
الدكتور  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل  افتتح 

بدران العمر االثنني املا�ضي برنامج الدورة 

هيئة  الأع�ضاء  ع�ضرة  احلادية  التاأ�ضي�ضية 

اجلامعة  وك��اء  بح�ضور  اجل��دد،  التدري�س 

امل�ضاندة  وال��ع��م��ادات  ال��ك��ل��ي��ات  وع��م��داء 

واأع�ضاء هيئة التدري�س.

كلمته  خ��ال  العمر  ال��دك��ت��ور  واأو���ض��ح   

هيئة  اأع�ضاء  برامج  اأن  ال��دورة  افتتاح  يف 

التي  ال��رام��ج  اأه���م  م��ن  اجل���دد  التدري�س 

يف  امل��رم��وق��ة  العاملية  اجل��ام��ع��ات  تنظمها 

م�ضار التنمية املهنية لع�ضو هيئة التدري�س، 

وما لهذه الرامج من اأبلغ االأثر يف ا�ضتمرار 

يف  التدري�س  هيئة  لع�ضو  املتميز  االأداء 

العملية التعليمية.

يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  »اإن  واأ���ض��اف: 

ينح�ضر  تقليدية  تعد  مل  ال��ع��ايل  التعليم 

دورها بني طرفني اأحدهما يتحدث واالآخر 

مفهوم  فاأطلقت  ذلك  بل جتاوزت  ي�ضتمع، 

االإيجابي  والتفاعل  الطرفني  بني  امل�ضاركة 

تفعيل  مع  وخارجها  القاعة  داخ��ل  بينهما 

مفاهيم احلوار والبحث واالإبداع واالبتكار.

و�ضّدد معاليه على اأن النجاح والنماء يعلو 

ويتحقق اإذا متت العناية به.

الفاعل  ب��ال��دور  امل��دي��ر  معايل  واأ���ض��اد 

ن�ضاأتها  م��ن��ذ  امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ل��ع��م��ادة 

اجلامعة  من�ضوبي  م��ه��ارات  تطوير  على 

واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�����ض��اء  م��ن 

واخل��رات  املعارف  واإك�ضابهم  والطاب 

واملهارات الازمة التي توؤهلهم لتبووؤ مكانة 

مهنية مرموقة ومناف�ضة حملية واإقليمية، 

متبعة يف ذلك املعايري الدولية واالإقليمية 

اجلامعات  يف  التدريب  مبراكز  املوجودة 

العاملية.

تفا�صيل �ص23

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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حــوار.. بــحث.. إبــداع.. وابــتكار
خالل افتتاحه دورة اأع�ساء هيئة  التدري�س اجلدد.. د. العمر: امل�ؤ�س�سة التعليمية

كتب: ر�صوان بكري

يف اإجناز بحثي متميز حدد العامل ال�ضعودي والباحث 

الدكتور عبدالعزيز بن نا�ضر املانع بدقة طريق هروب 

ال�ضاعر »اأبي الطيب املتنبي«، من الف�ضطاط يف م�ضر 

النقاد  ع��ّده  ال��ذي  الهروب  وهو  بالعراق،  الكوفة  اإىل 

االأ�ضهر يف التاريخ العربي ل�ضاعر العربية الكبري املتنبي. 

كما ميكن اأن يو�ضف هذا الهروب ب�»الهروب ال�ضيا�ضي« 

املثري ل�ضخ�ضية �ضاجة �ضاخبة يف التاريخ العربي، هذا 

االإجناز الذي حققه اأحد علماء اللغة واالأدب يف اململكة 

بعد  املانع، جاء  الدكتور عبدالعزيز  ال�ضعودية،  العربية 

1155 عاماً من هروب املتنبي من الف�ضطاط، يف زمن 
كافور االإخ�ضيدي، اإىل م�ضقط راأ�ضه الكوفة.

تفا�صيل �ص11

كرسي المانع 
يصدر »على 

خطى المتنبي« 

»فخر التطوع« مشاركًا بـ
كتب: فراج ال�صمري

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 

د.بدران العمر ينظم مركز الطاب ذوي 

االإعاقة ممثًا بالنادي الطابي اخلمي�س 

الثالث،  الرتويحي  اإرادة  مهرجان  املقبل 

لاإعاقة  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  وذل��ك 

م�ضابقات  املهرجان  ويت�ضمن  2017م، 
وعرو�ضاً للمواهب و فقرات اإن�ضادية.

مركز  يف  �ضيقام  املهرجان  ب��اأن  علماً 

4 ع�ضراً  ال�ضاعة  من  الرئي�ضي  اجلامعة 

وحتى ال�9 م�ضاًء.

»كليكلرز«.. لتوفير 
بيئة تعليمية 

تفاعلية محفزة

إنجاز.. بمدينة 
الطالبات

التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل  اأك��د 

االإ�ضرافية  اللجنة  ورئي�س  واالأك��ادمي��ي��ة 

التعليمية،  العملية  تطوير  م�ضروع  على 

الدكتور عبدالعزيز العثمان، �ضعي اجلامعة 

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  م��ن  وبتوجيهات 

تعليم مميز  لتقدمي  العمر،  بدران  الدكتور 

واإيجاد بيئة تعليمية تفاعلية حمفزة للتعلم، 

ي�ضارك فيها ع�ضو هيئة التدري�س وطابه 

التحفيز  بني  واجلمع  املعرفة  اكت�ضاب  يف 

خال  من  الدرا�ضية،  القاعات  يف  واملتعة 

يف  امل�ضتخدمة  واالأ�ضاليب  الطرق  تطوير 

التعلم  على  والطالبات  الطاب  م�ضاعدة 

مما  اأدائ��ه��م  لتطوير  التقنية  با�ضتخدام 

ي�ضهم يف دفع العملية التعليمية نحو النجاح 

والتميز.                     تفا�صيل �ص20

كتبت: هوازن كتبي

للطالبات  اجلامعية  املدينة  تنظم 

اأي��ام متتالية  ومل��دة ثاثة  االأح��د،  اليوم 

»اإجن��از«  حتت عنوان  ومعر�س  ملتقى 

ب�ضواعدنا«،  نبنيها  وط��ن  »اإجن����ازات 

ت�ضتعر�س فيه ما مت اإجنازه من م�ضاريع 

ونتاج علمي واأكادميي.   تفا�صيل �ص2

الطائرة الشاطئية 
تطل من جديد

تقيم وكالة عمادة �ضوؤون الطاب لل�ضوؤون 

اإدارة الرامج واالأندية  الريا�ضية ممثلة يف 

ال�ضاطئية،  الطائرة  كرة  بطولة  الريا�ضية 

وذلك يوم غد االثنني والثاثاء.

تفا�صيل �ص 21

03

د�ضنت عمادة ال�ضنة االأوىل امل�ضرتكة اخلطة اال�ضرتاتيجية »2017-

باليوم  االحتفال  مع  وتزامًنا  العمادة  من�ضوبي  بح�ضور  وذلك   ،»2020
العاملي للجودة للعام 2017م. واأكد وكيل جامعة امللك �ضعود للتخطيط 

والتطوير الدكتور يو�ضف ع�ضريي على الدور الكبري الذي تقوم به عمادة 

واإك�ضابهم  اجلامعية  للحياة  الطاب  تهيئة  يف  امل�ضرتكة  االأوىل  ال�ضنة 

املهارات التي يحتاجونها يف حياتهم اجلامعية.           تفا�صيل �ص 5

»األولى المشتركة« تدشن الخطة 
االستراتيجية 2020

مهرجان »إرادة«.. 
5722الخميس



كتبت: العنود ال�صالح 

االجتماعي  الثقايف  النادي  اأق��ام 

فعاليتني  م���ؤخ��راً  ال�صيدلة  بكلية 

احل�صارات«  يف  »ال�صيدلة  بعن�ان 

و»ي�������م ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا«. ه��دف��ت 

م�����ص��ت���ى  رف����ع  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ت��ان 

وع��راق��ة  ب��ت��اري��خ  الطالبات  ثقافة 

ال�����ص��ي��دل��ة، وع��ر���ض تط�ر  م��ه��ن��ة 

الع�ص�ر،  مر  على  ال�صيدلة  مهنة 

باالإ�صافة اإىل عر�ض الأقدم االأجهزة 

وتط�رها واأحدث االأجهزة. 

وح�صارة  تاريخ  ا�صتعرا�ض  ومت 

يف  وت��ط���ره��ا  واالأج��ه��زة  ال�صيدلة 

ال��ن��ادي  مل�����ص���ؤول��ة  متميز  تنظيم 

وطالبات  االأحمدي  هدى  االأ�صتاذة 

النادي الثقايف االجتماعي.

�صمن فعاليات الدورة التاأ�صي�صية 

احل���ادي���ة ع�����ص��رة الأع�����ص��اء هيئة 

ع��م��ادة  تنظمها  وال��ت��ي  ال��ت��دري�����ض 

تط�ير املهارات، األقى عميد البحث 

احلميزي  خ��ال��د  ال��دك��ت���ر  العلمي 

حم��ا���ص��رة ع���ن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

هيئة  الأع�صاء  واأهميته  باجلامعة 

تطرق  كما  وال��ب��اح��ث��ني،  التدري�ض 

د.احل��م��ي��زي ل��رام��ج ال��دع��م التي 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  ت��ق��دم��ه��ا 

اأب��رز  م��صحاً  امل�صاندة،  وال��رام��ج 

االإجنازات البحثية يف اجلامعة على 

مدى ال�صن�ات املا�صية.

 ب��ع��د ذل���ك األ��ق��ى وك��ي��ل ع��م��ادة 

الفنية  ل��ل�����ص���ؤون  العلمي  ال��ب��ح��ث 

العلي�ي رئي�ض  الدكت�ر عبداحلميد 

برنامج  ع��ل��ى  االإ���ص��راف��ي��ة  اللجنة 

دعم  برنامج  عن  حما�صرة  »رائ��د« 

اأع�صاء هيئة التدري�ض اجلدد، تناول 

و�ص�ابطه  الرنامج  اأه���داف  فيها 

التدري�ض  هيئة  لع�ص�  واأه��م��ي��ت��ه 

اجل����دي����د، ك��م��ا ت���ط���رق ل�����ص��روط 

يف  االل��ت��ح��اق  و���ص���اب��ط  الت�صجيل 

التنفيذية  واالج�����راءات  ال��رن��ام��ج 

تقييم  معايري  اأهم  و  البحث  لقب�ل 

يف  البحثية  امل�صروعات  مقرتحات 

اأعداد  وا�صتعر�ض  »رائ��د«،  برنامج 

بلغت  والتي  العام  لهذا  املتقدمني 

65 طلًبا للدعم.
ويف نهاية املحا�صرة اأجاب عميد 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ووك��ي��ل ال��ع��م��ادة 

على  الفنية  لل�ص�ؤون  العلمي  للبحث 

هيئة  اع�صاء  وا�صتف�صارات  اأ�صئلة 

التدري�ض اجلدد.

الفعاليات  ل�صل�صلة  ان��ط��اق��اً 

التقنيات  يف  ال�����ص��ه��ري��ة  العلمية 

امللك  معهد  يقيمها  التي  املتقدمة 

املعهد  اأق��ام  النان�،  لتقنية  عبداهلل 

مب�صاركة نادي النان� الطابي ور�صة 

وتطبيقاتها  النان�  تقنية  عن  عمل 

واالأبحاث امل�صتجدة يف ذلك، �صارك 

فيها كل من الدكت�ر حممد املعيقلي 

للعل�م  عبدالعزيز  امللك  مدينة  من 

من  بات�  خالد  والدكت�ر  والتقنية، 

النان�،  لتقنية  عبداهلل  امللك  معهد 

املعهد  حم��ا���ص��رات  بقاعة  وذل���ك 

بالدوراالأر�صي بكلية العل�م م�ؤخراً.

برتحيب  ال���ر���ص��ة  ب����داأت  وق���د 

امل�صرف العام على املعهد باحل�ص�ر 

ودع�تهما  باملحا�صرين  والتعريف 

الدكت�ر  عر�ض  حيث  لعر�صهما، 

تغيري  عن  عر�صاً  املعيقلي  حممد 

احلياة،  لنمط  النان�  تقنية  عل�م 

بات�   خالد  الدكت�ر  عر�ض  وكذلك 

اخل�����ص��ائ�����ض ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ل��ل��م���اد 

النان�ية املمغنطة.

اأع�صاء  من  عدد  ال�ر�صة  ح�صر 

باجلامعة  والطلبة  التدري�ض  هيئة 

داخل  من  النان�  بتقنية  واملهتمني 

اإىل  باالإ�صافة  وخارجها،  اجلامعة 

اأو�صح  وقد  املعهد.  وباحثي  وك��اء 

امل�صرف العام على املعهد باأن تنظيم 

املعهد  حر�ض  ي���ؤك��د  ال�ر�صة  ه��ذه 

التميز  ن��ح���  روؤي���ت���ه  حتقيق  ع��ل��ى 

والريادة يف اأبحاث تقنية النان�، كما 

نح�  املعهد  خطى  �صمن  تاأتي  اأنها 

يف  بحثية  وتعاونات  �صراكات  بناء 

النان�  تقنية  وتط�ير  تطبيق  جمال 

اخلطة  اأه����داف  حتقيق  ك��اأ���ص��ب��اب 

اال�صرتاتيجية للمعهد.

إنجاز.. بمدينة الطالبات

كتبت: هوازن كتبي

ت��ن��ظ��م امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

ومل��دة  االأح����د،  ال��ي���م  للطالبات 

ثاثة اأيام متتالية ملتقى ومعر�ض 

على  الثالثة  دورت���ه  يف  »اإجن���از« 

»اإجن���ازات  عن�ان  ال��ت���ايل حتت 

وط�����ن ن��ب��ن��ي��ه��ا ب�������ص����اع���دن���ا«، 

اإجن��ازه من  ت�صتعر�ض فيه ما مت 

م�صاريع ونتاج علمي واأكادميي.

رائ��دة  من�صة  امللتقى  ويعتر 

ل���اأك���ادمي���ي���ات وامل��ن�����ص���ب��ات 

وال����ط����ال����ب����ات ل��ل��ب��ح��ث ح����ل 

وحتديات  احلا�صر  م�صتجدات 

امل�صتقبل بهدف تعزيز االإنتاجية، 

حيث يعد حراكاً حتفيزياً لتط�ير 

يعك�ض  كما  م��ه��ارات��ه��ن،  واإب����راز 

ه���ذا ال��ل��ق��اء اجل��ه���د امل��ب��ذول��ة 

باأق�صامها  اجلامعة  نفذتها  التي 

وك��ل��ي��ات��ه��ا وع��م��ادات��ه��ا امل��ت��ع��ددة 

اال�صرتاتيجية  االأهداف  لتحقيق 

امل������ص���ع��ة يف ال��ب��ن��اء امل��ع��ريف 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����ص��ني اجل����دة 

االإداري  االأداء  وت����ط�����ي����ر 

واالأكادميي.

معر�ض  امل��ل��ت��ق��ى  وي�����ص��اح��ب 

ت��ع��ري��ف��ي مب�����ص��ارك��ة ال��ك��ل��ي��ات 

واجلهات  امل�صاندة  وال��ع��م��ادات 

اأي��ام  لثاثة  وي�صتمر  اخلدمية، 

قادمة.

  

انخفاض وفيات الحوادث
 اأعلنت وزارة النقل 

انخفا�ض ملح�ظ  عن 

عن  الناجمة  لل�فيات 

ح�����ادث ال�����ص��ري على 

امل��م��ل��ك��ة  ال���ط���رق يف 

خ���ال ���ص��ه��ر اأك��ت���ب��ر 

الرغم  على  امل��ا���ص��ي 

من زيادة عدد احل�ادث، مقارنة مبت��صط ال�فيات امل�صجل خال 

و�صبتمر«،  واأغ�صط�ض  »ي�لي�  احل��ايل  العام  من  الثالث  الربع 

وحتى  العام  مطلع  منذ  الطرق  ح���ادث  وفيات  عدد  اأن  كا�صفة 

نهاية �صهر اأكت�بر بلغ 1.864 وفاة، يف حني �صجل عدد االإ�صابات 

انخفا�صاً مقارنة ب�صهر �صبتمر، غري اأنه ما زال مرتفعاً مقارنة 

باملت��صط امل�صجل يف �صهري ي�لي� واأغ�صط�ض ال�صابقني.

ال ضريبة على »الصّراف«
ن����ف����ت ه��ي��ئ��ة 

ال���زك���اة وال��دخ��ل 

املتداولة  االأخبار 

ع����ن اح��ت�����ص��اب 

 %  5 م�����ب�����ل�����غ 

قيمة  ك�����ص��ري��ب��ة 

م�������ص���اف���ة ع��ن��د 

من  مبلغ  �صحب 

جهاز �صراف اآيل 

عر  الهيئة  اأعلنت  ح�صبما  وذل��ك  به،  امل�صجل  البنك  من  لي�ض 

ح�صابها الر�صمي يف م�قع ت�يرت.

توطين الذهب
العمل  وزارة  تبداأ 

والتنمية االجتماعية 

ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال����ي�����م 

ن�صاط  ت�طني  ق��رار 

الذهب واملج�هرات، 

وذلك يف اإطار تفعيل 

وت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج 

باملناطق،  ال��ت���ط��ني 

وزارة  تتابعه  ال���ذي 

االجتماعية،  والتنمية  العمل  ووزارة  املناطق،  واإمارات  الداخلية، 

التجارة  ووزارة  وال��ق��روي��ة،  البلدية  ال�����ص���ؤون  وزارة  مب�صاركة 

�صمن  للج�ازات،  العامة  واملديرية  العام،  واالأم��ن  واال�صتثمار، 

ال�صادرة يف وقت �صابق، لتمكني امل�اطنني من  الت�طني  قرارات 

فر�ض العمل.
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وطني

وطني

مشاركة »البحث العلمي« بالدورة التأسيسية 
ألعضاء هيئة التدريس

»تقنية النانو« ينظم فعاليته العلمية الشهرية

»الصيدلة في الحضارات« و»يوم التكنولوجيا« للطالبات

العلوم في رعاية األيتام
وخدمة  التدريب  وحدة  نظمت 

مع  تزامناً  العل�م  بكلية  املجتمع 

الي�م العاملي للطفل والذي ي�افق 

فعالية  ع��ام  ك��ل  م��ن  ن�فمر   20
تعليمية ترفيهية يف دار احل�صانة 

بحي  االأيتام  لرعاية  االجتماعية 

علي�صة.  

ب��رن��اجم��اً  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت�صمنت 

يحت�ي  ه��ادف��اً  ترفيهياً  تعليمياً 

على جتارب علمية حي�ية واأركان 

ترفيهية وم�صابقات الأطفال الدار، 

امل�صتهدفة  العمرية  الفئة  وكانت 

من 8 �صن�ات اإىل 16 �صنة بهدف 

تعليمي  وخلق ج�  االأطفال  ترفيه 

عدة  تنظيم  مت  حيث  لهم،  مفيد 

اأركان تعليمية بجانب االأركان الرتفيهية منها ركن جتربة املطر، ونفخ البال�ن 

باالأدوات املنزلية، والر�صم على االأك�اب وتزيني الكيك ونح�ه، باالإ�صافة اإىل 

ركن امل�صابقات والهدايا الذي �صاحبه تفاعل كبري من االأطفال ومب�صاركة 

فت�ن  االأ�صتاذة  الكبي�صي،  ن���ره  االأ�صتاذة  من  كل  واأع�صائه  العمل  فريق 

اخللي�ي والطالبات نادين املغيليث، اإقبال الدو�صري، ميم�نة العتيبي، �صارة 

العنزي ورزان الراجحي وباإ�صراف من الدكت�رة اأ�صماء احلقيل.

األسبوع العالمي 
لريادة األعمال.. 

للمنسوبات 
كتبت: اأ�صماء املالكي 

مب��ن��ا���ص��ب��ة االأ����ص���ب����ع ال��ع��امل��ي 

امللك  معهد  نظم  االأعمال  لريادة 

االثنني  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  �صلمان 

املا�صي فعالية اإثرائية �صملت لقاًء 

ال�صابات  اإح��دى  فيه  ا�صت�صافت 

ال�صع�ديات للحديث عن جتربتها 

الريادي،  م�صروعها  تاأ�صي�ض  يف 

اأ�صا�صيات  اإىل جانب ور�صة عمل 

ري����ادة االأع���م���ال  وذل����ك مببنى 

امل�ؤمترات.

ال�صاعة  من  الرنامج  ا�صتمر 

ال�احدة حتى الثالثة بعد الظهر، 

لطيفة  ال�صيفة  ا�صتهلت  حيث 

»يت�ق«  م�صروع  م�ؤ�ص�صة  ال�عان 

بداياتها  ع��ن  ب��احل��دي��ث  ال��ل��ق��اء 

كرائدة اأعمال �صع�دية، وعر�صت 

لت�صل  بالعقبات  املليئة  رحلتها 

القه�ة  م�����ص��روع  ي��ت���ق،  الإط���اق 

وذكرت  حت�صريها،  واآلة  العربية 

فكرتها  ا�صتلهمت  اأنها  ال�عان 

ال�قت  يف  �صخ�صية  معاناة  م��ن 

القه�ة  �صنع  فيه  تتقن  مل  ال��ذي 

العربية باملنزل.

اإينا�ض  االأ�صتاذة  قدمت  فيما   

املقحم بعد ذلك ور�صة عمل التي 

تناولت فيها جمم�عة من املعارف 

املهمة لريادة االأعمال كع�امل من� 

لظه�ر  الداعمة  الع�امل  الريادة، 

خ�صائ�صهم،  االأع����م����ال،  رواد 

اجلهات  فيهم،  املت�افرة  املهارات 

بني  مقارنة  واأي�صاً  لهم  الداعمة 

واأهمية  وال�ظيفي  احل��ر،  العمل 

ك��ل م��ن��ه��م��ا، واخ��ت��م��ت ال���ر���ص��ة 

بق�ص�ض جناح ملهمة. 

فريق استشاري من 
التطوير والجودة 

لتحليل السياسات 
التط�ير  عمادة  عميد  وافق 

واجل���������دة ال���دك���ت����ر ���ص��ال��ح 

فريق  ت�صكيل  على  الق�ص�مي 

ال��ع��م��ل اال���ص��ت�����ص��اري ل��درا���ص��ة 

واالإج���راءات  ال�صيا�صات  واق��ع 

باجلامعة برئا�صة وكيل العمادة 

ل�����ص���ؤون ال��ت��ط���ي��ر وع�����ص���ي��ة 

وكيلة العمادة للتط�ير واجل�دة 

وم�صاعدة  ال��ن�����ص��ائ��ي  ب��ال��ف��رع 

ال����ك���ي���ل���ة وم�������ص���رف وح����دة 

ونائب  واملقايي�ض  امل�ا�صفات 

م�����ص��رف امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

وم�صرف  اال�صت�صارية  للخطة 

واالإج���راءات  ال�صيا�صات  اإدارة 

من  واأع�صاء  ونائبته  باجلامعة 

واحلق�ق  االأعمال  اإدارة  كليات 

وال�صنة  ال�صيا�صية  وال��ع��ل���م 

االأوىل امل�صرتكة.

خصومات بمراكز بيع 
الكتب

تطلق الي�م وحتى نهاية الف�صل 

الطاب  �صندوق  اإدارة  احل���ايل 

مهرجان الكتاب املخف�ض ال�صاد�ض 

بخ�ص�مات %50 يف جميع مراكز 

لل�صندوق،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ك��ت��ب  ب��ي��ع 

وذلك لطاب وطالبات ومن�ص�بي 

اجلامعة من اأع�صاء هيئة التدري�ض 

وامل�ظفني.

يف  املهرجان  اإقامة  املقرر  ومن 

مركز بيع الكتب ال�اقع مببنى 17 

ومن�ص�بي  لطاب  االأر�صي  ال��دور 

مكتب  تخ�صي�ض  ومت  اجل��ام��ع��ة، 

15 مبنى 25 يف املدينة اجلامعية 
جانب  اإىل  واملن�ص�بات  للطالبات 

اأق�صام الطالبات ومركز كلية الطب 

مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي.

علوم األغذية 
تحتفل باليوم 
العالمي للتربة

عل�م  كلية  عميد  ب��رع��اي��ة 

االأغ���ذي���ة وال���زراع���ة ال��دك��ت���ر 

مع  وتزامناً  ال�صحيباين  نا�صر 

امل���اف��ق  للرتبة  ال��ع��امل��ي  ال��ي���م 

تنظم  2017م،  دي�����ص��م��ر   5
واالإع��ام��ي��ة  الثقافية  اللجنة 

املخترات  جلنة  م��ع  بالتعاون 

عل�م  بكلية  الرتبة  عل�م  بق�صم 

االأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ي���م عل�م 

الرتبة والذي يهدف اإيل اإقامة 

يعر�ض  الكلية  ببه�  م��ع��ر���ض 

واأن�صطة  واأج��ه��زة  املج�صمات 

الق�صم  وم��ن��ج��زات  ال���ط���اب 

مع  بالتعاون  والبحثية  العلمية 

ت�فر  وم���دى  ال�صركات  بع�ض 

والتدريبية  ال�ظيفية  الفر�ض 

للطاب والباحثني يف جماالت 

عل�م الرتبة.



كتبت: هوازن كتبي

ا�ستقبلت املدينة اجلامعية للطالبات بجامعة امللك 

�سعود موؤخًرا �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية ملياء بنت 

ماجد اآل �سعود، الأمني العام ملوؤ�س�سة الوليد للإن�سانية، 

واملجتمعية  الوطنية  امل��ب��ادرات  على  للطلع  وذل��ك 

كاأحد  ياأتي  والذي  املتخ�س�ص«،  التطوع  »فخر  لفريق 

ال�سرتاتيجية  خطتها  لتفعيل  اجلامعة  خم��رج��ات 

يف   2030 املباركة  للروؤية  وحتقيقاً  املجتمع  خلدمة 

الو�سول اإىل مليون متطوع.

 ويج�سد الفريق اهتمام املدينة اجلامعية والتزامها 

العمل  تعزيز  يف  ودوره��ا  الجتماعية  امل�سوؤولية  جتاه 

التطوع  واإبراز  ثقافة  ون�سر  ال��واح��د  الفريق  ب��روح 

من  احتياجاتها  و�سد  املجتمعات  تنمية  يف  دوره���ا 

العنا�سر التطوعية.

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  �سموها  ا�ستقبال  يف  وكان 

اأق�سام  وعميدة  العي�سى  اإينا�ص  الدكتورة  الطالبات 

القر�سي  مي�ساء  الدكتورة  الطبية  والدرا�سات  العلوم 

غزيل  ال��دك��ت��ورة  الإن�سانية  العلوم  اأق�سام  وعميدة 

العي�سى.

»فخر  بفريق  التعريف  باملعر�ص  اجلولة  وت�سمنت 

مكتب  اإ�سراف  حتت  يقع  ال��ذي  املتخ�س�ص  التطوع« 

واأو�سحت  �سعود،  امللك  بجامعة  املجتمعية  ال�سراكة 

الأ�ستاذة اأمل احلوا�ص مديرة مكتب ال�سراكة املجتمعية 

وامل�سرفة على الفريق ل�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 

حيث  �سنوات،  اأرب��ع  قبل  الفريق  انطلق  تاريخ  ملياء 

لأعمال  الكافية  اخلربة  الفريق  اأع�ساء  لدى  تكونت 

اأتاح  ما  اأع�سائه  تخ�س�سات  لتنوع  اإ�سافة  التطوع، 

م�ستوى  على  متخ�س�ص  تطوعي  فريق  ك��اأول  اإعلنه 

اململكة وحتقيق اأهدافه للروؤية والتميز يف بناء املجتمع 

طاقات  وا�ستثمار  املجتمعية  والف�سائل  القيم  ون�سر 

ال�سباب وخرباتهم خلدمة املجتمع انطلقاً من واجب 

وطني واجتماعي، اإىل جانب اأنه اأ�س�ص لثقافة جديدة 

�سنعت من التطوع قيمة مهنية عالية اجلودة.

ومتطوعة بع�سوية  متطوعاً   5722 الفريق  ي�سم 

الإداري���ة  والهيئة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  نخبة 

والطلب مبزيج متنوع يتيح التقارب وتبادل اخلربات 

بني الأع�ساء.

ويندرج حتت »فخر التطوع املتخ�س�ص« 14 فريقاً 

والت�سميم،  الإع���لم  »فريق  التخ�س�سات  مبختلف 

اإدارة الأعمال، حماية  اإدارة احل�سود،  الفريق الطبي، 

تنمية  والرتجمة،  اللغات  الهند�سي،  الفريق  البيئة، 

الأ�سرة والطفل والطوارئ وامل�سعفني«.

وتاأتي اآلية ت�سنيف املتطوعني اإىل ثلث جمموعات 

املهني  التخ�س�ص  الأكادميي،  للتخ�س�ص  تبًعا  رئي�سية 

واأي�ًسا التخ�س�ص املهارى.

علماً باأن معايل مدير اجلامع�ة الدكتور ب�دران العمر 

امل�تخ�س�ص  التطوع  فخر  فريق  تد�سني  ح�فل  افتتح 

للفرق، وذلك بح�سور عدد من  امل�جتمعية  واملبادرات 

للعمل  الداعمة  اجلهات  من  وبع�ص  اجلامعة  وك��لء 

التطوعي، يوم الثلثاء املوافق 21 نوفمرب 2017 يف 

�سعود،  امللك  بجامعة  للطالبات  اجلامعية  املدينة  بهو 

واأبدى اإعجابه الكبري باملتطوعني واأثنى على مبادرتهم 

خدمة  �سبيل  يف  العلمية  لتخ�س�ساتهم  وا�ستثمارهم 

الوطن واملجتمع.
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 الأول على م�ستوى اململكة

وفد من كلية الجبيل يزور عمادة البحث العلمي

زار وفد من كلية اجلبيل اجلامعية 

ممثًل مبدير كلية اجلبيل اجلامعية 

مركز  ومدير  الغامن  ماهر  الدكتور 

�سالح  ال��دك��ت��ور  بالكلية  الأب��ح��اث 

ال�سهري الأحد املا�سي وكالة عمادة 

البحثية  للكرا�سي  العلمي  البحث 

كان  حيث  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  بجامعة 

البحث  عمادة  وكيل  ا�ستقبالهم  يف 

الدكتور   البحثية  للكرا�سي  العلمي 

عبداحلميد العليوي.

 وقد اجتمع الوفد الزائر ووكيل 

للكرا�سي  العلمي  البحث  ع��م��ادة 

الإدارية  الوحدات  وروؤ�ساء  البحثية 

جتربة  على  ل��لط��لع  وذل��ك  فيها، 

ال��ب��ح��ث يف ج��ام��ع��ة امللك  ك��را���س��ي 

والأف���ك���ار  الآراء  وت���ب���ادل  ���س��ع��ود 

التعاون  اآلية  ومناق�سة  واملعلومات 

امل�����س��رتك ب��ني اجل��ه��ت��ني يف جم��ال 

كرا�سي البحث.

ب��ع��د ذل����ك ق����ام ال���وف���د ب��ج��ول��ة 

كرا�سي  م��ن  من���اذج  على  ل��لإط��لع 

البحث بداأها بزيارة لكر�سي الأمري 

متعب بن عبداهلل لأبحاث املوؤ�سرات 

بكلية  ال��ع��ظ��ام  له�سا�سة  احل��ي��وي��ة 

بنائب  ال��وف��د  التقى  حيث  العلوم، 

امل�سرف على الكر�سي الدكتور ماجد 

اآلية  عن  �سرًحا  قدم  ال��ذي  العقيل 

عمل الكر�سي واأهم اإجراءات الن�سر 

كما  العلمية،  امل��ج��لت  يف  العلمي 

الوفد على معامل وخمتربات  اطلع 

الكر�سي.

كر�سي  ال��وف��د  زار  ذل���ك  ب��ع��د 

لأبحاث  النجر�ص  فاطمة  الأم��رية 

الهند�سة،  بكلية  املتقدمة  الت�سنيع 

على  امل�سرف  ا�ستقبالهم  يف  وكان 

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ال��ك��ر���س��ي 

الأحمري واأع�ساء الفريق البحثي. 

وا�ستمع الوفد ل�سرح تف�سيلي عن 

الن�ساأة وحتى  الكر�سي منذ  جتربة 

الوقت احلايل وما مت اإجنازه خلل 

ور�ص  الوفد  زار  كما  الفرتة،  هذه 

اأهم  على  واطلع  الكر�سي  ومعامل 

الكر�سي،  لدى  املوجودة  التقنيات 

املتقدم  الت�سنيع  معهد  اأي�ًسا  وزار 

واطلع على اآلية العمل يف املعهد.

وق����ام ال���وف���د ب���زي���ارة ك��ر���س��ي 

لأبحاث  العمودي  حممد  ال�سيخ 

وا�ستمعوا  ال��زراع��ة  بكلية  امل��ي��اه 

الكر�سي  م�سرف  من  واٍف  ل�سرح 

عن  العذبة  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 

الرتجمة  الكر�سي يف جمال  جتربة 

والن�سر العلمي واآلية م�ساركة طلب 

التي  الأبحاث  يف  العليا  الدرا�سات 

ي�سرف عليها الكر�سي.

ملقر  بزيارة  الوفد اجلولة  واختتم 

وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي 

والتخطيط  العمارة  بكلية  البحثية 

واط���ل���ع ع��ل��ى ال���وح���دات الإداري�����ة 

واأب��رز  فيها  العمل  واآل��ي��ة  امل�ساندة 

اخلدمات املقدمة لكرا�سي البحث.

الجامعة تطلق »فخر التطوع« 
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»الحقوق« تستقبل طالب جامعة جون هوبكنز األمريكية

»العلوم الطبية التطبيقية« تحتفل باليوم العالمي للجودة

زار وف��د م��ن ط��اب ال��درا���س��ات 

الدولية  الدرا�سات  كلية  من  العليا 

هوبكنز  ج���ون  ب��ج��ام��ع��ة  امل��ت��ط��ورة 

والعلوم  احل��ق��وق  لكلية  الأمريكية 

ال�سيا�سية، وكان يف ا�ستقبالهم عميد 

ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق  كلية 

ووكيل  القحطاين،  مفلح  ال��دك��ت��ور 

والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية 

العلمي الدكتور عادل العبدالكرمي.

واطلع الوفد على عر�ض تف�سيلي 

ملا تقوم به الكلية من خدمات وجهود 

لطاب وطالبات الدرا�سات العليا. 

ح�سر اللقاء وكيل الكلية لل�سوؤون 

الأكادميية الدكتور عبداهلل الغامدي، 

ووكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور 

ق�سم  ورئي�ض  احلمودي،  عبدالعزيز 

القانون اخلا�ض الدكتور عثمان طالبي، 

ورئي�ض وحدة العاقات العامة الأ�ستاذ 

عادل العتيبي. ويف ختام الزيارة عرب 

الوفد عن �سعادتهم مبا �ساهدوه يف 

الكلية من خدمات وجتهيزات خا�سة 

العليا،  الدرا�سات  وطالبات  بطاب 

وتقديرهم  �سكرهم  عن  ع��ربوا  كما 

للكلية على ال�ستقبال.

الطبية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اح��ت��ف��ل��ت 

العاملي  اجل����ودة  ب��ي��وم  التطبيقية 

2017 مبدرج الكلية الرئي�سي وذلك 
1439ه�،  �سفر   20 اخلمي�ض  يوم 

العلوم  كلية  عميد  بح�سور  وذل��ك 

اآل  يزيد  الدكتور  التطبيقية  الطبية 

ال�سيخ ومن�سوبيها، حيث بداأ احلفل 

ثم  احلكيم  الذكر  من  كرمية  باآيات 

وتطورها  اجل��ودة  عن  فيلم  عر�ض 

احلياة،  جوانب  واأهميتها يف جميع 

للتطوير  الكلية  ل��وك��ي��ل  كلمة  ث��م 

عرب  رائدالعقيل،  واجلودة الدكتور 

يف  اجل��ودة  تطبيق  عن اأهمية  فيها 

التعليم وانعكا�ض ذلك ب�سكل اإيجابي 

التعليمية  امل��خ��رج��ات  ج���ودة  على 

للكلية ومتابعته ذلك ب�سكل م�ستمر 

التعليمية  الربامج  طرح  خال  من 

امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال��ك��ل��ي��ة ل��اع��ت��م��اد 

الأكادميي الدويل والوطني، حر�ساً 

منتجاتها  ج���ودة  على  الكلية  م��ن 

لوكيلة  كلمة  ذلك  تا  ثم  التعليمية، 

ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة مي 

كلية  واختتم احلفل عميد  الرا�سد، 

الدكتور  التطبيقية  الطبية  العلوم 

يزيد اآل ال�سيخ بكلمة توجيهية، اأ�سار 

لي�ض  اجل��ودة  مفهوم  اأن  اإىل  فيها 

مفهوم حديث نعمل به الآن واإمنا هو 

ديننا  حثنا  التي  حياتنا  يف  منهجنا 

به  العمل  على  احلنيف  الإ�سامي 

وبالأمانة والإخا�ض يف العمل، كما  

العاملني  قدم �سكره وتقديره لكافة 

ملا  واجل��ودة  للتطوير  الكلية  بوكالة 

بذلوه من جهود يف تنظيم احلفل.

ال��ع��م��ي��د  ك�����رم  اخل����ت����ام  ويف   

اأعمال  يف  وامل�ساركات  امل�ساركني 

العامني  خ��ال  الكلية  يف  اجل���ودة 

ال�����س��اب��ق��ني وامل�����س��ارك��ني يف ه��ذا 

اجلودة يف  الحتفال وجلميع جلان 

الكلية، متمنياً لهم املزيد من التقدم 

والنجاح.

لقاء خبيرة »٤« للمتفوقات 
والموهوبات بكليات الجامعة

لل�سوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

التعليمية والأكادميية  لقاًء مع خبرية »4« موؤخًرا.

احلا�سب  ع��ل��وم  من كلية  اخلليفة  هند  د.  اخل��ب��رية  اأج����ادت  وق��د   

واملعلومات  يف هذا اللقاء والذي كان بعنوان »املبادرة �سر النجاح«. والذي 

متيز بح�سور كبري وتفاعل وا�سح من الطالبات، حيث ح�سرت اللقاء ما 

يزيد عن 50 طالبة من خمتلف كليات اجلامعة، وت�سمنت حماور اللقاء 

امل�ستمر،  التطور  اإىل  والريادة، احلاجة  �سملت املبادرة  هادفة  موا�سيع 

كذلك فنون التنفيذ، وختم اللقاء ب�سرح جتارب وق�س�ض من اأر�ض الواقع.

برنامج  الدلبحي على حر�ض  علي  الدكتور  الربنامج  مدير  اأكد  وقد   

الطلبة املتفوقني واملوهوبني على اإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي روح 

الإبداع واملبادرة لدى طلبة اجلامعة، مقدماً ال�سكر اجلزيل للخبرية على 

لقائها بالطالبات املتفوقات واملوهوبات. 

التوسع العمراني وكشف التغيير 
بالجغرافيا

عمل  ور�سة  موؤخًرا  اجلغرافيا  بق�سم  امليداين  التدريب  جلنة  نظمت 

الطالبات  وتقدمي  اإعداد  من  التغيري«  وك�سف  العمراين  »التو�سع  بعنوان 

�سادن املزيني، غادة بن مهيزع، ح�سة ال�سنيدي، ح�سة العمري، خديجة 

احل�سريتي، نوف ال�سكيت، رنا ال�سليمان، البندري العنزي، دينا امل�سعري 

و�سارة بن ح�سني اإ�سراف اأ. مي اأحمد ال�سعدون اأ�ستاذة مقرر ال�ست�سعار 

عن بعد بق�سم اجلغرافيا.

ح�سرت الور�سة وكيلة ق�سم اجلغرافيا د. اأ�سماء عبدالعزيز اأبا اخليل 

وجمموعة من الطالبات وع�سوات هيئة التدري�ض لا�ستفادة منها.

