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� 24صفحة

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

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

اتفاقيات وتعاون وتفاهم

وقع معايل مدير اجلامعة د .بدران العمر
االثنني املا�ضي ث�لاث مذكرات تفاهم مع
عدد من اجلهات ،حيث مت توقيع اتفاقية مع
جمعية الوقف اخلريية والتي م ّثلها رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية معايل ال�شيخ عبداهلل
بن منيع ،بعد ذلك ُوقعت مذكرة التفاهم

قاعة للتعلم الذاتي باللغويات

مع م�ؤ�س�سة «منحة الوقفية» ،وم ّثلها رئي�س
جمل�س �إدارت��ه��ا الأ���س��ت��اذ علي ب��ن حممد
املهيدب.
كما رع��ى معايل مدير اجلامعة توقيع
اتفاقية �إن�شاء �أكادميية �سي�سكو لل�شبكات
«»Cisco Networking Academy

مع �شركة �سي�سكو ال�سعودية.
وعلى جانب مغاير زار مدير كلية امللك
فهد الأمنية اللواء �سعد اخلليوي والوفد
امل��راف��ق له الثالثاء املا�ضي جامعة امللك
�سعود ،وك��ان يف ا�ستقبالهم معايل مدير
اجلامعة ،ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
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تعيين  101معيدًا
ومعيدة على رتبة محاضر
كتب :مو�سى حدادي
اع���ت���م���د م����ع����ايل م��دي��ر
اجلامعة الدكتور بدران العمر
م ��ؤخ��راً تعيني  101معيداً
ومعيدة على رتبة حما�ضر
واملو�ضحة �أ�سما�ؤهم على
موقع عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء
هيئة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف�ين
الإلكرتوين ./http://dfpa.ksu.edu.sa
و�أو�ضح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي رئ��ي�����س اللجنة ال��دائ��م��ة ل�����ش ��ؤون املعيدين
واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني
ال��دك��ت��ور �أح��م��د ال��ع��ام��ري �أن اللجنة �أن��ه��ت حم�ضر
اجتماع اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون املعيدين واملحا�ضرين
ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني الثاين بتاريخ
1439/3/4هـ من امل�ستحقني وامل�ستحقات من املعيدين
واملعيدات باجلامعة للتعيني على وظيفة حما�ضر وفقاً
لآلية التعيني املعتمدة من قبل اللجنة والتي ت�شمل جميع
النقاط املكت�سبة خالل العمل على وظيفة معيد وهي
«�أقدمية احل�صول على درجة املاج�ستري « »70نقطة،
و�أق��دم��ي��ة البدء يف برنامج ال��دك��ت��وراه « »30نقطة؛
م�شرياً �إىل �أنه لن يتم �إ�صدار قرارات التعيني �إال بعد
ورود تو�صيات جمال�س الأق�سام والكليات املتخ�ص�صة.

والأكادميية الدكتور عبدالعزيز العثمان،
حيث تبادل الطرفان �أوجه التعاون امل�شرتك
وتعزيزه.
يذكر �أن اجلامعة يف عام 1435هـ قد
تعاونت مع كلية امللك فهد الأمنية من خالل
توفر فر�ص ابتعاث لطلبة ال�سنة الأوىل

قدم الجامعة يتأهل لنهائي دوري الجامعات
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آلية للبحث العلمي مع الجامعات «اليابانية»

امل�شرتكة باجلامعة ،لدرا�سة تخ�ص�صات
�أمنية يف عدة جامعات عاملية ،على �أن تنتهي
الدرا�سة بتعيني مبا�شر ب�أحد قطاعات وزارة
الداخلية برتبة :مالزم ،مالزم �أول ،ح�سب
مدة الدرا�سة.
تفا�صيل �ص3 , 2

 38من طلبة العلوم بالخارج

23

لقاء مفتوح في األولى المشتركة
للمتفوقين والموهوبين
�أكد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية الدكتور عبدالعزيز
العثمان �أن الطلبة املتفوقني
وامل����وه����وب��ي�ن ث������روة وط���ن
وامل��ح��رك اجل��وه��ري لر�ؤية
 ،2030مبيناً �ضرورة توفري
ك��ل ج��ه��د مم��ك��ن ل�لارت��ق��اء
بهذه الكوكبة من الطلبة املتفوقني واملوهوبني ،و�أن
الأمل فيهم كبري واال�ستثمار فيهم مك�سب للجامعة
والوطن.
تفا�صيل �ص2

 600ريال رسوم
التسجيل بالنادي الرياضي

ا�ستقبل مدير اجلامعة الدكتور
بدران العمر يوم اخلمي�س املا�ضي
�سيت�سو �أوم��وري ،الوزير املفو�ض
ونائب رئي�س البعثة الدبوما�سية
ال��ي��اب��ان��ي��ة ب���ال���ري���ا����ض ،ح�ضر
االجتماع وكيل اجلامعة الدكتور

عبداهلل ال�سلمان ،وامل�شرف على
�إدارة التعاون ال��دويل باجلامعة
الدكتور مزيد الرتكاوي ،وتناول
اجلانبان مناق�شة �أوا�صر ال�صداقة
بني ال�شعبني ال�سعودي والياباين،
وجمال التعاون بني الدولتني يف

جم���ال التعليم اجل��ام��ع��ي ،ومت
االت��ف��اق على درا���س��ة و�ضع �آلية
للعمل ب�ين جامعة امل��ل��ك �سعود
واجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة ،وزي���ادة
فر�ص التعاون يف جمال البحث
العلمي والتعاون الأكادميي.

..Press Start
للطالبات

نظم نادي العقول الرقمية فعالية Press
 Startباملدينة اجلامعية للطالبات ،والتي
تهدف �إىل تعزيز �أهمية الألعاب ب�أنواعها،
وال�تروي��ج للمواهب ال�شابة و�سوق الألعاب
املحلي ال�سعودي ،كما هدفت لإ�ضافة املتعة
وامل���رح على ال�صرح التعليمي ،وت�ستهدف
ال��ف��ع��ال��ي��ة م��ن�����س��وب��ات ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
ومطو ّري الألعاب .بد�أت الفعالية يوم االثنني
1439/3/9هـ املوافق 2017/11/27

ك�شف م�����ش��رف وم����درب ن���ادي �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س واملوظفني بال�سكن اجلامعي حمدان بن
عبدالرحمن احلمدان �أن النادي «خدمي ترفيهي»
يف ال��درج��ة الأوىل ولي�س ربحياً باملعنى امل��ادي،
فتكاليف الت�شغيل اليومية تفوق الر�سوم التي
يتح�صل عليها النادي من الأع�ضاء ،والتي تبلغ 600
التفا�صيل �ص 20
ريال للفرد �سنوياً.

فيزيكا واألرنب
كتبت :العنود ال�صالح
نظم ن��ادي فيزيكا مبدينة الطالبات
م��ؤخ� ًرا فعالية جديدة من نوعها ،حيث
ت�ستعر�ض احل��ك��اي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�شهرية
«�ألي�س يف بالد العجائب» ،وتنقل اجلمهور
�إليها عرب جحر الأرنب الذي ميثل بداية
احلكاية ،وق��د مت رب��ط مفاهيم احلكاية
مببادئ ونظريات فيزيائية ،يف �إطار �شيق

وطريقة عر�ض جديدة ،ت�ساعد على ربط
النظريات العلمية ب�صور م�شوقة.
ح�ضرت الفعالية ك��ل م��ن وكيلة كلية
العلوم ،وكيلة ق�سم الفيزياء والفلك ،وعدد
من ع�ضوات هيئة التدري�س ،وع��دد من
طالبات اجلامعة من خمتلف التخ�ص�صات،
كما مت��ت ا�ست�ضافة ع��دد م��ن طالبات
مدر�ستني باملرحلة الثانوية.

271

أخبار

العدد  - 1287الأحد  22ربيع �أول 1439هـ املوافق  10دي�سمرب 2017م

وطني الدراسات التطبيقية توقع اتفاقية إنشاء
أكاديمية سيسكو
وطني

إيقاف الريال الورقي

ت�ستعد امل�����ص��ارف املحلية
لإن���ه���اء الإج�������راءات الفنية
لإي��ق��اف العملة ال��ورق��ي��ة من
فئة الريال وا�ستبدالها بالعملة
امل��ع��دن��ي��ة م��ن ف��ئ��ت��ي ال��ري��ال
وال��ري��ال�ين ،وذل���ك م��ن خالل
ال���ف���رز وال���ع���د والإي�������داع يف
امل�صارف نف�سها.
ووجهت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي «�ساما» امل�صارف عرب
خطاب يت�ضمن ا�ستعدادها ال�ستقبال العملة املعدنية خا�صة الريال
والريالني و�إيقاف التعامل مع العملة الورقية ب�شكل تدريجي حتى
اختفائها نهائيا يف جميع الفروع.

بناء مفاعليين نوويين

دعت اململكة املناف�سني للم�شاركة يف بناء مفاعلني للطاقة النووية
بينها �شركات �أمريكية ،خا�صة �أن��ه مت البدء يف مراحل درا�سات
ريا �إىل �أن الواليات املتحدة الأمريكية �أبدت رغبتها يف
متقدمة ،م�ش ً
امل�شاركة يف تنفيذ امل�شروع من الناحية االقت�صادية واال�سرتاتيجية.

«مقياس» لجودة «اإلنترنت»

دع����ت ه��ي��ئ��ة االت�����ص��االت
وتقنية املعلومات م�ستخدمي
الإن�ترن��ت يف ال�سعودية �إىل
عمل اختبارات قيا�س جودة
جت��رب��ة الإن�ت�رن���ت م��ن خ�لال
�أدوات منظومة «مقيا�س»
امل��ت��وف��رة يف متجر «»IOS
�أو متجر «� »GOOGLE PLAYأو با�ستخدام املوقع الإلكرتوين
«� »www.meqyas.saأو �أجهزة قيا�س الإنرتنت الثابت «VIBER
 »– DSLالتي توفرها الهيئة جمانا عرب «www.meqyas.sa/
.»signup

وزيرة الشباب اإلماراتية عضو
في نادي اإلعالم
كتب  -طارق ال�شيباين
قدّم نادي الإعالم بجامعه امللك �سعود الع�ضوية الفخرية ملعايل وزيرة
ال�شباب بدولة االمارات �شما بنت �سهيل املزروعي ،وذلك �أثناء التحاقهم
بربنامج «القيادات الإعالمية العربية ال�شابة» املقام مبركز ال�شباب العربي
يف مدينتي دبي و�أبوظبي ،والذي كان حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان النائب الثاين ملجل�س الوزراء .
و�أعربت معاليها عن �شكرها لنادي الإعالم واعتزازها بالع�ضوية املقدمة
لها من قِ بل النادي .
يذكر �أن الربنامج قد ا�ستمر قرابة ا لأ�سبوعني تخلله العديد
من املحا�ضرات وور�ش العمل والزيارات امليدانية لأبرز امل�ؤ�س�سات
ا لإعالمية ال�ضخمة مثل :جمموعة  MBCوم�ؤ�س�سة دبي للإعالم
وقناة العربية و CNNووكالة �أنباء بلومبريج .

رعى معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر
وبح�ضور وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور عبدالعزيز العثمان وعميد كلية الدرا�سات
التطبيقية وخدمة املجتمع �صباح االثنني املا�ضي
توقيع اتفاقية �إن�شاء �أكادميية �سي�سكو لل�شبكات
« »Cisco Networking Academyبني جامعة
امللك �سعود ممثلة بكلية ال��درا���س��ات التطبيقية
وخدمة املجتمع و�شركة �سي�سكو ال�سعودية ،وذلك

�ضمن جهود اجلامعة لربط املخرجات مبتطلبات
�سوق العمل ولدفع خطط وبرامج التحول الرقمي
مبا يتفق مع الأه��داف املحددة �ضمن ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية  2030وبرنامج التحول الوطني.
قام بتوقيع االتفاقية من جانب اجلامعة عميد
كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع الدكتور
�أحمد �آل ال�شيخ وعن �سي�سكو ال�سعودية مديرها
العام املهند�س هيثم العوهلي وبح�ضور املهند�س

�سهيل ح�سنني  -مدير �سي�سكو الإقليمي «قطاعات
التعليم – ال�صحة  -احلكومي» والأ�ستاذ ها�شم
�شهوان  -مدير �أكادميية �سي�سكو يف اململكة.
ويكت�سب الطالب من خ�لال �أكادميية �سي�سكو
لل�شبكات املهارات الالزمة لت�صميم وبناء و�صيانة
�شبكات احلا�سب ،مما ي�ساعد على حت�سني الآفاق
الوظيفية مع تلبية الزيادة يف الطلب العاملي على
متخ�ص�صي ال�شبكات.

حتت رعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

لقاء مفتوح في األولى المشتركة للمتفوقين والموهوبين

�أق���ام ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية لقا ًء مفتوحاً
لطلبة الربنامج مبرحلته الت�أهيلية
ب��ع��م��ادة ال�����س��ن��ة الأوىل امل�شرتكة
حتت رعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور
عبدالعزيز العثمان.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ال���دك���ت���ور ن��ام��ي
اجل��ه��ن��ي ع��م��ي��د ال�����س��ن��ة االأوىل
امل�شرتكة وال��دك��ت��ور علي الدلبحي
م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��ط��ل��ب��ة املتفوقني
وامل���وه���وب�ي�ن ب��اجل��ام��ع��ة وال��دك��ت��ور
عبداملجيد اجلريوي من�سق الربنامج
بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ووكالء
العمادة ور�ؤ�ساء الأق�سام.
حيث بُ��دء اللقاء بكلمة توجيهية

المعايير األساسية
لكتابة الورقة
العلمية ..بجامعة
اإلمام

لوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ور عبدالعزيز
العثمان وال���ذي �أك��د فيها على �أن
الطلبة املتفوقني وامل��وه��وب�ين ث��روة
وطن وهم املحرك اجلوهري لر�ؤية
 ،2030م�ؤكداً على �ضرورة توفري كل
جهد ممكن لالرتقاء بهذه الكوكبة
م��ن الطلبة املتفوقني وامل��وه��وب�ين

�أق����ام ك��ر���س��ي �أب���ح���اث ل��ق��اح��ات
الأم���را����ض امل��ع��دي��ة ال��ت��اب��ع جلامعة
امللك �سعود م�ؤخراً حما�ضرة بعنوان
«املعايري الأ�سا�سية لكتابة الورقة
ال��ع��ل��م��ي��ة»� ،أل��ق��ت��ه��ا ال��دك��ت��ورة منال
ف��وزي ،وذلك بجامعة الإم��ام حممد

و�أن الأم���ل فيهم كبري واال�ستثمار
فيهم مك�سب للجامعة وال��وط��ن،
�شاكراً اجلميع على اجلهود املبذولة
لالرتقاء بالطلبة والربنامج.
ث��م ُف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��ا���ش واحل���وار
ح��ي��ث مت��ت الإج���اب���ة ع��ل��ى �أ�سئلة
وا�ستف�سارات الطلبة حول الربنامج
وال�برام��ج التدريبية التي يقدمها
بن �سعود الإ�سالمية ،بق�سم الكيمياء.
و�أو�ضحت الدكتورة منال فوزى �أن
الورقة العلمية هي عبارة عن تقرير
مكتوب يقوم يف �أ�سا�سه على و�صف
نتائج بحث �أ�صلي ،م�ضيفة �أن �صيغة
ه��ذا التقرير حم��ددة ومبنية على

خ�لال م��راح��ل الربنامج املختلفة،
حيث ب�ين ال��دك��ت��ور علي الدلبحي
مدير الربنامج ب��أن �إدارة اجلامعة
وخمتلف كلياتها وعلى ر�أ�سهم معايل
مدير اجلامعة يولون طلبة الربنامج
ُج��ل الرعاية وااله��ت��م��ام ،مو�ضحاً
�أن ه��ذه ال�برام��ج والأن�شطة ت�أتي
�إن�سجاماً مع �أهداف برنامج الطلبة
امل��ت��ف��وق�ين وامل��وه��وب�ين باجلامعة
وخ��ط��ة عمله ال��رام��ي��ة �إىل �إع���داد
طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني
ليكونوا ن��واة للكفاءات والقيادات
العلمية م��ن خالل تطوير و�إب���راز
ق��درات��ه��م ومهاراتهم وتنمية �آف��اق
التفكري لديهم ،وزيادة قدراتهم على
التكيف مع متطلبات التنمية املعا�صر
ة.
الأخالقيات العلمية.
تطرقت د .منال يف حديثها �إىل
املحاور واملعايري الأ�سا�سية لكتابة
البحث العلمي ،م�ستوف ًيا ال�شروط
لقبوله والن�شر يف املجالت العاملية
املتخ�ص�صة ذات معامل ت�أثري عايل.

«شفرة اإلقناع» في مركز التدريب اللغوي أخطاء لغوية شائعة ..باآلداب

ب��رع��اي��ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الآداب
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود
�أق��ام مركز التدريب اللغوي بق�سم
اللغة العربية دورة تدريبية لعمداء
الكليات ووكالئها بعنوان «�شفرة
الإق��ن��اع للقائد الأك��ادمي��ي» قدمها
امل�ست�شار الإعالمي الأ�ستاذ �صالح

الأحمر.
حتدث املدرب خالل هذه الدورة
ع��ن م��ه��ارات ال�صياغة الإقناعية
التي يحتاجها القائد الأكادميي يف
ثالثة جم���االت الإدارة الأكادميية،
امل�����ش��ارك��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ،ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي ،حيث ف�صل احلديث

عن مرحلة التخطيط لبناء الر�سالة
الإقناعية وما تت�ضمنه من درا�سة
عميقة مل�ستقبل الر�سالة �أوالً ،ثم
ال��ه��دف امل ��أم��ول م��ن االت�����ص��ال ،ثم
الظروف املحيطة التي ت�ؤثر يف هذا
االت�صال.
ك��م��ا ف�����ص��ل ال��ق��ول يف �أ���س��ل��وب
البناء الذي حتتاجه �أنواع التوا�صل
الثالثة اخلطاب املبا�شر ،والعر�ض
با�ستخدام ال��و���س��ائ��ل ،والو�سائل
الو�سيطة.
وحت��دث عن الأدوار التي يجب
على القائد االعتناء بها �شخ�ص ًيا،
والأدوار التي ميكن التفوي�ض فيه
لبناء ر�سالة �إقناعية ناجحة.
و�أك��د امل��درب عن �ضرورة البناء
ال�شفهي للر�سالة الإقناعية وكيفية
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��اغ��م ب�ي�ن امل��ن��ط��وق
وامل��ك��ت��وب يف ال��و���س��ائ��ل امل�ساعدة
لتجنب ان�صراف امل�ستمعني وانقطاع
التوا�صل.

