإمارات
العربية املتحدة ،والأردن ،وم�صر،
واجل����زائ����ر ،وال����والي����ات امل��ت��ح��دة
الأم��ري��ك��ي��ة ،وب��ري��ط��ان��ي��ا ،وك��ن��دا،
وب��اك�����س��ت��ان ،وم��ال��ي��زي��ا ،ي�سهم يف
�إث��راء امل�ؤمتر مبا يطرح من بحوث
ودرا�سات وجتارب متنوعة ،ف� ً
ضال
عن ور���ش العمل التي تقدم حلوالً
عملية يف جم���ال تطبيق التعليم
الإلكرتوين كمك ّون رئي�س يف منوذج
التعليم املدمج.

وزير التعليم وسفير اليمن يبحثان تعزيز التعاون
ا�ستقبل م��ع��ايل وزي���ر التعليم
الدكتور �أحمد العي�سى يف مكتبه
الأ���س��ب��وع املا�ضي ال�سفري اليمني

لدى اململكة الدكتور �شايع حم�سن
ال��زن��داين ،ومت خ�لال اللقاء تبادل
احلديث حول التعليم ب�شقيه العام

واجلامعي والربامج التعليمية بني
اململكة ودول��ة ال�سفري ،كما نوق�ش
خ�لال اللقاء �أوج��ه التعاون و�سبل

الإف�����ادة م��ن اخل��ط��ط التطويرية
التي تنفذها م�ؤ�س�سات التعليم بني
البلدين.

«السياسات اإلعالمية» بمركز خدمة اللغة العربية ..الثالثاء
ي��ن� ِّف��ذ م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز ال���دويل خلدمة اللغة
العربية ل��ق��ا ًء بعنوان «التخطيط
وال�سيا�سات الإعالمية يف ال�ش�أن
اللغوي» يوم الثالثاء القادم  17ربيع
الأول 1439هـ يف مدينة الريا�ض.
و�أو���ض��ح الأم�ي�ن ال��ع��ام للمركز،
الدكتور عبداهلل بن �صالح الو�شمي،
�أن الإع�ل�ام يقوم يف �أ�سا�سه على
التوا�صل اللغوي ،وي�ستفيد من اللغة
يف �إي�صال ر�سالته ،كما �أن نق�ص
هذه القدرات ي�ضعف الر�سالة �أو
يحرفها عن هدفها ،ويف املقابل ف�إن
الإع�ل�ام م�ؤثر رئي�س يف اللغة من
حيث اال�ستخدام وال�شيوع.
و�أ���ض��اف :انطال ًقا م��ن �أه��داف
امل��رك��ز وب��راجم��ه يف خ��دم��ة اللغة
العربية من منطلقات علم التخطيط
اللغوي يتجه املركز �إىل تنفيذ لقاء
خا�ص بال�سيا�سات املتبعة يف ال�ش�ؤون
اللغوية ،ولفت النظر �إىل �أهميتها،
ومعرفة التجارب املوجودة يف هذا
ال�سياق حمل ًّيا ودول ًّيا ،وحماولة بناء
خطة ل�سيا�سات �إعالمية وا�ضحة يف
هذا املجال ،كما يخطط لنقل هذا

العمل يف ه��ذا املجال من م�ستواه
العلمي احلواري �إىل م�ستوى �إداري
حملي ،ثم �إىل امل�ستوى اخلليجي
والعربي.
ويهدف هذا اللقاء ال��ذي ينفذه
املركز �ضمن �أعماله يف برنامج اليوم
العاملي للغة العربية �إىل �إعادة النظر
يف هذه الق�ضية امللحة واملعا�صرة
يف ال��ب��ح��ث ال��ل��غ��وي ،ودف��ع��ه��ا �إىل
�صدارة اال�شتغال ،وحماولة �إدراك
�أب���ع���اد ق��ي��م��ة و���ض��ع ال�����س��ي��ا���س��ات

اللغوية يف و�سائل الإعالم املختلفة،
وال�����س��ع��ي مل��ع��رف��ة امل��ن��ج��ز الفعلي
يف ه��ذا املو�ضوع ،وبناء ت�صورات
عملية تنفيذية لدى املركز ،ولدى
املخت�صني وامل�����س��ؤول�ين ح��ول بناء
ال�سيا�سات ال��ل��غ��وي��ة الإع�لام��ي��ة،
وطرح احللول واالقرتاحات يف هذا
اجل��ان��ب ،وا���س��ت��ع��را���ض من���اذج من
ال�سيا�سات اللغوية ،وتوثيق العالقة
بني الأق�سام العلمية يف تخ�ص�صات
اللغة والإعالم.

ينعقد اللقاء م�ساء الثالثاء القادم
ب�ين ال�����س��اع��ة « »8:30-5:30يف
وزارة التعليم باملعذر ،ودعا املركز
املعنيني واملهتمني م��ن ال��ق��ي��ادات
الإع�لام��ي��ة واخل��ب�راء وامل�شتغلني
يف امل��ج��ال الإع�لام��ي �إىل ح�ضور
اللقاء و�إثرائه؛ �إذ ي�شارك فيه عدد
من ممثلي امل�ؤ�س�سات العلمية يف
تخ�ص�صات اللغة والإع�لام ،وعدد
من الإعالميني والقيادات املعنية يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
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أمير المدينة يكرم جامعة مقرن ويطلق
برنامج «سفراء الوسطية»

كرم �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن
�سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة املدينة املنورة،
فريق جامعة الأمري مقرن بن عبدالعزيز امل�شارك
يف م�سابقة التحدي واالبتكار ،مبنا�سبة ح�صولهم
على املركز الأول خالل املناف�سة التي �أقامتها
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية «كاو�ست»
و�شاركت فيها ع�شر جامعات ،بح�ضور مدير
اجلامعة د .خ�ضر عليان القر�شي وع��دد من
م�س�ؤوليها.
وع�بر الأم�ير في�صل بن �سلمان عن �سعادته
وهو ي�شارك فريق طالب اجلامعة فرحتهم بهذا
التكرمي ،م�شرياً �إىل �أن هذا الإجن��از يعد ثمرة
من �أهداف اجلامعة التي ت�سعى له وهو التميز،
حاثاً �إياهم على موا�صلة تفوقهم و�أن ينهلوا من
بحر العلم حتى حتقيق طموحاتهم وطموحات
وطنهم يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل.
من جهة �أخرى ،يرعى �سمو �أمري منطقة املدينة
املنورة ،حفل افتتاح برنامج «�سفراء الو�سطية»
يف ن�سخته الثانية يف جامعة طيبة والذي يهدف
للتوعية ون�شر الو�سطية وتعزيز قيمها يف �أو�ساط
ال�شباب.
وذك���ر م��دي��ر ج��ام��ع��ة طيبة د .عبدالعزيز

ال�سراين� ،أن الو�سطية واالعتدال حث عليهما
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،و�أن هذه املنهجية
ي�ؤكدها ديننا احلنيف وتقوم على نبذ التطرف
واالن���ح���راف والإره�����اب وت��دع��و �إىل التو�سط
فكراً و�سلوكاً وعباد ًة و�أخالقاً ،م�ؤكداً على دور
اجلامعات يف تعزيز قيم االعتدال والو�سطية بني
من�سوبيها ليكونوا �سفراء ودعاة اعتدال.
و�أ�شار وكيل اجلامعة د .م�صطفى حلبي �أن
الربنامج ينطلق من خالل حماور ر�ؤي��ة اململكة

« 2030جمتمع حيوي ،اقت�صاد مزدهر ،وطن
ط��م��وح» ل��ت��دري��ب جم��م��وع��ة م��ن ال�����ش��ب��اب على
التمكن من تفعيل حم��اور الربنامج وتنفيذ 30
مبادرة طالبية عن الو�سطية يف خمتلف مناطق
اململكة عن طريق  30جامعة ،وكذلك تنفيذ ثالث
حما�ضرات و�أربع دورات وور�شة عمل وغريها من
الفعاليات التي �سيقدمها برنامج �سفراء الو�سطية
يف ن�سخته الثانية.

الإتاحة وفقاً لربنامج التعامالت
الإلكرتونية احلكومية «ي�سر».
ويت�ضمن التطبيق يف ن�سخته
الأوىل ع������ددًا م���ن اخل���دم���ات
الإل���ك�ت�رون���ي���ة امل���ه���م���ة ،وم��ن��ه��ا
خ��دم��ات �أك��ادمي��ي��ة وا�ستعالمية
وطالبية ،بالإ�ضافة �إىل خدمات
تقنية املعلومات وخدمات الدعم
ال��ف��ن��ي ،ك��م��ا ي��ت��م��ي��ز ال��ت��ط��ب��ي��ق
بت�صميم ع�صري جديد لواجهات

امل�ستخدم �إىل جانب كفاءة �أداء
التطبيق لتعزيز جتربة امل�ستخدم
مع اتباع �أف�ضل املمار�سات العاملية
يف ه��ذا ال�����ش���أن ،بالإ�ضافة �إىل
�إتاحة التطبيق عرب �أكرث الأنظمة
ا���س��ت��خ��دا ًم��ا و�أك�ث�ره���ا ���ش��ي��وع��اً
وه��ي  Appleو Androidمع
دع���م التطبيق للغتني العربية
والإجنليزية.
ويف هذا ال�صدد �صرح امل�شرف
العام على الإدارة العامة لتقنية
املعلومات واالت�صاالت املهند�س
حم��م��د ب��ن م�سفر ال���زاي���دي �أن
هذا التطبيق يُعد �أحد اخلطوات
الرائدة التي ت�سعى اجلامعة من
خاللها للو�صول �إىل بيئة جامعية
م�ؤمتتة �إلكرتونياً ،كما أ�ك��د على
�أن احل��ل��ول املُ��ق��دم��ة واملُ��ب��ت��ك��رة
عرب التطبيق توفر �أعلى درجات
املوثوقية من خالل اعتماد �آليات

ال��ول��وج �إىل التطبيق با�ستخدام
ال�ب�ري���د الإل����ك��ت�روين اجل��ام��ع��ي
مع القابلية للتحديث والتطوير
والتكامل مع الأنظمة اجلامعية
املختلفة.
و�أكد الزايدي �أن هذه املرحلة
ه����ي م���رح���ل���ة ان��ت��ق��ال��ي��ة �أوىل
�سيتبعها ال��ع��دي��د م��ن امل��راح��ل
لتطوير اخلدمات املقدمة لكافة
من�سوبي جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن مب�شيئة اهلل ،وي�أتي
ذل��ك تطبيقاً ملفاهيم احلكومة
الإل��ك�ترون��ي��ة وال���ر�ؤي���ة الوطنية
ل��ل��م��ل��ك��ة « ،»2030ب��الإ���ض��اف��ة
لتحقيق الغايات الإ�سرتاتيجية
للجامعة واملتمثلة يف ت�أ�سي�س
العمليات والأنظمة ال�ضرورية من
أ�ج��ل الو�صول �إىل حتقيق الأداء
الفعال للجامعة.

انطالق المؤتمر األول لكليات السياحة
ومعرض التوظيف السياحي بجدة

اف���ت���ت���ح م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ل��ك
ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ج����دة ال���دك���ت���ور
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ي��وب��ي ،ف��ع��ال��ي��ات
امل����ؤمت���ر ال��وط��ن��ي الأول لكليات
ومعاهد ال�سياحة باململكة ومعر�ض
التوظيف ال�سياحي امل�صاحب الذي
ي�ضم �أجنحة ل�شركات وم�ؤ�س�سات
عاملة يف قطاعات ال�سفر وال�سياحة
وال�ترف��ي��ه ،وذل���ك بكلية ال�سياحة
بجامعة امل��ل��ك عبدالعزيز بجدة،
نيابة عن وزير التعليم الدكتور �أحمد
العي�سى.
ويف التفا�صيل ،ح�ضر االفتتاح
نائب رئي�س هيئة ال�سياحة والرتاث
ال��وط��ن��ي ل��ل��ف��روع ،ال��دك��ت��ور حمد
ب��ن حممد ال�سماعيل ،وم�ست�شار
وزي���ر العمل امل�����ش��رف ال��ع��ام على
ف��رع ال���وزارة مبنطقة مكة املكرمة
الدكتور حممد القحطاين ،وعدد
م���ن مم��ث��ل��ي اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة
ذات العالقة ،ور�ؤ���س��اء وم�س�ؤويل

آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

«الملك سعود»..استقاللية..
اعتماد على الذات

تدشين أول تطبيق إلكتروني للطالبات بجامعة نورة

د�شنت جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن ممثلة بالإدارة العامة
لتقنية امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت
�أول تطبيق إ�ل���ك�ت�روين ر�سمي
للطالبات عرب الهواتف والأجهزة
الذكية ،حيث يعد هذا التطبيق
�إح��دى اخلطى احلثيثة جلامعة
الأم�ي�رة ن���ورة بنت عبدالرحمن
ن��ح��و االن��ت��ق��ال م��ن م��رح��ل��ة بناء
اخلدمات الإلكرتونية �إىل مرحلة

جامعات سعودية
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ال�����ش��رك��ات وامل���ؤ���س�����س��ات املرتبطة
بقطاع ال�سياحة وال�سفر ورج��ال
�أعمال و�صحفيني.
ورحب اليوبي ،خالل كلمة �ألقاها
على هام�ش حفل افتتاح امل�ؤمتر
بال�ضيوف وامل�شاركني بامل�ؤمتر ،الذي
ي�صب يف �إيجاد الفر�ص الوظيفية،
وي���أت��ي ت��زام�� ًن��ا م��ع ان��ط�لاق حزمة
م�شروعات عمالقة �أعلن عنها �سمو
ويل العهد مبختلف مناطق اململكة،
كما يهدف امل�ؤمتر لتلم�س احتياجات
���س��وق ال��ع��م��ل و���ص��ن��اع��ة ال�سياحة
باململكة ومواءمة خمرجات الكليات
واملعاهد ال�سياحية م��ع قطاعات
العمل الإنتاجية.
و�أ�شاد اليوبي بالدعم الالحمدود
من رئي�س هيئة ال�سياحة وال�تراث
الوطني ،الأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبدالعزيز وم�ساندته مل�شروع
ت�أ�سي�س الكلية �إىل ما و�صلت �إليه
الكلية من تطور يف الوقت احلايل،

مل ي���أت عنوان «املان�شيت» بر�سالة اجلامعة العدد املا�ضي من
فراغ بل كانت ر�سالة وا�ضحة عن احلراك الكبري والن�شاط الد�ؤوب
الذي يقوده معايل مدير اجلامعة والفريق الإداري معه مواكبة للخطة
الطموحة «ال�سعودية  ،»2030بالعمل على تنويع م�صادر الدخل وتوفري
متويل وم�صادر ت�ساعد على اعتماد اجلامعة على قدراتها يف الت�شغيل
وتقدمي اخلدمات ..و�أكد معاليه �أن هذا ال�صرح الأكادميي العمالق
«ميتلك مقومات اال�ستقالل واالعتماد على الذات».
ال �شك �أن اململكة العربية ال�سعودية تزخر بالعديد من املقومات
والركائز التي ت�ؤهلها لتتبو�أ مركز ال�صدارة على �صعيد �أمتها العربية
والإ�سالمية ،وقد كان �صدور ر ؤ�ي��ة اململكة  2030وبرنامج التحول
الوطني  2020خري معرب عن الرغبة يف �إعادة ا�ستخدام املوارد وتنويع
م�صادر الدخل وتعظيم اال�ستفادة من القدرات والإمكانات املادية
والب�شرية.
يف ظل تلك الر�ؤية وا�ستجابة للتوجيهات ال�سامية ويف �سبيل زيادة
التوا�صل مع القطاع اخلا�ص لت�شجيعه على متويل البحث العلمي خا�صة
و�أن جامعة امللك �سعود يف املقدمة يف ن�شر البحث العلمي فقد ن�شرت
�أكرث من  4000بحث خالل 2016م متقدمة على جميع اجلامعات
ال�سعودية والعربية.
وهذه امليزة التف�ضيلية دفعت اجلامعة �إىل �إطالق «�صندوق جامعة
امللك �سعود لدعم البحث العلمي» بهدف تنويع م�صادر متويل البحث
العلمي باجلامعة ،ودعم البحوث وامل�شاريع البحثية التي تخدم اجلامعة
واملجتمع ،وكذلك الإ�سهام يف تعزيز ثقافة العطاء بني �أفراد املجتمع.
ويج�سد �إن�شاء هذا ال�صندوق متيز اجلامعة وجهودها وبراجمها
الهادفة لدعم ال�شراكات
بينها وبني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال ،متهيداً لتقدمي
اخلدمات البحثية التي يتطلبها هذا القطاع املهم واحليوي لالقت�صاد
ال�سعودي ،حيث ي�ضع ال�صندوق �ضمن مهامه دعم امل�شروعات البحثية
التي تقدم احللول النوعية للم�شكالت التي تواجه امل�ؤ�س�سات وال�شركات
ال�سعودية لزيادة قدراتها التناف�سية ،وكذلك دعم البحوث وامل�شروعات
البحثية ذات الأولوية الوطنية بطريقة تناف�سية.
يقدم ال�صندوق خدماته لكل الربامج البحثية باجلامعة وي�شمل ذلك،
الربامج البحثية املدعومة من خالل الكليات �أو العمادات �أو وحدات
اجلامعة املختلفة ،كما يعمل ال�صندوق على ا�ستحداث برامج بحثية
نوعية جديدة تكون يف خدمة الأولويات التنموية الوطنية.
ويدخل �ضمن �أه��داف ال�صندوق دعم ميزانية البحث العلمي يف
اجلامعة من املنح والتربعات اخلارجية ،وتنويع يف م�صادر متويل
البحث العلمي من �أجل اال�ستدامة� ،إ�ضافة لتعظيم اال�ستفادة من �أموال
ال�صندوق من خالل اال�ستثمار الآمن والفعال ،ودعم التميز البحثي
لتحقيق أ�ه��داف اجلامعة ،وت�شجيع �أف��راد املجتمع على دعم البحث
العلمي.
ومن �أجل حتقيق �أعلى ن�سبة من الأداء يتوا�صل ال�صندوق مع اجلهات
الداعمة واملتربعني من خريجي اجلامعة والقطاع اخلا�ص ،وبناء
عالقات �شراكة م�ستدامة تخدم الطرفني ،وينظم حمالت موجهة جلمع
التربعات ،كما يقوم بت�سويق القدرات والإمكانات البحثية للجامعة التي
تخدم املجتمع واملانحني وحتدد املجاالت البحثية التي يقوم ال�صندوق
بدعمه.
�أخرياً ..ت�ؤكد ر�سالة ال�صندوق عمق العالقة بني اجلامعة وخريجيها،
فتظل عالقة �أبناء اجلامعة م�ستمرة ..فهي حمطة حتمل ذكريات جميلة
تزودها بالعلم واملعرفة واملهارة ..وهو ما كان له �أكرب الأثر يف جناحهم
يف حياتهم العلمية والعملية ..وهي دعوة لأهل الف�ضل من خريجي
اجلامعة �إىل �أن ي�سجلوا �أ�سماءهم يف �سجالت العطاء ،وذلك عرب دعم
«�صندوق دعم البحث العلمي» ..فحيهال.
makinzyadel@ksu.edu.sa

طالبات اإلمام عبدالرحمن في «عالمي السكر»

م��ق��د ًم��ا �شكره جلميع امل�شاركني
وامل�ساهمني ورعاة امل�ؤمتر و�شركائه.
من جانب �آخر ،ث ّمن عميد كلية
ال�سياحة ،الدكتور �إبراهيم ال�صيني،
دعم وزي��ر التعليم ،الدكتور �أحمد
العي�سى ،وت�شريف مدير اجلامعة

الدكتور عبدالرحمن اليوبي ،ومن
اعتربهم �شركاء النجاح للم�ؤمتر من
�شركات وم�ؤ�س�سات خمتلفة داخل
اململكة ،و� ً
أي�ضا �شركات وكليات من
خارج اململكة.

حتت �إ�شراف وحدة الأن�شطة الطالبية وتنظيم كلية التمري�ض بجامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل� ،شاركت  17طالبة يف ن�شر الوعي عن
مر�ض ال�سكري من خالل تفعيل ثمانية �أركان يف فعالية مبنا�سبة اليوم
العاملي ملر�ض ال�سكر ،وذلك يف مبنى  750باجلامعة وال��ذي ت�شرف
عليه وحدة الأن�شطة الطالبية بالكلية .وذكرت عميد كلية التمري�ض د.
فريال القحطاين حر�ص كلية التمري�ض على تفعيل اليوم العاملي ملر�ض
ال�سكري والذي يحتفى به �سنوياً يف �شهر نوفمرب.

برامج جديدة لألمن الفكري بجامعة حائل

نظمت �إدارة الأمن الفكري بجامعة حائل عدة �أن�شطة جددت فيها
املزيد من الربامج املهتمة بالأمن الفكري ،وتناولت من خاللها عدة
جوانب ،من بينها احل��وار وقيم ال�صدق واالع��ت��دال و�أث��ره يف �صالح
املجتمع قدمها عدد من املخت�صني والأكادمييني.
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حب الذات ..قيمة إنسانية وطاقة إيجابية
ينظر الكثري �إىل حب الإن�سان لذاته على �أنه
نوع من الرنج�سية والأنانية ،وهذا �صحيح �إذا
زاد معدل حب الذات عن الطبيعي وحت ّول �إىل
املبالغة يف تف�ضيل الذات وامل�صلحة ال�شخ�صية
على ما �سواها حتى �إذا كانت م�صالح الآخرين،
�إال �أن الأمر له وجه �آخر يتعلّق بحب الذات من
منظور االح�ت�رام والثقة بالنف�س والر�ضا عن
احلال ،ما يزيد مكانة الإن�سان وقيمته ،ويعترب
�أوىل اخل��ط��وات نحو ال��ع�لاق��ات االجتماعية
الناجحة واحلياة امل�ستقرة.
يتمحور احلب ب�شكل عام حول الأخذ والعطاء،
ف�إذا كان املرء ي�ستطيع منح ما يكفي من الرعاية
واالهتمام والتعاطف لنف�سه ،فعلى الأغلب ميكنه
منح هذه امل�شاعر للآخرين � ً
أي�ضا ،هذا بخالف
حمبة النف�س والأنانية ،اللتني تقومان على الأخذ
واال�ستغالل وتف�ضيل الذات.
«ال ميكننا �أن نحب الآخ��ري��ن ما مل نتم ّكن
من حب �أنف�سنا» ،قول م�أثور يحمل العديد من
املعاين والدالئل� ،أبرزها �أن احلب يزدهر ويكرب
عندما نقدّ مه للآخرين ،ولكنه دائ ًما يبد�أ عند
النف�س ،فعندما يحب املرء ذاته ف�إن العامل من
وجناحا ،فحب
حوله ي�صبح �أكرث جماالً وجاذبية
ً
النف�س لي�س ا�ستثنا ًء ،حيث يتيح للمرء النظر
�إىل الأ�شياء والأ�شخا�ص واحلياة مبنظور �أف�ضل
و�أكرث �إيجابية ،ولكن ال�شيء الأكرث �أهمية هو �أن
كل هذه التغيريات تتعلّق بت�ص ّور املرء فقط.
�شخ�صا
عندما يحب امل��رء ذات��ه ف�إنه ي�صبح
ً

فكر خارج
الصندوق
حبك لذاتك وتقبلها وثقتك بنف�سك ،هبة
جميلة من اهلل جتعلك ترتفع عن كل �صغرية
وتختار الأف�ضل لنف�سك� ،شريطة �أن ال تبالغ
يف ذلك �أو ت�صل لدرجة الغرور ،وحتى �إن كانت
لديك عيوب فمن منا بال عيوب ،و�إذا مل تتمكن
م��ن تقبل نف�سك كما ه��ي ،نقدم ل��ك هنا 8
خطوات لتكون را�ضياً عن نف�سك:
– ا�ست�شعر نعم اهلل عليك :ف ��أن��ت تتمتع
بال�صحة ولديك �أطفالك �أ�صحاء ووظيفة وعمل
جيد ،بف�ضل اهلل ،و�أن� ِ�ت عزيزتي الفتاة ماذا
لو كنت جميلة ور�شيقة مثل عار�ضات الأزياء
لكنك وحيدة �أو لي�س لديك �أهل و�صديقات ،هل
�سيعو�ض اجل�سم الر�شيق عن حياتك احلالية؟
– تقبل ذاتك كما هي :ب�شكلك ولونك وطولك
ومالحمك ،فقبولك لذاتك هو املفتاح لقبول
العامل كله وعندما ال تقبل ذاتك ت�شعر بالوحدة
و�أن وجودك مع الآخرين ال جدوى منه.
– من امل�ستحيل �أن تر�ضي اجلميع :احفظ
هذه اجلملة جيدًا ،لذلك تقبل �آراء النا�س لكن
ال ت�أخذ الهدام منها لأنها لن ت�ساعدك على
تغيري �شيء بل العك�س �ستحبطك وحت��د من
�إبداعك.