العمراين،  التو�سع  تعريف  منها  اأ�سا�سية،  عنا�سر  الور�سة  ت�سمنت 

اأ�سبابه، اآثاره يف الأرا�سي الزراعية، �سور بالأقمار ال�سناعية تربز التو�سع 

العمراين ملدينة الريا�ض، ك�سف التغيري يف جمال درا�سة الغابات، مراقبة 

املحا�سيل الزراعية، ا�ستعمالت الأرا�سي، ك�سف التغيري يف ال�ست�سعار 

عن بعد، ومت التطبيق العملي يف برنامج Erdas، وذلك با�ستخدام ال�سور 

الف�سائية.

نظمتها طالبات الدكتوراه بالإدارة الرتبوية

كتبت: منال ال�سامل

اخ��ت��ت��م��ت م���وؤخ���راً ن���دوة »واق���ع 

الإ�����س����راف ال���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 الربوية 

املفيز،  ال��دك��ت��ورة خ��ول��ة  ب��اإ���س��راف 

ب�سيفات  بالرحيب  ال��ن��دوة  ب��داأت 

ال��ن��دوة واحل��ا���س��رات م��ن طالبات 

هيئة  وع�سوات  الدكتوراه،  برنامج 

الأ���س��ت��اذة  عر�ست  ث��م  ال��ت��دري�����ض، 

العامة  الإدارة  من  احلربي  عفاف 

واق��ع  ال��ري��ا���ض  مبنطقة  للتعليم 

الإ�سراف الربوي من خال عر�ض 

الإ���س��رايف  الأداء  ق��ي��ادة  منظومة 

واملدر�سي، والتطور الذي ح�سل يف 

املنظومة منذ �سدورها وحتى  هذه 

ال���ذي �سدر  الإ����س���دار اخل��ام�����ض 

املطلوبة  وامل��وؤ���س��رات  ال��ع��ام،  ه��ذا 

ال�سوء على جمتمعات  فيها، ملقية 

املنظومة  دعت  التي  املهني  التعلم 

الأ�ستاذة  تلتها  وتفعيلها.  بنائها  اإىل 

العامة  الإدارة  م��ن  ال�سيف  اأم���ل 

دور  لبيان  الريا�ض  للتعليم مبنطقة 

روؤية  حتقيق  يف  الربوي  الإ�سراف 

النوعية  امل��ب��ادرات  وعر�ض   2030
اأطلقتها وزارة التعليم لتحقيق  التي 

هذه الروؤية الوطنية.

 وع��ر���س��ت الأ����س���ت���اذة ع��ف��اف 

احلربي حتديات الإ�سراف الربوي 

لتطويره،  امل�ستقبلية  والتطلعات 

يف  املفيز  خولة  الدكتورة  وقدمت 

وتقديرها  �سكرها  ال��ن��دوة  خ��ت��ام 

وكّرمتهما  الكرميتني،  لل�سيفتني 

با�سم ق�سم الإدارة الربوية، موؤكدة 

النظرية  املقررات  اأهمية ربط  على 

الربوي  امليدان  بالواقع احلايل يف 

الربوية  املقررات  اأه��داف  لتحقيق 

يف برامج الدرا�سات العليا.

وعرّبت ال�سيفتان عن �سعادتهما 

الواقع  بعر�ض  الندوة  يف  بامل�ساركة 

الذي ينبغي على طالبات الدرا�سات 

العليا اإدراكه، وال�سعي اإىل تطويره. 

ورئي�ض  اجليوفيزياء  اأ�ستاذ  نال 

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 

ا�ستحقاق  ودرع  ج��ائ��زة  ال��ع��م��ري 

علمية  جملة  حترير  رئي�ض  اأف�سل 

من النا�سر الأملاين Springer من 

البالغ عددها  العاملية  بني جماتها 

2900 جملة يف امل��وؤمت��ر الأوروب���ي 
للتكامل البيئي الذي عقد يف مدينة 

من  الفرة  خال  التون�سية  �سو�سة 

جدير  2017م.   نوفمرب   25-22
للعلوم  العربية  املجلة  اأن  بالذكر 

ن�سف  دول��ي��ة  جملة  اجليولوجية 

�سهرية »24 عدد �سنوياً« ت�سدر عن 

الأر���ض  لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية 

رئي�ض  اأ�س�سها  �سعود  امللك  بجامعة 

ب��ن حممد  حت��ري��ره��ا د. ع��ب��داهلل 

وتن�سر  م،   2008 ع���ام  ال��ع��م��ري 

الإجنليزية  باللغة  اأبحاثها  جميع 

اإلكرونًيا Online يف اأملانيا حتت 

اإ�سراف النا�سر Springer، وحتى 

الآن مت ن�سر اأكرث من 3500 بحث 

حمكم، وت�سم املجلة 100 ع�سو يف 

دوليني   اأ�ساتذة  من  حتريرها  هيئة 

علوم  فروع  جميع  ميثلون  متميزين 

الأر�ض املختلفة.

ومضات فلكية.. في 
محاضرة

م��وؤخ��راً  ق���ّدم ق�سم اجل��غ��راف��ي��ا 

وم�سات  بعنوان  علمية  حما�سرة 

فلكية اإعداد وتقدمي د. عبري �سريف 

عن  فيها  حت��دث��ت  �سلمان،  اأح��م��د 

ال�سموات  يف  اخل��ال��ق  خلق  عظمة 

املتناهي  ال��ك��ون  ن�����س��اأة  والأر������ض، 

الأبعاد، مراحل حياة النجوم والنجوم 

النيوترونية والثقوب ال�سوداء. ح�سر 

اجلغرافيا  ق�سم  وكيلة  املحا�سرة 

ال��دك��ت��ور اأ���س��م��اء ع��ب��دال��ع��زي��ز اأب��ا 

اخل��ي��ل وجم��م��وع��ة م���ن ع�����س��وات 

ملرحلتي  والطالبات  التدري�ض  هيئة 

العليا  وال��درا���س��ات  البكالوريو�ض 

التدري�ض واإداريات ق�سم اجلغرافيا.

دورة لألخصائي النفسي 
الجنائي بالتربية 

بكلية  النف�ض  علم  ن���ادي  نظم 

ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال��رب��ي��ة 

»الأخ�����س��ائ��ي ال��ن��ف�����س��ي اجل��ن��ائ��ي 

قدمها  اجل��ن��ائ��ي��ة«،  وامل�����س��وؤول��ي��ة 

مدرج  يف  الوايلي  عبداهلل  الدكتور 

الطاب  ع��دد  بلغ  ال��رب��ي��ة.  كلية 

من  متدرباً  طالباً   115 املتدربني 

الق�سم  وط���اب  ال��ن��ادي  اأع�����س��اء 

ال��دورة  وهدفت  اجلامعة،  وط��اب 

امل��ت��درب��ني  ال���ط���اب  ت���زوي���د  اإىل 

ذات  ال�سرورية  واملهارات  باملعارف 

النف�سي  الأخ�سائي  مبهام  ال�سلة 

اجلنائي واأهميته.

ختام واقع اإلشراف التربوي وتحدياته

درع استحقاق وأفضل رئيس تحرير للعمري

عضوات »المسرح« في يوم الطفل
كتبت: ريناد اللوميي  

على  للطفل  العاملي  باليوم  للطالبات  امل�سرح  ن��ادي  احتفل 

طريقته اخلا�سة فوق خ�سبة م�سرح مركز امللك فهد الثقايف يوم 

الثنني 20 نوفمرب بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعام، بعر�ض 

م�سرحية »بائعة اخل�سار«، بالإ�سافة اإىل العديد من امل�سابقات 

والتحديات امل�سلية.

ت�سل�سلت  التي  واملبادئ  القيم  من  العديد  امل�سرحية  تناولت 

اأي�ًسا،  وتعليمية  وتوعوية  تثقيفية  ر�سائل  لإي�سال  اأحداثها 

و�سخ�سيات  عالية  وك��ف��اءات  هائلة  ق���درات  ذي  جيل  خللق 

ال�سورة يف  بتعزيز هذه  الإيجابية  تناف�سية على اجلوانب  قوية 

�سخ�سياتهم من الطفولة حتى تتما�سى مع روؤية اململكة 2030 

ب�سنع جيل مكافح وثبور ومبادر للتغري بتجديد طموحاته التي 

ل حدود لها.

لها  تقراأ  فتاة �سغرية  وفكرتها حول  امل�سرحية  اأحداث  دارت 

جدتها ق�سة عن بائعة خ�سار حتاول ال�سفر عرب الزمن، فتقع يف 

الكثري من ال�سعوبات وامل�ساكل، لكنها تكت�سف يف النهاية و�سيلة 

حتل جميع م�ساكلها األ وهي القراءة.

اأهداف  اإي�سال  »حاولت  الأحمري:  �سهد  الن�ض  موؤلفة  تقول 

لدى  القراءة  مفهوم  تغيري  مثل  تناولتها  التي  وقيمها  امل�سرحية 

الأطفال وجعلهم يتقبلونه ب�سكل اأكرب، والتحذير من �سلوك الغ�ض 

طرق  اإيجاد  اإىل  بالإ�سافة  احلياة،  �ستى جمالت  يف  واخل��داع 

ا�ستغال  اأوقات فراغهم وتعليمهم كيفية  ممتعة ومفيدة لق�ساء 

اأوقات الفراغ ب�سكل يعود عليهم باملنفعة والفائدة«.

 وت�سيف: »عملت جاهدة لأمتكن من عر�ض جوانب امل�سرحية 

ب�سكل  وفهمه  ا�ستيعابه  ميكنهم  لاأطفال  ومب�سط  �سل�ض  ب�سكل 

ممتع وم�سٍل، وزرع هذه الأحداث يف خمياتهم من خال حماكاة 

ال�سخ�سيات لهم وجت�سيدها اأمام اأعينهم«.

اخل�سار«  »بائعة  �سخ�سية  ا�ستطاعت  امل�سرحية  نهاية  ويف 

حتملنا  اأن  وميكنها  الع�سر  �ساح  القراءة  باأن  ر�سالتها  تو�سيل 

مليئة  رحلة  اإىل  بنا  وت�سافر  وامل�ستقبل  املا�سي  نحو  فينا  وتعرب 

بالده�سه واملتعة والفائدة بالطريقة التي نختارها.
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�ضارك يف �إعد�دها طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س وجهات جمتمعية

 د. عسيري يدشن خطة األولى المشتركة 2020
�سعود  امل��ل��ك  جامعة  وك��ي��ل  اأك���د 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور 

الكبري  ال��دور  على  ع�سريي  يو�سف 

الأوىل  ال�سنة  عمادة  به  تقوم  الذي 

للحياة  الطالب  تهيئة  يف  امل�سرتكة 

التي  املهارات  واإك�سابهم  اجلامعية 

اجلامعية،  حياتهم  يف  يحتاجونها 

جاء ذلك يف كلمة د. ع�سريي التي 

اخلطة  تد�سني  مبنا�سبة  األ��ق��اه��ا 

الأوىل  ال�سنة  لعمادة  ال�سرتاتيجية 

امل�سرتكة »2017-2020«، بح�سور 

م��ن�����س��وب��ي ال��ع��م��ادة وت���زام���ًن���ا مع 

الحتفال باليوم العاملي للجودة للعام 

2017م.

ارتباط وثيقة 

د. ع�سريي  باملنهجية  اأ�ساد  كما 

ال�سنة  ع��م��ادة  ا�ستخدمتها  ال��ت��ي 

خطتها  ب��ن��اء  يف  امل�سرتكة  الأوىل 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، واحل���ر����ص على 

اجلامعة،  لإدارة  ممثلني  اإ���س��راك 

التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  والكليات، 

ف�ساًل  وجهات جمتمعية،  والطالب 

اأه���داف وم��ب��ادرات  عن رب��ط كافة 

اخل���ط���ة ال���س��رتت��ي��ج��ي��ة ل��ل��ع��م��ادة 

بخطة اجلامعة 2030، وبناء وثيقة 

الأه����داف  ت��دع��م حتقيق  ارت��ب��اط 

ال�سرتاتيجية للجامعة. 

الطالب.. حمور

ال�سنة  عميد  اأع���رب  جهته  م��ن 

بن مفرج  نامي  د.  امل�سرتكة  الأوىل 

لوكالة  اجلهني؛ عن �سكره وتقديره 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر 

وعمادة التطوير واجلودة وجهودهم 

ال��ك��ب��رية يف دع���م م�����س��روع اإع���داد 

اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ع��م��ادة 

اإع��داد  عمل  ور���ص  يف  وم�ساركتهم 

اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، م���وؤك���ًدا 

كافة  تطوير  على  العمادة  حر�ص 

والإداري����ة،  الأك��ادمي��ي��ة  ممار�ستها 

الأط���راف  احتياجات  تلبي  بحيث 

ركزت  العمادة  روؤية  واأن  الرئي�سية، 

ب�سكل رئي�سي على الطالب باعتباره 

فهدفنا  التعليمية،  للعملية  حم��وًرا 

لي�ص فقط اإك�ساب الطالب معلومات 

ومعارف بل البناء املتكامل ل�سخ�سية 

باملعارف  و�سقله  اجلامعي  الطالب 

والأكادميية  ال�سخ�سية  وامل��ه��ارات 

اأكادميية حمفزة متكنه من  يف بيئة 

ال�ستيعاب الكامل لهذه املهارات.

الأهداف ال�سبعة

عمادة  اأو���س��ح  وكيل  جانبه  من 

للتطوير  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة 

واجل����ودة وم��دي��ر م�����س��روع اإع���داد 

�سالح  د.  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة 

ال�سرتاتيجية  الأهداف  اأن  ال�سالح 

اأه������داف   »7« ب��ل��غ��ت  ل���ل���ع���م���ادة 

حتقيقها  ي���دع���م  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الأه����داف  وتُ��رك��ز  م���ب���ادرة،   »27«

خدمات  تقدمي  على  ال�سرتاتيجية 

مناهج  وت��ق��دمي  ل��ل��ط��ل��ب��ة،  ن��وع��ي��ة 

كفاءة  وحت�سني  متطورة،  درا�سية 

�سراكات  وب��ن��اء  املوؤ�س�سي،  الأداء 

املن�سوبني  ك���ف���اءة  ورف����ع  ف��اع��ل��ة، 

واحل��ف��اظ ع��ل��ى مت��ي��زه��م، ك��م��ا مت 

قيا�ص  م��وؤ���س��رات  بناء  على  العمل 

ال�سرتاتيجية  ل���الأه���داف  الأداء 

واملبادرات وفقا للمنهجيات العلمية 

املوؤ�س�سي  الأداء  قيا�ص  يف  املعتمدة 

�سنوات  خالل  العمادة  تتمكن  حتى 

»ل��وح��ة  من بناء  اخل��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

الأداء« بهدف الوقوف امل�ستمر على 

الأه��داف  التطور يف حتقيق  م��دى 

ال�سرتاتيجية واملبادرات.

اأخالقي ميثاق 

 وم���ن ج���وان���ب ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي 

خطتها  يف  ال���ع���م���ادة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

قيم  تفعيل  احلالية  ال�سرتاتيجية 

العمادة �سواء الفردية، اأو اجلماعية، 

الإط���ار  باعتبارها  املوؤ�س�سية  اأو 

الداعم  الأخالقي  وامليثاق  اجلامع 

واأه��داف��ه��ا  ال��ع��م��ادة  روؤي���ة  لتحقيق 

العمل  �سيتم  واأن��ه  ال�سرتاتيجية، 

ع��ل��ى اإط����الق جم��م��وع��ة م��ب��ادرات 

تدعم تنمية وتعزيز هذه القيم.

انطالق نقطة 

 فيما اأكد د. عبداملجيد اجلريوي 

الأكادميية  لل�سوؤون  العمادة  وكيل 

التعليمي  اأن الرتقاء باملحتوى  على 

�سيكون يف مقدمة املهام الأكادميية 

فال�سنة  القادمة،  ال�سنوات  خ��الل 

انطالق  امل�سرتكة هي نقطة  الأوىل 

لذا  اجلامعية،  حياته  نحو  الطالب 

التخطيط  اأث��ن��اء  العمادة  حر�ست 

على  ال�سرتاتيجية  اخلطة  لإع��داد 

الأك��ادمي��ي  التكامل  م��ب��داأ  حتقيق 

لتحديد  اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  ب��دع��وة 

احتياجاتها من العمادة وحتليلها.

وخدمات اأن�سطة 

امل��ت��ك��ام��ل  ال���ب���ن���اء   ول�سمان 

اأ�سار  اجلامعي  الطالب  ل�سخ�سية 

د. خم��ل��د ال��ع��ن��زي وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 

اخلطة  اأن  الطالبية اإىل  للخدمات 

للعمادة  اجل��دي��دة  ال�سرتاتيجية 

تقدمي  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  ���س��رتك��ز 

متكاملة  طالبية  وخدمات  اأن�سطة 

ويف  الأكادميية  للمقررات  وداعمة  

ب�سخ�سية  ت��رت��ق��ي  نف�سه  ال��وق��ت 

الطالب.

ا�سرتاتيجية خطة 

القدميي  ث��ام��ر  الطالب  واأ���س��ار 

ال�ست�ساري  املجل�ص  ط��الب  اأح��د 

الن�سخة  تقدميه  اأث��ن��اء  ب��ال��ع��م��ادة 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  م��ن  الأوىل 

لوكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير، 

م�سروع  على  للقائمني  �سكره  عن 

اإعداد اخلطة ال�سرتايجية بالعمادة 

يف  الطالب  عن  ممثلني  واإ�سراكهم 

للخطة  والبناء  التخطيط  مرحلة 

واخل����روج بخطة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 

تلبية  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��الب الأك��ادمي��ي��ة 

واملهارية.

تد�سني  حفل  اأن  بالذكر   جدير 

اخلطة ال�سرتاتيجية ت�سمن ا�ستالم 

 ISO اجل���ودة  اإدارة  نظام  �سهادة 

بح�سور  الدكتور    9001/ 2008
ع��ب��داهلل احل���ي���دري وك��ي��ل ع��م��ادة 

اجل��ودة،  ل�سوؤون  واجل��ودة  التطوير 

رئي�ص  عبهري  وال��دك��ت��ور  ه�سام 

وحدة املقايي�ص واملوا�سفات.

اإع��الن  الح��ت��ف��ال  ت�سمن  ك��م��ا 

جائزة التميز يف التطوير واجلودة 

وت���ك���رمي »ال�����وح�����دة/ ال��ق�����س��م/ 

للعام  العمادة  املتميزة يف  الإدارة« 

1438ه���،   /1437 اجل��ام��ع��ي 

الأق�سام  عن  باجلائزة  فاز  حيث 

ق�����س��م م���ه���ارات ت��ط��وي��ر ال����ذات، 

الختبارات،  مركز  الوحدات  وعن 

اخل��دم��ات  اإدارة  الإدارات  وع��ن 

امل�ساندة.

»سوق نفسك« للمتفوقات والموهوبات

األساليب التشاركية.. نهج وتطبيق

ان��ط��الق��اً م���ن ح��ر���ص ب��رن��ام��ج 

على  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة 

املتفوقات  الطالبات  قدرات  تعزيز 

وامل��وه��وب��ات ب��اجل��ام��ع��ة يف جم��ال 

ال�ستعداد الوظيفي والتوجه ل�سوق 

العمل، نظم الربنامج دورة تدريبية 

»�سّوق  بعنوان   On-line بعد  عن 

ن��ف�����س��ك«، ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ط��ال��ب��ات 

الربنامج،  واملوهوبات يف  املتفوقات 

وقدمتها  م��وؤخ��ًرا  ال����دورة  ع��ق��دت 

املدربة الأ�ستاذة روى الغفيلي. 

متكني  اإىل  ال�������دورة  وه���دف���ت 

الإمكانيات  عر�ص  م��ن  الطالبات 

بطريقة  ميتلكنها  التي  وال��ق��درات 

اح���رتاف���ي���ة وج����ذاب����ة م���ن خ��الل 

ا���س��ت��خ��دام ال���ربام���ج احل��ا���س��وب��ي��ة 

يزيد  ما  بح�سور  وذل��ك  املتقدمة، 

عن 50 طالبة من طالبات الربنامج 

بتقنية  جم��ه��زة  اإل��ك��رتون��ي��ة  بقاعة 

تعرفت  ب��ع��د.ك��م��ا  ع���ن  ال��ت��دري��ب 

ال��ط��ال��ب��ات خ����الل ال������دورة على 

با�ستخدام  الذاتية  ال�سري  ت�سميم 

الإنفوجرافيك الذي يحول املعلومات 

تت�سم  ور�سوم  �سور  اإىل  والبيانات 

بطابع الو�سوح واجلاذبية وبطريقة 

اإحرتافية. 

مميزاً  ت��ف��اع��اًل  ال����دورة  �سهدت 

امل�ساركات،  الطالبات  من  وك��ب��رياً 

التوا�سل  و���س��ائ��ل  يف  ��ا  وخ�����س��و���سً

الج��ت��م��اع��ي ل��ت��ع��م��ي��م ال���ف���ائ���دة، 

ولإك�����س��اب ال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ارك��ات 

بالإنفوجرافيك،  املتعلقة  املهارات 

�سيتم ا�ستكمال هذه الدورة بجوانب 

تطبيقية قريباً اإن �ساء اهلل.

يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم   

والريا�سيات  العلوم  تعليم  تطوير 

ال�ساد�سة  النقا�ص  حلقة  »اأف��ك��ر« 

�سل�سلة  �سمن  املائة  بعد  والثالثني 

يعقدها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ص  ح��ل��ق��ات 

»الأ�ساليب  بعنوان  اأ�سبوعياً  املركز 

من  وتطبيق«،  نهج  الت�ساركية.. 

اإعداد وتقدمي الدكتورة رفيف بنت 

امل�ساعد  الأ�ستاذ  حكيم  عبدالعزيز 

التدري�ص  وط��رق  املناهج  ق�سم  يف 

يوم  وذل��ك  �سعود،  امل��ل��ك  بجامعة 

1439/3/16ه�.  املوافق  الثنني 

ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  مت��ام  يف 

قاعة  ال��رتب��ي��ة  كلية  يف  والن�سف 

33«، ولل�سيدات يف املدينة  رقم »1اأ

الرتبية  -كلية  للطالبات  اجلامعية 

الدور   »72« معمل   »2« رقم  مبنى 

الأول.

�أفكر ينظم �حللقة
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 Publisher
بالجغرافيا 

للطالبات
قدمت جلنة �ش�ؤون اخلريجات 

مع  بالتعاون  اجلغرافيا  بق�شم 

جلنة التط�ير م�ؤخراً ور�شة عمل 

 ،Publisher لربنامج  بعن�ان 

اإعداد وتقدمي الطالبات م�شاعل 

ال��ع��ق��ل، ل��ي��ل��ى امل����ردا�����س، رمي 

وفجر  ال�شهري  �شمر  ع�شريي، 

اأ�شتاذة  اإ���ش��راف  حتت  العنزي، 

جلنة  وم��ق��ررة  جغر  مقرر203 

عائ�شة  اأ.  اخل��ري��ج��ات  ���ش���ؤون 

الرا�شد.

وال���ف���ئ���ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة ل��ه��ذه 

اخلريجات  الطالبات  ال�ر�شة 

وامل���ت����ق���ع ت��خ��رج��ه��ن ب��ق�����ش��م 

 1439/1438 لعام  اجلغرافيا 

على   التطبيق  منها  وال��ه��دف 

ت�اكب  التي  التدريبية  الربامج 

ال��ت��غ��ريات يف ���ش���ق ال��ع��م��ل يف 

التخ�ش�شات املختلفة ومتطلبات 

لل��شائل  احلياة امل�شتقبلية وفقاً 

التدريبية احلديثة.

األسنان تكرم طالبها المتميزين

وبااللتزام  ال��ط��ب،  مهنة  ب�شم�  للتذكري  هدفت  رم��زي��ة  ب���ادرة   يف 

غماره،  خل��س  والطالبات  الطالب  ي�شتعد  الذي  والعلمي  االأخالقي 

اأقامت كلية طب االأ�شنان حفل املعطف االأبي�س، الذي جاء برعاية عميد 

الكلية الدكت�ر اأحمد القحطاين وح�ش�ر وكيل الكلية لل�ش�ؤون االأكادميية 

الدكت�ر عبد اهلل الدري�س.

يف  االأوىل  ال�شنة  لطالب  البي�شاء  املعاطف  ت�زيع  احلفل  يف  ومت 

الكلية، واألقى كل من عميد ووكيل الكلية كلمتني الأطباء امل�شتقبل. 

ويف نف�س ال�شياق كرمت الكلية طالبها وطالباتها بجائزة عميد الكلية 

للتميز الطالبي، التي متنح �شن�ياً للطالب والطالبة املثاليني ب�اقع طالب 

�شن�ياً  تنفيذها  على  الكلية  التي حتر�س  املنا�شبة  وهي  دفعة.  كل  من 

واإبرازها كحق من حق�ق الطالب املتميز، يف دفعه معن�ياً وت�شخري كل 

ما من �شاأنه م�ا�شلة م�شريته مبثالية واإبداع.

جامعة قابوس ضمن أفضل 10 جامعات 
عربية

قاب��س  ال�شلطان  جامعة  �شنفت 

عربية  جامعات   10 اأف�شل  �شمن 

اأف�������ش���ل اجل��ام��ع��ات  يف م����ؤ����ش���ر 

اأعدته  ال��ذي   2018 لعام  العربية 

�شيم�ند�س«  »ك�اك�اريلي  م�ؤ�ش�شة 

املخت�شة بالتعليم ومقرها العا�شمة 

الربيطانية لندن، وح�شلت اجلامعة 

الكلي  امل�ؤ�شر  83.9 درجة يف  على 

بينما ح�شلت على 83.1 درجة يف امل�ؤ�شر الفرعي لل�شمعة االأكادميية، 

م�ؤ�شر  يف  درجة  و94.9  امل�ظفني،  �شمعة  م�ؤ�شر  يف  درجة  و73.7 

طالب الكليات، و10.6 درجة يف م�ؤ�شر الطالب الدوليني الدار�شني.

جامعة الكويت تحتفل بالذكرى »51«
االأ�شب�ع  الك�يت،  جامعة  احتفلت 

املا�شي بالذكرى »51«، وقالت اجلامعة 

يف بيان �شحايف، اإن م�شريتها بداأت يف 

عام 1966 عندما �شدر مر�ش�م اأمريي 

باإن�شائها، وقامت يف البداية على كلية 

اإىل  الرتبية  وكلية  االآداب  وكلية  العل�م 

طلبتها  عدد  وكان  البنات،  كلية  جانب 

 31 اإىل  اإ�شافة  وطالبة،  طالًبا   418
و�شهدت  التدري�س،  هيئة  يف  ع�ش�اً 

خالل ال�شن�ات املا�شية ت��شعاً مت�شارعاً يف تاأ�شي�س املزيد من الكليات 

تلبية الحتياجات املجتمع املختلفة اإىل اأن بلغ عددها 17 كلية علمية 

واإن�شانية، يف حني بلغ عدد طلبتها 36704 طالب وطالبات و1577 

ع�ش� هيئة تدري�س.

أول ناٍد في الشرق األوسط لمتفوقي 
الكمبيوتر بأمريكية الشارقة

االأمريكية  اجلامعة  افتتحت 

يف  ف����رع  اأول  ال�����ش��ارق��ة،  يف 

ل�»اأب�شيل�ن  االأو���ش��ط  ال�شرق 

عاملي  ناٍد  وه�  ايب�شيل�ن،«  بي 

للطلبة املتف�قني يف تخ�ش�شات 

احل��شبة واملعل�مات، وذلك يف 

ح��ف��ٍل خ��ا���س ج��رى يف احل��رم 

اجلامعي م�ؤخراً، وي�جد لهذا النادي اأكرث من 270 فرعاً يف ال�اليات 

اأي  تيك�شا�س  تاأ�شي�شه يف جامعة  اآخر خارجها، ومت  وعدد  املتحدة، 

اآند اإم، عام 1967 وقامت باعتماده رابطة اآالت احل��شبة وجمعية 

 ،IEEE احل��شبة ملعهد مهند�شي الكهرباء واالإلكرتونيات االأمريكية

وهما اإحدى اأكرب هيئات احل��شبة يف العامل.

جامعات 
�����������ش����������م����������ن اخل���������ط���������ة خليجية

الدرا�شية لطالب مقرر علم النف�س 

التعاون  اإط���ار  و�شمن  الع�شبي، 

وم�شت�شفى  ال��ق�����ش��م  ب��ني  ال��ع��ل��م��ي 

طالب  اجلامعي، قام  خالد  امللك 

م�شرفهم  برفقة  النف�س  علم  ق�شم 

االأ����ش���ت���اذ ج��م��ال ال���دي���ن زغ��ل���ل��ه 

النف�س،  علم  خم��ت��ربات  اأخ�شائي 

بالرنني  الت�ش�ير  بزيارة ل�حدة 

مب�شت�شفى   »MRI« املغناطي�شي 

خالد اجلامعي، وكان يف  امل��ل��ك 

الدكت�ر  ال���ح��دة  ا�شتقبالهم مبقر 

جامع املدير الفني  اأب����  ع��ب��داهلل 

لل�حدة. 

ال�����ل�����ق�����اء ق�����ّدم  ب������داي������ة  يف 

عن  جامع، �شرحاً  اأب����  ال��دك��ت���ر 

والتجهيزات امل�ج�دة  ال����ح���دة 

حتدث بالتف�شيل  ف���ي���ه���ا، ث���م 

واأ������ش�����ار   ،MRI ج����ه����از  ع�����ن 

ت�شتخدم ب�شكل  اإىل اأن هذه التقنية 

الرخ�ة  خا�س لت�ش�ير االأن�شجة 

املركزي واجلهاز  كاجلهاز الع�شبي 

ال����ع���������ش����ب����ي ال�������ط�������ريف، ك��م��ا 

ت�شتخدم لت�ش�ير اجلهاز اله�شمي 

وال����ك����ل����ى وال�����ك�����ب�����د واأرب�����ط�����ة 

مييز  ما  اأن  اإىل  املفا�شل، واأ�شار 

هذا الن�ع من االأ�شعة اأنه ميكّننا من 

روؤية مقاطع ن�شيجية للمنطقة التي 

كل االجتاهات،  من  ت�ش�يرها  يتم 

الذي  الع�ش�  روؤي��ة  من  ميكننا  كما 

يتم ت�ش�يره على �شكل �ش�رة ثالثية 

 .3Dاالأبعاد

وح������ل ����ش����ؤال���ه ع���ن خم��اط��ر 

املغناطي�ش�ي،  ب��ال��رن��ني  الت�ش�ير 

اأجاب د.اجلامع اأن الت�ش�ير بالرنني 

اأقل خط�رة  يعترب  املغناطي�شي 

الت�ش�ير  من  االإن�شان  �شحة  على 

اأن���اع  من  غريها  اأو  اإك�س  باأ�شعة 

امل��دة  ع��ن  ���ش���ؤال��ه  االأ�شعة. وح�ل 

اإج���راء  ي�شتغرقها  ال��ت��ي  ال��زم��ن��ي��ة 

اأن امل��دة  اأج����اب  ال��ف��ح�����س ع����ادة، 

 -45  30 ب���ني  ت�����رتاوح  ال��زم��ن��ي��ة 

على  التغلب  كيفية  وع��ن  دق��ي��ق��ة. 

م�شكلة من لديهم خ�ف من االأماكن 

يعترب  اجل��ه��از  اأن  وخا�شة  املغلقة 

اأن  جامع  اأب�  د.  قال  مغلقاً،  مكاناً 

هناك طريقتني يف التعامل مع هذه 

احلالة، االأوىل اإعطاء املري�س حقنة 

ا�شتخدام  االآخ���ر  واحل���ل  م��ن���م��ة، 

اجلهاز املفت�ح، حيث اإن هناك الي�م 

اأجهزة مفت�حة اإال اأنها اأقل دقة من 

االأجهزة املغلقة.

 بعد ذلك مت عر�س جمم�عة من 

احلاالت  لبع�س  احلا�ش�بية  ال�ش�ر 

املركزي،  الع�شبي  للجهاز  املر�شية 

كما مت عر�س �ش�ر الأجهزة اجل�شم 

واملفا�شل،  والكلى  كالكبد  املختلفة 

م��ن خاللها  ال��ط��الب  ت��ّع��رف  حيث 

املر�شية  احل��االت  من  العديد  على 

منطقة  يف  الفقرية  ك��االن��زالق��ات 

الرقبة واملنطقة القطنية من العم�د 

ب�»الدي�شك«،  يعرف  ما  اأو  الفقري 

حاالت  عن  �ش�ر  عر�س  مت  كذلك 

االأوعية  يف  جلطات  ح�ش�ل  تّبني 

الدم�ية للدماغ.

برعاية عميد كلية املجتمع الدكت�ر عبداهلل 

االأن�شطة  جلنة  فعاليات  و�شمن  ال��زه��راين، 

بق�شم عل�م احلا�شب بكلية املجتمع قام الق�شم 

بعقد لقاء بني طالب الكلية واأحد ممثلي مبادرة 

»فكرة Tech« ال�طنية، وذلك ي�م االأربعاء 12 

/1439/2ه�.

االأق�شام  وروؤ�شاء  الكلية  وكالء  اللقاء  ح�شر 

وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية، وعدد 

ح�ش�راً  اللقاء  �شهد  وقد  الطالب،  من  كبري 

وتفاعاًل كبرياً من احل�ش�ر.

 »Techجتدر االإ�شارة اإىل اأن مبادرة »فكرة

الرقمية  وامل�شاريع  لالأفكار  وطنية  مبادرة  هي 

يف  الرقمي  التح�ل  حتقيق  يف  ت�شاهم  والتي 

اململكة واالرتقاء بها لت�شبح اأحد اأف�شل مراكز 

حتقيقاً  العامل  ح�ل  الرائدة  الرقمي  االبتكار 

لروية اململكة 2030 .

الن�شاطات  �شل�شة  �شمن  اللقاء  هذا  وياأتي 

بالكلية  احلا�شب  عل�م  ق�شم  بها  يق�م  التي 

املبادرة  هذه  اإن  حيث  االأن�شطة،  بلجنة  ممثاَل 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ف��ي��ز امل��ج��ت��م��ع الإب�����داع حل�ل 

خمتلف  يف  القائمة  التحديات  مل�اجهة  رقمية 

لذا  ربحية،  �شركات  اإىل  وحت�يلها  القطاعات 

الفاعلة  للم�شاركة  احل�ش�ر  جميع  ت�شجيع  مت 

ذكر  مت  حيث  امل��ب��ادرة،  هذه  وم�شاريع  باأفكار 

اخلط�ات الالزمة للم�شاركة، واملعايري الالزمة 

امل�شاركة  املراد  امل�شروع  او  الفكرة  يف  ت�فرها 

بها.

رئي�س  الكلية  عميد  �شكر  اللقاء  نهاية  ويف 

ق�شم عل�م احلا�شب د. فايز القحطاين وفريق 

العمل على تبني مثل هذه املبادرات ومت ت�شليم 

درع �شكر وتقدير لالأ�شتاذ عناد العط�ي  ممثل 

.»Techفريق مبادرة »فكرة

مب�شت�شفى امللك خالد اجلامعي

طالب علم النفس يزورون وحدة الرنين المغناطيسي

تفقد عميد كلية ال�شياحة واالآثار 

ال��زه��راين  عبدالنا�شر  ال��دك��ت���ر 

م�شروع مبنى كلية ال�شياحة واالآثار 

اجل���دي���د، راف���ق���ه خ��الل��ه��ا وك��ي��ل 

الدكت�ر  االأكادميية  لل�ش�ؤون  الكلية 

ومدير  ال�شحيباين  عبدالرحمن 

�شعيد  االأ���ش��ت��اذ  بالكلية  االإدارة 

العالقات  وح��دة  ومدير  الزهراين 

�شيف  االأ���ش��ت��اذ  بالكلية  ال��ع��ام��ة 

احلارثي وعدد من من�ش�بي الكلية. 

املهند�س  ا�شتقبالهم  يف  ك���ان 

اإبراهيم النامي مدير اإدارة امل�شاريع 

وعدد من مهند�شي ال�شركة املنفذة 

ال��ذي��ن ق��ام���ا ب��اإط��الع وف��د الكلية 

العمل يف  و�شري  البناء  اأعمال  على 

املبنى املك�ن من ثالثة ط�ابق على 

مربع  مرت   32.500 تبلغ  م�شاحة 

وت�شم عدداً من القاعات الدرا�شية 

واملكاتب االإدارية واملعامل املتن�عة، 

اإ�شافة اإىل امل�شرح واملتحف.

وج���ه عميد  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  يف 

ل�كيل  �شكره  واالآثار  ال�شياحة  كلية 

اجلامعة للم�شاريع الدكت�ر عبداهلل 

امل�شاريع  اإدارة  وم��دي��ر  ال�شقري 

امل��ه��ن��د���س اإب��راه��ي��م ال��ن��ام��ي على 

واهتمامهم  ال���دوؤوب���ة  ج��ه���ده��م��ا 

الالحمدود يف �شبيل اإجناز امل�شروع 

ح�شب اخلطة امل��ش�عة له.

الزهراني يتفقد مشروع مبنى كلية السياحة واآلثار

»فكرة Tech«.. بكلية المجتمع
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معرض سنوى للمنتجات الطالبية بجامعة طنطا
افتتح الدكتور اإبراهيم عبدالوهاب �سامل، القائم باأعمال رئي�س جامعة 

طنطا، املعر�س ال�سنوي للمنتجات الطالبية، الذي تنظمه اإدارة التدريب 

منتجات  وتنوعت  باجلامعة،  ال�سباب  لرعاية  العامة  ب��الإدارة  الطالبي 

واليدوي،  الآيل  التطريز  ومنها  الفنية،  اليدوية  الأعمال  يف  الطالب 

واملالب�س، واملفرو�سات، والأ�سغال اليدوية املتنوعة، واأكد الدكتور �سامل 

اأن الهتمام بتلك الأن�سطة والعمل على ت�سويقها للطالب ياأتي يف اإطار 

ت�سجيع مواهب ومهارات الطالب يف جمال الأعمال الفنية.

زيادة المقبولين في الدراسات العليا بجامعة دمشق

ك�سف نائب رئي�س جامعة دم�سق ل�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات 

العليا الدكتور حممد غريب عن وجود 10 باملئة معدل زيادة يف اأعداد 

الطالب الذين �سيتم قبولهم يف الدرا�سات العليا هذا العام، مبيناً قبول 6 

اآلف طالب وطالبة من اأ�سل عدد املتقدمني، مو�سحاً اأن عدد املتقدمني 

اإىل املفا�سلة بلغ 9350 طالباً وطالبة، واأنه �سيتم قبول 4400 طالب 

وطالبة يف خمتلف املاج�ستريات ي�ساف اإليهم 1600 طالب وطالبة يف 

اإ�سافة  اآلف طالب وطالبة،   6 الدكتوراه لي�سبح عدد املقبولني  برامج 

اإىل قبول 2364 طالًبا وطالبة يف دبلومات التاأهيل الرتبوي يف دم�سق 

ودرعا وال�سويداء والقنيطرة.

ملتقى إعالمي حول أخالقيات المهنة بجامعة الزيتونة

الليبية برتهونة ملتقى  الزيتونة  والإعالم بجامعة  الفنون  كلية  تنظم 

ول  يجمع  اإع��الم  »نحو  �سعار  حتت  املهنة  اأخالقيات  ح��ول  اإعالمياً 

من  ح�سد  مب�ساركة  املهنة  اأخالقيات  ق�سية  امللتقى  ويناق�س  يفرق«، 

واملوؤ�س�سات  واجلمعيات  الليبية  اجلامعات  مبختلف  الإع��الم  اأ�ساتذة 

املهتمة، ويتناول امللتقى �سبل اإيجاد اآلية لتوحيد اخلطاب الإعالمي وفق 

اأخالقيات املهنة واعتماد ميثاق �سرف املهنة مبا ميكن الإعالميني من 

اأداء دورهم يف عملية تقريب وجهات النظر وحتقيق امل�ساحلة ال�ساملة.