نظم ق�سم اللغة العربية بالتعاون
مع ق�سم الإعالم حما�ضرة بعنوان
«�أخطاء لغوية �شائعة»� ،ألقاها د.
عبداهلل الدايل ،وذلك يوم الثالثاء
املا�ضي املوافق .1439/3/17
ب����د�أ امل��ح��ا���ض��ر ب��ا���س��ت��ع��را���ض
مظاهر الأخطاء ال�شائعة ،ومنها
اخل���ط����أ ال�����ص��ريف واخل���ط����أ يف
التعدية وا�ستعمال كلمة يف غري
�سياقها امل�ستخدم ل��ه ،وكذلك
اخلط�أ يف ال�ضبط.
و�أ�شار د .الدايل �إىل �أن معتمده
يف الت�صحيح اللغوي هو الن�صو�ص
املحتج بها ،وهي القر�آن الكرمي
واحلديث النبوي ال�شريف وال�شعر
العربي ال��ق��دمي ،كما ا�ستعر�ض
بعدها ع���دداً م��ن الكلمات التي
وقعت فيها �أخطاء لغوية منوعة.
وي���رى د .ال��داي��ل �أن الو�ضع
العربي بخري و�أن النا�س تتكلم
بالعربية وحديثهم ال يخرج يف

ك��ث�ير م���ن �أح���وال���ه ع���ن ف�صيح
العامي.
وقد تداخل عدد من الأ�ساتذة
منهم د .نا�صر الر�شيد ود .خالد
ب�سندي ود .مها امليمان وعدد من
طالب الدرا�سات العليا وطالباته،

وك��ان��ت حم��ور امل��داخ�لات ت��دور
حول �ضرورة و�ضع �آلية �أو منهج
للتخطئة وال��ت�����ص��وي��ب ،وع���دم
الت�شدد فيما ميكن �أن يكون له
وجه من العربية �أو وفق موازينها
و�سمتها.
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مثل اجلامعة د .العمر

 3مذكرات تفاهم في «المنح الدراسية»
بندر آل سعود :بداية مميزة مع الجامعة في قبول طالب من دول إفريقيا أثناء دراستهم وبعد تخرجهم

بن منيع :نعمل على تقديم التسهيالت لطالب المنح
وقعت اجلامعة االثنني املا�ضي
ث�ل�اث م��ذك��رات ت��ف��اه��م م��ع ع��دد
من اجلهات املهتمة بطالب املنح
ورع��اي��ت��ه��م ،وق���د م � ّث��ل اجل��ام��ع��ة
م��ع��ايل امل��دي��ر ال��دك��ت��ور ب���دران
العمر.
وكان التوقيع الذي مت يف قاعة
الت�شريفات ببهو اجلامعة بد�أ مع
جمعية ال��وق��ف اخل�يري��ة وم ّثلها

معايل ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان
ب���ن م��ن��ي��ع رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اجلمعية ،ثم و ّقع �صاحب ال�سمو
الأم�ي�ر الدكتور بندر ب��ن �سلمان
بن حممد �آل �سعود رئي�س جلنة
الدعوة يف �إفريقيا مذكرة التفاهم
مم��ث�ل ً
ا ل��ل��ج��ن��ة ،واخ��ت��ت��م ت��وق��ي��ع
امل���ذك���رات مب��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م مع
م�ؤ�س�سة «منحة الوقفية» ،وم ّثلها

رئي�س جمل�س �إدارت��ه��ا الأ���س��ت��اذ
علي بن حممد املهيدب.
رحب معايل املدير ب�ضيوف
وقد ّ
اجلامعة و�شكرهم على ح�ضورهم
و�أثنى على اهتمام اجلهات الثالث
ب��ط�لاب امل��ن��ح ورع��اي��ت��ه��م ،و�أب��دى
�سعادته بال�شراكة م��ع املهتمني
ب��امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة و�أن اجلامعة
ت��رح��ب ب��ال��ت��ك��ام��ل م���ع اجل��ه��ات

العلوم تستقبل « األلمانية» لالعتماد األكاديمي
كتب� :سلطان ال�شويرخ
ا�ستقبلت كلية العلوم م�ؤخراً فريق
مراجعي الوكالة الأملانية لالعتماد
الأكادميي الدويل « »ASIINبغر�ض
جتديد اعتماد �أحد ع�شرة برناجماً
�أكادمي ًيا يف الكلية .ب��د�أت الزيارة
بعقد اجتماع بح�ضور وكيل اجلامعة
للتطوير والتخطيط الدكتور يو�سف
ع�سريي ،وممثلي بع�ض العمادات
باجلامعة ،ووكالء كلية العلوم ور�ؤ�ساء
الأق�سام ،ووكيالت الأق�سام عرب البث
املبا�شر ومن�سقي ومن�سقات االعتماد
الأك��ادمي��ي ل�برام��ج الكلية .وتعتمد
عمليات االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي التي
يقوم بها الفريق الزائر على التحقق

من ا�ستيفاء برامج الكلية ملتطلبات
االعتماد الأكادميي الدولية وتقارير
الدرا�سة الذاتية التي تُعدها الربامج،
تخلل ال��زي��ارة ق��ي��ام ال��ف��ري��ق ب��زي��ارة
ميدانية ملرافق الكلية من خمتربات،
معامل �أبحاث ،قاعات درا�سية ،مراجعة
اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة ،االط��ل�اع على
جميع الأن�شطة و�إج��راء مقابالت مع
الطالب والأ�ساتذة واخلريجني وجهات
التوظيف.وتنتهيالعمليةب�إعدادتقرير
عن عمليات التقومي ،والتي على �ضوئها
يتم جتديد �شهادة االعتماد الدويل من
قبل الفريق .ويُعد ح�صول كلية العلوم
على االعتماد الأكادميي ال��دويل من
الوكالة الأملانية « »ASIINخطوة

�إيجابية يف م�سرية الكلية مبا يعود على
طالبها وطالباتها بالنفع ،والإ�سهام يف
رفع امل�ستوى العلمي والأكادميي وفقاً
لآخر ما مت التو�صل �إليه من تقنيات
تعليمية حديثة مما يجعلها يف م�صاف
الكليات العلمية ذات اجل��ودة العالية
عاملياً ،ويجعلها حمط جذب قطاعات
الأعمال والكليات املماثلة يف اجلامعات
العاملية؛ مما يو�سع جم��االت التعاون
ويجعل املخرجات املتمثلة بخريجي
الكلية حم��ل طلب القطاعني العام
واخلا�ص .كما يُ�س ّهل االعتماد على
اخلريجني عملية احل�صول على قبول
للدرا�سات العليا يف �أف�ضل اجلامعات
العاملية.

المهيدب :شراكة فاعلة لخدمة ضيوف بالدنا
الأ�صيلة يف جم��ال املنح ورعاية
الطالب.
وك���ان ���ص��اح��ب ال�����س��م��و الأم�ي�ر
الدكتور بندر بن �سلمان بن حممد
رئي�س جلنة الدعوة يف �إفريقيا قد
�أ�شاد بتوقيع املذكرة و�أنها �ستكون
�إن �شاء اهلل بداية عالقة متميزة
مع اجلامعة يف مو�ضوعات قبول
ورعاية طالب املنح من دول �إفريقيا

�أثناء درا�ستهم وبعد تخرجهم.
ب�����دوره �أب�����دى م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ
ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ل��ي��م��ان ب���ن منيع
���ش��ك��ره للجامعة ع��ل��ى دوره���ا يف
خدمة طالب املنح وتعليمهم و�أن
ه��ذه امل��ذك��رة م��ع جمعية الوقف
�ستكون ام���ت���داداً ل��ه��ذه ال��رع��اي��ة
حيث �سيعمل الطرفان على تقدمي
كل ما ي�ستطيعونه من �أجل طالب

املنح امل�ستهدفني.
و�أعرب الأ�ستاذ علي بن حممد
امل��ه��ي��دب رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
م�ؤ�س�سة منحة الوقفية �سعادته
بالتكامل مع اجلامعة يف �أدوارها
جت��اه ط�لاب امل��ن��ح و�أب���دى ت��ف��ا�ؤالً
كبرياً �أن تكون هذه املنا�سبة بداية
���ش��راك��ة ف��اع��ل��ة خل��دم��ة �ضيوف
بالدنا طالب املنح.

471

أخبار

�أ�صدر معايل مدير اجلامعة قراراً بتعيني
الدكتور معجب العدواين رئي�ساً لق�سم اللغة
العربية و�آدابها.

العدد  - 1287الأحد  22ربيع الأول 1439هـ املوافق  10دي�سمرب 2017م

تنفيذ مشروع دراسة تحليلية لواقع نظم السياسات واإلجراءات

د .العدواين

تكريم الوحدات المتميزة في
محطة ديراب

كرم الدكتور حمد املفرج مدير حمطة الأبحاث والتجارب الزراعيه
بديراب ،م�ؤخراً الوحدات املتميزة يف املحطة بح�ضور املدير امل�ساعد
وم�شريف الوحدات حيث مت تكرمي وحدة الزينه والتن�سيق احلدائق� ،أبحاث
املحا�صيل ووحدة الري ،حيث �شكر مدير املحطة اجلميع على جهودهم يف
�إجناح العمل و�أن يكون هذا التكرمي دافعاً للجميع على الإبداع.

ورشة كتابة وتبويب المراجع
نظم مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية م��ؤخ� ًرا مببنى 31
القاعات امل�شرتكة الدور الأول معمل  ،7ور�شة عمل بعنوان «كتابة
وتبويب املراجع  ،»APA6حتدث فيها كل من الدكتورة �سمية
النجا�شي والدكتورة �أمل ال��دوة والفئة امل�ستهدفة هي طالبات
الدرا�سات العليا� ،أما �أهداف الور�شة هي تعريف املتدربات على
نظام  ،APA6وتعرفهم على طريقة تن�سيق املقاالت والأبحاث،
وطريقة توثيق املعلومات داخل الن�ص ،وكتابة قائمة املراجع،
بالإ�ضافة �إىل ممار�سة املتدربات عمل ًيا قواعد الكتابة والتوثيق
ريا ،حيث �أثنى اجلميع
يف  . APA6وقد لقيت الور�شة
ً
جناحا كب ً
على مو�ضوعها واجلهد املبذول فيها.

وافق وكيل اجلامعة للتخطيط
وال���ت���ط���وي���ر ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف
ع�����س�يري ع��ل��ى م��ق�ترح م�����ش��روع
ال���درا����س���ة ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة ل���واق���ع
ن��ظ��م ال�����س��ي��ا���س��ات وا لإج�����راءات
ب��اجل��ام��ع��ة امل���ق���دم م���ن ع��م��ي��د
عمادة التطوير واجلودة الدكتور
�صالح الق�سومي.
ت���ب���د �أ امل���رح���ل���ة ا لأوىل م��ن
امل�������ش���روع ب���درا����س���ة ال���و����ض���ع
الراهن لعينة ت�ضم �ست وحدات

�أكادميية و �إداري��ة باجلامعة هي
ك��ل��ي��ات ط��ب ا لأ����س���ن���ان ،ال��ع��ل��وم
و �إدارة ا لأعمال ،ومن العمادات
ال����ت����ع����ام��ل�ات ا لإل����ك��ت�رون����ي����ة
واالت�����ص��االت� ،ش�ؤون الطالب و
الدرا�سات العليا.
تهدف الدرا�سة �إىل الو�صول
لعدد من املخرجات ،من �أهمها
و�ضع منوذج مقرتح لتفعيل نظم
ال�سيا�سات وا لإج����راءات بهدف
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����س�ين ،و �إع����داد

اف��ت��ت��ح عميد معهد اللغويات
العربية الدكتور �سعد القحطاين
قاعة التعلم الذاتي مبكتبة املعهد،
وق��د ج ّهزت بعدد من احلا�سبات
املربوطة بعدة مواقع لتعليم اللغة
العربية ،بالإ�ضافة �إىل ع��دد من
الكتب واملطبوعات ،و�إ�سطوانات
م��دجم��ة تت�ضمن ب��رام��ج تعليمية
ملتعلمي اللغة العربية لغة ثانية
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل جم��م��وع��ة من
اخل���رائ���ط وال�����ص��ور والأط��ال�����س
واملعاجم.
راف��ق عميد املعهد وكيل املعهد
لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور حممود
امل��ح��م��ود ،ووك��ي��ل املعهد للتطوير
واجل��ودة الدكتور ه�شام القا�ضي،
ورئي�س ق�سم اللغة والثقافة الدكتور
�أحمد احلقباين.
وقد قدم الأ�ستاذ ح�سن ال�سياري
رئي�س اللجنة امل�شرفة على امل�شروع

عر�ضاً مف�ص ً
ال ملحتويات القاعة
وك��وادره��ا الب�شرية واحتياجاتها
امل�ستقبلية.

خ��ط��ة ع��م��ل ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��وح��دات
ا لأك��ادمي��ي��ة وا لإداري������ة لتطوير
�سيا�ساتها و �إج��راءات��ه��ا ،وتقرير
ي�شمل مراجعة كافة ال�سيا�سات
وا لإج��راءات والعمليات احلالية
بالوحدات امل�ستهدفة مع حتديد
وحتليل الفجوات اخلا�صة بنظم
ال�سيا�سات وا لإج���راءات ،وذلك
مت��ه��ي��د اً لتعميم ال��ت��ج��رب��ة على
كافة وحدات اجلامعة لال�ستفادة
من نتائج الدرا�سة.

عميد «اللغويات العربية» يفتتح قاعة التعلم الذاتي

وقد وجه عميد املعهد ب�ضرورة
���س��رع��ة ت��ف��ع��ي��ل ال��ق��اع��ة ومت��ك�ين
ال��ط�لاب م��ن ارت��ي��اده��ا وت�سهيل

إدارة التخطيط التطويري تبحث آليات التحديث

الشعالن يحصل على جائزة
أفضل بحث

ح�صل ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الهند�سة الكهربائية يف كلية
الهند�سة الدكتور عبداهلل ال�شعالن على جائزة �أف�ضل بحث وذلك
يف م�ؤمتر معهد املهند�سني الكهربائيني والألكرتونيني «»IEEE
املنعقد يف مملكة البحرين يف الفرتة  1-29دي�سمرب .2017
وكان البحث عن كيفية تقييم وح�ساب الطاقة الكهربائية املنتجة
من وحدات التوليد با�ستخدام حتويالت «فوريري» ال�سريعة.
ت�ضمن البحث طريقة جديدة يف الو�صول لتحميل وحدات
التوليد بطرق ذكية ت�ساعد على ا�ستغالل الوحدات ذات الكفاءة
العالية ،مما يوفر يف تكاليف الوقود بالن�سبة ل�شركة الكهرباء من
جهة وينعك�س على تخفي�ض تكاليف التعرفة الكهربائية بالن�سبة
للم�شرتك من جهة �أخرى.

عقدت �إدارة التخطيط التطويري
بعمادة التطوير واجل��ودة اجتماعاً
م�����ؤخ����راً ب��رئ��ا���س��ة وك���ي���ل ع��م��ادة
التطوير واجل��ودة ل�ش�ؤون التطوير
الدكتور م�سفر ال�سلويل ،وبح�ضور
م�����س��ت�����ش��اري ال��ع��م��ادة ومن�سوبي

الإدارة.
هدف االجتماع بحث املقرتحات
التطويرية اخلا�صة بتحديث �آليات
العمل داخ��ل الإدارة ،مب��ا ي�ضمن
حت��ق��ي��ق م���زي���داً م���ن الإجن������ازات
ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق اخل��ط��ة

اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ع��م��ادة التطوير
واجل������ودة ،وي����أت���ي ذل���ك ان��ط�لاق �اً
من احلر�ص الدائم على التطوير
والتح�سني امل�ستمر يف �أداء كافة
كيانات عمادة التطوير واجلودة.

«السياحة واآلثار» تشارك في ملتقى فرص
االستثمار السياحي

اللغات والترجمة
تساهم في اللجنة
السعودية الروسية
بطلب من هيئة اال�ستثمار قام
ق�سم اللغات احلديثة والرتجمة بكلية
اللغات والرتجمة التابعة جلامعة
امل��ل��ك �سعود بتكليف ع�ضو هيئة
التدري�س حممد عبدالعزيز الدريد
بالقيام ب�أعمال الرتجمة الفورية
�أثناء الدورة اخلام�سة لأعمال اللجنة
ال�سعودية الرو�سية امل�شرتكة والتي
جرت يف مركز اململكة يف الريا�ض يف
الفرتة من 1439/2/13 -/2/11
املوافق .2017/11/2 10-/31
توجت الدورة بالتوقيع على �سل�سلة
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم يف
جماالت ال�صناعة والزراعة والتجارة
بني اجلانبني ال�سعودي والرو�سي.

«الهندسة الكيميائية»
ينظم زيارة للقرية
الشمسية

نظم ن��ادي الهند�سة الكيميائية
زيارة علمية �إىل القرية ال�شم�سية
يف العيينة ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ن��ة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،رافق
الطالب يف ه��ذه ال��زي��ارة امل�شرف
على النادي الدكتور �إبراهيم املعتاز،
حيث جت��ول الطالب ال��زائ��رون يف
�أرجاء القرية ال�شم�سية.

لأول مرة..

نيجيرية تحصل على ماجستير
اآلداب بالجامعة

متت مناق�شة ر�سالة املاج�ستري املقدمة �إىل ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود من الطالبة ر�شيدة بنت عامل بللو،
نيجريية اجلن�سية ،حتت �إ�شراف الدكتور حممد اليمني� ،أ�ستاذ الفقه
بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ،بعنوان «�أحكام الفقهية املتعلقة بالرتا�ضي
يف فقه الأ�سرة ...درا�سة مقارنة».
وبعد �أن ق ّدم كل من جلنة املناق�شة املكونة من الدكتور عبدالعزيز
ال�ضويحي ،والدكتور بندر العتيبي مالحظاتهما وتوجيهاتهما البناءة على
الر�سالة.
و�أو�صت اللجنة منح الطالبة درجة ماج�ستري الآداب يف تخ�ص�ص «الفقه
و�أ�صوله» مع ن�شر الر�سالة بكاملها.

ا�ستخدام حمتوياتها واال�ستفادة
م��ن��ه��ا يف ت��ع��زي��ز ت��ع��ل��م��ه��م ال��ل��غ��ة
العربية.

�شاركت كلية ال�سياحة والآثار يف
فعاليات ملتقى فر�ص اال�ستثمار
ال�سياحي الذي اختتم م�ؤخراً مبقر
الغرفة التجارية بالريا�ض.
ج��اءت م�شاركة الكلية يف جناح
«اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة لل�سياحة»
ممثلة ب������إدارة ال��ع�لاق��ات العامة

الذين قدموا ل��زوار امللتقى �شرحاً
م�ستفي�ضاً عن اجلمعية و�أهدافها
و�شروط االنت�ساب لها ،كما قدمت
الدعوات العامة حل�ضور االجتماع
الأول للجمعية والذي �سيعقد �صباح
الأرب���ع���اء املقبل مبعهد اللغويات
العربية.

برز الهدف الرئي�س من امل�شاركة
�إ���ش��ه��ار ك�����وادر ال��ك��ل��ي��ة وط�لاب��ه��ا
املتميزين للقطاع اخل��ا���ص وبحث
ف��ر���ص ا���س��ت��ث��م��ار م��ه��ارات��ه��م ،كما
احتوى اجلناح على جمموعة من
الكتيبات الإع�لام��ي��ة وال��ن�����ش��رات
واملطبوعات التوعوية والإر�شادية.

مشرفة جديدة إلدارة
الهوية

�أ���ص��در م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور بدران العمر ق��راراً �إداري�اً
بتكليف الأ�ستاذة منال بن �سعيد
بالعمل م�شرفة على وح��دة �إدارة
الهوية؛ بالإ�ضافة �إىل عملها.
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بدورته الثالثة
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لقاء «إنجاز» بمدينة الطالبات

د .العيسى :المدينة الجامعية وضعت
مؤشرات أداء إضافية

�أط�ل�ق��ت امل��دي�ن��ة اجل��ام�ع�ي��ة للطالبات ب��رع��اي��ة وك�ي�ل��ة اجل��ام�ع��ة ل���ش��ؤون
الطالبات الدكتورة �إينا�س العي�سى ،لقاء «�إجناز» بدورته الثالثة حتت �شعار
«�إجنازات وطن نبنيها ب�سواعدنا» ،وا�ستمرار ًا ملا مت عقده باملوا�سم ال�سابقة
ً
وانطالقا من تطلعات
«ب�إجنازاتنا نلتقي ونرتقي» و«ب��إجن��ازات�ن��ا لنا �أثر»،
الوطن يف برنامج التحول الوطني 2030م ،والر�ؤية امل�ستقبلية للجامعة
وا�ست�شعار ًا ل��دوره��ا يف حتقيق ال��ري��ادة العاملية والتميز يف ب�ن��اء جمتمع
املعرفة والعمل على حت�سني وتطوير الأداء الإداري.
ح�ضر االفتتاح كل من عميدة �أق�سام العلوم الإن�سانية الدكتورة غزيل
ال�ع�ي���س��ى وع �م �ي��دة �أق �� �س��ام ال �ع �ل��وم وال ��درا� �س ��ات ال�ط�ب�ي��ة ال��دك �ت��ورة مي�ساء
القر�شي ووكيالت الكليات وع��دد م��ن �أع���ض��اء هيئة التدري�س ومن�سوبات
اجلامعة.
�إجناز وعطاء
بد�أ احلفل ب�آيات من الذكر احلكيم ،تالها عر�ض الفيلم الوثائقي «�إجناز
وعطاء» عن �إجنازات املدينة ،ثم عر�ض مرئي «يوم يف جامعتي» .مت بعد ذلك
تد�شني مبادرات «خدمة وطن» و«كتابي علم ينتفع به» على م�ستوى املدينة
اجلامعية وعر�ض ت�صنيف الأداء امل�ؤ�س�سي.
ونوهت الدكتورة �إينا�س العي�سى بدور اجلامعة يف ت�أ�صيل العمل امل�ؤ�س�سي
قائلة« :هناك معايري واحدة جتمعنا وجنتمع على كلمة واحدة والآن اجلامعة
اعتمدت م�ؤ�شرات �أداء ،كما �أن املدينة اجلامعية و�ضعت لنف�سها م�ؤ�شرات
�أداء �إ�ضافية ،وقيا�سها من �سنة ل�سنة و�إعالنها يف هذا اللقاء ال�سنوي».
حمطات النجاح
و�أكدت يف ذات ال�سياق الأ�ستاذة م�شاعل امل�شاري رئي�سة اللجنة املنظمة
للقاء قائلة�« :إن اللقاء يهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على حمطات النجاح يف

برعاية العميد

وكيل اللغات والترجمة
يلتقي الطالب

يف �إطار الن�شاط الطالبي للف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي
1439/1438هـ ،وبرعاية م��ن عميد كلية اللغات والرتجمة الدكتور
عبدالرحمن املن�صور ،نظمت وكالة الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية اللقاء الطالبي
املفتوح يف م��درج الكلية  ،106وبح�ضور الدكتور بندر �آل حمدان وكيل
الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية ،ووكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور مبارك
القحطاين ،ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية بالكلية وعدد كبري من �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب.
بد�أ اللقاء بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي� ،أعقبها كلمات لعميد الكلية
ووكيل ال�ش�ؤون الأكادميية ،ومقرر الأن�شطة متحورت حول واقع وم�ستقبل
العديد من املوا�ضيع املهمة ملجتمع الكلية ،تال ذلك فتح باب النقا�ش واحلوار
وطرح الأ�سئلة واال�ستف�سارات من قبل طالب الكلية ،والتي جاءت يف �أغلبها
حول الأن�شطة الطالبية والربامج التطوعية� ،إىل جانب بع�ض اال�ستف�سارات
اخلا�صة باخلطط الدرا�سية لبع�ض الربامج الأكادميية.