ال ت�شمت وال تكره وال حتقد وال حت�سد
وال تي�أ�س وال تت�شاءم ،و�سوف تلم�س بنف�سك
النتيجة املذهلة ،يف راحتك النف�سية وذهاب
الكثري من املتاعب والأوهام.
م�صطفى حممود
مفكر وطبيب وكاتب م�صري
«2009 - 1921م»

يح�سن احل��ال��ة النف�سية
�أف�����ض��ل ،ل��ك��ون ذل��ك
ّ
والعاطفية ،التي تنعك�س �إيجاب ًيا على ال�صحة
واحلالة اجل�سدية .كما �أن حب الذات واحرتام
النف�س يجعالن الفرد يتمتّع بعالقة �أ�سرية دافئة
وناجحة ،قائمة على العطاء واالحرتام املتبادل
بني ال�شريكني ،وخالية من �أي ازدراء �أو �سوء
معاملة ،ما ي�ساعد على ا�ستمرار احلياة الأ�سرية
وجناحها.
وي�شري خرباء �إىل �أن حب الذات واحرتامها
يعتربان من العوامل الرئي�سية يف تكوين �شخ�صية
�سوية وم�ؤ ّثرة وناجحة اجتماعياً وعملياً� ،إال �أنهم
ي�ؤكدون �أن الإفراط يف ذلك واملبالغة يف تقدير
الذات قد ي�ؤديان �إىل الأنانية التي ت�أتي بنتيجة
عك�سية على حياة الفرد.
�إن ح��ب ال���ذات مينح طاقة �إيجابية للمرء

ت�ساعده على مواجهة حتديات احلياة ،وتزيد من
ثقته بنف�سه و�شعوره بقيمته ،ما ينعك�س �إيجابياً
على احلياة العملية واالجتماعية للفرد ،ويجعله
ناجحا �سواء يف عمله �أو حميطه االجتماعي،
ً
وال �شك �أن الدائرة االجتماعية املحيطة بالفرد
م�ؤ ّثرة ب�شكل مبا�شر يف درجة حبه لذاته �سواء
�سلب ًيا بتدين قيمته� ،أو �إيجاب ًيا بدعمه نف�س ًيا
والثناء عليه ،حيث تظل حمبة املرء لذاته �شي ًئا
�ضرور ًيا ي�ؤ ّثر ويت�أثر باملحيط االجتماعي.
وق��ب��ل ال��ت��وج��ه حل��ب الآخ���ري���ن واح�ترام��ه��م
وح�سن معاملتهم ،يجب �أوالً �أن يحب املرء ذاته
ويحرتمها ويح�سن معاملتها ،من منطلق �أن فاقد
ال�شيء ال يعطيه ،فتطوير حب الذات هو مفتاح
من مفاتيح االرتقاء بالذات وحت�صيل ال�سعادة
وحتقيق النجاح.

تعلم كيف تحب نفسك في  8خطوات
– واج�������ه ���س��ق��ط��ات��ك
و�سامح نف�سك :ال تكن ممن
يبحثون عن �شماعة لتعليق
�أخطائهم و�سقطاتهم ،بل
واجه ذلك وحاول معاجلته
بدالً من البكاء على ما فات
وال جتعل الأ�سف �سالحك
الوحيد يف الأزم��ات ،فكلنا
نخطئ لذلك ال داعي لأن
جتلد نف�سك كلما تذكرت
�أخطاءك.
– ال تقارن نف�سك ب�أحد:
مل��اذا تقارنني نف�سك بالنجمات �أو عار�ضات
الأزياء! ماذا �سيغري ذلك يف املعادلة! فاملقارنات
لن جتلب لك �سوى املزيد من التعقيد ،ابحثي
عما مييزك وا�سعي لتحقيق التفوق والتميز.
– اب��ح��ث ع��ن ن��ق��اط ق��وت��ك :ك��ل �إن�����س��ان يف
هذا العامل مهما كان �ضعيفاً يحمل نقاط قوة
تقوده �إىل النجاح ،ابحث عن تلك النقاط يف
�شخ�صيتك و�آمن بها وال ت�سمح لأحد ب�أن ي�شكك
بوجودها ،فعندما تبد�أ يف التفكري بنف�سك على
نحو �إيجابي ف�إن حبك لنف�سك وتقبلك لذاتك
�سيزداد.
– تعلم كيف حتب الآخرين :لكي ي�صل الإن�سان
�إىل حب ذاته وتقديرها ،فالبد �أن يتقبل نف�سه
�أوالً ثم يحب غريه ,ويف�سر علماء النف�س ذلك

صورة نقدية

أجمل تعليق
قد يكون م�صريك معلقاً مب�صري غريك فال تكن
�أنانياً!
يو�سف احلربي  -فني خمترب حمطة الأبحاث
الزراعية بديراب

ب�أن الإن�سان يحتاج للحب واالهتمام ،قبل �أن
يبد�أ يف خدمة الآخرين ،ولقد �أثبتت الدرا�سات
�أن الذين يهتمون مب�صالح الآخرين �أك�ثر من
اهتمامهم ب�أنف�سهم هم الذين يعانون من نق�ص
احلب يف حياتهم.
– اطلب م�ساعدة املتخ�ص�صني� :إن مل تفلح
حم��اوالت��ك وظ��ل �شعور ع��دم تقبلك لذاتك
يتفاقم ميكنك �أن ت��دون ما ي��دور يف عقلك،
وحاول زيارة طبيب نف�سي و�شاركه مب�شكلتك
لأنه متخ�ص�ص و�سيدلك على طريق معرفتك
لذاتك وتدعيم حمبتك لنف�سك ،و�أخرياً ،هناك
عيوب ال عالج لها ك�أن تكون �ضعيف البنية �أو
ال حتب لون ب�شرتك ،ال تكره هذه العيوب فهي
جزء من مالحمك ،بل اهتم بتدعيم مميزاتك
فهي ما جتعلك منفرداً.

سيـــن
وجيم

هل يختلف نشاط العقل وتركيزه
بتغير الفصول؟
ك�شف باحثون �أن العقل يعمل ب�شكل �أكرث دقة وتركيزاً يف ف�صل
ال�صيف ،و�أن ف�صل ال�شتاء رمبا يجعل حوا�سنا �أكرث فتوراً ما يجعل
عقولنا �أقل دقة وتركيزًا.
وبح�سب الدرا�سة التى نقلتها �صحيفة «ديلى ميل» الربيطانية ،ف�إنه
على ما يبدو ف�إن عقولنا تتجه لأن تكون �أكرث تركيزًا عندما تكون
�ساعات النهار طويلة ،ويبلغ الرتكيز ذروته وقت التحول �إىل ف�صل
ال�صيف فى �شهر يونيو.
وخالل الدرا�سة مت حرمان جمموعة من الأ�شخا�ص من النوم ملدة
يومني ،ثم مت و�ضعهم يف �أماكن ذات �إ�ضاءة خافتة ملدة ثالثة �أيام
�أخ��رى ،وك�شفت الدرا�سة �أنه رغم ذلك فقد �سجل الأ�شخا�ص �أدا ًء
�أف�ضل يف االختبارات املتعلقة بالرتكيز خالل �أ�شهر ال�صيف ،ما ي�شري
�إىل �أن اجل�سم ي�ستوحي القوة والرتكيز من �ساعته الداخلية �أكرث من
�ضوء النهار اخلارجي.
كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن الأ�شخا�ص يكونون فى �أقل حاالت
تركيزهم خالل فرتة التحول �إىل ال�شتاء يف �شهر دي�سمرب ،حيث يكون
النهار يف �أقل �ساعاته.

دراسات
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�صدر عن كر�سي املانع لدرا�سات اللغة العربية وتتبع رحلة الهروب ميداني ًا

كتاب «على خطى المتنبي» يرصد ويوثق هروبه
الشهير من الفسطاط إلى الكوفة
توج الكتاب م�رشوع ًا بحثي ًا
ا�ستغرق � 8سنوات ور�سم خريطة
دقيقة مل�سار رحلة الهروب

�ضم الكتاب  3رحالت و 3عناوين
و 3مالحق وجمموعة من ال�صور
املوثقة للرحلة

�شارك يف هذا الإجناز عدة خرباء
وباحثني على ر�أ�سهم د .العبيـداء
و�أ� .أحمد �آل ال�شيخ

قراءة :ر�ضوان بكري
يف إ�جن��از بحثي متميز ح��دد ال�ع��امل ال�سعودي
وال �ب��اح��ث ال��دك �ت��ور ع �ب��دال �ع��زي��ز ب��ن ن��ا� �ص��ر امل��ان��ع
بدقة طريق ه��روب ال�شاعر « أ�ب��ي الطيب املتنبي»،
من الف�سطاط يف م�صر �إىل الكوفة بالعراق ،قبل
 1155عام ًا ،وهو الهروب الذي عدّ ه النقاد الأ�شهر
يف التاريخ العربي ل�شاعر العربية الكبري املتنبي.
ك �م��ا مي �ك��ن �أن ي��و� �ص��ف ه� ��ذا ال� �ه ��روب ب �ـ«ال �ه��روب
ال���س�ي��ا��س��ي» امل�ث�ير ل�شخ�صية ��ض��اج��ة ��ص��اخ�ب��ة يف
التاريخ العربي ،هذا الإجناز الذي حققه الدكتور
ع�ب��دال�ع��زي��ز امل��ان��ع� ،أح ��د ع�ل�م��اء ال�ل�غ��ة والأدب يف
اململكة العربية ال�سعودية ،وامل�شرف على كر�سي
الدكتور عبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة العربية
و�آدابها بجامعة امللك �سعود ،جاء بعد  1155عام ًا
م��ن ه��روب املتنبي م��ن الف�سطاط ،يف زم��ن كافور
الإخ�شيدي� ،إىل م�سقط ر�أ�سه الكوفة.
عمل ميداين ومكتبي
ا�ستغرقت رحلة املتنبي ح�سب الباحث ،نحو 4
�أ�شهر بد�أت يف  19ذي احلجة عام 350هـ املوافق
 19يناير كانون الثاين عام 962م ،وانتهت يف 25
ربيع الأول عام 1351هـ املوفق  3مايو �أي��ار من
عام 962م ،بعد �إقامة يف م�صر دامت � 5سنوات
مدح فيها الإخ�شيدي الذي جعل على املتنبي عيوناً
تراقبه طوال اليوم منعاً لهروبه وخوفاً من هجائه.
امل��ان��ع ���س��ج��ل مت��ي��زاً ب��ت��ح��دي��د ط��ري��ق ه��روب
املتنبي بدقة بعد � 8سنوات من العمل امليداين
وامل��ك��ت��ب��ي وا���س��ت��خ��دام��ه ال��و���س��ائ��ل احل��دي��ث��ة يف
التنقالت بالطائرات واملركبات وتقنية اخلرائط
والإحداثيات وت�سميات املدن والقرى التي وردت
يف �أ�شعار املتنبي.
و�ضمن امل��ان��ع م�شروعه البحثي ال��ذي عنونه
بـ«على خطى املتنبي» خرائط و�صوراً ودرا�سات
نقدية.

ً
ميدانيا �أ .د .عبدالعزيز بن نا�صر املانع
طريق هروب املتنبي :تتبعه
فريق عمل متكامل

يوحي �أن عمل املانع ك��ان وراءه كوكبة من ذوي
اخلربة والدراية.
وال ري��ب �أن الكتاب ب��ذل فيه جهد كبري وفيه
معلومات وحتقيقات مفيدة تلقي
ال�ضوء على الطريق ال��ذي �سلكه
املتنبي يف رحلته م��ن الف�سطاط
�إىل الكوفة.

ي��ق��ع ال��ك��ت��اب يف � 222صفحة
ب�����دون ال�����ص��ور وي�����ص��ل ب��ال�����ص��ور
وقائمة امل�صادر �إىل � 291صفحة،
و�صدر عن كر�سي امل�ؤلف بجامعة
امللك �سعود يف طبعته الأوىل عام
م�شروع بحثي
1438هـ 2017 -م ,والكتاب درا�سة
لطريق هروب �أبي الطيب املتنبي من
يعد هذا الكتاب تتويجاً مل�شروع
الف�سطاط �إىل الكوفة بني يوم الأحد
بحثي �أفنى د .املانع �سنوات من
 - 19ذي احلجة �سنة � - 350إىل
عمره لإجن��ازه ،ن�ش�أت فكرته بعد
ال�سبت  25ربيع الأول �سنة 351هـ
د .املانع
زي��ارة له ملنطقة اجل��وف ،فوقوفه
و�شاركه يف الرحلة فريق عمل و�أمده
على حمطة من حمطات �سري رحلة
باملعلومات عدد من �أهل اخلربة كما
ذكر �ص 9يف �صفحة ال�شكر والتقدير ،منهم الأ�ستاذ املتنبي م��ن الف�سطاط �إىل ال��ك��وف��ة ،ومنذ تلك
تركي اخلمي�س ,وخالد احل��ايف ,والدكتور �سمري الزيارة �شرع يف حتقيق م�شروعه ،وهو تتبع رحلة
الدروبي والدكتور عبدالرحمن الن�شوان ,والأ�ستاذ ه��روب املتنبي من الف�سطاط جن��ا ًة بح ّريته من
عبداهلل العنيزان والدكتور عالء ح�سني الرهيمي ,كافور عرب �سيناء حتى الكوفة ،و�أح�سن �أ�ستاذنا
واملهند�س فهد الزهراين ,والدكتور حممد عدنان �أن �شفع الكتاب بخريطة للطريق وبرقاقة حتكي
بال�صوت وال�صورة �سري الرحلة التي رحلها املتنبي،
البخيت ,وال�شيخ حممد عيد الزالبية العنزي.
وبال�صوت ت�سجيل لق�صة الهروب وللق�صيدة التي
و�صفت ال��رح��ل��ة� ،أم��ا الكتاب نف�سه فهو حتفة
كوكبة من اخلرباء
نادرة بطباعته وتق�سيمه ولغته الوا�ضحة امل�شرقة
واع�ترف د .املانع يف املقدمة بجهود من �أمده وطريقته املراوحة بني �إث��ارة الأ�سئلة التي ت�شوق
باملعلومات وت��ع��اون معه ،فقال يف �ص« 21لوال القارئ ثم الإجابة امل�ؤيدة بالأدلة واحلجج ،وهو
الدكتور عبدالعزيز بن �إبراهيم العبيداء والأ�ستاذ مع ذلك يدرك �أن من امل�سائل ما يتعذر اجلزم فيها
�أحمد بن عبداهلل �آل ال�شيخ ما كان لهذا الإجناز فيعقب عليها بلفظ االحتمال «ربمّ��ا» ،وهو بهذا
�أن يتم ،ولو مت بدونهما لولد ناق�صاً هزي ً
ال» .وهذا ي�شرع باب البحث ملن �أراد �أن يوا�صل البحث.

 3رحالت
�ضم هذا الكتاب ثالث رح�لات ،الأوىل رحلة
امل�شروع فكرته وتنفيذه ،ومعاناة �أ�ستاذنا� ،صاغها
يف فاحتة الكتاب بعنوان «جتربتي امليدانية مع
طريق ال��ه��روب» �ص ،32-13وه��ي قطعة �أدبية
من �أدب الرحلة متتع القارئ وهو ي�شارك الكاتب
يف تنقالته املختلفة ويح�س معاناته ،و�أما الرحلة
الثانية فهي رحلة ر�أ�سية يف بطون الكتب والبحوث
التي تناولت املتنبي ورحلته التي ه��ي مو�ضوع
الكتاب ،و�أما الرحلة الثالثة فهي رحلة �أفقية على
���ل��ف املتتبعة خُ طى
الأر����ض وتتمثل يف رحلة امل ؤ
املتنبي يف رحلة هروبه ،ووقوفه على املوا�ضع التي
ذكرها يف ق�صيدته ،وحتقيق ذلك ثم �إثباته على
خريطة دقيقة.
 3عناوين
ُج��ع��ل ه���ذا ال��ك��ت��اب ب��ع��د ف��احت��ت��ه حت��ت ثالثة
ع��ن��اوي��ن �أول��ه��ا «م��دخ��ل :املتنبي ب�ين ب�لاط�ين»
�ص ،62-33وثانيها «اال�ستعداد للهرب» �ص-63
 ،78وثالثها «يوم الهرب»  ،189-79ومل يتم و�ضع
عناوين ملحطات الرحلة بل كلها �سيقت م�سا ًقا
واح��دا حتت عنوان «ي��وم الرحلة» وو�ضعت بعد
ً
هذا مالحق الكتاب الثالثة �ص� 281-191أولها
قراءة يف الأعمال ال�سابقة حول رحلة هروب �أبي
الطيب املتنبي ،وثانيها خرب الهروب والق�صيدة من
الديوان ،والثالث ال�صور املوثقة للرحلة.
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يوم �إجنازكم
الوقت�١٠ :ص
اجلهة املنظمة :جامعة امللك �سعود
املكان :امل�سرح الرئي�سي مبنى ٢٦

 23ربيع �أول

دورة

حتليل البيانات وتف�سري املعطيات للدكتورة �سعاد
الديحان /الوقت :من � ١٢إىل ٢م
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية
والطبية

 23ربيع �أول

ورشة

املكان :قاعة  ١٣مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية /الدور الأول

مهارات الإبداع الإداري للموظفني
الوقت :من ال�ساعة �١٠ص �إىل ٢٫٣ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات

دورة

اليوم العاملي للرتبة
الوقت :من � ٩إىل �٩٫٤٥ص
اجلهة املنظمة :ق�سم علوم الرتبية
املكان :كلية علوم الأغذية و الزراعة مدرج (�٤٨أ)١

 30ربيع �أول

 24ربيع �أول

محاضرة

جامعتي ر�ؤيتي
الوقت :من �١٠ص �إىل١م
اجلهة املنظمة :مركز الطالبات ذوات الإعاقة
املكان :البهو الرئي�سي للطالبات

 3ربيع �آخر

ورشة

�إدارة الذات للدكتورة ابت�سام الزوم
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :النادي العلمي لطالب الدرا�سات
العليا
املكان :قاعة م�ؤمترات  ١مبنى  ٢٦للطالبات

 3ربيع �آخر

برنامج

نظام التح�سني امل�ستمر «كايزن» الإداري للموظفني
الوقت ١٤٣٩/٣/٢٣ :هـ من ال�ساعة � ٩ص �إىل ٢٫٣ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات
�أخالقيات البحث العلمي للدكتورة ف�ضيلة العنزي
الوقت :من � ١٢إىل ٢م
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية
والطبية
املكان :قاعة  ١٣مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية /الدور الأول

التدري�س اجلامعي الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات
الأخطاء ال�شائعة يف البحث العلمي للدكتورة ارجمند
وار�سي  /الوقت:ـ من � ١٢إىل ٢م
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية
والطبية
املكان :قاعة  ١٣مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية /الدور الأول

ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية يف التعليم لع�ضوات
هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة �٨ص �إىل ٢ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٢
التدري�س امل�صغر لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

�سنرتال اجلامعة 4670000
مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581
مكتب وكيل اجلامعة 4670109
مكتب وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 4670527
مكتب وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
4670110

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399
عمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت 4675723
عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864
عمادة تطوير املهارات 4670693
عمادة اجلودة 4679673
عمادة ال�سنة التح�ضريية 4696238

عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني  -وحدة خدمات من�سوبي اجلامعة

عمادة القبول والت�سجيل 4678294
عمادة الدرا�سات العليا 4677609
عمادة البحث العلمي 4673355
عمادة �ش�ؤون الطالب 4677724
عمادة �ش�ؤون املكتبات 4676148
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني 4678727
معهد امللك ع��ب��داهلل للبحوث وال��درا���س��ات اال�ست�شارية
4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�شة 4354400
�أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447
الإدارة العامة للإعالم والعالقات اجلامعية 4678159
وكالة اجلامعة للتطوير 4698368 :
ر�سالة اجلامعة 4678781
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي 4670011
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي «ال��ط��وارئ والإ���س��ع��اف»

«الأحوال املدنية»
ـ �إ�صدار �شهادة امليالد.
ـ �إ�ضافة املواليد ل�سجل الأ�سرةـ
ـ تبليغ والدة.

4670445
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي «الطوارئ والإ�سعاف»
4775607
�إ�سعاف اجلامعة 4671699
ب�لاغ��ات �أع��ط��ال احل��ا���س��ب الآيل باملنطقة الأك��ادمي��ي��ة
4675557
بالغات ال�صيانة باملنطقة الأكادميية 4678666
�صيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000
جممع اخلدمات 4673000
جممع امللك �سعود التعليمي 4682068 / 4682066
�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي «غرفة العمليات» 950
الدفاع املدين باجلامعة 0955

«اجلوازات واال�ستقدام»
ـ جتديد جواز �سفر لل�سعوديني.
لعمال
ـ �إ�صدار ت�أ�شريات اال�ستقدام ّ
املنازل وال�سائقني.

ـ �إ�صدار �إقامة وجتديدها.
ـ متديد ت�أ�شرية الزيارة للقادمني لزيارة
من�سوبي اجلامعة املتعاقدين.
ـ ت�أ�شرية خروج وعودة.

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات 8051197
عميدة الكليات الإن�سانية 8053169
عميدة الكليات العلمية 8050063
وك��ي��ل��ة ال�����ش ��ؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة بالكليات الإن�سانية
8052555
وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة للكليات الإن�سانية
8051555
وكيلة �ش�ؤون الت�شغيل واخلدمات امل�ساندة 8053100
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات 8051447
ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي 8050913

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة

أجندة
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 6ربيع �آخر

دورة

 6ربيع �آخر

معرض
 8ربيع �آخر

ورشة

 9ربيع �آخر

دورة

 13ربيع �آخر

فعالية

 16ربيع �أول

معرض

مهارات االبتكار والتفكري الإبداعي للموظفات
الوقت :من �٨ص �إىل ١٢ط
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٦

 16ربيع �آخر

مؤتمر

منتجون (امل�ستثمرات من املنزل)
التاريخ و الوقت١٤٣٩/٤/٦ :هـ من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :غرفة الريا�ض التجارية
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 20ربيع �آخر

ورشة

تقييم خمرجات التعلم لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات

 21ربيع �آخر

دورة

الهند�سي الدويل
الوقت :من �٩ص �إىل ٥٫٤٥م
اجلهة املنظمة :الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
املكان :الريا�ض
دعم تعلم الطالب لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات
نظام �إدارة التعلم  black boardلأع�ضاء هيئة
التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير املهارات

ال�سكرتارية احلديثة و�إدارة املكاتب للموظفني
الوقت :من ال�ساعة �١٠ص �إىل ٢٫٣ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات

 29ربيع �آخر

برنامج

التدري�س القائم على التخ�ص�ص والبحوث الرتبوية
لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير املهارات

الريا�ض من ال�سماء
الوقت :من ٩م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة� :شركة الأر�ض والف�ضاء
املكان� :شمال الريا�ض

 30ربيع �آخر

ورشة

ال�سعودي الدويل الثالث للمختربات
التاريخ والوقت١٤٣٩/٤/١٦ :هـ من �٨ص �إىل ٤٫٣م
اجلهة املنظمة� :شـركة اله�ضبة ال�سـعودية لتنظيم
امل�ؤمترات والـمعار�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

تطوير ملف التدري�س اجلامعي لأع�ضاء هيئة
التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات

املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير املهارات

التعليم ما بعد الثانوي :الهوية ومتطلبات التنمية
 18جمادى الأوىل اجلهة املنظمة :اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية
مؤتمر املكان :يف رحاب اجلامعة

إصدارات دار جامعة الملك سعود

إصدارات

عنوان الكتاب :اللدائن واال�ستدامة :الوجود التوافقي بني
اللدائن
ت�أليف :مي�شيل تولين�سكي
ترجمة :عثمان بن يحيى العثمان وح�سن ف�ؤاد ال�سيد
الطبعة :الأوىل
�سنة الن�شر1436 :هـ.
عدد ال�صفحات455 :
يهدف هذا الكتاب �إىل املقارنة بني اللدائن التقليدية امل�شتقة
من النفط واللدائن احليوية الأ�صل من حيث خ�صائ�صها
وتكاليفها و�آثارها البيئية ،دون حتيز لأي منهما .ويناق�ش
الكتاب كيفية �أخذ القرارات املثالية وامل�ستدامة ال�ستخدام
املواد ال�صناعية كاللدائن .مع الأخذ بعني االعتبار عدم وجود
تعريف وا�ضح وحمدد لال�ستخدام امل�ستدام للّدائن حتى الآن.
وبنا ًء على ذلك ،ف�إن عملية اتخاذ القرار الأمثل ال�ستخدام

مفكرة الشهر
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�أي ن���وع من
ال�����ل�����دائ�����ن
���س��ت�����ض��ع يف
االع�����ت�����ب�����ار
ع��������وام��������ل
م�����ت�����ع�����ددة
قبل اختيار
م���ادة معينة
ال�ستخدامها
يف ت��ط��ب��ي��ق
حمدد ،وفقاً
لال �ستد ا مة
ال���ب���ي���ئ���ي���ة
والقبول املجتمعي..

«مارزانو» ي�صدر حتديد جوهر املحتوى مل�ساعدة الطالب
�ضمن �سل�سلة �إ�صدارات مركز مارزانو ال��دويل لعلوم
التعلم « »LSIل��ع��ام 2017م متكن ع��دد م��ن الباحثني
واملتخ�ص�صني ،و�ضمن «�سل�سلة �أ�سا�سيات لتحقيق الإحكام»
التي ي�صدرها مركز الدويل لعلوم التعلم « ،»LSIمن �إ�صدار
كتاب «حتديد جوهر املحتوى�« :أ�ساليب �صفية مل�ساعدة
الطالب يف تع ّرف املهم يف الدر�س» ،مل�ساعدة املعلمني يف
جميع امل�ستويات ال�صفية وحت�سني �أدائهم يف �إ�سرتاتيجية
تدري�سية ،كما يتيح لهم الرتكيز على دقائق الإ�سرتاتيجية
التدري�سية حتى يتمكنوا من حت�سينها ،عرب عدة خطوات.
ويقع الكتاب يف � 128صفحة ،و�سبعة ف�صول ،بالإ�ضافة
لقائمة من امل�صادر واملراجع التي اعتمد عليها امل�ؤلفون يف �إعداده والتعريف بامل�صطلحات التي
وردت فيه.

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

ربيع �أول
1439هـ
)نوفمرب  -دي�سمرب(

2017م

قاعدة اللعبة:
ال�سودوكو لعبة يابانية �سهلة،
من دون عمليات ح�سابية.
تت�ألف �شبكتها من  81خانة
�صغرية� ،أو من  9مربعات
كبرية يحتوي كل منها على
 9خانات �صغرية.
على الالعب اكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرقام من  1اىل ،9
�شرط ا�ستعمال كل رقم مرة
واح���دة ف��ق��ط ،يف ك��ل خط
�أفقي ويف كل خط عمودي
ويف كل مربع من املربعات
الت�سعة.