جامعات 
عربية

مستشار » مسك« يزور شؤون أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين 

شراكة تدريبية بين السالمة واألمن وتطوير المهارات

تكريم المشاركين بملتقى آثار المملكة

اللقاء التعريفي لطالب األولى المشتركة بالتربية

كتب : مو�سى حدادي

هيئة  اأع�ساء  �سوؤون  عمادة  زار  

باجلامعة  وامل��وظ��ف��ني  ال��ت��دري�����س 

م�سك  موؤ�س�سة  م�ست�سار  م��وؤخ��راً 

التعلم  وت�سجيع  لرعاية  اخل��ريي��ة 

وتنمية مهارات القادة ال�سيد مايك 

وكان   ،»Mike Strong« �سرتونق 

اأع�ساء  �سوؤون  عميد  ا�ستقباله  يف 

الدكتور  واملوظفني  التدري�س  هيئة 

�سعد احل�سني يف مكتبه.

بع�س  اللقاء مناق�سة  ت�سمن 

امل��و���س��وع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخ��ت��ي��ار 

اأرق���ى  اإىل  واب��ت��ع��اث��ه��م  امل��ع��ي��دي��ن 

اجل��ام��ع��ات، وك��ذل��ك اآل��ي��ة ت��دري��ب 

هيئة  اأع�ساء  وم�ساركة  املوظفني 

التدري�س يف ور�س العمل واملوؤمترات 

�سواء داخل اململكة اأو خارجها. 

ال�سيد  اأك��د  ال��زي��ارة  ختام   ويف 

تعزيز  ���س��رورة  على   Mike مايك 

جامعة  بني  والتعاون  التوا�سل  هذا 

م�سك  وم��وؤ���س�����س��ة  ���س��ع��ود  امل��ل��ك 

اخلريية.

تاأتي ا�ست�سافة العمادة ملثل هذه 

توجيهات  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��زي��ارات 

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور  

تعزيز  ���س��رورة  على  العمر  ب���دران 

امللك  جامعة  بني  امل�ستمر  التوا�سل 

الأخ��رى  القطاعات  وك��اف��ة  �سعود 

احلكومية منها واخلا�سة واخلريية 

وت��ب��ادل اخل����رات وال���س��ت�����س��ارات 

وتفعيل هذا اجلانب مبا ي�سهم على 

حتقيق الريادة والتمّيز.

عمادة  على  امل�سرف  بح�سور 

ع��ادل  ال��دك��ت��ور  امل��ه��ارات  تطوير 

الإدارة  ع���ام  وم���دي���ر  ب��ا���س��ط��ح 

اجلامعي  والأمن  لل�سالمة  العامة 

يوم  عقد  قحل  مو�سى  ���س��ت��اذ  الأ

1439/2/25ه�  املوافق  الثالثاء 

تدريب  اآلية  بحث  ت�سمن  اجتماع 

من  وذل����ك  الإدارة،  م��ن�����س��وب��ي 

تخ�س�سية  ب��رام��ج  اإع��داد  خ��الل 

التدريب  مبركز  تقام  وتطويرية 

اخل���ا����س ب�������الإدارة ع���ن ط��ري��ق 

ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ع���م���ادة ت��ط��وي��ر 

املهارات.

ال��ع��ام��ة  الإدارة  ���س��ع��ت  وق���د 

لتهيئة  اجلامعي  والأمن  لل�سالمة 

من�سوبيها  لتدريب  منا�سب  مكان 

م��ن خ��الل اإق��ام��ة م��رك��ز ت��دري��ب 

مل�سته  مل��ا  وذل��ك  الإدارة،  داخ��ل 

والذي  للتدريب  بالغة  اأهمية  من 

ال��رف��ع  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ي�����س��اه��م 

واأدائ��ه��م  من�سوبيها  م�ستوى  من 

وق���درات���ه���م وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارت��ه��م 

امل�سكالت  ح��ل  يف  وم�ساعدتهم 

مب�ستوى  والرقي  تواجههم  التي 

يقدمونها. التي  الأعمال 

حتت رعاية عميد كلية ال�سياحة 

والآث�������ار ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ن��ا���س��ر 

الكلية  وكيل  وبح�سور  ال��زه��راين 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

ال���دك���ت���ور ���س��امل ط�����ريان، ووك��ي��ل 

الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤون  الكلية 

احتفت  ال�سحيباين،  عبدالرحمن 

مبن�سوبيها  والآث���ار  ال�سياحة  كلية 

اململكة  »اآث��ار  ملتقى  يف  امل�ساركني 

ال��ذي  الأول«  ال�سعودية  العربية 

اختتمت فعالياته موؤخراً.

التكرميي  احل��ف��ل  ذل��ك يف  ج��اء 

الآداب  كلية  م��درج  احت�سنه  ال��ذي 

الأول  رب��ي��ع   3 ال��ث��الث��اء  ظهر  بعد 

بعر�س  فقراته  وا�ستُهلت  1439ه�، 
عبدالعزيز  امللك  ل�»م�سروع  مرئي 

ل��ل��ن��ق��ل ال���ع���ام« ق���دم���ه امل��ه��ن��د���س 

من�سوبي  اأحد  ال�سيف  عبدالرحمن 

وافياً  �سرحاً  قدم  وال��ذي  امل�سروع، 

ثم  واحل��اف��الت،  القطار  خلدمتي 

اأجاب على اأ�سئلة احل�سور.

اأع�ساء  ت��ك��رمي  ب���داأ  ذل��ك  عقب 

امللتقى  اأث��روا  الذي  التدري�س  هيئة 

ور�س  خ��الل  من  العلمية  ب���الأوراق 

ثم  امل�ساحبة،  واجلل�سات  العمل 

جرى تكرمي الفريق الإعالمي الذي 

بالتغطيات  امللتقى  ل��ي��ايل  واك���ب 

جمموعة  تكرمي  اأعقبها  امل�سورة، 

ب�سكل  اأ�سهموا  الذين  الطالب  من 

فاعل يف تنظيم التظاهرة العلمية.

عميد  �سكر  احل��ف��ل  نهاية  ويف 

ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ن��ا���س��ر 

جهودهم  املكرمني  لكافة  الزهراين 

ال���ت���ي ب���ذل���وه���ا لإجن������اح امل��ل��ت��ق��ى 

دوام  لهم  متمنياً  الكلية،  وت�سريف 

التوفيق والنجاح.

ا���س��ت�����س��اف��ت ع���م���ادة ال�����س��ن��ة 

ك��ل��ي��ة  وك���ي���ل  امل�����س��رتك��ة  الأوىل 

ال��رتب��ي��ة ل��ل�����س��وؤون الأك���ادمي���ي���ة 

لتقدمي  ال�سمراين  �سعيد  الدكتور 

الكلية،  ع��ن  تعريفية  حم��ا���س��رة 

وذل�����ك ي����وم الأرب����ع����اء امل���واف���ق 

1439/2/26ه�..

ال�سمراين  الدكتور  وا�ستعر�س   

ب��ك��ل��ي��ة  ت��ع��ري��ف��اً  يف حم��ا���س��رت��ه 

الذي  الأ�سا�سي  ودوره��ا  الرتبية 

اإعداد  يف  يتمثل  والذي  به،  تقوم 

ال����ك����وادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��م��ي��دان 

الرامج  ا�ستعر�س  كما  الرتبوي، 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة يف 

والعلمية،  الإن�سانية  التخ�س�سات 

ال��ك��ل��ي��ة.  ال���ق���ب���ول يف  و����س���روط 

ومداخالت  باأ�سئلة  اللقاء  واُختتم 

لديهم  اأظهرت وعياً  التي  الطالب 

التخ�س�سي  القرار  اتخاذ  باأهمية 

ال�سنة  متطلبات  من  النتهاء  بعد 

امل�سرتكة. الأوىل 



الدكتور  التعليم  وزير  معايل  اأكد 

اأب����رز  م���ن  اأن  ال��ع��ي�����س��ى،  اأح���م���د 

ت�سهدها  التي  النوعية  التحوالت 

باململكة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

جتربة  املهم،  القطاع  هذا  لع�سرنة 

االإل��ك��رون��ي��ة  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ة 

جديداً  تعليمياً  اأمنوذجاً  تقدم  التي 

بقية  مع  يتكامل  ومتمايزاً  وخمتلفاً 

اململكة؛  يف  العايل  التعليم  من��اذج 

املدمج  التعليم  من��وذج  تتبنى  حيث 

يف  عاملياً  توجهاً  ميثل  اأ�سبح  الذي 

جمال التعليم العايل؛ واأحد ال�سمات 

الفارقة للجامعات الرائدة.

التجربة  هذه  اأن  معاليه  واأو�سح 

اململكة من  ت�سهده  ما  تاأتي يف ظل 

ت��ط��ور م��ع ان��ط��اق روؤي����ة 2030، 

االأدب��ي��ات  عليه  م��ا جتمع  ظ��ل  ويف 

التنمية  يف  امل��ث��ل��ى  وامل��م��ار���س��ات 

الب�سرية التي ت�سّدد على اأن التعليم 

الطريق االأجنع  اجليد واملتطور هو 

ومناف�س  منتج  جمتمع  ب��ن��اء  نحو 

ع��ل��ى خمتلف  وم���زده���ر  وح���ي���وي 

واالقت�سادية  املعرفية  امل�ستويات 

والعلمية واالجتماعية والثقافية.

اإب���ان اف��ت��ت��اح معاليه  ج��اء ذل��ك 

امل��دم��ج  للتعليم  ال����دويل  امل���وؤمت���ر 

ال�سعودية  اجلامعة  نظمته  ال��ذي 

»الطريق  عنوان  حتت  االإلكرونية 

الفرة  خال  املعرفة«  اقت�ساد  اإىل 

من 21 اإىل 23 نوفمرب 2017م يف 

قاعة امللك في�سل للموؤمترات بفندق 

مب�ساركة  بالريا�س،  االنركونتننتال 

متخ�س�ًسا يف  خبرًيا   60 من  اأك��ر 

العربية  ال���دول  م��ن  التعليم  ���س��اأن 

واالأوروبية واأمريكا و�سرق اآ�سيا.

التعلم  حظي  لقد  معاليه:  وق��ال 

بعناية  العقود  مر  على  اململكة  يف 

الر�سيدة  القيادة  قبل  من  خا�سة 

احلرمني  خادم  عهد  حتى  للمملكة 

ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن 

اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

وجرى العمل على تطوير موؤ�س�سات 

واالرت��ق��اء  خا�سة،  ال��ع��ايل  التعليم 

املوارد  من  الغايل  وطننا  مبقدرات 

الب�سرية املوؤهلة لتحقيق املواءمة بني 

وخمرجات  العمل  �سوق  احتياجات 

املوؤ�س�سات التعليمية مبا يتوافق مع 

روؤية اململكة 2030.

التطورات  اأن  معاليه  واأ���س��اف 

ال��ت��ن��م��وي��ة مب��ف��ه��وم��ه��ا ال�����س��ام��ل 

اململكة  ت�سهدها  التي  والديناميكي 

يف ���س��ت��ى امل���ج���االت االج��ت��م��اع��ي��ة 

لروؤية  واالقت�سادية والتعليمية وفقاً 

اململكة 2030، متلي على موؤ�س�سات 

التعليم العايل مواكبة هذه التطورات 

م���ن خ���ال اال���س��ت��ج��اب��ة اخل��اق��ة 

والتناغم الذكي والواعي مع اأحدث 

التجارب العاملية الناجحة يف جمال 

اأ�ساليب  يف  �سواء  العايل؛  التعليم 

تطويره،  ا�سراتيجيات  اأو  تقدميه، 

اأو  والرقمية،  التقنية  من��اذج��ه  اأو 

�سيا�ساته ونظمه واإجراءاته.

من��وذج  اأن  اإىل  معاليه  واأ����س���ار 

ال��ت��ع��ل��ي��م امل���دم���ج ف����وق اأن�����ه يعد 

العايل،  للتعليم  امل�ستقبلي  التوجه 

عن  ���س��ادر  تقرير  ذل��ك  ي��وؤك��د  كما 

العامة يف جامعة  ال�سيا�سات  معهد 

موا�سفات  ثاث  يحقق  فاإنه  لندن، 

تعليم عاٍل  مهمة ومميزة الأي نظام 

ن��اج��ح، وه���ي: اجل�����ودة، ال��ع��دال��ة، 

والتدريب؛  التعليم  فر�س  تو�سيع 

جديدة  روؤي���ة  تاأ�سي�س  ع��رب  وذل��ك 

التعليم  مفاهيم  غ��ريت  واإب��داع��ي��ة 

وكيفية  واملعرفة  والتقييم  والتعلم 

بدالً  وا�ستثمارها  ون�سرها  بنائها 

وحتليلها  ف��ق��ط،  ا�ستهاكها  م��ن 

وتطبيقاتها املتنوعة.

اجلامعة  مدير  اأ���س��ار  جهته  من 

ال�����س��ع��ودي��ة االإل��ك��رون��ي��ة ال��دك��ت��ور 

عبداهلل املو�سى يف كلمة مماثلة اإىل 

واالت�ساالت  املعلومات  تقنيات  اأن 

التعليمية  للموؤ�س�سات  املعا�سرة 

تعليمية  بيئة  تاأ�سي�س  يف  اأ�سهمت 

عملية  وت��ع��زي��ز  لتحفيز  م��ب��ت��ك��رة 

تطوير  يجري  واأنه  والتعلم،  التعليم 

اآخرها  ج��دي��دة،  تعليمية  مفاهيم 

�سهد  ال��ذي  املدمج  التعليم  مفهوم 

انت�ساراً وا�سعاً بني موؤ�س�سات التعليم 

العايل على م�ستوى العامل.

وقال الدكتور املو�سى: لقد بادرت 

اجلامعة االإلكرونية اإىل تنظيم اأول 

املدمج  التعليم  ح��ول  دويل  موؤمتر 

ال�سعودية، املو�سوم  العربية  باململكة 

املدمج:  للتعليم  ال��دويل  ب�»املوؤمتر 

امل��ع��رف��ة«،  اق��ت�����س��اد  اإىل  ال��ط��ري��ق 

بهدف ا�ستقطاب اخلرباء من جميع 

اأنحاء العامل لعر�س اآخر امل�ستجدات 

عاوة  املجال،  هذا  يف  والتطورات 

على ا�ستقطاب موؤ�س�سات تعليم عاٍل 

رائدة ال�ستعرا�س التجارب الناجحة 

يف جمال التعليم املدمج.

اخل����ربات  م�����س��ارك��ة  اأن  واأك�����د 

املتنوعة من الدول العربية، واأمريكا، 

يف  ممثلة  اآ�سيا  و�سرق  وبريطانيا، 

الكويت، واالإمارات  ع�سر دول هي: 

وم�سر،  واالأردن،  املتحدة،  العربية 

واجل����زائ����ر، وال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

االأم��ري��ك��ي��ة، وب��ري��ط��ان��ي��ا، وك��ن��دا، 

يف  ي�سهم  وم��ال��ي��زي��ا،  وب��اك�����س��ت��ان، 

املوؤمتر مبا يطرح من بحوث  اإث��راء 

ف�سًا  متنوعة،  وجتارب  ودرا�سات 

حلوالً  تقدم  التي  العمل  ور���س  عن 

التعليم  تطبيق  جم���ال  يف  عملية 

االإلكروين كمكّون رئي�س يف منوذج 

التعليم املدمج.

��ذ م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن  ي��ن��فِّ

اللغة  خلدمة  ال���دويل  عبدالعزيز 

»التخطيط  بعنوان  ل��ق��اًء  العربية 

ال�ساأن  يف  االإعامية  وال�سيا�سات 

اللغوي« يوم الثاثاء القادم 17 ربيع 

االأول 1439ه� يف مدينة الريا�س.

للمركز،  ال��ع��ام  االأم���ني  واأو���س��ح 

الدكتور عبداهلل بن �سالح الو�سمي، 

على  اأ�سا�سه  يف  يقوم  االإع���ام  اأن 

التوا�سل اللغوي، وي�ستفيد من اللغة 

نق�س  اأن  كما  ر�سالته،  اإي�سال  يف 

اأو  الر�سالة  ي�سعف  القدرات  هذه 

يحرفها عن هدفها، ويف املقابل فاإن 

من  اللغة  يف  رئي�س  موؤثر  االإع���ام 

حيث اال�ستخدام وال�سيوع.

اأه��داف  م��ن  انطاًقا  واأ���س��اف: 

اللغة  وب��راجم��ه يف خ��دم��ة  امل��رك��ز 

العربية من منطلقات علم التخطيط 

اإىل تنفيذ لقاء  اللغوي يتجه املركز 

خا�س بال�سيا�سات املتبعة يف ال�سوؤون 

اأهميتها،  اإىل  النظر  ولفت  اللغوية، 

هذا  يف  املوجودة  التجارب  ومعرفة 

ال�سياق حمليًّا ودوليًّا، وحماولة بناء 

خطة ل�سيا�سات اإعامية وا�سحة يف 

هذا املجال، كما يخطط لنقل هذا 

م�ستواه  من  املجال  ه��ذا  يف  العمل 

العلمي احلواري اإىل م�ستوى اإداري 

اخلليجي  امل�ستوى  اإىل  ثم  حملي، 

والعربي.

ينفذه  ال��ذي  اللقاء  هذا  ويهدف 

املركز �سمن اأعماله يف برنامج اليوم 

العاملي للغة العربية اإىل اإعادة النظر 

واملعا�سرة  امللحة  الق�سية  هذه  يف 

يف ال��ب��ح��ث ال��ل��غ��وي، ودف��ع��ه��ا اإىل 

اإدراك  وحماولة  اال�ستغال،  �سدارة 

اأب���ع���اد ق��ي��م��ة و���س��ع ال�����س��ي��ا���س��ات 

اللغوية يف و�سائل االإعام املختلفة، 

الفعلي  امل��ن��ج��ز  مل��ع��رف��ة  وال�����س��ع��ي 

ت�سورات  وبناء  املو�سوع،  ه��ذا  يف 

ولدى  املركز،  لدى  تنفيذية  عملية 

بناء  ح��ول  وامل�����س��وؤول��ني  املخت�سني 

االإع��ام��ي��ة،  ال��ل��غ��وي��ة  ال�سيا�سات 

وطرح احللول واالقراحات يف هذا 

اجل��ان��ب، وا���س��ت��ع��را���س من���اذج من 

العاقة  وتوثيق  اللغوية،  ال�سيا�سات 

بني االأق�سام العلمية يف تخ�س�سات 

اللغة واالإعام.

ينعقد اللقاء م�ساء الثاثاء القادم 

يف   »8:30-5:30« ال�����س��اع��ة  ب��ني 

املركز  ودعا  باملعذر،  التعليم  وزارة 

ال��ق��ي��ادات  م��ن  واملهتمني  املعنيني 

وامل�ستغلني  واخل����رباء  االإع��ام��ي��ة 

ح�سور  اإىل  االإع��ام��ي  امل��ج��ال  يف 

اللقاء واإثرائه؛ اإذ ي�سارك فيه عدد 

يف  العلمية  املوؤ�س�سات  ممثلي  من 

وعدد  واالإع��ام،  اللغة  تخ�س�سات 

من االإعاميني والقيادات املعنية يف 

املوؤ�س�سات االإعامية.

التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ا�ستقبل 

مكتبه  يف  العي�سى  اأحمد  الدكتور 

اليمني  ال�سفري  املا�سي  االأ���س��ب��وع 

حم�سن  �سايع  الدكتور  اململكة  لدى 

تبادل  اللقاء  خ��ال  ومت  ال��زن��داين، 

العام  ب�سقيه  التعليم  حول  احلديث 

بني  التعليمية  والربامج  واجلامعي 

نوق�س  كما  ال�سفري،  ودول��ة  اململكة 

و�سبل  التعاون  اأوج��ه  اللقاء  خ��ال 

التطويرية  اخل��ط��ط  م��ن  االإف�����ادة 

بني  التعليم  موؤ�س�سات  تنفذها  التي 

البلدين.
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افتتح م�ؤمتر التعليم املدمج.. د. العي�سى:

الجامعة اإللكترونية تحول نوعي في مؤسسات التعليم 
العالي بالمملكة

»السياسات اإلعالمية« بمركز خدمة اللغة العربية.. الثالثاء

وزير التعليم وسفير اليمن يبحثان تعزيز التعاون

نظم 40 فعالية تط�عية وثقافية خالل 6 اأ�سهر

النادي السعودي باليابان.. رسالة 
نجاح وتفاعل إيجابي

متكن النادي ال�سعودي يف طوكيو من اإي�سال الر�سالة ال�سعودية ملعظم 

ال�سعب الياباين، حيث اأثبت الطاب املبتعثون ال�سعوديون يف اخلارج اأنهم 

ت�سهدها  التي  التقدم  لدعمهم م�سرية  قيادتهم وجمتمعهم  تقدير  حمل 

اململكة يف ظل روؤية 2030م.

فقد نظم النادي ال�سعودي يف طوكيو يف الفرة املا�سية 40 ن�ساطاً 

متنوعاً خال ٦ اأ�سهر يف عام 2017م، من بينها بع�س االأن�سطة التطوعية 

كتوعية ال�سعب الياباين بالثقافة ال�سعودية يف معر�س الثقافة الياباين 

واالأن�سطة االجتماعية كاالحتفال باليوم الوطني يف �سوارع طوكيو بتوزيع 

الورد واحللوى وبع�س الربامج الثقافية ودورات التنمية الذاتية.

عثمان  طوكيو  يف  ال�سعودي  النادي  ممثل  اأو�سح  ال�سياق،  هذا  ويف 

املزيد اأن هذه الن�ساطات التي يقوم بها املبتعثون ال�سعوديون لها دور كبري 

يف تقوية العاقات بني املجتمع ال�سعودي والياباين.

النادي  على  امل�سرف  اليابان  يف  الثقايف  امللحق  اأب���دى  جانبه  م��ن 

ال�سعودي الدكتور خالد الفرحان ا�ستح�سانه بتحقيق الطاب ال�سعوديني 

املجتمع  مع  االإيجابي  التفاعل  وهو  للخارج  االبتعاث  اأهداف  اأهم  اأحد 

املحلي واال�ستفادة من خرباتهم خلدمة وطنهم.

»التعليم« والمجلس البريطاني 
يبحثان تطوير العالقات التعليمية

اجتمع وكيل الوزارة ل�سوؤون البعثات وامل�سرف على امللحقيات الثقافية 

االأ�سبوع  بلندن  الثقافية  بامللحقية  الثقايف  وامللحق  احلرب�س  جا�سر  د. 

املا�سي، مع وفد من املجل�س الربيطاين، وقدم املجل�س الربيطاين عر�ساً 

مف�سًا عن النظام التعليمي باململكة املتحدة وكيفية ت�سنيف اجلامعات 

�سوء  على  اجلامعات  تقييم  خالها  من  يتم  التي  واملعايري  الربيطانية 

الت�سنيفات املحلية والعاملية.

واأ�سار امل�ست�سار كفن فان كاتور اأن هناك تقييمات جديدة بداأت هذا 

العام 2017م و�ستطبق على اجلامعات الربيطانية، وهي معايري حمددة 

�ستقيم اجلامعات على �سوئها، و�ستمنح اجلائزة الذهبية اأو الف�سية اأو 

الربونزية بناًء على نتائج هذه التقييمات، ويعترب هذا التقييم اختيارياً 

من حيث ان�سمام اجلامعات له، وقد �سارك فيه حتى االآن 130 جامعة 

بريطانية.

إلغاء التعميم الذي يمنع االنتقال 
بين دول االبتعاث

الثقافية  امللحقيات  على  امل�سرف  للبعثات  التعليم  وزارة  وكيل  اأكد 

الدكتور جا�سر احلرب�س اأن اأي مبتعث االآن ي�ستطيع اأن ينتقل الأي دولة 

التعميم الذي مينع االنتقال، م�سرياً  اإلغاء  من دول االبتعاث، حيث مت 

اإىل اأن اأي مبتعث يح�سل على منحة من جامعته االأجنبية التي يدر�س 

بها �سوف يتم �سمه لابتعاث وتتكفل الوزارة ببقية م�سروفاته.

الثقافية  امللحقية  نظمته  ال��ذي  املفتوح  اللقاء  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

ال�سعودية يف لندن لوكيل وزارة التعليم للبعثات الدكتور جا�سر احلرب�س 

مع  املقو�سي  علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  بربيطانيا  الثقايف  وامللحق 

الطلبة والطالبات املبتعثني يف بريطانيا، مبقر امللحقية يف لندن.

�سيتيح  اجلديد  املطّور  االبتعاث  نظام  اأن  احلرب�س  الدكتور  وبني 

ال�سركات  يف  ابتعاثه  ف��رة  بعد  اأو  خ��ال  املبتعث  لتدريب  خ��ي��اًرا 

خلريجي  الفر�سة  واإت��اح��ة  املبتعثني  م��ن  لا�ستفادة  املتخ�س�سة، 

العمل. االبتعاث يف 

ا�ستف�سارات  على  املقو�سي  وال��دك��ت��ور  احلرب�س  الدكتور  واأج���اب 

مب�سريتهم  املتعلقة  مقرحاتهم  اإىل  وا�ستمعا  والطالبات  ال��ط��اب 

التعليمية وغريها من امل�سائل االأخرى.



بن  في�صل  الأميير  امللكي  ال�صمو  �صاحب  كرم 

�صلمان بن عبدالعزيز اأمر منطقة املدينة املنورة، 

فريق جامعة الأمر مقرن بن عبدالعزيز امل�صارك 

يف م�صابقة التحدي والبتكار، مبنا�صبة ح�صولهم 

اأقامتها  التي  املناف�صة  خالل  الأول  املركز  على 

»كاو�صت«  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة 

مدير  بح�صور  جامعات،  ع�صر  فيها  و�صاركت 

من  وعييدد  القر�صي  عليان  خ�صر  د.  اجلامعة 

م�صوؤوليها.

�صعادته  عن  �صلمان  بن  في�صل  الأميير  وعيير 

وهو ي�صارك فريق طالب اجلامعة فرحتهم بهذا 

ثمرة  يعد  الإجنيياز  هذا  اأن  اإىل  م�صراً  التكرمي، 

من اأهداف اجلامعة التي ت�صعى له وهو التميز، 

اإياهم على موا�صلة تفوقهم واأن ينهلوا من  حاثاً 

وطموحات  طموحاتهم  حتقيق  حتى  العلم  بحر 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  قيادة  ظل  يف  وطنهم 

امللك �صلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل.

من جهة اأخرى، يرعى �صمو اأمر منطقة املدينة 

الو�صطية«  »�صفراء  برنامج  افتتاح  حفل  املنورة، 

يف ن�صخته الثانية يف جامعة طيبة والذي يهدف 

للتوعية ون�صر الو�صطية وتعزيز قيمها يف اأو�صاط 

ال�صباب.

عبدالعزيز  د.  طيبة  جييامييعيية  مييدييير  وذكييير 

عليهما  حث  والعتدال  الو�صطية  اأن  ال�صراين، 

القراآن الكرمي وال�صنة النبوية، واأن هذه املنهجية 

التطرف  نبذ  على  وتقوم  احلنيف  ديننا  يوؤكدها 

التو�صط  اإىل  وتييدعييو  والإرهييييياب  والنيييحيييراف 

دور  على  موؤكداً  واأخالقاً،  وعبادًة  و�صلوكاً  فكراً 

اجلامعات يف تعزيز قيم العتدال والو�صطية بني 

من�صوبيها ليكونوا �صفراء ودعاة اعتدال.

اأن  حلبي  م�صطفى  د.  اجلامعة  وكيل  واأ�صار 

اململكة  روؤييية  خالل حماور  من  ينطلق  الرنامج 

وطن  مزدهر،  اقت�صاد  حيوي،  »جمتمع   2030
طييمييوح« لييتييدريييب جمييمييوعيية ميين اليي�ييصييبيياب على 

 30 وتنفيذ  الرنامج  حميياور  تفعيل  من  التمكن 

مبادرة طالبية عن الو�صطية يف خمتلف مناطق 

اململكة عن طريق 30 جامعة، وكذلك تنفيذ ثالث 

حما�صرات واأربع دورات وور�صة عمل وغرها من 

الفعاليات التي �صيقدمها برنامج �صفراء الو�صطية 

يف ن�صخته الثانية.

افيييتيييتيييح ميييديييير جييياميييعييية املييلييك 

عيييبيييداليييعيييزييييز بييييجييييدة اليييدكيييتيييور 

عييبييدالييرحييميين اليييييوبييي، فييعيياليييييات 

لكليات  الأول  الييوطيينييي  امليييوؤمتييير 

ومعر�ض  باململكة  ال�صياحة  ومعاهد 

التوظيف ال�صياحي امل�صاحب الذي 

وموؤ�ص�صات  ل�صركات  اأجنحة  ي�صم 

عاملة يف قطاعات ال�صفر وال�صياحة 

ال�صياحة  بكلية  وذليييك  والييرفيييييه، 

بجدة،  عبدالعزيز  املييلييك  بجامعة 

نيابة عن وزير التعليم الدكتور اأحمد 

العي�صى.

الفتتاح  ح�صر  التفا�صيل،  ويف 

نائب رئي�ض هيئة ال�صياحة والراث 

الييوطيينييي لييلييفييروع، الييدكييتييور حمد 

وم�صت�صار  ال�صماعيل،  حممد  بيين 

على  الييعييام  امليي�ييصييرف  العمل  وزيييير 

املكرمة  مكة  مبنطقة  اليييوزارة  فييرع 

وعدد  القحطاين،  حممد  الدكتور 

مييين ممييثييلييي اجليييهيييات احلييكييومييييية 

وم�صوؤويل  وروؤ�ييصيياء  العالقة،  ذات 

املرتبطة  واملييوؤ�ييصيي�ييصييات  اليي�ييصييركييات 

ورجييال  وال�صفر  ال�صياحة  بقطاع 

اأعمال و�صحفيني.

ورحب اليوبي، خالل كلمة األقاها 

املوؤمتر  افتتاح  حفل  هام�ض  على 

بال�صيوف وامل�صاركني باملوؤمتر، الذي 

الوظيفية،  الفر�ض  اإيجاد  ي�صب يف 

وييياأتييي تييزامييًنييا مييع انييطييالق حزمة 

م�صروعات عمالقة اأعلن عنها �صمو 

ويل العهد مبختلف مناطق اململكة، 

كما يهدف املوؤمتر لتلم�ض احتياجات 

ال�صياحة  و�ييصيينيياعيية  الييعييمييل  �ييصييوق 

باململكة ومواءمة خمرجات الكليات 

قطاعات  مييع  ال�صياحية  واملعاهد 

العمل الإنتاجية.

واأ�صاد اليوبي بالدعم الالحمدود 

والييراث  ال�صياحة  هيئة  رئي�ض  من 

�صلمان  بن  �صلطان  الأمر  الوطني، 

مل�صروع  وم�صاندته  عبدالعزيز  بن 

اإليه  و�صلت  ما  اإىل  الكلية  تاأ�صي�ض 

الكلية من تطور يف الوقت احلايل، 

امل�صاركني  جلميع  �صكره  مييقييدًمييا 

وامل�صاهمني ورعاة املوؤمتر و�صركائه.

كلية  ثّمن عميد  اآخر،  جانب  من 

ال�صياحة، الدكتور اإبراهيم ال�صيني، 

اأحمد  الدكتور  التعليم،  وزييير  دعم 

اجلامعة  مدير  وت�صريف  العي�صى، 

ومن  اليوبي،  عبدالرحمن  الدكتور 

اعترهم �صركاء النجاح للموؤمتر من 

داخل  خمتلفة  وموؤ�ص�صات  �صركات 

واأي�ًصا �صركات وكليات من  اململكة، 

خارج اململكة.

د�صنت جامعة الأمرة نورة بنت 

عبدالرحمن ممثلة بالإدارة العامة 

والتيي�ييصييالت  املييعييلييومييات  لتقنية 

ر�صمي  اإليييكيييروين  تطبيق  اأول 

والأجهزة  الهواتف  للطالبات عر 

التطبيق  هذا  يعد  حيث  الذكية، 

جلامعة  احلثيثة  اخلطى  اإحييدى 

عبدالرحمن  بنت  نيييورة  الأميييرة 

نييحييو النييتييقييال ميين مييرحييليية بناء 

اخلدمات الإلكرونية اإىل مرحلة 

التعامالت  لرنامج  وفقاً  الإتاحة 

الإلكرونية احلكومية »ي�صر«.

ن�صخته  يف  التطبيق  ويت�صمن 

اخليييدميييات  مييين  عييييييدًدا  الأوىل 

الإليييكيييرونييييييية امليييهيييمييية، وميينييهييا 

وا�صتعالمية  اأكييادميييييية  خييدمييات 

خدمات  اإىل  بالإ�صافة  وطالبية، 

الدعم  وخدمات  املعلومات  تقنية 

الييفيينييي، كييمييا يييتييميييييز الييتييطييبيييييق 

لواجهات  بت�صميم ع�صري جديد 

اأداء  كفاءة  جانب  اإىل  امل�صتخدم 

امل�صتخدم  لتعزيز جتربة  التطبيق 

مع اتباع اأف�صل املمار�صات العاملية 

اإىل  بالإ�صافة  اليي�ييصيياأن،  هييذا  يف 

اإتاحة التطبيق عر اأكرث الأنظمة 

ا�ييصييتييخييداًمييا واأكيييرثهيييا �ييصيييييوعيياً 

مع   Androidو  Apple وهييي 

العربية  للغتني  التطبيق  دعيييم 

والإجنليزية.

ويف هذا ال�صدد �صرح امل�صرف 

لتقنية  العامة  الإدارة  على  العام 

املهند�ض  والت�صالت  املعلومات 

اأن  اليييزاييييدي  م�صفر  بيين  حمييمييد 

اأحد اخلطوات  يُعد  هذا التطبيق 

من  اجلامعة  ت�صعى  التي  الرائدة 

خاللها للو�صول اإىل بيئة جامعية 

على  اأكييد  كما  اإلكرونياً،  موؤمتتة 

واملُييبييتييكييرة  املُييقييدميية  احلييلييول  اأن 

درجات  اأعلى  توفر  التطبيق  عر 

اآليات  املوثوقية من خالل اعتماد 

با�صتخدام  التطبيق  اإىل  الييولييوج 

اليييرييييد الإلييييكييييروين اجلييامييعييي 

والتطوير  للتحديث  القابلية  مع 

اجلامعية  الأنظمة  مع  والتكامل 

املختلفة.

املرحلة  هذه  اأن  الزايدي  واأكد 

اأوىل  انييتييقييالييييية  ميييرحيييلييية  هييييي 

املييراحييل  ميين  الييعييديييد  �صيتبعها 

لكافة  املقدمة  اخلدمات  لتطوير 

من�صوبي جامعة الأمرة نورة بنت 

وياأتي  اهلل،  مب�صيئة  عبدالرحمن 

احلكومة  ملفاهيم  تطبيقاً  ذلييك 

الوطنية  واليييروؤيييية  الإلييكييرونييييية 

بييالإ�ييصييافيية   ،»2030« لييلييمييلييكيية 

الإ�صراتيجية  الغايات  لتحقيق 

تاأ�صي�ض  يف  واملتمثلة  للجامعة 

العمليات والأنظمة ال�صرورية من 

الأداء  حتقيق  اإىل  الو�صول  اأجييل 

الفعال للجامعة.

تدشين أول تطبيق إلكتروني للطالبات بجامعة نورة
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أمير المدينة يكرم جامعة مقرن ويطلق 
برنامج »سفراء الوسطية«

انطالق المؤتمر األول لكليات السياحة 
ومعرض التوظيف السياحي بجدة

من  املا�صي  العدد  اجلامعة  بر�صالة   »املان�صيت«  عنوان  ييياأت  مل 

الدوؤوب  والن�صاط  الكبر  احلراك  عن  وا�صحة  ر�صالة  كانت  بل  فراغ 

الذي يقوده معايل مدير اجلامعة والفريق الإداري معه مواكبة للخطة 

الطموحة »ال�صعودية 2030«، بالعمل على تنويع م�صادر الدخل وتوفر 

متويل وم�صادر ت�صاعد على اعتماد اجلامعة على قدراتها يف الت�صغيل 

العمالق  الأكادميي  ال�صرح  هذا  اأن  معاليه  واأكد  اخلدمات..  وتقدمي 

»ميتلك مقومات ال�صتقالل والعتماد على الذات«.

املقومات  من  بالعديد  تزخر  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  �صك  ل 

والركائز التي توؤهلها لتتبواأ مركز ال�صدارة على �صعيد اأمتها العربية 

التحول  وبرنامج   2030 اململكة  روؤييية  �صدور  كان  وقد  والإ�صالمية، 

الوطني 2020 خر معر عن الرغبة يف اإعادة ا�صتخدام املوارد وتنويع 

املادية  والإمكانات  القدرات  من  ال�صتفادة  وتعظيم  الدخل  م�صادر 

والب�صرية.

يف ظل تلك الروؤية وا�صتجابة للتوجيهات ال�صامية ويف �صبيل زيادة 

التوا�صل مع القطاع اخلا�ض لت�صجيعه على متويل البحث العلمي خا�صة 

واأن جامعة امللك �صعود يف املقدمة يف ن�صر البحث العلمي فقد ن�صرت 

2016م متقدمة على جميع اجلامعات  4000 بحث خالل  اأكرث من  

ال�صعودية والعربية. 

وهذه امليزة التف�صيلية دفعت اجلامعة اإىل اإطالق »�صندوق جامعة 

امللك �صعود لدعم البحث العلمي« بهدف تنويع م�صادر متويل البحث 

العلمي باجلامعة، ودعم البحوث وامل�صاريع البحثية التي تخدم اجلامعة 

واملجتمع، وكذلك الإ�صهام يف تعزيز ثقافة العطاء بني اأفراد املجتمع.

وبراجمها  وجهودها  اجلامعة  متيز  ال�صندوق  هذا  اإن�صاء  ويج�صد 

الهادفة لدعم ال�صراكات 

بينها وبني موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض ورجال الأعمال، متهيداً لتقدمي 

اخلدمات البحثية التي يتطلبها هذا القطاع املهم واحليوي لالقت�صاد 

ال�صعودي، حيث ي�صع ال�صندوق �صمن مهامه دعم امل�صروعات البحثية 

التي تقدم احللول النوعية للم�صكالت التي تواجه املوؤ�ص�صات وال�صركات 

ال�صعودية لزيادة قدراتها التناف�صية، وكذلك دعم البحوث وامل�صروعات 

البحثية ذات الأولوية الوطنية بطريقة تناف�صية.

يقدم ال�صندوق خدماته لكل الرامج البحثية باجلامعة وي�صمل ذلك، 

اأو وحدات  اأو العمادات  الرامج البحثية املدعومة من خالل الكليات 

بحثية  برامج  ا�صتحداث  على  ال�صندوق  يعمل  كما  املختلفة،  اجلامعة 

نوعية جديدة تكون يف خدمة الأولويات التنموية الوطنية.

يف  العلمي  البحث  ميزانية  دعم  ال�صندوق  اأهييداف  �صمن  ويدخل 

متويل  م�صادر  يف  وتنويع  اخلارجية،  والترعات  املنح  من  اجلامعة 

البحث العلمي من اأجل ال�صتدامة، اإ�صافة لتعظيم ال�صتفادة من اأموال 

البحثي  التميز  ودعم  والفعال،  الآمن  ال�صتثمار  خالل  من  ال�صندوق 

البحث  دعم  على  املجتمع  اأفييراد  وت�صجيع  اجلامعة،  اأهييداف  لتحقيق 

العلمي.

ومن اأجل حتقيق اأعلى ن�صبة من الأداء يتوا�صل ال�صندوق مع اجلهات 

وبناء  اخلا�ض،  والقطاع  اجلامعة  خريجي  من  واملترعني  الداعمة 

عالقات �صراكة م�صتدامة تخدم الطرفني، وينظم حمالت موجهة جلمع 

الترعات، كما يقوم بت�صويق القدرات والإمكانات البحثية للجامعة التي 

تخدم املجتمع واملانحني وحتدد املجالت البحثية التي يقوم ال�صندوق 

بدعمه.