يف الأ�سبوع الثاين ع�رش

مهارات البحث العلمي من
مركز بحوث الدراسات العلمية

�أعلن مركز بحوث الدرا�سات العلمية والطبية عن �إقامة حما�ضرة
الأ�سبوع الثاين ع�شر �ضمن برنامج «مهارات البحث العلمي العا�شر» ،وذلك
عند ال�ساعة  12ظهراً وحتى الـ 2م�ساء غدا االثنني ،حما�ضرة بعنوان
«�أخالقيات البحث العلمي» تلقيها ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم ال�صيدلية
الإكلينكية الدكتورة ف�ضيلة العنزي مببنى 30القاعات امل�شرتكة /الدور
الأول /قاعة .13
وي�سعى املركز من خالل �إقامة الربامج التدريبية �إىل تعزيز قدرات
طالبات الدرا�سات العليا البحثية ،عل ًما ب�أن الت�سجيل �سيكون فورياً عند
احل�ضور ،لذا نرجو احل�ضور مبك ًرا للت�سجيل ملحدودية املقاعد ،و�ستمنح
�شهادات للح�ضور.

احتوى المعرض على مشاركات من كافة
أقسام الجامعة و عرض إنجازاتهم السنوية

العام املن�صرم وير�سخ العملية الإنتاجية ،حيث يتم ا�ستعرا�ض ما مت �إجنازه
من م�شروعات والتفكري حول م�ستجدات احلا�ضر وحتديات امل�ستقبل»
طموحات وطن
و�أردفت الأ�ستاذة هوازن كتبي رئي�سة الق�سم الإعالمي ب�إدارة العالقات
العامة والإع�لام قائلة« :ت�أتي �أهمية هذا اللقاء بو�صفه من�صة رائدة يف
تعزيز الإنتاجية وحتفيز الكادر الإداري و�أ�سا�س جناح املدينة اجلامعية
للطالبات لتحقيق طموحات الوطن.
�إجنازات �سنوية
�صاحب اللقاء معر�ض حيوي ملدة ثالثة �أيام احتوى على م�شاركات من

علوم الحاسب والمعلومات تميزت بتصميم
 29تطبيقًا و 53موقعًا إلكترونيًا

كافة �أق�سام اجلامعة يف عر�ض �إجنازاتهم ال�سنوية ،ومتيز مركز الطالبات
ذوات الإعاقة يف عر�ض �إح�صائيات الطالبات ،فعدد طالبات البكالوريو�س
و�صل لـ 92طالبة واملاج�ستري  16طالبة ،وت�شكل طالبات ذوي الإعاقة
الب�صرية املجموعة الأكرب من الطالبات بن�سبة  ،74كما عر�ض املركز عدد
اخلريجات ومنهن :البكالوريو�س  ،21واملاج�ستري .1
�شراكات عاملية
كما عر�ضت كلية علوم احلا�سب واملعلومات �إجنازاتها من جهة عقد
�شراكات عاملية يتم من خاللها التبادل املعريف امل�ستمر خالل العام الدرا�سي
مثل �شركة « »Microsoftومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
« ،»KACSTو�أي�ضاً �إجنازات التدريب امليداين التي متيزت ب�أربعة طلبات
براءات اخرتاع و � 5أوراق علمية وت�صميم  29تطبيقاً �إلكرتونياً و 53موقعاً
�إلكرتونياً ،وهذه جميعها ح�صيلة عمل الطالبات.
كما �أعلنت كلية �إدارة الأعمال ح�صول جميع براجمها على االعتماد
الأكادميي الوطني و�أنها تعترب �ضمن « »5%من كليات �إدارة الأعمال يف
العامل احلا�صلة على االعتماد الأكادميي الدويل.
ويف اخلتام قدم ق�سم العالقات العامة لفتة جميلة من خالل لوحة �أحجية
كبرية ،تقوم كل جهة بو�ضع قطعة حتمل ا�سمها يف اللوحة حتى تكتمل
وتظهر هيك ً
ال لأق�سام اجلامعة يف النهاية.
وكانت من �أبرز �إجن��ازات �إدارة املدينة اجلامعية للطالبات لهذا العام،
ا�ستحداث فريق �صيانة ن�سائي ملبا�شرة �أعطال �سيارات القولف الب�سيطة،
وتطبيق نظام املخالفات املرورية ل�ضبط حركة ال�سري والتوقف ،والعمل على
توحيد الأعمال الإدارية املتماثلة لإدارة املدينة اجلامعية.

مركز أوكسفورد ينظم الملتقى الثالث لكراسي البحث
ينظم مركز �أوك�سفورد للدرا�سات
الإ�سالمية التابع جلامعة �أوك�سفورد
ال�بري��ط��ان��ي��ة خ�ل�ال ع���ام 2018م
امللتقى الثالث لكرا�سي ومراكز
البحث العلمية املم ّولة من اململكة
يف اخل���ارج بالتعاون م��ع جامعة
امللك �سعود مُم َّثلة يف مركز امللك
�سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة
العربية وح�ضارتها.
و�أو���ض��ح امل�����ش��رف على مركز
امل��ل��ك �سلمان ل��درا���س��ات ت��اري��خ
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وح�����ض��ارت��ه��ا
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال�سبيعي� ،أن
ً
عر�ضا م��ن جامعة
امل��رك��ز تلقى
�أوك�����س��ف��ورد ال�بري��ط��ان��ي��ة لإق��ام��ة
امللتقى الثالث لكرا�سي ومراكز
البحث العلمية املم ّولة من اململكة
ب��اخل��ارج يف رح��اب��ه��ا ،وذل��ك بعد
النجاح الذي حققه امللتقى الثاين
ال��ذي �أقيم يف مقر جامعة امللك
�سعود مب�شاركة  22كر�سياً ومركزاً
ميثلون �أعرق اجلامعات الأمريكية
والأوروبية والآ�سيوية.
و�أف��اد د .ال�سبيعي �أن اهتمام
ج��ام��ع��ة �أوك�����س��ف��ورد با�ست�ضافة
امللتقى ي�أتي قناعة منها ب�أهمية
م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ات العلمية
املتخ�ص�صة يف توثيق املعلومات
التاريخية ،وتقدي ًرا ملكانة جامعة
امللك �سعود العلمية ،واالهتمام
بتبادل اخل�برات والتجارب معها
�إىل جانب املحا�ضن العلمية يف
العامل التي تدعم بع�ضها اململكة.
و�أ�شار د .ال�سبيعي �إىل �أن طلب
جامعة �أوك�����س��ف��ورد ب���إق��ام��ة هذا
امللتقى العلمي ي���ؤك��د م��ا حتقق
من نتائج علمية �إيجابية جذبت

اهتمام العلماء لها خالل امللتقيني
الأول وال��ث��اين يف مقر اجلامعة،

جناحا للدور البارز الذي تقوم
ويعد
ً
به اململكة يف دعم املحا�ضن العلمية

�أينما وجدت للقيام بدورها يف هذا
املجال خدمة للعلم والعلماء.
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جامعات
خليجية
جامعة الكويت تشارك بمؤتمر تحليل الجينات
�شاركت جامعة الكويت يف امل�ؤمتر
الإق��ل��ي��م��ي الأول لتحليل جينات
الأجنة ،الذي نظمه مركز الأمرية
اجل��وه��رة ال��ت��اب��ع جلامعة اخلليج
العربي يف البحرين ،وقال الأ�ستاذ
امل�ساعد بكلية طب جامعة الكويت
و�أخ�����ص��ائ��ي ع�لاج العقم و�أط��ف��ال
الأنابيب د .عبدالرحمن ال�سري� ،إن
فح�ص الأجنة قبل نقلها �إىل الرحم
ي��ع��ت�بر م��ن الإج�������راءات امل�����س��ان��دة
لعلمية �أط��ف��ال الأن��اب��ي��ب ،ويهدف
هذا امل�ؤمتر �إىل بحث �سبل تطوير
م��ع��دالت احل��م��ل ال�سليم لأط��ف��ال
االنابيب ،ويتزامن انعقاده مع افتتاح �أول مركز متخ�ص�ص يف حتليل
جينات الأجنة قبل احلمل ويتبع مركز الأمرية اجلوهرة بجامعة اخلليج
العربي.

 3مؤتمرات دولية بجامعة الشارقة

ُعقد بجامعة ال�شارقة خ�لال الثلث الأخ�ير من نوفمرب املا�ضي 3
م�ؤمترات دولية ،الأول م�ؤمتر «نحو قانون موحد للعقود يف ظل �أحكام
الق�ضاء العربي» يف الفرتة من � 20إىل  21نوفمرب ،والثاين «م�ؤمتر
ال�شرق الأو�سط للمواد اجلافة امل�سبقة اخللط املتطورة الثاين» يوم 26
من ال�شهر نف�سه ،والثالث «امل�ؤمتر الإماراتي الأملاين اخلام�س للطب» يف
الفرتة من � 26إىل  28نوفمرب� ،أعلن ذلك د .حميد جمول النعيمي مدير
جامعة ال�شارقة ،ورحب بامل�شاركني واحل�ضور متمنياً �أن تخرج امل�ؤمترات
بتو�صيات ونتائج تخدم املجتمعات املعنية.
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وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تعقد
اجتماعها الثاني
برئا�سة وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي
ع��ق��د جم��ل�����س ال��وك��ال��ة اج��ت��م��اع��ه
الدوري الثاين ،حيث ناق�ش االجتماع
العديد من املو�ضوعات املهمة من
�أب���رزه���ا ،مناق�شة م��ق�ترح تطوير
ه��وي��ة وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة للتخطيط
والتطوير ،ومناق�شة عملية طباعة
الهيكل التنظيمي للجامعة وعملية
ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى وح����دات اجل��ام��ع��ة،
ومن�صة �إتقان ومناق�شة االحتياجات
التطويرية خالل املرحلة القادمة،
ك��م��ا ن��اق�����ش االج��ت��م��اع جت��ه��ي��زات
ور����ش���ة ع��م��ل م��راج��ع��ة وحت��دي��ث
اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للجامعة
 KSU2030وا�ستعدادات عمادة
التطوير واجل��ودة لتنفيذها خالل
الفرتة املقبلة ،كما ناق�ش االجتماع
مقرتح �إع��داد فيلم ق�صري يت�ضمن
التعريف بالوكالة واخلدمات التي

تقدمها كافة الوحدات التابعة لها.
جدير بالذكر �أن وكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير يتبعها ثمانية
كيانات �إدارية هي :عمادة التطوير
واجل���ودة ،عمادة تطوير املهارات،

نظمت كلية التمري�ض لقا ًء دورياً
لعميد الكلية الدكتور �أح��م��د �أب��و
�شايقة مع الطالب ،ورحب العميد
ب�أبنائه الطالب متمنياً لهم عا ًما
درا�سياً ناجحاً.
وذك����ر ال��ع��م��ي��د �أن ال��ه��دف من
اللقاء هو اال�ستماع والإجابة على
ا�ستف�سارات ال��ط�لاب الأكادميية
وا�ستعرا�ض �أبرز ما قامت به الكلية
يف �سبيل دعم العملية التعليمية بها.
كما �أ���ش��ار ال��دك��ت��ور �أب��و �شايقة
ل�����ض��رورة ا���س��ت��ف��ادة ال��ط�لاب من
خ�ب�رات �أع�����ض��اء هيئة التدري�س

وا�ستغالل الإمكانيات املتاحة لديهم

دار جامعة امللك �سعود للن�شر ،مكتب
العالقات املجتمعية� ،إدارة الإح�صاء
واملعلومات� ،إدارة املخاطر ،مركز
ال��وث��ائ��ق وم��رك��ز ال��ت��دري��ب وخدمة
املجتمع.

عميد التمريض يلتقي الطالب

وتطوير قدراتهم يف جميع اجلوانب.

ورشة عن الجهاز التنفسي بالمستشفى الجامعي
نظم ق�سم علم وظائف الأع�ضاء
الإكلينيكية يف م�ست�شفى امللك
عبدالعزيز اجلامعي باملدينة الطبية
اجلامعية ور���ش��ة عمل «PFT in
»health and disease
والتي �ألقتها رئي�سة الق�سم د.
ف��وزي��ة ال���روق وحت��دث��ت فيها عن
اخ��ت��ب��ار ال��وظ��ائ��ف الف�سيولوجية
للرئتني وال�شعب الهوائية.

نصوص مسموعة لمكفوفي جامعة البحرين

المدينة الطبية الجامعية تستقبل وفدًا من
نظيرتها بمكة
�أعلن ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها يف جامعة البحرين عن طرح خدمة
جديدة لطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية ،تتمثل يف توفري طابعة جديدة
حتوي ما�سحاً �ضوئياً ،وتقنية تعمل على حتويل الن�صو�ص املكتوبة باللغة
الإجنليزية �إىل ن�صو�ص م�سموعة ،ت�ساعد الطلبة املكفوفني التعرف على
الن�صو�ص ،وفهمها ،وقال الفني الأول يف خمترب فيزيو برايل بق�سم اللغة
االجنليزية ع�صام الأمري :مت توفري هذه اخلدمة بعد اقتناء طابعة «رايل
بوك�س» اجلديدة لطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية ،وتعد طابعة «برايل بوك�س»
من �أحدث و�أكرب املطابع الإلكرتونية املخ�ص�صة لطباعة برايل.

مركز بحثي وبرنامجا ماجستير بجامعة قابوس

�ضمن خططها التطويرية �أعلنت جامعة ال�سلطان قابو�س �أن جمل�س
�أمنائها اعتمد يف اجتماعه الأخري عددًا من القرارات ،من بينها اعتماد
طرح برنامج املاج�ستري يف ال�سياحة بكلية الآداب والعلوم االجتماعية،
وبرنامج املاج�ستري يف الهند�سة املعمارية بكلية الهند�سة .كما اعتمد
املجل�س �أي�ضا مقرتح �إن�شاء مركز للبحوث الطبية باجلامعة ،والذي يعد
الأول من نوعه ويهدف لتطوير البحوث العلمية يف املجال الطبي.

ق��ام وف��د م��ن �إدارة الت�شغيل
مبدينة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الطبية
مبكة امل��ك��رم��ة ب��زي��ارة للمدينة
ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة ،وك����ان يف
ا�ستقبالهم امل��دي��ر التنفيذي
للت�شغيل حامت الر�شدان ،واطلع
الوفد الزائر على جتربة املدينة
ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف �إدارة
الت�شغيل.

عرض عن كلية «اآلداب» لطالبات األولى المشتركة
نظمت وحدة الإر�شاد الأكادميي
بكلية الآداب لقا ًء تعريفياً عن كلية
الآداب لطالبات ال�سنة التح�ضريية
ب��إ���ش��راف م�شرفة وح��دة الإر���ش��اد
الأكادميي الأ�ستاذة �أريج القنيعري،
وذلك لإعطاء الطالبات امل�ستجدات

ن��ب��ذة تعريفية ع��ن كلية الآداب
وتخ�ص�صاتها واخلطط الدرا�سية
اجل���دي���دة امل��ط��روح��ة ل��ك��ل ق�سم
يف مرحلة البكالوريو�س و�شروط
قبول الأق�سام وامل�ستقبل الوظيفي
للخريجات ،وا�شتمل اللقاء على

معر�ض م�صاحب �ضم �أرك��ان�اً لكل
ق�����س��م ي��ع��ر���ض ف��ي��ه��ا امل��ط��ب��وع��ات
اخلا�صة للكلية .وعلى �صعيد �آخر
ف��ازت كلية الآداب باملركز الأول
على م�ستوى الكليات الإن�سانية يف
برنامج م�ساري.

ح�ضر االجتماع عميد ووك�لاء،
وم�شرفو ،ومديرو الكيانات التابعة
للوكالة ،وم�ساعد ،وم�ست�شارة وكيل
اجل��ام��ع��ة للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر،
وامل�ست�شار الإعالمي للوكالة.

مسابقة لطالبات
علوم الحاسب
والمعلومات
نظمت ع�ضوات النادي الثقايف
بكلية علوم احلا�سب واملعلومات
باملدينة اجلامعية للطالبات م�ؤخراً
م�سابقة «مخُ رجة الكلية» يف مدرج
ماريا الواقع بكلية علوم احلا�سب
وامل��ع��ل��وم��ات ،وه��ي فعالية تهدف
لإبراز �إبداعات الطالبات التقنية
والفنية يف املونتاج والإخراج.
وك���ان للم�سابقة ع��دة �شروط
�أهمها �أال تزيد مدة الفيديو عن
ث�لاث دق��ائ��ق ،واالل��ت��زام مبو�ضوع
امل�������ش���ارك���ات ،ح��ي��ث ا���س��ت��ه��دف��ت
امل�سابقة تنمية ق��درات الطالبات
الفنية والتقنية يف الإخ����راج يف
قالب وطني يتنا�سب مع الإع�لام
احل���دي���ث ،وه����ي ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة
 ٢٠٣٠بالإ�ضافة �إىل �إب��راز البعد
التاريخي واحل�����ض��اري للمملكة،
كما مت ت�شكيل جلنة حتكيم متثل
ع����دداً م��ن ال��ك��ل��ي��ات والإدارات
باملدينة اجلامعية� ،أع�ضا�ؤها وكيلة
الكلية د .ح�صة ال�سالمة ،م�ساعدة
الوكيلة ل��ل�����ش��ؤون الأك��ادمي��ي��ة د.
جنالء النبهان ،د.م�سعودة قربان
م��ن كلية ال�ترب��ي��ة ق�سم الرتبية
ال��ف��ن��ي��ة ،د.ن����وف ال���ع���ودة ،د.ره���ا
�أورف��ل��ي ،د.هيا اجلوهر من كلية
ال�صيدلة و�أ� .أروى ال��دوخ��ي من
وح��دة العالقات العامة باملدينة
اجلامعية.
وق��د �صوتن للم�شاركات وفق
معايري حمددة مت تعيينها م�سبقاً
�أهمها جودة الفكرة و�أ�صالة العمل
واال���س��ت��خ��دام الأم���ث���ل للتقنيات
الفنية يف اجتذاب انتباه امل�شاهد،
كما �شارك احل�ضور من الطالبات
وم��ن�����س��وب��ات ال��ك��ل��ي��ة بالت�صويت
الإل����ك��ت�روين .وك���ان���ت امل��ن��اف�����س��ة
�شديدة ب�ين املت�شاركات ،انتهت
بفوز منرية ال��داود باملركز الأول،
وب��امل��رك��ز ال���ث���اين ن���دى العتيبي
وباملركز الثالث �شذى ال�سويلم.
وق��د حققت امل�سابقة هدفها
ب�إبراز املواهب والطاقات ال�شابة
و�إ�ستغاللها فيما هو نافع و�إحياء
روح امل��ن��اف�����س��ة اجل��م��ي��ل��ة وج��ذب
اه��ت��م��ام ال��ط��ال��ب��ات وت��ف��اع��ل��ه��ن
الإي��ج��اب��ي م��ع املوا�ضيع الوطنية
ذات الأثر امل�ستقبلي.
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تعاون بين المركز األلباني للفكر والمؤسسات
العلمية بالمملكة
ي��ق��وم وف��د م��ن امل��رك��ز الأل��ب��اين
للفكر واحل�ضارة ،والذي يتكون من
رئي�س جمل�س الإدارة الدكتور فاروق
بوروفا واملدير العام الدكتور رامز
زك��اي ،بزيارة عدد من امل�ؤ�س�سات
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وذل��ك لتعزيز
التعاون العلمي والثقايف مع هذه
امل�ؤ�س�سات .وج��اءت ه��ذه الزيارة
بدعوة ر�سمية من مركز البحوث
والتوا�صل املعريف بالريا�ض.
ويعد مركز البحوث والتوا�صل
امل��ع��ريف م�ؤ�س�سة بحثية م�ستقلة
ت��ع��ن��ى ب���ال���درا����س���ات الإن�����س��ان��ي��ة
والق�ضايا املعا�صرة وال��ع�لاق��ات
ال��دول��ي��ة وال��ت��وا���ص��ل م��ع الهيئات
الثقافية والبحثية ،كما يقوم املركز
بن�شر ال��درا���س��ات ذات العالقة
باململكة يف ال�ش�ؤون االقت�صادية
وال�������س���ي���ا����س���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة
والثقافية ،ويهتم بن�شر الأعمال
الرتاثية امل�ؤ�صلة للثقافة العربية
ا لإ�سالمية.