سدوكو

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

http://rs.ksu.edu.sa/

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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الرأي
جامعتي في 2030
جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

التطوع ثروة يجب ا�ستثمارها و�إدارتها
ميثل التطوع �أحد الركائز التي تعتمد عليها الدول يف م�سرية تطورها،
وقد �أ�شرت يف املقالة ال�سابقة �إىل �أن كثرياً من املجتمعات حت�صد ثمار
اجلهود التطوعية التي تبذلها م�ؤ�س�سات املجتمع احلكومية والأهلية،
و�أود هنا الت�أكيد على �أن اجلهود الفردية كذلك متثل �أحد امل�صادر
املهمة� ،إال �أنني ربطت بينها وبني امل�ؤ�س�سات الأهلية فقط بغر�ض
تو�ضيح ما هو حكومي يتبع الدول؛ وما هو �أهلي ي�سهم �أفراد املجتمع
يف ت�أ�سي�سه و�إدارته.
كما �أ�شارت املقالة �إىل �أن العمل التطوعي �أ�صبح ثقافة را�سخة يف
كثري من املجتمعات املتطورة ،ثم تناولت �أهم املداخل التي ي�ستند عليها
العمل التطوعي وحتوله �إىل ثقافة جمتمعية ،ومن خالل التفكري كثرياً
يف التجارب العاملية ،وما عاي�شته بنف�سي يف املجتمعات الغربية ر�أيت
كيف �أ�صبح �سلوك التطوع مظهراً ح�ضارياً والتزاماً �شخ�صياً من �أفراد
املجتمع.
دفعني هذا كله �إىل طرح مو�ضوع املقالة احلالية؛ وهو �إذا كان التطوع
بهذه الأهمية وي�سهم يف دفع حركة تطور املجتمعات �إىل الأمام� ،إ�ضافة
�إىل التخفيف من الأعباء الب�شرية واملادية التي تتحملها الدولة بهدف
تقدمي اخلدمات خا�صة الإن�سانية منها �إىل كل من يحتاج �إليها؛ فهو
�إذن ث��روة يجب ا�ستثمارها ،و�إن كانت كذلك فهي حتتاج �إىل �إدارة
وتوجيه حتى تتحقق الفائدة املرجوة منها ،بحيث يكون هناك توازن بني
املتطوعني ومن هم يف حاجة لال�ستفادة من جهود ه�ؤالء املتطوعني.
ومن التجارب التي �أث��ارت اهتمامي هو �أن املتطوعني «يف جمال
ما» يقومون بالتوا�صل مع اجلمعيات امل�س�ؤولة عن التطوع ،ويعر�ضون
خدماتهم ،والوقت الذي ميكن �أن يقدموا فيه هذه اخلدمات التطوعية،
وعدد ال�ساعات املنا�سبة ،وي�ضع املتطوعني كافة التفا�صيل الدقيقة لدى
هذه اجلمعيات ،التي تتوىل عملية تن�سيق تقدمي اخلدمة التطوعية،
وتعيد التوا�صل مع املتطوعني وتعر�ض عليهم عدة �سيناريوهات لتقدمي
هذه اخلدمة التطوعية� ،إ�ضافة ملواعيد تتنا�سب وجدول �أعمالهم ،مبا
ي�ضمن ا�ستمرار كل متطوع يف تقدمي خدماته التطوعية ،وي�ضمن �أي�ضا ُ
�أن يقدم هذه اخلدمات التطوعية ب�أريحية دون �شعوره ب�أية �ضغوط مما
ي�سهم يف تقدمي خدمات تطوعية متميزة ت�سهم فع ً
ال يف تطور املجتمع.
ومل تتوقف عملية �إدارة �أو تن�سيق اجلمعيات لعملية التطوع عند
هذا احلد ،بل �إنها تتوا�صل مع اجلهات امل�ستفيدة وتت�أكد من جودة
اخلدمة التطوعية التي قدمت لهم ،ومن ثم توجه ال�شكر للمتطوع،
كما �أنها حتتفظ بقواعد بيانات دقيقة للتوا�صل مع املتطوعني يف كثري
من التخ�ص�صات ،مما يتيح لها �إمكانية �إبالغ املتطوعني بحاجة منطقة
معينة �أو �شخ�ص بعينه �إىل متطوعني يف جمال حمدد ،وخالل فرتة
زمنية حمددة �أي�ضاً.
�إن �سلوك التطوع و�إن كان يتم طواعية من �شخ�ص ما �أو م�ؤ�س�سة ما،
فال �شك �أنه يحدث تغريات �إيجابية عديدة يف املجتمع ،وي�سهم يف م�سرية
التطور التي حتتاج لتكاتف كافة اجلهود الر�سمية وغري الر�سمية� ،إن
�سلوك التطوع بهذه ال�صورة ثروة جمتمعية خا�صة يف جمتمعاتنا العربية
والإ�سالمية ،فلماذا ال تنتبه م�ؤ�س�ساتنا �إىل �أهمية ا�ستثمار هذه الرثوة
و�إدارتها ،عن طريق �إدارة جهود املتطوعني لزيادة النتائج املرجوة من
التطوع ،ن�س�أل اهلل التوفيق لكل م�ؤ�س�ساتنا التطوعية ،و�أن يكلل كافة
جهود املتطوعني خلري هذا الوطن.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

بر الوالدين أقصى درجات اإلحسان
من روائع هذا الدين متجيده للرب حتى �صار يعرف به ،و�أعظم الرب «بر
الوالدين» الذي لو ا�ستغرق امل�ؤمن عمره كله يف حت�صيله لكان �أف�ضل من جهاد
النفل ،الأمر الذي �أحرج �أدعياء القيم والأخالق يف دول الغرب ،فجعلوا له
يو ًما واحدًا يف العام يردون فيه بع�ض اجلميل للأبوة املهملة ،بعدما �أعياهم
�أن يكون من الفرد منهم مبنزلة القلب والروح كما هو عند امل�سلم ال�صادق.
يقوم بر الوالدين على ح�سن معاملة الوالدين والعناية بهما ،وطاعة �أوامرهما
فيما ال يتعار�ض مع ع�صيان اخلالق ،وكذلك العمل مبا ير�ضيهما ،والرب هو
وحكمه واجب على كل م�سلم وم�سلمة،
�أق�صى درجات الإح�سان �إىل الوالدينُ ،
وعك�س الرب عقوق الوالدين وحكمه حرام وهو من الكبائر واملعا�صي العظيمة.
و�أَوىل الإ�سالم ب َّر الوالدين والإح�سان �إليهما �أهمية كبرية ،ووعد اهلل من يفعله
بالأجر والثواب ،فقد ق َرن اهلل �سبحانه وتعاىل بني عبادته وبر الوالدين يف
الآية }وق�ضى ربك �أن ال تعبدوا �إال �إياه وبالوالدين �إح�ساناً �إما يبلغن عندك
الكرب �أحدهما �أو كالهما فال تقل لهما �أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كرميا
واخف�ض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياين �صغريا{،
وهذا الربط يرفع من درجة الرب عند اهلل .وعن عبداهلل بن م�سعود ر�ضي
اهلل عنه قال�« :س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أي العمل �أحب �إىل
اهلل؟ قال :ال�صالة على وقتها .قلت :ثم �أي؟ قال :بر الوالدين .قلت :ثم �أي؟
قال اجلهاد يف �سبيل اهلل» .ف�أخرب �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ب ّر الوالدين �أف�ضل
الأعمال بعد �صالة الفر�ض التي هي �أعظم دعائم الإ�سالم ,ورتّب ذلك بـ«ثُ ّم»
التي تفيد الرتتيب وقدم بر الوالدين على اجلهاد يف �سبيل اهلل.
وليد حممد حمود املقبل
كلية العلوم  -ق�سم اجليولوجيا
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باق «»3/3
قصر المربع تراث تليد َ
ومعلم ٍ

كان الق�صر يف ما�ضيه املجيد
يعج بالعمل واحلركة والن�شاط،
فهناك ال��زوار وال�ضيوف وعامة
النا�س ،وهناك احلرا�س واخلويا
وامل����راف����ق����ون وامل�������س���ت�������ش���ارون
وامل��ت��خ�����ص�����ص��ون يف ال�������ش����ؤون
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وه��ن��اك �أي�����ض��ا عمال
اخل���دم���ات وال��ط��ب��اخ��ون ال��ذي��ن
كانوا يقدمون للخا�صة والعامة
يومياً وجبتي الغداء والع�شاء.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لبع�ض
م�لام��ح ت��ل��ك ال���غ���رف وامل��ك��ات��ب
و�أبرز مهامها يف ق�صر املربع.
* ال��دي��وان :الطابق الأر���ض��ي:
وي�شتمل على ما يلي:
 غ��رف احل��ر���س :تقع �ضمنالفناء الداخلي وه��ي خم�ص�صة
للحر�س امللكي ،وه��ن��اك مكاتب
�أخرى تكون مق ًرا لرئي�س احلر�س
امللكي ونائبه ،ويتبعه مكتب �آخر
ي�ستخدم م��ق � ًر ا لأف���راد احلر�س
امل��ل��ك��ي امل�����س ��ؤول�ين م��ب��ا���ش��رة عن
حماية امللك.
 غرفة اخلويا :ويطلق عليهمخويا امللك «مفردها خوي» ،وهم
ح��ا���ش��ي��ة امل��ل��ك ال��ذي��ن يكر�سون
�أنف�سهم خلدمته ،و�أغلبهم رجال
ب��ره��ن��وا والءه����م امل��ط��ل��ق و���ش��دة
مرا�سهم و�شجاعتهم يف احلمالت
التي انتهت بتوحيد البالد �أو من
�أبنائهم ال��ذي��ن عينوا يف خدمة
امل��ل��ك �أو ت���وارث���وا ت��ل��ك امل��ه��ن��ة،
ويتميزون عند �أداء مهامهم بلب�س
امل�لاب�����س ال��ب��ي�����ض��اء الف�ضفا�ضة
ذات ا لأك��م��ام الوا�سعة الطويلة
ويتمنطقون اخلناجر ويحملون
ال�����س��ي��وف ورمب�����ا �إىل ج��ان��ب��ه��ا
البنادق.
 غ�����رف خم������ازن ال��ق�����ص��ر:وت�ستخدم حلفظ الأطعمة واملواد
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ل�ضيوف
وزوار الق�صر مثل القهوة وال�شاي
والتمر وال��ب��خ��ور ،كما يتم فيها
تخزين ال��وق��ود من حطب وفحم
وغريه.
 -امل�����ص��ع��د امل���ل���ك���ي :وي��ع��ت�بر

ت����داول ال��ن�����ش��رات
امل�����ص��ع��د ال����ذي مت
التي ت�صدر يوم ًيا
ت��رك��ي��ب��ه يف ق�����ص��ر
�أو ع�����ن ط���ري���ق
امل��رب��ع �أول م�صعد
التقاط ا لإذاع���ات
يف ال��ري��ا���ض ،حيث
الر�سمية.
وج������د ف���ي���ه امل���ل���ك
 م�����ك�����ت�����بع��ب��دال��ع��زي��ز راح���ة
خدمات االت�صال:
ل��ل�����ص��ع��ود ل��ل��ط��اب��ق
يف ه�����ذا امل��ك��ت��ب
الأول ع��و� ً��ض��ا عن
ا�ستخدام الدرج.
ي���ت���وىل م��وظ��ف��ون
ووك�ل�اء خمت�صون
* الطابق الأول:
جميع االت�صاالت
وي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى ما
أ .د .عبداهلل الشعالن
ال��ل�ا�����س����ل����ك����ي����ة
يلي:
وال���ب���رق�������ي�������ة يف
 امل����ج����ل���������سخم���ت���ل���ف �أن����ح����اء
ال�صيفي للملك :يف
هذا املجل�س كان امللك عبدالعزيز امل���م���ل���ك���ة ،وجت���م���ع امل���ع���ل���وم���ات
ي�ستقبل �ضيوفه وزائ��ري��ه �أث��ن��اء والأخ���ب���ار ال��ت��ي ت���رد �إىل مركز
ف�صل ال�صيف حيث ك��ان م�ؤثثاً االت�����ص��ال ي��وم � ًي��ا ل��ي��ط��ل��ع عليها
بال�سجاد ال��ف��ار���س��ي «العجمي» امللك وم�ست�شاروه ،كما ت�ستخدم
ال����ذي ي��غ��ط��ي �أر���ض��ي��ت��ه وم ��ؤث��ث �اً ه��ذه الو�سائل لنقل ردود امللك
مب��ق��اع��د و�أرائ����ك م��زخ��رف��ة على وتعليماته.
ط���ول ام��ت��داد اجل�����دران ،وي��ق��وم
 غرفة خدمة اجلمهور :وهييف و���س��ط��ه ���ص��ف م���ن الأع���م���دة غ��رف��ة خم�ص�صة ل��ت��واج��د النا�س
الفخمة ،وك��ان امللك عبدالعزيز فيها على اختالف طبقاتهم لتقدمي
يجل�س يف ال��زاوي��ة ال��ب��ع��ي��دة من عرائ�ضهم وتظلماتهم و�شكاواهم
م��دخ��ل ه���ذا امل��ج��ل�����س وي�ستقبل حيث ترفع مبا�شرة للملك.
�شاهد من املا�ضي واحلا�ضر
�ضيوفه وزائريه.
ظ���ل���ت ق�������ص���ور امل����رب����ع ع��ل��ى
 املجل�س ال�شتوي للملك :وفيهي�ستقبل امل��ل��ك �ضيوفه وزائ��ري��ه حالها ال��ت��ي �أن�شئت عليها منذ
ال��ب��داي��ة ف�ت�رة ط��وي��ل��ة ،و�أج����ري
اخلا�صني خالل ف�صل ال�شتاء.
 م��ك��ت��ب ال�������ش����ؤون اخل��ا���ص��ة عليها حت�سينات يف عهد امللكل��ل��م��ل��ك :ه���ذا امل��ك��ت��ب خم�ص�ص ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ن��دم��ا �أم���ر  -بعد
ل��ق��ي��ام ك���ات���ب امل���ل���ك مب��ب��ا���ش��رة ان��ت��ه��اء احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية
ومتابعة �ش�ؤون امللك عبدالعزيز  -ب ��إن�����ش��اء ق�����ص��ر ع��ل��ى ال��ن��م��ط
امل��ع��م��اري احل��دي��ث على �أنقا�ض
اخلا�صة.
 مكتب ال�ش�ؤون ال�سيا�سية :ب��ع�����ض ال�������دور ال�������ص���غ�ي�رة ب�ينوه��و امل��ك��ت��ب ال�سيا�سي للملك ،الديوان والق�صر ال�شمايل ،كما
وك���ان���ت م��ه��ام��ه ت�����ش��م��ل � -إىل �أدخلت الإ���ض��اءة الكهربائية �إىل
ج��ان��ب �إدارة ����ش����ؤون ال���دول���ة -م��راف��ق الق�صر يف �أواخ����ر �أي��ام
االهتمام بعالقات اململكة بالدول امللك عبدالعزيز ،و �أعيد جتهيز
الأجنبية ،ويوجد يف هذا املكتب وحتديث املرافق ال�صحية باملواد
م��ق��اع��د م�����ص��ف��وف��ة ع��ل��ى ط��ول احلديثة يف تلك الفرتة.
ومب������رور ا لأع��������وام ت��ع��ر���ض��ت
اجل���دران ال��ت��ي ك��ان يعلق عليها
عدد من اخلرائط ل�شبه اجلزيرة م��ع��ظ��م م���ك���ون���ات جم��م��ع ق�����ص��ر
العربية والعامل ،ويف هذا املكان املربع للتداعي واالندثار ومل يبق
ك����ان ي��ت��م ت���ب���ادل �أخ���ب���ار ال��ي��وم منها �سوى �آثار من ال�سور و �أحد
الداخلية واخلارجية �إىل جانب �أبراجه ودي��وان امللك عبدالعزيز

ال�����ذي ا���ش��ت��ه��ر ب���ا����س���م «ق�����ص��ر
امل���رب���ع» ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ج��ام��ع
امللك عبدالعزيز الذي �أعيد بنا �ؤه
على ال��ط��راز احل��دي��ث يف �أوائ��ل
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال��ه��ج��ري��ة .ون��ظ � ًر ا
مل��ك��ان��ة ه���ذا ال��ق�����ص��ر ال��ت��اري��خ��ي��ة
وقيمته ا لأثرية و�سماته الوطنية
فقد قامت الهيئة العليا لتطوير
مدينة الريا�ض باملحافظة على
املباين الرتاثية يف امل��واق��ع ،ويف
مقدمتها ق�صر املربع وفق املنهج
امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه ع��امل � ًي��ا ،ف��أع��ي��د
ت��رم��ي��م ق�����ص��ر امل��رب��ع و �أ���ص��ل��ح��ت
ا لأج�����زاء امل��ت��داع��ي��ة م��ن��ه مب��واد
وطرق حديثة ،ولكن روعي فيها
حم��اك��اة وجمان�سة نف�س النمط
ال��ت��ق��ل��ي��دي ال���ذي �أن�����ش��ئ عليها،
و�أعيد ت�أثيثه كما كان عليه قب ً
ال
يف �أواخ��ر عهد امللك عبدالعزيز
رح��م��ه اهلل ،ك��م��ا رمم���ت �أج���زاء
من ال�سور القدمي و �أح��د �أبراجه
على النمط ذات��ه ،كذلك �أجريت
بع�ض ا لإ���ص�لاح��ات على اجلامع
مب��ا ي��ت�لاءم م��ع �صفته ال��روح��ي��ة
ويحافظ على �سماته املعمارية
وي��رب��ط��ه ب��امل��ن�����ش��آت املحيطة به
وامل����ع����روف الآن مب���رك���ز امل��ل��ك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ت��اري��خ��ي وال���ذي
�أ���ض��ح��ى الآن م��ع��ل� ًم��ا ب����ارزًا من
معامل الرتاث والتاريخ واحل�ضارة
والثقافة مبدينة الريا�ض.
�إن ق�����ص��ر امل���رب���ع مي��ث��ل �أه���م
العنا�صر التاريخية والأث��ري��ة يف
مركز امللك عبدالعزيز التاريخي،
م��ن خ�لال��ه يت�صور ال��زائ��ر منط
احلياة يف الق�صر عندما كان يف
�أوج جمده مواكباً لأهم الأحداث
التي رافقت ن�شوء اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة وت��وح��ي��ده��ا وب��ن��ائ��ه��ا
ونه�ضتها ،وليكون رم��زًا خال ًد ا
للأجيال الالحقة ال�ستلهام معاين
اجل��د وال��ع��م��ل وال�����ص�بر للحفاظ
على كيان ه��ذه اململكة وال�سعي
�إىل بناء م�ستقبلها امل�شرق ب�إذن
اهلل.
كلية الهند�سة

ال��ب��ن��ائ��ي��ة ه���ي ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة
التعلم التي تعتمد على املعرفة
ال�سابقة ل��ل��ط�لاب ومعتقداتهم
ومهاراتهم ال�سابقة ،ومع النهج
البنائي ،يقوم ال��ط�لاب بتوليف
ف��ه��م ج��دي��د م��ن ال��ت��ع��ل��م امل�سبق
وتكوين املعلومات اجلديدة.
وال��ن��م��وذج « »E5ه��و من��وذج
ت��ع��ل��ي��م��ي ي���ق���وم ع���ل���ى �أ����س���ا����س
النظرية البنائية للتعلم ،وهو
منوذج خما�سي املرحلة تبد �أ كلها
بحرف « »Eول��ذل��ك ك��ان �إط�لاق
ا�سمه « ،»E5ويقوم النموذج على
�أن امل��ت��ع��ل��م�ين ي��ق��وم��ون بت�شييد
�أو بناء �أفكارهم اجل��دي��دة على
�أ�سا�س �أفكارهم القدمية.
ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ن��م��وذج
« »E 5م��ع ال��ط�لاب م��ن جميع
ا لأع���م���ار ،مب��ا يف ذل���ك ال��ك��ب��ار،
وي����ن����ا�����س����ب ا�����س����ت����خ����دام����ه يف
امل��ق��ررات الرتاكمية التعلم مثل
ال��ري��ا���ض��ي��ات وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة
وال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء ..ال���خ.
وي�����ص��ف ال���ن���م���وذج « »E 5ك��ل
مرحلة من مراحل التعلم ،وتبد �أ
ك���ل م��رح��ل��ة م���ع احل����رف «E»:
� Engageإ���ش��راكExplore ،
ا�ستك�شاف��� Explain ،ش��رح،
 Elaborateتف�سري وتو�ضيح،
 Evaluateوتقييم.
وي�������س���م���ح « »E 5ل��ل��ط�لاب
وامل��ع��ل��م�ين ب��ت��ج��رب��ة ا لأن�����ش��ط��ة

لإظهار مهارات �أو
امل�������ش�ت�رك���ة ف��ي��م��ا
�سلوكيات جديدة.
بينهم ،وا�ستخدام
 ال���ت���ف�������س�ي�ر:امل���ع���رف���ة واخل��ب�رة
وت�����و������ض�����ح ه�����ذه
ال�������س���اب���ق���ة ل��ب��ن��اء
امل���ع���ن���ى اجل���دي���د،
امل�����رح�����ل�����ة ف���ه���م
الطالب املفاهيمي
والتقييم امل�ستمر
وت���������س����م����ح ل���ه���م
مل���دى ا���س��ت��ي��ع��اب��ه��م
مبمار�سة املهارات
و �إدراكهم للمفهوم:
وال���������س����ل����وك����ي����ات
 امل�������ش���ارك���ة:وت����ف���������س��ي�ر ه����ذه
ت����ع����ت��ب�ر م���رح���ل���ة
امل��م��ار���س��ات ،وم��ن
البدء من النموذج
وي��ت��م فيها ن�شاط أ .د .هشام عبدالغفار خ��ل��ال ال���ت���ج���ارب
اجل����دي����دة ي��ط��ور
«االن����������خ����������راط»
امل��ت��ع��ل��م��ون ف��ه��م �اً
مب���ا ي���ل���ي� :إج����راء
ات�����ص��االت ب�ي�ن جت����ارب ال��ت��ع��ل��م �أع����م����ق و �أو�������س������ع ل��ل��م��ف��اه��ي��م
امل���ا����ض���ي���ة واحل����ال����ي����ة ،ت���وق���ع الرئي�سية ،ويح�صلون على مزيد
ا لأن�شطة وتركيز تفكري الطالب من املعلومات حول املجاالت ذات
على نتائج التعلم من ا لأن�شطة االهتمام ،ويتم �صقل مهاراتهم.
 ال��ت��ق��ي��ي��م :ي��ع��م��ل ال��ط�لاباحلالية.
 اال����س���ت���ك�������ش���اف :يف ه���ذه يف ه����ذه امل���رح���ل���ة ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��مامل���رح���ل���ة ي���ت���م ت���وف�ي�ر ق���اع���دة م���دى ف��ه��م��ه��م وق���درات���ه���م ،كما
م�شرتكة م��ن ال��ت��ج��ارب للطالب ت��ت��ي��ح ل��ل��م��ع��ل��م�ين ت��ق��ي��ي��م ف��ه��م
ب��ح��ي��ث ي���ت���م حت���دي���د وت��ط��وي��ر ال��ط�لاب للمفاهيم ا لأ���س��ا���س��ي��ة
املفاهيم والعمليات وامل��ه��ارات ،وتنمية امل��ه��ارات .وت��ك��ون مهمة
وي���ق���وم ال���ط�ل�اب ب��ا���س��ت��ك�����ش��اف املعلم البنائي يف ه��ذا النموذج
بيئتهم �أو ا���س��ت��خ��دام م���واد من حت���دی���د امل�������ش���ك�ل�ات وم���راق���ب���ة
ا���س��ت��ك�����ش��اف ال���ط�ل�اب ،وی��ر���ش��د
ا لبيئة .
 ال�����ش��رح :يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ال���ط�ل�اب يف ال��ب��ح��ث ،وی�����ش��ج��عي��ق��وم ال��ط�لاب ب�����ش��رح املفاهيم ا لأمن���اط اجل��دی��دة م��ن التفكری،
التي كانوا ي�ستك�شفونها ،وتتاح والعمل يف الغالب مع البيانات
ل��ه��م ال��ف��ر���ص��ة لإ���ض��ف��اء ال��ط��اب��ع اخل��ام ،امل�صادر ا لأولية ،وامل��واد
اللفظي على فهمهم للمفاهيم �أو ا لتفا علية .