اأخراً.. توؤكد ر�صالة ال�صندوق عمق العالقة بني اجلامعة وخريجيها، 

فتظل عالقة اأبناء اجلامعة م�صتمرة.. فهي حمطة حتمل ذكريات جميلة 

تزودها بالعلم واملعرفة واملهارة.. وهو ما كان له اأكر الأثر يف جناحهم 

خريجي  من  الف�صل  لأهل  دعوة  وهي  والعملية..  العلمية  حياتهم  يف 

اجلامعة اإىل اأن ي�صجلوا اأ�صماءهم يف  �صجالت العطاء، وذلك عر دعم 

»�صندوق دعم البحث العلمي«.. فحيهال.

makinzyadel@ksu.edu.sa

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

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

طالبات اإلمام عبدالرحمن في »عالمي السكر«
حتت اإ�صراف وحدة الأن�صطة الطالبية وتنظيم كلية التمري�ض بجامعة 

17 طالبة يف ن�صر الوعي عن  الإمام عبدالرحمن بن في�صل، �صاركت 

مر�ض ال�صكري من خالل تفعيل ثمانية اأركان يف فعالية مبنا�صبة اليوم 

ت�صرف  والييذي  باجلامعة   750 مبنى  يف  وذلك  ال�صكر،  ملر�ض  العاملي 

عليه وحدة الأن�صطة الطالبية بالكلية. وذكرت عميد كلية التمري�ض د. 

فريال القحطاين حر�ض كلية التمري�ض على تفعيل اليوم العاملي ملر�ض 

ال�صكري والذي يحتفى به �صنوياً يف �صهر نوفمر.

برامج جديدة لألمن الفكري بجامعة حائل
اأن�صطة جددت فيها  اإدارة الأمن الفكري بجامعة حائل عدة  نظمت 

عدة  خاللها  من  وتناولت  الفكري،  بالأمن  املهتمة  الرامج  من  املزيد 

�صالح  واأثييره يف  والعييتييدال  ال�صدق  وقيم  احلييوار  بينها  من  جوانب، 

املجتمع قدمها عدد من املخت�صني والأكادمييني.



ينظر �لكثري �إىل حب �لإن�سان لذ�ته على �أنه 

�إذ�  �سحيح  وهذ�  و�لأنانية،  �لرنج�سية  من  نوع 

ز�د معدل حب �لذ�ت عن �لطبيعي وحتّول �إىل 

�ل�سخ�سية  و�مل�سلحة  �لذ�ت  تف�سيل  �ملبالغة يف 

على ما �سو�ها حتى �إذ� كانت م�سالح �لآخرين، 

�إل �أن �لأمر له وجه �آخر يتعلّق بحب �لذ�ت من 

عن  و�لر�سا  بالنف�س  و�لثقة  �لح���ر�م  منظور 

ويعترب  وقيمته،  �لإن�سان  مكانة  يزيد  ما  �حلال، 

�لجتماعية  �ل��ع��اق��ات  نحو  �خل��ط��و�ت  �أوىل 

�لناجحة و�حلياة �مل�ستقرة.

يتمحور �حلب ب�سكل عام حول �لأخذ و�لعطاء، 

فاإذ� كان �ملرء ي�ستطيع منح ما يكفي من �لرعاية 

و�لهتمام و�لتعاطف لنف�سه، فعلى �لأغلب ميكنه 

�أي�ًسا، هذ� بخاف  منح هذه �مل�ساعر لاآخرين 

حمبة �لنف�س و�لأنانية، �للتني تقومان على �لأخذ 

و�ل�ستغال وتف�سيل �لذ�ت.

نتمّكن  مل  ما  �لآخ��ري��ن  نحب  �أن  ميكننا  »ل 

�لعديد من  ماأثور يحمل  �أنف�سنا«، قول  من حب 

�ملعاين و�لدلئل، �أبرزها �أن �حلب يزدهر ويكرب 

عند  يبد�أ  د�ئًما  ولكنه  لاآخرين،  نقّدمه  عندما 

�لعامل من  فاإن  ذ�ته  �ملرء  يحب  فعندما  �لنف�س، 

حوله ي�سبح �أكرث جمالً وجاذبية وجناًحا، فحب 

�لنظر  للمرء  يتيح  حيث  ��ستثناًء،  لي�س  �لنف�س 

�إىل �لأ�سياء و�لأ�سخا�س و�حلياة مبنظور �أف�سل 

و�أكرث �إيجابية، ولكن �ل�سيء �لأكرث �أهمية هو �أن 

كل هذه �لتغيري�ت تتعلّق بت�سّور �ملرء فقط.

�سخ�ًسا  ي�سبح  فاإنه  ذ�ت��ه  �مل��رء  يحب  عندما 

�لنف�سية  �حل��ال��ة  يح�ّسن  ذل��ك  ل��ك��ون  �أف�����س��ل، 

�ل�سحة  على  �إيجابًيا  تنعك�س  �لتي  و�لعاطفية، 

�أن حب �لذ�ت و�حر�م  و�حلالة �جل�سدية. كما 

�لنف�س يجعان �لفرد يتمّتع بعاقة �أ�سرية د�فئة 

�ملتبادل  و�لحر�م  �لعطاء  على  قائمة  وناجحة، 

�سوء  �أو  �زدر�ء  �أي  من  وخالية  �ل�سريكني،  بني 

معاملة، ما ي�ساعد على ��ستمر�ر �حلياة �لأ�سرية 

وجناحها.

و�حر�مها  �لذ�ت  �أن حب  �إىل  وي�سري خرب�ء 

يعترب�ن من �لعو�مل �لرئي�سية يف تكوين �سخ�سية 

�سوية وموؤّثرة وناجحة �جتماعياً وعملياً، �إل �أنهم 

يوؤكدون �أن �لإفر�ط يف ذلك و�ملبالغة يف تقدير 

�لذ�ت قد يوؤديان �إىل �لأنانية �لتي تاأتي بنتيجة 

عك�سية على حياة �لفرد.

للمرء  �إيجابية  طاقة  مينح  �ل���ذ�ت  ح��ب  �إن 

ت�ساعده على مو�جهة حتديات �حلياة، وتزيد من 

�إيجابياً  ثقته بنف�سه و�سعوره بقيمته، ما ينعك�س 

على �حلياة �لعملية و�لجتماعية للفرد، ويجعله 

�لجتماعي،  حميطه  �أو  عمله  يف  �سو�ء  ناجًحا 

ول �سك �أن �لد�ئرة �لجتماعية �ملحيطة بالفرد 

�سو�ء  لذ�ته  درجة حبه  مبا�سر يف  ب�سكل  موؤّثرة 

نف�سًيا  بدعمه  �إيجابًيا  �أو  قيمته،  بتدين  �سلبًيا 

و�لثناء عليه، حيث تظل حمبة �ملرء لذ�ته �سيًئا 

�سرورًيا يوؤّثر ويتاأثر باملحيط �لجتماعي.

وق��ب��ل �ل��ت��وج��ه حل��ب �لآخ���ري���ن و�ح��ر�م��ه��م 

�أن يحب �ملرء ذ�ته  �أولً  وح�سن معاملتهم، يجب 

ويحرمها ويح�سن معاملتها، من منطلق �أن فاقد 

�ل�سيء ل يعطيه، فتطوير حب �لذ�ت هو مفتاح 

�ل�سعادة  وحت�سيل  بالذ�ت  �لرتقاء  مفاتيح  من 

وحتقيق �لنجاح.

هبة  بنف�سك،  وثقتك  وتقبلها  لذ�تك  حبك 

�سغرية  كل  عن  ترفع  �هلل جتعلك  من  جميلة 

تبالغ  ل  �أن  �سريطة  لنف�سك،  �لأف�سل  وتختار 

يف ذلك �أو ت�سل لدرجة �لغرور، وحتى �إن كانت 

لديك عيوب فمن منا با عيوب، و�إذ� مل تتمكن 

 8 هنا  ل��ك  نقدم  ه��ي،  كما  نف�سك  تقبل  م��ن 

خطو�ت لتكون ر��سياً عن نف�سك:

تتمتع  ف��اأن��ت  عليك:  �هلل  نعم  ��ست�سعر   –
بال�سحة ولديك �أطفالك �أ�سحاء ووظيفة وعمل 

ماذ�  �لفتاة  عزيزتي  و�أن��ِت  �هلل،  بف�سل  جيد، 

�لأزياء  عار�سات  مثل  ور�سيقة  جميلة  كنت  لو 

لكنك وحيدة �أو لي�س لديك �أهل و�سديقات، هل 

�سيعو�س �جل�سم �لر�سيق عن حياتك �حلالية؟

– تقبل ذ�تك كما هي: ب�سكلك ولونك وطولك 
لقبول  �ملفتاح  هو  لذ�تك  فقبولك  وماحمك، 

�لعامل كله وعندما ل تقبل ذ�تك ت�سعر بالوحدة 

و�أن وجودك مع �لآخرين ل جدوى منه.

�حفظ   تر�سي �جلميع:  �أن  �مل�ستحيل  من   –
هذه �جلملة جيًد�، لذلك تقبل �آر�ء �لنا�س لكن 

على  ت�ساعدك  لن  لأنها  منها  �لهد�م  تاأخذ  ل 

من  وحت��د  �ستحبطك  �لعك�س  بل  �سيء  تغيري 

�إبد�عك.

���س��ق��ط��ات��ك  و�ج�������ه   –
و�سامح نف�سك: ل تكن ممن 

يبحثون عن �سماعة لتعليق 

بل  و�سقطاتهم،  �أخطائهم 

و�جه ذلك وحاول معاجلته 

بدلً من �لبكاء على ما فات 

ول جتعل �لأ�سف �ساحك 

�لوحيد يف �لأزم��ات، فكلنا 

لأن  د�عي  لذلك ل  نخطئ 

تذكرت  كلما  نف�سك  جتلد 

�أخطاءك.

– ل تقارن نف�سك باأحد: 
عار�سات  �أو  بالنجمات  نف�سك  تقارنني  مل��اذ� 

�لأزياء! ماذ� �سيغري ذلك يف �ملعادلة! فاملقارنات 

لن جتلب لك �سوى �ملزيد من �لتعقيد، �بحثي 

عما مييزك و��سعي لتحقيق �لتفوق و�لتميز.

– �ب��ح��ث ع��ن ن��ق��اط ق��وت��ك: ك��ل �إن�����س��ان يف 
هذ� �لعامل مهما كان �سعيفاً يحمل نقاط قوة 

�لنقاط يف  تلك  عن  �بحث  �لنجاح،  �إىل  تقوده 

�سخ�سيتك و�آمن بها ول ت�سمح لأحد باأن ي�سكك 

بوجودها، فعندما تبد�أ يف �لتفكري بنف�سك على 

�إيجابي فاإن حبك لنف�سك وتقبلك لذ�تك  نحو 

�سيزد�د.

– تعلم كيف حتب �لآخرين: لكي ي�سل �لإن�سان 
�إىل حب ذ�ته وتقديرها، فابد �أن يتقبل نف�سه 

�أولً ثم يحب غريه، ويف�سر علماء �لنف�س ذلك 

�أن  قبل  و�لهتمام،  للحب  يحتاج  �لإن�سان  باأن 

يبد�أ يف خدمة �لآخرين، ولقد �أثبتت �لدر��سات 

من  �أك��رث  �لآخرين  مب�سالح  يهتمون  �لذين  �أن 

�هتمامهم باأنف�سهم هم �لذين يعانون من نق�س 

�حلب يف حياتهم.

�طلب م�ساعدة �ملتخ�س�سني: �إن مل تفلح   –
لذ�تك  تقبلك  ع��دم  �سعور  وظ��ل  حم��اولت��ك 

عقلك،  يف  ي��دور  ما  ت��دون  �أن  ميكنك  يتفاقم 

مب�سكلتك  و�ساركه  نف�سي  طبيب  زيارة  وحاول 

معرفتك  طريق  على  و�سيدلك  متخ�س�س  لأنه 

لذ�تك وتدعيم حمبتك لنف�سك، و�أخري�ً، هناك 

عيوب ل عاج لها  كاأن تكون �سعيف �لبنية �أو 

ل حتب لون ب�سرتك، ل تكره هذه �لعيوب فهي 

جزء من ماحمك، بل �هتم بتدعيم مميز�تك 

فهي ما جتعلك منفرد�ً.

هل يختلف نشاط العقل وتركيزه 
بتغير الفصول؟

ف�سل  يف  وتركيز�ً  دقة  �أكرث  ب�سكل  يعمل  �لعقل  �أن  باحثون  ك�سف 

ما يجعل  �أكرث فتور�ً  �ل�ستاء رمبا يجعل حو��سنا  و�أن ف�سل  �ل�سيف، 

عقولنا �أقل دقة وتركيًز�.

وبح�سب �لدر��سة �لتى نقلتها �سحيفة »ديلى ميل« �لربيطانية، فاإنه 

تكون  عندما  تركيًز�  �أكرث  تكون  لأن  تتجه  عقولنا  فاإن  يبدو  ما  على 

ف�سل  �إىل  �لتحول  وقت  ذروته  �لركيز  ويبلغ  طويلة،  �لنهار  �ساعات 

�ل�سيف فى �سهر يونيو.

وخال �لدر��سة مت حرمان جمموعة من �لأ�سخا�س من �لنوم ملدة 

�أيام  ثاثة  ملدة  خافتة  �إ�ساءة  ذ�ت  �أماكن  يف  و�سعهم  مت  ثم  يومني، 

�أد�ًء  �لأ�سخا�س  �سجل  فقد  ذلك  رغم  �أنه  �لدر��سة  وك�سفت  �أخ��رى، 

�أف�سل يف �لختبار�ت �ملتعلقة بالركيز خال �أ�سهر �ل�سيف، ما ي�سري 

�إىل �أن �جل�سم ي�ستوحي �لقوة و�لركيز من �ساعته �لد�خلية �أكرث من 

�سوء �لنهار �خلارجي.

حالت  �أقل  فى  يكونون  �لأ�سخا�س  �أن  �إىل  �لدر��سة  �أ�سارت  كما 

تركيزهم خال فرة �لتحول �إىل �ل�ستاء يف �سهر دي�سمرب، حيث يكون 

�لنهار يف �أقل �ساعاته.

سيـــن 
وجيم

حب الذات.. قيمة إنسانية وطاقة إيجابية

فكر خارج 
الصندوق

تعلم كيف تحب نفسك في 8 خطوات

ل ت�سمت ول تكره ول حتقد ول حت�سد 

ول تياأ�س ول تت�ساءم، و�سوف تلم�س بنف�سك 

�لنتيجة �ملذهلة، يف ر�حتك �لنف�سية وذهاب 

�لكثري من �ملتاعب و�لأوهام.

م�صطفى حممود

مفكر وطبيب وكاتب م�صري 

»1921 - 2009م«

صورة نقدية

أجمل تعليق

قد يكون م�سريك معلقاً مب�سري غريك فا تكن 

�أنانياً!

يو�صف احلربي - فني خمترب حمطة الأبحاث 

الزراعية بديراب
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قراءة: ر�ضوان بكري

ال�ضعودي  ال��ع��امل  اإجن���از بحثي متميز ح��دد  يف 

وال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ن��ا���ض��ر امل��ان��ع 

املتنبي«،  الطيب  »اأب��ي  ال�ضاعر  ه��روب  بدقة طريق 

من الف�ضطاط يف م�ضر اإىل الكوفة بالعراق، قبل 

1155 عامًا، وهو الهروب الذي عّده النقاد الأ�ضهر 
يف التاريخ العربي ل�ضاعر العربية الكبري املتنبي. 

ك��م��ا مي��ك��ن اأن ي��و���ض��ف ه����ذا ال����ه����روب ب����»ال���ه���روب 

امل��ث��ري ل�ضخ�ضية ���ض��اج��ة ���ض��اخ��ب��ة يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي« 

التاريخ العربي، هذا الإجناز الذي حققه الدكتور 

ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ان��ع، اأح���د ع��ل��م��اء ال��ل��غ��ة والأدب يف 

كر�ضي  على  وامل�ضرف  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

العربية  اللغة  لدرا�ضات  املانع  عبدالعزيز  الدكتور 

واآدابها بجامعة امللك �ضعود، جاء بعد 1155 عامًا 

زم��ن كافور  الف�ضطاط، يف  املتنبي م��ن  م��ن ه��روب 

الإخ�ضيدي، اإىل م�ضقط راأ�ضه الكوفة.

عمل ميداين ومكتبي

 4 الباحث، نحو  ا�ستغرقت رحلة املتنبي ح�سب 

اأ�سهر بداأت يف 19 ذي احلجة عام 350هـ املوافق 

19 يناير كانون الثاين عام 962م، وانتهت يف 25 
اأيــار من  مايو   3 املوفق  1351هـ  الأول عام  ربيع 

عام 962م، بعد اإقامة يف م�سر دامت 5 �سنوات 

مدح فيها الإخ�سيدي الذي جعل على املتنبي عيوناً 

تراقبه طوال اليوم منعاً لهروبه وخوفاً من هجائه.

ــزاً بــتــحــديــد طــريــق هــروب  ــع �ــســجــل متــي ــان امل

امليداين  العمل  من  �سنوات   8 بعد  بدقة  املتنبي 

واملــكــتــبــي وا�ــســتــخــدامــه الــو�ــســائــل احلــديــثــة يف 

اخلرائط  وتقنية  واملركبات  بالطائرات  التنقالت 

وردت  التي  والقرى  املدن  وت�سميات  والإحداثيات 

يف اأ�سعار املتنبي.

عنونه  ــذي  ال البحثي  م�سروعه  املــانــع  و�سمن 

ودرا�سات  و�سوراً  خرائط  املتنبي«  خطى  بـ»على 

نقدية.

فريق عمل متكامل

�سفحة   222 يف  الــكــتــاب  يــقــع 

ــل بــالــ�ــســور  ــ�ــس بـــــدون الــ�ــســور وي

�سفحة،   291 اإىل  امل�سادر  وقائمة 

بجامعة  املوؤلف  كر�سي  عن  و�سدر 

عام  الأوىل  طبعته  يف  �سعود  امللك 

1438هـ - 2017م، والكتاب درا�سة 
لطريق هروب اأبي الطيب املتنبي من 

الف�سطاط اإىل الكوفة بني يوم الأحد 

19 - ذي احلجة �سنة 350 - اإىل 
ال�سبت 25 ربيع الأول �سنة 351هـ 

و�ساركه يف الرحلة فريق عمل واأمده 

باملعلومات عدد من اأهل اخلربة كما 

ذكر �ص9 يف �سفحة ال�سكر والتقدير، منهم الأ�ستاذ 

�سمري  والدكتور  احلــايف،  وخالد  اخلمي�ص،  تركي 

الدروبي والدكتور عبدالرحمن الن�سوان، والأ�ستاذ 

عبداهلل العنيزان والدكتور عالء ح�سني الرهيمي، 

واملهند�ص فهد الزهراين، والدكتور حممد عدنان 

البخيت، وال�سيخ حممد عيد الزلبية العنزي.

كوكبة من اخلرباء

اأمده  بجهود من  املقدمة  املانع يف  د.  واعــرف 

»لول  �ص21  يف  فقال  معه،  وتــعــاون  باملعلومات 

اإبراهيم العبيداء والأ�ستاذ  الدكتور عبدالعزيز بن 

اأحمد بن عبداهلل اآل ال�سيخ ما كان لهذا الإجناز 

اأن يتم، ولو مت بدونهما لولد ناق�ساً هزياًل«. وهذا 

ذوي  من  كوكبة  وراءه  كــان  املانع  عمل  اأن  يوحي 

اخلربة والدراية.

وفيه  كبري  جهد  فيه  بــذل  الكتاب  اأن  ريــب  ول 

تلقي  مفيدة  وحتقيقات  معلومات 

�سلكه  الــذي  الطريق  على  ال�سوء 

الف�سطاط  مــن  رحلته  يف  املتنبي 

اإىل الكوفة.

م�ضروع بحثي

يعد هذا الكتاب تتويجاً مل�سروع 

من  �سنوات  املانع  د.  اأفنى  بحثي 

بعد  فكرته  ن�ساأت  لإجنــازه،  عمره 

فوقوفه  اجلــوف،  ملنطقة  له  زيــارة 

على حمطة من حمطات �سري رحلة 

تلك  ومنذ  الــكــوفــة،  اإىل  الف�سطاط  مــن  املتنبي 

الزيارة �سرع يف حتقيق م�سروعه، وهو تتبع رحلة 

من  بحّريته  جنــاًة  الف�سطاط  من  املتنبي  هــروب 

اأ�ستاذنا  واأح�سن  الكوفة،  حتى  �سيناء  عرب  كافور 

وبرقاقة حتكي  للطريق  الكتاب بخريطة  �سفع  اأن 

بال�سوت وال�سورة �سري الرحلة التي رحلها املتنبي، 

وبال�سوت ت�سجيل لق�سة الهروب وللق�سيدة التي 

حتفة  فهو  نف�سه  الكتاب  اأمــا  الــرحــلــة،  و�سفت 

نادرة بطباعته وتق�سيمه ولغته الوا�سحة امل�سرقة 

ت�سوق  التي  الأ�سئلة  اإثــارة  بني  املراوحة  وطريقته 

وهو  واحلجج،  بالأدلة  املوؤيدة  الإجابة  ثم  القارئ 

مع ذلك يدرك اأن من امل�سائل ما يتعذر اجلزم فيها 

بهذا  وهو  »رّبــا«،  الحتمال  بلفظ  عليها  فيعقب 

ي�سرع باب البحث ملن اأراد اأن يوا�سل البحث.

3 رحالت

رحلة  الأوىل  رحــالت،  ثالث  الكتاب  هذا  �سم 

اأ�ستاذنا، �ساغها  امل�سروع فكرته وتنفيذه، ومعاناة 

مع  امليدانية  »جتربتي  بعنوان  الكتاب  فاحتة  يف 

اأدبية  قطعة  وهــي  �ص32-13،  الــهــروب«  طريق 

من اأدب الرحلة متتع القارئ وهو ي�سارك الكاتب 

الرحلة  واأما  معاناته،  ويح�ص  املختلفة  تنقالته  يف 

الثانية فهي رحلة راأ�سية يف بطون الكتب والبحوث 

مو�سوع  هــي  التي  ورحلته  املتنبي  تناولت  التي 

الكتاب، واأما الرحلة الثالثة فهي رحلة اأفقية على 

ُخطى  املتتبعة  املــوؤلــف  رحلة  يف  وتتمثل  الأر�ـــص 

املتنبي يف رحلة هروبه، ووقوفه على املوا�سع التي 

على  اإثباته  ثم  ذلك  ق�سيدته، وحتقيق  ذكرها يف 

خريطة دقيقة.

3 عناوين 

ُجــعــل هـــذا الــكــتــاب بــعــد فــاحتــتــه حتــت ثالثة 

بــالطــني«  بــني  املتنبي  »مــدخــل:  اأولــهــا  عــنــاويــن 

�ص63- للهرب«  »ال�ستعداد  وثانيها  �ص62-33، 

78، وثالثها »يوم الهرب« 79-189، ومل يتم و�سع 
م�ساًقا  �سيقت  كلها  بل  الرحلة  ملحطات  عناوين 

بعد  وو�سعت  الرحلة«  »يــوم  عنوان  حتت  واحــًدا 

اأولها  �ص281-191  الثالثة  الكتاب  مالحق  هذا 

قراءة يف الأعمال ال�سابقة حول رحلة هروب اأبي 

الطيب املتنبي، وثانيها خرب الهروب والق�سيدة من 

الديوان، والثالث ال�سور املوثقة للرحلة.

كتاب »على خطى المتنبي« يرصد ويوثق هروبه 
الشهير من الفسطاط إلى الكوفة

�سدر عن كر�سي املانع لدرا�سات اللغة العربية وتتبع رحلة الهروب ميدانيًا

توج الكتاب م�رشوعًا بحثيًا 

ا�ستغرق 8 �سنوات ور�سم خريطة 

دقيقة مل�سار رحلة الهروب

�سم الكتاب 3 رحالت و3 عناوين 

و3 مالحق وجمموعة من ال�سور 

املوثقة للرحلة

�سارك يف هذا الإجناز عدة خرباء 

وباحثني على راأ�سهم د. العبيـداء 

واأ. اأحمد اآل ال�سيخ
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د. املانع

طريق هروب املتنبي: تتبعه ميدانيًا اأ. د. عبدالعزيز بن نا�ضر املانع



لوحة الفعاليات

23 ربيع �أول15 ربيع �أول

24 ربيع �أول16 ربيع �أول

3 ربيع �آخر18 ربيع �أول

23 ربيع �أول16 ربيع �أول

30 ربيع �أول17 ربيع �أول

3 ربيع �آخر18 ربيع �أول

دورةلقاء

دورةدورة

ورشةملتقى

ورشةورشة

محاضرةفعالية

برنامجدورة

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

يوم �إجنازكم

�لوقت: ١٠�ص

�جلهة �ملنظمة: جامعة �مللك �سعود

�ملكان: �مل�سرح �لرئي�سي مبنى ٢٦

نظام �لتح�سني �مل�ستمر »كايزن« �لإد�ري للموظفني

�لوقت: ١٤٣٩/٣/٢٣ هـ من �ل�ساعة ٩ �ص �إىل ٢٫٣ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير 

�ملهار�ت

مهار�ت �لإبد�ع �لإد�ري للموظفني

�لوقت: من �ل�ساعة ١٠�ص �إىل ٢٫٣ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير 

�ملهار�ت

�لتدري�ص �جلامعي �لفعال لأع�ساء هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من �ل�ساعة ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير 

�ملهار�ت

جامعتي روؤيتي

�لوقت: من ١٠�ص �إىل١م

�جلهة �ملنظمة: مركز �لطالبات ذو�ت �لإعاقة

�ملكان: �لبهو �لرئي�سي للطالبات

��ستخد�م �ل�سبكات �لجتماعية يف �لتعليم  لع�سو�ت 

هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من �ل�ساعة ٨�ص �إىل ٢ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٢

حتليل �لبيانات وتف�سري �ملعطيات للدكتورة �سعاد 

�لديحان/ �لوقت: من ١٢ �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: مركز بحوث �لدر��سات �لعلمية 

و�لطبية

�ملكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ �لأق�سام �لعلمية/ �لدور �لأول

�أخالقيات �لبحث �لعلمي للدكتورة ف�سيلة �لعنزي

�لوقت: من ١٢ �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: مركز بحوث �لدر��سات �لعلمية 

و�لطبية

�ملكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ �لأق�سام �لعلمية/ �لدور �لأول

�ليوم �لعاملي للرتبة

�لوقت: من ٩ �إىل ٩٫٤٥�ص

�جلهة �ملنظمة: ق�سم علوم �لرتبية

�ملكان: كلية علوم �لأغذية و �لزر�عة مدرج )٤٨�أ١(

�لأخطاء �ل�سائعة يف �لبحث �لعلمي للدكتورة �رجمند 

و�ر�سي / �لوقت:ـ من ١٢ �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: مركز بحوث �لدر��سات �لعلمية 

و�لطبية

�ملكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ �لأق�سام �لعلمية/ �لدور �لأول

�إد�رة �لذ�ت للدكتورة �بت�سام �لزوم

�لوقت: من ٩�ص �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: �لنادي �لعلمي لطالب �لدر��سات 

�لعليا

�ملكان:  قاعة موؤمتر�ت ١ مبنى ٢٦ للطالبات

�لتدري�ص �مل�سغر لأع�ساء هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من �ل�ساعة ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير 

�ملهار�ت
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16 ربيع �آخر6 ربيع �آخر

21 ربيع �آخر8 ربيع �آخر

30 ربيع �آخر13 ربيع �آخر

20 ربيع �آخر6 ربيع �آخر

29 ربيع �آخر9 ربيع �آخر

18 جمادى �لأوىل16 ربيع �أول

مؤتمردورة

دورةورشة

ورشةفعالية

ورشةمعرض

برنامجدورة

مؤتمرمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�س�دوك� لعبة يابانية �سهلة، 

من دون عمليات ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

مربعات   9 من  اأو  �سغرية، 

على  منها  كل  يحت�ي  كبرية 

9 خانات �سغرية.

ال�سبكة  اكمال  الالعب  على 

ب�ا�سطة اأرقام من 1 اىل 9، 

�سرط ا�ستعمال كل رقم مرة 

واح���دة ف��ق��ط، يف ك��ل خط 

عم�دي  خط  كل  ويف  اأفقي 

املربعات  من  مربع  كل  ويف 

الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

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

عن�ان الكتاب: اللدائن وال�ضتدامة: ال�ج�د الت�افقي بني 

اللدائن 

تاأليف: مي�ضيل ت�لين�ضكي

ترجمة: عثمان بن يحيى العثمان وح�ضن ف�ؤاد ال�ضيد

الطبعة: الأوىل

�ضنة الن�ضر: 1436هـ.

عدد ال�ضفحات: 455

يهدف هذا الكتاب اإىل املقارنة بني اللدائن التقليدية امل�ستقة 

خ�سائ�سها  حيث  من  الأ�سل  احلي�ية  واللدائن  النفط  من 

ويناق�س  منهما.  لأي  حتيز  دون  البيئية،  واآثارها  وتكاليفها 

ل�ستخدام  وامل�ستدامة  املثالية  القرارات  اأخذ  كيفية  الكتاب 

امل�اد ال�سناعية كاللدائن. مع الأخذ بعني العتبار عدم وج�د 

تعريف وا�سح وحمدد لال�ستخدام امل�ستدام للّدائن حتى الآن. 

ل�ستخدام  الأمثل  القرار  اتخاذ  عملية  فاإن  ذلك،  على  وبناًء 

من  ن����ع  اأي 

ال�����ل�����دائ�����ن 

���س��ت�����س��ع يف 

الع�����ت�����ب�����ار 

ع���������ام��������ل 

م�����ت�����ع�����ددة 

اختيار  قبل 

معينة  م���ادة 

ل�ستخدامها 

ت��ط��ب��ي��ق  يف 

حمدد، وفقاً 

مة  ا �ستد لال

ال���ب���ي���ئ���ي���ة 

والقب�ل املجتمعي..

»مارزان�« ي�ضدر  حتديد ج�هر املحت�ى  مل�ضاعدة الطالب 

لعل�م  ال��دويل  مارزان�  مركز  اإ�سدارات  �سل�سلة  �سمن   

الباحثني  م��ن  ع��دد  متكن  2017م  ل��ع��ام   »LSI« التعلم 

واملتخ�س�سني، و�سمن »�سل�سلة اأ�سا�سيات لتحقيق الإحكام« 

التي ي�سدرها مركز الدويل لعل�م التعلم »LSI«، من اإ�سدار 

مل�ساعدة  �سفية  »اأ�ساليب  املحت�ى:  ج�هر  »حتديد  كتاب 

الطالب يف تعّرف املهم يف الدر�س«، مل�ساعدة املعلمني يف 

جميع امل�ست�يات ال�سفية وحت�سني اأدائهم يف اإ�سرتاتيجية 

تدري�سية، كما يتيح لهم الرتكيز على دقائق الإ�سرتاتيجية 

التدري�سية حتى يتمكن�ا من حت�سينها، عرب عدة خط�ات.

 ويقع الكتاب يف 128 �سفحة، و�سبعة ف�س�ل، بالإ�سافة  

لقائمة من امل�سادر واملراجع التي اعتمد عليها امل�ؤلف�ن يف اإعداده والتعريف بامل�سطلحات التي 

وردت فيه.

إصداراتإصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

مهار�ت �لبتكار و�لتفكري �لإبد�عي للموظفات

�لوقت: من ٨�ص �إىل ١٢ط

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٦

�لهند�سي �لدويل

�لوقت: من ٩�ص �إىل ٥٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني

�ملكان: �لريا�ص

تقييم خمرجات �لتعلم لأع�ساء هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير 

�ملهار�ت

نظام �إد�رة �لتعلم black board لأع�ساء هيئة 

�لتدري�ص

�لوقت: من �ل�ساعة ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير �ملهار�ت

�لريا�ص من �ل�سماء

�لوقت: من ٩م �إىل ١٢�ص

�جلهة �ملنظمة: �سركة �لأر�ص و�لف�ساء

�ملكان: �سمال �لريا�ص

تطوير ملف �لتدري�ص �جلامعي لأع�ساء هيئة 

�لتدري�ص

�لوقت: من �ل�ساعة ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير �ملهار�ت 

منتجون )�مل�ستثمر�ت من �ملنزل(

�لتاريخ و �لوقت: ١٤٣٩/٤/٦هـ من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: غرفة �لريا�ص �لتجارية

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص

دعم تعلم �لطالب لأع�ساء هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من �ل�ساعة ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير 

�ملهار�ت

�ل�سكرتارية �حلديثة و�إد�رة �ملكاتب للموظفني

�لوقت: من �ل�ساعة ١٠�ص �إىل ٢٫٣ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير 

�ملهار�ت

�لتدري�ص �لقائم على �لتخ�س�ص و�لبحوث �لرتبوية 

لأع�ساء هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من �ل�ساعة ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص قاعات عمادة تطوير �ملهار�ت

�ل�سعودي �لدويل �لثالث للمخترب�ت

�لتاريخ و�لوقت: ١٤٣٩/٤/١٦هـ من ٨�ص �إىل ٤٫٣م

�جلهة �ملنظمة: �سـركة �له�سبة �ل�سـعودية لتنظيم 

�ملوؤمتر�ت و�لـمعار�ص

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص

�لتعليم ما بعد �لثانوي: �لهوية ومتطلبات �لتنمية

�جلهة �ملنظمة: �جلمعية �ل�سعودية للعلوم �لرتبوية 

و�لنف�سية

�ملكان: يف رحاب �جلامعة
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املجيد  ما�ضيه  يف  الق�ضر  كان 

والن�ضاط،  واحلركة  بالعمل  يعج 

وعامة  وال�ضيوف  ال��زوار  فهناك 

واخلويا  احلرا�س  وهناك  النا�س، 

وامل����راف����ق����ون وامل�������ض���ت�������ض���ارون 

ال�������ض���وؤون  يف  وامل��ت��خ�����ض�����ض��ون 

عمال  اأي�����ض��ا  وه��ن��اك  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

اخل���دم���ات وال��ط��ب��اخ��ون ال��ذي��ن 

والعامة  للخا�ضة  يقدمون  كانوا 

والع�ضاء. الغداء  وجبتي  يومياً 

لبع�س  ا�ضتعرا�س  يلي  وفيما 

م��ام��ح ت��ل��ك ال���غ���رف وامل��ك��ات��ب 

املربع. ق�ضر  مهامها يف  واأبرز 

الأر���ض��ي:  الطابق  ال��دي��وان:   *

يلي: ما  على  وي�ضتمل 

�ضمن  تقع  احل��ر���س:  غ��رف   -

خم�ض�ضة  وه��ي  الداخلي  الفناء 

مكاتب  وه��ن��اك  امللكي،  للحر�س 

احلر�س  لرئي�س  مقًرا  تكون  اأخرى 

اآخر  مكتب  ويتبعه  ونائبه،  امللكي 

احلر�س  لأف���راد  م��ق��ًرا  ي�ضتخدم 

امل��ل��ك��ي امل�����ض��وؤول��ن م��ب��ا���ض��رة عن 

امللك. حماية 

عليهم  ويطلق  اخلويا:  غرفة   -

وهم  خوي«،  »مفردها  امللك  خويا 

يكر�ضون  ال��ذي��ن  امل��ل��ك  ح��ا���ض��ي��ة 

رجال  واأغلبهم  خلدمته،  اأنف�ضهم 

ب��ره��ن��وا ولءه����م امل��ط��ل��ق و���ض��دة 

احلمات  يف  و�ضجاعتهم  مرا�ضهم 

من  اأو  الباد  بتوحيد  انتهت  التي 

خدمة  يف  عينوا  ال��ذي��ن  اأبنائهم 

امل��ه��ن��ة،  ت��ل��ك  ت���وارث���وا  اأو  امل��ل��ك 

بلب�س  مهامهم  اأداء  عند  ويتميزون 

الف�ضفا�ضة  ال��ب��ي�����ض��اء  امل��اب�����س 

الطويلة  الوا�ضعة  الأك��م��ام  ذات 

ويحملون  اخلناجر  ويتمنطقون 

ج��ان��ب��ه��ا  اإىل  ورمب�����ا  ال�����ض��ي��وف 

البنادق.

ال��ق�����ض��ر:  غ�����رف خم������ازن   -

واملواد  الأطعمة  حلفظ  وت�ضتخدم 

ل�ضيوف  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 

القهوة وال�ضاي  الق�ضر مثل  وزوار 

فيها  يتم  كما  وال��ب��خ��ور،  والتمر 

وفحم  حطب  من  ال��وق��ود  تخزين 

وغريه.

وي��ع��ت��ر  امل���ل���ك���ي:  امل�����ض��ع��د   -

امل�����ض��ع��د ال����ذي مت 

ق�����ض��ر  يف  ت��رك��ي��ب��ه 

م�ضعد  اأول  امل��رب��ع 

حيث  ال��ري��ا���س،  يف 

وج������د ف���ي���ه امل���ل���ك 

ع��ب��دال��ع��زي��ز راح���ة 

ل��ل�����ض��ع��ود ل��ل��ط��اب��ق 

عن  ��ا  ع��و���ضً الأول 

الدرج. ا�ضتخدام 

الأول:  الطابق   *

وي�����ض��ت��م��ل ع��ل��ى ما 

يلي:

امل����ج����ل���������س   -

يف  للملك:  ال�ضيفي 

هذا املجل�س كان امللك عبدالعزيز 

اأث��ن��اء  وزائ��ري��ه  �ضيوفه  ي�ضتقبل 

موؤثثاً  ك��ان  حيث  ال�ضيف  ف�ضل 

»العجمي«  ال��ف��ار���ض��ي  بال�ضجاد 

ال����ذي ي��غ��ط��ي اأر���ض��ي��ت��ه وم��وؤث��ث��اً 

واأرائ����ك م��زخ��رف��ة على  مب��ق��اع��د 

ط���ول ام��ت��داد اجل�����دران، وي��ق��وم 

يف و���ض��ط��ه ���ض��ف م���ن الأع���م���دة 

عبدالعزيز  امللك  وك��ان  الفخمة، 

من  ال��ب��ع��ي��دة  ال��زاوي��ة  يف  يجل�س 

وي�ضتقبل  امل��ج��ل�����س  ه���ذا  م��دخ��ل 

وزائريه. �ضيوفه 

- املجل�س ال�ضتوي للملك: وفيه 

وزائ��ري��ه  �ضيوفه  امل��ل��ك  ي�ضتقبل 

ال�ضتاء. ف�ضل  خال  اخلا�ضن 

ال�������ض���وؤون اخل��ا���ض��ة  م��ك��ت��ب   -

خم�ض�س  امل��ك��ت��ب  ه���ذا  ل��ل��م��ل��ك: 

ل��ق��ي��ام ك���ات���ب امل���ل���ك مب��ب��ا���ض��رة 

عبدالعزيز  امللك  �ضوؤون  ومتابعة 

اخلا�ضة.

ال�ضيا�ضية:  ال�ضوؤون  مكتب   -

للملك،  ال�ضيا�ضي  امل��ك��ت��ب  وه��و 

اإىل   - ت�����ض��م��ل  م��ه��ام��ه  وك���ان���ت 

ال���دول���ة-  ����ض���وؤون  اإدارة  ج��ان��ب 

بالدول  اململكة  بعاقات  الهتمام 

املكتب  هذا  يف  ويوجد  الأجنبية، 

م��ق��اع��د م�����ض��ف��وف��ة ع��ل��ى ط��ول 

عليها  يعلق  ك��ان  ال��ت��ي  اجل���دران 

اجلزيرة  ل�ضبه  اخلرائط  من  عدد 

املكان  هذا  ويف  والعامل،  العربية 

ك����ان ي��ت��م ت���ب���ادل اأخ���ب���ار ال��ي��وم 

جانب  اإىل  واخلارجية  الداخلية 

ت����داول ال��ن�����ض��رات 

يومًيا  ت�ضدر  التي 

ط���ري���ق  ع�����ن  اأو 

الإذاع���ات  التقاط 

لر�ضمية. ا

م�����ك�����ت�����ب   -

الت�ضال:  خدمات 

امل��ك��ت��ب  ه�����ذا  يف 

ي���ت���وىل م��وظ��ف��ون 

خمت�ضون  ووك���اء 

الت�ضالت  جميع 

ال����ا�����ض����ل����ك����ي����ة 

وال�������رق�������ي�������ة يف 

ن����ح����اء  خم���ت���ل���ف اأ

امل���م���ل���ك���ة، وجت���م���ع امل���ع���ل���وم���ات 

مركز  اإىل  ت���رد  ال��ت��ي  والأخ���ب���ار 

عليها  ل��ي��ط��ل��ع  ي��وم��ًي��ا  الت�����ض��ال 

ت�ضتخدم  كما  وم�ضت�ضاروه،  امللك 

امللك  ردود  لنقل  الو�ضائل  ه��ذه 

ته. وتعليما

وهي  اجلمهور:  خدمة  غرفة   -

النا�س  ل��ت��واج��د  خم�ض�ضة  غ��رف��ة 

فيها على اختاف طبقاتهم لتقدمي 

و�ضكاواهم  وتظلماتهم  عرائ�ضهم 

حيث ترفع مبا�ضرة للملك. 