ويف هذا ال�سياق ،ا�ستقبل رئي�س
مركز البحوث والتوا�صل املعريف
ال��دك��ت��ور يحيى ب��ن جنيد ال��وف��د
مبعية ع��دد م��ن م�س�ؤويل املركز.
حيث ج��رى اللقاء يف ج��و ودي،
وق����دم ك��ل ط���رف ن��ب��ذة تعريفية
عن ن�شاطهما ومبناق�شة خمتلف
الق�ضايا املتعلقة بالتعاون املتبادل

بينهما .واتفق الطرفان على توقيع
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب�ين امل���ؤ���س�����س��ت�ين
لتحديد جماالت التعاون.
ويف ج����ام����ع����ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
بالريا�ض؛ التقى ال��وف��د الدكتور
نايف بن ثنيان �آل �سعود  -عميد
كلية الآداب؛ وال���دك���ت���ور عبداهلل
ال�سبيعي  -امل�شرف على مركز امللك

�سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة وح�����ض��ارت��ه��ا؛ والأ���س��ت��اذ
�سلطان املر�شد  -كر�سي الأدب
ال�سعودي ،وغريهم من امل�س�ؤولني
يف كلية الآداب للدرا�سات العليا
وللبحث العلمي ،ود .فهد الطيا�ش
امل�����ش��رف ع��ل��ى ���ص��ح��ي��ف��ة ر���س��ال��ة
اجلامعة وطاقم عملها.

�أقام الطلبة املتفوقون واملوهوبون
باجلامعة فعالية «�صحتك �صح»
للتوعية عن مر�ض ال�سكري مزامنة
مع اليوم العاملي لل�سكري ومب�شاركة
الأكادميية الطبية ال�سعودية يف بهو

اجلامعة الرئي�سي.
ويف الفعالية مت تق�سيم مر�ض
ال�سكري لثالثة �أق�سام من ناحية
م�ضاعفات امل��ر���ض و�أ�سبابه ومن
ناحية الأدوي��ة وكيفية ا�ستخدامها

وخ��ط��ورة الأع�����ش��اب الطبيعية من
دون ا�ست�شارة ،و�أي�ضاً من ناحية
الأ�سنان و�أثر ال�سكري عليها .كما
ق��ام طلبة ال��ن��ادي بتقدمي خدمة
قيا�س ال�ضغط وال�سكري للزوار

من من�سوبي اجلامعة وتقدمي هدايا
ب�سيطة عبارة عن ن�شرات تثقيفية
متنوعة ع��ن م��ر���ض ال�سكري قام
ب�إعدادها طلبة النادي ،وذلك يهدف
ن�شر الوعي بني فئات املجتمع.

أخبار
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جامعات
عربية
معامل تأثير دولي لمجلة جامعة القاهرة
�أعلنت �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا ،عن قبول جملة البحوث
املتقدمة « »journal of advanced research» - «JARبجامعة
القاهرة والتي ت�صدر يف �إطار االتفاقية املربمة بني �أكادميية البحث
العلمي والنا�شر الدويل « »ELSEVIERلي�صدر لها معامل ت�أثري دويل
مما يعزز من مركز م�صر يف الأبحاث العلمية املن�شورة دولياً ،وتعترب
الدورية هي الثانية التي حت�صل على معامل ت�أثري �ضمن الدوريات
املن�ضمة التفاقيات الن�شر الدويل ،ومتثل ال�شبكة القومية للمعلومات
الذراع التنفيذي والفني مل�شروعات الن�شر الدويل ،وت�ضم االتفاقية 40
دورية علمية م�صرية يف كافة التخ�ص�صات ومتثل عدة هيئات بحثية من
جامعات ومراكز علمية.

صحتك صح ...في بهو الجامعة
خبيرة أجنبية تحاضر طلبة
التمريض

نظم ق�سم التمري�ض الباطني اجلراحي بكلية التمري�ض م�ؤخراً دورة
للطلبة حول قراءة ال�صورة البيانية لكهربائية القلب قدمتها املدربة املعتمدة
«روز ب���االن» .وذك��ر رئي�س ق�سم التمري�ض الباطني اجل��راح��ي الدكتور
عبدالرحمن ال�شهري �أن الهدف الرئي�سي من الدورة هو تطوير املهارات
الأ�سا�سية للطالب لرفع كفاءة الكوادر الوطنية يف جمال التمري�ض.
و�أ�شارت وكيلة ق�سم التمري�ض الباطني اجلراحي الدكتورة دليل الع�صيمي
�إىل �أن الق�سم ي�سعى �إىل التعاون مع العديد من املدربني املعتمدين لتقدمي
دورات علمية تطبيقية مماثلة وبرامج تدريبية متخ�ص�صة ،بالإ�ضافة ملا
يقدمه �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية.ويف نهاية الدورة مت تقدمي �شهادة
�شكر للمدربة.

فوتوشوب ...في الجغرافيا

نظمت جلنة �ش�ؤون اخلريجات
بق�سم اجلغرافيا الأح��د املا�ضي
ور�شة عمل برنامج الفوتو�شوب
قدمتها الطالبات ليلى املردا�س،
فجر العنزي و�أف����راح ال�شمري,
حت���ت �إ�����ش����راف �أ����س���ت���اذة م��ق��رر
جغرافيا العمران ومقررة اللجنة
عائ�شة ال��را���ش��د ،بح�ضور وكيلة
ق�سم اجلغرافيا الدكتورة �أ�سماء
�أب��ا اخليل وبع�ض ع�ضوات هيئة
التدري�س والإداري��ات واخلريجات
وطالبات ق�سم اجلغرافيا املهتمات

بتعلم الربنامج.
تناول العر�ض التعريف بربنامج  photoshopواحلديث عن تاريخ
ن�ش�أته وتطوره ,ثم تطرق ال�ستخداماته و�أهمها �إن�شاء الت�صاميم الب�صرية
املتنوعة والبرنات ،وتعديل ال�صور الفوتوغرافية من خالل تغيري الألوان
�أو الإ�ضاءة �أو التباين ،والتالعب بال�صور والت�صميمات ب�إدخال �أو �إزالة
�أجزاء �أخرى غري موجودة بامللف الأ�صلي ،و�إعداد وجتهيز ال�صور بغر�ض
ا�ستخدامها كنقو�ش للكائنات ثالثية الأبعاد ،وت�صميم املواقع واملنتديات من
خالله مبا�شرة وذلك يف الإ�صدارات احلديثة منه.
ويعترب الربنامج من الأدوات الرئي�سية يف مراحل الطباعة ملعظم
املطبوعات مثل الكتب واملجالت ،و�إن�شاء ال�صور املتحركة و�إجراء تعديالت
ب�سيطة على مقاطع الفيديو يف الإ�صدارات احلديثة.

شهادة اآليزو لألولى
المشتركة
نيابة عن عميد التطوير واجلودة
الدكتور �صالح الق�سومي قام وكيل
ع��م��ادة التطوير واجل���ودة ل�ش�ؤون
اجلودة الدكتور عبداهلل احليدري
بت�سليم الدكتور نامي اجلهني عميد
ع��م��ادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
�شهادة الآيزو .IOS 9001:2008

صناعة المحتوى
اإلعالمي لطالبات اآلداب

كتبت :العنود ال�صالح
�أق����ام ن���ادي الإع�لام��ي��ات بكلية
الآداب مبدينة الطالبات م���ؤخ�� ًرا
دورة �صناعة املحتوى الإعالمي على
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،هدفت
�إىل تنمية ا إلب��داع ،الو�سائل املكررة
واملطروحة ،الفكر وت�أثريه يف �إنتاجية
الإع�ل�ام� ،سمات الإع�لام��ي الناجح
والإعالم ال�شامل ،وذلك بح�ضور عدد
كبري من طالبات الكلية وخارجها.

يوم تثقيفي بمركز األذن

ن���ظ���م م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���داهلل
ا لتخ�ص�صي للأ ذ ن مب�ست�شفى
امللك عبدالعزيز اجلامعي باملدينة
الطبية« اليوم التثقيفي» ال��ذي
يهدف لتثقيف �أ�سر املقبلني على
زراعة القوقعة الإلكرتونية والإجابة
على ا�ستف�ساراتهم.

التأهب من الكوارث بالطبية

نظمت جلنة الت�أهب من الكوارث
باملدينة الطبية اجلامعية حما�ضرة
ح����ول ط����رق ا���س��ت��خ��دام م��ع��دات
االخالء لأق�سام التنومي مب�ست�شفى
امللك عبدالعزيز اجلامعي.

مركز عالمي ألبحاث وإنتاج اإلبل بجامعة السودان

افتتح وزير الرثوة احليوانية ال�سوداين ب�شارة جمعة �أرور امل�ؤمتر العلمي
العاملي الثالث لأبحاث و�إنتاج الإبل الذي نظمته جامعة ال�سودان للعلوم
والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الرثوة احليوانية ،برعاية وح�ضور وزيرة
التعليم العايل �سمية �أبو ك�شوة ،حتت �شعار «الر�ؤية امل�ستقبلية لأبحاث
و�إنتاج ا إلب��ل يف ظل املتغريات املناخية» ،و�أعلن وزير ال�ثروة احليوانية
خالل افتتاح امل�ؤمتر عن و�ضع حجر الأ�سا�س للمركز العلمي لأبحاث الإبل
بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا ،متوقعاً �أن يتم افتتاحه العام القادم.

«صيدلة البترا» تحصل على شهادة الجودة

منحت هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�ضمان جودتها يف
الأردن� ،شهادة �ضمان اجل��ودة �إىل كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية يف
جامعة البرتا ،بعد حتقيق الكلية لكافة متطلبات �ضمان اجلودة ،واعترب
رئي�س اجلامعة الدكتور م��روان امل��وال �أن ح�صول كلية ال�صيدلة على
�شهادة �ضمان اجلودة يعد �إجنازًا جديدًا ي�ضاف ل�سل�سلة الإجنازات التي
حققتها اجلامعة خالل العام احلايل .
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التعليم العالي

د .العيسى يبحث أوجه التعاون
مع السفير الموريتاني

ا�ستقبل وزير التعليم د� .أحمد بن حممد العي�سى يف مكتبه م�ؤخراً
ري املوريتاين لدى اململكة حمادي ولد �أميمو ،وجرى خالل اللقاء
ال�سف َ
تبادل احلديث حول التعليم ب�شقيه العام واجلامعي والربامج املقدمة
يف كال البلدين� ،إىل جانب �سبل اال�ستفادة من اخلطط التطويرية التي
تنفذها م�ؤ�س�سات التعليم يف البلدين.

صدور معجم «اللغة المسرحية
وأصول التفكير الداللي»

�أو�ضح الأمني العام ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة
اللغة العربية الدكتور عبداهلل الو�شمي �أن املركز ينفذ عدداً من الربامج
والأن�شطة متهيداً ملنا�سبة االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية ،الذي
ي�أتي يف  18كانون الأول دي�سمرب من كل عام ،وبهدف التعزيز والبناء
لالجتاهات الإيجابية لدى امل�شاركني حيال التخطيط اللغوي ،و�إك�ساب
امل�شاركني املفاهيم الأ�سا�سية للتخطيط اللغوي ،وتعريفهم بالعوائق
والتحديات.
و�أ�صدر املركز كتابني حديثني :الأول «�أ�صول التفكري ال��داليل عند
العرب من اللزوم املنطقي �إىل اال�ستدالل البالغي» ،للباحث الدكتور
ح�سني ال�سوداين �ضمن �سل�سلة املركز العلمية «الر�سائل اجلامعية»،
والثاين «معجم اللغة امل�سرحية مع ثبت يف امل�صطلح» للباحثني الدكتور
التيجاين ال�صلعاوي ،والدكتور رم�ضان ال��ع��وري ،وه��و �ضمن �سل�سلة
«املعاجم».
كما ي�شارك املركز بجناح خا�ص يف معر�ض جدة الدويل للكتاب للعام
1439هـ  2017 /الذي ينعقد يف مدينة جدة يوم  14دي�سمرب اجلاري،
ويعر�ض فيه جميع �إ�صداراته ،التي جتاوزت � 130إ�صداراً علمياً �شارك
فيها مئات الباحثني من �أنحاء العامل.

مسيرة للطلبة السعوديين
ابتهاجًا بيوم اإلمارات

احتفل الطلبة ال�سعوديون الدار�سون يف اجلامعات الإماراتية املختلفة
باليوم الوطني الإماراتي الـ 46لذكرى ت�أ�سي�س دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ال�شقيقة الذي ي�صادف  2دي�سمرب من كل عام ،ونظمت امللحقية
الثقافية ال�سعودية لدى الإمارات م�سرية طالبية يف �شوارع مدينة دبي،
يرافقهم امللحق الثقايف الأ�ستاذ م�ساعد اجل��راح و�أع�ضاء امللحقية
الثقافية ،حاملني علمي اململكة والإم����ارات ،وه��م ي���رددون الأنا�شيد
الوطنية للبلدين ال�شقيقني اللذين تربطهما عالقات قوية ومتينة على
جميع ال�صعد ،ال�سيما يف هذه املرحلة التي ت�شهد تناغماً وان�سجاماً يف
كافة الر�ؤى واملواقف.
اجلدير بالذكر �أن الطلبة ال�سعوديني الدار�سني باجلامعات الإماراتية
يفوق عددهم  3000طالب وطالبة م�سجلني يف امللحقية الثقافية
ال�سعودية يف دبي.

العدد  - 1287الأحد  22ربيع الأول 1439هـ املوافق  10دي�سمرب 2017م

خالل فعاليات املنتدى ال�سنوي الثامن مبركز امللك عبداهلل العاملي

 45مختصًا يناقشون ازدهار الوطن عبر األبحاث
الطبية واالبتكار

حت���ت رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�سمو
الأم�ي�ر خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
عياف وزير احلر�س الوطني ،نظم
مركز امللك عبداهلل العاملي للأبحاث
الطبية «كيمارك» فعاليات «املنتدى
ال�سنوي الثامن للأبحاث الطبية»
حتت �شعار «االزدهار الوطني عرب
الأبحاث الطبية واالبتكار» والذي
يتما�شى مع ر�ؤي��ة اململكة العربية
ال�سعودية  ،2030وذلك يف الفرتة
� 5إىل  7دي�سمرب 2017م ،مبركز
امل����ؤمت���رات بجامعة امل��ل��ك �سعود
بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية يف
الريا�ض ،حيث اجتمع خاللها نخبة
م��ن �أب���رز الباحثني املتخ�ص�صني
ال�ستعرا�ض جتاربهم ور�ؤيتهم حول
�آخر امل�ستجدات البحثية والطبية.
وق��د جمع املنتدى ال��ذي يعقد
يف دورت���ه الثامنة  45باحثاً من
امل�����س ��ؤول�ين واخل��ب�راء وامل��ب��دع�ين
ورواد الأعمال يف املجال البحثي
الطبي من العديد من اجلامعات
ال���ع���امل���ي���ة وم�����راك�����ز الأب����ح����اث

ال��دول��ي��ة امل��رم��وق��ة
وامل������ؤ������س�����������س�����ات
البحثية وامل�س�ؤولني
والباحثني املحليني
ل��ي��ق��دم��وا خال�صة
جتاربهم وخرباتهم
يف ه��ذا املجال من
خالل ع�شر جل�سات
ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��ى م��دى
ث�لاث��ة �أي���ام تخللها
حم��ا���ض��رات مكثفة
ومناق�شات علمية
مع احل�ضور لال�ستفادة من هذه
اجلل�سات ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
�أوراق بحثية عن �آخر امل�ستجدات
يف الأبحاث خالل هذا املنتدى.
و���ش��ه��د امل��ن��ت��دى ح��راك �اً علمياً
وكان قد انطلق بور�شة عمل حتت
عنوان «االنتقال بالفكرة البحثية
وحتويلها �إىل فر�صة عمل» ،ومن
ث��م جل�سات علمية م��رك��زة ح��ول
م�ستقبل الأبحاث يف اليوم الأول
لأعمال املنتدى.

وك���������ان ع����ن����وان
اجلل�سة الأوىل «�أثر
الأب����ح����اث ال��ط��ب��ي��ة
وال����ت����ط����وي����ر ع��ل��ى
ال��رع��اي��ة ال�صحية
واالق��ت�����ص��اد» والتي
ي���ق���دم���ه���ا م���ع���ايل
ال�����دك�����ت�����ور ب���ن���در
ب����ن ع��ب��دامل��ح�����س��ن
القناوي املدير العام
التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية يف وزارة
احل��ر���س الوطني  -مدير جامعة
امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم
ال�صحية ،ومعايل الدكتور ماجد
بن �إبراهيم الفيا�ض امل�شرف العام
التنفيذي على امل�ؤ�س�سة العامة
مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
وم����رك����ز الأب�����ح�����اث ،وال���دك���ت���ور
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن حم��م��د ال�سويلم
نائب الرئي�س للبحوث مبدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وتر�أ�س
اجلل�سة ال��دك��ت��ور �أح��م��د الع�سكر

املدير التنفيذي لـ«كيمارك».
وقد توالت اجلل�سات طيلة �أيام
املنتدى مبناق�شة ع��دة موا�ضيع
�أهمها �أول��وي��ات و �إ�سرتاتيجيات
ومتويل ا لأبحاث الطبية احليوية،
وال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���ص لتطوير
���ش��رك��ات التكنولوجيا احليوية
وال�صيدلة ،كما ناق�شت جل�سات
املنتدى مو�ضوع متويل �شركات
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة ،تلتها
جل�سة تنمية ال�شراكات ،وجل�سة
ب��ع��ن��وان ال�ترخ��ي�����ص وال��ت�����س��وي��ق
وال��ت�����ص��ن��ي��ع ،وب��ح��ث املخت�صون
�أي�������ض���اً م���و����ض���وع ال�������ش���راك���ات
ال�صناعية ا لأكادميية.
وناق�ش املنتدى الثامن للأبحاث
الطبية يف يومه الثالث مو�ضوع
جمع املر�ضى واختيار املوقع وكذلك
املتطلبات التنظيمية وال��ق��وان�ين
لإج��راء التجارب ال�سريرية ،فيما
اختتمت اجلل�سات بجل�سة حتت
ع��ن��وان «ق��اع��دة ب��ي��ان��ات �ضخمة
للتجارب ال�سريرية».

وزير التعليم متحدثًا رئيسًا في حفل «يدان
العالمية» بهونج كونج

ي�شارك وزي��ر التعليم د� .أحمد
العي�سى كمتحدث رئي�س يف حفل
جائزة ي��دان العاملية ،ال��ذي �سيقام
بهوجن كوجن ال�شهر القادم.
و���س��ي��ت��ح��دث وزي���ر التعليم عن
جتربة اململكة العربية ال�سعودية

يف تطوير التعليم ،على �ضوء ر�ؤية
امل��م��ل��ك��ة  ،2030ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
�إلقاء كلمته الرئي�سة يف ندوة حول
«معاجلة فجوة املهارات يف ظل عامل
تقني حديث».
يذكر �أن جائزة يدان العاملية مت

�إن�شا�ؤها عام 2016م؛ بهدف �إيجاد
عامل جديد من خالل التعليم ،وتقدم
اجلائزة يف م�سارين :جائزة يدان
يف �أب��ح��اث التعليم ،وج��ائ��زة ي��دان
يف تطوير التعليم ،ومتنح م�ؤ�س�سة
جائزة يدان امل�شرفة على اجلائزة

كل فائز وعددهم «اثنان» ميدالية
ذهبية ومبلغ مليون وت�سعمائة �ألف
دوالر للفائز �أو ال��ف��ائ��زة ،ومليون
وت�سعمائة �أل���ف دوالر للإ�سهام
يف عمل �أو تطوير بحث علمي يف
جماالت التعليم.