ويتطلب التدري�س البنائي من
ال���ط�ل�اب ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ب��ي��ان��ات
اخلا�صة بهم وتعلم كيفية توجيه
اال�ستك�شافات اخلا�صة بهم ،ويف
النهاية يبد�أ الطالب يف التفكري يف
التعلم كما تراكمت املعرفة املتطورة.
ومن خالل هذا النموذج يت�ضح
الدور الكبري الذي يلعبه الطالب
يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م ،م���ن ح��ي��ث
كونه م�شاركاً فيها وم�ستك�شفاً
وم�����ط�����ور اً مل���ه���ارات���ه و����ش���ارح���ا
مل��درك��ات��ه امل��ع��رف��ي��ة وللمفاهيم
وب��أ���س��ل��وب��ه اخل��ا���ص ل��ب��ل��ورة هذه
املفاهيم والو�صول لقاعدة متينة
من الفهم والتعلم ذي ا لأثر ،ويف
اعتقادي �أن كل هذا يعزز �أ�سلوب
التعلم الن�شط ،وبالتايل ف�إن دور
املحا�ضر التقليدي مل يعد كما
ك���ان ،ب��ل ع��ل��ي��ه م��راج��ع��ة نف�سه
و �أ�سلوب وطريقة حما�ضرته بناء
على ه��ذا النموذج بحيث يحدد
امل�شكالت – يراقب ا�ستك�شاف
الطالب – ير�شدهم يف البحث –
ي�شجع �أمن��اط التفكري اجلديدة
– ي��ق��ي��م ،ل��ك��ي ي��ك��ون لتعليمنا
وتعلم طالبنا عمق ا لأثر و�صقل
ا ل�شخ�صية .
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س
الريا�ضيات امل�ساعد
من�سق اجلودة  -ق�سم العلوم
الأ�سـا�سيـة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

استراتيجية البنائية والنموذج التعليمي «»E5
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ال�صحافة الرقمية
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امل�شرف على الإدارة والتحرير
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عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير
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4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري
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مديرة الق�سم الن�سائي
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الت�صوير

عبدالرحمن ال�شمراين
التوزيع
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امل�شاركة
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اللقاء السنوي المفتوح ..بين قلة الحضور وغزارة المضمون
بني � ٍآن و�آخر �أح�ضر اللقاء ال�سنوي
املفتوح ملعايل مدير اجلامعة مع الطلبة
والطالبات بح�ضور وك�لاء وعمداء
ومن�سوبي اجلامعة ،وقد تلقيت هذا
ال��ع��ام �أ���س��وة بزمالئي �أع�ضاء هيئة
التدري�س دعوة معايل املدير حل�ضور
اللقاء ،وقمت بدعوة �أبنائي الطلبة
وحثهم على احل�ضور وفقاً ملا ورد يف
خطاب ال��دع��وة ،ودع���وت الطلبة �أن
ين�صتوا للبث احلي للقاء �إن مل يتمكنوا
من احل�ضور .قد يرى البع�ض �أن اللقاء
الأخري ،عادي وروتيني ،بينما �أرى فيه
�أهمية ب�أنه خم�ص�ص ملناق�شة مطالب
وتوقعات الطلبة والطالبات والتعامل
معها يف حينها �أث��ن��اء اللقاء و�أم���ام
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عنها ،يف املوا�ضيع
التعليميةوالعلميةواخلدماتامل�ساندة،
وقد ذكر معاليه وبعيداً عن الروتني
يف بداية اللقاء� ،أنه لي�س هنالك كلم ًة
افتتاحيةعداالتذكريب�أهدافاجلامعة
ال��ث�لاث «التعليم ،البحث العلمي،
وخدمة املجتمع» ،وطلب ح�ضور جل
�أع�ضاء �إدارة اجلامعة كم�س�ؤولني
مبا�شرين ،ليتناولوا ما يطرحه الطالب
من ت�سا�ؤالت وانتقادات �إيجابية و�أفكار
جديدة ،كما هي ع��ادة جيل ال�شباب
الواعي امل��درك مل�س�ؤوليته وم�ستقبل
الوطن .يف بداية اللقاء ذكر معاليه �أن
اجلامعة حظيت بدعم امللك �سلمان
�صاحب الف�ضل الكبري على جامعة
ريا
امللك �سعود منذ ن�ش�أتها ،منذ كان �أم ً
على مدينة الريا�ض لفرتة طويلة وواكب
تطور اجلامعة منذ والدتها يف وقت
كانت جامعات القاهره ودم�شق وبغداد
يف �أوج �إجنازاتها ،وكان كثري من �أبناء
الوطن ي�شدون الرحال لها لنيل العلم
بها ،واليوم بف�ضل من اهلل ثم بعناية

روات������ب للمقبولني
امللوك واملخل�صني من
�أبناء الوطن �أ�صبحت
يف اجل���ام���ع���ات من
اجلامعة رائ���دة على
 11ح����ت����ى ،20
ورات���ب�ي�ن للمقبولني
امل�������س���ت���وى ال��ع��رب��ي
يف اجل���ام���ع���ات من
والإقليمي والدويل.
ولتوثيق م�ساهمة
 ،30-21ورات�����ب
خ����������ادم احل����رم��ي�ن
واح��د للمقبولني يف
ال�شريفني يف �إن�شاء
اجلامعات من -31
وت��ن��م��ي��ة اجل��ام��ع��ة،
 ،50وذك����ر معاليه
�أ�����ص����درت اجل��ام��ع��ة
ب��ك��ل ف��خ��ر ت��واج��د
ك�����ت�����اب «����س���ل���م���ان
م��ا ال يقل ع��ن 180
أ .د .إبراهيم الحماد
مبتعثاً مقبوالً يف �أول
واجلامعة» وهو وثيقة
 20جامعة ب�أمريكا،
ت��ارخ��ي��ة ،ولعلي هنا
وهناك عدد �أكرب من
�أ���ش�ير �إىل �أن���ه ورد
ب���أن امللك �سلمان حفظه اهلل ،كان مبتعثي اجلامعة املقبولني يف الرتتيب
ي�ستقبل �شخ�صياً� أثناء عمله ك�أمري من  20حتى  50جامعة.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن ر�ؤية ااجلامعة
للريا�ض ،مبطار الريا�ض القدمي� ،أوائل
املبتعثني ال�سعوديني واحلاملني ل�شهادة  2030ت��ت��واك��ب م��ع �أه�����داف ر�ؤي���ة
الدكتوراه .ويف رد معاليه على مقرتح اململكة  2030ون��ظ��ام اجل��ام��ع��ات
�إح���دى الطالبات بفتح تخ�ص�صات اجلديد ،و�أن اجلامعة و�إن كانت �أكرب
هند�سية ومعمارية للطالبات� ،أجاب و�أع���رق جامعات اململكة ف�إنه وف ًقا
ب�أن هناك توزيعاً يف �أدوار اجلامعات ،للدرا�سات� ،أكرث جامعة م�ؤهلة لتطبيق
وال ب��د �أن ي��ك��ون ه��ن��اك مت��اي��ز لكل نظام اجلامعات اجل��دي��د ،ذل��ك ب�أن
جامعة حكومية و�أهلية ،و�أنه لي�س من لديها �أوقافاً و�شركة ا�ستثمار وكرا�س
ال�ضروري فتح تخ�ص�صات ملناف�سة علمية ناجحة ومدعومة من القطاع
جامعات �أهلية معتمدة و�إعطاء فر�صة اخلا�ص ،ور�سوم تتقا�ضاها من تقدمي
لتنمية القطاع اخلا�ص يف جماالت اال�ست�شارات اخلارجية «معهد امللك
التعليم وتركيز اجلامعة على بع�ض عبداهلل للدرا�سات واال�ست�شارات»،
التخ�ص�صات يف �إطار تكامل العمل بني �إ�ضافة ملا تقدمه من خدمات �صحية
وعلمية مقابل ر�سوم منا�سبة.
اجلامعات احلكومية واخلا�صة.
كما ذك���ر معاليه ت�شغيل امللعب
كما �أو�ضح معايل املدير ب�أن هناك
مبادرة جديدة للجامعة وهي مكاف�أة الريا�ضي م��ن قبل القطاع اخلا�ص
لطلبة الدرا�سات العليا املبتعثني من ليغطي م�صاريف �صيانته وت�شغيله
اجلامعةواملقبولنييف�أح�سناجلامعات ف�����ض� ً
لا ع���ن �إع���ط���اء ف��ر���ص عمل
العاملية وخا�صة اجلامعات الأمريكية ،للطلبة ورمبا تخفي�ض خا�ص للطلبة
تبلغ �أربعة رواتب للمبتعث �أو املبتعثة ومن�سوبي اجلامعة حل�ضور الفعاليات
يف قائمة �أول ع�شر جامعات ،وثالثة الريا�ضية والفنية بامللعب احلديث،

ويف ه���ذا الإط�����ار ق��د ي��ك��ون هناك
م�سودة خطة تنفيذية لتحول اجلامعة
وف��ق ج��دول زمني يحتذى ب��ه� ،آم� ً
لا
�أن تن�شر �إن وجدت وي�شرع بها �إن مل
توجد ،ون�شرها مل�شاركة �أع�ضاء هيئة
التدري�س ومن�سوبي وطلبة اجلامعة
يف امل�ساهمة يف مراجعتها وتوجيهها
وف��ق �أي متغريات م�ستجدة ،وبهذا
التغيري ي��ك��ون التغيري «Change
 »Managementم�شرتكاً من �أعلى
�إىل �أدنى والعك�س �صحيح.
لقد كان احل�ضور قلي ً
ال ،وعندما
ذك���رت ذل��ك لعميد ���ش ��ؤون الطالب
الن�شط د .فهد القريني بعد نهاية
اللقاء� ،أو�ضح يل م�شكو ًرا �أن هنالك بثاً
حياً للقاء على الإنرتنت و�أن كثرياً من
الطلبة يف�ضل ذلك بدالً من احل�ضور،
وتبعاً لذلك فقد مت ت�سجيل بع�ض �أ�سئلة
الطالب بالفيديو ومت عر�ضها �أثناء
اللقاء وناق�شها معايل املدير وامل�س�ؤولون
باجلامعة .يف اخلتام� ،أثني على تنظيم
احلفل و�إدارة اللقاء الع�صرية� ،إذ توزع
ا�ستالم الأ�سئلة املوجهة ملعايل املدير
من جمهور الطلبة يف  3قاعات رئي�سية
منها قاعة احل�ضور ،واملدينة اجلامعية
للطالبات ،وقاعة علي�شة ،ف�ض ً
ال عن
عر�ض �أ�سئلة م�سجلة بالفيديو من
طالب �أثناء تواجدهم يف اجلامعة �أو
يف معاملهم وبطريقة عفوية.
ي�را� ،أمتنى جلامعتنا الأم كل
و�أخ� ً
جن��اح وتوفيق يف بناء ق��ادة م�ستقبل
الوطن برعاية خادم احلرمني ال�شريفي
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
وويل عهده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود حفظهما اهلل.
كلية الهند�سة

من أين يبدأ التغيير؟
هناك ت�سا�ؤالت ال يعرف �إجابتها
كثري من النا�س ،رغ��م �أن جوابها
كامن وحمقق يف داخلنا وذواتنا،
م���ن ذل����ك ه���ل مي��ك��ن ل�ل�إن�����س��ان
�أن ي��غ�ير ح��ي��ات��ه �أو ظ��روف��ه؟ هل
ي�ستطيع التغلب ع��ل��ى امل��ع��وق��ات
التي تعرت�ضه؟ هل ينجح يف حتويل
رحلته �إىل متعة يعي�شها؟ هل وهل
وهل..
بالن�سبة للتغيري كلنا ن�ستطيع
تغيري حياتنا �إىل الأف�����ض��ل� ،إذا
ا�ستطعنا تغيري �أفكارنا واهتماماتنا
و�أول��وي��ات��ن��ا ،فلي�س التغيري بعيد
امل��ن��ال� ،إمن���ا ه��و فينا ومعنا ويف
قلوبنا ،والكثري من النا�س يبحث

ع��ن الآخ��ري��ن لي�ضيفوا ل��ه ب�سمة
عابرة� ،أو همة رافعة� ،أو �ضحكة
تتعارج يف �أف��ق ال�سماء ،وكل ذلك
مغالطة حتمية حلقيقة التغيري،
لأن التغيري �إمنا يبد أ� من قلوبنا.
�إذا الحظنا حياتنا فهي نف�سها
تتغري ب�شكل م�ستمر حتى ل��و مل
نق�صد نحن تغيريها ،و�إذا راجعنا
ما كانت عليه حياتنا منذ خم�س
���س��ن��وات وم���ا ن��ح��ن ع��ل��ي��ه ال��ي��وم،
لوجدنا ت��غ�يراً ك��ب�يراً يف �أفكارنا
ومعتقداتنا وحتى رواتبنا ،والقائمة
تطول ،وه��ذا خري دليل على �أننا
قابلون للتغيري.
كثري من النا�س يخطئون الطريق

فيبحثون عن التغيري خارج ذواتهم،
مثل ق�صة املزارع الذي كان يعي�ش
يف �إفريقيا وك��ان �سعيداً ورا�ضياً
بحاله ،وك��ان م��رج��ع �سعادته هو
ر�ضاه ومرجع ر�ضاه هو �سعادته،
وظل يعمل يف مزرعته حتى �صار
عجوزاً ،وذات يوم �سمع �أن كثرياً
م��ن ال��ن��ا���س يبحثون ع��ن الأمل��ا���س
ويجدونه ويحققون ثراء هائ ً
ال من
ورائ��ه ،وهكذا حتم�س للبحث عن
الأملا�س وباع حقله و�أخذ يبحث عن
الأملا�س ،وظل يبحث ثالث ع�شرة
�سنة ح��ت��ى ي��ئ�����س ،و�أخ��ي��راً �أل��ق��ى
بنف�سه يف البحر ،يف ذات الوقت
وجد املزارع اجلديد الذي ا�شرتى

حقل ذل��ك ال��ع��ج��وز� ،أمل��ا���س��ة حتت
ذلك احلقل ،ثم وجد �أملا�سة �أخرى
ث��م ث��ال��ث��ة ،وه��ك��ذا ت��ب�ين �أن حتت
احلقل كان يوجد منجم �أملا�س.
العربة امل�ستقاة من هذه الق�صة
ه��ي �أن امل���زارع العجوز بحث يف
ك��ل مكان ع��ن الأمل��ا���س ومل يبحث
حتت حقله ،ولعله ك��ان قد �أب�صر
الأمل��ا���س ،ول��ك��ن الأمل��ا���س��ة ال تبدو
جميلة يف البداية� ،إمنا تبدو مثل
قطعة فحم ،ثم حتتاج �إىل القطع
والت�شكيل وال�صقل.
حممد �صومي كرمي الر�شادي
خريج معهد اللغويات

تعقيب على موضوع «التصويت على أسئلة الطالب»
قر�أت يف العدد ال�سابق من �صحيفة ر�سالة
اجلامعة يف زاوي��ة «نافذة» ،والتي قدم من
خاللها �سعادة الدكتور فهد الطيا�ش مقرتحاً
للقاء ال�سنوي الطالبي مع معايل املدير.
ويف احلقيقة �أود يف البداية �أن �أ�شكر
اهتمام ر�سالة اجلامعة ورئي�س حتريرها
مبتابعة كل ما يخدم ال�ش�أن الطالبي والتعاون
الدائم وامل�ستمر معنا يف �إب��راز كل ما يهم
الطالب .وم��ا تقدميه ملقرتح ط��رح �أ�سئلة
الطالب للت�صويت وتقدمي املكاف�أة للأ�سئلة
املميزة وا�ستعداد الر�سالة لإبراز ذلك �إال دليل
وا�ضح على اهتمامه املقدر.
عبداهلل فهد الصقعبي
ولكن بدوري �أود التعقيب على عدة نقاط:
�أوالً� :أن الهدف الأ�سا�سي من اللقاء هو
وجود ات�صال مبا�شر بني امل�س�ؤول الأول يف اجلامعة وكافة امل�س�ؤولني مع الطالب
ب�شكل مبا�شر ،ونحن يف ال�شراكة الطالبية نحر�ص على متكني �صوت الطالب
يف ذلك .ثانياً :لعله قد يغيب عن ذهن البع�ض �أن اجلامعة كما هو حال كافة
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف حالة تغيري م�ستمر ،ففي كل عام تتخرج دفعة من
الطالب وتدخل معرتك التعليم دفعة جديدة وهذا ما قد يجعلنا نتوقع �أن تتكرر
بع�ض الأ�سئلة يف كل عام ،ولكن هنا تربز نقطه �أ�سا�سية تتبادر �إىل الذهن� ،ألي�س
هذا م�ؤ�شراً على �أن امل�شاكل تطرح كل عام وال جتد لها حل؟ �ألي�س تكرار نف�س
ال�س�ؤال يعني عدم �إنتهاء امل�س�ألة! رمبا ورمبا يكون غري ذلك .يف اخلتام �أ�شكر
ر�سالة اجلامعة ورئي�س حتريرها على تخ�صي�ص جزء من وقته وم�ساحة ملناق�شة
لقاء معايل املدير بطالب وطالبات اجلامعة ،ون�ؤكد �أننا يف ال�شراكة الطالبية
حري�صون �أ�شد احلر�ص على اال�ستماع لكل املقرتحات وال�سعي الدائم نحو
الأف�ضل ،ونعدكم ب�إذن اهلل �أن يكون اللقاء القادم خمتلفاً �إن �شاء اهلل.
مدير �إدارة الأن�شطة وال�شراكة الطالبية
عمادة �ش�ؤون الطالب

التعدين منذ العهد الروماني حتى عصر النهضة

يعتقد البع�ض �أن املق�صود بالتعدين جمرد ا�ستخراج املعادن من باطن
الأر�ض ،لكن احلقيقة �أن معنى ومفهوم التعدين �أكرب من ذلك و�أ�شمل� ،إذ يعني
التعدين ا�ستخال�ص املعادن القيمة� ،أو �أي مواد جيولوجية �أخرى من باطن
الأر�ض ،عادة ولي�س دائماً من ج�سم خام� ،أو عرق �أو �شق فحم.
وتت�ضمن املواد التي نح�صل عليها بالتعدين البوك�سيت ،الفحم ،النحا�س،
الذهب ،الف�ضة ،الأمل��ا���س ،احلديد ،الفلزات الثمينة ،الر�صا�ص ،احلجر
احل�بري ،النيكل ،الفو�سفات ،ال�صخر النفطي ،امللح ال�صخري ،ال�صفيح،
اليورانيوم .و�أي مادة ال ميكن تنميتها بالعمليات الزراعية� ،أو خلقها ا�صطناعياً
يف معمل �أو م�صنع ،فهي عادة يتم احل�صول عليها بالتعدين ،فالتعدين مبعنى
�أعم ي�ضم ا�ستخراج �أي ثروة غري حمددة مثل النفط ،الغاز الطبيعي ،وحتى
املاء .واملعادن هي العنا�صر الطبيعية� ،أو املركبات يف الق�شرة الأر�ضية التي
تتكون منها ال�صخور ،ويوجد حوايل  3500نوع من املعادن ،ويت�شكل منها
بلورات جميلة ،وتعترب الأحجار الكرمية والأمالح مثل الذهب وحتى الطلق
من املعادن ،ويحدد علماء اجليولوجيا نوع املعادن من خالل درا�سة بع�ض
خ�صائ�صها مثل اللون وال�شكل وال�صالبة .وهناك عدة �أ�شكال من التعدين
�أقدمها الأ�شابة القدمية «الربونز» وهو خليط من معدين الق�صدير والنحا�س.
وهو �صلب وله قدرة كبرية على االحتمال ،مت �صنع هذا الوعاء يف ال�صني
يف العام  3000قبل امليالد تقريباً ،وهناك املعدن الروماين حيث ا�ستخدم
الرومان لأنابيب املياه معدن الر�صا�ص لأنه قابل لاللتواء ب�سهولة ،وقد قاموا
بت�سخني اخلامة ال�ستخراج املعدن اخلال�ص .وخ�لال ع�صر النه�ضة قام
الر�سامون ب�سحق املعادن ذات الألوان الزاهية؛ لي�صنعوا منها ال�صباغ ،ومن ثم
مزجوا هذا ال�صباغ مع الزيت ل�صنع الدهانات اجلديدة ،واليوم حني نكتب
بوا�سطة قلم الر�صا�ص ،فنحن ن�ستخدم معدناً وت�سمى هذه املادة الرقيقة
ال�سوداء التي جندها يف �أقالم الر�صا�ص «الغرافيت».
�أحمد عمر بارا�سي
كلية العلوم
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تقارب الحمل يزيد خطر إصابة
األطفال بالتوحد

�أ.د  .فهد عبداهلل الدليم

هل أنت مكتئب في أول سنة دراسية
في الجامعة؟

تعد احل��ي��اة الدرا�سية اجلامعية مرحلة جميلة يف رحلة العمر
خا�صة ،وهي ت�أتي يف نهاية مرحلة املراهقة وبدء �سن الر�شد املبكر� .إن
التهيئة والإعداد لثقافة احلياة اجلامعية �أمر فيه الكثري من املتغريات
وال�صعوبات والعقبات �سواء فيما يتعلق باملتطلبات الدرا�سية �أو التكيف
االجتماعي والتوافق النف�سي مع البئية اجلامعية� .إطلعت حديثاً على
مقالة كتبتها ديليني ترنك تروي فيها جتربتها مع الدرا�سة واحلياة
اجلامعية ،وت�شري �إىل �أهمية معرفة �أو توقع «� »11أمراً مهماً عن بع�ض
الأعرا�ض االكتئابية التي قد حتدث للطلبة امل�ستجدين ،وذلك من �أجل
�أن يتعاملوا معها بالطرق والأ�ساليب املنا�سبة والتي ميكن �إيجازها فيما
يلي:
 - 1ال ت�صدق �أو تثق بكل �شيء جتده �أو تقر�أه يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي «�صور؛ فيديوهات؛ مقاطع ...الخ» ،مما قد يدفع بك لعقد
مقارنات وحتليالت مع �أن الواقع يقول لي�س كل واحد منا يف و�ضع جيد
ومريح.
 - 2احر�ص على االلتقاء والتفاعل واالرتباط ب�أ�شخا�ص �إيجابيني
يحملون ويقدمون �صوراً جميلة عن احلياة اجلامعية وثقافتها.
 - 3ال حت��اول بجهدك �إر�ضاء كل النا�س ،لأن��ك �إن فعلت �ستفقد
�شخ�صيتك ونف�سك وهويتك.
 - 4البحث عن امل�ساعدة ال يعني ال�ضعف �أو العجز ال�شخ�صي �أو
الف�شل الأكادميي ،لذا اطلب امل�ساعدة واخلدمة الر�سمية دون خجل
�أو وجل.
 - 5عليك توقع الإخفاق يف بع�ض املهام خا�صة املتطلبات الأكادميية
وبع�ض العالقات وال�صداقات ،فال تكل �أو ت�ست�سلم بل اجعلها حافزًا لك
للتفوق والنجاح.
 - 6لي�ست كل البيئات اجلامعية بيئات �صحية و�سليمة بالكامل ،لذلك
ال تتفاج�أ ببع�ض املظاهر الغريبة عليك ثقافياً واجتماعياً.
 - 7عليك االهتمام مب�شاعرك و�آرائك وعدم جماملة الآخرين ،بل
عرب عنها وال تقلل من قدراتك.
 - 8يف حال ت�أزم حالتك النف�سية �أو تعقد م�شكالتك ال�شخ�صية ال
ترتدد يف مراجعة الوحدات املخت�صة كالتوجيه والإر�شاد النف�سي يف
عمادة �ش�ؤون الطالب �أو ق�سم علم النف�س �أو كلية الطب.
� - 9إزال��ة الأعرا�ض واملظاهر االكتئابية والقلق لن يتم ب�سرعة �أو
فورياً و�إمنا قد يتطلب الأمر عدة مراجعات وزيارات.
 - 10حاول �أن تعالج نف�سك بنف�سك �أي�ضاً من خالل البحث وامل�شاركة
يف الأن�شطة االجتماعية والرتويحية والرتفيهية والريا�ضية.
 - 11تذكر دائ ًما �أن ما متر به من �صعوبات ال يقع عليك لوحدك
بل �إن الأغلبيه يواجهون مثل هذه املواقف والظروف ،ودائ ًما العربة يف
قبولك للتحديات وال�صمود وتعزيز ثقتك بنف�سك.
ق�سم علم النف�س
�إ�شراف اللجنه الوطنيه لتعزيز ال�صحة النف�سيه باجلامعة «تعزيز»

للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

خمس فوائد صحية للعسل

يحمي الع�سل من ال�سرطان و�أمرا�ض القلب ،فهو يحتوي على مركبات
الفالفونيد وم�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعد يف تقليل خطر الإ�صابة ببع�ض
�أنواع ال�سرطان و�أمرا�ض القلب .كما يقلل من قرحة املعدة وا�ضطرابات
اجلهاز اله�ضمي ،فقد تو�صل بحث �إىل �أن التداوي بالع�سل قد ي�ساعد يف
عالج اال�ضطرابات مثل قرحة املعدة والتهاب املعدة والأمعاء.
كما �أنه م�ضاد للبكترييا وللفطريات ،وقد ذكر بيرت موالن مدير وحدة
بحوث الع�سل يف جامعة وايكاتو يف نيوزيالندا «�أن جميع �أن��واع الع�سل
م�ضادة للبكترييا لأن النحل ينتج �إنزمياً ي�صنع بريوك�سيد الهيدروجني».
كما �أن الع�سل يقلل من تهيج ال�سعال واحللق وخا�صة الع�سل الأ�سود ،ففي
درا�سة �شملت � ١٠٥أطفال تبني �أن جرعة واحدة من الع�سل الأ�سود كان لها
فاعلية تفوق فاعلية جرعة من ديك�سرتوميتورفان يف تخفيف ال�سعال الليلي
وال�سماح بنوم هادئ.
وختاماً يقوي الع�سل اجلهاز املناعي ويحمي من العديد من الأمرا�ض
وااللتهابات ،وقد تو�صلت درا�سة بكلية الطب يف جامعة كاردف يف بريطانيا
�إىل �أن ع�سل مونيكا ب�شكل خا�ص يحفز �إنتاج اخلاليا املناعية.
فلوة من�صور املطريف  -كلية اللغات والرتجمة
امل�صدرrealfoodforlife:

«من الأف�ضل �أن يكرب الأطفال �سوياً» ،جملة ت�سمعها
املتزوجات ال �سيما من كبار ال�سن لتحفيزهن على
الإجناب �أكرث وخالل فرتة ق�صرية ،غري �أن درا�سة
حديثة �أجراها مركز ال�سيطرة على الأمرا�ض
والوقاية منها يف �أتالنتا ك�سرت �صحة هذه
اجلملة التقليدية مبجموعة خم��اوف� ،أواله��ا
�أن تقارب احلمل بفرتة ال تتجاوز �سنتني قد
ينتج عنه خطر بن�سبة  % 50لإجناب طفل
م�صاب بالتوحد.
الدرا�سة نف�سها �أكدت �أن فرتة � 4سنوات �أو
�أكرث بني احلمل والآخر قد تكون يف اخلطورة

نف�سها ،وت����ؤدي ك��ذل��ك مل�شاكل يف اخل�صوبة وبح�سب
الدرا�سة ،حتتاج املر�أة لفرتة �سنة ون�صف تقريباً ال�ستعادة
املغذيات يف ج�سمها الالزمة للحمل و�إجناب طفل ب�صحة
جيدة.
ال م�صاباً
الدرا�سة تعتمد على قاعدة معلومات  356طف ً
بالتوحد ،و 600طفل م�صاب مب�شكالت منو ،و 524طف ً
ال
ب�صحة جيدة ،مع تقييم تاريخ �إجناب الأمهات ،لتخل�ص
النتائج �إىل �أن هناك خطراً وا�ضحاً يف الت�سرع باحلمل
�أو ا�ستغراق احلمل وقتاً �أط��ول مما كان مقرراً ،وكالها
مت�صل مبا�شرة بالتوحد ،ولي�س �أي ا�ضطراب �آخر بح�سب
القائمني على الدرا�سة.