واحلا�ضر املا�ضي  من  �ضاهد 

ظ���ل���ت ق�������ض���ور امل����رب����ع ع��ل��ى 

منذ  عليها  اأن�ضئت  ال��ت��ي  حالها 

ال��ب��داي��ة ف���رة ط��وي��ل��ة، واأج����ري 

امللك  عهد  يف  حت�ضينات  عليها 

بعد   - اأم���ر  ع��ن��دم��ا  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  ان��ت��ه��اء 

- ب��اإن�����ض��اء ق�����ض��ر ع��ل��ى ال��ن��م��ط 

اأنقا�س  على  احل��دي��ث  امل��ع��م��اري 

ب��ع�����س ال�������دور ال�������ض���غ���رية ب��ن 

كما  ال�ضمايل،  والق�ضر  الديوان 

اإىل  الكهربائية  الإ���ض��اءة  اأدخلت 

اأي��ام  اأواخ����ر  يف  الق�ضر  م��راف��ق 

جتهيز  واأعيد  عبدالعزيز،  امللك 

باملواد  ال�ضحية  املرافق  وحتديث 

الفرة. تلك  احلديثة يف 

ومب������رور الأع��������وام ت��ع��ر���ض��ت 

م��ع��ظ��م م���ك���ون���ات جم��م��ع ق�����ض��ر 

يبق  ومل  والندثار  للتداعي  املربع 

واأحد  ال�ضور  من  اآثار  �ضوى  منها 

عبدالعزيز  امللك  ودي��وان  اأبراجه 

ال�����ذي ا���ض��ت��ه��ر ب���ا����ض���م »ق�����ض��ر 

ج��ام��ع  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل���رب���ع«، 

بناوؤه  اأعيد  الذي  امللك عبدالعزيز 

اأوائ��ل  احل��دي��ث يف  ال��ط��راز  على 

ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال��ه��ج��ري��ة. ون��ظ��ًرا 

مل��ك��ان��ة ه���ذا ال��ق�����ض��ر ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الوطنية  و�ضماته  الأثرية  وقيمته 

لتطوير  العليا  الهيئة  قامت  فقد 

على  باملحافظة  الريا�س  مدينة 

ويف  امل��واق��ع،  يف  الراثية  املباين 

املنهج  وفق  املربع  ق�ضر  مقدمتها 

امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه ع��امل��ًي��ا، ف��اأع��ي��د 

ت��رم��ي��م ق�����ض��ر امل��رب��ع واأ���ض��ل��ح��ت 

الأج�����زاء امل��ت��داع��ي��ة م��ن��ه مب��واد 

فيها  روعي  ولكن  حديثة،  وطرق 

النمط  نف�س  وجمان�ضة  حم��اك��اة 

عليها،  اأن�����ض��ئ  ال���ذي  ال��ت��ق��ل��ي��دي 

قبًا  عليه  كان  كما  تاأثيثه  واأعيد 

عبدالعزيز  امللك  عهد  اأواخ��ر  يف 

اأج���زاء  ك��م��ا رمم���ت  رح��م��ه اهلل، 

اأبراجه  واأح��د  القدمي  ال�ضور  من 

اأجريت  كذلك  ذات��ه،  النمط  على 

اجلامع  على  الإ���ض��اح��ات  بع�س 

ال��روح��ي��ة  �ضفته  م��ع  ي��ت��اءم  مب��ا 

املعمارية  �ضماته  على  ويحافظ 

به  املحيطة  ب��امل��ن�����ض��اآت  وي��رب��ط��ه 

امل��ل��ك  مب���رك���ز  الآن  وامل����ع����روف 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ت��اري��خ��ي وال���ذي 

من  ب����ارًزا  م��ع��ل��ًم��ا  الآن  اأ���ض��ح��ى 

والتاريخ واحل�ضارة  الراث  معامل 

الريا�س. مبدينة  والثقافة 

اأه���م  مي��ث��ل  امل���رب���ع  ق�����ض��ر  اإن 

يف  والأث��ري��ة  التاريخية  العنا�ضر 

التاريخي،  عبدالعزيز  امللك  مركز 

منط  ال��زائ��ر  يت�ضور  خ��ال��ه  م��ن 

يف  كان  عندما  الق�ضر  يف  احلياة 

الأحداث  لأهم  مواكباً  جمده  اأوج 

العربية  اململكة  ن�ضوء  رافقت  التي 

ال�����ض��ع��ودي��ة وت��وح��ي��ده��ا وب��ن��ائ��ه��ا 

خالًدا  رم��ًزا  وليكون  ونه�ضتها، 

معاين  ل�ضتلهام  الاحقة  لاأجيال 

للحفاظ  وال�����ض��ر  وال��ع��م��ل  اجل��د 

وال�ضعي  اململكة  ه��ذه  كيان  على 

باإذن  امل�ضرق  م�ضتقبلها  بناء  اإىل 

اهلل.

كلية الهند�ضة

بر الوالدين أقصى درجات اإلحسان
من روائع هذا الدين متجيده للر حتى �ضار يعرف به، واأعظم الر »بر 

الوالدين« الذي لو ا�ضتغرق املوؤمن عمره كله يف حت�ضيله لكان اأف�ضل من جهاد 

النفل، الأمر الذي اأحرج اأدعياء القيم والأخاق يف دول الغرب، فجعلوا له 

يوًما واحًدا يف العام يردون فيه بع�س اجلميل لاأبوة املهملة، بعدما اأعياهم 

اأن يكون من الفرد منهم مبنزلة القلب والروح كما هو عند امل�ضلم ال�ضادق. 

يقوم بر الوالدين على ح�ضن معاملة الوالدين والعناية بهما، وطاعة اأوامرهما 

فيما ل يتعار�س مع ع�ضيان اخلالق، وكذلك العمل مبا ير�ضيهما، والر هو 

اأق�ضى درجات الإح�ضان اإىل الوالدين، وُحكمه واجب على كل م�ضلم وم�ضلمة، 

وعك�س الر عقوق الوالدين وحكمه حرام وهو من الكبائر واملعا�ضي العظيمة. 

وىل الإ�ضام بَرّ الوالدين والإح�ضان اإليهما اأهمية كبرية، ووعد اهلل من يفعله 
َ
واأ

بالأجر والثواب، فقد قَرن اهلل �ضبحانه وتعاىل بن عبادته وبر الوالدين يف 

الآية {وق�ضى ربك اأن ل تعبدوا اإل اإياه وبالوالدين اإح�ضاناً اإما يبلغن عندك 

الكر اأحدهما اأو كاهما فا تقل لهما اأف ول تنهرهما وقل لهما قول كرميا 

واخف�س لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياين �ضغريا}، 

وهذا الربط يرفع من درجة الر عند اهلل. وعن عبداهلل بن م�ضعود ر�ضي 

اهلل عنه قال: »�ضاألت ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأي العمل اأحب اإىل 

اهلل؟ قال: ال�ضاة على وقتها. قلت: ثم اأي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اأي؟ 

قال اجلهاد يف �ضبيل اهلل«. فاأخر �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأن بّر الوالدين اأف�ضل 

الأعمال بعد �ضاة الفر�س التي هي اأعظم دعائم الإ�ضام، ورّتب ذلك ب�»ثُّم« 

التي تفيد الرتيب وقدم بر الوالدين على اجلهاد يف �ضبيل اهلل.

وليد حممد حمود املقبل 

كلية العلوم - ق�ضم اجليولوجيا
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

التطوع ثروة يجب ا�ستثمارها واإدارتها

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

ميثل التطوع اأحد الركائز التي تعتمد عليها الدول يف م�ضرية تطورها، 

وقد اأ�ضرت يف املقالة ال�ضابقة اإىل اأن كثرياً من املجتمعات حت�ضد ثمار 

والأهلية،  احلكومية  املجتمع  موؤ�ض�ضات  تبذلها  التي  التطوعية  اجلهود 

امل�ضادر  اأحد  متثل  كذلك  الفردية  اجلهود  اأن  على  التاأكيد  هنا  واأود 

بغر�س  فقط  الأهلية  املوؤ�ض�ضات  وبن  بينها  ربطت  اأنني  اإل  املهمة، 

تو�ضيح ما هو حكومي يتبع الدول؛ وما هو اأهلي ي�ضهم اأفراد املجتمع 

يف تاأ�ضي�ضه واإدارته.

كما اأ�ضارت املقالة اإىل اأن العمل التطوعي اأ�ضبح ثقافة را�ضخة يف 

كثري من املجتمعات املتطورة، ثم تناولت اأهم املداخل التي ي�ضتند عليها 

العمل التطوعي وحتوله اإىل ثقافة جمتمعية، ومن خال التفكري كثرياً 

العاملية، وما عاي�ضته بنف�ضي يف املجتمعات الغربية راأيت  يف التجارب 

كيف اأ�ضبح �ضلوك التطوع مظهراً ح�ضارياً والتزاماً �ضخ�ضياً من اأفراد 

املجتمع.

دفعني هذا كله اإىل طرح مو�ضوع املقالة احلالية؛ وهو اإذا كان التطوع 

بهذه الأهمية وي�ضهم يف دفع حركة تطور املجتمعات اإىل الأمام، اإ�ضافة 

اإىل التخفيف من الأعباء الب�ضرية واملادية التي تتحملها الدولة بهدف 

اإليها؛ فهو  اإىل كل من يحتاج  الإن�ضانية منها  تقدمي اخلدمات خا�ضة 

اإدارة  اإىل  حتتاج  فهي  كذلك  كانت  واإن  ا�ضتثمارها،  يجب  ث��روة  اإذن 

وتوجيه حتى تتحقق الفائدة املرجوة منها، بحيث يكون هناك توازن بن 

املتطوعن ومن هم يف حاجة لا�ضتفادة من جهود هوؤلء املتطوعن.

جمال  »يف  املتطوعن  اأن  هو  اهتمامي  اأث��ارت  التي  التجارب  ومن 

ويعر�ضون  التطوع،  امل�ضوؤولة عن  بالتوا�ضل مع اجلمعيات  يقومون  ما« 

خدماتهم، والوقت الذي ميكن اأن يقدموا فيه هذه اخلدمات التطوعية، 

وعدد ال�ضاعات املنا�ضبة، وي�ضع املتطوعن كافة التفا�ضيل الدقيقة لدى 

التطوعية،  اخلدمة  تقدمي  تن�ضيق  عملية  تتوىل  التي  اجلمعيات،  هذه 

وتعيد التوا�ضل مع املتطوعن وتعر�س عليهم عدة �ضيناريوهات لتقدمي 

هذه اخلدمة التطوعية، اإ�ضافة ملواعيد تتنا�ضب وجدول اأعمالهم، مبا 

ي�ضمن ا�ضتمرار كل متطوع يف تقدمي خدماته التطوعية، وي�ضمن اأي�ضاُ 

اأن يقدم هذه اخلدمات التطوعية باأريحية دون �ضعوره باأية �ضغوط مما 

ي�ضهم يف تقدمي خدمات تطوعية متميزة ت�ضهم فعًا يف تطور املجتمع.

عند  التطوع  لعملية  اجلمعيات  تن�ضيق  اأو  اإدارة  عملية  تتوقف  ومل 

جودة  من  وتتاأكد  امل�ضتفيدة  اجلهات  مع  تتوا�ضل  اإنها  بل  احلد،  هذا 

للمتطوع،  ال�ضكر  توجه  ثم  ومن  لهم،  قدمت  التي  التطوعية  اخلدمة 

كما اأنها حتتفظ بقواعد بيانات دقيقة للتوا�ضل مع املتطوعن يف كثري 

من التخ�ض�ضات، مما يتيح لها اإمكانية اإباغ املتطوعن بحاجة منطقة 

فرة  وخال  متطوعن يف جمال حمدد،  اإىل  بعينه  �ضخ�س  اأو  معينة 

زمنية حمددة اأي�ضاً.

اإن �ضلوك التطوع واإن كان يتم طواعية من �ضخ�س ما اأو موؤ�ض�ضة ما، 

فا �ضك اأنه يحدث تغريات اإيجابية عديدة يف املجتمع، وي�ضهم يف م�ضرية 

اإن  التطور التي حتتاج لتكاتف كافة اجلهود الر�ضمية وغري الر�ضمية، 

�ضلوك التطوع بهذه ال�ضورة ثروة جمتمعية خا�ضة يف جمتمعاتنا العربية 

والإ�ضامية، فلماذا ل تنتبه موؤ�ض�ضاتنا اإىل اأهمية ا�ضتثمار هذه الرثوة 

النتائج املرجوة من  لزيادة  املتطوعن  اإدارة جهود  واإدارتها، عن طريق 

كافة  يكلل  واأن  التطوعية،  موؤ�ض�ضاتنا  لكل  التوفيق  اهلل  ن�ضاأل  التطوع، 

جهود املتطوعن خلري هذا الوطن.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

قصر المربع تراث تليد وَمعلم باٍق »3/3«

ال��ب��ن��ائ��ي��ة ه���ي ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

املعرفة  على  تعتمد  التي  التعلم 

ومعتقداتهم  ل��ل��ط��اب  ال�ضابقة 

النهج  ومع  ال�ضابقة،  ومهاراتهم 

بتوليف  ال��ط��اب  يقوم  البنائي، 

امل�ضبق  ال��ت��ع��ل��م  م��ن  ج��دي��د  ف��ه��م 

اجلديدة. املعلومات  وتكوين 

من��وذج  ه��و   »E5« وال��ن��م��وذج 

����ض���ا����س  ت��ع��ل��ي��م��ي ي���ق���وم ع���ل���ى اأ

وهو  للتعلم،  البنائية  النظرية 

كلها  تبداأ  املرحلة  خما�ضي  منوذج 

اإط��اق  ك��ان  ول��ذل��ك   »E« بحرف 

ا�ضمه »E5«، ويقوم النموذج على 

بت�ضييد  ي��ق��وم��ون  امل��ت��ع��ل��م��ن  اأن 

على  اجل��دي��دة  اأفكارهم  بناء  اأو 

القدمية. اأفكارهم  اأ�ضا�س 

ومي��ك��ن ا���ض��ت��خ��دام ال��ن��م��وذج 

جميع  م��ن  ال��ط��اب  م��ع   »E  5«

الأع���م���ار، مب��ا يف ذل���ك ال��ك��ب��ار، 

وي����ن����ا�����ض����ب ا�����ض����ت����خ����دام����ه يف 

مثل  التعلم  الراكمية  امل��ق��ررات 

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. 

ك��ل   »E  5« ال���ن���م���وذج  وي�����ض��ف 

وتبداأ  التعلم،  مراحل  من  مرحلة 

 E«:« احل����رف  م���ع  م��رح��ل��ة  ك���ل 

 Explore ���ض��راك،   اإ  Engage
���ض��رح،    Explain ا�ضتك�ضاف، 

وتو�ضيح،  تف�ضري   Elaborate
وتقييم.  Evaluate

ل��ل��ط��اب   »E  5« وي�������ض���م���ح 

ن�����ض��ط��ة  وامل��ع��ل��م��ن ب��ت��ج��رب��ة الأ

امل�������ض���رك���ة ف��ي��م��ا 

وا�ضتخدام  بينهم، 

امل���ع���رف���ة واخل����رة 

ال�������ض���اب���ق���ة ل��ب��ن��اء 

امل���ع���ن���ى اجل���دي���د، 

امل�ضتمر  والتقييم 

مل���دى ا���ض��ت��ي��ع��اب��ه��م 

للمفهوم: واإدراكهم 

امل�������ض���ارك���ة:   -

ت����ع����ت����ر م���رح���ل���ة 

النموذج  من  البدء 

ن�ضاط  فيها  وي��ت��م 

»الن����������خ����������راط« 

مب���ا ي���ل���ي: اإج����راء 

ات�����ض��الت ب���ن جت����ارب ال��ت��ع��ل��م 

امل���ا����ض���ي���ة واحل����ال����ي����ة، ت���وق���ع 

الطاب  تفكري  وتركيز  الأن�ضطة 

الأن�ضطة  من  التعلم  نتائج  على 

لية. احلا

ه���ذه  يف  ال����ض���ت���ك�������ض���اف:   -

امل���رح���ل���ة ي���ت���م ت���وف���ري ق���اع���دة 

للطاب  ال��ت��ج��ارب  م��ن  م�ضركة 

ب��ح��ي��ث ي���ت���م حت���دي���د وت��ط��وي��ر 

وامل��ه��ارات،  والعمليات  املفاهيم 

وي���ق���وم ال���ط���اب ب��ا���ض��ت��ك�����ض��اف 

من  م���واد  ا���ض��ت��خ��دام  اأو  بيئتهم 

. لبيئة ا

امل��رح��ل��ة  ه���ذه  ال�����ض��رح: يف   -

املفاهيم  ب�����ض��رح  ال��ط��اب  ي��ق��وم 

وتتاح  ي�ضتك�ضفونها،  كانوا  التي 

ل��ه��م ال��ف��ر���ض��ة لإ���ض��ف��اء ال��ط��اب��ع 

اأو  للمفاهيم  فهمهم  على  اللفظي 

اأو  مهارات  لإظهار 

جديدة. �ضلوكيات 

ال���ت���ف�������ض���ري:   -

وت�����و������ض�����ح ه�����ذه 

امل�����رح�����ل�����ة ف���ه���م 

املفاهيمي  الطاب 

وت���������ض����م����ح ل���ه���م 

املهارات  مبمار�ضة 

وال���������ض����ل����وك����ي����ات 

وت����ف���������ض����ري ه����ذه 

امل��م��ار���ض��ات، وم��ن 

خ�����ال ال���ت���ج���ارب 

اجل����دي����دة ي��ط��ور 

امل��ت��ع��ل��م��ون ف��ه��م��اً 

اأع����م����ق واأو�������ض������ع ل��ل��م��ف��اه��ي��م 

مزيد  على  ويح�ضلون  الرئي�ضية، 

من املعلومات حول املجالت ذات 

مهاراتهم. �ضقل  ويتم  الهتمام، 

ال��ط��اب  ي��ع��م��ل  ال��ت��ق��ي��ي��م:   -

ت��ق��ي��ي��م  امل���رح���ل���ة ع��ل��ى  يف ه����ذه 

كما  وق���درات���ه���م،  ف��ه��م��ه��م  م���دى 

ت��ت��ي��ح ل��ل��م��ع��ل��م��ن ت��ق��ي��ي��م ف��ه��م 

���ض��ا���ض��ي��ة  الأ للمفاهيم  ال��ط��اب 

مهمة  وت��ك��ون  امل��ه��ارات.  وتنمية 

النموذج  ه��ذا  يف  البنائي  املعلم 

حت���دي���د امل�������ض���ك���ات وم���راق���ب���ة 

ا���ض��ت��ك�����ض��اف ال���ط���اب، وي��ر���ض��د 

وي�����ض��ج��ع  ال��ب��ح��ث،  ال���ط���اب يف 

التفكري،  م��ن  اجل��دي��دة  الأمن���اط 

البيانات  مع  الغالب  يف  والعمل 

وامل��واد  الأولية،  امل�ضادر  اخل��ام، 

. علية لتفا ا

من  البنائي  التدري�س  ويتطلب 

ال���ط���اب ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ب��ي��ان��ات 

توجيه  كيفية  وتعلم  بهم  اخلا�ضة 

ويف  بهم،  اخلا�ضة  ال�ضتك�ضافات 

النهاية يبداأ الطاب يف التفكري يف 

التعلم كما تراكمت املعرفة املتطورة.

ومن خال هذا النموذج يت�ضح 

الطالب  يلعبه  الذي  الكبري  الدور 

م���ن ح��ي��ث  ال��ت��ع��ل��م،  يف ع��م��ل��ي��ة 

وم�ضتك�ضفاً  فيها  م�ضاركاً  كونه 

وم�����ط�����وراً مل���ه���ارات���ه و����ض���ارح���ا 

وللمفاهيم  امل��ع��رف��ي��ة  مل��درك��ات��ه 

ل��ب��ل��ورة هذه  ���ض��ل��وب��ه اخل��ا���س  وب��اأ

متينة  لقاعدة  والو�ضول  املفاهيم 

ويف  الأثر،  ذي  والتعلم  الفهم  من 

اعتقادي اأن كل هذا يعزز اأ�ضلوب 

دور  فاإن  وبالتايل  الن�ضط،  التعلم 

كما  يعد  مل  التقليدي  املحا�ضر 

نف�ضه  م��راج��ع��ة  ع��ل��ي��ه  ب��ل  ك���ان، 

بناء  حما�ضرته  وطريقة  واأ�ضلوب 

يحدد  بحيث  النموذج  ه��ذا  على 

ا�ضتك�ضاف  يراقب   – امل�ضكات 

ير�ضدهم يف البحث –  الطاب – 

اجلديدة  التفكري  اأمن��اط  ي�ضجع 

لتعليمنا  ي��ك��ون  ل��ك��ي  ي��ق��ي��م،   –
و�ضقل  الأثر  عمق  طابنا  وتعلم 

. ل�ضخ�ضية ا

اأ�ضتاذ املناهج وطرق تدري�س 

الريا�ضيات امل�ضاعد

من�ضق اجلودة - ق�ضم العلوم 

الأ�ض�ا�ضي�ة 

ال�ضنة الأوىل امل�ضركة

أ. د. هشام عبدالغفار 

»E5« استراتيجية البنائية والنموذج التعليمي



تعقيب على موضوع »التصويت على أسئلة الطالب«
قراأت يف العدد ال�سابق من �سحيفة ر�سالة 

اجلامعة يف زاوي��ة »نافذة«، والتي قدم من 

خاللها �سعادة الدكتور فهد الطيا�ش مقرتحاً 

للقاء ال�سنوي الطالبي مع معايل املدير.

اأ�سكر  اأن  البداية  يف  اأود  احلقيقة  ويف 

حتريرها  ورئي�ش  اجلامعة  ر�سالة  اهتمام 

مبتابعة كل ما يخدم ال�ساأن الطالبي والتعاون 

اإب��راز كل ما يهم  الدائم وامل�ستمر معنا يف 

اأ�سئلة  ط��رح  ملقرتح  تقدميه  وم��ا  الطالب. 

الطالب للت�سويت وتقدمي املكافاأة لالأ�سئلة 

املميزة وا�ستعداد الر�سالة الإبراز ذلك اإال دليل 

وا�سح على اهتمامه املقدر.

ولكن بدوري اأود التعقيب على عدة نقاط:

اأوالً: اأن الهدف االأ�سا�سي من اللقاء هو 

وجود ات�سال مبا�سر بني امل�سوؤول االأول يف اجلامعة وكافة امل�سوؤولني مع الطالب 

ب�سكل مبا�سر، ونحن يف ال�سراكة الطالبية نحر�ش على متكني �سوت الطالب 

يف ذلك. ثانياً: لعله قد يغيب عن ذهن البع�ش اأن اجلامعة كما هو حال كافة 

املوؤ�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 اأن تتكرر 

بع�ش االأ�سئلة يف كل عام، ولكن هنا تربز نقطه اأ�سا�سية تتبادر اإىل الذهن، األي�ش 

هذا موؤ�سراً على اأن امل�ساكل تطرح كل عام وال جتد لها حل؟ األي�ش تكرار نف�ش 

ال�سوؤال يعني عدم اإنتهاء امل�ساألة! رمبا ورمبا يكون غري ذلك. يف اخلتام اأ�سكر 

ر�سالة اجلامعة ورئي�ش حتريرها على تخ�سي�ش جزء من وقته وم�ساحة ملناق�سة 

لقاء معايل املدير بطالب وطالبات اجلامعة، ونوؤكد اأننا يف ال�سراكة الطالبية 

حري�سون اأ�سد احلر�ش على اال�ستماع لكل املقرتحات وال�سعي الدائم نحو 

االأف�سل، ونعدكم باإذن اهلل اأن يكون اللقاء القادم خمتلفاً اإن �ساء اهلل.

مدير اإدارة االأن�سطة وال�سراكة الطالبية 

عمادة �سوؤون الطالب 

التعدين منذ العهد الروماني حتى عصر النهضة
باطن  من  املعادن  ا�ستخراج  بالتعدين جمرد  املق�سود  اأن  البع�ش  يعتقد 

االأر�ش، لكن احلقيقة اأن معنى ومفهوم التعدين اأكرب من ذلك واأ�سمل، اإذ يعني 

التعدين ا�ستخال�ش املعادن القيمة، اأو اأي مواد جيولوجية اأخرى من باطن 

االأر�ش، عادة ولي�ش دائماً من ج�سم خام، اأو عرق اأو �سق فحم.

وتت�سمن املواد التي نح�سل عليها بالتعدين البوك�سيت، الفحم، النحا�ش، 

احلجر  الر�سا�ش،  الثمينة،  الفلزات  احلديد،  االأمل��ا���ش،  الف�سة،  الذهب، 

ال�سفيح،  ال�سخري،  امللح  النفطي،  ال�سخر  الفو�سفات،  النيكل،  احل��ربي، 

اليورانيوم. واأي مادة ال ميكن تنميتها بالعمليات الزراعية، اأو خلقها ا�سطناعياً 

يف معمل اأو م�سنع، فهي عادة يتم احل�سول عليها بالتعدين، فالتعدين مبعنى 

اأعم ي�سم ا�ستخراج اأي ثروة غري حمددة مثل النفط، الغاز الطبيعي، وحتى 

املاء. واملعادن هي العنا�سر الطبيعية، اأو املركبات يف الق�سرة االأر�سية التي 

تتكون منها ال�سخور، ويوجد حوايل 3500 نوع من املعادن، ويت�سكل منها 

بلورات جميلة، وتعترب االأحجار الكرمية واالأمالح مثل الذهب وحتى الطلق 

من املعادن، ويحدد علماء اجليولوجيا نوع املعادن من خالل درا�سة بع�ش 

خ�سائ�سها مثل اللون وال�سكل وال�سالبة. وهناك عدة اأ�سكال من التعدين 

اأقدمها االأ�سابة القدمية »الربونز« وهو خليط من معدين الق�سدير والنحا�ش. 

وهو �سلب وله قدرة كبرية على االحتمال، مت �سنع هذا الوعاء يف ال�سني 

يف العام 3000 قبل امليالد تقريباً، وهناك املعدن الروماين حيث ا�ستخدم 

الرومان الأنابيب املياه معدن الر�سا�ش الأنه قابل لاللتواء ب�سهولة، وقد قاموا 

قام  النه�سة  ع�سر  وخ��الل  اخلال�ش.  املعدن  ال�ستخراج  اخلامة  بت�سخني 

الر�سامون ب�سحق املعادن ذات االألوان الزاهية؛ لي�سنعوا منها ال�سباغ، ومن ثم 

مزجوا هذا ال�سباغ مع الزيت ل�سنع الدهانات اجلديدة، واليوم حني نكتب 

بوا�سطة قلم الر�سا�ش، فنحن ن�ستخدم معدناً وت�سمى هذه املادة الرقيقة 

ال�سوداء التي جندها يف اأقالم الر�سا�ش »الغرافيت«.

اأحمد عمر بارا�سي 

كلية العلوم

هناك ت�ساوؤالت ال يعرف اإجابتها 

جوابها  اأن  رغ��م  النا�ش،  من  كثري 

وذواتنا،  داخلنا  يف  وحمقق  كامن 

م���ن ذل����ك ه���ل مي��ك��ن ل��الإن�����س��ان 

هل  ظ��روف��ه؟  اأو  ح��ي��ات��ه  ي��غ��ري  اأن 

امل��ع��وق��ات  ع��ل��ى  التغلب  ي�ستطيع 

التي تعرت�سه؟ هل ينجح يف حتويل 

يعي�سها؟ هل وهل  اإىل متعة  رحلته 

وهل..

ن�ستطيع  كلنا  للتغيري  بالن�سبة 

اإذا  االأف�����س��ل،  اإىل  حياتنا  تغيري 

ا�ستطعنا تغيري اأفكارنا واهتماماتنا 

بعيد  التغيري  فلي�ش  واأول��وي��ات��ن��ا، 

ويف  ومعنا  فينا  ه��و  اإمن���ا  امل��ن��ال، 

يبحث  النا�ش  من  والكثري  قلوبنا، 

ب�سمة  ل��ه  لي�سيفوا  االآخ��ري��ن  ع��ن 

�سحكة  اأو  رافعة،  همة  اأو  عابرة، 

ذلك  وكل  ال�سماء،  اأف��ق  يف  تتعارج 

التغيري،  حلقيقة  حتمية  مغالطة 

الأن التغيري اإمنا يبداأ من قلوبنا.

نف�سها  فهي  حياتنا  الحظنا  اإذا 

مل  ل��و  حتى  م�ستمر  ب�سكل  تتغري 

راجعنا  واإذا  تغيريها،  نحن  نق�سد 

خم�ش  منذ  حياتنا  عليه  كانت  ما 

���س��ن��وات وم���ا ن��ح��ن ع��ل��ي��ه ال��ي��وم، 

اأفكارنا  يف  ك��ب��رياً  ت��غ��رياً  لوجدنا 

ومعتقداتنا وحتى رواتبنا، والقائمة 

اأننا  على  دليل  خري  وه��ذا  تطول، 

للتغيري. قابلون 

كثري من النا�ش يخطئون الطريق 

فيبحثون عن التغيري خارج ذواتهم، 

يعي�ش  كان  الذي  املزارع  مثل ق�سة 

ورا�سياً  �سعيداً  وك��ان  اإفريقيا  يف 

هو  �سعادته  م��رج��ع  وك��ان  بحاله، 

�سعادته،  هو  ر�ساه  ومرجع  ر�ساه 

�سار  حتى  مزرعته  يف  يعمل  وظل 

كثرياً  اأن  �سمع  يوم  وذات  عجوزاً، 

االأمل��ا���ش  ع��ن  يبحثون  ال��ن��ا���ش  م��ن 

من  هائاًل  ثراء  ويحققون  ويجدونه 

عن  للبحث  حتم�ش  وهكذا  ورائ��ه، 

االأملا�ش وباع حقله واأخذ يبحث عن 

ع�سرة  ثالث  يبحث  وظل  االأملا�ش، 

األ��ق��ى  واأخ�����رياً  ي��ئ�����ش،  ح��ت��ى  �سنة 

الوقت  ذات  يف  البحر،  يف  بنف�سه 

ا�سرتى  الذي  املزارع اجلديد  وجد 

اأمل��ا���س��ة حتت  ال��ع��ج��وز،  حقل ذل��ك 

ذلك احلقل، ثم وجد اأملا�سة اأخرى 

ت��ب��ني اأن حتت  ث��ال��ث��ة، وه��ك��ذا  ث��م 

احلقل كان يوجد منجم اأملا�ش.

الق�سة  هذه  من  امل�ستقاة  العربة 

يف  بحث  العجوز  امل���زارع  اأن  ه��ي 

يبحث  ومل  االأمل��ا���ش  ع��ن  مكان  ك��ل 

اأب�سر  قد  ك��ان  ولعله  حقله،  حتت 

االأمل��ا���ش، ول��ك��ن االأمل��ا���س��ة ال تبدو 

تبدو مثل  اإمنا  البداية،   جميلة يف 

القطع  اإىل  حتتاج  ثم  فحم،  قطعة 

وال�سقل. والت�سكيل 

حممد �سومي كرمي الر�سادي                 

خريج معهد اللغويات

17 15الرأي
ت�سدر عن ق�سم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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من أين يبدأ التغيير؟

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

عبداهلل فهد الصقعبي

بني اآٍن واآخر اأح�سر  اللقاء ال�سنوي 

املفتوح ملعايل مدير اجلامعة مع الطلبة 

وعمداء  وك��الء  بح�سور  والطالبات 

تلقيت هذا  ومن�سوبي اجلامعة، وقد 

هيئة  اأع�ساء  بزمالئي  اأ���س��وة  ال��ع��ام 

التدري�ش دعوة معايل املدير حل�سور 

الطلبة  اأبنائي  بدعوة  وقمت  اللقاء، 

وحثهم على احل�سور وفقاً ملا ورد يف 

اأن  الطلبة  ال��دع��وة، ودع���وت  خطاب 

ين�ستوا للبث احلي للقاء اإن مل يتمكنوا 

من احل�سور. قد يرى البع�ش اأن اللقاء 

االأخري، عادي وروتيني، بينما اأرى فيه 

اأهمية باأنه خم�س�ش ملناق�سة مطالب 

وتوقعات الطلبة والطالبات والتعامل 

واأم���ام  اللقاء  اأث��ن��اء  حينها  يف  معها 

ال�سخ�ش امل�سوؤول عنها، يف املوا�سيع 

التعليمية والعلمية واخلدمات امل�ساندة، 

الروتني  عن  وبعيداً  معاليه  ذكر  وقد 

يف بداية اللقاء، اأنه لي�ش هنالك كلمًة 

افتتاحية عدا التذكري باأهداف اجلامعة 

العلمي،  البحث  »التعليم،  ال��ث��الث 

وخدمة املجتمع«، وطلب ح�سور جل 

كم�سوؤولني  اجلامعة  اإدارة  اأع�ساء 

مبا�سرين، ليتناولوا ما يطرحه الطالب 

من ت�ساوؤالت وانتقادات اإيجابية واأفكار 

جديدة، كما هي ع��ادة جيل ال�سباب 

وم�ستقبل  مل�سوؤوليته  امل��درك  الواعي 

الوطن. يف بداية اللقاء ذكر معاليه اأن 

�سلمان  امللك  اجلامعة حظيت بدعم 

جامعة  على  الكبري  الف�سل  �ساحب 

امللك �سعود منذ ن�ساأتها، منذ كان اأمرًيا 

على مدينة الريا�ش لفرتة طويلة وواكب 

تطور اجلامعة منذ والدتها يف وقت 

كانت جامعات القاهره ودم�سق وبغداد 

يف اأوج اإجنازاتها، وكان كثري من اأبناء 

الوطن ي�سدون الرحال لها لنيل العلم 

بها، واليوم بف�سل من اهلل ثم بعناية 

امللوك واملخل�سني من 

اأ�سبحت  الوطن  اأبناء 

على  رائ���دة  اجلامعة 

امل�������س���ت���وى ال��ع��رب��ي 

واالإقليمي والدويل.

م�ساهمة  ولتوثيق 

خ����������ادم احل����رم����ني 

اإن�ساء  يف  ال�سريفني 

وت��ن��م��ي��ة اجل��ام��ع��ة، 

اأ�����س����درت اجل��ام��ع��ة 

ك�����ت�����اب »����س���ل���م���ان 

واجلامعة« وهو وثيقة 

هنا  ولعلي  ت��ارخ��ي��ة، 

ورد  اأن���ه  اإىل  اأ���س��ري 

كان  اهلل،  حفظه  �سلمان  امللك  ب��اأن 

كاأمري  عمله  �سخ�سياً اأثناء  ي�ستقبل 

للريا�ش، مبطار الريا�ش القدمي، اأوائل 

املبتعثني ال�سعوديني واحلاملني ل�سهادة 

الدكتوراه. ويف رد معاليه على مقرتح 

تخ�س�سات  بفتح  الطالبات  اإح���دى 

اأجاب  للطالبات،  ومعمارية  هند�سية 

باأن هناك توزيعاً يف اأدوار اجلامعات، 

وال ب��د اأن ي��ك��ون ه��ن��اك مت��اي��ز لكل 

جامعة حكومية واأهلية، واأنه لي�ش من 

ملناف�سة  تخ�س�سات  فتح  ال�سروري 

جامعات اأهلية معتمدة واإعطاء فر�سة 

جماالت  يف  اخلا�ش  القطاع  لتنمية 

بع�ش  على  اجلامعة  وتركيز  التعليم 

التخ�س�سات يف اإطار تكامل العمل بني 

اجلامعات احلكومية واخلا�سة.

كما اأو�سح معايل املدير باأن هناك 

للجامعة وهي مكافاأة  مبادرة جديدة 

املبتعثني من  العليا  الدرا�سات  لطلبة 

اجلامعة واملقبولني يف اأح�سن اجلامعات 

العاملية وخا�سة اجلامعات االأمريكية، 

تبلغ اأربعة رواتب للمبتعث اأو املبتعثة 

يف قائمة اأول ع�سر جامعات، وثالثة 

للمقبولني  روات������ب 

من  اجل���ام���ع���ات  يف 

 ،20 ح����ت����ى   11
للمقبولني  ورات���ب���ني 

من  اجل���ام���ع���ات  يف 

ورات�����ب   ،30-21
يف  للمقبولني  واح��د 

-31 من  اجلامعات 

معاليه  وذك����ر   ،50
ب��ك��ل ف��خ��ر ت��واج��د 

م��ا ال يقل ع��ن 180 

مبتعثاً مقبوالً يف اأول 

باأمريكا،  20 جامعة 
وهناك عدد اأكرب من 

مبتعثي اجلامعة املقبولني يف الرتتيب 

من 20 حتى 50 جامعة.

واأ�سار معاليه اإىل اأن روؤية ااجلامعة 

2030 ت��ت��واك��ب م��ع اأه�����داف روؤي���ة 
اجل��ام��ع��ات  ون��ظ��ام   2030 اململكة 

اجلديد، واأن اجلامعة واإن كانت اأكرب 

وفًقا  فاإنه  اململكة  جامعات  واأع���رق 

للدرا�سات، اأكرث جامعة موؤهلة لتطبيق 

باأن  ذل��ك  اجل��دي��د،  اجلامعات  نظام 

لديها اأوقافاً و�سركة ا�ستثمار وكرا�ش 

القطاع  علمية ناجحة ومدعومة من 

اخلا�ش، ور�سوم تتقا�ساها من تقدمي 

امللك  »معهد  اخلارجية  اال�ست�سارات 

واال�ست�سارات«،  للدرا�سات  عبداهلل 

اإ�سافة ملا تقدمه من خدمات �سحية 

وعلمية مقابل ر�سوم منا�سبة.

امللعب  ت�سغيل  معاليه  ذك���ر  كما 

اخلا�ش  القطاع  قبل  م��ن  الريا�سي 

وت�سغيله  �سيانته  م�ساريف  ليغطي 

ف�����س��الً ع���ن اإع���ط���اء ف��ر���ش عمل 

للطلبة ورمبا تخفي�ش خا�ش للطلبة 

ومن�سوبي اجلامعة حل�سور الفعاليات 

احلديث،  بامللعب  والفنية  الريا�سية 

ويف ه���ذا االإط�����ار ق��د ي��ك��ون هناك 

م�سودة خطة تنفيذية لتحول اجلامعة 

وف��ق ج��دول زمني يحتذى ب��ه، اآم��اًل 

اأن تن�سر اإن وجدت وي�سرع بها اإن مل 

توجد، ون�سرها مل�ساركة اأع�ساء هيئة 

اجلامعة  ومن�سوبي وطلبة  التدري�ش 

يف امل�ساهمة يف مراجعتها وتوجيهها 

وبهذا  م�ستجدة،  متغريات  اأي  وف��ق 

 Change« التغيري  ي��ك��ون  التغيري 

Management« م�سرتكاً من اأعلى 
اإىل اأدنى والعك�ش �سحيح.

وعندما  قليالً،  احل�سور  كان  لقد 

ذك���رت ذل��ك لعميد ���س��وؤون الطالب 

نهاية  بعد  القريني  فهد  د.  الن�سط 

اللقاء، اأو�سح يل م�سكوًرا اأن هنالك بثاً 

حياً للقاء على االإنرتنت واأن كثرياً من 

الطلبة يف�سل ذلك بدالً من احل�سور، 

وتبعاً لذلك فقد مت ت�سجيل بع�ش اأ�سئلة 

اأثناء  عر�سها  ومت  بالفيديو  الطالب 

اللقاء وناق�سها معايل املدير وامل�سوؤولون 

باجلامعة. يف اخلتام، اأثني على تنظيم 

احلفل واإدارة اللقاء الع�سرية، اإذ توزع 

ا�ستالم االأ�سئلة املوجهة ملعايل املدير 

من جمهور الطلبة يف 3 قاعات رئي�سية 

منها قاعة احل�سور، واملدينة اجلامعية 

للطالبات، وقاعة علي�سة، ف�سالً عن 

من  بالفيديو  م�سجلة  اأ�سئلة  عر�ش 

طالب اأثناء تواجدهم يف اجلامعة اأو 

يف معاملهم وبطريقة عفوية.