اعتمد مدير اجلامعة الإ�سالمية
د .ح��امت امل��رزوق��ي �إن�����ش��اء وح��دة
ل��ل�ترج��م��ة ت��ت��ب��ع ل��ع��م��ادة ال��ب��ح��ث
العلمي وذلك �ضمن م�شروع تطوير
البحث العلمي وبنيته باجلامعة.
وي�����أت����ي ذل����ك ب���ه���دف ت��رج��م��ة
امل�صادر العلمية اخلا�صة بالعلوم
ال�شرعية والثقافة الإ�سالمية من
اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية،
وكذلك ترجمة عناوين وملخ�صات
وف��ه��ر���س امل�������ص���ادر ل��ل��درا���س��ات
وال��ر���س��ائ��ل وال��وث��ائ��ق العلمية من
اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية.
و�أبانت العمادة �أن امل�شروع ي�أتي
توظيفاً ملقومات اجلامعة التي تكاد
تتميز بها عما �سواها من اجلامعات

ال�����س��ع��ودي��ة ،حيث
مت��ت��ل��ك ك�� ّم��اً ك��ب�يراً
من الكتب والر�سائل
ال��ع��ل��م��ي��ة ،ب��ج��ان��ب
توفر القوى الب�شرية
التي ميكن �أن تقوم
بدور الرتجمة على
�أكمل وج��ه ،م�شرياً
�إىل �أنه تتنوع اللغات
ال���ت���ي ي���ن���ط���ق ب��ه��ا
�أب��ن��ا�ؤه��ا م��ن طالب
املنح لتغطي ع��ددًا
را م��ن اللغات املنطوقة حول
ك��ب�ي ً
العامل.
و�أو�ضحت �أن��ه بهذين املقو َمني
جاءت فكرة �إن�شاء وحدة للرتجمة

ل��ت�����س��ه��م يف ن��ق��ل
ف��ك��ر اجل��ام��ع��ة �إىل
ال�����ع�����امل ك���ل���ه م��ن
خ�لال ترجمة الكم
ال��ك��ب�ير م��ن الكتب
والر�سائل العلمية
التي متثل خال�صة
ف����ك����ر م���ن�������س���وب���ي
اجل������ام������ع������ة م���ن
�أ�ساتذة وطالب.
وذك��������������رت �أن
الوحدة ت�سعى �إىل
ترجمة الوثائق العلمية والر�سمية
والكتب وال��درا���س��ات ذات ال�صلة
ب��ال��ع��ل��وم ال�����ش��رع��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة
و���س��ائ��ر ال��ع��ل��وم الأخ����رى ،بغر�ض

خدمة اجلامعة واملجتمع املحلي
والعاملي .مو�ضحة �أن امل�ستهدفني
م��ن امل�����ش��روع ه��م ال��ب��اح��ث��ون من
داخل اجلامعة ومن خارجها.
وب��ي��ن��ت �أن����ه مت اع��ت��م��اد �آل��ي��ة
التنفيذ التي ب��د�أت ب�إن�شاء نظام
الوحدة ثم �إن�شاء الوحدة نف�سها،
قبل االنتقال �إىل مبا�شرة الأعمال
من خالل ترجمة امل�صادر العلمية
اخل���ا����ص���ة ب���ال���ع���ل���وم ال�����ش��رع��ي��ة
وال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة م��ن اللغة
العربية �إىل اللغة الإجنليزية ،ثم
مرحلة ترجمة عناوين وملخ�صات
وف��ه��ر���س امل�������ص���ادر ل��ل��درا���س��ات
والر�سائل وال��وث��ائ��ق العلمية من
اللغة العربية �إىل الإجنليزية.

وحدة جديدة للترجمة بالجامعة اإلسالمية

جامعة سطام تشارك في مؤتمر أمريكي
للتواصل التعليمي

�شاركت جامعة الأمري �سطام بن
عبدالعزيز ممثلة يف عمادة تقنية
املعلومات والتعليم عن بعد ،يف م�ؤمتر
اجلمعية الأمريكية للتوا�صل التعليمي
والتكنولوجيا  AECT2017والذي
عقد م�ؤخراً بوالية فلوريدا الأمريكية
حت��ت ع��ن��وان «ق��ي��ادة التعليم نحو
التغيري» ،وذل��ك بورقتني علميتني

ع��ن واق���ع التعليم الإل���ك�ت�روين يف
اململكة واجلامعة ،قدمتهما د .تهاين
الد�سيماين �أ�ستاذ تقنيات التعليم
امل�����س��اع��د ووك��ي��ل��ة ال��ع��م��ادة ،حيث
�شرحا واف ًيا
تناولت الورقة الأوىل
ً
لر�ؤية اململكة  2030وخطة وزارة
التعليم واجلامعة لتحقيق الر�ؤية من
خالل جمموعة �أهداف وم�ستهدفات

للتحول الرقمي يف التعليم والتعلم
و�إع�����داد خ��ط��ط وب���رام���ج طموحة
تتوافق م��ع ال��ر�ؤي��ة .بينما ناق�شت
الورقة البحثية الثانية واقع التعليم
الإلكرتوين باململكة وخطة اجلامعة
لتنفيذ برامج تتما�شى مع التوجهات
العاملية املتقدمة للتعليم الإلكرتوين
والإ���س��ه��ام بتحقيق بع�ض �أه���داف

ر�ؤي��ة  2030وذل��ك من خ�لال ربط
�أنظمة �إدارة التعلم باملن�صة ال�سعودية
للم�صادر التعليمية املفتوحة «�شم�س»
واملكتبة الرقمية وت��دري��ب �أع�ضاء
هيئة التدري�س على تطبيق معايري
اجلودة يف التعليم الإلكرتوين وتوفري
جمموعة من الأدوات لهم على نظام
�إدارة التعلم.
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17مشروعًا لتطوير البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية
اعتمد مدير اجلامعة الإ�سالمية
م�شروعا،
د .ح��امت امل��رزوق��ي 17
ً
�ضمن خطة �شاملة لتطوير البحث
العلمي والدرا�سات العليا ابتدا ًء من
العام اجلامعي احل��ايل ،وذل��ك يف
�إطار الربامج التطويرية التي تنفذها
اجلامعة مواكبة لإ�سرتاتيجيات ر�ؤية
اململكة .2030
و�أف���ادت ع��م��ادة البحث العلمي
�أن امل�شروعات التطويرية املعتمدة
تهدف �إىل االرتقاء مب�ستوى البحث
العلمي والر�سائل العلمية ،وكذلك
االرت��ق��اء بربامج الدرا�سات العليا
وتطويرها ،مع توفري البيئة البحثية
املح ّفزة للبحث والإب��داع واالبتكار،
وبناء �شراكات بحثية حملية وعاملية،
بجانب الإ���س��ه��ام ال��ف��اع��ل يف بناء
املعرفة ون�شرها ،وتوجيه البحث
ال��ع��ل��م��ي ل��ي��ت��واف��ق م��ع ال��ت��وج��ه��ات
العاملية واملحلية ومتطلبات التنمية

امل�ستدامة يف اململكة.
وذك��رت العمادة �أن امل�شروعات
ت��ت��وزع على �أرب��ع��ة م�����س��ارات هي:
تطوير البحث العلمي وبنيته ،تعزيز
�إن��ت��اج��ي��ة البحث العلمي ،تطوير
الدرا�سات العليا ،تو�صيف من�صة
النتاج العلمي و�إدارتها ،م�شرية �إىل
�أن تطوير البحث العلمي وبنيته
ي�شتمل ع��ل��ى و���ض��ع خ��ط��ة بحثية

للجامعة ،و�إن�����ش��اء وح���دات بحثية
تخ�ص�صية يف الكليات واملعهد،
وتفعيل ال�شراكات البحثية ،و�إن�شاء
ِّ
املنظمة ل�سيا�سات
وثيقة القواعد
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،و�إن�����ش��اء وح��دة
الرتجمة بعمادة البحث العلمي،
وحفظ امللكية الفكرية ودعم براءات
االخ�ت�راع ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع
تطوير املكتبات و�أوعية املعلومات،

وتقوم العمادة بتمويل وتنفيذ هذه
امل�شروعات.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن درا���س��ة تعزيز
�إنتاجية البحث العلمي ت�شتمل على
ثالثة م�شاريع ه��ي :تطوير جملة
اجلامعة ،وحتفيز البحث العلمي،
ومت��وي��ل الأب��ح��اث .وت��ق��وم العمادة
بتمويل وتنفيذ ه��ذه امل�شروعات،
مبينة �أن م�شاريع تطوير الدرا�سات
العليا تتكون من  6م�شاريع هي:
تطوير القواعد التنفيذية لالئحة
املوحدة للدرا�سات العليا ،وتطوير
َّ
�آل���ي���ات الإ�����ش����راف ال��ع��ل��م��ي على
الر�سائل العلمية وتقوميها ،وتطوير
والتو�سع يف
مو�ضوعات الر�سائل،
ُّ
ال��درا���س��ات العليا ،ودع���م �أب��ح��اث
الطالب ،بالإ�ضافة �إىل تطوير �إدارة
االبتعاث والتدريب ،وتقوم عمادة
البحث العلمي بالتمويل واملتابعة،
وتنفيذ عمادة الدرا�سات العليا.

«المكتبة المتنقلة» تزور كلية العناية الطبية

زارت املكتبة املتنقلة التابعة
ملكتبة امللك عبدالعزيز العامة،
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ،كلية العناية
الطبية بالريا�ض ،وذل��ك �ضمن
الزيارات امليدانية التي تقوم بها
املكتبة �ضمن م�شروع «ق���راءة»،
وك��ان يف ا�ستقبال الوفد الزائر
عميد الكلية ال��دك��ت��ور عبداهلل
البكريي ،ووكيل الكلية الدكتور
ف��ه��د امل��ق��ب��ل ،ال���ل���ذان جت���وال يف
املكتبة و�أبديا �إعجابهما بفكرتها

وحم���ت���واه���ا ووج���ه���ا ���ش��ك��ره��م��ا
للقائمني عليها.
وقد ا�ستفاد من املكتبة املتنقلة
ع��دد كبري م��ن ط�لاب وطالبات
الكلية يف االط�لاع وق��راءة الكتب
يف احلافلة ،كما مت نقل احلافلة
للق�سم الن�سائي لتعم الفائدة
ك��ذل��ك ل��ل��ط��ال��ب��ات ،وروع�����ي يف
قائمة الكتب املتوفرة باحلافلة
�أن تكون ذات �صلة بالعلوم الطبية
التطبيقية.

عودة  100مبتعث للتدريس بجامعة اإلمام الفيصل
ح�ضر �أك�ث�ر م��ن  100ع�ضو هيئة تدري�س
ومبتعث �سعودي م��ن احلا�صلني على درج��ات
الدكتوراه والزمالة واملاج�ستري من اجلامعات
العاملية ،حفل جامعة الإم���ام عبدالرحمن بن
في�صل بالدمام ملبتعثيها اخلريجني؛ لالحتفال مبا
حققوه من �إجنازات خالل فرتة ابتعاثهم واحتفاء
بعودتهم للعمل يف اجلامعة ،حيث ا�ستطاعوا
ا�ستكمال ابتعاثهم العلمي للدرجات املختلفة،
بالإ�ضافة �إىل حتقيقهم عددًا من الإجنازات يف
االمتياز الدرا�سي والأكادميي ،واالمتياز البحثي،
وبراءات االخرتاع ،وامل�شاركات املجتمعية امللهمة
واجلوائز العاملية.
و�ألقى مدير اجلامعة د .عبداهلل الربي�ش كلمة
عرب فيها عن �سعادته الغامرة بعودة �أبناء الوطن
�إىل جامعتهم للم�ساهمة يف حتقيق تطلعاتها
للريادة ،بعد �أن ا�ستحقوا احل�صول على م�ؤهالتهم
العلمية من �أف�ضل �أنظمة التعليم العايل يف العامل
ويف عدد من الدول املتقدمة ،ي�أتي يف مقدمتها
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا،
بالإ�ضافة �إىل دول �أخ��رى مثل �أملانيا ،وكوريا،
وغريها من الدول الأوروبية.
و�أو����ض���ح د .ال��رب��ي�����ش �أن مبتعثي اجلامعة
من ال�سعوديني وال��ذي��ن يتوقع تخرجهم خالل

ال�سنوات القليلة القادمة ميثلون حوايل 50%
من �إجمايل عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والذي
�سيحقق للجامعة -ب�إذن اهلل -التحول �إىل م�ستوى
�أعلى وبخا�صة �أن جميع املبتعثني قد ابتعثوا �إىل
جامعات رائ���دة ويف تخ�ص�صات حم��ددة تتفق
واحتياج املرحلة احلالية والقادمة كما قدم د.
الربي�ش ر�سائل التهنئة للمبتعثني العائدين ،وكرم
املبتعثني املميزين.
و �أ�شار عميد عمادة الدرا�سات العليا د.
عبدالرحمن املهو�س �إىل م��ا تهي�أ للجامعة

حتقيقه ب�����س��واع��د من�سوبيها املبتعثني من
امتياز يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية ،ثم
�أل��ق��ت د .مو�ضي اجل��ام��ع� ،إح���دى مبتعثات
اجلامعة ،كلمة �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد
وامل��ب��ت��ع��ث�ين ال��ع��ائ��دي��ن ،ح��ي��ث �أث��ن��ت ع��ل��ى ما
قدمته اجلامعة للمبتعثني قبل و �أثناء وبعد
ف�ترة ابتعاثهم ،م��ن ب��رام��ج تهيئة وتوجيه،
ودعم مايل ومعنوي �أثناء درا�ستهم ،وتقدير
ل�لاجن��ازات التي حققوها ،وم��ن ث��م احتفاء
اجلامعة بعودتهم للعمل فيها.

جامعات سعودية
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آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

تجربة الفصل الدراسي
المقلوب
ظهرت خالل العقدين الأخريين عدة �أفكار واجتاهات ونظريات
وا�سرتاتيجيات تدعو للخروج من االإط��ار التقليدي للتعليم «�أح��ادي
االجتاه» الذي يقوم فيه املحا�ضر بتلقني الطالب الدرو�س ويقومون هم
باال�ستماع �إليه وا�ستيعاب توجيهاته فقط ،وقد �سعى �أحد الأكادمييني
الكوريني لتطبيق �إحدى تلك الإ�سرتاتيجيات وهي «الف�صل الدرا�سي
املقلوب» تطبيقاً عملياً �إبداعياً.
«تاي يوج يل» �أكادميي كوري ير�أ�س مركز التميز يف التعليم والتعلم
بجامعة معهد كوريا املتقدم للعلوم والتقنية «كاي�ست» بكوريا اجلنوبية،
تبنى فكرة «الف�صل الدرا�سي املقلوب» التي تعتمد على امل�شاركة
ومناق�شة الأفكار بني الطالب �أنف�سهم بدالً من اجللو�س يف حما�ضرات
�أحادية االجت��اه ،وي�شاهد الطالب الدرو�س عرب الإنرتنت يف املنزل،
ثم ي�أتون �إىل الف�صول الدرا�سية ملناق�شة الأفكار ،والعمل على حل
امل�شكالت يف جمموعات �صغرية.
يرف�ض «يل» املحا�ضرات التقليدية ويراها تقمع الطالب ،بينما يقوم
مفهوم �أو «فل�سفة تاي» ب�أن ال يبقى الطالب متلقياً �سلبياً ،وحتمل ر�ؤيته
جتاه ما يجب �أن يقوم به الأكادمييون واملعلمون يف املحا�ضرات ،يف �أنهم
ي�ستطيعون القيام ب�أي �شيء عدا �أن يحا�ضروا ،و�أن دورهم ينح�صر
يف التوجيه والتحفيز وامل�ساعدة وتي�سري التفاعل فقط ،بينما حقيقة
التعلم حتدث بني الطالب �أنف�سهم ،وي�سمي «يل» هذه املمار�سة «اجليل
الثالث من التعليم» ،وذلك ملا يحدثه من تفاعل وحيوية بل يراه طريقاً
لإثارة الإبداع والعمل اجلماعي ،وتفتق ذهن الطالب بالأ�سئلة والتفكري
النقدي.
جامعة «كاي�ست» تبنت هذا املفهوم وطبقت «فل�سفة تاي» مما جعلها
رائدة يف حركة الف�صل الدرا�سي املقلوب يف عامني فقط ،حيث ازداد
عدد الف�صول التجريبية من  3عام � ،2012إىل نحو  60ف�صال عام
 ،2014وي�أمل يل �أن يكون عام  2017قد و�صل عدد الف�صول 800
ف�صل درا�سي� ،أي  30٪من �إجمايل ف�صول «كاي�ست».
ولعل جتربة جامعة «كاي�ست» ت�ستحق الت�أمل ،فقد كانت �سباقة يف
تبني منط التحول الثقايف الذي اعتمدته احلكومة الكورية لإ�صالح
اجلامعات واملناف�سة العاملية ،ويعود ذلك لعام  ،2006حني مت اختيار
نام بيو �سوه «مهند�س ميكانيكي �أمريكي كوري مبعهد ما�سات�شو�ست�س
رئي�سا للجامعة ،وما رافقه من توظيف الكثري من �أع�ضاء
للتكنولوجيا»
ً
هيئة التدري�س ال�شباب ،الذين جلبوا بدورهم املنح البحثية ،حتى �صعد
ترتيب «كاي�ست» عال ًيا لدى ت�صنيفها بوا�سطة التاميز للتعليم العايل
بني جامعات العامل ،من ترتيب � 198إىل ترتيب  69بعد ثالث �سنوات.
وعجل «�سوه» ب�إطالق برنامج جيل التعليم الثالث ،الذي قلب الف�صل
الدرا�سي ر� ًأ�سا على عقب ،ويقدر �أن نحو  30٪من جمموع طالب
«كاي�ست» تلقوا كور�سات ح�سب نهج التعليم الثالث ،وجاءت درجاتهم يف
االمتحانات ال تقل جودة عن �أمثالهم يف الف�صول الدرا�سية التقليدية،
لكن الأكرث �أهمية بالن�سبة �إىل «تاي �إيوج» هي الفوائد غري امللمو�سة.
و�شرعت اجلامعات الأخرى حتذو حذو «كاي�ست» ،فجامعة �سيول
الوطنية� ،إح��دى �أك�ثر م�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث املرموقة
بكوريا اجلنوبية� ،أدخلت �أول الف�صول املقلوبة هذا العام ،فيما تراقب
اجلامعات مبختلف �أنحاء �آ�سيا «كاي�ست» ،ووفقاً لت�صنيف اجلامعات
ال�سنوي ال��ذي تن�شره م�ؤ�س�سة كواكاريل �سيموندز الربيطانية ،تعد
«كاي�ست» الآن ،ثاين �أف�ضل جامعة يف �آ�سيا.
ما تقوله التجربة �أع�لاه �أن فر�صة االنطالق من ح�صار الو�سائل
التقليدية مفتوحه ،وذل��ك با�ستثمار الإمكانات وال��ق��درات املتاحة
خا�صة يف ف�ضاءات تقنيات التوا�صل االجتماعي ،وهي �ساحة خ�صبة
لإطالق طاقات ال�شباب يف التعلم وتطوير املهارات بطريقة تتوافق مع
اهتماماتهم.
makinzyadel@ksu.edu.sa

ابتكار بطاقة ذكية في جامعة الطائف
ح�صدت �أكادميية بجامعة الطائف �شهادة ابتكار منتج �صناعي من
مكتب الرباءات ال�سعودي البتكارها بطاقة ذكية ت�ساعد على التحقق من
بيانات حاملها با�ستخدام املقايي�س احليوية.
و�أو�ضحت عميدة الدرا�سات اجلامعية باجلامعة الدكتورة �سارة العتيبي
�أن الهدف من االبتكار التحقق املبا�شر من حاملها با�ستخدام املقايي�س
احليوية ،مقارنة مع معلومات �صاحب البطاقة املحفوظة يف الذاكرة ،وربطها
بطريقة ت�ضمن الأمان واخل�صو�صية العالية ،و�سهولة اال�ستخدام للجميع
باختالف احتياجاتهم ،منوهة �إىل �أن مهمة االخرتاع �إيجاد و�سيلة ذكية
ت�ساعد يف عملية ربط وتكامل جميع �أدوات التحقق من هوية الأ�شخا�ص،
�سواء يف اخلدمات الإلكرتونية واحلكومية ،وال�صحية ،والبنكية ،وغريها
من اخلدمات بطريقة ت�ضمن الأمان واخل�صو�صية العالية ،وكذلك �سهولة
اال�ستخدام جلميع امل�ستخدمني باختالف احتياجاتهم.
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التفكير النقدي
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وقت فراغك سر إبداعك
يعزو العديد من اخلرباء واملتخ�ص�صني �سبب
قلة الإبداع يف الع�صر الراهن �إىل غياب �أوقات
الفراغ ،نتيجة الطفرة التكنولوجية والإلكرتونية
وانت�شار و�سائل االت�صاالت والهواتف الذكية
وان�شغال عقولنا وتفكرينا بها ط��وال الوقت،
حيث �أ�صبحت ت�ستحوذ على جل �أوقاتنا ومتلأ
�أي وقت فراغ يف حياتنا ،وال ندعها �أو ن�سرتيح
من �سيطرتها �سوى يف تلك ال�سويعات التي يطغى
فيها علينا العن�صر الإن�ساين ونذهب لن�سرتيح،
لنعيد �شحن �أج�سامنا وعقولنا من جديد لننام!
من املفرت�ض �أن حت�صل عقولنا و�أذهاننا على
�أوقات فراغ ت�سرتيح فيها وتقوم بربط النقاط
والأف��ك��ار بع�ضها البع�ض باعتبار ذل��ك ج��زءاً
�أ�سا�سياً من العملية الإبداعية ،يقول �ستيف جوبز
«الإبداع هو جمرد ربط للأ�شياء»� ،أي يف حلظة
�صفاء لذهنك وت�أمل ملا حولك قد ت�صلك �إجابة
ل�س�ؤال ما �أو حل مل�شكلة �أيقظتك ليال عديدة،
تلك اللحظة التي ت�أتيك عند اال�ستحمام ويعلو
�صوتك فيها «�آهاا» ،هي حلظة ال تقدر بثمن هي
العا�صفة املثالية لفكرة مثالية ،فدماغك ال يكون
ً
ن�شاطا عندما تركز يف عملك
يف حالته الأكرث
�أو �أداء مهمة ،بل �أظهرت الدرا�سات �أن دماغك
ً
ن�شاطا عندما ترتك مقوده وتدعه
يكون �أك�ثر
يجول يف الأرجاء بال حواجز �أو قيود.
بالطريقة التي نتعامل بها مع �أجهزتنا اليوم،

الإبداع جمرد ربط للأ�شياء ،ويف حلظة
�صفاء ذهني �أو ت�أمل قد ت�صلك �إجابة
ل�س�ؤال ما �أو حل مل�شكلة �أيقظتك ليال
عديدة!
�ستيف جوبز
«2011 - 1955م» خمرتع ورائد �أعمال
وامل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة
�آبل.