خصوبة الرجال مهددة بهذا الخطر «الهوائي»

�أظ��ه��رت درا���س��ة حديثة ن�شرت
نتائجها جملة «�أوكوباي�شونال �إند
�إنفايرومنتال ميدي�سني» �أن تلوث
الهواء الناجم عن اجلزيئات الدقيقة
ي ��ؤدي �إىل تهديد خ�صوبة الرجال
وتراجع نوعية ال�سائل املنوي.

وخل�صت ه���ذه ال��درا���س��ة التي
تناولت  6500رجل تراوح �أعمارهم
بني  15عاماً و 49عاماً يف تايوان
�إىل �أن �آث��ار التلوث امل�سجلة على
�شكل احل��ي��وان��ات املنوية �ضعيفة،
ل��ك��ن ن��ظ��راً �إىل �إم��ك��ان التعر�ض

ال��دائ��م ل��ت��ل��وث ال���ه���واء ،م��ن ���ش��أن
�أي �أث��ر �ضئيل للجزئيات الدقيقة
«املادة اجل�سيمية  »2,5على ال�شكل
والطول الطبيعيني للحيوانات املنوية
�أن ي��ؤدي �إىل العقم لعدد كبري من
الأزواج ،وفق معدي الدرا�سة.
وكان الرجال جميعهم ي�شاركون
يف برنامج للفح�ص الطبي العادي
ب�ين  2001و 2014ج��رى خالله
تقييم جودة ال�سائل املنوي لديهم،
العدد الإج��م��ايل وال�شكل والطول
واحلركة ،وقد الحظ الباحثون �أي�ضاً
عالقة بني زي��ادة تركيز احليوانات
املنوية وارتفاع م�ستويات اجلزيئات
الدقيقة ،وهذا الأمر مت�صل بح�سب
معدي ال��درا���س��ة بظاهرة تعوي�ض
تدهور �شكل احليوانات املنوية ،غري
�أن هذا التف�سري ال ي�ستند �إىل �أ�س�س

علمية وف��ق الأ�ستاذة الفخرية يف
الطب الإجنابي يف جامعة كوينز يف
بلفا�ست �شينا لوي�س.
و�أخ����ذ ال��ب��اح��ث��ون يف االع��ت��ب��ار
�إح�صائياً ع��وام��ل ع��دة ،م��ن بينها
ال�سن والتعليم وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم
«املرتبط بالبدانة» والتدخني وتناول
الكحول ،وكلها من �ش�أنها الت�أثري يف
النتائج.
�إال �أن الباحثني ك��ان��وا بح�سب
م��اك��ون��واي «ي��ج��ه��ل��ون م��ك��ان عمل
ه�ؤالء الرجال» ومل يكونوا حائزين
على �سبيل املثال �سوى «معلومات
حم���دودة» يف �ش�أن تعر�ضهم لآث��ار
�ضارة حمتملة يف العمل وبالتايل
«مل يكن ب�إمكانهم �أخذ كل النتائج
يف االعتبار».

تحذير طبي من معايرة األطفال البدناء وإحراجهم

يحذر الأطباء من �أن �إحراج الأطفال البدناء
ومعايرتهم ببدانتهم لن ي�شجعهم على حماولة
التخل�ص من الكيلوغرامات الزائدة ،بل العك�س!
ويف بيان م�شرتك ،قالت الأكادميية الأمريكية
لطب الأطفال وجمعية ال�سمنة� ،إن ذلك ي�ؤدي
لأث��ر معاك�س ،وي�سهم يف �أمن��اط �سلوكية مثل
الإف���راط يف الأك��ل واخل��م��ول والعزلة وجتنب
الفحو�ص الطبية الدورية.
وين�صح �ستيفن بونت ،كبري الباحثني الذين
�أعدوا البيان والرئي�س امل�ؤ�س�س للجنة التنفيذية
لق�سم ال�سمنة ب��الأك��ادمي��ي��ة الأم�يرك��ي��ة لطب
الأط��ف��ال� ،أول��ي��اء الأم���ور وامل��رب�ين واملعاحلني
ال�صحيني باتباع نهج �إيجابي.
قائ ً
ال« :نعلم �أن �إحداث التغيري �أمر �صعب،
و�أن املر�ضى يعانون على الأرج��ح يف البداية
م�شاكل يف حتقيق بع�ض �أهدافهم ،لكن بو�سعنا
�أن نتعلم من هذه التحديات وننطلق منها».
و�أ���ض��اف ب��ون��ت ،وه��و م��ن كلية دي��ل للطب
بجامعة «تك�سا�س» يف �أو�سنت« :نعلم كذلك �أن
الأط��ف��ال الذين يعانون ال�سمنة �أك�ثر عر�ضة
لل�شعور بالنق�ص واالكتئاب والقلق ،لذا نريد �أن
نكون �أكرث حر�صاً على الرتكيز على الت�شجيع
الإيجابي ولي�س ال�سلبي عندما نحفزهم على

 3أكواب قهوة
يوميًا تقي من
عدة أمراض

تغيري �سلوكياتهم».
و�أفادت درا�سة �أخرى يف نف�س امل�س�ألة �أن من
بني �أ�شكال عدم امتهان الأطفال الذين يعانون
ال�سمنة ،التحدث معهم عما ي�شاهدونه من
�أفالم وعلى �شا�شات التلفزيون.
وح��ل��ل ال��ب��اح��ث��ون يف ه��ذه ال��درا���س��ة �أف�لام
الأط��ف��ال ،ووج���دوا �أن ك��ث�يراً منها يتهكم من

قال علماء �إن الأ�شخا�ص الذين
يتناولون م��ا ب�ين  3و� 4أك���واب من
القهوة يومياً تزيد احتماالت �أن يعود
ذلك بالنفع على �صحتهم ،فتنخف�ض
درج����ة تعر�ضهم لأخ���ط���ار ال��وف��اة
املبكرة والإ���ص��اب��ة ب�أمرا�ض القلب
عمن يعزفون عن احت�سائها.
ووج���دت ال��درا���س��ة ،التي قارنت
بني �أدل��ة من �أك�ثر من  200درا�سة
�سابقة� ،أن ا�ستهالك القهوة مرتبط
بخف�ض خطر الإ���ص��اب��ة بال�سكري
و�أم���را����ض الكبد واخل���رف وبع�ض
�أنواع ال�سرطان.
وق��ال العلماء �إن � 3أو � 4أك��واب
يومياً متنح �أكرب فائدة �إال يف حالة

�أ�صحاب الوزن الزائد ،و�أ�شار الأطباء يف البيان
�إىل �أن ال�سمنة هي �أك�ثر امل�شكالت ال�صحية
املزمنة �شيوعاً بني �أطفال العامل.
وقد يزيد التهكم منهم �أو التحامل عليهم من
م�شاكلهم ال�صحية ،ورمبا يت�سبب يف �شعورهم
بالعزلة واحلرج واحلزن ،وزيادة الوزن يف حد
ذاتها قد جتعلهم عر�ضة للإيذاء والتنمر.

الن�ساء احل��وام��ل �أو م��ن ه��ن �أك�ثر
عر�ضة للإ�صابة بالك�سور.
والقهوة �أح��د امل�شروبات الأك�ثر
�شيوعاً على م�ستوى العامل ،ومن �أجل
فهم �أف�ضل لآثارها على ال�صحة ،قاد
روب���ن ب��ول املتخ�ص�ص يف ال�صحة
العامة بجامعة «�ساوثهامبتون» يف
ب��ري��ط��ان��ي��ا ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ملراجعة
 201درا���س��ة ت�ستند �إىل البحث
ع��ن ط��ري��ق املالحظة و 17درا���س��ة
تقوم على جت��ارب �سريرية يف دول
خمتلفة وو���س��ط ظ���روف متباينة.
وخل�ص فريق بول يف البحث الذي
ن�شرته دوري��ة «بي�.إم.جيه» الطبية
الربيطانية يف وقت مت�أخر الأربعاء:

«ي��ب��دو �أن احت�ساء القهوة �آم��ن يف
نطاق �أمن��اط اال�ستهالك املعتادة».
و�أظ��ه��رت ال��درا���س��ة ارت��ب��اط تناول
القهوة برتاجع خطر الوفاة بجميع
الأ�سباب والإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
ووجدت �أن خطر الوفاة املبكرة يكون
�أقل بني من يتناولون � 3أكواب منها
يومياً .ومل يجر الربط بني تناول
�أكرث من � 3أك��واب من القهوة يومياً
والإ�صابة ب�ضرر لكن ت�أثرياتها املفيدة
كانت �أقل و�ضوحاً .وربطت الدرا�سة
�أي�ضاً بني القهوة وانخفا�ض خطر
الإ�صابة بعدة �أن��واع من ال�سرطان
منها �سرطان الربو�ستاتا واجللد
وال�سكري من النوع الثاين.
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د .الكتري :عالج السكري يتطلب تعديل نمط
الحياة والنشاط البدني ونوعية الغذاء

 ٣٨٢مليون شخص مصاب عالميًا ويتوقع أن يصل عام ٢٠٣٥م إلى  ٦٠٠مليون مصاب

نسبة اإلصابة في المملكة  ٪٢٧واألعمار بين  ٧٠-٥٠سنة هم األكثر عرضة لإلصابة

�أع�ت�برت ا�ست�شاري غ��دد �صماء و�سكري مب�ست�شفى
امل�ل��ك خ��ال��د اجل��ام�ع��ي ال��دك�ت��ورة ��ش��ادن ال�ك�تري مر�ض
ً
�شائعا يف العقدين املا�ضيني ،حيث وبلغ
ال�سكري �أ�صبح
عدد امل�صابني به حول العامل ح�سب منظمة « »IDFيف
�إح�صائيات عام 2013م ،ح��وايل  382مليون �شخ�ص،
وي �ت��وق��ع �أن ي���ص��ل يف ع ��ام 2035م �إىل  600م�ل�ي��ون
م���ص��اب ح��ول ال �ع��امل ،وتعد
دول اخلليج الأعلى يف ن�سبة
الإ��ص��اب��ة يف منطقة ال�شرق
الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال أ�ف��ري�ق�ي��ا،
وب �ل �غ��ت ن���س�ب��ة الإ�� �ص ��اب ��ة يف
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
 ،27٪والأع � �م � ��ار ب�ي�ن -50
� 70سنة ه��م الأك�ث�ر عر�ضة
للإ�صابة باملر�ض ح�سب الإح�صائيات العاملية والوطنية.

ب�سبب الإقبال الكبري على ما يعرف بالوجبات ال�سريعة
وامل�شروبات الغازية وغ�يره��ا ،ويف ال�سعودية ح�سب
الإح�صائيات ف�إن ال�سمنة املفرطة بلغت �أكرث من 25٪
بكتلة وزن �أكرث من  30كغ/م.2
مثلث اخلطر
و�أك��دت الدكتورة الكرتي
�أن الزيادة املطردة يف ال�سمنة
ومر�ض ال�سكري معاً ،ت�أتي
ب�شكل مرتافق خالل العقدين
الأخ�ي�ري���ن م��ن ال��زم��ن على
م�ستوى ال��ع��امل �أج��م��ع ،كما
�أظهرت الدرا�سات ،حيث �إن
ال�سمنة هي ال�سبب الرئي�سي
يف حدوث ما يعرف باملقاومة للأن�سولني والذي يحدث
�إما ب�سبب نق�ص �أو تعطل يف عمل م�ستقبالت الأن�سولني
على �سطح اخللية مما ي�ؤدي لبقاء ال�سكر يف الدم وعدم

المجموعات الدوائية الجديدة
أقل تأثيرًا جانبيًا ومنها ما
يساعد في نزول الوزن

عوامل اخلطورة
من املتعارف عليه ،ح�سب الدكتورة �شادن �أن الإ�صابة
بالنوع الثاين من داء ال�سكري هو الأكرث �شيوعاً وعادة
ما ي�صيب الكبار بعد عمر � 30سنة� ،إال �أن ظهوره يف
ال�سنوات الأخرية �أ�صبح يف �سن الطفولة و�سن البلوغ
�أي�ضاً ،و�أهم عوامل اخلطورة للتعر�ض للإ�صابة به هي
ال�سمنة وزي��ادة ال��وزن املفرطة ،وهناك �أ�سباب �أخرى
مثل الأ�سباب الوراثية ،و�سكري احلمل ومر�ض تكي�س
املباي�ض عند الن�ساء ،وبع�ض الأدوية مثل الكورتيزون،
وهو من العالجات امل�ستخدمة لعالج بع�ض الأمرا�ض
املناعية واحل�سا�سية ،كما �أن الأمرا�ض الغدية الأخرى،
حيث يحدث فرط يف �إفراز بع�ض الهرمونات الرافعة
لل�سكر يف الدم مما ي�ؤدي للإ�صابة بداء ال�سكري.
�أ�ضداد مناعية
و�أ�ضافت د�.شادن �أما النوع الأول فهو �أقل �شيوعاً
ويظهر ل��دى الأط��ف��ال و�سببه مناعي ،حيث تت�شكل
�أ�ضداد مناعية حتارب خاليا بيتا يف البنكريا�س املنتجة
لهرمون الأن�سولني ،وبالتايل ت�ؤدي �إىل تلفها ،والأن�سولني
هو الهرمون الأ�سا�سي لتخفي�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم
ب�شكل يتوازى مع الهرمونات الرافعة مل�ستوى ال�سكر يف
الدم بحيث يبقى �ضمن م�ستوياته الطبيعية ،وحيث �إن
ال�سمنة هي من �أهم عوامل الإ�صابة بداء ال�سكري من
النوع الثاين ،وذلك ب�سبب منط احلياة قليل الن�شاط
والغذاء عايل ال�سعرات احلرارية وكرثة الدهون ،وذلك

دخوله لداخل اخللية ال�ستخدامه ب�شكل طبيعي يف �إنتاج
الطاقة.

فال تكون بنف�س �شدة الأع��را���ض كما يف النوع الأول
والذي يحدث فيه نق�ص تام يف �إفراز الأن�سولني.

الأعرا�ض
وقالت د.الكرتي ت�شمل �أعرا�ض ظهور املر�ض كرثة
التبول خالل اليوم والتبول الليلي حتديداً ،كرثة العط�ش،
ون���ق�������ص ال�������وزن وال��ت��ع��ب
والإره�����اق ال��ع��ام ،ومر�ضى
ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع الأول
تظهر الأع���را����ض امل��ذك��وره
يف وقت ق�صري ع��اد ًة وي�أتي
املري�ض غالباً بحالة حما�ض
ك��ي��ت��وين ،وه���ي تعترب حالة
�إ�سعافية طارئة ،وذلك عك�س
ما يحدث عند مر�ضى النوع الثاين ،وفيه يحدث نق�ص
جزئي يف �إفراز الأن�سولني �أو تعطل يف عمل م�ستقبالت
الأن�سولني ،ولذلك تظهر الأعرا�ض على مدى �سنوات،

م�ضاعفات مزمنة
وبينت د�.شادن خطورة مر�ض ال�سكري يف كونه �سبباً
لظهور كثري من امل�ضاعفات املزمنة والتي قد ت�صيب
الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة �صغرية
احل���ج���م ،وي��ن��ج��م ع��ن��ه��ا ما
ي��ع��رف ب��ال��ق��دم ال�سكرية،
اعتالل �شبكية العني والذي
قد ي�سبب العمى ،واعتالل
الكلى مما قد ي�ؤدي للف�شل
الكلوي� ،أو ي�صيب الأوعية
الدموية الكبرية لينجم عنه
التعر�ض للجلطات الدماغية و�أمرا�ض �شرايني القلب
التاجية وحدوث جلطات القلب والذبحة ال�صدرية.
وه��ن��اك م��ا ي��ع��رف بامل�ضاعفات احل���ادة واملتمثلة
باحلما�ض الكيتوين ل��دى مر�ضى النوع الأول غالباً،
وكذلك ارتفاع ال�سكر غري الكيتوين لدى مر�ضى النوع
الثاين معظم الأحيان وانخفا�ض �سكر الدم ويحدث يف
النوعني ،وتلك امل�ضاعفات وعالجها �إىل جانب عالج
ارتفاع ال�سكر بالدم بالعالجات الدوائية املتعارف عليها،
ت�شكل عبئاً اقت�صادياً على الدول قد ت�صل �إىل املليارات.

تقنيات العالج والمراقبة
الحديثة تطورت إلى حد كبير
وأصبحت أقل ألمًا وأكثر ارتياحًا

فعاليات وبرامج توعوية
ق ��ال ��ت ال ��دك � �ت ��ورة � � �ش ��ادن ال �ك�ت�ري
مبنا�سبة اليوم العاملي ل��داء ال�سكري
لعام  ،٢٠١٧قامت وح��دة الغدد ال�صم
وال���س�ك��ري ب��رئ��ا��س��ة ال��دك �ت��ورة عاي�شة
اخل� ��زمي� ��ي ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ع � ��دد م��ن
الأق �� �س��ام م�ن�ه��ا ط��ب الأ� � �س ��رة ،مم�ث ً
�لا
بالدكتور تركي املقبل والدكتور حممد
ب��ات �ي ����س ،وق �� �س��م ال �ت �ث �ق �ي��ف ال���ص�ح��ي
الأ�ستاذة �أريج باهمام والأ�ستاذة �سارا
ال�صقريي يف م�ست�شفى امللك خالد
اجل��ام �ع��ي امل��دي �ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ب�ج��ام�ع��ة
امللك �سعود ،بالتن�سيق مع العالقات
العامة برئا�سة الأ�ستاذ عبدالرحمن
امل �ن �� �ص ��ور وع � �م � ��ادة � � �ش � ��ؤون ال �ط�ل�اب
لل�ش�ؤون الريا�ضية للجامعة ،وذل��ك
حت��ت رع��اي��ة م �ع��ايل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة
ال��دك�ت��ور ب ��دران ال�ع�م��ر ،بتنظيم عدد
م��ن الفعاليات لتوعية املجتمع عن
مر�ض ال�سكري وم�ضاعفاته و�أهمية

العالج املبكر.
ومت �ث �ل��ت ت �ل��ك ال �ف �ع��ال �ي��ات ب� � أ�ي ��ام
ت ��وع ��وي ��ة ع ��ن امل ��ر� ��ض وم �� �ض��اع �ف��ات��ه،
وذلك يف بهو العيادات اخلارجية ،كما
نظمت الوحدة ماراثون �سباق اجلري
للرجال والن�ساء والأطفال لي�س فقط
مل��ر��ض��ى ال���س�ك��ري و إ�من ��ا ل�غ�ير مر�ضى
ال�سكري � ً
أي�ضا ،وا�شرتك بال�سباق �أكرث
م��ن  ١٠٠مت�سابق بح�ضور وا��ش�تراك
املدير العام للمدينة الطبية الدكتور
عبدالرحمن املعمر ،واملدير التنفيذي
ل �ل �� �ش ��ؤون ال���ص�ح�ي��ة ال��دك �ت��ور في�صل
ال���س�ي��ف ،وامل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��ؤون
امل��ر� �ض��ى الأ�� �س� �ت ��اذ م �ط �ل��ق ال��ر� �ش �ي��د،
واملدير الطبي الدكتور عبداهلل ّ
ال�سقا،
وعدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام يف امل�ست�شفى
والأطباء.
و�أ�ضافت مت �إعداد برنامج تعليمي
يف ال �ق��اع��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة ب�ك�ل�ي��ة ال�ط��ب

بح�ضور عميد كلية ال�ط��ب ال��دك�ت��ور
خ ��ال ��د ف � � ��ودة ،وك� � ��ان ف �ي��ه ع ��دي ��د م��ن
امل�ت�ح��دث�ين واخل�ب�راء م��ن ا�ست�شاريي
ال�غ��دد ال�صم وال���س�ك��ري م��ن خمتلف
امل�ست�شفيات الكربى بالريا�ض ،ومتت
خالله مناق�شة موا�ضيع متنوعة عن
داء ال�سكري وم�ضاعفاته ،وذلك بعدد
� �س��اع��ات تعليمية م���س�ت�م��رة معتمدة
م��ن الهيئة ال���س�ع��ودي��ة للتخ�ص�صات
ال�صحية.
مبينة ك��ان ه�ن��اك ف�ع��ال�ي��ات أ�خ��رى
حت��ت مظلة املدينة الطبية بجامعة
امل� �ل ��ك � �س �ع��ود م ��ن امل ��رك ��ز اجل��ام �ع��ي
ل �ل �� �س �ك��ري ب� � � � ��إدارة ال ��زم �ي ��ل ال��دك �ت��ور
عبداهلل القويحي�ص ،متثلت يف حملة
توعية للمدار�س عن داء ال�سكري ملدة
�شهر ك��ام��ل ،وب��رن��ام��ج تعليمي كذلك
�أقيم يف فندق الرادي�سون بالريا�ض.

عالجات جديدة
ولفتت الدكتورة الكرتي �إىل �أن عالج داء ال�سكري
يقوم على �أربعة حماور تتمثل يف تعديل منط احلياة
بالن�شاط البدين ،وتعديل نوعية ال��غ��ذاء� ،إىل جانب
ال��ع�لاج ال���دوائ���ي ،وامل��راق��ب��ة ال��ذات��ي��ة ل�سكر ال��دم
خا�صة ملتناويل الأن�سولني ،م�شرية �إىل �أن الأبحاث
وامل�ستجدات الطبية احلديثة خالل العقدين املا�ضني
�أنتجت جمموعات دوائية جديدة بطرق عمل خمتلفة،
كما �أن الت�أثريات اجلانبية مثل انخفا�ضات ال�سكر
وزيادة الوزن ال�شائع حدوثها مع املجموعات الدوائية
القدمية من عالجات ال�سكر ،فهي �أقل حدوثاً يف بع�ض
املجموعات الدوائية احلديثة ،وحتى �أن منها ما ي�ساعد
يف نزول الوزن ،كذلك يف التقنيات امل�ستخدمة يف العالج
واملراقبة الذاتية تطورت �إىل حد كبري ،كما يف م�ضخات
الأن�سولني احلديثة ،و�أجهزة فح�ص ال�سكر امل�ستمر،
و�أجهزة املراقبة املنزلية الذاتية مل�ستوى �سكر الدم ب�أقل
�أمل ،و�أكرث ارتياحاً ملر�ضى ال�سكر.

71
18

جامعات عالمية

العدد  - 1286الأحد  15ربيع �أول 1439هـ املوافق  3دي�سمرب 2017م

ابتكرها علماء بجامعة هارفارد

مادة تنتج حاالت جديدة تمامًا للضوء

ي�أتي ال�ضوء من م�صادر ال تعد وال حت�صى
وهو مهم جدًا بقدر غرابته ،ورمبا لن تُ�ستنفد
فر�ص معرفة املزيد عنه ،فقد طور باحثون يف
جامعة هارفارد مادة توجد حاالت جديدة و�أكرث
تعقيدًا لل�ضوء وحتافظ عليها ،وت�ستخدم هذه
الأداة اال�ستقطاب لتوليد بنى ت�شبه الدوامات
واللوالب ،وهي ت�ساعد يف ا�ستك�شاف خ�صائ�ص
ال�ضوء ،ورمبا يكون لها � ً
أي�ضا تطبيقات عملية
كالت�صوير عايل القدرة.
وم��ا زال���ت االكت�شافات املتعلقة بال�ضوء
م�ستمرة ،ففي عام  2015التقط العلماء �أول
�صورة لل�ضوء وهو يت�صرف كج�سيم وموجة يف

� ٍآن واحد ،ومل يكت�شف العلماء �أن لل�ضوء زخ ًما
زاو ًي��ا مدار ًيا حتى العام � ،1992أي منذ 25
عا ًما فح�سب ،ويعتمد هذا الزخم الزاوي على
�شكل مقدمة املوجة بدلاً من توجهه.
وت�ستخدم الأداة اجل��دي��دة -وه��ي ن��وع من
�أ�سطح امليتا�سرف�س «وه��ي �أ�سطح ذات بنية
تفر�ض حتوالت مرحلية معينة على ال�ضوء املار
عربها �أو املنعك�س عنها» ،هذا الزخم الزاوي
�ان من الزخم ال���زاوي ،وهو
امل��داري مع ن��وع ث� ٍ
الزخم املغزيل ،املعروف � ً
أي�ضا باال�ستقطاب
الدائري.
وق��ال��ت ليا ب���وروز م��ن جامعة ه��ارف��ارد يف

بيان« :ت�ستطيع تخيل الزخم ال��زاوي امل��داري
واال���س��ت��ق��ط��اب ال���دائ���ري ك��ح��رك��ة ال��ك��واك��ب،
فاال�ستقطاب الدائري هو االجتاه الذي يدور
فيه الكوكب على حم��وره� ،أم��ا الزخم امل��داري
في�شبه دوران الكواكب حول ال�شم�س».
وثبت �ساب ًقا �أن حزمة �ضوء واحدة قد تظهر
كال النوعني من الزخم ال��زاوي ،و�أن ربطهما
وا�ستخدام اال�ستقطاب لل�سيطرة على الزخم
امل���داري ق��د ي����ؤدي �إىل ت�شكل ح��زم ب�أ�شكال
ج��دي��دة ومعقدة� ،شبيهة مبفتاح الزجاجات
املغلقة بالفلّني .ووف ًقا للباحثني ،كان هذا الأمر
حمدودًا جدًا ،وكنا ن�ستطيع جمع �أنواع معينة
من اال�ستقطاب فح�سب مع �أن��واع معينة من
الزخم املداري.
وهنا ت�أتي �أهمية الأداة اجلديدة ،فهي تتيح
حتويل �أي ا�ستقطاب �إىل �أي زخم مداري ،ما
يعني ت�شكيل لوالب ودوامات ب�أي حجم .وقال
�أنطونيو �أمربو�سيو ،الباحث الرئي�س امل�شارك
يف مركز ه��ارف��ارد لأنظمة النانو �« :إن هذه
الأداة الب�صرية جديدة متا ًما؛ وعلى الرغم من
�أننا طورنا بع�ض �أ�سطح امليتا�سرف�س امل�شابهة
على �شكل �أجهزة ب�صرية �أكف�أ و�أ�صغر� ،إال �أن
هذا التحول الع�شوائي من الزخم املغزيل �إىل
املداري ال يتحقق ب�أي �أداة ب�صرية �أخرى .وال
ي�ستطيع �أي �شيء يف الطبيعة � ً
أي�ضا فعل ذلك،
و�إنتاج حاالت ال�ضوء هذه».
و�سجلت ه���ارف���ارد ق��ان��ون� ًي��ا ك��ل امللكيات
الفكرية املتعلقة بامل�شروع ،وت�سعى اليوم �إىل
احل�صول على فر�ص جتارية ،ون�شر البحث يف
جملة �ساين�س.