االأم كل  اأمتنى جلامعتنا  واأخ���رًيا، 

جن��اح وتوفيق يف بناء ق��ادة م�ستقبل 

الوطن برعاية خادم احلرمني ال�سريفي 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ال�سمو  �ساحب  االأم���ني  عهده  وويل 

بن  �سلمان  بن  االأم���ري حممد  امللكي 

عبدالعزيز اآل �سعود حفظهما اهلل.

كلية الهند�سة

أ.  د. إبراهيم الحماد

اللقاء السنوي المفتوح.. بين قلة الحضور وغزارة المضمون



يحذر الأطباء من اأن اإحراج الأطفال البدناء 

على حماولة  ي�شجعهم  لن  ببدانتهم  ومعايرتهم 

التخل�س من الكيلوغرامات الزائدة، بل العك�س! 

الأمريكية  الأكادميية  قالت  م�شرتك،  بيان  ويف 

يوؤدي  ذلك  اإن  ال�شمنة،  الأطفال وجمعية  لطب 

مثل  �شلوكية  اأمن��اط  يف  وي�شهم  معاك�س،  لأث��ر 

والعزلة وجتنب  واخل��م��ول  الأك��ل  الإف���راط يف 

الفحو�س الطبية الدورية.

الذين  الباحثني  كبري  بونت،  �شتيفن  وين�شح 

اأعدوا البيان والرئي�س املوؤ�ش�س للجنة التنفيذية 

لطب  الأم��ريك��ي��ة  ب��الأك��ادمي��ي��ة  ال�شمنة  لق�شم 

اأول��ي��اء الأم���ور وامل��رب��ني واملعاحلني  الأط��ف��ال، 

ال�شحيني باتباع نهج اإيجابي.

�شعب،  اأمر  التغيري  اإحداث  اأن  »نعلم  قائاًل: 

البداية  يف  الأرج��ح  على  يعانون  املر�شى  واأن 

م�شاكل يف حتقيق بع�س اأهدافهم، لكن بو�شعنا 

اأن نتعلم من هذه التحديات وننطلق منها«.

واأ���ش��اف ب��ون��ت، وه��و م��ن كلية دي��ل للطب 

اأن  كذلك  »نعلم  اأو�شنت:  يف  »تك�شا�س«  بجامعة 

عر�شة  اأك��ر  ال�شمنة  يعانون  الذين  الأط��ف��ال 

لل�شعور بالنق�س والكتئاب والقلق، لذا نريد اأن 

الت�شجيع  على  الرتكيز  على  حر�شاً  اأكر  نكون 

على  نحفزهم  عندما  ال�شلبي  ولي�س  الإيجابي 

تغيري �شلوكياتهم«.

واأفادت درا�شة اأخرى يف نف�س امل�شاألة اأن من 

بني اأ�شكال عدم امتهان الأطفال الذين يعانون 

من  ي�شاهدونه  عما  معهم  التحدث  ال�شمنة، 

اأفالم وعلى �شا�شات التلفزيون.

وح��ل��ل ال��ب��اح��ث��ون يف ه��ذه ال��درا���ش��ة اأف��الم 

من  يتهكم  منها  ك��ث��رياً  اأن  ووج���دوا  الأط��ف��ال، 

اأ�شحاب الوزن الزائد، واأ�شار الأطباء يف البيان 

ال�شحية  امل�شكالت  اأك��ر  هي  ال�شمنة  اأن  اإىل 

املزمنة �شيوعاً بني اأطفال العامل.

وقد يزيد التهكم منهم اأو التحامل عليهم من 

�شعورهم  يف  يت�شبب  ورمبا  ال�شحية،  م�شاكلهم 

الوزن يف حد  وزيادة  واحلزن،  واحلرج  بالعزلة 

ذاتها قد جتعلهم عر�شة لالإيذاء والتنمر.
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»من الأف�شل اأن يكرب الأطفال �شوياً«، جملة ت�شمعها 

املتزوجات ل �شيما من كبار ال�شن لتحفيزهن على 

الإجناب اأكر وخالل فرتة ق�شرية، غري اأن درا�شة 

الأمرا�س  على  ال�شيطرة  مركز  اأجراها  حديثة 

هذه  �شحة  ك�شرت  اأتالنتا  يف  منها  والوقاية 

اأوله��ا  خم��اوف،  مبجموعة  التقليدية  اجلملة 

اأن تقارب احلمل بفرتة ل تتجاوز �شنتني قد 

ينتج عنه خطر بن�شبة 50 % لإجناب طفل 

م�شاب بالتوحد.

الدرا�شة نف�شها اأكدت اأن فرتة 4 �شنوات اأو 

اأكر بني احلمل والآخر قد تكون يف اخلطورة 

وبح�شب  اخل�شوبة  يف  مل�شاكل  ك��ذل��ك  وت���وؤدي  نف�شها، 

الدرا�شة، حتتاج املراأة لفرتة �شنة ون�شف تقريباً ل�شتعادة 

املغذيات يف ج�شمها الالزمة للحمل واإجناب طفل ب�شحة 

جيدة.

الدرا�شة تعتمد على قاعدة معلومات 356 طفاًل م�شاباً 

بالتوحد، و600 طفل م�شاب مب�شكالت منو، و524 طفاًل 

لتخل�س  الأمهات،  اإجناب  تاريخ  تقييم  مع  جيدة،  ب�شحة 

باحلمل  الت�شرع  يف  وا�شحاً  هناك خطراً  اأن  اإىل  النتائج 

وكالها  مقرراً،  كان  اأط��ول مما  وقتاً  احلمل  ا�شتغراق  اأو 

مت�شل مبا�شرة بالتوحد، ولي�س اأي ا�شطراب اآخر بح�شب 

القائمني على الدرا�شة.

ن�شرت  حديثة  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 

اإند  »اأوكوباي�شونال  جملة  نتائجها 

تلوث  اأن  ميدي�شني«  اإنفايرومنتال 

الهواء الناجم عن اجلزيئات الدقيقة 

الرجال  خ�شوبة  تهديد  اإىل  ي��وؤدي 

وتراجع نوعية ال�شائل املنوي.

التي  ال��درا���ش��ة  ه���ذه  وخل�شت 

تناولت 6500 رجل تراوح اأعمارهم 

تايوان  و49 عاماً يف  15 عاماً  بني 

على  امل�شجلة  التلوث  اآث��ار  اأن  اإىل 

�شعيفة،  املنوية  احل��ي��وان��ات  �شكل 

التعر�س  اإم��ك��ان  اإىل  ن��ظ��راً  ل��ك��ن 

ال��دائ��م ل��ت��ل��وث ال���ه���واء، م��ن ���ش��اأن 

الدقيقة  للجزئيات  �شئيل  اأث��ر  اأي 

»املادة اجل�شيمية 2،5« على ال�شكل 

والطول الطبيعيني للحيوانات املنوية 

لعدد كبري من  العقم  اإىل  ي��وؤدي  اأن 

الأزواج، وفق معدي الدرا�شة.

ي�شاركون  جميعهم  الرجال  وكان 

العادي  الطبي  للفح�س  برنامج  يف 

خالله  ج��رى  و2014   2001 ب��ني 

لديهم،  املنوي  ال�شائل  جودة  تقييم 

والطول  وال�شكل  الإج��م��ايل  العدد 

واحلركة، وقد لحظ الباحثون اأي�شاً 

احليوانات  تركيز  زي��ادة  بني  عالقة 

وارتفاع م�شتويات اجلزيئات  املنوية 

الدقيقة، وهذا الأمر مت�شل بح�شب 

تعوي�س  بظاهرة  ال��درا���ش��ة  معدي 

تدهور �شكل احليوانات املنوية، غري 

اأن هذا التف�شري ل ي�شتند اإىل اأ�ش�س 

يف  الفخرية  الأ�شتاذة  وف��ق  علمية 

الطب الإجنابي يف جامعة كوينز يف 

بلفا�شت �شينا لوي�س.

واأخ����ذ ال��ب��اح��ث��ون يف الع��ت��ب��ار 

بينها  م��ن  ع��دة،  ع��وام��ل  اإح�شائياً 

ال�شن والتعليم وموؤ�شر كتلة اجل�شم 

»املرتبط بالبدانة« والتدخني وتناول 

الكحول، وكلها من �شاأنها التاأثري يف 

النتائج.

بح�شب  ك��ان��وا  الباحثني  اأن  اإل 

م��اك��ون��واي »ي��ج��ه��ل��ون م��ك��ان عمل 

حائزين  يكونوا  ومل  الرجال«  هوؤلء 

»معلومات  �شوى  املثال  �شبيل  على 

لآث��ار  تعر�شهم  �شاأن  يف  حم���دودة« 

وبالتايل  العمل  يف  حمتملة  �شارة 

النتائج  كل  اأخذ  باإمكانهم  يكن  »مل 

يف العتبار«.

تقارب الحمل يزيد خطر إصابة 
األطفال بالتوحد

خصوبة الرجال مهددة بهذا الخطر »الهوائي«

تحذير طبي من معايرة األطفال البدناء وإحراجهم

3 أكواب قهوة 
يوميًا تقي من 

عدة أمراض

الذين  الأ�شخا�س  اإن  علماء  قال 

من  اأك���واب  و4   3 ب��ني  م��ا  يتناولون 

القهوة يومياً تزيد احتمالت اأن يعود 

ذلك بالنفع على �شحتهم، فتنخف�س 

ال��وف��اة  لأخ���ط���ار  تعر�شهم  درج����ة 

القلب  باأمرا�س  والإ���ش��اب��ة  املبكرة 

عمن يعزفون عن احت�شائها.

قارنت  التي  ال��درا���ش��ة،  ووج���دت 

200 درا�شة  اأك��ر من  اأدل��ة من  بني 

القهوة مرتبط  ا�شتهالك  اأن  �شابقة، 

بال�شكري  الإ���ش��اب��ة  خطر  بخف�س 

وبع�س  واخل���رف  الكبد  واأم���را����س 

اأنواع ال�شرطان.

اأك��واب   4 اأو   3 اإن  العلماء  وق��ال 

حالة  اإل يف  فائدة  اأكرب  متنح  يومياً 

اأك��ر  ه��ن  م��ن  اأو  احل��وام��ل  الن�شاء 

عر�شة لالإ�شابة بالك�شور.

الأك��ر  امل�شروبات  اأح��د  والقهوة 

�شيوعاً على م�شتوى العامل، ومن اأجل 

فهم اأف�شل لآثارها على ال�شحة، قاد 

ال�شحة  يف  املتخ�ش�س  ب��ول  روب���ن 

يف  »�شاوثهامبتون«  بجامعة  العامة 

ملراجعة  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

البحث  اإىل  ت�شتند  درا���ش��ة   201
درا���ش��ة  و17  املالحظة  ط��ري��ق  ع��ن 

دول  يف  �شريرية  جت��ارب  على  تقوم 

متباينة.  ظ���روف  وو���ش��ط  خمتلفة 

الذي  البحث  يف  بول  فريق  وخل�س 

الطبية  »بي.اإم.جيه«  دوري��ة  ن�شرته 

الربيطانية يف وقت متاأخر الأربعاء: 

يف  اآم��ن  القهوة  احت�شاء  اأن  »ي��ب��دو 

املعتادة«.  ال�شتهالك  اأمن��اط  نطاق 

واأظ��ه��رت ال��درا���ش��ة ارت��ب��اط تناول 

بجميع  الوفاة  خطر  برتاجع  القهوة 

القلب،  باأمرا�س  والإ�شابة  الأ�شباب 

ووجدت اأن خطر الوفاة املبكرة يكون 

اأكواب منها  اأقل بني من يتناولون 3 

تناول  بني  الربط  يجر  ومل  يومياً. 

القهوة يومياً  اأك��واب من   3 اأكر من 

والإ�شابة ب�شرر لكن تاأثرياتها املفيدة 

كانت اأقل و�شوحاً. وربطت الدرا�شة 

خطر  وانخفا�س  القهوة  بني  اأي�شاً 

ال�شرطان  من  اأن��واع  بعدة  الإ�شابة 

واجللد  الربو�شتاتا  �شرطان  منها 

وال�شكري من النوع الثاين.

العمر  رحلة  يف  جميلة  مرحلة  اجلامعية  الدرا�شية  احل��ي��اة  تعد 

خا�شة، وهي تاأتي يف نهاية مرحلة املراهقة وبدء �شن الر�شد املبكر. اإن 

التهيئة والإعداد لثقافة احلياة اجلامعية اأمر فيه الكثري من املتغريات 

وال�شعوبات والعقبات �شواء فيما يتعلق باملتطلبات الدرا�شية اأو التكيف 

الجتماعي والتوافق النف�شي مع البئية اجلامعية. اإطلعت حديثاً على 

واحلياة  الدرا�شة  مع  جتربتها  فيها  تروي  ترنك  ديليني  كتبتها  مقالة 

اجلامعية، وت�شري اإىل اأهمية معرفة اأو توقع »11« اأمراً مهماً عن بع�س 

الأعرا�س الكتئابية التي قد حتدث للطلبة امل�شتجدين، وذلك من اأجل 

اأن يتعاملوا معها بالطرق والأ�شاليب املنا�شبة والتي ميكن اإيجازها فيما 

يلي:

1 - ل ت�شدق اأو تثق بكل �شيء جتده اأو تقراأه يف و�شائل التوا�شل 
الجتماعي »�شور؛ فيديوهات؛ مقاطع ...الخ«، مما قد يدفع بك لعقد 

مقارنات وحتليالت مع اأن الواقع يقول لي�س كل واحد منا يف و�شع جيد 

ومريح. 

اإيجابيني  باأ�شخا�س  والرتباط  والتفاعل  اللتقاء  2 - احر�س على 
يحملون ويقدمون �شوراً جميلة عن احلياة اجلامعية وثقافتها.

�شتفقد  فعلت  اإن  لأن��ك  النا�س،  كل  اإر�شاء  3 - ل حت��اول بجهدك 
�شخ�شيتك ونف�شك وهويتك.

4 - البحث عن امل�شاعدة ل يعني ال�شعف اأو العجز ال�شخ�شي اأو 
دون خجل  الر�شمية  امل�شاعدة واخلدمة  اطلب  لذا  الأكادميي،  الف�شل 

اأو  وجل.

5 -  عليك توقع الإخفاق يف بع�س املهام خا�شة املتطلبات الأكادميية 
وبع�س العالقات وال�شداقات، فال تكل اأو ت�شت�شلم بل اجعلها حافًزا لك 

للتفوق والنجاح.

6 - لي�شت كل البيئات اجلامعية بيئات �شحية و�شليمة بالكامل، لذلك 
ل تتفاجاأ ببع�س املظاهر الغريبة عليك ثقافياً واجتماعياً.

7 - عليك الهتمام مب�شاعرك واآرائك وعدم جماملة الآخرين، بل 
عرب عنها ول تقلل من قدراتك.

8 - يف حال تاأزم حالتك النف�شية اأو تعقد م�شكالتك ال�شخ�شية ل 
النف�شي يف  والإر�شاد  كالتوجيه  املخت�شة  الوحدات  مراجعة  ترتدد يف 

عمادة �شوؤون الطالب اأو ق�شم علم النف�س اأو كلية الطب.

اأو  اإزال��ة الأعرا�س واملظاهر الكتئابية والقلق لن يتم ب�شرعة   - 9
فورياً واإمنا قد يتطلب الأمر عدة مراجعات وزيارات.

10 - حاول اأن تعالج نف�شك بنف�شك اأي�شاً من خالل البحث وامل�شاركة 
يف الأن�شطة الجتماعية والرتويحية والرتفيهية والريا�شية.

11 - تذكر دائًما اأن ما متر به من �شعوبات ل يقع عليك لوحدك 
بل اإن الأغلبيه يواجهون مثل هذه املواقف والظروف، ودائًما العربة يف 

قبولك للتحديات وال�شمود وتعزيز ثقتك بنف�شك.

ق�سم علم النف�س

اإ�سراف اللجنه الوطنيه لتعزيز ال�سحة النف�سيه باجلامعة »تعزيز«

يحمي الع�شل من ال�شرطان واأمرا�س القلب، فهو يحتوي على مركبات 

الفالفونيد وم�شادات الأك�شدة التي ت�شاعد يف تقليل خطر الإ�شابة ببع�س 

وا�شطرابات  املعدة  قرحة  من  يقلل  كما  القلب.  واأمرا�س  ال�شرطان  اأنواع 

اجلهاز اله�شمي، فقد تو�شل بحث اإىل اأن التداوي بالع�شل قد ي�شاعد يف 

عالج ال�شطرابات مثل قرحة املعدة والتهاب املعدة والأمعاء.

اأنه م�شاد للبكترييا وللفطريات، وقد ذكر بيرت مولن مدير وحدة  كما 

الع�شل  اأن��واع  جميع  »اأن  نيوزيالندا  يف  وايكاتو  جامعة  يف  الع�شل  بحوث 

م�شادة للبكترييا لأن النحل ينتج اإنزمياً ي�شنع بريوك�شيد الهيدروجني«.

كما اأن الع�شل يقلل من تهيج ال�شعال واحللق وخا�شة الع�شل الأ�شود، ففي 

درا�شة �شملت ١٠٥ اأطفال تبني اأن جرعة واحدة من الع�شل الأ�شود كان لها 

فاعلية تفوق فاعلية جرعة من ديك�شرتوميتورفان يف تخفيف ال�شعال الليلي 

وال�شماح بنوم هادئ.

الأمرا�س  من  العديد  من  ويحمي  املناعي  اجلهاز  الع�شل  يقوي  وختاماً 

واللتهابات، وقد تو�شلت درا�شة بكلية الطب يف جامعة كاردف يف بريطانيا 

اإىل اأن ع�شل مونيكا ب�شكل خا�س يحفز اإنتاج اخلاليا املناعية.

فلوة من�سور املطريف  - كلية اللغات والرتجمة  

realfoodforlife:امل�سدر

هل أنت  مكتئب في أول سنة دراسية 
في الجامعة؟

اأ.د . فهد عبداهلل الدليم

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

خمس فوائد صحية للعسل 



مب�شت�شفى  و�شكري  �شماء  غ��دد  ا�شت�شاري  اأع��ت��رت 

امل��ل��ك خ��ال��د اجل��ام��ع��ي ال��دك��ت��ورة ���ش��ادن ال��ك��ري مر�ض 

ال�شكري اأ�شبح �شائعًا يف العقدين املا�شيني، حيث وبلغ 

عدد امل�شابني به حول العامل ح�شب منظمة »IDF« يف 

382 مليون �شخ�ض،  2013م، ح��وايل  اإح�شائيات عام 

م��ل��ي��ون   600 اإىل  2035م  ع����ام  يف  ي�����ش��ل  اأن  وي��ت��وق��ع 

م�����ش��اب ح���ول ال���ع���امل، وتعد 

دول اخلليج الأعلى يف ن�شبة 

ال�شرق  منطقة  يف  الإ���ش��اب��ة 

الأو����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، 

وب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة الإ����ش���اب���ة يف 

ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 

-50 ب����ني  والأع�����م�����ار   ،27٪

عر�شة  الأك���ر  ه��م  �شنة   70
للإ�شابة باملر�ض ح�شب الإح�شائيات العاملية والوطنية.

عوامل اخلطورة

من املتعارف عليه، ح�صب الدكتورة �صادن اأن الإ�صابة 

بالنوع الثاين من داء ال�صكري هو الأكرث �صيوعاً وعادة 

اأن ظهوره يف  اإل  ما ي�صيب الكبار بعد عمر 30 �صنة، 

البلوغ  و�صن  الطفولة  �صن  يف  اأ�صبح  الأخرية  ال�صنوات 

اأي�صاً، واأهم عوامل اخلطورة للتعر�ض للإ�صابة به هي 

اأخرى  اأ�صباب  وهناك  املفرطة،  ال��وزن  وزي��ادة  ال�صمنة 

تكي�ض  ومر�ض  احلمل  و�صكري  الوراثية،  الأ�صباب  مثل 

الكورتيزون،  مثل  الأدوية  وبع�ض  الن�صاء،  عند  املباي�ض 

الأمرا�ض  بع�ض  لعلج  امل�صتخدمة  العلجات  من  وهو 

املناعية واحل�صا�صية،  كما اأن الأمرا�ض الغدية الأخرى، 

الرافعة  الهرمونات  بع�ض  اإفراز  حيث يحدث فرط يف 

لل�صكر يف الدم مما يوؤدي للإ�صابة بداء ال�صكري.

اأ�شداد مناعية

�صيوعاً  اأقل  فهو  الأول  النوع  اأما  د.�صادن  واأ�صافت 

تت�صكل  حيث  مناعي،  و�صببه  الأط��ف��ال  ل��دى  ويظهر 

اأ�صداد مناعية حتارب خليا بيتا يف البنكريا�ض املنتجة 

لهرمون الأن�صولني، وبالتايل توؤدي اإىل تلفها، والأن�صولني 

هو الهرمون الأ�صا�صي لتخفي�ض م�صتوى ال�صكر يف الدم 

ب�صكل يتوازى مع الهرمونات الرافعة مل�صتوى ال�صكر يف 

الدم بحيث يبقى �صمن م�صتوياته الطبيعية، وحيث اإن 

ال�صمنة هي من اأهم عوامل الإ�صابة بداء ال�صكري من 

الن�صاط  قليل  احلياة  منط  ب�صبب  وذلك  الثاين،  النوع 

والغذاء عايل ال�صعرات احلرارية وكرثة الدهون، وذلك 

ب�صبب الإقبال الكبري على ما يعرف بالوجبات ال�صريعة 

ح�صب  ال�صعودية  ويف  وغ��ريه��ا،  الغازية  وامل�صروبات 

الإح�صائيات فاإن ال�صمنة املفرطة بلغت اأكرث من 25٪ 

بكتلة وزن اأكرث من 30 كغ/م2.

مثلث اخلطر

الكرتي  الدكتورة  واأك��دت 

اأن الزيادة املطردة يف ال�صمنة 

تاأتي  معاً،  ال�صكري  ومر�ض 

ب�صكل مرتافق خلل العقدين 

الأخ���ريي���ن م��ن ال��زم��ن على 

كما  اأج��م��ع،  ال��ع��امل  م�صتوى 

اأظهرت الدرا�صات، حيث اإن 

ال�صمنة هي ال�صبب الرئي�صي 

يف حدوث ما يعرف باملقاومة للأن�صولني والذي يحدث 

اإما ب�صبب نق�ض اأو تعطل يف عمل م�صتقبلت الأن�صولني 

على �صطح اخللية مما يوؤدي لبقاء ال�صكر يف الدم وعدم 

دخوله لداخل اخللية ل�صتخدامه ب�صكل طبيعي يف اإنتاج 

الطاقة.

الأعرا�ض

كرثة  املر�ض  ظهور  اأعرا�ض  ت�صمل  د.الكرتي  وقالت 

التبول خلل اليوم والتبول الليلي حتديداً، كرثة العط�ض، 

ون���ق�������ض ال�������وزن وال��ت��ع��ب 

ومر�صى  ال��ع��ام،  والإره�����اق 

الأول  ال��ن��وع  م��ن  ال�����ص��ك��ري 

امل��ذك��وره  الأع���را����ض  تظهر 

وياأتي  ع��ادًة  ق�صري  وقت  يف 

بحالة حما�ض  املري�ض غالباً 

حالة  تعترب  وه���ي  ك��ي��ت��وين، 

اإ�صعافية طارئة، وذلك عك�ض 

ما يحدث عند مر�صى النوع الثاين، وفيه يحدث نق�ض 

جزئي يف اإفراز الأن�صولني اأو تعطل يف عمل م�صتقبلت 

الأن�صولني، ولذلك تظهر الأعرا�ض على مدى �صنوات، 

الأول  النوع  يف  كما  الأع��را���ض  �صدة  بنف�ض  تكون  فل 

والذي يحدث فيه نق�ض تام يف اإفراز الأن�صولني.

م�شاعفات مزمنة

وبينت د.�صادن  خطورة مر�ض ال�صكري يف كونه �صبباً 

ت�صيب  قد  والتي  املزمنة  امل�صاعفات  من  كثري  لظهور 

�صغرية  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة 

احل���ج���م، وي��ن��ج��م ع��ن��ه��ا ما 

ال�صكرية،  ب��ال��ق��دم  ي��ع��رف 

والذي  العني  �صبكية  اعتلل 

واعتلل  العمى،  ي�صبب  قد 

للف�صل  يوؤدي  قد  الكلى مما 

الأوعية  ي�صيب  اأو  الكلوي، 

عنه  لينجم  الكبرية  الدموية 

القلب  �صرايني  واأمرا�ض  الدماغية  للجلطات  التعر�ض 

التاجية وحدوث جلطات القلب والذبحة ال�صدرية.

واملتمثلة  احل���ادة  بامل�صاعفات  ي��ع��رف  م��ا  وه��ن��اك 

غالباً،  الأول  النوع  مر�صى  ل��دى  الكيتوين  باحلما�ض 

وكذلك ارتفاع ال�صكر غري الكيتوين لدى مر�صى النوع 

الثاين معظم الأحيان وانخفا�ض �صكر الدم ويحدث يف 

علج  جانب  اإىل  وعلجها  امل�صاعفات  وتلك  النوعني، 

ارتفاع ال�صكر بالدم بالعلجات الدوائية املتعارف عليها، 

ت�صكل عبئاً اقت�صادياً على الدول قد ت�صل اإىل املليارات.

علجات جديدة

ال�صكري  داء  علج  اأن  اإىل  الكرتي  الدكتورة  ولفتت 

احلياة  منط  تعديل  يف  تتمثل  حماور  اأربعة  على  يقوم 

جانب  اإىل  ال��غ��ذاء،  نوعية  وتعديل  البدين،  بالن�صاط 

ال��دم  ل�صكر  ال��ذات��ي��ة  وامل��راق��ب��ة  ال���دوائ���ي،  ال��ع��لج 

الأبحاث  اأن  اإىل  م�صرية  الأن�صولني،  ملتناويل  خا�صة 

املا�صني  العقدين  خلل  احلديثة  الطبية  وامل�صتجدات 

اأنتجت جمموعات دوائية جديدة بطرق عمل خمتلفة، 

ال�صكر  انخفا�صات  مثل  اجلانبية  التاأثريات  اأن  كما 

الدوائية  املجموعات  مع  حدوثها  ال�صائع  الوزن  وزيادة 

القدمية من علجات ال�صكر، فهي اأقل حدوثاً يف بع�ض 

املجموعات الدوائية احلديثة، وحتى اأن منها ما ي�صاعد 

يف نزول الوزن، كذلك يف التقنيات امل�صتخدمة يف العلج 

واملراقبة الذاتية تطورت اإىل حد كبري، كما يف م�صخات 

امل�صتمر،  ال�صكر  فح�ض  واأجهزة  احلديثة،  الأن�صولني 

واأجهزة املراقبة املنزلية الذاتية مل�صتوى �صكر الدم باأقل 

اأمل، واأكرث ارتياحاً ملر�صى ال�صكر.

د. الكتري: عالج السكري يتطلب تعديل نمط 
الحياة والنشاط البدني ونوعية الغذاء

اإقامة املاراثون »�سباق اجلري« حتت مظلة اجلامعة.. خطوة توعوية

٣٨٢ مليون شخص مصاب عالميًا ويتوقع أن يصل عام ٢٠٣٥م إلى ٦٠٠ مليون مصاب
نسبة اإلصابة في المملكة ٢٧٪ واألعمار بين ٥٠-٧٠ سنة هم األكثر عرضة لإلصابة

المجموعات الدوائية الجديدة 
أقل تأثيرًا جانبيًا ومنها ما 

يساعد في نزول الوزن

تقنيات العالج والمراقبة 
الحديثة تطورت إلى حد كبير 
وأصبحت أقل ألمًا وأكثر ارتياحًا
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ق����ال����ت ال����دك����ت����ورة �����ش����ادن ال���ك���ري 

ال�شكري  ل��داء  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 

لعام ٢٠١٧، قامت وح��دة الغدد ال�شم 

وال�����ش��ك��ري ب��رئ��ا���ش��ة ال��دك��ت��ورة عاي�شة 

اخل�����زمي�����ي ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ع������دد م��ن 

الأق�������ش���ام م��ن��ه��ا ط���ب الأ�����ش����رة، مم��ث��ًل 

بالدكتور تركي املقبل والدكتور حممد 

ب��ات��ي�����ض، وق�����ش��م ال��ت��ث��ق��ي��ف ال�����ش��ح��ي 

�شارا  والأ�شتاذة  باهمام  اأريج  الأ�شتاذة 

خالد  امللك  م�شت�شفى  يف  ال�شقريي 

اجل��ام��ع��ي امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة 

العلقات  مع  بالتن�شيق  �شعود،  امللك 

عبدالرحمن  الأ�شتاذ  برئا�شة  العامة 

امل���ن�������ش���ور وع�����م�����ادة ������ش�����وؤون ال���ط���لب 

وذل��ك  للجامعة،  الريا�شية  لل�شوؤون 

حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

ال��ع��م��ر، بتنظيم عدد  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

عن  املجتمع  لتوعية  الفعاليات  م��ن 

واأهمية  وم�شاعفاته  ال�شكري  مر�ض 

العلج املبكر.

ومت���ث���ل���ت ت���ل���ك ال���ف���ع���ال���ي���ات ب���اأي���ام 

ت���وع���وي���ة ع����ن امل����ر�����ض وم�����ش��اع��ف��ات��ه، 

وذلك يف بهو العيادات اخلارجية، كما 

نظمت الوحدة  ماراثون �شباق اجلري 

للرجال والن�شاء والأطفال لي�ض فقط 

مل��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري واإمن����ا ل��غ��ري مر�شى 

ال�شكري اأي�شًا، وا�شرك بال�شباق اأكر 

وا���ش��راك  بح�شور  مت�شابق   ١٠٠ م��ن 

الدكتور  الطبية  للمدينة  العام  املدير 

عبدالرحمن املعمر، واملدير التنفيذي 

ال���دك���ت���ور في�شل  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 

ال�����ش��ي��ف، وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��وؤون 

امل���ر����ش���ى الأ�����ش����ت����اذ م��ط��ل��ق ال��ر���ش��ي��د، 

واملدير الطبي الدكتور عبداهلل ال�شّقا، 

وعدد من روؤ�شاء الأق�شام يف امل�شت�شفى 

والأطباء.

واأ�شافت مت اإعداد برنامج تعليمي 

يف ال��ق��اع��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 

ال��دك��ت��ور  ال��ط��ب  كلية  عميد  بح�شور 

خ���ال���د ف��������ودة، وك������ان ف���ي���ه ع���دي���د م��ن 

ا�شت�شاريي  م��ن  واخل����راء  امل��ت��ح��دث��ني 

ال��غ��دد ال�شم وال�����ش��ك��ري م��ن خمتلف 

ومتت  بالريا�ض،  الكرى  امل�شت�شفيات 

متنوعة عن  موا�شيع  مناق�شة  خلله 

داء ال�شكري وم�شاعفاته، وذلك بعدد 

معتمدة  م�����ش��ت��م��رة  تعليمية  ���ش��اع��ات 

للتخ�ش�شات  ال�����ش��ع��ودي��ة  الهيئة  م��ن 

ال�شحية.

مبينة ك���ان ه��ن��اك ف��ع��ال��ي��ات اأخ���رى 

بجامعة  الطبية  املدينة  مظلة  حت��ت 

امل����ل����ك ����ش���ع���ود م����ن امل����رك����ز اجل���ام���ع���ي 

ل��ل�����ش��ك��ري ب���������اإدارة ال���زم���ي���ل ال���دك���ت���ور 

عبداهلل القويحي�ض، متثلت يف حملة 

توعية للمدار�ض عن داء ال�شكري ملدة 

كذلك  تعليمي  وب��رن��ام��ج  ك��ام��ل،  �شهر 

اأقيم يف فندق الرادي�شون بالريا�ض.

فعاليات وبرامج توعوية



ابتكرها علماء بجامعة هارفارد

ال�صوء من م�صادر ال تعد وال حت�صى  ياأتي 

وهو مهم جًدا بقدر غرابته، ورمبا لن تُ�صتنفد 

فر�ص معرفة املزيد عنه، فقد طور باحثون يف 

جامعة هارفارد مادة توجد حاالت جديدة واأكرث 

تعقيًدا لل�صوء وحتافظ عليها، وت�صتخدم هذه 

الدوامات  ت�صبه  بنى  لتوليد  االأداة اال�صتقطاب 

واللوالب، وهي ت�صاعد يف ا�صتك�صاف خ�صائ�ص 

ال�صوء، ورمبا يكون لها اأي�ًصا تطبيقات عملية 

كالت�صوير عايل القدرة.

بال�صوء  املتعلقة  االكت�صافات  زال���ت  وم��ا 

اأول  العلماء  التقط   2015 م�صتمرة، ففي عام 

�صورة لل�صوء وهو يت�صرف كج�صيم وموجة يف 

اآٍن واحد، ومل يكت�صف العلماء اأن لل�صوء زخًما 

 25 منذ  اأي   ،1992 العام  حتى  مدارًيا  زاوًي��ا 

عاًما فح�صب، ويعتمد هذا الزخم الزاوي على 

�صكل مقدمة املوجة بداًل من توجهه.

من  ن��وع  -وه��ي  اجل��دي��دة  االأداة  وت�صتخدم 

بنية  ذات  اأ�صطح  »وه��ي  امليتا�صرف�ص  اأ�صطح 

تفر�ص حتوالت مرحلية معينة على ال�صوء املار 

الزاوي  الزخم  هذا  عنها«،  املنعك�ص  اأو  عربها 

امل��داري مع ن��وع ث��اٍن من الزخم ال���زاوي، وهو 

باال�صتقطاب  اأي�ًصا  املعروف  املغزيل،  الزخم 

الدائري.

ب���وروز م��ن جامعة ه��ارف��ارد يف  وق��ال��ت ليا 

امل��داري  ال��زاوي  الزخم  تخيل  »ت�صتطيع  بيان: 

واال���ص��ت��ق��ط��اب ال���دائ���ري ك��ح��رك��ة ال��ك��واك��ب، 

يدور  الذي  االجتاه  هو  الدائري  فاال�صتقطاب 

امل��داري  الزخم  اأم��ا  الكوكب على حم��وره،  فيه 

في�صبه دوران الكواكب حول ال�صم�ص«.

وثبت �صابًقا اأن حزمة �صوء واحدة قد تظهر 

ربطهما  واأن  ال��زاوي،  الزخم  من  النوعني  كال 

الزخم  على  لل�صيطرة  اال�صتقطاب  وا�صتخدام 

باأ�صكال  ح��زم  ت�صكل  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  امل���داري 

الزجاجات  مبفتاح  �صبيهة  ومعقدة،  ج��دي��دة 

املغلقة بالفلنّي. ووفًقا للباحثني، كان هذا االأمر 

اأنواع معينة  ن�صتطيع جمع  وكنا  حمدوًدا جًدا، 

من  معينة  اأن��واع  مع  فح�صب  اال�صتقطاب  من 

الزخم املداري.

وهنا تاأتي اأهمية االأداة اجلديدة، فهي تتيح 

اأي زخم مداري، ما  اإىل  ا�صتقطاب  اأي  حتويل 

باأي حجم. وقال  يعني ت�صكيل لوالب ودوامات 

امل�صارك  الرئي�ص  الباحث  اأمربو�صيو،  اأنطونيو 

هذه  »اإن   : النانو  الأنظمة  ه��ارف��ارد  مركز  يف 

االأداة الب�صرية جديدة متاًما؛ وعلى الرغم من 

امل�صابهة  امليتا�صرف�ص  اأ�صطح  بع�ص  طورنا  اأننا 

اأن  اإال  واأ�صغر،  اأكفاأ  ب�صرية  اأجهزة  �صكل  على 

اإىل  املغزيل  الزخم  الع�صوائي من  التحول  هذا 

اأخرى. وال  اأداة ب�صرية  باأي  املداري ال يتحقق 

ي�صتطيع اأي �صيء يف الطبيعة اأي�ًصا فعل ذلك، 

واإنتاج حاالت ال�صوء هذه«.

امللكيات  ك��ل  ق��ان��ون��ًي��ا  ه���ارف���ارد  و�صجلت 

اإىل  اليوم  وت�صعى  بامل�صروع،  املتعلقة  الفكرية 

احل�صول على فر�ص جتارية، ون�صر البحث يف 

جملة �صاين�ص.

مادة تنتج حاالت جديدة تمامًا للضوء
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علماء ألمان حققوا أعلى دقة مسجلة 

للعزم المغناطيسي للبروتونات

العزم  لقيا�ص  م�صجلة«  دقة  »اأعلى  العلماء  من  دويل  فريق  حقق 

دقيقة  طرائق  ذلك  �صبيل  يف  وا�صتخدموا  للربوتونات،  املغناطي�صي 

ناق�ص  اأو  زائ��د   ،2.79284734462 ي�صاوي  اأن��ه  ووج���دوا  ج��ًدا، 

0.00000000082 مغنطون نووي »وحدة قيا�ص العزم املغناطي�صي«، 
والعزم املغناطي�صي من ال�صروط الالزمة لتوليد املغناطي�صية، وبالن�صبة 

اإىل الربوتونات، فهو يج�صد خا�صية اأ�صا�صية للبنية الذرية.

االأ�صا�صية  للتناظرات  اأوملر  اأملان من خمترب  علماء  الفريق  و�صمل 

ماك�ص  ومعهد  ماينز،  يف  جوتنربج  يوهان�ص  وجامعة  لريكني،  التابع 

الأبحاث  هيلمهولتز  ومركز  هيدلربج،  يف  النووية  للفيزياء  بالنك 

االأيونات الثقيلة يف دارم�صتات، وو�صلت دقة القيا�صات اإىل م�صتوى 

غري م�صبوق ال تزيد عن جزء من املليار.

بروتون  عزل  الباحثني  على  كان  الدقة،  من  النوع  هذا  ولتحقيق 

واحد يف فخ بينينج، للك�صف عن االإ�صارة احلرارية لالأيونات »ذرات اأو 

جزيئات تتمتع بن�صبة غري متعادلة من االإلكرتونات اإىل الربوتونات« 

وا�صتخدموا حقاًل كهربائًيا للتخل�ص من الربوتونات حتى مل يبق �صوى 

بروتون واحد فح�صب، وقد تطلب حتقيق م�صتوى عاٍل من الدقة يف 

هذه التجربة هند�صة معقدة جًدا، وحتريك الربوتون بني نوعني من 

الفخاخ.

يتزامن دوران الربوتون داخل »فخ بينينج« مع املجال املغناطي�صي 

داخل الفخ، وقا�ص الكا�صف ترددين؛ تردد امل�صرع الدوراين للربوتون 

ال��رتددان يف  وي�صاعد  بدارية الرم��ور،  وتردد  يف جمال مغناطي�صي، 

االأول،  الفخ  عرب  الربوتون  م��رور  وبعد  املغناطي�صي.  العزم  حتديد 

قنينة  با�صتخدام  الدورانية  حالته  ليكت�صب  ث��اٍن،  فخ  اإىل  يتحرك 

مغناطي�صية.

ت�صري بيانات جديدة اإىل اأن عدد احل�صرات الطائرة 

انخف�ص بن�صبة %75 خالل االأعوام ال�صبعة والع�صرين 

املا�صية، ومل يجد اأحد تف�صرًيا لذلك بعد، حيث ن�صرت 

اأجراها  طولية  لدرا�صة  تفا�صيل  ون«  »بلو�ص  جملة 

باحثون اأملان لقيا�ص الكتلة البيولوجية -اأي وزن جميع 

اأرجاء  يف  منطقة حممية   63 يف  الطائرة-  احل�صرات 

البالد.