ن�ستخدمها يف املجال�س وعند انتظار الطابور
وحتى يف دورات املياه ،ف�إننا ال ن�سمح لأنف�سنا
باحل�صول على تلك اللحظة من االنقطاع التي
تت�صل فيها النقط وتتكون فيها الأف��ك��ار ،يف
كثري من الأحيان نعتقد �أن بابتعادنا عن املكاتب
اً
قليل يف اخل���ارج فنحن هنا ن�أخذ
والتم�شي
ً
ق�سطا من الراحة ،ولكن احلقيقة �أننا نق�ضي
ذل��ك ال��وق��ت حم��دق�ين يف �شا�شات هواتفنا،
متجولني يف �أنحاء الفي�سبوك �أو بني تغريدات
تويرت ،نتحدث على وات�ساب �أو نتابع الأخبار �أو
غريها.
لهذا البد �أن تعقد العزم وتت�أكد من ح�صول

دم��اغ��ك ع��ل��ى بع�ض امل�����س��اح��ة ل��ت��ت��ج��ول فيها
وتربط النقط وتكون الأفكار بعيدًا عن �صخب
وخ�صو�صا بالن�سبة لأولئك الذين
التكنولوجيا،
ً
يعملون يف جماالت تتطلب الإبداع.
ن��ح��ن ب��ح��اج��ة �إىل �أن ن��ك��ون م��درك�ين مبا
يحيطنا ،ن��درك ال��ع��ادات التي ال نعرف �أنها
فينا ،وهي باملنا�سبة كثرية ،على �سبيل املثال ال
احل�صر ،اللعب يف هواتفنا مبا�شرة قبل خلودنا
للنوم والتحقق منها �أول �شيء يف ال�صباح قبل
القيام من ال�سرير! نحن بحاجة لندع بع�ض
الوقت لأنف�سنا ال لهواتفنا ،لعقولنا حتى تبتكر
وتبدع.

«التدوين» أفضل نصيحة للفهم والتركيز
واالستيعاب

فكر خارج
الصندوق
لو كان هناك ن�صيحة واح��دة ُمر ّكزة لأجل
�أق�صى ا�ستفادة من �أي كتاب تطالعه عيناك
�أو �أي مقال تقر�أه �أو �أي جمال معني �أحببت
وتر�سخ �أفكاره يف عقلك وتزرعها
�أن تتعمق به
ّ
ب�شكل حديدي يف ق�شرتك املخ ّية؛ ف�إن الن�صيحة
الذهب ّية القادرة على حتقيق كل ذلك و�أكرث هي
التدوين والكتابة!
نعم ،فالكتابة �ضمن املجال الذي تريده �أو
التدوين ع��ن كتاب ق��ر�أت��ه �سيزرع فكرته يف
ر�أ�سك ب�شكل �صلب ،لن تن�ساه بعدها حتى لو
�أردت ذلك!
الأمر لي�س �صعباً �أبداً بل �سهل ويزداد �سهولة
�أي�ضاً ،خ�صو�صاً يف هذا الع�صر ،ع�صر مواقع
التوا�صل االجتماعي ومواقع التدوين املختلفة
بكل �أ�شكالها ،و�إن مل ت�ستطع ا�ستخدامها،
فهناك العديد من الأماكن الأخ��رى للتدوين،
�سوا ًء على ورقة �ضمن �أحد دفاترك القدمية
املُهملة� ،أو على �أي مكان تريد ،املهم هو �أن
تد ّون!
لكن رج���ا ًء �إن ك��ان��ت تدويناتك �ستقت�صر
على تلك التي تتحدث عن فراق الأحبة وغدر
الأ���ص��ح��اب� ،أو ع��ن تلك التي خانها زوجها
فتحولت من �أنثى �إىل مالك �صعب االمتالك،

�أو ذل��ك الرجل الذي
ع�����ان�����ى م������ن ف��ت�رة
ُمراهقة مت�أخرة ففقد
نف�سه ع��ل��ى ر�صيف
ن�����س��ي��ان م���ن ت��رك��ت��ه
خلف ق�ضبان الذاكرة،
فرجا ًء �أال تد ّون ،رجا ًء
�أن تُخرج هذه الفكرة
من ر�أ�سك حاالً!
لن ينه�ض ال�شباب
العربي بالإحباطات
ال�سابقة التي �ستزيد
من جحيم حياته جحيماً �آخ��ر ،بل �سينه�ض
ب�شيئني ال ثالث لهما؛ �أوالً الأخالق احلقيق ّية
ولي�س ال�شكل ّية ،وثان ّياً العلم والقلم!
ال��ع��ل��م وال��ق��ل��م ،ال��ع��ل��م امل�����س��ط��ور ،الأف��ك��ار
املكتوبة ،اجلواهر والقيم املُد ّونة والهادفة نحو
التغري هي التي �ستفتح الباب على م�صراعيه
نحو التنوير.
حتماً القراءة مهمة كونها �ستن�ضجك فكر ّياً
وتزيد من حجم م�صطلحاتك اللغوية وفهمك
مل��ا يجري م��ن ح��ول��ك ،لكن ال��ت��دوي��ن �سري ّكز
تلك الأفكار لأق�صى حد ،بالإ�ضافة مل�ساهمته
بالت�أثري �ضمن الو�سط املحيط ب��ك �أي�ضاً،
خ�صو�صاً الو�سط ال�شبابي �إن كنتَ كاتباً �شاباً

صورة نقدية

أجمل تعليق
رمبا من ترغب بالتخل�ص منه هو �سبب اتّزانك،
ال تغدر بالآخرين لكي ال تتف�أج�أ بال�سقوط.
حممد �إبراهيم

و�إن ِ
كنت مد ّونة �صغرية ال�سن!
ال تلق باالً ملا يد ّونه الكتّاب العجزة الذين ال
ّ
الك�شافة
يتوقفون عن احلديث عن ذكرياتهم يف
�أو عن تاريخ حتفة قدمية يف مدينتهم ال يعب�أ
�أحد بها�،أو �أي �شيء �آخر غري مهم ال يُ�سمن
وال يُغني من جوع ،بل اقر�أ ودون يف الأخالق
وال��ن��ج��اح��ات وال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف وال��ث��ق��اف��ات
وحتقيق الأهداف والطموحات.
«م��ن املَ��ح�برة �إىل املَ��ق�برة» اِت��خ��ذ م��ن هذه
العبارة �شعاراً رئي�س ّياً لك يف احلياة ،و�إن مل
ت�ستطع ف�شعاراً فرع ّياً ،لكن �إي��اك �أن تخرج
من هذه احلياة دون �أن يَ�سمع �أحد لك �أو يقر�أ
حتى ،فالطريق نحو التنوير والتحقيق النجاح
يبد�أ حتماً بالأخالق والقلم.

سيـــن
وجيم

هل توجد أفكار لمشروعات شبابية
ال تتجاوز تكلفتها  2000ريال؟
يعاين قطاع كبري من ال�شباب وال�شابات من البطالة ،ويبحثون
عن فكرة ت�أ�سي�س م�شروع خا�ص ميكنهم من حتقيق اال�ستقالل
املايل ،وهناك �أفكار عديدة مل�شروعات �صغرية جديدة و ُمبتكرة وال
يتجاوز ر�أ�س مال البدء فيها مبلغ  2000ريال ،بل يقل ،وال حتتاج
ملكان خا�ص.
 جم�سمات من الفوم املل َّون :الفوم املل ّون �سميك وقابل للت�شكيل،وي�س ُهل ت�صنيع جم�سمات لأ�شكال ديكور كرتونية وترفيهية للأطفال
يف حفالت املدار�س ،و ُكل ما حتتاجه �أدوات ق�ص ول�صق و�أل��واح
الفوم ،ولن حتتاج لأكرث من  500ريال للبدء ب�صنع �أول ت�شكيلة
مجُ �سمات.
 �أ�شكال الـ  :Bookmarkميكنك ت�صنيع  Bookmarkمنالورق املُقوى ،و�ألواح الفوم على هيئة حيوانات� ،أو ب�أقم�شة اجلوخ �أو
الكورو�شيه ودبابي�س تثبيت الأوراق املعدنية ب�شكل ع�صري و�شبابي،
والرتويج لها من خالل �صفحة م�شروعك على في�سبوك و�إن�ستجرام.
 طابعة  :3Dميكنك �شراء طابعة بتقنية  3Dلطباعة جم�سماتلأغرا�ض الدعاية والإعالن ،وم�شاريع التخرج ،والعالمات التجارية
املُج�سمة ،على �أن يكون الطلب على الإن�ترن��ت من خ�لال املوقع
الإلكرتوين للم�شروع� ،أ ّما بالن�سبة للتكلفة فهي  2000ريال تقريبا.
 الطباعة على �ألواح ال�شوكوالته :يف ظل االهتمام بكل ما هوجديد وع�صري يف جتهيز املنا�سبات واالحتفاالت ،ميكنك ابتكار
طرق حديثة يف تقدمي ال�شوكوالته ،عرب طباعة الأ�شكال واحلروف
على مكعبات ال�شوكوالته ،بوا�سطة ورق خا�ص.
 كتيب ُمل�صقات بال�ستيكية :يف�ضل عدد من الطالب والطالباتمبل�صقات �أنيقة ال�شكل ،فلماذا ال ت�ستغل
تزيني دفاترهم الدرا�سية ُ
هذا ال��رواج للأمر يف طباعة دفرت لل ُمل�صقات البال�ستيكة عرب
جتميع � 500أيقون�/شكل ُمل�صق مل ّون ،والرتويج لها عرب �صفحات
التوا�صل االجتماعي.
 �صناعة املعجنات واملُقرم�شات يف امل��ن��زل :ميكنك �إط�لاقم�شروع منزيل يف �صناعة املعجنات واملقرم�شات بالتعاون مع �إحدى
حمارمك ،كل ما حتتاجه كبداية مبلغ  1000ريال ل�شراء عبوات
و�أكيا�س تغليف وخامات ل�صناعة املعجنات كالدقيق وما �إىل ذلك.
 متجر �إل��ك�تروين لبيع الكتب املُ�ستعملة :يمُ كنك ا�ستغاللحميطك اجلامعي و�شراء الكتب القدمية املُ�ستعملة من الأماكن
املُخ�ص�صة لبيعها ،ثم �إن�شاء متجر �إلكرتوين ،وعر�ض الكتب عليه.
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االلتزام بتعاليم الدين أفضل وسيلة للضبط
االجتماعي
�أثبتت درا���س��ة بعنوان «ال�ضبط
االجتماعي يف الأ���س��رة ال�سعودية
من خالل تعاليم الدين الإ�سالمي
وعالقته بتما�سكها من وجهة نظر
ط�لاب وطالبات املرحلة الثانوية»
�أن االلتزام بتعاليم الدين الإ�سالمي
وامل��ح��اف��ظ��ة عليها ه��ي الو�سيلة
الأف�ضل والأجن��ع يف �ضبط �أف��راد
الأ�سرة ال�سعودية اجتماعياً واحلد
من ال�سلوكيات ال�سلبية.
ال���درا����س���ة �أع����ده����ا خ���ال���د بن
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��امل وت��ق��دم بها
جلامعة الأزه��ر كلية الرتبية ق�سم
�أ�صول الرتبية للح�صول على درجة
ال��دك��ت��وراه ،و�أ���ش��رف عليها كل من
�أ .د .عمر ه��ا���ش��م� ،أ .د .حممد
عبدال�سميع عثمان.
ال���درا����س���ة �أو����ض���ح���ت �أه��م��ي��ة
ال�ضبط االجتماعي يف املجتمع و�أن
ال�ضوابط تختلف من جمتمع �إىل
�آخر و�أن االنحراف ين�ش�أ يف حالة
ف�شل ال�ضوابط االجتماعية وبيان
�أهمية الرتبية يف حتقيق ال�ضبط
االجتماعي للأفراد.
وتكمن م�شكلة الدرا�سة يف �أن
املجتمع ال�سعودي خ�لال العقود
الثالثة الأخ�يرة ط��ر�أت عليه بع�ض

التغريات يف اجلانب االقت�صادي
واالج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف وتفاعلت
الأ�سرة ال�سعودية مع هذه التغريات
مم��ا �أف�����ض��ى �إىل وج����ود ن���وع من
ال�����ص��راع ال���ذي �أث���ر ع��ل��ى الن�سق
القيمي يف املجتمع و�أحدث خلخلة
يف ال�ضبط داخل الأ�سرة و�ضعفت
الرقابة الأ�سرية ،مما �أوجد حاجة
لدرا�سة ال�ضبط داخل الأ�سرة ونوع
التما�سك الذي تعي�شه.
لفتت الدرا�سة �إىل وجود فجوة
بني واقع ال�ضبط غري الر�سمي الذي
يتم داخل الأ�سرة وال�ضبط الر�سمي
ال���ذي ت��ق��رره اجل��ه��ات الر�سمية،
ووجود تذبذب يف عمليات ال�ضبط
االجتماعي داخ��ل الأ�سرة رغم �أن

ال�ضوابط م�ستندة �إىل تعاليم الدين،
و�أن ال�ضبط االجتماعي الديني يف
الأ�سرة ال�سعودية يتميز بقوته حيث
بلغ الوزن الن�سبي له .81.4
ك��م��ا ت��ب�ين �أن تقبل الأب���ن���اء يف
الأ�����س����رة ال�����س��ع��ودي��ة م���ن ط�لاب
وطالبات املرحلة الثانوية العامة
لأ�ساليب ال�ضبط االجتماعي التي
ت�ستخدمها �أ�سرهم ل�ضبط �سلوكهم
هو فوق املتو�سط ،مع وجود عوامل
ت�ؤثر على تقبل الأبناء �سلباً لأ�ساليب
ال�ضبط يف �أ�سرهم كتنوع و�سائل
الإعالم املختلفة وما تبثه من مواد
خمتلفة.
وك�شفت ال��درا���س��ة �أن الأ���س��رة
ال�سعودية ت�ستخدم جمموعة من

�أ�ساليب ال�ضبط االجتماعي ل�ضبط
�سلوك �أبنائها �إال �أن هذه الأ�ساليب
ج��اءت متفاوتة يف الأهمية ح�سب
اال�ستخدام من �أ�سرة �إىل �أ�سرة ،مع
وجود تقبل لدى الطالبات �أقوى من
الطالب للأ�ساليب التي ت�ستخدمها
�أ�سرهم ل�ضبط �سلوكهم.
وب��ع��د ع��ر���ض ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة
مت ا�ستعرا�ض ر�ؤي���ة ا�ست�شراقية
لل�ضبط االج��ت��م��اع��ي والتما�سك
يف الأ�سرة ا�شتملت على م�ستقبل
ع��م��ل��ي��ات ال�����ض��ب��ط االج��ت��م��اع��ي
وال��ت��م��ا���س��ك الأ�����س����ري وت�����ص��ور
م��ق�ترح لتوجيه عمليات ال�ضبط
االج��ت��م��اع��ي والتما�سك الأ���س��ري
ت�ضمن الأ�س�س واملنطلقات التي
ت ��ؤدي �إىل توجيه ال�ضبط ،ليكون
ن�سقاً فاع ً
ال يف الأ�سرة واملجتمع مع
و�ضع الت�صور امل�ستقبلي لل�ضبط
والتما�سك يف الأ�سرة ليكون عوناً
للأجهزة الر�سمية وغري الر�سمية
يف حت��ق��ي��ق ال�����ض��ب��ط االج��ت��م��اع��ي
وال��ت��م��ا���س��ك يف الأ����س���رة ،و�أخ�ي�راً
اق�ترح��ت ال��درا���س��ة �إج����راء مزيد
من البحوث والدرا�سات يف جمال
ال�ضبط االجتماعي والتما�سك يف
الأ�سرة.

وجود الخدم سبب انتشار الكسل واالتكالية
لدى األطفال
خل�صت درا�سة اجتماعية �إىل �أن
زي��ادة دخل الفرد ال�سعودي وخروج
امل���ر�أة للعمل والدرا�سة �ساهما يف
زيادة الإقبال على ا�ستقدام اخلدم،
و�أن وجود اخلدم �ضمن بنية الأ�سرة
ال�سعودية �ساهم يف ت��ع��ود �أف���راد
الأ�سرة ال�سعودية وخا�صة الأطفال
على الك�سل واالتكالية.
الدرا�سة حملت عنوان «�أثر اخلدم
على الأ���س��رة ال�سعودية» �أعدتها
الباحثة نورة بنت �إبراهيم العيدان
وت��ق��دم��ت ب��ه��ا لق�سم ال��درا���س��ات
االجتماعية بكلية الآداب جامعة
امللك �سعود لنيل درجة املاج�ستري.
تناولت ال��درا���س��ة ه��ذه الق�ضية
يف خم�سة ف�صول ،الأول املعاجلة
النظرية واملنهجية للدرا�سة ،وفيها مت
حتديد مو�ضوع البحث وهو �أثر اخلدم
على الأ�سرة ال�سعودية والغر�ض من
معرفة حجم ه��ذه الظاهرة ومدى
ت�أثريها على الأ�سرة ال�سعودية ،ثم
تناول املفاهيم الأ�سا�سية للدرا�سة
وتعريفها وهي الطفرة االقت�صادية،
العدوى االجتماعية ،اخلدم ،الرتابط
الأ�����س����ري ،ث���م ع��ر���ض ال��ن��ظ��ري��ات
والدرا�سات ال�سابقة ،ومنها نظرية

اب��ن خ��ل��دون يف ال�ت�رف ث��م درا���س��ة
للرميحي تناول فيها العمالة الوافدة،
ودرا�سة لغنيمة املهيني عن الأ�سرة،
�إ�ضافة لدرا�ستني ترتبطان ارتباطاً
م��ب��ا���ش��راً ب��امل��و���ض��وع ،وه��ي درا���س��ة
جهينة العي�سى ح��ول �آث��ار العمالة
الأجنبية على الأ�سرة يف الت�أثريات
االجتماعية للمربية الأجنبية على
الأ���س��رة يف املجتمعات اخلليجية،
والثانية ر�سالة ماج�ستري للأخ�صائي
النف�سي ع�صام عبداجلواد ،تناول
فيها الآثار النف�سية التي يعاين منها
�أب��ن��اء دول��ة الإم����ارات نتيجة وجود
اخل��ادم��ات الأج��ن��ب��ي��ات ،ويف نهاية
الف�صل مت عر�ض فرو�ض الدرا�سة

�أف��ادت درا�سة م�سحية جديدة
�أجرتها �شركة «ما�سرت كارد»� ،أن
 %46م��ن ال�سعوديني يف�ضلون
ال��ت�����س��وق م���ن خ��ل�ال االن�ت�رن���ت
وخ�صو�صا ا لأ�شخا�ص من الفئة
ً
العمرية بني  18حتى  24عاماً.
وقد �أو�ضح اخلرباء �أن نفقات
ال�سعوديني تذهب ملواقع حتميل
املو�سيقى وبرجميات الكمبيوتر
ب��ن�����س��ب��ة  ،%57وح����وايل %50

نفقات على حجز تذاكر الطريان،
و� %48إنفاق على ا لألعاب.
جدير بالذكر �أن ا لإنفاق على
حجز ت��ذاك��ر ال��ط�يران ق��د تفوق
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ن��ف��ق��ات ب�����ص��ورة
م��ط��ل��ق��ة م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ،يف
ح��ي�ن �أن ا لأ����ش���خ���ا����ص ال���ذي���ن
�شملهم امل�سح قد �صرحوا �أنهم
يزورون مواقع بيع ال�سلع الراقية
والفاخرة � ً
أي�ضا.