علماء ألمان حققوا أعلى دقة مسجلة
للعزم المغناطيسي للبروتونات

حقق فريق دويل من العلماء «�أعلى دقة م�سجلة» لقيا�س العزم
املغناطي�سي للربوتونات ،وا�ستخدموا يف �سبيل ذلك طرائق دقيقة
ج��دًا ،ووج���دوا �أن��ه ي�ساوي  ،2.79284734462زائ��د �أو ناق�ص
 0.00000000082مغنطون نووي «وحدة قيا�س العزم املغناطي�سي»،
والعزم املغناطي�سي من ال�شروط الالزمة لتوليد املغناطي�سية ،وبالن�سبة
�إىل الربوتونات ،فهو يج�سد خا�صية �أ�سا�سية للبنية الذرية.
و�شمل الفريق علماء �أملان من خمترب �أوملر للتناظرات الأ�سا�سية
التابع لريكني ،وجامعة يوهان�س جوتنربج يف ماينز ،ومعهد ماك�س
بالنك للفيزياء النووية يف هيدلربج ،ومركز هيلمهولتز لأبحاث
الأيونات الثقيلة يف دارم�شتات ،وو�صلت دقة القيا�سات �إىل م�ستوى
غري م�سبوق ال تزيد عن جزء من املليار.
ولتحقيق هذا النوع من الدقة ،كان على الباحثني عزل بروتون
واحد يف فخ بينينج ،للك�شف عن الإ�شارة احلرارية للأيونات «ذرات �أو
جزيئات تتمتع بن�سبة غري متعادلة من الإلكرتونات �إىل الربوتونات»
وا�ستخدموا حقلاً كهربائ ًيا للتخل�ص من الربوتونات حتى مل يبق �سوى
عال من الدقة يف
بروتون واحد فح�سب ،وقد تطلب حتقيق م�ستوى ٍ
هذه التجربة هند�سة معقدة جدًا ،وحتريك الربوتون بني نوعني من
الفخاخ.
يتزامن دوران الربوتون داخل «فخ بينينج» مع املجال املغناطي�سي
داخل الفخ ،وقا�س الكا�شف ترددين؛ تردد امل�سرع الدوراين للربوتون
يف جمال مغناطي�سي ،وتردد بدارية الرم��ور ،وي�ساعد ال�ترددان يف
حتديد العزم املغناطي�سي .وبعد م��رور الربوتون عرب الفخ الأول،
�ان ،ليكت�سب حالته الدورانية با�ستخدام قنينة
يتحرك �إىل فخ ث� ٍ
مغناطي�سية.

درا�سة ا�ستغرقت  27عا ًما و�شارك بها عدة جامعات �أملانية

أعداد الحشرات الطائرة انخفضت بنسبة %75
ت�شري بيانات جديدة �إىل �أن عدد احل�شرات الطائرة
انخف�ض بن�سبة  75%خالل الأعوام ال�سبعة والع�شرين
ريا لذلك بعد ،حيث ن�شرت
املا�ضية ،ومل يجد �أحد تف�س ً
جملة «بلو�س ون» تفا�صيل لدرا�سة طولية �أجراها
باحثون �أملان لقيا�س الكتلة البيولوجية �-أي وزن جميع
احل�شرات الطائرة -يف  63منطقة حممية يف �أرجاء
البالد.
م�سحا لأم��اك��ن ع��دي��دة؛ كالكثبان
و�أج���رى العلماء
ً
الرملية واملراعي والغابات ،م�ستعينني مب�صيدات جلمع
�أك�ثر من  53.5كيلو غرا ًما من احل�شرات على مدى
�سبعة وع�شرين عا ًما ،وكانوا يتوقعون �أن يالحظوا
ً
انخفا�ضا م��ع��ق��والً يف �أع����داد احل�����ش��رات ،لكن هذا
امل�ستوى من التناق�ص الكبري يدق نواقي�س اخلطر ،على
حد تعبريهم.
وت��دل �آخ��ر م�ؤ�شرات الكوكب احليوية التي تقي�س
التنوع احليوي وجمموع �أعداد الكائنات احلية؛ ك�أعداد
الأ�سماك والربمائيات والزواحف والطيور والثديات
ح��ول العامل� ،إىل �أن وف��رة احلياة الربية على كوكب
الأر�ض انخف�ضت بن�سبة  58%يف الفرتة ما بني عامي
 ،2012-1970و�أظهرت امل�ؤ�شرات �ساب ًقا ان��خ��ف��ا���ض
�أرج���اء
�أع��داد الفرا�شات والنحل والعثث يف
قارة �أوروبا.
وو�صل انت�شار ح��االت م��وت احل�شرات
�إىل �أق�صاه ،ولوحظ �سقوط �أع���داد �أك�بر من
احل�شرات خالل ذروة ارتفاع درجات احل��رارة يف
ال�صيف ،وهو الوقت الذي تنت�شر فيه
احل�شرات عادة ب�أعداد �أكرب
م���ن �أي ف�����ص��ل �آخ���ر،
وت����ق����در ن�����س��ب��ة
����س���ق���وط���ه���ا
ب������ن������ح������و
� ،82%أي
� 7%أك��ث��ر
م��������ن م����ع����دل
انخفا�ض �أع��داده��ا
على مدى  27عا ًما.
ال ريب �أن قلة احل�شرات تعد م�شكلة

للكائنات ال�صغرية التي تتغذى على احل�شرات الطائرة،
ف�ضلاً ع��ن ت�أثرياتها الأخ���رى التي تطال ال�سل�سلة
الغذائية� ،إذ تعتمد غالبية النباتات -نحو  80%منها-
على احل�شرات يف تلقيحها ،وتقتات الطيور عليها ،ويبدو
�أن الطيور الأملانية ا�ست�شعرت هذا التغري يف �إمداداتها
الغذائية ،ف�أظهرت درا�سة حديثة ن�شرت م�ؤخ ًرا� ،أن
�أملانيا فقدت نحو  15%من �أعداد الطيور غري املهددة
باالنقرا�ض خالل االثني ع�شر عا ًما املا�ضية.
لكن الباحثني الأملان يرون �أن �أحد التف�سريات املحتملة
الكت�شافهم هذا يعود �إىل «ا�ستخدام املبيدات احل�شرية
واحلراثة امل�ستمرة على مدار العام وزي��ادة ا�ستخدام
الأ�سمدة ،ف�ضلاً عن التدابري الزراعية الأخرى ،التي
قد ت�شكل جمتمعة �سب ًبا معقولاً لتلك الظاهرة».
قال «ديف جول�سون» عامل البيئة من جامعة �سا�سك�س:
«لو افرت�ضنا �أن��ك طائر �آك��ل ح�شرات يعي�ش يف هذه
املنطقة ،ف�إن �أربعة �أخما�س الطعام الذي تتغذى عليه
مل يعد له وجود يف �آخر ربع قرن ،وتلك �صدمة كربى،
ون�أمل �أن يكون هذا التغري الذي ُر�صد يف �أملان ًيا �أم ًرا
ولي�س �شائ ًعا يف مناطق �أخرى من الأر�ض».
ن���اد ًرا،
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«تويتر»

بفضل المبيعات القوية ألمازون

تـــــختبر مــــــــيزة اإلشــــــــارات الــــــمرجعية

تخترب من�صة التدوين امل�صغرة تويرت ميزة
«الإ�شارات املرجعية» ,وهي امليزة اجلديدة التي
ب��د�أ العمل على اختبارها منذ ال�شهر املا�ضي،
حيث ت�سمح امليزة اجلديدة بحفظ التغريدات
التي تظهر �ضمن اجل��دول الزمني للم�ستخدم
ل��ل��ق��راءة يف وق���ت الح���ق وال���رج���وع �إل��ي��ه��ا يف
امل�ستقبل ،بحيث �أ�صبحت امليزة التي كانت تعرف
با�سم « »SaveForLaterحتمل ر�سمياً ا�سم
«الإ�شارات املرجعية» ,وذلك وفقاً لتينا كوياما
املوظفة �ضمن فريق م�صممي املنتجات لدى
ال�شركة.
وقالت تينا كوياما �إن ال�شركة قد اختارت
�إ�صدارات خمتلفة من كيفية ظهور «الإ�شارات
املرجعية» وكيفية عملها و�ستبد�أ باختبارها الآن
�ضمن جمتمع تويرت ،وت�ساعد امليزة امل�ستخدمني
يف االحتفاظ بقائمة منف�صلة من التغريدات التي
يريدون الرجوع �إليها الحقاً بدالً من ا�ستعمال

الزر املعروف با�سم «املف�ضلة» ،والذي ميكن �أن
ي�صبح خم�ص�صاً من �أجل التغريدات التي ح�صلت
على الإعجاب فقط.
وك��ان��ت املن�صة ق��د ك�شفت يف وق��ت �سابق
عن نيتها �إط�لاق امليزة من خالل �إع�لان «كيث
كوملان» رئي�س املنتج يف ال�شركة عن نية تويرت
�إدخال طريقة جديدة حلفظ التغريدات و�أن هذه
اخلطوة �أ�صبحت و�شيكة الظهور وج� ٍ�ار العمل
عليها ،وهي نتيجة مل�شروع ال�شركة الذي يطلق
عليه  ،SaveForLaterكما �أ�شار موظفو تويرت
الآخ��رون ،مبن فيهم مدير املنتج املعني حديثاً،
و�سريرام كري�شنان وجيزار �شاه �إىل خطط تويرت
يف هذا املجال.
و�أ���ش��ارت �شاه �إىل �أن هذه امليزة كانت طلباً
�شعبياً للم�ستخدمني ،م�ضيفة �أن الكثري من
النا�س وخا�صة يف اليابان قد طلبوا هذه امليزة،
و�أن هناك عدداً من الطرق التي ي�ستعملها النا�س

جوجل

حلفظ التغريدات والرجوع �إليها يف وقت الحق،
مبا يف ذلك ميزة الإعجاب «القلب الأحمر» �أو
قيامهم ب�إر�سالها عرب ر�سالة خا�صة لأنف�سهم
�أو حتى �إع��ادة تغريدها �أو فتح التغريدات يف
عالمات تبويب جديدة �أو حفظها �إىل تطبيق
املالحظات �أو �إر�سالها بالربيد الإلكرتوين.
وق��د تظهر �أداة و�ضع الإ���ش��ارات املرجعية
يف قائمة �أ�سفل ميني التغريدة �ضمن الأجهزة
املحمولة �أو يف القائمة املن�سدلة امل��وج��ودة يف
الركن العلوي الأي�سر على ن�سخة الويب ،بحيث
تتواجد جنباً �إىل جنب مع غريها من الإجراءات
الأخ��رى مثل �إر�سال تغريدة يف ر�سالة مبا�شرة
ل�شخ�ص ما �أو �إن�شاء حلظة.
وميكن الو�صول �إىل التغريدات التي جرى
حفظها �ضمن الإ���ش��ارات املرجعية م��ن خالل
�صفحة امللف ال�شخ�صي للم�ستخدم� ،أي من نف�س
املكان ال��ذي ميكن الو�صول ع�بره �إىل القوائم
واللحظات ،وتعد ه��ذه التغريدات املحفوظة
خا�صة بامل�ستخدم وال ميكن ر�ؤي��ت��ه��ا م��ن قبل
الآخرين ،لكن املن�صة تنوي توفري خيار م�شاركة
املحفوظات �ضمن الإ�شارات املرجعية من خالل
تغريدها يف وقت الحق.
وت ��أت��ي ميزة الإ���ش��ارات املرجعية يف الوقت
الذي تعمل فيه تويرت على �سل�سلة من التغيريات
مل�ساعدة املن�صة الأ�سا�سية للتو�سع وجتاوز احلدود
املر�سومة لها منذ البداية ،حيث �أ�ضافت املن�صة
ميزات جتعل من ال�سهولة مبكان �إ�ضافة املزيد
من الكلمات �إىل التغريدات مثل م�ضاعفة عدد
املحارف امل�سموح بها �ضمن التغريدة الواحدة �إىل
 280بدالً من  140وبد�أ اختبار لل�سماح للنا�س
بخلق جمموعة كبرية من التغريدات املرتابطة
معاً خللق مو�ضوع واحد.
امل�صدرalarabiya :

تتعهد بإلغاء خاصية
تتبع مستخدمي
الهواتف

ت��ع��ه��دت ���ش��رك��ة ج��وج��ل ب ��إل��غ��اء
خا�صية تتبع مكان �صاحب الهاتف
الذكي وجمع بيانات املوقع اخلا�صة
به ،وفق ما ذكرته �صحيفة «تلغراف»
الربيطانية.
وي ��أت��ي ه��ذا التعهد بعد �إ���ص��دار
موقع «ك��وارت��ز» تقري ًرا جديدًا جاء
فيه �أن قوقل تقوم بجمع و�إر���س��ال
عناوين الأج��ه��زة العاملة بنظامها
الت�شغيلي «�أن���دروي���د» دون معرفة
امل�ستخدم.
واملثري هو �أن جوجل تقوم بالأمر

السيارات بدون سائق تجوب شوارع لندن
بحلول 2021

ع��ر� �ض��ت ل� �ن ��دن خ �ط��ة ت� �ه ��دف �إىل ط � ��رح �أوىل
ال�سيارات من دون �سائق على الطرقات الربيطانية

تقنية
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بحلول العام  2021على ما �أو�ضحت وزارة املال.
وي�ت��وق��ع �أن يعلن وزي��ر امل��ال ال�بري�ط��اين ،فيليب

هاموندً � ،
أي�ضا خالل عر�ض امليزانية ،عن تغيريات
يف الأنظمة املرعية ت�سمح ل�شركات �صناعة ال�سيارات
من دون �سائق ،بت�سيري هذه الآليات اجلديدة على
ما جاء يف مقتطفات من م�شروع امليزانية ن�شرتها
أ�ج�ه��زت��ه ،ويتوقع �أن ي�ك��ون حجم ه��ذا القطاع 28
مليار جنيه �إ�سرتليني بحلول العام .2035
وت �ن��وي احل �ك��وم��ة ا��س�ت�ث�م��ار  160م�ل�ي��ون جنيه
�إ�سرتليني يف إ�ط��ار تكنولوجيا « 5جي» التي تعترب
��ض��روري��ة لتطوير ال���س�ي��ارات ال��ذات�ي��ة ال�ق�ي��ادة و75
م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ه « 84م�ل�ي��ون ي� ��ورو» ل�ت�م��وي��ل تطوير
الذكاء اال�صطناعي.
و�أعلن وزير املال الربيطاين عن �صندوق يخ�ص�ص
له مبلغ  400مليون جنيه �إ�سرتليني « 448مليون
يورو» موجه لل�شركات التي تريد �إقامة نقاط �شحن
ل�ل���س�ي��ارات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة يف ال �ب�ل�اد ،وي�ن����ص م���ش��روع
امل �ي��زان �ي��ة ك��ذل��ك ع�ل��ى ت �ق��دمي ق��رو���ض وم���س��اع��دات
للأفراد الذين يرغبون ب�شراء �سيارة كهربائية.
امل�صدرalarabiya :

ثروة جيف بيزوس تتخطى 100
مليار دوالر

تخطت ثروة م�ؤ�س�س �شركة �أمازون ورئي�سها التنفيذي ،جيف بيزو�س،
عتبة املئة مليار دوالر �أمريكي لأول مرة ،وذلك بف�ضل املبيعات القيا�سية
التي حققتها ال�شركة خالل احلدث التجاري الأكرب يف الواليات املتحدة
«اجلمعة ال�سوداء».
وبح�سب وكالة بلومربج الإخبارية ،فقد ارتفعت ثروة بيزو�س من 2.4
مليار دوالر �أمريكي �إىل  100.3مليار دوالر �أمريكي ،مع القفزة التي
حققتها �أ�سهم عمالق التجارة الإلكرتونية �أم��ازون بن�سبة  2%بف�ضل
مبيعات «اجلمعة ال�سوداء» فقد ارتفعت امل�شرتيات عرب الإنرتنت
لهذا اليوم بن�سبة  % 18.4عن العام املا�ضي ،بح�سب بيانات «�أدوبي
�أناليتيك�س» ،ويراهن امل�ستثمرون على �أن ال�شركة �سوف ت�أخذ ح�صة
كبرية من الإنفاق عرب الإنرتنت خالل مو�سم الإهداء.
ومع بلوغ ثروة رائد الأعمال الأمريكي يف جمايل التقنية والتجارة
الإلكرتونية البالغ من العمر  53عا ًما �أكرث من  100مليار دوالر �أمريكي،
ي�صبح بيزو�س �أول ملياردير يف العامل مع ثروة من  12رق ًما منذ عام
 ،1999حني حقق بيل جيت�س ،م�ؤ�س�س �شركة مايكرو�سوفت ذلك الرقم.
وقد ارتفعت ثروة بيزو�س خالل العام احلايل فقط  32.6مليار دوالر
�أمريكي ،وهي �أعلى زي��ادة على الإط�لاق بح�سب م�ؤ�شر املليارديرين
اخلا�ص بوكالة بلومربج ،وهو ترتيب يومي لأغنى � 500شخ�ص يف العامل.
ومع الزيادة املحتملة يف ثروة بيزو�س ،بد�أت تُثار �أ�سئلة ب�ش�أن ما يعتزم
فعله مع تلك الرثوة ،فبخالف جيت�س ،الذي كان ملدة طويلة �أغنى رجل
يف العامل ،وذلك حتى �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر املا�ضي حني ا�ستحوذ
بيزو�س على اللقب ،ف�إن الأخري معروف بقلة �إنفاقه من ثروته للجمعيات
اخلريية.
امل�صدرaitnews :
حتى ل��و ك��ان امل�ستخدم ق��د �أوق��ف
خدمات حتديد املوقع اجلغرايف.
وخ��ا���ص��ي��ة حت��دي��د امل��وق��ع يجري
ا�ستخدامها عند ا�ستعمال تطبيقات
مثل خرائط جوجل �أو التطبيقات
التي حتتاج معلومات جغرافية لكي
تقوم بوظيفتها ،مثل خدمة �أوبر.
وقالت «كوارتز» �إن هذه اخلدمة
تثري املخاوف املتعلقة باخل�صو�صية،
م�ضي ًفا �أن ت�سريب مثل هذه املعطيات
قد ي�ؤدي �إىل العديد من امل�شاكل ،مثل
�ضحايا االع��ت��داء املنزيل و�أه��داف

الأعمال الإجرامية وامل�شاهري.
ويف هذا ال�صدد ،قال جيم كيلوك،
امل��دي��ر التنفيذي ملجموعة «�أوب���ن
رايت�س غروب» �إنه ينبغي على جوجل
�أن يكون لديها تو�ضيح لهذا الأمر،
ريا �إىل �أنها «يجب �أن تف�سر على
م�ش ً
الفور كيف وملاذا كانت تفعل ذلك».
ومل ت�صدر جوجل بعد �أي تعليق
حول املو�ضوع� ،إال �أن تقارير �إعالمية
نقلت عنها ت��ع��ه��ده��ا ب ��إل��غ��اء ه��ذه
اخلدمة «قريبا».
امل�صدرskynewsarabia :

آبل «ترحم» عشاقها بهاتف
رخيص

ك ��ان ال���س�ع��ر امل��رت �ف��ع لهاتف
«�آي� �ف ��ون  »Xوراء ع� ��زوف ع��دد
كبري من ع�شاق منتجات « آ�ب��ل»
عن �شرائه ،لكن يبدو �أن ال�شركة
الأم ��ري � �ك � �ي� ��ة ب� ��� �ص ��دد حت���ض�ير
هاتف جديد «رخي�ص» �سيطرح
يف الأ�سواق العام املقبل.
وح�سب تقارير �صحفية ،ف�إن
«�آب��ل» تنوي طرح اجليل الثاين من هاتفها «�آيفون �إ�س �إي» ،بعد الأول
الذي �صدر يف مار�س عام  2016وال يزال متوافرًا بالأ�سواق.
ويتمتع «�آيفون �إ�س �إي  »2ب�شا�شة حجمها  4بو�صات وب�صمة �إ�صبع،
وب�شكل كال�سيكي ي�شبه كثريًا هاتف «�آيفون � 5إ�س» الذي يعد �أحد �أجنح
منتجات «�آبل» منذ طرحت هاتفها الأول قبل � 10سنوات.
ومن املتوقع �أن يتم ت�صنيع «�آيفون �إ�س �إي  »2يف الهند ،على �أن يطرح
يف الن�صف الثاين من عام  ،2018ح�سبما �أ�شارت �صحيفة «�إكونوميك
دايلي نيوز» ال�صينية.
ً
ووفقا للتقارير� ،سيباع الهاتف اجلديد مقابل نحو  450دوالر ًا� ،أي
�أق��ل م��ن ن�صف ثمن « آ�ي�ف��ون  »Xال��ذي طرحته «�آب��ل» يف الأ� �س��واق قبل
�أ�سابيع قليلة.
امل�صدرskynewsarabia :

71
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بد�أ تطبيقه يف الف�صل الأول من العام اجلامعي 1435/1434هـ

مشروع أنظمة االستجابة الشخصية «»Clickers
يوفر بيئة تعليمية تفاعلية محفزة
د .العثمان :تسعى الجامعة لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية يشارك فيها عضو التدريس والطالب

يعترب التفاعل ب�ين ع�ضو هيئة
التدري�س وطالبه �شرطاً �أ�سا�سياً
ل�ضمان جن��اح �أي عملية تعليمية
وحت��ق��ي��ق �أه���داف���ه���ا يف اك��ت�����س��اب
املعلومات واملهارات ،ومن هنا جاءت
ف��ك��رة م�شروع �أنظمة اال�ستجابة
ال�شخ�صية « »Clickersال��ذي
انطلق يف الف�صل الدرا�سي الأول
عام 1435هـ �ضمن م�شاريع تطوير
العملية التعليمية وال��ت��ي تُ�شرف
عليها وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش���ؤون
التعليمية والأكادميية ،وينفذه مركز
التميز يف التعلم والتعليم.
بيئة ممتعة وحمفزة
وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل���ل�������ش����ؤون
التعليمية وا ألك���ادمي���ي���ة ورئ��ي�����س
اللجنة الإ���ش��راف��ي��ة على م�شروع
تطوير العملية التعليمية ،الدكتور
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ث��م��ان� ،أك���د �سعي
جامعة امللك �سعود بتوجيهات من
معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر ،لتقدمي تعليم مميز و�إيجاد
بيئة تعليمية تفاعلية حمفزة للتعلم،
ي�شارك فيها ع�ضو هيئة التدري�س
وطالبه يف اكت�ساب املعرفة واجلمع
ب�ين التحفيز واملتعة يف القاعات
الدرا�سية ،من خالل تطوير الطرق
والأ�ساليب امل�ستخدمة يف م�ساعدة
ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات على التعلم
با�ستخدام التقنية لتطوير �أدائهم
مما ي�سهم يف دفع العملية التعليمية
نحو النجاح والتميز.
تعليم تفاعلي
كما �أ�شار م�ساعد وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش���ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
للتطوير التعليمي وم��دي��ر مركز
التميز يف التعلم والتعليم ،الدكتور
���س��ع��ود ال���ك���ث�ي�ري �إىل ����ض���رورة
اال���س��ت��ف��ادة م��ن التقنية احلديثة
لتح�سني العملية التعليمية ،حلل
امل�شاكل املتعلقة بالتعليم وا�ستثمار
وت��وف�ير الو�سائل التقنية املتاحة
م��ن خ�ل�ال تهيئة ق��اع��ة درا���س��ي��ة
تفاعلية بني ع�ضو هيئة التدري�س
والطالب ،يكون فيها الطالب املحور
الأ�سا�س ويعطى الوقت وامل�ساحة
للم�شاركة والتفاعل مع املادة العلمية

د .الكثيري :ضرورة توفير واستثمار وسائل التقنية
الحديثة وتفعيلها لتحسين العملية التعليمية
املطروحة.
انطالقة امل�شروع
و�أو����ض���ح �أن م�����ش��روع أ�ن��ظ��م��ة
اال�ستجابة ال�شخ�صية «»Clickers
ب��د�أ تطبيقه يف الف�صل الدرا�سي
الأول من العام اجلامعي -1434
1435هـ حيث بلغ عدد امل�شاركني
م��ن �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س 20
ع�ضواً وعدد امل�شاركني من الطالب
ب��ل��غ  ،1300ويف ال����دورة الثانية
للم�شروع يف العام الدرا�سي 1436-
1437هـ بلغ ع��دد امل�شاركني 18
ع�ضواً وعدد امل�شاركني من الطلبة
 ،1597ويف الدورة الثالثة للم�شروع
يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام
ال��ه��ج��ري 1438/1437ه���������ـ بلغ
ع��دد امل�شاركني  58ع�ضواً وك��ان
عدد امل�شاركني من الطلبة 2578
طالباً وطالبة بزيادة ن�سبتها %62
مما يعك�س زيادة الطلب على نظام
اال�ستجابة ال�شخ�صية «»Clickers
من قبل الفئة امل�ستهدفة.
�أهداف امل�شروع
م��ن جهتها �أك���دت نائبة مدير
مركز التميز يف التعلم والتعليم د.
�إلهام ال�سعدون� ،أن م�شروع �أنظمة
اال�ستجابة ال�شخ�صية «»Clickers

يهدف �إىل زيادة التفاعل بني ع�ضو
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال��ط��ل��ب��ة داخ��ل
القاعات الدرا�سية ،واال�ستفادة من
التقنية احلديثة وتفعيلها من خالل
ن�شر ثقافة ا�ستخدام التقنية يف
التعليم لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س،
واال�ستعا�ضة عن التقييم الورقي
بالتقييم الآيل التفاعلي ملتابعة
حت�صيل ال��ط�لاب ورف���ع اجل���ودة،
مب��ا ي�سهل م��ع��رف��ة ن��ق��اط ال��ق��وة
ونقاط ال�ضعف لدى الطالب ويُعزز
الدافعية للتعلم لديهم ويحفزهم
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل داخ��ل
القاعات الدرا�سية.
الدورة الرابعة
كما �أ�شار د .الكثريي �أنه يجري
حالياً تنفيذ الدورة الرابعة للم�شروع
ب�أعداد متزايدة من �أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س وال��ط��ل��ب��ة ،ح��ي��ث تتوىل
ع���م���ادات ال��ك��ل��ي��ات التن�سيق مع
املركز يف توفري الأج��ه��زة والدعم
الفني ،والكليات امل�شاركة هي كلية
طب الأ�سنان ،وكلية العلوم الطبية
التطبيقية ،وكلية ال��ط��ب ،وكلية
ال�صيدلة ،وكلية ال�ترب��ي��ة ،وكلية
الآداب ،وك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ،وكلية
العمارة والتخطيط.