كالكثبان  ع��دي��دة؛  الأم��اك��ن  م�صًحا  العلماء  واأج���رى 

الرملية واملراعي والغابات، م�صتعينني مب�صيدات جلمع 

مدى  على  احل�صرات  من  غراًما  كيلو   53.5 من  اأك��رث 

يالحظوا  اأن  يتوقعون  وكانوا  عاًما،  وع�صرين  �صبعة 

هذا  لكن  احل�����ص��رات،  اأع����داد  يف  م��ع��ق��والً  انخفا�ًصا 

امل�صتوى من التناق�ص الكبري يدق نواقي�ص اخلطر، على 

حد تعبريهم.

تقي�ص  التي  احليوية  الكوكب  موؤ�صرات  اآخ��ر  وت��دل 

التنوع احليوي وجمموع اأعداد الكائنات احلية؛ كاأعداد 

والثديات  والطيور  والزواحف  والربمائيات  االأ�صماك 

كوكب  على  الربية  احلياة  وف��رة  اأن  اإىل  العامل،  ح��ول 

االأر�ص انخف�صت بن�صبة %58 يف الفرتة ما بني عامي 

ان��خ��ف��ا���ص 1970-2012، واأظهرت املوؤ�صرات �صابًقا 

يف  والعثث  والنحل  الفرا�صات  اأرج���اء اأع��داد 

قارة اأوروبا.

احل�صرات  م��وت  ح��االت  انت�صار  وو�صل 

من  اأك��رب  اأع���داد  �صقوط  ولوحظ  اأق�صاه،  اإىل 

احل��رارة يف  درجات  ارتفاع  ذروة  احل�صرات خالل 

تنت�صر فيه  الذي  الوقت  ال�صيف، وهو 

اأكرب  باأعداد  عادة  احل�صرات 

اآخ���ر،  ف�����ص��ل  اأي  م���ن 

وت����ق����در ن�����ص��ب��ة 

����ص���ق���وط���ه���ا 

ب������ن������ح������و 

اأي   ،82%
اأك�����رث   7%

م��������ن م����ع����دل 

اأع��داده��ا  انخفا�ص 

على مدى 27 عاًما.

م�صكلة  تعد  احل�صرات  قلة  اأن  ريب  ال 

للكائنات ال�صغرية التي تتغذى على احل�صرات الطائرة، 

ال�صل�صلة  تطال  التي  االأخ���رى  تاأثرياتها  ع��ن  ف�صاًل 

الغذائية، اإذ تعتمد غالبية النباتات -نحو %80 منها- 

على احل�صرات يف تلقيحها، وتقتات الطيور عليها، ويبدو 

اأن الطيور االأملانية ا�صت�صعرت هذا التغري يف اإمداداتها 

اأن  موؤخًرا،  ن�صرت  حديثة  درا�صة  فاأظهرت  الغذائية، 

اأملانيا فقدت نحو %15 من اأعداد الطيور غري املهددة 

باالنقرا�ص خالل االثني ع�صر عاًما املا�صية.

لكن الباحثني االأملان يرون اأن اأحد التف�صريات املحتملة 

الكت�صافهم هذا يعود اإىل »ا�صتخدام املبيدات احل�صرية 

ا�صتخدام  وزي��ادة  العام  مدار  على  امل�صتمرة  واحلراثة 

التي  االأخرى،  الزراعية  التدابري  عن  ف�صاًل  االأ�صمدة، 

قد ت�صكل جمتمعة �صبًبا معقواًل لتلك الظاهرة«.

قال »ديف جول�صون« عامل البيئة من جامعة �صا�صك�ص: 

هذه  يف  يعي�ص  ح�صرات  اآك��ل  طائر  اأن��ك  افرت�صنا  »لو 

تتغذى عليه  الذي  الطعام  اأخما�ص  اأربعة  فاإن  املنطقة، 

مل يعد له وجود يف اآخر ربع قرن، وتلك �صدمة كربى، 

اأمًرا  اأملانًيا  التغري الذي ُر�صد يف  اأن يكون هذا  وناأمل 

ولي�ص �صائًعا يف مناطق اأخرى من االأر�ص«.ن���ادًرا، 

درا�شة ا�شتغرقت 27 عاًما و�شارك بها عدة جامعات اأملانية

أعداد الحشرات الطائرة انخفضت بنسبة 75 %



ميزة  تويرت  امل�صغرة  التدوين  من�صة  تخترب 

التي  امليزة اجلديدة  »الإ�صارات املرجعية«, وهي 

املا�صي,  ال�صهر  منذ  اختبارها  على  العمل  ب��داأ 

التغريدات  بحفظ  اجلديدة  امليزة  ت�صمح  حيث 

للم�صتخدم  الزمني  اجل��دول  �صمن  تظهر  التي 

ل��ل��ق��راءة يف وق���ت لح���ق وال���رج���وع اإل��ي��ه��ا يف 

امل�صتقبل, بحيث اأ�صبحت امليزة التي كانت تعرف 

ا�صم  ر�صمياً  حتمل   »SaveForLater« با�صم 

كوياما  لتينا  وفقاً  وذلك  املرجعية«,  »الإ�صارات 

لدى  املنتجات  م�صممي  فريق  �صمن  املوظفة 

ال�صركة.

اختارت  قد  ال�صركة  اإن  كوياما  تينا  وقالت 

»الإ�صارات  ظهور  كيفية  من  خمتلفة  اإ�صدارات 

املرجعية« وكيفية عملها و�صتبداأ باختبارها الآن 

�صمن جمتمع تويرت, وت�صاعد امليزة امل�صتخدمني 

يف الحتفاظ بقائمة منف�صلة من التغريدات التي 

ا�صتعمال  من  بدلً  لحقاً  اإليها  الرجوع  يريدون 

اأن  والذي ميكن  »املف�صلة«,  با�صم  املعروف  الزر 

ي�صبح خم�ص�صاً من اأجل التغريدات التي ح�صلت 

على الإعجاب فقط.

�صابق  وق��ت  يف  ك�صفت  ق��د  املن�صة  وك��ان��ت 

»كيث  اإع��ان  امليزة من خال  اإط��اق  نيتها  عن 

تويرت  نية  عن  ال�صركة  يف  املنتج  رئي�س  كوملان« 

اإدخال طريقة جديدة حلفظ التغريدات واأن هذه 

العمل  وج��اٍر  الظهور  و�صيكة  اأ�صبحت  اخلطوة 

يطلق  الذي  ال�صركة  مل�صروع  نتيجة  وهي  عليها, 

عليه SaveForLater, كما اأ�صار موظفو تويرت 

حديثاً,  املعني  املنتج  مدير  فيهم  مبن  الآخ��رون, 

و�صريرام كري�صنان وجيزار �صاه اإىل خطط تويرت 

يف هذا املجال.

طلباً  كانت  امليزة  هذه  اأن  اإىل  �صاه  واأ���ص��ارت 

من  الكثري  اأن  م�صيفة  للم�صتخدمني,  �صعبياً 

اليابان قد طلبوا هذه امليزة,  النا�س وخا�صة يف 

واأن هناك عدداً من الطرق التي ي�صتعملها النا�س 

حلفظ التغريدات والرجوع اإليها يف وقت لحق, 

اأو  الأحمر«  »القلب  الإعجاب  ميزة  ذلك  مبا يف 

لأنف�صهم  خا�صة  ر�صالة  عرب  باإر�صالها  قيامهم 

يف  التغريدات  فتح  اأو  تغريدها  اإع��ادة  حتى  اأو 

تطبيق  اإىل  حفظها  اأو  جديدة  تبويب  عامات 

املاحظات اأو اإر�صالها بالربيد الإلكرتوين.

املرجعية  الإ���ص��ارات  و�صع  اأداة  تظهر  وق��د 

الأجهزة  �صمن  التغريدة  ميني  اأ�صفل  قائمة  يف 

يف  امل��وج��ودة  املن�صدلة  القائمة  يف  اأو  املحمولة 

بحيث  الويب,  ن�صخة  الأي�صر على  العلوي  الركن 

تتواجد جنباً اإىل جنب مع غريها من الإجراءات 

مبا�صرة  ر�صالة  يف  تغريدة  اإر�صال  مثل  الأخ��رى 

ل�صخ�س ما اأو اإن�صاء حلظة.

جرى  التي  التغريدات  اإىل  الو�صول  وميكن 

خال  م��ن  املرجعية  الإ���ص��ارات  �صمن  حفظها 

�صفحة امللف ال�صخ�صي للم�صتخدم, اأي من نف�س 

القوائم  اإىل  ع��ربه  الو�صول  ميكن  ال��ذي  املكان 

املحفوظة  التغريدات  ه��ذه  وتعد  واللحظات, 

قبل  م��ن  روؤي��ت��ه��ا  ميكن  ول  بامل�صتخدم  خا�صة 

الآخرين, لكن املن�صة تنوي توفري خيار م�صاركة 

املحفوظات �صمن الإ�صارات املرجعية من خال 

تغريدها يف وقت لحق.

الوقت  يف  املرجعية  الإ���ص��ارات  ميزة  وت��اأت��ي 

الذي تعمل فيه تويرت على �صل�صلة من التغيريات 

مل�صاعدة املن�صة الأ�صا�صية للتو�صع وجتاوز احلدود 

املر�صومة لها منذ البداية, حيث اأ�صافت املن�صة 

املزيد  اإ�صافة  ال�صهولة مبكان  من  ميزات جتعل 

التغريدات مثل م�صاعفة عدد  اإىل  الكلمات  من 

املحارف امل�صموح بها �صمن التغريدة الواحدة اإىل 

للنا�س  لل�صماح  140 وبداأ اختبار  من  280 بدلً 
املرتابطة  التغريدات  من  كبرية  جمموعة  بخلق 

معاً خللق مو�صوع واحد.
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ت��ع��ه��دت ���ص��رك��ة ج��وج��ل ب��اإل��غ��اء 

الهاتف  �صاحب  مكان  تتبع  خا�صية 

املوقع اخلا�صة  بيانات  الذكي وجمع 

به, وفق ما ذكرته �صحيفة »تلغراف« 

الربيطانية.

اإ���ص��دار  بعد  التعهد  ه��ذا  وي��اأت��ي 

جاء  جديًدا  تقريًرا  »ك��وارت��ز«  موقع 

واإر���ص��ال  بجمع  تقوم  قوقل  اأن  فيه 

بنظامها  العاملة  الأج��ه��زة  عناوين 

معرفة  دون  »اأن���دروي���د«  الت�صغيلي 

امل�صتخدم.

بالأمر  اأن جوجل تقوم  واملثري هو 

اأوق��ف  ق��د  امل�صتخدم  ك��ان  ل��و  حتى 

خدمات حتديد املوقع اجلغرايف.

وخ��ا���ص��ي��ة حت��دي��د امل��وق��ع يجري 

تطبيقات  ا�صتعمال  عند  ا�صتخدامها 

التطبيقات  اأو  جوجل  خرائط  مثل 

لكي  جغرافية  معلومات  حتتاج  التي 

تقوم بوظيفتها, مثل خدمة اأوبر.

اخلدمة  هذه  اإن  »كوارتز«  وقالت 

املتعلقة باخل�صو�صية,  تثري املخاوف 

م�صيًفا اأن ت�صريب مثل هذه املعطيات 

قد يوؤدي اإىل العديد من امل�صاكل, مثل 

واأه��داف  املنزيل  الع��ت��داء  �صحايا 

الأعمال الإجرامية وامل�صاهري.

ويف هذا ال�صدد, قال جيم كيلوك, 

»اأوب���ن  ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر 

رايت�س غروب« اإنه ينبغي على جوجل 

الأمر,  لهذا  تو�صيح  لديها  يكون  اأن 

م�صرًيا اإىل اأنها »يجب اأن تف�صر على 

الفور كيف وملاذا كانت تفعل ذلك«.

تعليق  اأي  بعد  جوجل  ت�صدر  ومل 

حول املو�صوع, اإل اأن تقارير اإعامية 

ه��ذه  ب��اإل��غ��اء  ت��ع��ه��ده��ا  عنها  نقلت 

اخلدمة »قريبا«.
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تخطت ثروة موؤ�ص�س �صركة اأمازون ورئي�صها التنفيذي, جيف بيزو�س, 

عتبة املئة مليار دولر اأمريكي لأول مرة, وذلك بف�صل املبيعات القيا�صية 

التي حققتها ال�صركة خال احلدث التجاري الأكرب يف الوليات املتحدة 

»اجلمعة ال�صوداء«.

وبح�صب وكالة بلومربج الإخبارية, فقد ارتفعت ثروة بيزو�س من 2.4 

اأمريكي, مع القفزة التي  اأمريكي اإىل 100.3 مليار دولر  مليار دولر 

بف�صل   2% بن�صبة  اأم��ازون  الإلكرتونية  التجارة  اأ�صهم عماق  حققتها 

الإنرتنت  عرب  امل�صرتيات  ارتفعت  فقد  ال�صوداء«  »اجلمعة  مبيعات 

»اأدوبي  بيانات  املا�صي, بح�صب  العام  % عن   18.4 بن�صبة  اليوم  لهذا 

ح�صة  تاأخذ  �صوف  ال�صركة  اأن  على  امل�صتثمرون  ويراهن  اأناليتيك�س«, 

كبرية من الإنفاق عرب الإنرتنت خال مو�صم الإهداء.

والتجارة  التقنية  الأمريكي يف جمايل  الأعمال  رائد  ثروة  بلوغ  ومع 

الإلكرتونية البالغ من العمر 53 عاًما اأكرث من 100 مليار دولر اأمريكي, 

اأول ملياردير يف العامل مع ثروة من 12 رقًما منذ عام  ي�صبح بيزو�س 

1999, حني حقق بيل جيت�س, موؤ�ص�س �صركة مايكرو�صوفت ذلك الرقم.
وقد ارتفعت ثروة بيزو�س خال العام احلايل فقط 32.6 مليار دولر 

املليارديرين  موؤ�صر  بح�صب  الإط��اق  على  زي��ادة  اأعلى  وهي  اأمريكي, 

اخلا�س بوكالة بلومربج, وهو ترتيب يومي لأغنى 500 �صخ�س يف العامل.

ومع الزيادة املحتملة يف ثروة بيزو�س, بداأت تُثار اأ�صئلة ب�صاأن ما يعتزم 

فعله مع تلك الرثوة, فبخاف جيت�س, الذي كان ملدة طويلة اأغنى رجل 

يف العامل, وذلك حتى �صهر ت�صرين الأول/اأكتوبر املا�صي حني ا�صتحوذ 

بيزو�س على اللقب, فاإن الأخري معروف بقلة اإنفاقه من ثروته للجمعيات 

اخلريية.
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ك���ان ال�����ص��ع��ر امل��رت��ف��ع لهاتف 

ع��دد  ع�����زوف  وراء   »X »اآي����ف����ون 

»اآب��ل«  كبري من ع�صاق منتجات 

عن �صرائه، لكن يبدو اأن ال�صركة 

الأم����ري����ك����ي����ة ب�������ص���دد حت�����ص��ري 

هاتف جديد »رخي�ص« �صيطرح 

يف الأ�صواق العام املقبل.

وح�صب تقارير �صحفية، فاإن 

»اآب��ل« تنوي طرح اجليل الثاين من هاتفها »اآيفون اإ�ص اإي«، بعد الأول 

الذي �صدر يف مار�ص عام 2016 ول يزال متوافًرا بالأ�صواق.

ويتمتع »اآيفون اإ�ص اإي 2« ب�صا�صة حجمها 4 بو�صات وب�صمة اإ�صبع، 

وب�صكل كال�صيكي ي�صبه كثرًيا هاتف »اآيفون 5 اإ�ص« الذي يعد اأحد اأجنح 

منتجات »اآبل« منذ طرحت هاتفها الأول قبل 10 �صنوات.

ومن املتوقع اأن يتم ت�صنيع »اآيفون اإ�ص اإي 2« يف الهند، على اأن يطرح 

يف الن�صف الثاين من عام 2018، ح�صبما اأ�صارت �صحيفة »اإكونوميك 

دايلي نيوز« ال�صينية.

ووفقًا للتقارير، �صيباع الهاتف اجلديد مقابل نحو 450 دولرًا، اأي 

اأق��ل م��ن ن�صف ثمن »اآي��ف��ون X« ال��ذي طرحته »اآب���ل« يف الأ���ص��واق قبل 

اأ�صابيع قليلة.
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اأوىل  ط�����رح  اإىل  ت���ه���دف  خ���ط���ة  ل���ن���دن  ع���ر����ص���ت 

ال�صيارات من دون �صائق على الطرقات الربيطانية 

بحلول العام 2021 على ما اأو�صحت وزارة املال.

وي��ت��وق��ع اأن يعلن وزي���ر امل���ال ال��ربي��ط��اين، فيليب 

تغيريات  عن  امليزانية،  عر�ص  اأي�صًا خالل  هاموند، 

يف الأنظمة املرعية ت�صمح ل�صركات �صناعة ال�صيارات 

من دون �صائق، بت�صيري هذه الآليات اجلديدة على 

ن�صرتها  امليزانية  ما جاء يف مقتطفات من م�صروع 

 28 القطاع  ه��ذا  ي��ك��ون حجم  اأن  ويتوقع  اأج��ه��زت��ه، 

مليار جنيه اإ�صرتليني بحلول العام 2035.

وت���ن���وي احل��ك��وم��ة ا���ص��ت��ث��م��ار 160 م��ل��ي��ون جنيه 

التي تعترب  »5 جي«  اإط��ار تكنولوجيا  اإ�صرتليني يف 

���ص��روري��ة لتطوير ال�����ص��ي��ارات ال��ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة و75 

ل��ت��م��وي��ل تطوير  ي�����ورو«  م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه »84 م��ل��ي��ون 

الذكاء ال�صطناعي.

واأعلن وزير املال الربيطاين عن �صندوق يخ�ص�ص 

له مبلغ 400 مليون جنيه اإ�صرتليني »448 مليون 

يورو« موجه لل�صركات التي تريد اإقامة نقاط �صحن 

ل��ل�����ص��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ال���ب���الد، وي��ن�����ص م�����ص��روع 

امل��ي��زان��ي��ة ك��ذل��ك ع��ل��ى ت��ق��دمي ق���رو����ص وم�����ص��اع��دات 

لالأفراد الذين يرغبون ب�صراء �صيارة كهربائية.

alarabiya :امل�صدر

»تويتر«
تـــــختبر مــــــــيزة اإلشــــــــارات الــــــمرجعية

السيارات بدون سائق تجوب شوارع لندن 
بحلول 2021

بفضل المبيعات القوية ألمازون

ثروة جيف بيزوس تتخطى 100 
مليار دوالر

آبل »ترحم« عشاقها بهاتف 
رخيص

جوجل
تتعهد بإلغاء خاصية 

تتبع مستخدمي 
الهواتف



هيئة  ع�ضو  بيين  التفاعل  يعترب 

اأ�ضا�ضياً  �ضرطاً  وطالبه  التدري�س 

تعليمية  عملية  اأي  جنيياح  ل�ضمان 

وحتييقيييييق اأهيييدافيييهيييا يف اكييتيي�ييضيياب 

املعلومات واملهارات، ومن هنا جاءت 

اال�ضتجابة  اأنظمة  م�ضروع  فييكييرة 

الييذي   »Clickers« ال�ضخ�ضية 

االأول  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  انطلق 

عام 1435هي �ضمن م�ضاريع تطوير 

تُ�ضرف  والييتييي  التعليمية  العملية 

لييليي�ييضييوؤون  اجلييامييعيية  وكيياليية  عليها 

التعليمية واالأكادميية، وينفذه مركز 

التميز يف التعلم والتعليم.

بيئة ممتعة وحمفزة

وكيييييييييل اجلييييامييييعيييية ليييلييي�يييضيييوؤون 

ورئييييي�ييس  واالأكيييادميييييييية  التعليمية 

م�ضروع  على  االإ�ييضييرافييييية  اللجنة 

الدكتور  التعليمية،  العملية  تطوير 

عييبييدالييعييزيييز الييعييثييمييان، اأكيييد �ضعي 

من  بتوجيهات  �ضعود  امللك  جامعة 

معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

واإيجاد  مميز  تعليم  لتقدمي  العمر، 

بيئة تعليمية تفاعلية حمفزة للتعلم، 

التدري�س  هيئة  ع�ضو  فيها  ي�ضارك 

وطالبه يف اكت�ضاب املعرفة واجلمع 

القاعات  يف  واملتعة  التحفيز  بيين 

الدرا�ضية، من خالل تطوير الطرق 

م�ضاعدة  امل�ضتخدمة يف  واالأ�ضاليب 

التعلم  على  والييطييالييبييات  الييطييالب 

اأدائهم  لتطوير  التقنية  با�ضتخدام 

مما ي�ضهم يف دفع العملية التعليمية 

نحو النجاح والتميز.

تعليم تفاعلي

اأ�ضار م�ضاعد وكيل اجلامعة  كما 

واالأكييادميييييية  التعليمية  لييليي�ييضييوؤون 

مركز  ومييدييير  التعليمي  للتطوير 

الدكتور  والتعليم،  التعلم  يف  التميز 

�يييضيييرورة  اإىل  اليييكيييثيييري  �ييضييعييود 

احلديثة  التقنية  ميين  اال�ييضييتييفييادة 

حلل  التعليمية،  العملية  لتح�ضن 

وا�ضتثمار  بالتعليم  املتعلقة  امل�ضاكل 

املتاحة  التقنية  الو�ضائل  وتييوفيير 

درا�ييضييييية  قيياعيية  تهيئة  خيييالل  ميين 

التدري�س  هيئة  ع�ضو  بن  تفاعلية 

والطالب، يكون فيها الطالب املحور 

وامل�ضاحة  الوقت  ويعطى  االأ�ضا�س 

للم�ضاركة والتفاعل مع املادة العلمية 

املطروحة.

انطالقة امل�شروع

اأنييظييميية  ميي�ييضييروع  اأن  واأو�يييضيييح 

 »Clickers« اال�ضتجابة ال�ضخ�ضية

الدرا�ضي  الف�ضل  يف  تطبيقه  بييداأ 

-1434 اجلامعي  العام  من  االأول 

امل�ضاركن  عدد  بلغ  حيث  1435هي 
 20 الييتييدرييي�ييس  اأعيي�ييضيياء هيئة  ميين 

ع�ضواً وعدد امل�ضاركن من الطالب 

الثانية  الييييدورة  ويف   ،1300 بييلييغ 

للم�ضروع يف العام الدرا�ضي -1436 

 18 امل�ضاركن  عييدد  بلغ  1437هي 
الطلبة  امل�ضاركن من  وعدد  ع�ضواً 

1597، ويف الدورة الثالثة للم�ضروع 
للعام  الثاين  الدرا�ضي  الف�ضل  يف 

بلغ  1438/1437هيييييييييي  الييهييجييري 

وكييان  ع�ضواً   58 امل�ضاركن  عييدد 

 2578 الطلبة  من  امل�ضاركن  عدد 

طالباً وطالبة بزيادة ن�ضبتها %62 

مما يعك�س زيادة الطلب على نظام 

 »Clickers« اال�ضتجابة ال�ضخ�ضية

من قبل الفئة امل�ضتهدفة.

اأهداف امل�شروع

مدير  نائبة  اأكيييدت  جهتها  ميين 

د.  والتعليم  التعلم  التميز يف  مركز 

اأنظمة  م�ضروع  اأن  ال�ضعدون،  اإلهام 

 »Clickers« اال�ضتجابة ال�ضخ�ضية

يهدف اإىل زيادة التفاعل بن ع�ضو 

هيييييئيية الييتييدرييي�ييس والييطييلييبيية داخييل 

القاعات الدرا�ضية، واال�ضتفادة من 

التقنية احلديثة وتفعيلها من خالل 

يف  التقنية  ا�ضتخدام  ثقافة  ن�ضر 

التعليم لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س، 

الورقي  التقييم  عن  واال�ضتعا�ضة 

ملتابعة  التفاعلي  االآيل  بالتقييم 

اجليييودة،  ورفيييع  الييطييالب  حت�ضيل 

الييقييوة  نييقيياط  مييعييرفيية  ي�ضهل  مبييا 

ونقاط ال�ضعف لدى الطالب ويُعزز 

ويحفزهم  لديهم  للتعلم  الدافعية 

عييلييى امليي�ييضيياركيية والييتييفيياعييل داخييل 

القاعات الدرا�ضية.

الدورة الرابعة

اأنه يجري  اأ�ضار د. الكثري  كما 

حالياً تنفيذ الدورة الرابعة للم�ضروع 

هيئة  اأع�ضاء  من  متزايدة  باأعداد 

الييتييدرييي�ييس والييطييلييبيية، حيييييث تتوىل 

مع  التن�ضيق  الييكييليييييات  عيييميييادات 

والدعم  االأجييهييزة  توفر  يف  املركز 

كلية  امل�ضاركة هي  والكليات  الفني، 

الطبية  العلوم  وكلية  االأ�ضنان،  طب 

وكلية  الييطييب،  وكلية  التطبيقية، 

وكلية  الييربييييية،  وكلية  ال�ضيدلة، 

وكلية  الييهيينييد�ييضيية،  وكييلييييية  االآداب، 

العمارة والتخطيط.

ور�ش عمل تدريبية

التعلم  التميز يف  كما نظم مركز 

العمل  ور�يييس  ميين  عيييدداً  والتعليم 

التدري�س  هيئة  الأع�ضاء  التدريبية 

اال�ضتجابة  اأنظمة  ا�ضتخدام  حول 

يف   »Clickers« اليي�ييضييخيي�ييضييييية 

ال�ضنوات  خييالل  الكليات  من  عييدد 

�ضرح  اإىل  تهدف  والييتييي  املا�ضية، 

برنامج  ا�ضتخدام  وخييطييوات  اآلييييية 

يف  ال�ضخ�ضية  اال�ضتجابة  اأنظمة 

ع�ضو  قبل  ميين  الدرا�ضية  القاعة 

يف  توظيفها  وكيفية  التدري�س  هيئة 

التدري�س.

م�شابقة اأف�شل ا�شتخدام

االإبيييداع  على  امل�ضاركن  وحلييث 

والييتييميييييز ومليي�ييضيياركيية خييرباتييهييم مع 

االأع�ضاء  ولت�ضجيع  البع�س  بع�ضهم 

للم�ضروع،  االن�ضمام  على  اجلييدد 

طرح مركز التميز يف التعلم والتعليم 

لكليكرز  ا�ضتخدام  اأف�ضل  م�ضابقة 

عن  معلومات  جلمع  هدفت  والتي 

اال�ضتخدامات النوعية له، وقد كان 

املتميزة  اال�ضتخدامات  �ضمن  من 

التعلم التناف�ضي املبني على الفريق، 

االألعاب الربوية، اختبارات �ضديقة 

البديهة،  �ضرعة  متييارييين  للبيئة، 

فكر- زاوج و�ضارك، تقييم الزمالء، 

املناظرة، �ضجرة امل�ضكالت.

م�ؤ�شرات النجاح

جنيياح  مييوؤ�ييضييرات  قيييييا�ييس  يعتمد 

مييي�يييضيييروع اأنيييظيييمييية اال�ييضييتييجييابيية 

عدة  على   »Clickers« ال�ضخ�ضية 

ر�ضا  ن�ضبة  قيييييا�ييس  منها  مييعيياييير 

اال�ضتجابة  لنظام  املييقييررات  طلبة 

ر�ضا  ن�ضبة  وقيييييا�ييس  ال�ضخ�ضية، 

اأع�ضاء هيئة التدري�س امل�ضتخدمن 

ال�ضخ�ضية،  اال�ييضييتييجييابيية  ليينييظييام 

والييتييغييذييية الييراجييعيية ميين الييطييالب 

حيث  الييتييدرييي�ييس،  هيئة  واأعيي�ييضيياء 

هيئة  اأع�ضاء  من  امل�ضاركون  اأبييدى 

ا�ضتخدام  حييول  اآراءهيييم  التدري�س 

ال�ضخ�ضية  اال�ييضييتييجييابيية  اأنييظييميية 

»Clickers« وتاأثرها على الطلبة، 
الطلبة  تفاعل  االآراء  تلك  واأكيييدت 

مييع املييقييرر وحمييتييوييياتييه، وارتييفيياع 

االإيجابية  واملناق�ضات  احلوار  ن�ضبة 

الطلبة  حت�ضيل  على  انعك�س  مما 

ودرجاتهم، كما اأدى ا�ضتخدامها اإىل 

توفر الوقت واجلهد وتعزيز عملية 

وحتفيزاً  متعة  اأكرث  وجعلها  التعلم 

لع�ضو هيئة التدري�س والطالب.

م�ضاهمتها  اإىل  البع�س  واأ�ضار 

الطلبة  ا�ضتيعاب  مييدى  قيا�س  يف 

حب  عن�ضر  اإ�ضفاء  اإىل  اإ�ييضييافييًة 

حيث  بالتعلم،  واال�ضتمتاع  العلم 

الطلبة  انتباه  جييذب  يف  �ضاعدت 

وعيييييدم انيي�ييضييغييالييهييم بييياالأحيييادييييث 

ا�ضتخدامها  �ضاهم  كما  اجلانبية، 

اال�ضتعداد  نحو  الطلبة  دفييع  يف 

واالطالع على املحا�ضرات م�ضبقاً، 

باأهمية  امليي�ييضيياركيين  بع�س  واأفييياد 

تعميم هذه التجربة وهذه االأنظمة 

من  وملزيد  املحا�ضرات.  جميع  يف 

اال�ضتجابة  اأنظمة  حول  املعلومات 

 »Clickers« اليي�ييضييخيي�ييضييييية 

على  االطيييالع  ميكن  االإلييكييرونييييية 

اخلا�ضة  االإلييكييرونييييية  ال�ضفحة 

https://celt.ksu.« بامل�ضروع 

 »edu .sa/ar/node/1353
يف  التميز  مييركييز  ملييوقييع  والييتييابييعيية 

والتعليم. التعلم 
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بداأ تطبيقه يف الف�صل الأول من العام اجلامعي 1435/1434هـ

 »Clickers« مشروع أنظمة االستجابة الشخصية
يوفر بيئة تعليمية تفاعلية محفزة

د. العثمان: تسعى الجامعة لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية يشارك فيها عضو التدريس والطالب

د. الكثيري: ضرورة توفير واستثمار وسائل التقنية 
الحديثة وتفعيلها لتحسين العملية التعليمية

بلغ عدد المشاركين في الدورة الثالثة 58 عضو تدريس و2578 طالبًا 
وطالبة بزيادة %62

د. الكثريي د. العثمان
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رياضة

»سلة الجامعة« ينجح في أول اختبار
»قدم الجامعة« يستعد لنصف النهائي 

بمباريات ودية

»الخيمة« اختتام خماسيات كرة القدم  بـ
تنافس قوي ومشاركة واسعة في سباق 

اختراق الضاحية

كتب: خالد اليو�سف

جت����اوز م��ن��ت��خ��ب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

منتخب  �سيفه  ال�سلة  لكرة  �سعود 

جامعة اأم القرى عندما التقيا على 

�سمن  »اخليمة«  الريا�سية  ال�سالة 

االحت��اد  بطولة  من  االأوىل  اجلولة 

الريا�سي للجامعات ال�سعودية، مثل 

�سعود كل من  امللك  منتخب جامعة 

نا�سر  ال�سويلم،  اإبراهيم  »حممد 

�سيدي  م�سطفى  العب�سي،  حممد 

عبدالعزيز  ���س��ل��ط��ان  امل�����س��ط��ف��ى، 

كيال،  عبدالهادي  مهند  الوهيبي، 

فواز  الوهيبي،  عبدالعزيز  عبداهلل 

حممد  ك��ي،  ما  املطرف،  عبداالإله 

عبدالهادي  حممد  ن�سار،  ماجد 

كيال، �سعد يحيى رفاعي«.

طوال  على  منتخبنا  �سيطر  وقد 

فرتات املباراة وا�ستطاع اأخرياً الفوز 

نتائج  وكانت   ،»37  ×69  « بنتيجة 

االأول  ال�سوط  كالتايل:  االأ���س��واط 

 »9×21« الثاين  ال�سوط   »8×23«

ال�سوط   »10×20« الثالث  ال�سوط 

النتيجة  وك��ان��ت   ،»10×5« ال��راب��ع 

امللك  جامعة  منتخب  فوز  النهائية 

�سعود بنتيجة »69× 37«.

منتخبنا  ينتظر  اأخ��ري  جهة  من 

جامعة  منتخب  مع  هامة  مواجهة 

ج���دة ���س��م��ن اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من 

الريا�سي للجامعات  بطولة االحتاد 

ال�سعودية.

اليو�سف خالد  كتب: 

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 

وذلك  �سرما،  مدينة  من  البطني 

جامعة  منتخب  ملالقاة  ا�ستعداداً 

بطولة  من  االأربعة  دور  يف  تبوك 

القدم،  لكرة  الريا�سي  االحت��اد 

وق���د ا���س��ت��ط��اع م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��ف��وز 

فيها  عمد   ،2 مقابل   4 بنتيجة 

الالعبني  جميع  الإ�سراك  مدربنا 

قبل  ج��اه��زي��ت��ه��م  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 

هذه  من  النهائي  ن�سف  مباريات 

لبطولة. ا

اجلامعة  منتخب  مدرب  و�سرح 

احلقباين،  عبدالعزيز  ال��ك��اب��ن 

�سعبة،  اأ�سبحت  االآن  املهمة  اأن 

�سعباً  م��ن��ت��خ��ب��اً  ���س��ن��واج��ه  ح��ي��ث 

م��ث��ل م��ن��ت��خ��ب ج��ام��ع��ة ت��ب��وك، 

�سيء  ك��ل  ق��ب��ل  ���س  ال��ك��اأ وه��دف��ن��ا 

ل��دوري  الو�سول  �سمنا  اأن  بعد 

الفريق  اأن  واأ�ساف  »اأ«.  الدرجة 

للو�سول  تعاىل  اهلل  بحول  جاهز 

ل���ل���م���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن ه��ذه 

. لة لبطو ا

كتب : خالد اليو�سف

املجموعات  دور  موؤخراً  اختتمت 

القدم  ك��رة  خما�سيات  بطولة  يف 

الريا�سية  ال�سالة  والتي احت�سنتها 

»اخليمة« خالل الفرتة امل�سائية.

وق����د اأ����س���ف���ر ت���رت���ي���ب ال���ف���رق 

للمجموعات على النحو التايل:

تاأهل  االأوىل  املجموعة  م��ن   *

كاأول  امل�سرتكة  االأوىل  ال�سنة  فريق 

اللغات  ف��ري��ق  وت��اأه��ل  امل��ج��م��وع��ة، 

والرتجمة كثاين املجموعة.

تاأهل  الثانية  املجموعة  م��ن   *

فريق الطب كاأول املجموعة، وتاأهل 

فريق الهند�سة كثاين املجموعة.

ال��ث��ال��ث��ة  امل���ج���م���وع���ة  م����ن   *

ك��اأول  االأع��م��ال  اإدارة  فريق  ت��اأه��ل 

امل��ج��م��وع��ة، وت���اأه���ل ف��ري��ق ع��ل��وم 

احلا�سب كثاين املجموعة.

تاأهل  الرابعة  املجموعة  من   *

امل��ج��م��وع��ة،  ك����اأول  االآداب  ف��ري��ق 

كثاين  الريا�سة  علوم  فريق  وتاأهل 

املجموعة.

وج����اءت ن��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات دور 

الثمانية على النحو التايل:

االأوىل  ال�����س��ن��ة  ك��ل��ي��ة  ف����وز   *

احلا�سب   علوم  كلية  على  امل�سرتكة 

بنتيجة »2 – 1«.

والرتجمة  اللغات  كلية  ف��وز   *

بنتيجة  االأع��م��ال  اإدارة  كلية  على 

.»0 – 6«

كلية  على  االآداب  كلية  ف��وز   *

الهند�سة بنتيجة »3 – 2«.

على  الريا�سة  علوم  كلية  فوز   *

كلية الطب بنتيجة »7 – 3«.

و������س�����رح رئ����ي���������س ال���ل���ج���ن���ة 

اأن  ال�سبيعي،  جعفر  التنظيمية 

على  ين�س  ك��ان  ���س��اب��ق��اً  ال��ن��ظ��ام 

بطولة  يف  البطل  الفريق  م�ساركة 

االحت����اد ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 

ميكن  اأنه  اإىل  اإ�سافة  ال�سعودية، 

اثنني  بالعبني  ي�سارك  اأن  للفريق 

باللقب  الفائز  الفريق  خ��ارج  من 

االآن  اأم��ا  اجلامعة،  م�ستوى  على 

مع  مفتوحاً  االختيار  اأ�سبح  فقد 

للجامعة  ال��الع��ب  انتماء  وج��وب 

وتوجه  ال�سابقة.  ال�سروط  ح�سب 

االأن��دي��ة  ل���رواد  اجل��زي��ل  بال�سكر 

يف  ال��دائ��م  لتفاعلهم  الريا�سية 

خم��ت��ل��ف ال���ب���ط���والت مم���ا ي��ع��ود 

الذي  اجلامعي  للطالب  بالفائدة 

اهتمامنا. حمور  هو 

متابعة: خالد اليو�سف

ال�ساحية  اخ��رتاق  �سباق  انطلق 

اجل��ام��ع��ي مب�ساركة  احل���رم  داخ���ل 

خمتلف  من  م�ساركاً   90 من  اأك��ر 

الكليات، وكذلك من خارج اجلامعة 

وقد  امل�ساركني،  بني  قوي  وبتناف�س 

�سوؤون  عميد  البداية  �سارة  اأطلق 

القريني،  فهد  ال��دك��ت��ور  ال��ط��الب 

من  اأك���ر  ال�سباق  م�سافة  وبلغت 

10 كيلومرتات، حيث كانت البداية 
متام  يف  اجلامعة  م�سبح  اأم��ام  من 

ال�ساعة الرابعة ع�سراً.

داخل  من  الطالب  نتائج  وكانت 

اجلامعة على النحو التايل:

- ريان موفق الطعي�س - االأول.

- هاين عزيز املطريي - الثاين.

 - عبدالقادر  حممود  حممد   -

الثالث.

- حمد حممد القريني - الرابع.

- عبدالرحمن عبداهلل ال�سويان 

- اخلام�س.

- ب��ن��در ع��اي�����س 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.

 - الفاران  خالد  عبدالرحمن   -

العا�سر.

بينما جاءت نتائج املت�سابقني من 

املنتخبات  وط��الب  اجلامعة  خ��ارج 

على النحو التايل:

الدين حمزة فقري  نور  - حممد 

- االأول.

- �سامل حممد الوادعي - الثاين.

- اأمين 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 ���س��وؤون 

الدكتور  الريا�سية  لل�سوؤون  الطالب 

باملراكز  الفائزين  ال�سليمي  عبداهلل 

االأوىل لهذا ال�سباق.

هزم منتخب »اأم القرى« بنتيجة 69 × 37

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

بطولة كرة الطائرة 
الشاطئية تطل من جديد

تقيم وكالة عمادة �سوؤون الطالب لل�سوؤون 

واالأندية  الربامج  اإدارة  يف  الريا�سية ممثلة 

الطائرة  لكرة  اجلامعة  بطولة  الريا�سية 

ال�ساطئية، وذلك يوم غد االثنني والثالثاء يف 

مع�سكر اجلوالة داخل احلرم اجلامعي، علماً 

باأن الت�سجيل �سيكون مفتوحاً من بعد �سالة 

مع  الأي طالب  مبا�سرة، حيث ميكن  املغرب 

زميله ت�سكيل فريق للم�ساركة يف البطولة وال 

ي�سرتط اأن يكون الفريق من نف�س الكلية.

�سرح بذلك مدير اإدارة الربامج واالأندية 

الريا�سية فاروق االأحمد.



ي���ع���د ال���ن�������ش���اط ال����ب����دين م��ن 

الثقافية  االجتماعية  ال��ظ��واه��ر 

خلق  اأن  منذ  باالإن�شان  املرتبطة 

اأي  ويف  عليها،  وم��ا  االأر����ض  اهلل 

من  البدين  الن�شاط  يُعد  جمتمع 

الثوابت االجتماعية ذات االأهداف 

ولو  حتى  الوا�شحة،  االجتماعية 

تركيباته  يف  ب�شيطاً  املجتمع  ك��ان 

االجتماعية اإىل درجة البدائية.