واملنهج املتبع وعينة و�أداة الدرا�سة.
يف الف�صل الثاين مت تناول املجتمع
ال�سعودي واخل��دم البعد التاريخي،
ومت حتديد تاريخ وج��ود اخل��دم يف
الأ�سرة ال�سعودية على ثالث مراحل،
وهي مرحلة ما قبل البرتول ،مرحلة
م��ا بعد ال��ب�ترول ،مرحلة الطفرة
االق��ت�����ص��ادي��ة اب��ت��دا ًء ب��وج��ود ال��رق
وانتهاء با�ستقدام اخلدم من الدول
املختلفة.
الف�صل الثالث كان بعنوان العوامل
االجتماعية ال�ستقدام اخلدم ،وهذه
ال��ع��وام��ل ه��ي ال��ع��ام��ل االقت�صادي
وال��ث��ق��ايف وال��دمي��غ��رايف وال�سيا�سة
التخطيطية ،وهذه العوامل تتفاعل

م��ع بع�ضها فت�ؤثر يف انت�شار هذه
ال��ظ��اه��رة .وحت���ت ع��ن��وان النتائج
والتحاليل مت��ت الإ���ش��ارة �إىل �أه��م
نتائج البحث والتو�صيات ،كما مت
حتديد الآثار االجتماعية للخدم على
الأ�سرة ال�سعودية والتي �شملت الأثر
على الرتابط الأ�سري وعلى التن�شئة
االجتماعية ،ومت ا�ستخال�ص �أن زيادة
دخل الفرد ال�سعودي وخروج املر�أة
للعمل وال��درا���س��ة �ساهما يف زي��ادة
الإقبال على ا�ستقدام اخل��دم لدى
ن�سبة كبرية من الأ�سر ال�سعودية ،و�أن
وج��ود اخل��دم �ساهم ب�شكل مبا�شر
و�أ���س��ا���س��ي يف تعلم �أف����راد الأ���س��رة
وخا�صة الأطفال االتكالية.

 %46من السعوديين يتسوقون عبر اإلنترنت

دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
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كلمات بيضاء
في اإلدارة والتربية والمجتمع
د .حممد حممد احلربي
جمع امل�ؤلف الدكتور حممد
احل����رب����ي ،احل���ا����ص���ل ع��ل��ى
الدكتوراه يف الفل�سفة و�أ�ستاذ
الإدارة الرتبوية يف جامعة
امللك �سعود ،يف هذا الكتاب
باقة من مقاالته املتخ�ص�صة
يبلغ ع��دده��ا م��ائ��ة وع�شر
مقاالت ،كانت قد ن�شرت
يف ���ص��ح��ي��ف��ة ع���ك���اظ،
وتناول من خاللها عدداً
م��ن ال��ق�����ض��اي��ا الإداري�����ة
وال�ترب��وي��ة واملجتمعية
والتنمية الذاتية.

مرجع ال غنى عنه
يف مقال بعنوان «القيادة الرتبوية والتخطيط للتقنية» ،وهو
ا�سم كتاب للم�ؤلف «�أنتوين بيت�شانو» تناول د .احلربي مو�ضوع
التقنية وا�ستخداماتها يف الإدارة الرتبوية ،وقدم تعري ًفا لهذا
الكتاب الذي يعده مرج ًعا ال غنى عنه للقادة الرتبويني.
البديل الثالث
ويف مقالة �أخرى تناول �إحدى حلقات �سل�سلة كتب تطوير الذات
لـ«ا�ستيفن ك��ويف» ،وهو كتاب «البديل الثالث» الذي يركز على
معاجلة ال�صراعات التي تواجه الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملجتمعات،
ويبد�أ الكتاب باحلديث عن نقطة التحول؛ حيث يو�ضح �أن احلياة
مليئة بامل�شاكل ،و�أن احلل يكمن يف �إحداث تغيريات يف طريقة
تفكرينا.
خطة التغيري
وكتب يف مقالة «قيادة التغيري الإداري» عن خطة �إدارة التغيري
لـ«جون كوتر» من جامعة هارفارد ذات الثماين خطوات ،وهي:
�إقناع العاملني ب�أهمية التغيري ،التحالف معهم ،حتديد ر�ؤية
�إ�سرتاتيجية للمنظمة ،ن�شر ثقافة التغيري ،التدريب على تنفيذ
اخلطط الإجرائية ،عدم ا�ستعجال النتائج ،توظيف الإجنازات،
و�أخرياً تر�سيخ ثقافة ا�ستمرار التغيري بني العاملني.
تعليم متنقل
ويف مقالة «التعليم املتنقل» تناول مو�ضوع التقنية احلديثة،
وتوظيفها خلدمة عمليات التعليم والتعلم ،حيث ظهر يف ال�سنوات
الأخ�يرة مفهوم حديث للتعليم� ،أطلق عليه «التعليم املتنقل»،
وانت�شر ا�ستخدامه ب�شكل كبري خا�صة بني ِ
فئات ال�شباب.
جنون العظمة
ويف مو�ضوع بعنوان «جنون َ
العظمة» ذكر �آراء ا�ست�شاريي الطب
َ
العظمة يف �أي مرحلة
النف�سي �أن ال�شخ�ص قد ي�صاب بجنون
عمرية ،ومهما كانت مكانته العلمية �أو االجتماعية؛ نتيجة ملبالغته
يف تقدير قدراته ،وهذا ما ميكن �أن يقوده للقيام ب�أعمال غري
عاقلة نتيجة عدم التكيف مع حميطه االجتماعي.
اختيار التخ�ص�ص
ويف مقالة «كيف تختار تخ�ص�صك» �أورد ن�صائح لطلبة الثانوية
العامة عن رحلة البحث عن فر�ص الدرا�سة اجلامعية ،حيث ي�شري
اخلرباء �أن هناك عوام َل �أ�سا�سية يجب مراعاتها عند اختيار
التخ�ص�ص اجلامعي كالرغبة وامليول؛ فكلما توافقت القدرات
ال�شخ�صية مع التخ�ص�ص كانت ن�سبة التكيف واال�ستمتاع بالتعلم
�أك َ
رث.
الإدارة باملرح
ويف مقالة «الإدارة باملرح» حتدث عن كتاب «الإدارة باملرح»
مل�ؤلفه «مات وين�ستني» ،حيث ذكر �أن االبت�سامة هي لغ ٌة عاملية
يفهمها اجلميع ،ولها دورها الإيجابي يف حياة النا�س ،وحت�سني
بيئة العمل وزيادة الإنتاجية ،و�أن املرح يف العمل لي�س هد ًفا بحد
ذاته ،بل مدخل يف�ضي �إىل الهدف الأكرث عم ًقا ،وهو ك�سر حاجز
العزلة بني بيئة العمل امل�صطنعة واحلياة الطبيعية.
�إ�سرتاتيجيات التحفيز
يف مقالة «�إ�سرتاتيجيات التحفيز» �أ�شار �إىل قول د .بربارا
ديفيز من جامعة كاليفورنيا عن �أهمية التحفيز الذاتي لدى
الطلبة ،ودوره يف تعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم ،وهو ما ميكن �أن يتحقق
املعلم على عدم التعامل بفوقية مع الطلبة� ،أو َ
ِحثِّ
مناخ من
ب َ
بخلْقِ ٍ
ِ
القلق واملناف�سة ال�شديدة بينهم ك�أفراد ،والتعامل معهم ب�إيجابية،
وتر�سيخ ثقافة امل�شاركة ،والعمل ب�شكل تعاوين.
�إدارة ال�ضغوط
ويف مقالة «فن �إدارة ال�ضغوط» �أ�شار �إىل �آراء بع�ض اخلرباء
يف �إ�سرتاتيجيات التكيف مع التوتر و�إدارة ال�ضغوط وحتقيق
ال�صحة وال�سالم الداخلي ،ومنها الثق ُة بالنف�س والتفا�ؤل ،وجتنب
َ
وال�ضغوط ،وامل�شاركة
الأ�شخا�ص الذين ي�سبب وجودهم التوتر
الإيجابية مع املجتمع ،واال�ستثمار اجليد للوقت ،وتعديل مقايي�س
الكمال بالتوقف عن َجلد الذات.
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عرب نت الريا�ض ٢٠١٧
التاريخ والوقت١٤٣٩/٣/٢٣ :هـ من �٨ص �إىل ٦م
اجلهة املنظمة :عرب نت
املكان :فندق الفور�سيزن

 26ربيع �أول

معرض

نظام التح�سني امل�ستمر «كايزن» الإداري للموظفني
الوقت :من ال�ساعة � ٩ص �إىل ٢٫٣ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات

 29ربيع �أول

ملتقى

�أخالقيات البحث العلمي للدكتورة ف�ضيلة العنزي
الوقت :من � ١٢إىل ٢م
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية
والطبية
املكان :قاعة  ١٣مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية /الدور الأول

 30ربيع �أول

فعالية

التدري�س اجلامعي الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات

 30ربيع �أول

محاضرة

�ألوان ال�سعودية للت�صوير ال�ضوئي ٢٠١٧
الوقت :من �١٠ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 3ربيع �آخر

ورشة

كوين �أنتِ
الوقت :من ٤م �إىل ١٠٫٤٥م
اجلهة املنظمة� :إيفنتوجلي
املكان :جامعة الفي�صل

 3ربيع �آخر

برنامج

ال�سعودي الأول للتطبيقات الإلكرتونية
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة�:شركة عنوان القيادة
املكان :فندق املوفنبيك

احلكومة ال�سعودية ٢٠١٧
الوقت :من �٨ص �إىل ١١م
اجلهة املنظمة� :آي دي �سي
املكان :فندق حياة ريجين�سي
اليوم العاملي للغة العربية برعاية معايل مدير
اجلامعة
التاريخ١٤٣٩/٣/٣٠ :هـ من �١٠ص �إىل ١٢ظ
اجلهة املنظمة :معهد اللغويات العربية
املكان :مدرج معهد اللغويات العربية
الأخطاء ال�شائعة يف البحث العلمي للدكتورة �أرجمند
وار�سي
الوقت :من � ١٢إىل ٢م
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية والطبية
املكان :قاعة  ١٣مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية /الدور الأول
ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية يف التعليم لع�ضوات
هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة �٨ص �إىل ٢ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٢
التدري�س امل�صغر لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

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

أجندة
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 6ربيع �آخر

دورة

 6ربيع �آخر

دورة

 8ربيع �آخر

ورشة

 9ربيع �آخر

دورة

 13ربيع �آخر

فعالية

 16ربيع �أول

معرض

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

 16ربيع �آخر

مؤتمر

منتجون (امل�ستثمرات من املنزل)
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :غرفة الريا�ض التجارية
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 20ربيع �آخر

ورشة

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

 21ربيع �آخر

دورة

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

 29ربيع �آخر

برنامج

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

 30ربيع �آخر

ورشة

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

الهند�سي الدويل
الوقت :من �٩ص �إىل ٥٫٤٥م
اجلهة املنظمة :الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
املكان :الريا�ض
دعم تعلم الطالب لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات عمادة تطوير
املهارات
نظام �إدارة التعلم  black boardلأع�ضاء هيئة
التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور  5قاعات عمادة تطوير املهارات
التدري�س القائم على التخ�ص�ص والبحوث الرتبوية
لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور  5قاعات عمادة تطوير املهارات
تطوير ملف التدري�س اجلامعي لأع�ضاء هيئة
التدري�س
الوقت :من ال�ساعة ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور  5قاعات عمادة تطوير املهارات

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

إصدارات دار جامعة الملك سعود

إصدارات

عنوان كتاب :حوار احل�ضارات  ..رو�سيا والعامل الإ�سالمي
�صدر عن دار جامعة امللك �سعود للن�شر ترجمة كتاب :حوار احل�ضارات ..رو�سيا
والعامل الإ�سالمي مل�ؤلفه ال�سفري �أنور بيك فا�ضليانوف .وترجمه من اللغة الرو�سية
كل من �أ�ستاذ اللغة الرو�سية و�آدابها بجامعة عني �شم�س الدكتور حممد اجلبايل،
و�أ�ستاذ اللغة الرو�سية وعلم الرتجمة امل�ساعد يف كلية اللغات والرتجمة بجامعة امللك
�سعود الدكتور بدر بن عبداهلل العكا�ش ،يتطرق الكتاب �إىل ق�ضية حوار احل�ضارات
من الناحية الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،و�أهميتها يف �إر�ساء ال�سلم
العاملي وتوطيد العالقات الثنائية بني الدول والتقريب بني ال�شعوب ،كما يعالج ب�شكل
خا�ص ق�ضية حوار احل�ضارات بني رو�سيا والعامل الإ�سالمي ،حيث تتبع امل�ؤلف ال�صالت
التاريخية التي تربط بني هذين اجلزئني من العامل ،من النواحي ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية ،و�صوالً �إىل وقتنا احلا�ضر.
كذلك تناول امل�ؤلف حماور مهمة متعلقة بحوار احل�ضارات ب�شكل عام وبني رو�سيا والعامل الإ�سالمي على وجه اخل�صو�ص،
ومن �أهم ما تناوله :القيم الإن�سانية اجلامعية ،التعاي�ش ،الت�سامح ،م�سارات التعاون بني رو�سيا والعامل الإ�سالمي وغريها.

مفكرة الشهر
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وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

ربيع �أول
1439هـ
)نوفمرب  -دي�سمرب(

2017م

«ال�ت�رب �ي ��ة ال� �ع ��رب ��ي» ي �� �ص��در ت�ن�ف�ي��ذ ال�ت�ق�ي�ي��م
الوطني للتح�صيل التعليمي
هذا الكتاب وال��ذي �أ ّلفه فين�ست غريني «و»
توما�س كليغان ،وترجمه مكتب الرتبية العربي
ل��دول اخلليج ه��و الثالث م��ن خم�سة كتب يف
�سل�سلة التقييمات الوطنية للتح�صيل التعليمي،
ويت�ضمن تعليمات تدريجية مف�صلة عن اخلدمات
اللوج�ستية و�أخذ العينات بالعمل على جمموعة
من املهمات امللمو�سة املعرو�ضة يف الن�ص ،ويقع
يف � 268صفحة ،وي�ضم �أربعة �أجزاء رئي�سة ،كل
جزء ي�ضم عدداً من الف�صول ،واختتم الكتاب
بقائمة من املراجع التي اعتمد عليها امل�ؤلفان
يف �إعداده.
قاعدة اللعبة:

سدوكو

ال�����س��ودوك��و ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة
���س��ه��ل��ة ،م���ن دون ع��م��ل��ي��ات
ح�سابية.
تت�ألف �شبكتها من  81خانة
�صغرية� ،أو من  9مربعات كبرية
يحتوي كل منها على  9خانات
�صغرية.
على الالعب اكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرق���ام من  1اىل ،9
�شرط ا�ستعمال كل رق��م مرة
واحدة فقط ،يف كل خط �أفقي
ويف ك��ل خ��ط ع��م��ودي ويف كل
مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

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

مواجهة معوقات العمل التطوعي
تناولت خالل املقالني ال�سابقني املن�شورين ب�صحيفتنا الغراء «ر�سالة
اجلامعة» �أهمية التطوع و�أثره يف تطور املجتمعات ،وحاجة جمتمعاتنا
العربية خا�صة له ،وتناولت املداخل املتعددة التي ي�ستند عليها العمل
التطوعي وحتوله �إىل ثقافة جمتمعية ،وذكرت �أن هذه املداخل تتطلب
دوماً مزيداً من الدعم لتقوم كل منها بدورها يف ن�شر وتر�سيخ ثقافة
التطوع يف املجتمع.
ثم تناولت التطوع باعتباره ثروة يجب ا�ستثمارها و�إدارتها ،و�أو�ضحت
كيف يدعم التطوع التطور يف املجتمعات ،وعر�ضت بع�ض التجارب
العاملية التي عاي�شتها يف بع�ض املجتمعات الغربية ،وقدمت مناذج
تو�ضح كيف تدير تلك اجلمعيات جهود املتطوعني لتحقيق �أق�صى
فائدة ،وهو ما دفعني �أن �أخ�ص�ص املقالة احلالية للحديث عن بع�ض
املعوقات التي تعيق التطوع ،وجتعل �سلوك املتطوعني حاالت فردية،
وت�ؤدي �إىل خ�سارة املجتمع جلهود العديد من املتطوعني القادرين على
تقدمي الدعم للمجتمع يف جماالت متعددة.
وقد اطلعت مبزيد من االهتمام على كتابات العديد من اخلرباء يف
هذا املجال ،ولعلني �أذكر �أهمها ،حيث يرى خرباء العمل التطوعي �أن
من �أهم معوقات العمل التطوعي هو ما يرتبط باملتطوعني �أنف�سهم،
حيث يغيب الوعي ب�أهمية التطوع ،و�أهمية التزام الفرد مب�ساعدة
الآخ��ري��ن ودع��م املجتمع يف املجاالت املتعددة ،وع��دم تقدير الفرد
لفعالية دوره يف حتقيق �أثر يف هذا املجال ،ومدى احتياج املجاالت
املتعددة �إىل املتطوعني ،وهذه الأم��ور ت�ؤدي �إىل تدين حر�ص �أفراد
املجتمع على التطوع ،ي�ضاف �إىل ذلك عدم التفرغ ،وعدم ا�ستقرار
الأح��وال ال�شخ�صية واالقت�صادية للمتطوع مما يجعله يتمركز حول
نف�سه بعيداً عن الآخرين.
كما �أن هناك معوقات قد ترجع �إىل جمعيات �أو م�ؤ�س�سات التطوع
نف�سها ،حيث تعاين من غياب اخل�برة يف التعامل مع املتطوعني،
وا�ستثمار جهودهم ،وغياب الأمور التن�سيقة والتنظيمية التي توفر
حماية قانونية وغطاء �أمن للمتطوع� ،إ�ضافة لعدم وجود خطة وا�ضحة
لدى هذه امل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات مما يجعل �أدائها يت�سم بالع�شوائية،
�إ�ضافة لغياب الدور التوجيهي والتدريبي الذي ميكن �أن تقوم به هذه
اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات ،وهو دور مهم يعرب عن القدرة يف �إدارة �سلوك
التطوع ،وا�ستثمار جهود املتطوعني ،وتقدمي خدمات متميزة للجهات
�أو الأ�شخا�ص الذين يتطلعون �إىل اال�ستفادة من جهود املتطوعني.
ومل يتوقف ح�صر خرباء التطوع ملعوقات التطوع عند هذا احلد،
بل ذكروا العديد من املعوقات الأخرى ومن �أبرزها عدم تقدير قيمة
التطوع يف بع�ض املجتمعات� ،إ�ضافة لغياب ال��دور الإعالمي الذي
يقدم مناذج متميزة للتطوع وي�شجع �أفراد املجتمع على �سلوك التطوع،
و�ضعف املوارد املالية ،وتدين قدرات املتطوعني يف بع�ض املجاالت.
ورغم تعدد العوامل التي قد تعوق انت�شار التطوع يف املجتمع� ،إال �أن
هناك جهوداً متميزة قام بها العديد من الأفراد وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات
عملت على ا�ستثمار جهود املتطوعني ،و�إدارة عملية التطوع بال�شكل
الذي ي�ضمن حتقيق �أف�ضل النتائج املرجوة ،و�أعتقد �أنه من الأهمية
القيام بدرا�سة تف�صيلية ل�سلوك التطوع ،وبحث �إمكانية تقدمي الدعم
اال�ست�شاري خا�صة يف جمال تخطيط عمل امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
العاملة يف هذا املجال ،حيث يدعم ذلك مب�شيئة اهلل جهودهم ،من
خالل االلتزام بخطط وا�ضحة تعد خريطة طريق تدعم ا�ستثمار
التطوع ،وتواجه معوقاته يف جمتمعاتنا.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