ور�ش عمل تدريبية
كما نظم مركز التميز يف التعلم
والتعليم ع���دداً م��ن ور����ش العمل
التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س
حول ا�ستخدام �أنظمة اال�ستجابة
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة « »Clickersيف
ع��دد من الكليات خ�لال ال�سنوات
املا�ضية ،وال��ت��ي تهدف �إىل �شرح
�آل��ي��ة وخ��ط��وات ا�ستخدام برنامج
�أنظمة اال�ستجابة ال�شخ�صية يف
القاعة الدرا�سية م��ن قبل ع�ضو
هيئة التدري�س وكيفية توظيفها يف
التدري�س.
م�سابقة �أف�ضل ا�ستخدام
وحل��ث امل�شاركني على الإب���داع
وال��ت��م��ي��ز ومل�����ش��ارك��ة خ�برات��ه��م مع
بع�ضهم البع�ض ولت�شجيع الأع�ضاء
اجل��دد على االن�ضمام للم�شروع،
طرح مركز التميز يف التعلم والتعليم
م�سابقة �أف�ضل ا�ستخدام لكليكرز
والتي هدفت جلمع معلومات عن
اال�ستخدامات النوعية له ،وقد كان
من �ضمن اال�ستخدامات املتميزة
التعلم التناف�سي املبني على الفريق،
الألعاب الرتبوية ،اختبارات �صديقة
للبيئة ،مت��اري��ن �سرعة البديهة،
فكر -زاوج و�شارك ،تقييم الزمالء،

بلغ عدد المشاركين في الدورة الثالثة  58عضو تدريس و 2578طالبًا
وطالبة بزيادة %62

د .العثمان

د .الكثريي

املناظرة� ،شجرة امل�شكالت.
م�ؤ�شرات النجاح
يعتمد ق��ي��ا���س م���ؤ���ش��رات جن��اح
م�������ش���روع �أن���ظ���م���ة اال���س��ت��ج��اب��ة
ال�شخ�صية « »Clickersعلى عدة
م��ع��اي�ير منها ق��ي��ا���س ن�سبة ر�ضا
طلبة امل��ق��ررات لنظام اال�ستجابة
ال�شخ�صية ،وق��ي��ا���س ن�سبة ر�ضا
�أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ستخدمني
ل��ن��ظ��ام اال���س��ت��ج��اب��ة ال�شخ�صية،
وال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة م��ن ال��ط�لاب
و�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س ،حيث
�أب��دى امل�شاركون من �أع�ضاء هيئة
التدري�س �آراءه���م ح��ول ا�ستخدام
�أن��ظ��م��ة اال���س��ت��ج��اب��ة ال�شخ�صية
« »Clickersوت�أثريها على الطلبة،
و�أك���دت تلك الآراء تفاعل الطلبة
م��ع امل��ق��رر وحم��ت��وي��ات��ه ،وارت��ف��اع
ن�سبة احلوار واملناق�شات الإيجابية
مما انعك�س على حت�صيل الطلبة
ودرجاتهم ،كما �أدى ا�ستخدامها �إىل
توفري الوقت واجلهد وتعزيز عملية

التعلم وجعلها �أكرث متعة وحتفيزاً
لع�ضو هيئة التدري�س والطالب.
و�أ�شار البع�ض �إىل م�ساهمتها
يف قيا�س م��دى ا�ستيعاب الطلبة
�إ���ض��اف�� ًة �إىل �إ�ضفاء عن�صر حب
العلم واال�ستمتاع بالتعلم ،حيث
�ساعدت يف ج��ذب انتباه الطلبة
وع�����دم ان�����ش��غ��ال��ه��م ب���الأح���ادي���ث
اجلانبية ،كما �ساهم ا�ستخدامها
يف دف��ع الطلبة نحو اال�ستعداد
واالطالع على املحا�ضرات م�سبقاً،
و�أف���اد بع�ض امل�����ش��ارك�ين ب�أهمية
تعميم هذه التجربة وهذه الأنظمة
يف جميع املحا�ضرات .وملزيد من
املعلومات حول �أنظمة اال�ستجابة
«»Clickers
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
الإل��ك�ترون��ي��ة ميكن االط�ل�اع على
ال�صفحة ا إلل��ك�ترون��ي��ة اخلا�صة
بامل�شروع «https://celt.ksu.
»edu.sa/ar/node/1353
وال��ت��اب��ع��ة مل��وق��ع م��رك��ز التميز يف
التعلم والتعليم.
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هزم منتخب «�أم القرى» بنتيجة 37 × 69

«سلة الجامعة» ينجح في أول اختبار

كتب :خالد اليو�سف
جت����اوز م��ن��ت��خ��ب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود لكرة ال�سلة �ضيفه منتخب
جامعة �أم القرى عندما التقيا على
ال�صالة الريا�ضية «اخليمة» �ضمن
اجلولة الأوىل من بطولة االحت��اد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية ،مثل
منتخب جامعة امللك �سعود كل من
«حممد �إبراهيم ال�سويلم ،نا�صر
حممد العب�سي ،م�صطفى �سيدي

امل�����ص��ط��ف��ى��� ،س��ل��ط��ان عبدالعزيز
الوهيبي ،مهند عبدالهادي كيال،
عبداهلل عبدالعزيز الوهيبي ،فواز
عبدالإله املطرف ،ما ك��ي ،حممد
ماجد ن�صار ،حممد عبدالهادي
كيال� ،سعد يحيى رفاعي».
وقد �سيطر منتخبنا على طوال
فرتات املباراة وا�ستطاع �أخرياً الفوز
بنتيجة «  ،»37 ×69وكانت نتائج
الأ���ش��واط كالتايل :ال�شوط الأول

« »8×23ال�شوط الثاين «»9×21
ال�شوط الثالث « »10×20ال�شوط
ال��راب��ع « ،»10×5وك��ان��ت النتيجة
النهائية فوز منتخب جامعة امللك
�سعود بنتيجة «.»37 ×69
من جهة �أخ��ري ينتظر منتخبنا
مواجهة هامة مع منتخب جامعة
ج���دة ���ض��م��ن اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من
بطولة االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية.

كتب  :خالد اليو�سف
اختتمت م�ؤخراً دور املجموعات
يف بطولة خما�سيات ك��رة القدم
والتي احت�ضنتها ال�صالة الريا�ضية
«اخليمة» خالل الفرتة امل�سائية.
وق����د �أ����س���ف���ر ت���رت���ي���ب ال���ف���رق
للمجموعات على النحو التايل:
* م��ن املجموعة الأوىل ت�أهل
فريق ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ك�أول
امل��ج��م��وع��ة ،وت ��أه��ل ف��ري��ق اللغات
والرتجمة كثاين املجموعة.
* م��ن املجموعة الثانية ت�أهل
فريق الطب ك�أول املجموعة ،وت�أهل
فريق الهند�سة كثاين املجموعة.
* م����ن امل���ج���م���وع���ة ال��ث��ال��ث��ة
ت��أه��ل فريق �إدارة الأع��م��ال ك ��أول
امل��ج��م��وع��ة ،وت����أه���ل ف��ري��ق ع��ل��وم

احلا�سب كثاين املجموعة.
* من املجموعة الرابعة ت�أهل
ف��ري��ق الآداب ك�����أول امل��ج��م��وع��ة،
وت�أهل فريق علوم الريا�ضة كثاين
املجموعة.
وج����اءت ن��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات دور
الثمانية على النحو التايل:
* ف����وز ك��ل��ي��ة ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�شرتكة على كلية علوم احلا�سب
بنتيجة «.»1 – 2
* ف��وز كلية اللغات والرتجمة
على كلية �إدارة الأع��م��ال بنتيجة
«.»0 – 6
* ف��وز كلية الآداب على كلية
الهند�سة بنتيجة «.»2 – 3
* فوز كلية علوم الريا�ضة على
كلية الطب بنتيجة «.»3 – 7

و������ص�����رح رئ����ي���������س ال���ل���ج���ن���ة
التنظيمية جعفر ال�سبيعي� ،أن
ال��ن��ظ��ام ���س��اب��ق�اً ك��ان ين�ص على
م�شاركة الفريق البطل يف بطولة
االحت����اد ال��ري��ا���ض��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات
ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل �أنه ميكن
للفريق �أن ي�شارك بالعبني اثنني
من خ��ارج الفريق الفائز باللقب
على م�ستوى اجلامعة� ،أم��ا ا لآن
فقد �أ�صبح االختيار مفتوحاً مع
وج��وب انتماء ال�لاع��ب للجامعة
ح�سب ال�شروط ال�سابقة .وتوجه
بال�شكر اجل��زي��ل ل���رواد الأن��دي��ة
الريا�ضية لتفاعلهم ال��دائ��م يف
خم��ت��ل��ف ال���ب���ط���والت مم���ا ي��ع��ود
بالفائدة للطالب اجلامعي الذي
هو حمور اهتمامنا.

اختتام خماسيات كرة القدم بـ«الخيمة»

بطولة كرة الطائرة
الشاطئية تطل من جديد

تقيم وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب لل�ش�ؤون
الريا�ضية ممثلة يف �إدارة الربامج والأندية
الريا�ضية بطولة اجلامعة لكرة الطائرة
ال�شاطئية ،وذلك يوم غد االثنني والثالثاء يف
مع�سكر اجلوالة داخل احلرم اجلامعي ،علماً
ب�أن الت�سجيل �سيكون مفتوحاً من بعد �صالة
املغرب مبا�شرة ،حيث ميكن لأي طالب مع
زميله ت�شكيل فريق للم�شاركة يف البطولة وال
ي�شرتط �أن يكون الفريق من نف�س الكلية.
�صرح بذلك مدير �إدارة الربامج والأندية
الريا�ضية فاروق الأحمد.
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«قدم الجامعة» يستعد لنصف النهائي
بمباريات ودية

كتب :خالد اليو�سف
ا���س��ت��ق��ب��ل م��ن��ت��خ��ب ج��ام��ع��ة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ل��ك��رة ال��ق��دم ن��ادي
البطني من مدينة �ضرما ،وذلك
ا�ستعداد اً ملالقاة منتخب جامعة
تبوك يف دور ا لأربعة من بطولة
االحت��اد الريا�ضي لكرة القدم،
وق���د ا���س��ت��ط��اع م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��ف��وز

بنتيجة  4مقابل  ،2عمد فيها
مدربنا لإ�شراك جميع الالعبني
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ج��اه��زي��ت��ه��م قبل
مباريات ن�صف النهائي من هذه
البطولة.
و�صرح مدرب منتخب اجلامعة
ال��ك��اب�تن عبدالعزيز احلقباين،
�أن املهمة ا لآن �أ�صبحت �صعبة،

ح��ي��ث ���س��ن��واج��ه م��ن��ت��خ��ب�اً �صعباً
م��ث��ل م��ن��ت��خ��ب ج��ام��ع��ة ت��ب��وك،
وه��دف��ن��ا ال��ك ��أ���س ق��ب��ل ك��ل �شيء
بعد �أن �ضمنا الو�صول ل��دوري
الدرجة « �أ» .و �أ�ضاف �أن الفريق
جاهز بحول اهلل تعاىل للو�صول
ل���ل���م���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن ه��ذه
البطولة.

 90م�شارك ًا من داخل اجلامعة وخارجها ت�سابقوا مل�سافة  10كلم

تنافس قوي ومشاركة واسعة في سباق
اختراق الضاحية

متابعة :خالد اليو�سف
انطلق �سباق اخ�تراق ال�ضاحية
داخ���ل احل���رم اجل��ام��ع��ي مب�شاركة
�أك�ثر من  90م�شاركاً من خمتلف
الكليات ،وكذلك من خارج اجلامعة
وبتناف�س قوي بني امل�شاركني ،وقد
�أطلق �شارة البداية عميد �ش�ؤون
ال��ط�لاب ال��دك��ت��ور فهد القريني،
وبلغت م�سافة ال�سباق �أك�ث�ر من
 10كيلومرتات ،حيث كانت البداية
من �أم��ام م�سبح اجلامعة يف متام
ال�ساعة الرابعة ع�صراً.
وكانت نتائج الطالب من داخل
اجلامعة على النحو التايل:
 -ريان موفق الطعي�س  -الأول.

 هاين عزيز املطريي  -الثاين. حممد حممود عبدالقادر -الثالث.
 حمد حممد القريني  -الرابع. عبدالرحمن عبداهلل ال�صويان اخلام�س. ب��ن��در ع��اي�����ض ال��ق��ح��ط��اين -ال�ساد�س.
 ح��م��ود حم��م��د ال���رج���ع���ان -ال�سابع.
 ع��ب��داهلل ف��رح��ان ال��ق��رين -الثامن.
 عبدالكرمي مرزوق العرياين -التا�سع.
 -عبدالرحمن خالد الفاران -

العا�شر.
بينما جاءت نتائج املت�سابقني من
خ��ارج اجلامعة وط�لاب املنتخبات
على النحو التايل:
 حممد نور الدين حمزة فقري الأول. �سامل حممد الوادعي  -الثاين. �أمين عبداهلل هارون  -الثالث. كرمي عدنان احلربي  -الرابع. ع�����ادل ���س��ع��ي��د ال���غ���ام���دي -اخلام�س.
وق���د ت���وج وك��ي��ل ع��م��ادة ���ش ��ؤون
الطالب لل�ش�ؤون الريا�ضية الدكتور
عبداهلل ال�سليمي الفائزين باملراكز
الأوىل لهذا ال�سباق.
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من وحي الصورة

غرائب حول العالم

رجل عثر على سيارته بعد  20عامًا!
�إذا كنت م�سيط ًرا على �أو�ضاعك
وواثقاً بقدراتك
ومعتمداً على اهلل
فلن ي�ضرك �شيء
حتى من يحمل فاه �سماً!
حممد غفران  -معهد اللغويات
العربية

إرشادات أكاديمية

أساسيات في القيادة الناجحة «»2/2
طاملا �أن الهدف هو م�صلحة
امل�ؤ�س�سة ف���إن القائد الناجح
يعتمد مبد�أ التنا�صح وامل�شورة
مع مر�ؤو�سيه ،ويقدم لهم من
م��ع�ين خ�برات��ه م��ا ي�ساعدهم
على تخطي العقبات �إن وجدت،
ويعمل على رفع معنوياتهم؛ مما
ي����ؤدي �إىل تعميق روح ال��ت��واد
واالح�ترام يف امل�ؤ�س�سة ،ويزيد
من �إنتاجيتها ،وح�سن حتقيقها
لأهدافها.
وع��ل��ى ال��ق��ائ��د ال��ن��اج��ح �أن
يتمتع مبهارة الإق��دام ومواجهة
امل�صاعب ،فقد تعرت�ض م�سرية امل�ؤ�س�سة بع�ض
امل�شاكل التي حتتاج لل�شجاعة واحلنكة حللها،
فالقائد الناجح يُ ْقدم على مواجهة امل�صاعب
بعزمية قوية مل�ؤها التفا�ؤل ،وينظر �إىل امل�شاكل
املعرت�ضة على �أنها فر�صة للتعلم له ولفريقه،
وذل��ك من خ�لال تق�صي �أ�سبابها ،والأ�سلوب
الأمثل حللها ،و�ضمان عدم تكرارها.
كما يو�صف القائد الناجح بتقبل الن�صح
وامل�شورة ،حيث ين�شغل امل�س�ؤولون عادة باتخاذ
القرارات ،و�إ�صدار التعليمات والتوجيهات ،ولعل
بع�ضهم ولكرثة ان�شغاله يغفل عن تخ�صي�ص
الوقت الكايف لال�ستماع �إىل مر�ؤو�سيه� ،أما
القائد الناجح فيدرك �أن احتمالية وقوعه يف

الأخطاء واردة؛ وال يتوانى عن حتمل امل�س�ؤولية
يف حال وقوعه يف الأخطاء ،واال�ستعانة ب�أع�ضاء
فريقه لأخذ امل�شورة والدعم منهم؛ مما يربز
الثقة ال��ك��ب�يرة للقائد بنف�سه ومب��ر�ؤو���س��ي��ه،
وي�شجعهم على اللجوء �إىل رئي�سهم لطلب
ن�صحه وم�ساعدته يف مواجهة ما يعرت�ضهم من
م�شاكل وذلك
بدالً من الت�سرت عليها و�إخفائها.
جتنب التعقيد يدخل يف �أ�سا�سيات القيادة
الناجحة ،فالتعقيد من �ألد �أعداء القائد الناجح؛
حيث �إن القائد املحيط جيداً بالأمر وجوانبه
املختلفة ق��ادر ب��ج��دارة على تب�سيط امل�سائل
املرتبطة بهذا الأم��ر ،وللو�صول للب�ساطة ف�إن

العديد من الأم��ور تتطلب جهوداً
ذاتية كبرية من القائد الناجح.
كذلك االهتمام بال�صحة ،حيث
�إن القائد الناجح يعطي لكل ذي
ح��ق حقه ،ف�تراه مهتماً ب�صحته
البدنية ولياقته ،وي�شجع مر�ؤو�سيه
على االهتمام بهما ،وال �شك �أن
العوامل املرتبطة بال�صحة مثل
�أخذ ق�سط من الراحة ،وممار�سة
ال��ري��ا���ض��ة ،واالب��ت��ع��اد ع��ن التوتر
متكن رب��ان ال�سفينة ومر�ؤو�سيه
م��ن التمتع ب��امل��زي��د م��ن الطاقة
والقدرة على �أداء �أعمالهم على
�أف�ضل نحو ممكن ،والو�صول ب�سفينتهم �إىل
مبتغاها بجدارة ومتيز.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن كافة الأ�سا�سيات
املذكورة �أعاله هي من الأمور املهمة يف تعاليم
ديننا الإ�سالمي احلنيف ،ولذا ف�إن اعتمادها
وتطبيقها من قائد امل�ؤ�س�سة ال ميكنه فقط من
�أن يكون �أحد الأبناء الربرة يف جمتمعه ،وممن
يلجون عامل القيادة الناجحة بكفاءة ،وميكن
م�ؤ�س�سته من التطور ال�سريع يف ظل قيادته لها،
ووطنه من االزدهار والتقدم؛ بل ويك�سبه الأجر
وح�سن الثواب ب�إذن اهلل.
عمادة تطوير املهارات

رؤية اجتماعية

النشاط البدني ..ترابط أسري واجتماعي
ي���ع���د ال���ن�������ش���اط ال����ب����دين م��ن
ال��ظ��واه��ر االجتماعية الثقافية
املرتبطة بالإن�سان منذ �أن خلق
اهلل الأر����ض وم��ا عليها ،ويف �أي
جمتمع يُعد الن�شاط البدين من
الثوابت االجتماعية ذات الأهداف
االجتماعية الوا�ضحة ،حتى ولو
ك��ان املجتمع ب�سيطاً يف تركيباته
االجتماعية �إىل درجة البدائية.
والن�شاط البدين كان وال يزال
ج���زا ًء متكام ً
ال م��ن ح��ي��اة الفرد
والأ�سرة ،ولطاملا �أ�سهم يف الرتابط
الأ����س���ري واحل���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة
مبختلف �أن�شطتها ،ومنح �أف��راد
الأ�سرة ال�سعادة واملتعة والبهجة
من خالل �أن�شطة الرتويح و�أوقات
ال���ف���راغ وامل���ظ���اه���ر االح��ت��ف��ال��ي��ة
املتعددة الأغرا�ض .كما �أن له �أثره
الطيب يف �إ�ضفاء الأم��ن والأم��ان
النف�سي واالج��ت��م��اع��ي ل�ل�أف��راد
واملجتمعات ،ع�لاوة على مظهر
ال�صحة واحل��ي��اة الطيبة ك�أحد
معطيات الن�شاط البدين.

�إال �أن ال��ت��غ�ير االج��ت��م��اع��ي
واالق��ت�����ص��ادي ال�سريع ال��ذي مير
ب��ه املجتمع احل��دي��ث� ،أدى �إىل
نق�ص كبري يف م�ستوى الن�شاط
ال��ب��دين ل��دى الإن�����س��ان عما كان
عليه يف املا�ضي؛ فارتفاع م�ستوى
دخل الفرد �ساعد على الرفاهية
واالع��ت��م��اد على التقنية وو�سائل
االت�������ص���ال احل���دي���ث���ة ،واخل�����دم،
والتنقل باملركبات ،وغريها.
هذا النق�ص يف م�ستوى الن�شاط
البدين له انعكا�سات �سلبية على
�صحة �أف����راد املجتمع ،ول��ه دور
م�ؤثر يف ح��دوث معظم الأمرا�ض
املعا�صرة واملزمنة ك�أمرا�ض القلب،
والأوعية الدموية ،وداء ال�سكري،
وال���� ُ�س��م��ن��ة ،واجل���ه���از اله�ضمي،
واملفا�صل ،وبع�ض �أنواع ال�سرطان.
�إن ت��ع��دي��ل ال�����س��ل��وك وت��غ��ي�ير
�أ���س��ل��وب احل��ي��اة اخل��ام��ل ي�شكالن
حجر ال��زاوي��ة يف تعزيز ال�صحة
يف املجتمع ،وبالرغم من اجلهود
املبذولة من قبل املنظمات الدولية

واملحلية احلكومية منها والأهلية
خ�لال ال�سنوات الطويلة املا�ضية
يف ���س��ن ال��ك��ث�ير م��ن ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات للحد من ظاهرة
زيادة اخلمول البدين يف املجتمع؛
�إال �أن معدالتها يف ت�صاعد م�ستمر،
وقد يعود ال�سبب �إىل خلل يف �آليات
التطبيق فاملو�ضوع خطري ج��داً،
ويحتاج �إىل ق��رار �سيا�سي �صارم
يلزم اجلميع ���س��واء على م�ستوى
الأفراد �أو اجلماعات �أوامل�ؤ�س�سات

التي ت�ساهم �إىل حد كبري يف انت�شار
هذه الظاهرة اخلطرية.
ول���ك���ي حُت���ق���ق ال�����س��ي��ا���س��ات
واال�سرتاتيجيات الدولية واملحلية
ال��غ��اي��ة امل��ن�����ش��ودة ينبغي الرتكيز
على احللول العملية التي ميكن
تطبيقها ،واالعتماد على �أف�ضل
امل���ع���ل���وم���ات امل���ت���اح���ة ب�����دالً من
االنتظار للح�صول على املعلومات
املطلوبة ،و�أن ت�شمل خطة عمل
هذه ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
ج��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع مبختلف
�أعمارهم وخلفياتهم االجتماعية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ،م��ع ال�ترك��ي��ز على
فئات الأطفال وال�شباب ،و�إ�شراك
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص م��ع امل�ؤ�س�سات
احل��ك��وم��ي��ة يف �إع������داد وت��ن��ف��ي��ذ
ال��ن�����ش��اط��ات وال�ب�رام���ج املقرتحة
ل��زي��ادة الن�شاط ال��ب��دين وتعزيز
ال�صحة داخل املجتمع ،و�إىل اللقاء.
د .علي بن �أحمد ال�سامل
املدينة الطبية اجلامعية
alisalem@ksu.edu.sa