يزال  وال  كان  البدين  والن�شاط 

الفرد  ح��ي��اة  م��ن  متكاماًل  ج���زاًء 

واالأ�شرة، ولطاملا اأ�شهم يف الرتابط 

االأ����ش���ري واحل���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة 

اأف��راد  ومنح  اأن�شطتها،  مبختلف 

والبهجة  واملتعة  ال�شعادة  االأ�شرة 

من خالل اأن�شطة الرتويح واأوقات 

ال���ف���راغ وامل���ظ���اه���ر االح��ت��ف��ال��ي��ة 

املتعددة االأغرا�ض. كما اأن له اأثره 

واالأم��ان  االأم��ن  اإ�شفاء  يف  الطيب 

ل��الأف��راد  واالج��ت��م��اع��ي  النف�شي 

مظهر  على  ع��الوة  واملجتمعات، 

كاأحد  الطيبة  واحل��ي��اة  ال�شحة 

معطيات الن�شاط البدين.

االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��غ��ر  اأن  اإال 

مير  ال��ذي  ال�شريع  واالق��ت�����ش��ادي 

اإىل  اأدى  احل��دي��ث،  املجتمع  ب��ه 

الن�شاط  م�شتوى  يف  كبر  نق�ض 

كان  االإن�����ش��ان عما  ل��دى  ال��ب��دين 

م�شتوى  فارتفاع  املا�شي؛  يف  عليه 

الرفاهية  على  �شاعد  الفرد  دخل 

وو�شائل  التقنية  على  واالع��ت��م��اد 

االت�������ش���ال احل���دي���ث���ة، واخل�����دم، 

والتنقل باملركبات، وغرها.

هذا النق�ض يف م�شتوى الن�شاط 

على  �شلبية  انعكا�شات  له  البدين 

دور  ول��ه  املجتمع،  اأف����راد  �شحة 

االأمرا�ض  معظم  ح��دوث  يف  موؤثر 

املعا�شرة واملزمنة كاأمرا�ض القلب، 

ال�شكري،  وداء  الدموية،  واالأوعية 

اله�شمي،  واجل���ه���از  وال�����ُش��م��ن��ة، 

واملفا�شل، وبع�ض اأنواع ال�شرطان.

وت��غ��ي��ر  ال�����ش��ل��وك  ت��ع��دي��ل  اإن 

اأ���ش��ل��وب احل��ي��اة اخل��ام��ل ي�شكالن 

ال�شحة  تعزيز  يف  ال��زاوي��ة  حجر 

اجلهود  من  وبالرغم  املجتمع،  يف 

املبذولة من قبل املنظمات الدولية 

واالأهلية  منها  احلكومية  واملحلية 

املا�شية  الطويلة  ال�شنوات  خ��الل 

ال�شيا�شات  م��ن  ال��ك��ث��ر  ���ش��ن  يف 

للحد من ظاهرة  واال�شرتاتيجيات 

املجتمع؛  البدين يف  زيادة اخلمول 

اإال اأن معدالتها يف ت�شاعد م�شتمر، 

وقد يعود ال�شبب اإىل خلل يف اآليات 

ج��داً،  خطر  فاملو�شوع  التطبيق 

�شارم  �شيا�شي  ق��رار  اإىل  ويحتاج 

م�شتوى  على  ���ش��واء  اجلميع  يلزم 

االأفراد اأو اجلماعات اأواملوؤ�ش�شات 

التي ت�شاهم اإىل حد كبر يف انت�شار 

هذه الظاهرة اخلطرة.

ول���ك���ي ُت���ق���ق ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

واملحلية  الدولية  واال�شرتاتيجيات 

الرتكيز  ينبغي  امل��ن�����ش��ودة  ال��غ��اي��ة 

ميكن  التي  العملية  احللول  على 

اأف�شل  على  واالعتماد  تطبيقها، 

امل���ع���ل���وم���ات امل���ت���اح���ة ب�����دالً من 

املعلومات  على  للح�شول  االنتظار 

عمل  خطة  ت�شمل  واأن  املطلوبة، 

واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  هذه 

امل��ج��ت��م��ع مبختلف  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 

االجتماعية  وخلفياتهم  اأعمارهم 

واالق��ت�����ش��ادي��ة، م��ع ال��رتك��ي��ز على 

واإ�شراك  وال�شباب،  االأطفال  فئات 

املوؤ�ش�شات  م��ع  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 

اإع������داد وت��ن��ف��ي��ذ  احل��ك��وم��ي��ة يف 

املقرتحة  وال���رام���ج  ال��ن�����ش��اط��ات 

وتعزيز  ال��ب��دين  الن�شاط  ل��زي��ادة 

ال�شحة داخل املجتمع، واإىل اللقاء.

د. علي بن اأحمد ال�شامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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الهدف هو م�شلحة  اأن  طاملا 

الناجح  القائد  ف��اإن  املوؤ�ش�شة 

وامل�شورة  التنا�شح  مبداأ  يعتمد 

من  لهم  ويقدم  مروؤو�شيه،  مع 

ي�شاعدهم  م��ا  خ��رات��ه  م��ع��ن 

على تخطي العقبات اإن وجدت، 

ويعمل على رفع معنوياتهم؛ مما 

ال��ت��واد  روح  تعميق  اإىل  ي���وؤدي 

ويزيد  املوؤ�ش�شة،  يف  واالح��رتام 

وح�شن تقيقها  اإنتاجيتها،  من 

الأهدافها.

وع��ل��ى ال��ق��ائ��د ال��ن��اج��ح اأن 

ومواجهة  االإق��دام  يتمتع مبهارة 

امل�شاعب، فقد تعرت�ض م�شرة املوؤ�ش�شة بع�ض 

امل�شاكل التي تتاج لل�شجاعة واحلنكة حللها، 

امل�شاعب  مواجهة  على  يُْقدم  الناجح  فالقائد 

بعزمية قوية ملوؤها التفاوؤل، وينظر اإىل امل�شاكل 

ولفريقه،  له  للتعلم  فر�شة  اأنها  على  املعرت�شة 

واالأ�شلوب  اأ�شبابها،  تق�شي  خ��الل  من  وذل��ك 

االأمثل حللها، و�شمان عدم تكرارها.

الن�شح  بتقبل  الناجح  القائد  يو�شف  كما 

وامل�شورة، حيث ين�شغل امل�شوؤولون عادة باتخاذ 

القرارات، واإ�شدار التعليمات والتوجيهات، ولعل 

تخ�شي�ض  عن  يغفل  ان�شغاله  ولكرثة  بع�شهم 

اأما  مروؤو�شيه،  اإىل  لال�شتماع  الكايف  الوقت 

وقوعه يف  احتمالية  اأن  فيدرك  الناجح  القائد 

االأخطاء واردة؛ وال يتوانى عن تمل امل�شوؤولية 

يف حال وقوعه يف االأخطاء، واال�شتعانة باأع�شاء 

يرز  مما  منهم؛  والدعم  امل�شورة  الأخذ  فريقه 

ومب��روؤو���ش��ي��ه،  بنف�شه  للقائد  ال��ك��ب��رة  الثقة 

لطلب  رئي�شهم  اإىل  اللجوء  على  وي�شجعهم 

ن�شحه وم�شاعدته يف مواجهة ما يعرت�شهم من 

م�شاكل وذلك 

بدالً من الت�شرت عليها واإخفائها.

القيادة  اأ�شا�شيات  يف  يدخل  التعقيد  جتنب 

الناجحة، فالتعقيد من األد اأعداء القائد الناجح؛ 

وجوانبه  باالأمر  جيداً  املحيط  القائد  اإن  حيث 

امل�شائل  تب�شيط  على  ب��ج��دارة  ق��ادر  املختلفة 

فاإن  للب�شاطة  وللو�شول  االأم��ر،  بهذا  املرتبطة 

جهوداً  تتطلب  االأم��ور  من  العديد 

ذاتية كبرة من القائد الناجح.

كذلك االهتمام بال�شحة، حيث 

ذي  لكل  يعطي  الناجح  القائد  اإن 

ب�شحته  مهتماً  ف��رتاه  حقه،  ح��ق 

البدنية ولياقته، وي�شجع مروؤو�شيه 

اأن  �شك  وال  بهما،  االهتمام  على 

مثل  بال�شحة  املرتبطة  العوامل 

اأخذ ق�شط من الراحة، وممار�شة 

التوتر  ال��ري��ا���ش��ة، واالب��ت��ع��اد ع��ن 

ومروؤو�شيه  ال�شفينة   رب��ان  متكن 

الطاقة  م��ن  ب��امل��زي��د  التمتع  م��ن 

على  اأعمالهم  اأداء  على  والقدرة 

اإىل  ب�شفينتهم  والو�شول  ممكن،  نحو  اأف�شل 

مبتغاها بجدارة ومتيز.

االأ�شا�شيات  كافة  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 

املذكورة اأعاله هي من االأمور املهمة يف تعاليم 

اعتمادها  فاإن  ولذا  احلنيف،  االإ�شالمي  ديننا 

وتطبيقها من قائد املوؤ�ش�شة ال ميكنه فقط من 

اأن يكون اأحد االأبناء الررة يف جمتمعه، وممن 

وميكن  بكفاءة،  الناجحة  القيادة  عامل  يلجون 

موؤ�ش�شته من التطور ال�شريع يف ظل قيادته لها، 

ووطنه من االزدهار والتقدم؛ بل ويك�شبه االأجر 

وح�شن الثواب باإذن اهلل.

عمادة تطوير املهارات

أساسيات في القيادة الناجحة »2/2«

النشاط البدني.. ترابط أسري واجتماعي

 إرشادات أكاديمية

اإذا كنت م�شيطًرا على اأو�شاعك

وواثقاً بقدراتك

ومعتمداً على اهلل

فلن ي�شرك �شيء

حتى من يحمل فاه �شماً!

حممد غفران - معهد اللغويات 

العربية

رجل عثر على سيارته بعد 20 عامًا!

اأحد املواطنن يف مدينة فرانكفورت االأملانية  1997 قام  يف عام 

مرور  بعد  لكن  �ُشرقت،  قد  �شيارته  باأن  ال�شرطة  اإىل  بالغ  بتقدمي 

مالكها  اأن  تبن  املفقودة،  ال�شيارة  ال�شلطات  فيها  تعقبت  عاماً   20
�ُشَرَقت. اأنها  وافرت�ض  فيه،  ركنها  الذي  املكان  ن�شي 

كان  قدمي،  �شناعي  مبنى  يف  الكراجات  اأحد  يف  ال�شيارة  ُوِجَدت 

من املُقرر هدمه واعرت�شت طريق الفريق امل�شوؤول عن هدم املبنى، 

يبلغ  الذي  ال�شيارة  �شاحب  ال�شرطة  لتعرف  ال�شرطة،  اأبلغ  الذي 

منذ  يرها  التي مل  ال�شيارة  وتبلغه مبكان  عاماً،   76 االآن  العمر  من 

خردة  اإىل  �شتتحول  وغالباً  تعمل  مل  ال�شيارة  لكن  م�شت،  عاماً   20
وتباع.

الرجال  اأحد  اإذ وجد  اأخرى،  اأملانّية  بق�شية  تُذكرنا هذه احلادثة 

عن  االآخ��ر  هو  ب��ل��غ  واأ عامن  مل��دة  مركونة  تركها  اأن  بعد  �شيارته 

املكان  كيلومرتات من   4 بُعد  ال�شركة على  اأن جتدها  �شياعها، قبل 

فيه. تركها  اأنه  الرجل يظن  كان  الذي 

األف   40 ال�شيارة كان يحتوي على  اأن �شندوق  االأمر،  الغريب يف 

يورو! األف   50 ت�شاوي قيمتها  اأدوات  اإىل  باالإ�شافة  يورو، 

غرائب حول العالم

 رؤية اجتماعية



تغطية: د. طه عمر -حممد ع�سريي- عهد القحطاين 

ت�سوير: بندر احلقباين

العمر  ب���دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 

احل��ادي��ة  التاأ�سي�سية  ال����دورة  ب��رن��ام��ج  امل��ا���س��ي  االث��ن��ن 

وكالء  بح�سور  اجل��دد،  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  ع�سرة 

واأع�ساء  امل�ساندة  والعمادات  الكليات  وعمداء  اجلامعة 

هيئة التدري�س.

ع�سريي  يو�سف  ال��دك��ت��ور  معاليه  ا�ستقبال  يف  وك���ان 

وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر، وامل�����س��رف على 

ومن�سوبو  با�سطح  الدكتور عادل  املهارات  عمادة تطوير 

العمادة.

االأ�ستاذ  تالها  احلكيم  الذكر  من  ب��اآي��ات  احلفل  ب��داأ 

للتخطيط  اجلامعة  وك��ي��ل  األ��ق��ى  ث��م  العبيدي،  اأح��م��د 

وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف ع�����س��ريي كلمة رح���ب فيها 

ب��وك��الء اجل��ام��ع��ة ووك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون ال��ط��ال��ب��ات، 

واحل�سور من الزمالء والزميالت اأع�ساء وع�سوات هيئة 

التدري�س مقدمًا �سكره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة، 

مثمنًا له دعمه الدائم لعمادة تطوير املهارات.

النمو االقت�سادي لتحقيق الرخاء

 وقال د. ع�ضريي يف كلمته: »�إن برنامج �أع�ضاء هيئة 

�لتدري�س �جلدد يت�ضمن �لعديد من �ملو�ضوعات �ملهمة 

�لتي تهم ع�ضو هيئة �لتدري�س �جلديد للتكيف مع بيئة 

�ملتاحة  �لفر�س  على  و�لتعرف  �لأكادميية  �جلامعة  

»�إن  �لتي توفرها �جلامعة لهم«، و�أ�ضاف:  و�لإمكانيات 

�لربنامج يعد عملية مهمة جد� لع�ضو هيئة �لتدري�س يف 

جمال �لتنمية �لب�ضرية �لذي ت�ضعى �إليه �جلامعة وتطمح 

�إليه، وتوؤكد �أن �لعن�ضر �لب�ضري هو �أد�ة وغاية �لتنمية، 

و�ضيلة  �لقت�ضادي  �لنمو  �لب�ضرية  �لتنمية  تعترب  حيث 

�لب�ضرية  �لتنمية  و�أن  �ملجتمعي،  �لرخاء  لتحقيق  هامة 

لع�ضو هيئة �لتدري�س ما هي �إل عملية �إبد�عية لتنمية 

جوهر  باعتبارهم  �أمامهم  �ملتاحة  �خليار�ت  وتو�ضعة 

عملية �لتنمية ذ�تها«.

 و�أ�ضار وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير يف كلمته 

ع�ضر  م��د�ر  وعلى  قدمت  �مل��ه��ار�ت  تطوير  عمادة  �أن 

�ضنو�ت 1144 من �لدور�ت �لد�خلية و�خلارجية وور�س 

�لعمل لأع�ضاء هيئة �لتدري�س.

برنامج معتمد

 وفيما يخ�س �لأع�ضاء �جلدد �أ�ضار �لدكتور ع�ضريي 

�ل����دور�ت وور���س  �ل��ع��م��ادة  ق��دم��ت 194 م��ن  �أن  �إىل 

وع�ضو�ت  �أع�ضاء  م��ن   2147 منها  ��ضتفاد  �لعمل، 

�ملهنية  مهار�تهم  بتطوير  تتعلق  �جلدد   �لتدري�س  هيئة 

وحت�ضني �أد�ئهم �لتدري�ضي ورفع كفاءتهم �لبحثية«، مع 

معايري  �أعلى  توفري  على  �لد�ئم  �حلر�س  على  تاأكيده 

وكيل  �أو�ضح  �جل��دد  برنامج  �عتماد�ت  وع��ن  �جل��ودة، 

من  معتمد  �لربنامج  �أن  و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة 

منظمة �ضيد� �لربيطانية كاأحد �أهم �ملنظمات يف تطوير 

�لتعليم منذ عام 1432ه�، وبعد عمل مر�جعة خلطط 

وبر�مج ودور�ت �لعمادة، وكذلك بعد �ملر�جعة �ل�ضاملة 

وبعد  �جلدد  �لتدري�س  هيئة  �أع�ضاء  لربنامج  و�لدقيقة 

جتديد  مت  فقد  �لتطويرية،  �ملقرتحات  بع�س  �إق���ر�ر 

 5 مدة  �ملهار�ت  تطوير  لعمادة  �ملوؤ�ض�ضة  من  �لعتماد 

�ضنو�ت حتى عام 1442ه�.

36 �ساعة
عن  كلمته  ختام  يف  ع�ضريي  �لدكتور  �أع��رب  وق��د   

�ضت  �أنهو�  �لذين  �لربنامج  خلريجي  �لغامرة  �ضعادته 

كافة  بتميز  �أن��ه��و�  وك��ذل��ك  تدريبية،  �ضاعة  وث��اث��ني 

وقد  حتكيمها،  بعد  �لربنامج  من  �ملطلوبة  �لتكليفات 

�مللك  جامعة  من  �لربنامج  �جتياز  �ضهادة  على  ح�ضلو� 

�ضعود، وكذلك من هيئة �ضيد� �لربيطانية، مقدًما �ضكره 

وتقديره ملعايل مدير �جلامعة ملتابعته �مل�ضتمرة وتوجيهه 

�لد�ئم جلودة �لعمل، كما قدم �ل�ضكر و�لتقدير للم�ضرف 

�ضعيد  بن  ع��ادل  �لدكتور  �ملهار�ت  تطوير  عمادة  على 

�لطيب  �لعمادة على هذ� �جلهد  و�لعاملني يف  با�ضطح 

و�لتميز.

م�سادر غري تقليدية

ثم �ألقى �مل�ضرف على عمادة تطوير �ملهار�ت �لدكتور 

�لتعليم  »ترتبط مفاهيم  كلمة قال فيها:  با�ضطح  عادل 

تقني  تطور  من  �ملجتمع  يف  �مل��وؤث��رة  �لعو�مل  بتغري�ت 

�لعلمية و�لتطبيقية �ملتعلقة  وترجمة م�ضتمرة لاأبحاث 

مبفاهيم ونظريات �لتعليم و�لتعلم«. 

�ملناهج  لتطوير  م�ضتمرة  �حل��اج��ة  »�أن  و�أ���ض��اف: 

و��ضتخد�م  و�لعملية،  �لنظرية  و�مل��ق��رر�ت  �لدر��ضية 

�لتقنية �حلديثة يف �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية ب�ضتى مر�حلها، 

يعتمد  تقليدية  كثرية غري  �ملتعلم يجد م�ضادر  فاأ�ضبح 

عليها يف �لتعلم، مما جعل �لأمناط �لتعليمية �لتقليدية 

غري قادرة على مو�جهة متطلبات هذه �لتطور�ت«.

�جلامعي  �لأ���ض��ت��اذ  دور  �أن  با�ضطح  �لدكتور  و�أك���د 

�ضقل  �مل�ضاهمة يف  �إىل  تعدى  �لتعليم  من  وم�ضوؤولياته 

�أه��د�ف  حتقيق  يف  معه  و�مل�ضاهمة  �ملتعلم  �ضخ�ضية 

�ملجتمع، م�ضرًي� �إىل �أن �هتمام جامعة �مللك �ضعود بع�ضو 

وحر�س  �ملتغري�ت،  لهذه  ��ضتجابة  هي  �لتدري�س  هيئة 

�جلامعة على �أن يكون لاأ�ضتاذ �جلامعي دور فعال يف 

خمرجاتها  وج��ودة  بر�جمها  و�ضياغة  �جلامعة  تطوير 

على �ل�ضعيدين �ملحلي و�لعاملي. 

من اأهم الربامج

قال  �جل��دد  �لتدري�س  هيئة  �أع�ضاء  برنامج  وع��ن 

�لربنامج  »�إن  �مل��ه��ار�ت:  تطوير  عمادة  على  �مل�ضرف 

�لعاملية  �جلامعات  تنظمها  �لتي  �لرب�مج  �أهم  من  يعد 

�ملعروفة يف م�ضار �لتطوير �ملهني لع�ضو هيئة �لتدري�س، 

و�لأثر �لكبري يف ��ضتمر�رية �لأد�ء �ملتميز و�لدور �لفعال 

�لذي يقوم به �أع�ضاء هيئة �لتدري�س يف �لعملية �لتعليمية 

�جلامعية وتنوع وثر�ء منتجاتهم �لعلمية«.

بتنظيم  �ملهار�ت  »�إن �هتمام عمادة تطوير  و�أ�ضاف: 

�أع�����ض��اء هيئة  م��ه��ار�ت  لتطوير  ج��اء  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ� 

�لتدري�س �جلدد وفق �ملعايري �ملتبعة عاملًيا، ومت �عتماده 

�لربيطانية  �ملنظمات  �أهم  كاأحد   SEDA موؤ�ض�ضة  من 

ولن  لاأ�ضتاذ �جلامعي.  �ملهني  �لتطوير  �ملتخ�ض�ضة يف 

بتو�فق مع  �لربنامج مبا  �لعمادة يف تطوير هذ�  ترتدد 

من  �لكامل  �لدعم  م�ضتمدة  �لريادة  يف  �جلامعة  روؤي��ة 

للتخطيط  �جلامعة  وكالة  يف  متمثلة  �جلامعة  �إد�رة 

و�لتطوير«.

تفعيل املفاهيم

ثم �ألقى مدير �جلامعة �لدكتور بدر�ن �لعمر كلمة �أكد 

فيها معاليه حر�س حكومة خادم �حلرمني �ل�ضريفني –

حفظه �هلل- على رعاية ودعم �لتعليم حتى غد� �لتعليم 

لا�ضتثمار  رئي�ضة  وركيزة  متميز�ً  �ململكة  و�لتدريب يف 

و�لتنمية �لب�ضرية من خال �جلهد �لدوؤوب �لذي تقوم 

به وز�رة �لتعليم لتطوير �لتعليم و�لرتقاء به �إىل �أعلى 

على  و�لنفتاح  �ملعريف  �لنفجار  ومو�كبة  �مل�ضتويات 

�أكرب لت�ضافر �جلهود ل�ضنع  �لعامل �لذي يتطلب جهًد� 

طالب متميز يتحمل م�ضوؤولية �لنهو�س بوطنه، و�أ�ضاف: 

»�إن �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية يف �لتعليم �لعايل مل تعد تقليدية 

و�لآخ��ر  يتحدث  �أحدهما  طرفني  بني  دوره��ا  ينح�ضر 

�مل�ضاركة  مفهوم  فاأطلقت  ذل��ك  جت��اوزت  بل  ي�ضتمع، 

�لقاعة  د�خل  بينهما  �لإيجابي  و�لتفاعل  �لطرفني  بني 

و�لإبد�ع  و�لبحث  �حلو�ر  مفاهيم  تفعيل  مع  وخارجها، 

و�لبتكار.

و�ضّدد معاليه على �أن �لنجاح و�لنماء يعلو ويتحقق �إذ� 

متت �لعناية به، ولن يكون ذلك مبناأى عن ع�ضو هيئة 

و�لركيزة  �لعملية  �أهم حماور هذه  يعد  �لذي  �لتدري�س 

�لأ�ضا�ضية يف �مل�ضرية �لتعليمية.

تدريب وتطوير

�إد�رة �جلامعة حر�ضت على  �أّن  و�أكّد �لدكتور �لعمر 

�لعاملني  لكافة  �مل�ضتمر  و�لتطوير  للتدريب  �لجت��اه 

�أد�ء  م��ن  ليتمكنو�  �لتدري�س  هيئة  �أع�����ض��اء  وخا�ضة 

�أدو�رهم �ملنوطة بهم مما يحقق مفهوم �جلودة �لنوعية 

و�جلودة �ل�ضاملة يف �ملخرجات �لتعليمية.

تطوير  لعمادة  �لفاعل  بالدور  �ملدير  معايل  و�أ�ضاد 

من�ضوبي  م��ه��ار�ت  تطوير  على  ن�ضاأتها  منذ  �مل��ه��ار�ت 

�جلامعة من �أع�ضاء هيئة �لتدري�س و�ملوظفني و�لطاب 

�لتي  �لازمة  و�ملهار�ت  و�خل��رب�ت  �ملعارف  و�إك�ضابهم 

حملية  ومناف�ضة  مرموقة  مهنية  مكانة  لتبووؤ  توؤهلهم 

و�لإقليمية  �لدولية  �ملعايري  ذلك  يف  متبعة  و�إقليمية، 

�ملوجودة مبر�كز �لتدريب يف �جلامعات �لعاملية.

اأهم الربامج

هيئة  �أع�ضاء  ب��ر�م��ج  �أن  �لعمر  �لدكتور  و�أو���ض��ح   

�لتدري�س �جلدد من �أهم �لرب�مج �لتي تنظمها �جلامعات 

هيئة  لع�ضو  �ملهنية  �لتنمية  م�ضار  يف  �ملرموقة  �لعاملية 

�لتدري�س، وما لهذه �لرب�مج من �أبلغ �لأثر يف ��ضتمر�ر 

�لأد�ء �ملتميز لع�ضو هيئة �لتدري�س يف �لعملية �لتعليمية.

وفخره  �لغامرة  �ضعادته  عن  �جلامعة  مدير  و�أع��رب 

وع�ضو�ت  �أع�ضاء  من  زمائه  من  عدد  بتخرج  �لكبري 

هيئة �لتدري�س من برنامج تهيئة �أع�ضاء هيئة �لتدري�س 

حر�ضهم  على  و�لتقدير  �لتحية  لهم  وق���دم  �جل���دد، 

معاليه  دعا  كما  بها،  �ملكلفني  �ملهام  جلميع  و�إمتامهم 

جميع �أع�ضاء هيئة �لتدري�س �جلدد لان�ضمام للربنامج 

مهار�تهم  تطوير  م��ن  ليتمكنو�  بتكليفاته  و�لل��ت��ز�م 

�لتدري�ضية، و�لذي بدوره �ضينعك�س على دعم جمتمعنا 

ورفده بخريج متميز ذي �ضخ�ضية ريادية مبادرة وقادرة 

على  ق���ادرة  للمعرفة  �ضانعة  �مل�ضتمر،  �لتطور  على 

�لتناف�س يف �ضوق �لعمل.

و�ختتم معايل مدير �جلامعة كلمته بال�ضكر حلكومة 

خادم �حلرمني �ل�ضريفني و�ضمو ويل عهده �لأمني على 

�ل�ضكر  وكذلك  �ضعود،  �مللك  جلامعة  �مل�ضتمر  دعمهما 

ملعايل وزير �لتعليم لكل ما يبذله للجامعة و�لتعليم من 

على  �ملهار�ت  لتطوير  �ل�ضكر  قدم  كما  وم�ضاندة،  دعم 

�جلهود �مل�ضكورة يف تنظيم هذ� �لربنامج.

�أع�ضاء  بت�ضليم  �جلامعة  مدير  معايل  قام  ذلك  بعد 

�إمت��ام  �ضهادة  على  �حلا�ضلني  �جل��دد  �لتدري�س  هيئة 

�لربنامج وتكليفاته �ملطلوبة، ومتنى �لدكتور �لعمر لهم 

�لتوفيق و�لنجاح.

�لطالبات  ل�ضوؤون  �جلامعة  وكيلة  �ضلمت  وباملقابل 

�لدكتورة �إينا�س �لعي�ضى ع�ضو�ت هيئة �لتدري�س �جلدد 

�حلا�ضات على �ضهادة �إمتام �لربنامج وتكليفاته. 

مدير الجامعة يفتتح دورة أعضاء هيئة التدريس الجدد 
يف ن�سختها احلادية ع�رشة 
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د.باشطح: ترتبط مفاهيم التعليم بتغيرات العوامل المؤثرة 
في المجتمع من تطور وترجمة لألبحاث العلمية
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احلادية ع�سرة الأع�ساء هيئة التدري�س 

اجلدد وّجه وكيل اجلامعة للتخطيط 

وال��ت��ط��وي��ر ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف ع�����س��ريي 

ه��ي��ئ��ة  اأع���������س����اء  ج���م���ي���ع  اإىل  ر�����س����ال����ة 

ال��دورة،  امل�ساركن يف  اجل��دد  التدري�س 

الكثري  تنتظر  اجل��ام��ع��ة  اأن  فيها  اأك���د 

منهم، واأنهم �سركاء يف النجاح، ودورهم 

اأ���س��ا���س��ي يف دع���م احل����راك ال��ت��ط��وي��ري 

ل��ل��ج��ام��ع��ة م���ن خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��م يف 

املبادرات وامل�سروعات التطويرية.

وق�����دم د. ع�����س��ريي ع���ر����س���ًا اأو����س���ح 

م�سوؤولية  واجل�����ودة  ال��ت��ط��وي��ر  اأن  ف��ي��ه 

م�������س���رك���ة، حم�������ددًا االإجن����������ازات ال��ت��ي 

حتققت يف اجلامعة حتى االآن يف هذا 

امل��ن��ت��ظ��ر حتقيقه  امل���ج���ال، وال���ط���م���وح 

العام اجلامعي احل��ايل، موؤكدًا  خ��الل 

اأه���م���ي���ة م�����س��ارك��ة اأع�������س���اء ال��ت��دري�����س 

اجلدد يف حتقيق  التطلعات يف جمال 

التطوير واجلودة، ذاكرًا اأن دور اأع�ساء 

ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س ي��ت��خ��ط��ى اجل���ان���ب 

التدري�سي والبحثي، ويرتقي لالإ�سهام 

التطويري للجامعة  يف دع��م احل��راك 

يف خمتلف املجاالت. 

د. عسيري: الجامعة تنتظر منكم الكثير



التطعيم ضد األنفلونزا 
الموسمية بالعلوم التطبيقية 

وثيقتك.. عالمتك 
التجارية.. باآلداب

كتب: عبداهلل القحطاين

الثالثاء  الآداب  كلية  نظمت 

امل���ا����ض���ي حم���ا����ض���رة ب��ع��ن��وان 

التجارية«،  عالمتك  »وثيقتك.. 

الدوي�ش،  تركي  الأ�ضتاذ  األقاها 

ال����ذي حت���دث ع��ن ك��ي��ف يرفع 

ال���ط���ال���ب م���ن ق��ي��م��ة ع��الم��ت��ه 

املثلى  وال��ط��ري��ق��ة  ال��ت��ج��اري��ة، 

يف ���ض��ي��اغ��ة اأه�����داف ال��ط��ال��ب 

اجل��ام��ع��ي��ة، وع���ن روؤي����ة 2030 

وال��ف��ر���ش ال��ت��ج��اري��ة وامل��ه��ن��ي��ة 

والأكادميية .

ويف نهاية املحا�ضرة مت ت�ضليم 

وال�ضحب  للح�ضور  ال�ضهادات 

على جوائز. 

مهارات البحث العلمي العاشر 
من مركز الدراسات العلمية 

صرف مكافآت طالب 
وطالبات الجامعة

التدريبية  بالربامج  والطبية  العلمية  الدرا�ضات  بحوث  مركز  ي�ضتمر 

حما�ضر  عن  ويعلن  البحثية  العليا  الدرا�ضات  طالبات  ق��درات  لتعزيز 

الأ�ضبوع احلادي ع�ضر �ضمن برنامج »مهارات البحث العلمي العا�ضر« يوم 

البيانات وتف�ضري املعطيات« تلقيها  غٍد الثنني حما�ضرة بعنوان »حتليل 

الدكتورة �ضعاد الديحان من ق�ضم الكيمياء احليوية كلية العلوم من ال�ضاعة 

12-2 ظهرا مببنى30 القاعات امل�ضرتكة  الدور الأول  قاعة 13.

�ضرف  يف  املا�ضي  الأرب��ع��اء  والت�ضجيل  القبول  �ضوؤون  عمادة  ب��داأت 

املكافاآت وبدل الإعاقة للطالب والطالبات املنتظمني بالف�ضل الدرا�ضي 

مبلغ  جتاوز  وقد  �ضفر،  �ضهر  عن  وذلك  1439/1438ه�،  لعام  الأول 

والت�ضجيل  القبول  �ضوؤون  بذلك عميد  ريال، �ضرح  مليون   38 املكافاآت 

الدكتور با�ضل ال�ضدحان.

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

التطبيقية ممثلة بوكالة الكلية ل�ضوؤون 

الإكلينيكي  وال��ت��دري��ب  ال��ع��ي��ادات 

العدوى  مكافحة  ق�ضم  مع  وبالتعاون 

باملدينة الطبية اجلامعية حملة تطعيم 

الإنفلونزا املو�ضمية، وذلك يوم الثنني 

العلوم  كلية  بهو  يف  1439/3/9ه� 
من�ضوبيها  جلميع  التطبيقية  الطبية 

من اأع�ضاء هيئة التدري�ش واملوظفني 

الكلية  من  حر�ضاً  وذل��ك  وال��ط��الب، 

حيث  من�ضوبيها،  جميع  �ضالمة  على 

لقت احلملة اإقبالً من اجلميع.

»شؤون التدريس والموظفين« تلتقي منسوبي 
القبول والتسجيل

كتب :مو�ضى حدادي

ال��ت��ق��ت ع��م��ادة ���ض��وؤون اأع�����ض��اء 

ممثلة  وامل��وظ��ف��ني  التدري�ش  هيئة 

�ضعد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��م��ادة  ب��ع��م��ي��د 

للتطوير  العمادة  ووكيل  احل�ضني، 

الرجيعي،  �ضامل  الدكتور  واجل��ودة 

املوظفني  �ضوؤون  اإدارة  مدير  ونائب 

ونائب  ال�ضارقي،  حممد  الأ�ضتاذ 

التدري�ش  هيئة  اأع�ضاء  اإدارة  مدير 

ورئي�ش  ت��رك��ي اخل��ط��اف  الأ���ض��ت��اذ 

مر�ضي  الأ���ض��ت��اذ  التطوير  وح���دة 

عمادة  مبن�ضوبي  م��وؤخ��راً  العنزي 

بعميد  ممثلة  والت�ضجيل،  القبول 

الدكتور  والت�ضجيل  القبول  عمادة 

وروؤ���ض��اء  وم���دراء  ال�ضدحان  با�ضل 

الجتماعات  بقاعة  وذلك  الأق�ضام، 

يف عمادة القبول والت�ضجيل، والذي 

متعددة  لقاءات  �ضل�ضلة  �ضمن  يعد 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا ع��م��ادة ���ض��وؤون اأع�����ض��اء 

خالل  وامل��وظ��ف��ني  التدري�ش  هيئة 

التعاون  ا�ضتمرار  بهدف  العام  هذا 

اأع�ضاء  ���ض��وؤون  ع��م��ادة  ب��ني  القائم 

هيئة التدري�ش واملوظفني وعمادات 

وك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة والإج���اب���ة على 

ومناق�ضة  من�ضوبيها  ا�ضتف�ضارات 

تنظيمات  م��ن  امل�ضتجدات  جميع 

وقرارات اإدارية.  

احل�ضني  �ضعد  ال��دك��ت��ور  واأ���ض��ار 

ال��دور  على  اللقاء  يف  كلمته  خ��الل 

اخل��دم��ي ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ال��ع��م��ادة 

اأن  على  موؤكداً  اجلامعة،  ملن�ضوبي 

ولوائح  لأنظمة  وفقاً  تعمل  العمادة 

اخلدمة املدنية وال�ضوابط واملعايري 

املعمول بها نظاماً.

 تخلل اللقاء عر�ش مرئي مف�ضل 

الوظيفي  الأداء  تقييم  لئحة  عن 

والدليل الر�ضادي لها، ومعرفة اآلية 

الأداء  تقييم  عن  ومن��وذج  التقييم 

الوظيفي.

ويف ختام اللقاء ُفتح باب النقا�ش 

والإجابة على اأ�ضئلة احل�ضور والتي 

امل�ضتحقات  مناق�ضة  تركزت على 

الإج��راءات  ملناق�ضة  اإ�ضافًة  املالية، 

املوظفني  باإجازات  املتعلقة  الإدارية 

نوق�ش  كما  وب��ع��ده،  التعديل  قبل 

خالل اللقاء اأ�ضباب انتقال املوظفني 

وكيفية  الكليات  اإىل  العمادات  من 

احل���د م���ن ظ���اه���رة ال��ت��اأخ��ر ل��دى 

الإج���راءات  اإىل  اإ�ضافة  املوظفني 

املتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي. 

»العلوم« تطرح أربع مسابقات 
علمية طالبية

عاماً  �ضتني  مبرور  العلوم  كلية  احتفال  مبنا�ضبة 

اجتماع  مع  وبالتزامن  اإن�ضائها،  على 

ع���م���داء ووك�����الء ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم 

الكلية  ل��دور  وحتقيقاً  باململكة، 

يف  العلوم  ب��دور  الوعي  ن�ضر  يف 

»معر�ش  الكلية  احلياة، تنّظم 

ا�ضتك�ضاف العلوم« م�ضحوباً بعدد 

والثقافية  العلمية  الفعاليات  من 

يف البهو الرئي�ش للجامعة بفرعيها 

ال��رج��ايل وال��ن�����ض��ائ��ي، وذل���ك خ��الل 

الفرتة 18 – 1439/5/22ه�.

و�ضي�ضاحب اإقامة هذه املعر�ش 

والفعاليات  الأن�ضطة  م��ن  ع��دد 

الثقافية  املحا�ضرات  املتمثلة يف 

ال�ضيقة  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال���ع���رو����ش 

بالإ�ضافة  الوثائقية،  والأف���الم 

لطالب  خم�ض�ضة  علمية  م�ضابقات  اأرب���ع  لطرح 

وطالبات اجلامعة، وهي م�ضابقة »اخرتاع املنجنيق 

الإلكرتوين، اأجمل ت�ضميم فني للروبوت الب�ضري 

Humanoid، اأف�ضل ق�ضة من اأدب اخليال 
العلمي، م�ضابقة تطبيقات الهواتف الذكية«.

ول���الط���الع ع��ل��ى ال�����ض��روط وامل��ع��ل��وم��ات 

هذه  مالية«  ج��ائ��زة   12 ط��رح  »مت  واجل��وائ��ز 

الرجوع  يرجى  الطالبية  العلمية  امل�ضابقات 

اإىل املوقع الإلكرتوين لكلية العلوم.

 �ضرح بذلك لر�ضالة اجلامعة 

للتطوير  ال��ع��ل��وم  كلية  وك��ي��ل 

وامل�����ض��رف على  واجل������ودة 

واملعار�ش  املتاحف  وح��دة 

ال��دك��ت��ور  بالكلية  العلمية 

عبداهلل ال�ضويان. 

صوت الصورة

نافذة
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altayash@ksu.edu.sa

برامج بال برامج للتطوع وخدمة المجتمع

د. فهد بن عبداهلل الطياش

والبحث  التعليم  الثالثة،  الأ�ضالع  التميز يف  على  جامعتنا  تركز 

العلمي وخدمة املجتمع، ولكن تتتفاوت الن�ضب يف كل �ضلع، بل اأكاد 

اأي  لديها  لي�ش  اجلامعة  اأق�ضام  بع�ش  اأن  يظن  من  هناك  اأن  اأزعم 

راأ�ضها  العاملية، وعلى  الأيام  امل�ضاركة يف  اأو  برامج خلدمة املجتمع 

اليوم العاملي للتطوع والذي نحتفي به هذا الأ�ضبوع . 

ويدرك املتابع الإعالمي �ضعوبة تلم�ش ور�ضد م�ضاركات الأق�ضام 

منتظمة  غري  اخلدمة  هذه  اأن  ال�ضبب  ويعود  املجتمع،  خدمة  يف 

ورمبا تقدم يف عام وحتجب يف اأعوام عديدة.

اإدارة  ورمب��ا  الأق�����ض��ام  ب��ني  التن�ضيق  يف  الوا�ضح  الغياب  ه��ذا 

يجعل هذه  الإعالمية  املن�ضات  وبقية  الر�ضالة  اأو  العامة  العالقات 

الق�ضم.  املنا�ضبة وحدود  امل�ضاركات ل تتجاوز حدود 

�ضنوية  بخارطة  احللم  ذلك  الزمالء  من  الكثري  اأ�ضارك  ولعلي 

لها، وعندها  وفًقا  املختلفة  واأق�ضامها  مل�ضاركات اجلامعة  »رزنامة« 

خلدمة  ب��رام��ج  يف  ق�ضم  ك��ل  مب�ضاركة  حقيقي  رق��م  لدينا  يكون 

الحتفاء  يف  وامل�ضاركة  العاملية،  الأي��ام  يف  م�ضاركات  اأو  املجتمع 

بالوطن يف يوم الوطن. 
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