يف عام  1997قام �أحد املواطنني يف مدينة فرانكفورت ا لأملانية
بتقدمي بالغ �إىل ال�شرطة ب�أن �سيارته قد ُ�سرقت ،لكن بعد مرور
 20عاماً تعقبت فيها ال�سلطات ال�سيارة املفقودة ،تبني �أن مالكها
ن�سي املكان الذي ركنها فيه ،وافرت�ض �أنها ُ�س َر َقت.
ُو ِج َد ت ال�سيارة يف �أحد الكراجات يف مبنى �صناعي قدمي ،كان
من ا ملُقرر هدمه واعرت�ضت طريق الفريق امل�س�ؤول عن هدم املبنى،
الذي �أبلغ ال�شرطة ،لتعرف ال�شرطة �صاحب ال�سيارة الذي يبلغ
من العمر ا لآن  76عاماً ،وتبلغه مبكان ال�سيارة التي مل يرها منذ
 20عاماً م�ضت ،لكن ال�سيارة مل تعمل وغالباً �ستتحول �إىل خردة
وتباع.
تُذكرنا هذه احلادثة بق�ضية �أملان ّية �أخرى� ،إذ وجد �أحد الرجال
�سيارته بعد �أن تركها مركونة مل��دة عامني و �أب��ل��غ هو الآخ��ر عن
�ضياعها ،قبل �أن جتدها ال�شركة على بُعد  4كيلومرتات من املكان
الذي كان الرجل يظن �أنه تركها فيه.
الغريب يف ا لأمر� ،أن �صندوق ال�سيارة كان يحتوي على � 40ألف
يورو ،بالإ�ضافة �إىل �أدوات ت�ساوي قيمتها � 50ألف يورو!
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يف ن�سختها احلادية ع�رشة

مدير الجامعة يفتتح دورة أعضاء هيئة التدريس الجدد
د .العمر :المؤسسة التعليمية تجاوزت مرحلة المتحدث والمستمع

د .عسيري :البرنامج يتضمن موضوعات تهم عضو هيئة
التدريس الجديد للتكيف مع بيئة الجامعة األكاديمية
تغطية :د .طه عمر -حممد ع�سريي -عهد القحطاين
ت�صوير :بندر احلقباين
افتتح معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
االث �ن�ين امل��ا��ض��ي ب��رن��ام��ج ال� ��دورة الت�أ�سي�سية احل��ادي��ة
ع�شرة لأع�ضاء هيئة التدري�س اجل��دد ،بح�ضور وكالء
اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات امل�ساندة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س.
وك��ان يف ا�ستقبال معاليه ال��دك�ت��ور يو�سف ع�سريي
وك�ي��ل اجل��ام�ع��ة للتخطيط وال�ت�ط��وي��ر ،وامل���ش��رف على
عمادة تطوير املهارات الدكتور عادل با�شطح ومن�سوبو
العمادة.
ب��د�أ احلفل ب��آي��ات من الذكر احلكيم تالها الأ�ستاذ
�أح�م��د العبيدي ،ث��م �أل�ق��ى وك�ي��ل اجلامعة للتخطيط
وال�ت�ط��وي��ر ال��دك �ت��ور ي��و��س��ف ع���س�يري كلمة رح��ب فيها
ب��وك�لاء اجل��ام�ع��ة ووك�ي�ل��ة اجل��ام�ع��ة ل���ش��ؤون ال�ط��ال�ب��ات،
واحل�ضور من الزمالء والزميالت �أع�ضاء وع�ضوات هيئة
ً
مقدما �شكره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة،
التدري�س
ً
مثمنا له دعمه الدائم لعمادة تطوير املهارات.
النمو االقت�صادي لتحقيق الرخاء
وقال د .ع�سريي يف كلمته�« :إن برنامج �أع�ضاء هيئة
التدري�س اجلدد يت�ضمن العديد من املو�ضوعات املهمة
التي تهم ع�ضو هيئة التدري�س اجلديد للتكيف مع بيئة
اجلامعة الأكادميية والتعرف على الفر�ص املتاحة
والإمكانيات التي توفرها اجلامعة لهم» ،و�أ�ضاف�« :إن
الربنامج يعد عملية مهمة جدا لع�ضو هيئة التدري�س يف
جمال التنمية الب�شرية الذي ت�سعى �إليه اجلامعة وتطمح
�إليه ،وت�ؤكد �أن العن�صر الب�شري هو �أداة وغاية التنمية،
حيث تعترب التنمية الب�شرية النمو االقت�صادي و�سيلة
هامة لتحقيق الرخاء املجتمعي ،و�أن التنمية الب�شرية
لع�ضو هيئة التدري�س ما هي �إال عملية �إبداعية لتنمية
وتو�سعة اخليارات املتاحة �أمامهم باعتبارهم جوهر
عملية التنمية ذاتها».
و�أ�شار وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير يف كلمته
�أن عمادة تطوير امل��ه��ارات قدمت وعلى م��دار ع�شر
�سنوات  1144من الدورات الداخلية واخلارجية وور�ش
العمل لأع�ضاء هيئة التدري�س.
برنامج معتمد
وفيما يخ�ص الأع�ضاء اجلدد �أ�شار الدكتور ع�سريي
�إىل �أن ال��ع��م��ادة ق��دم��ت  194م��ن ال����دورات وور���ش
العمل ،ا�ستفاد منها  2147م��ن �أع�ضاء وع�ضوات
هيئة التدري�س اجلدد تتعلق بتطوير مهاراتهم املهنية
وحت�سني �أدائهم التدري�سي ورفع كفاءتهم البحثية» ،مع
ت�أكيده على احلر�ص الدائم على توفري �أعلى معايري
اجل��ودة ،وع��ن اعتمادات برنامج اجل��دد �أو�ضح وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير �أن الربنامج معتمد من
منظمة �سيدا الربيطانية ك�أحد �أهم املنظمات يف تطوير
التعليم منذ عام 1432هـ ،وبعد عمل مراجعة خلطط

وبرامج ودورات العمادة ،وكذلك بعد املراجعة ال�شاملة
والدقيقة لربنامج �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد وبعد
�إق���رار بع�ض املقرتحات التطويرية ،فقد مت جتديد
االعتماد من امل�ؤ�س�سة لعمادة تطوير املهارات مدة 5
�سنوات حتى عام 1442هـ.
� 36ساعة
وق��د �أع��رب الدكتور ع�سريي يف ختام كلمته عن
�سعادته الغامرة خلريجي الربنامج الذين �أنهوا �ست
وث�لاث�ين �ساعة تدريبية ،وك��ذل��ك �أن��ه��وا بتميز كافة
التكليفات املطلوبة من الربنامج بعد حتكيمها ،وقد
ح�صلوا على �شهادة اجتياز الربنامج من جامعة امللك
�سعود ،وكذلك من هيئة �سيدا الربيطانية ،مقد ًما �شكره
وتقديره ملعايل مدير اجلامعة ملتابعته امل�ستمرة وتوجيهه
الدائم جلودة العمل ،كما قدم ال�شكر والتقدير للم�شرف
على عمادة تطوير املهارات الدكتور ع��ادل بن �سعيد
با�شطح والعاملني يف العمادة على هذا اجلهد الطيب
والتميز.
م�صادر غري تقليدية
ثم �ألقى امل�شرف على عمادة تطوير املهارات الدكتور
عادل با�شطح كلمة قال فيها« :ترتبط مفاهيم التعليم
بتغريات العوامل امل��ؤث��رة يف املجتمع من تطور تقني
وترجمة م�ستمرة للأبحاث العلمية والتطبيقية املتعلقة
مبفاهيم ونظريات التعليم والتعلم».
و�أ���ض��اف�« :أن احل��اج��ة م�ستمرة لتطوير املناهج
الدرا�سية وامل��ق��ررات النظرية والعملية ،وا�ستخدام
التقنية احلديثة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شتى مراحلها،
ف�أ�صبح املتعلم يجد م�صادر كثرية غري تقليدية يعتمد
عليها يف التعلم ،مما جعل الأمناط التعليمية التقليدية
غري قادرة على مواجهة متطلبات هذه التطورات».
و�أك���د الدكتور با�شطح �أن دور الأ���س��ت��اذ اجلامعي
وم�س�ؤولياته من التعليم تعدى �إىل امل�ساهمة يف �صقل
�شخ�صية املتعلم وامل�ساهمة معه يف حتقيق �أه��داف
ريا �إىل �أن اهتمام جامعة امللك �سعود بع�ضو
املجتمع ،م�ش ً
هيئة التدري�س هي ا�ستجابة لهذه املتغريات ،وحر�ص
اجلامعة على �أن يكون للأ�ستاذ اجلامعي دور فعال يف

د.باشطح :ترتبط مفاهيم التعليم بتغيرات العوامل المؤثرة
في المجتمع من تطور وترجمة لألبحاث العلمية
تطوير اجلامعة و�صياغة براجمها وج��ودة خمرجاتها
على ال�صعيدين املحلي والعاملي.
من �أهم الربامج
وع��ن برنامج �أع�ضاء هيئة التدري�س اجل��دد قال
امل�شرف على عمادة تطوير امل��ه��ارات�« :إن الربنامج
يعد من �أهم الربامج التي تنظمها اجلامعات العاملية
املعروفة يف م�سار التطوير املهني لع�ضو هيئة التدري�س،
والأثر الكبري يف ا�ستمرارية الأداء املتميز والدور الفعال
الذي يقوم به �أع�ضاء هيئة التدري�س يف العملية التعليمية
اجلامعية وتنوع وثراء منتجاتهم العلمية».
و�أ�ضاف�« :إن اهتمام عمادة تطوير املهارات بتنظيم
ه��ذا ال�برن��ام��ج ج��اء لتطوير م��ه��ارات �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س اجلدد وفق املعايري املتبعة عامل ًيا ،ومت اعتماده
من م�ؤ�س�سة  SEDAك�أحد �أهم املنظمات الربيطانية
املتخ�ص�صة يف التطوير املهني للأ�ستاذ اجلامعي .ولن
ترتدد العمادة يف تطوير هذا الربنامج مبا بتوافق مع
ر�ؤي��ة اجلامعة يف الريادة م�ستمدة الدعم الكامل من
�إدارة اجلامعة متمثلة يف وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير».
تفعيل املفاهيم
ثم �ألقى مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر كلمة �أكد
فيها معاليه حر�ص حكومة خادم احلرمني ال�شريفني –
حفظه اهلل -على رعاية ودعم التعليم حتى غدا التعليم
والتدريب يف اململكة متميزاً وركيزة رئي�سة لال�ستثمار
والتنمية الب�شرية من خالل اجلهد الد�ؤوب الذي تقوم
به وزارة التعليم لتطوير التعليم واالرتقاء به �إىل �أعلى
امل�ستويات ومواكبة االنفجار املعريف واالنفتاح على
العامل الذي يتطلب جهدًا �أكرب لت�ضافر اجلهود ل�صنع
طالب متميز يتحمل م�س�ؤولية النهو�ض بوطنه ،و�أ�ضاف:
«�إن امل�ؤ�س�سة التعليمية يف التعليم العايل مل تعد تقليدية
ينح�صر دوره��ا بني طرفني �أحدهما يتحدث والآخ��ر
ي�ستمع ،بل جت��اوزت ذل��ك ف�أطلقت مفهوم امل�شاركة
بني الطرفني والتفاعل الإيجابي بينهما داخل القاعة
وخارجها ،مع تفعيل مفاهيم احلوار والبحث والإبداع
واالبتكار.

د .عسيري :الجامعة تنتظر منكم الكثير
ومبنا�سبةافتتاح ال��دورة الت�أ�سي�سة
احلادية ع�شرة لأع�ضاء هيئة التدري�س
اجلدد ّ
وجه وكيل اجلامعة للتخطيط
وال �ت �ط��وي��ر ال��دك �ت��ور ي��و� �س��ف ع���س�يري
ر�� �س ��ال ��ة �إىل ج �م �ي��ع �أع � �� � �ض ��اء ه�ي�ئ��ة
التدري�س اجل��دد امل�شاركني يف ال��دورة،
أ�ك��د فيها �أن اجل��ام�ع��ة تنتظر الكثري
منهم ،و�أنهم �شركاء يف النجاح ،ودورهم

أ���س��ا��س��ي يف دع��م احل ��راك ال�ت�ط��وي��ري
ل�ل�ج��ام�ع��ة م ��ن خ �ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��م يف
املبادرات وامل�شروعات التطويرية.
وق � ��دم د .ع �� �س�يري ع��ر� �ض� ً�ا �أو� �ض��ح
ف�ي��ه �أن ال�ت�ط��وي��ر واجل� ��ودة م�س�ؤولية
م �� �ش�ت�رك��ة ،حم� � � ً
�ددا ا إلجن � � � ��ازات ال �ت��ي
حتققت يف اجلامعة حتى الآن يف هذا
امل �ج ��ال ،وال �ط �م��وح امل�ن�ت�ظ��ر حتقيقه

خ�لال العام اجلامعي احل��ايل ،م� ً
ؤكدا
أ�ه �م �ي��ة م �� �ش��ارك��ة �أع �� �ض ��اء ال �ت��دري ����س
اجلدد يف حتقيق التطلعات يف جمال
التطوير واجلودةً ،
ذاكرا �أن دور �أع�ضاء
ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري �� ��س ي �ت �خ �ط��ى اجل��ان��ب
التدري�سي والبحثي ،ويرتقي للإ�سهام
يف دع��م احل��راك التطويري للجامعة
يف خمتلف املجاالت.

و�شدّد معاليه على �أن النجاح والنماء يعلو ويتحقق �إذا
متت العناية به ،ولن يكون ذلك مبن�أى عن ع�ضو هيئة
التدري�س الذي يعد �أهم حماور هذه العملية والركيزة
الأ�سا�سية يف امل�سرية التعليمية.
تدريب وتطوير
و�أك ّد الدكتور العمر �أنّ �إدارة اجلامعة حر�صت على
االجت��اه للتدريب والتطوير امل�ستمر لكافة العاملني
وخا�صة �أع�����ض��اء هيئة التدري�س ليتمكنوا م��ن �أداء
�أدوارهم املنوطة بهم مما يحقق مفهوم اجلودة النوعية
واجلودة ال�شاملة يف املخرجات التعليمية.
و�أ�شاد معايل املدير بالدور الفاعل لعمادة تطوير
امل��ه��ارات منذ ن�ش�أتها على تطوير م��ه��ارات من�سوبي
اجلامعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب
و�إك�سابهم املعارف واخل�برات واملهارات الالزمة التي
ت�ؤهلهم لتبو ؤ� مكانة مهنية مرموقة ومناف�سة حملية
و�إقليمية ،متبعة يف ذلك املعايري الدولية والإقليمية
املوجودة مبراكز التدريب يف اجلامعات العاملية.
�أهم الربامج
و�أو���ض��ح الدكتور العمر �أن ب��رام��ج �أع�ضاء هيئة
التدري�س اجلدد من �أهم الربامج التي تنظمها اجلامعات
العاملية املرموقة يف م�سار التنمية املهنية لع�ضو هيئة
التدري�س ،وما لهذه الربامج من �أبلغ الأثر يف ا�ستمرار
الأداء املتميز لع�ضو هيئة التدري�س يف العملية التعليمية.
و�أع��رب مدير اجلامعة عن �سعادته الغامرة وفخره
الكبري بتخرج عدد من زمالئه من �أع�ضاء وع�ضوات
هيئة التدري�س من برنامج تهيئة �أع�ضاء هيئة التدري�س
اجل���دد ،وق���دم لهم التحية والتقدير على حر�صهم
و�إمتامهم جلميع املهام املكلفني بها ،كما دعا معاليه
جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد لالن�ضمام للربنامج
واالل��ت��زام بتكليفاته ليتمكنوا م��ن تطوير مهاراتهم
التدري�سية ،والذي بدوره �سينعك�س على دعم جمتمعنا
ورفده بخريج متميز ذي �شخ�صية ريادية مبادرة وقادرة
على التطور امل�ستمر� ،صانعة للمعرفة ق���ادرة على
التناف�س يف �سوق العمل.
واختتم معايل مدير اجلامعة كلمته بال�شكر حلكومة
خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني على
دعمهما امل�ستمر جلامعة امللك �سعود ،وكذلك ال�شكر
ملعايل وزير التعليم لكل ما يبذله للجامعة والتعليم من
دعم وم�ساندة ،كما قدم ال�شكر لتطوير املهارات على
اجلهود امل�شكورة يف تنظيم هذا الربنامج.
بعد ذلك قام معايل مدير اجلامعة بت�سليم �أع�ضاء
هيئة التدري�س اجل��دد احلا�صلني على �شهادة �إمت��ام
الربنامج وتكليفاته املطلوبة ،ومتنى الدكتور العمر لهم
التوفيق والنجاح.
وباملقابل �سلمت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة �إينا�س العي�سى ع�ضوات هيئة التدري�س اجلدد
احلا�صالت على �شهادة �إمتام الربنامج وتكليفاته.
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

برامج بال برامج للتطوع وخدمة المجتمع
تركز جامعتنا على التميز يف الأ�ضالع الثالثة ،التعليم والبحث
العلمي وخدمة املجتمع ،ولكن تتتفاوت الن�سب يف كل �ضلع ,بل �أكاد
�أزعم �أن هناك من يظن �أن بع�ض �أق�سام اجلامعة لي�س لديها �أي
برامج خلدمة املجتمع �أو امل�شاركة يف الأيام العاملية ،وعلى ر�أ�سها
اليوم العاملي للتطوع والذي نحتفي به هذا الأ�سبوع .
ويدرك املتابع الإعالمي �صعوبة تلم�س ور�صد م�شاركات الأق�سام
يف خدمة املجتمع ،ويعود ال�سبب �أن هذه اخلدمة غري منتظمة
ورمبا تقدم يف عام وحتجب يف �أعوام عديدة.
ه��ذا الغياب الوا�ضح يف التن�سيق ب�ين الأق�����س��ام ورمب��ا �إدارة
العالقات العامة �أو الر�سالة وبقية املن�صات الإعالمية يجعل هذه
امل�شاركات ال تتجاوز حدود املنا�سبة وحدود الق�سم.
ولعلي �أ�شارك الكثري من الزمالء ذلك احللم بخارطة �سنوية
«رزنامة» مل�شاركات اجلامعة و�أق�سامها املختلفة وف ًقا لها ،وعندها
يكون لدينا رق��م حقيقي مب�شاركة ك��ل ق�سم يف ب��رام��ج خلدمة
املجتمع �أو م�شاركات يف الأي��ام العاملية ،وامل�شاركة يف االحتفاء
بالوطن يف يوم الوطن.
altayash@ksu.edu.sa

�أنانية الوقوف يف مواقف (!)15

«شؤون التدريس والموظفين» تلتقي منسوبي
القبول والتسجيل

كتب :مو�سى حدادي
ال��ت��ق��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون �أع�����ض��اء
هيئة التدري�س وامل��وظ��ف�ين ممثلة
ب��ع��م��ي��د ال��ع��م��ادة ال��دك��ت��ور �سعد
احل�سني ،ووكيل العمادة للتطوير
واجل��ودة الدكتور �سامل الرجيعي،
ونائب مدير �إدارة �ش�ؤون املوظفني

وثيقتك ..عالمتك
التجارية ..باآلداب

كتب :عبداهلل القحطاين
نظمت كلية الآداب الثالثاء
امل���ا����ض���ي حم���ا����ض���رة ب��ع��ن��وان
«وثيقتك ..عالمتك التجارية»،
�ألقاها الأ�ستاذ تركي الدوي�ش،
ال����ذي حت���دث ع��ن ك��ي��ف يرفع
ال���ط���ال���ب م���ن ق��ي��م��ة ع�لام��ت��ه
ال��ت��ج��اري��ة ،وال��ط��ري��ق��ة املثلى
يف ���ص��ي��اغ��ة �أه�����داف ال��ط��ال��ب
اجل��ام��ع��ي��ة ،وع���ن ر�ؤي����ة 2030
وال��ف��ر���ص ال��ت��ج��اري��ة وامل��ه��ن��ي��ة
والأكادميية .
ويف نهاية املحا�ضرة مت ت�سليم
ال�شهادات للح�ضور وال�سحب
على جوائز.

الأ�ستاذ حممد ال�شارقي ،ونائب
مدير �إدارة �أع�ضاء هيئة التدري�س
الأ���س��ت��اذ ت��رك��ي اخل��ط��اف ورئي�س
وح���دة التطوير الأ���س��ت��اذ مر�ضي
العنزي م ��ؤخ��راً مبن�سوبي عمادة
القبول والت�سجيل ،ممثلة بعميد
عمادة القبول والت�سجيل الدكتور

با�سل ال�سدحان وم���دراء ور�ؤ���س��اء
الأق�سام ،وذلك بقاعة االجتماعات
يف عمادة القبول والت�سجيل ،والذي
يعد �ضمن �سل�سلة لقاءات متعددة
�أط��ل��ق��ت��ه��ا ع��م��ادة ���ش���ؤون �أع�����ض��اء
هيئة التدري�س وامل��وظ��ف�ين خالل
هذا العام بهدف ا�ستمرار التعاون
القائم ب�ين ع��م��ادة ���ش��ؤون �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني وعمادات
وك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة والإج���اب���ة على
ا�ستف�سارات من�سوبيها ومناق�شة
جميع امل�ستجدات م��ن تنظيمات
وقرارات �إدارية.
و�أ���ش��ار ال��دك��ت��ور �سعد احل�سني
خ�لال كلمته يف اللقاء على ال��دور
اخل��دم��ي ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ال��ع��م��ادة
ملن�سوبي اجلامعة ،م�ؤكداً على �أن
العمادة تعمل وفقاً لأنظمة ولوائح
اخلدمة املدنية وال�ضوابط واملعايري
املعمول بها نظاماً.
تخلل اللقاء عر�ض مرئي مف�صل

التطعيم ضد األنفلونزا
الموسمية بالعلوم التطبيقية

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة
التطبيقية ممثلة بوكالة الكلية ل�ش�ؤون
ال��ع��ي��ادات وال��ت��دري��ب الإكلينيكي
وبالتعاون مع ق�سم مكافحة العدوى
باملدينة الطبية اجلامعية حملة تطعيم
الإنفلونزا املو�سمية ،وذلك يوم االثنني

1439/3/9هـ يف بهو كلية العلوم
الطبية التطبيقية جلميع من�سوبيها
من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
وال��ط�لاب ،وذل��ك حر�صاً من الكلية
على �سالمة جميع من�سوبيها ،حيث
القت احلملة �إقباالً من اجلميع.

عن الئحة تقييم الأداء الوظيفي
والدليل االر�شادي لها ،ومعرفة �آلية
التقييم ومن��وذج عن تقييم الأداء
الوظيفي.
ويف ختام اللقاء ُفتح باب النقا�ش
والإجابة على �أ�سئلة احل�ضور والتي
تركزت على مناق�شة امل�ستحقات
املالية� ،إ�ضاف ًة ملناق�شة الإج��راءات
الإدارية املتعلقة ب�إجازات املوظفني
قبل التعديل وب��ع��ده ،كما نوق�ش
خالل اللقاء �أ�سباب انتقال املوظفني
من العمادات �إىل الكليات وكيفية
احل���د م���ن ظ���اه���رة ال��ت���أخ��ر ل��دى
املوظفني �إ�ضافة �إىل الإج���راءات
املتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي.

مهارات البحث العلمي العاشر
من مركز الدراسات العلمية

ي�ستمر مركز بحوث الدرا�سات العلمية والطبية بالربامج التدريبية
لتعزيز ق��درات طالبات الدرا�سات العليا البحثية ويعلن عن حما�ضر
الأ�سبوع احلادي ع�شر �ضمن برنامج «مهارات البحث العلمي العا�شر» يوم
ٍ
غد االثنني حما�ضرة بعنوان «حتليل البيانات وتف�سري املعطيات» تلقيها
الدكتورة �سعاد الديحان من ق�سم الكيمياء احليوية كلية العلوم من ال�ساعة
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صرف مكافآت طالب
وطالبات الجامعة
ب��د�أت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل الأرب��ع��اء املا�ضي يف �صرف
املكاف�آت وبدل الإعاقة للطالب والطالبات املنتظمني بالف�صل الدرا�سي
الأول لعام 1439/1438هـ ،وذلك عن �شهر �صفر ،وقد جتاوز مبلغ
املكاف�آت  38مليون ريال� ،صرح بذلك عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل
الدكتور با�سل ال�سدحان.

«العلوم» تطرح أربع مسابقات
علمية طالبية
مبنا�سبة احتفال كلية العلوم مبرور �ستني عاماً
على �إن�شائها ،وبالتزامن مع اجتماع
ع���م���داء ووك��ل��اء ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم
باململكة ،وحتقيقاً ل��دور الكلية
يف ن�شر الوعي ب��دور العلوم يف
احلياةّ ،
تنظم الكلية «معر�ض
ا�ستك�شاف العلوم» م�صحوباً بعدد
من الفعاليات العلمية والثقافية
يف البهو الرئي�س للجامعة بفرعيها
ال��رج��ايل وال��ن�����س��ائ��ي ،وذل���ك خ�لال
الفرتة 1439/5/22 – 18هـ.
و�سي�صاحب �إقامة هذه املعر�ض
ع��دد م��ن الأن�شطة والفعاليات
املتمثلة يف املحا�ضرات الثقافية
وال���ع���رو����ض ال��ع��ل��م��ي��ة ال�شيقة
والأف�ل�ام الوثائقية ،بالإ�ضافة

لطرح �أرب���ع م�سابقات علمية خم�ص�صة لطالب
وطالبات اجلامعة ،وهي م�سابقة «اخرتاع املنجنيق
الإلكرتوين� ،أجمل ت�صميم فني للروبوت الب�شري
� ،Humanoidأف�ضل ق�صة من �أدب اخليال
العلمي ،م�سابقة تطبيقات الهواتف الذكية».
ول�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى ال�����ش��روط وامل��ع��ل��وم��ات
واجل��وائ��ز «مت ط��رح  12ج��ائ��زة مالية» هذه
امل�سابقات العلمية الطالبية يرجى الرجوع
�إىل املوقع الإلكرتوين لكلية العلوم.
�صرح بذلك لر�سالة اجلامعة
وك��ي��ل كلية ال��ع��ل��وم للتطوير
واجل������ودة وامل�����ش��رف على
وح��دة املتاحف واملعار�ض
العلمية بالكلية ال��دك��ت��ور
عبداهلل ال�ضويان.