حدد أهدافك وارسم مستقبلك
ال �شك �أن الغاية الأوىل والأك�بر خللقنا و�إيجادنا على هذه الأر�ض
هي عبادة اهلل �سبحانه وتعاىل وعمارة الكون ،ولكل منا �أهداف وغايات
خا�صة ،وو�سائل و�إرادة لتحقيقها ،ف�أين موقعك �أنت عزيز الطالب على
خارطة الأهداف والإجناز!
عليك �أن تبقى متطلعاً للم�ستقبل و�أن ت�سري بخطى ثابتة لتحقيق �أف�ضل
املراتب واملنا�صب واجلد واالجتهاد لتحقيق ذاك الذي تتمناه ،يف خمتلف
نواحي احلياة ،ال يف املجال الدرا�سي �أو التعليمي وح�سب ،فاحلياة علم
وعمل وعالقات اجتماعية.
وميكنك �إن �أح�سنت و�ضع ت�صور لأهدافك و�سرت بقوة وعزمية و�إ�صرار
نحو حتقيقها �أن حتقق �أف�ضل النتائج بعلو همة وتفوق درا�سي ومهني
واجتماعي ،ويف النهاية ال بد �أن تعلم وتتيقن ب�أنك �أنت من ت�ستطيع �صنع
م�ستقبلك.
�ضيف اهلل حم�سن النفيعي
كلية العلوم
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تدمير البعد اإلنساني في التصميم العمراني ..مسؤولية من؟
مل��دى عقود ظ��ل مو�ضوع البعد
الإن�����س��اين يف الت�صميم العمراين
مهم ً
ال و�أحياناً ع�شوائ ًيا ،وانح�صر
يف كثري من الأحيان على مم�شى �أو
ر�صيف ،لكن ازداد م�ؤخراً احلديث
ح��ول مو�ضوع �أن�سنة امل��دن ،فتبني
�أن التفاعل ب�ين الإن�����س��ان واملكان
يعني ال��ق��درة على �أن�سنة الف�ضاء
ال��ذي يحتويه بكل ما يت�ضمنه من
معان ودالالت ،فاحليز املكاين ال
يقت�صر على اخل�صائ�ص الفيزيائية
و�إمنا يتعداها �إىل الهوية التي متنح
الإح�سا�س بحيوية احليز املكاين
وحتقق املنفعة مع املحافظة على
اخل�صو�صية.
ف��امل��دي��ن��ة ك��ت��اب م��ف��ت��وح ميكن
ق��راءت��ه وك��ل م��ا علينا ه��و معرفة
م��ف��ردات لغته ،امل��ب��اين وعالقتها
مبمرات امل�شاة وال�شوارع وامليادين
وال�ساحات واحلدائق هي القواعد
اللغوية التي تعطي �صفات تركيب
هذا الكيان ،فهي تعطيه �إما �صفات
مادية فقط تتمثل يف �شارع عري�ض
ت��ع��رب��د ف��ي��ه ال�����س��ي��ارات ور�صيف
وناطحة �سحاب ال روح فيها وال
تفاعل� ،أو توا�صل اجتماعي وكل
ال�صفات الإن�سانية من حيوية وتنوع.
ال��ب��ع��د الإن�����س��اين يف الت�صميم
العمراين يعني باخت�صار �أن يتوفر
لكل �إن�سان احلق يف احل�صول على
مياه �شرب نقية ،والو�صول ب�سهولة
و�أمان �إىل ال�شارع واملجال العام يف
املدينة ،و�أن يرى �شجرة من نافذة
بيته ،و�أن يجل�س على كر�سي يف
ال��ف��راغ العام ق��رب منزله ي�شاهد
�أطفاله يلعبون يف احلديقة العامة،
�أو امل�شي يف املم�شى العام الذي ال
يبعد عن منزله �أكرث من ع�شر دقائق
وي�صبح عادته اليومية التي يقاوم
بها �أمرا�ض ال�سكر وال�ضغط وبقية
الأمرا�ض املزمنة.
وكما قال �إيان جل« :مثلما ي�شكل
الإن�����س��ان امل��دي��ن��ة ت�شكل امل��دي��ن��ة
الإن�����س��ان» ،فيت�شكل الإن�����س��ان يف
املدينة بنا ًء على معطيات كل ع�صر،
فالإن�سان �أ�صبح اليوم الحاجة ب�أن
يت�صل ب�أخيه الإن�سان وجهاً لوجه يف
الفراغ الفيزيائي لإجناز ما يريد ،بل

ال��ب��ع��د الإن�������س���اين
يت�صل ب��ه م��ن خالل
ج��ي��ن ج���اك���وب�������س
ال��ف��راغ االف�ترا���ض��ي
«Jane Jacobs,
ويتعامل معه وميار�س
 »1961يف كتابها
فيه ع��ن بعد معظم
«م��وت وحياة املدن
�أن�����ش��ط��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة
الأمريكية الكربى»،
والذهنية.
حيث ترى �أن ف�صل
و�إن م��ا ي��زي��د من
اال����س���ت���خ���دام���ات
ت���وح�������ش الإن�������س���ان
«ال�سكنية والتجارية
ه���و �إق����ام����ة ع���وامل
وال�صناعية» وجعل
افرتا�ضية ال وج��ود
امل���ب���اين لأول م��رة
لها يف دن��ي��ا ال��واق��ع
أ .د .عبداهلل العابد
يف تاريخ بناء املدن
ومتحررة من قيوده
ككتل قائمة بذاتها
وقوانينه ،ورغ��م �أن
ولي�ست نتاج تكاملها
«ل��وك��ورب��وزي��ه» ك��ان
ي��رى �أن املدينة عبارة عن ماكينة مع الفراغات العمرانية� ،أدى �إىل
 machineوع��ل��ى الإن�����س��ان �أن ت��ده��ور ج���ودة احل��ي��اة يف املدينة،
يعي�ش بني �أجزائها املتباعدة� ،إال وبالتايل فقدت الفراغات العمرانية
�أن��ه يرى يف املقابل �أن التعامل مع التي ت�ستوعب الن�شاط الإن�ساين
�أج��زاء املدينة كان على وفق البعد دوره�����ا ع��ل��ى ح�����س��اب ال�����ش��وارع
الإن�ساين امل�شتق من الإن�سان ككل ال�سريعة وزي���ادة الكثافة املرورية
�أو م��ن خ�ل�ال ح��رك��ات��ه وخ��ط��وات��ه وما نتج عنها من �ضو�ضاء وتلوث
ك��أج��زاء� ،إذ �إن��ه يعد الهند�سة لغة وحوادث مرورية.
ويف ك���ت���اب «�أن�������س���ن���ة امل����دن
العقل ،والعقل جزء من الفطرة� ،أي
�إنهـا نتاج مبا�شر قريب من الفطرة  »Cities for Peopleت��ن��اول
ج��ي��ل « »Ghel 2010موا�ضيع
واحلد�س.
ويرى �أنه ال يوجد �إن�سان بدائي ،تطبيقية لأن�سنة املدينة من واقع
ولكن يوجد �إن�سان �أول ،والبدائية خال�صة ن�صف ق��رن م��ن جتاربه
املق�صودة هي يف �أدوات��ه ولي�س يف ك�أكادميي وم�ست�شار يف الت�صميم
عقله ،وذل���ك �أن ل�ل�إن�����س��ان فطرة ال��ع��م��راين للعديد م��ن امل���دن يف
كما له عقل ميثل النتاج احل�ضاري �أوروبا ،و�أ�سرتاليا و�أمريكا و�آ�سيا
ل�ل�إن�����س��ان ،ف��الإن�����س��ان الأول ك��ان التي حتولت من م��دن لل�سيارات
يتفاعل مع كل من الفطرة والعقل �إىل م��دن للنا�س ،وكانت البداية
لكنه ك��ان يغلب احلد�س والفطرة من كوبنهاجن يف الدمنارك التي
على العقل ،وذل��ك لبدائية �أدوات��ه حت��ول��ت م��ن م��دي��ن��ة ك��ان��ت �شبكة
ال�شوارع الأولوية فيها لل�سيارات
وخلفيته احل�ضارية.
وب���ال���رغ���م م���ن ب��دائ��ي��ة �أدوات �إىل مدينة فيها �شبكة فراغات
الإن�سان الأول �إال �أنه بفطرته وعقله عمرانية حلركة ون�شاط الإن�سان.
وق��د �س ّوق «جيل  »Ghelمبد�أ
وخرباته احل�ضارية املرتاكمة لقرون
بنى امل��دن ،وم��ع الو�صول للن�صف «�أن�سنة املدينة» �إىل كثري من مدن
الثاين من القرن الع�شرين� ،أوك��ل العامل ،ونادى بجعل املدن تتعاطف
ت�شكيل املدن ملهنيني من خمططني م���ع ���س��ك��ان��ه��ا وحت�ترم��ه��م وت��ل��ب��ي
ومعماريني مل يكن البعد الإن�ساين احتياجاتهم ،من ال�صغري للكبري ومن
من �ضمن �أولوياتهم ،فقد وظفوا �صحيح البدن �إىل ذوي االحتياجات
نظريات احلداثة مبا فيها املذهب اخلا�صة ،وقد �أكد �أن الر�ؤية ملدينة
الوظيفي الذي نادى به لوكوربوزيه �إن�سانية يجب �أن ترتكز على �أربعة
�أه������داف ه���ي احل��ي��وي��ة والأم�����ان
للف�صل بني ا�ستعماالت املدينة.
وقد كان �أول من دق ناقو�س خطر واال�ستدامة وال�صحة.
فاملدينة احليوية هي التي تغذي
الف�صل بني اال�ستخدامات يف تدمري

ال����روح م��ن خ�ل�ال جت��رب��ة ح�سية
ت�ستدعي ذاك���رة امل��ك��ان متناغمة
تالم�س حوا�س الإن�سان اخلم�س،
ف��ذاك��رة امل��ك��ان �أو م��رات��ع ال�صبا
وال�شباب ال��ذي نرتكه خلفنا كلما
ك�برن��ا يعترب م��ن مقومات املدينة
احليوية.
واملدينة الآم��ن��ة ه��ي التي تعزز
ال��رغ��ب��ة يف احل��رك��ة وت�شجع على
بقاء النا�س يف الفراغات العمرانية
وتهيئ لهم �سبل امل�شي والتنزه من
خالل ممرات م�شاة ودراجات �آمنة،
و�أي�ضاً توفر م�ساحات جذابة متكن
من البقاء يف الفراغات العمرانية،
بالإ�ضافة �إىل تعدد وتنوع الأن�شطة
يف هذه الفراغات.
�أما املدينة امل�ستدامة فهي مكان
�ان تقزمه
ال يحيط الإن�����س��ان مب��ب� ٍ
وتخنقه ب��ل م��ك��ان ي�شعره بقيمته
مبا�ضيه وحا�ضرة وتبتكر الأ�ساليب
الإبداعية ال�ستدامة م�ستقبله ،وهي
�صديقة للبيئة توفر مقومات العي�ش
امل�ستدام للجيل احل��ايل والأجيال
ال��ق��ادم��ة ،واملدينة ال�صحية اليوم
ه��ي التي تقرر �أن امل�شي ورك��وب
ال���دراج���ات وال��ن��ق��ل ال��ع��ام روت�ين
يومي لق�ضاء كل املتطلبات اليومية
ولكل �أفراد املجتمع من الوزير �إىل
الغفري.
وخ�لا���ص��ة ال��ق��ول �إن االه��ت��م��ام
ب��ال��ب��ع��د الإن�����س��اين يف الت�صميم
العمراين �أ�صبح من ال�ضرورة مبكان؛
خا�صة بعد �أن �أ�صبحت يف بداية
الألفية الثالثة ن�سبة التح�ضر يف
العامل تزيد على ن�سبة الريف ،مما
يدل على �أن املدن منت ب�شكل كبري
و�ستنمو ب�سرعة مذهلة يف امل�ستقبل،
فاملدن احلالية �أو امل�ستقبلية يجب
�أن ت�ستفيد من جت��ارب امل��دن التي
بد�أت ب�إعادة االعتبار للإن�سان يف
املدينة مثل كوبنهاجن و�أم�سرتدام
وملبورن وغريها ،و�أن تبد�أ من الآن
يف �أن�سنة املدن وجعلها مدناً حيوية
�آمنة م�ستدامة و�صحية ليعي�ش فيها
الإن�سان ب�سعادة.
الت�صميم احل�ضري
كلية العمارة والتخطيط

الوضع التربوي العام أفضل لذوي االحتياجات
حت��ت��ل م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة املبكرة
�أول��وي��ات العمل ال�ترب��وي يف الوقت
الراهن ،حيث تعد من �أهم املراحل
التي مير بها الإن�سان يف حياته ،لذا
ك��ان االهتمام بها �أح��د املعامل التي
ي�ستدل من خاللها على تبلور الوعي
العلمي يف املجتمع ،ل��ذا ف ��إن تقدم
املجتمعات وحت�ضرها يقا�س مبدى
اهتمامها مبرحلة الطفولة لأنها
القاعدة الأ�سا�سية لبنائها ،كما �أن
االهتمام بهذه املرحلة يج�سد االهتمام
مب�ستقبل املجتمع ب�شكل عام.
ويف ه��ذا املجال حت��اول اململكة

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ك��غ�يره��ا من
الدول �أن تهتم بالأطفال والطفولة؛
�إمياناً منها ب�أن الأطفال هم عماد
الأم���ة ،وطريقها للو�صول �إىل كل
م��ا ت�صبو ال��ي��ه م��ن ت��ق��دم ورق���ي،
ومل يكن اهتمام اململكة بالطفل
العادي فقط ،بل حظي الطفل ذو
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة باالهتمام
�أي�ضاً ،وقد �شهد العقدان املا�ضيان
اه��ت��م��ام�اً م��ت��زاي��داً ب��رع��اي��ة ودم��ج
التالميذ ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف اململكة ،و�أ�صبح دمج التالميذ
ذوي الإعاقة يف التعليم العام �أمراً

�ضرورياً العتبارات كثرية ،منها ما
يتعلق بالتالميذ �أنف�سهم و�ضرورة
معاملتهم معاملة �إن�سانية كغريهم
م��ن الأف����راد ال��ع��ادي�ين دون متييز
بينهم .ولقد ات�ضح �أنه كلما ق�ضى
ال��ط�لاب ذوو االح��ت��ي��اج��ات وق��ت�اً
�أط��ول يف ف�صول الدرا�سة العادية
يف ال�صغر كلما زاد حت�صيلهم تربوياً
ومهنياً مع تقدمهم يف العمر ،كما
�أو�ضحت نتائج بع�ض الدرا�سات �أن
الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة
ميكن �أن يحققوا م�ستويات �أف�ضل
من التح�صيل واملخرجات الرتبوية

يف الو�ضع الرتبوي العام.
و�أك��������د امل���ه���ت���م���ون ب�����س��ي��ا���س��ة
ال��دم��ج على ح��ق الأ�شخا�ص ذوي
االح��ت��ي��اج��ات يف احل��ي��اة والتعليم
والعمل واال�ستمتاع بوقت الفراغ يف
بيئة تت�ضمن �أقل قدراً من القيود،
وت��زي��د م��ن ح��ري��ات��ه��م ،وت��ع��ل��ي من
كرامتهم ال�شخ�صية لتحقيق �أق�صى
من��و للطفل م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
رمي �سعود جعويل
كلية الرتبية  -ق�سم ال�سيا�سات
الرتبوية وريا�ض الأطفال

متى نرى محطة شحن ومواقف سيارات كهربائية في الجامعة؟
متا�شياً مع الأمر ال�سامي بال�سماح
للمر�أة بقيادة ال�سيارة تعتزم جامعة
امللك �سعود بناء �أكرث من ٤٥٠٠موقف
لطالبات ومن�سوبات اجل��ام��ع��ة يف
حرمها اجلامعي ،لذا �أجدها فر�صة
لإي�صال اقرتاح �أعتقد �أنه لي�س غائباً
ع��ن امل�س�ؤولني ال��ك��رام يف جامعتنا
احلبيبة ،وه��و �أن يكون ه��ذا العدد
الكبري من املواقف ي�شمل جتهيز بنية
�أ�سا�سية منا�سبة لل�سيارات الكهربائية
التي بد�أت تغزو العامل م�ؤخرا ورمبا
اململكة العربية ال�سعودية قريباً .لقد

انت�شرت ال�سيارات الكهربائية ب�شكل
كبري يف الآونة الأخرية ب�سبب مزاياها
البيئية مثل اختفاء العوادم ،بالإ�ضافة
�إىل انخفا�ض تكلفتها الإجمالية
مقارنة بال�سيارات التي تعمل بالبنزين
يف ظل التوجه احلايل يف ر�ؤية 2030
نحو رفع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية،
لذا �أعتقد �أن امل�ستقبل �سيكون لهذا
النوع من ال�سيارات لأنها خيار �آمن
و�صديق للبيئة ،خا�صة �إذا كانت
الكهرباء التي تعمل بها منتجة من
م�صادر طاقة نظيفة ومتجددة مثل

�شرائح الطاقة ال�شم�سية �أو طاقة
الرياح وهو �أمر ممكن يف ظل توافر
امل�ساحات الكافية يف احلرم اجلامعي
احلايل.
كما �أن هذا النوع من ال�سيارات
�ستكون جذابة ومنا�سبة للطالبات
خ�صو�صا ،حيث �إن جت���ارب دول
ً
�أخ�����رى م�����ش��اب��ه��ه للمملكة ت�شري
�إىل �أن التكلفة �ستكون منخف�ضة
ج��دا ،ومنا�سبة �أك�ثر من ال�سيارات
التقليدية لطالبات اجلامعة التي
ت��ك��ون م�شاويرها للجامعه خالل

الأ�سبوع الواحد حمددة.
ل��ذا �أنا�شد �شخ�صياً وم��ن خالل
ر�سالة اجلامعة امل�س�ؤولني الكرام يف
جامعة امللك �سعود ويف مقدمتهم
معايل مدير اجلامعة بتحقيق احللم،
ب�أن يكون تد�شني �أول حمطة �شحن
�سيارات كهربائية نظيفة يف اململكة
يف رح���اب ه��ذه اجلامعة العريقة،
وهو حلم �إن حتقق �سيمثل م�ساهمة
م�شهودة للجامعة يف خلق بيئة نظيفة.
�سارة �إبراهيم اجلماز
ق�سم االقت�صاد
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التدريب الخارجي بكلية العلوم ..فكرة وتطلعات
ت�����ش��ه��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم بجامعة
امللك �سعود يف ال�سنوات ا لأخرية
ت��ط��و ًر ا ملمو�ساً وم��ت��ن��ام��ي�اً على
ك��اف��ة ا لأ���ص��ع��دة ،وت��ب��ذل ج��ه��ود اً
مكثفة لتطوير وكاالتها املختلفة
�سعياً للتطوير وت�سهيل امل��ه��ام
م��ع �إجن��اح��ه��ا م��واك��ب��ة ملتطلبات
ال��ع�����ص��ر ،ك��م��ا ت����ويل خم��رج��ات
ال��ت��ع��ل��م يف �أق�����س��ام��ه��ا اه��ت��م��ام �اً
ملحوظاً من حيث احلث والدعم
وتطوير اخلطط الدرا�سية ،وذلك
�سعياً لتقدمي مادة علمية وعملية
ت��ل��ي��ق ب��ا���س��م ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي ت�ضم
ثماين تخ�ص�صات خمتلفة تقدم
خ��ري��ج�ين وخ��ري��ج��ات ي��ت��م��ي��زون
بتخ�ص�صات ال��ع��ل��وم الطبيعية
البحتة.
ومل��ا ك��ان بناء اخل�برة العملية

للطالب من اجلن�سني �أم ًر ا هاماً
ب�سبب ال��ت��ط��ور ال�����س��ري��ع للعلوم
والتكنولوجيا ،ت��ب��ادر اجلامعات
ب�شكل ع���ام �إىل �إع����ادة ت��دري��ب
طالبها وتطوير مهاراتهم ملواكبة
ا لآخ����ري����ن و لإك�����س��اب��ه��م اخل�ب�رة
وال���ق���درة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ع��امل
احل��ق��ي��ق��ي ،وم����ن ا لأف�������ض���ل من
وجهة نظري تدريبهم خالل فرتة
الدرا�سة يف امل�ؤ�س�سات واملراكز
اخلارجية .فالتفاعل بني الطالب
ومكان العمل له ت�أثري �إيجابي يف
ا مل�ستقبل .
�إن ب��ن��اء جمتمع زاه���ر وم��ؤث��ر
يف ال��غ��د ال ي��ت��م مب��ج��رد م��ع��دل
ت��راك��م��ي م��رت��ف��ع وجن���اح بن�سبة
عالية وح�سب ،بل بكم ال��دورات
التدريبية التي ح�ضرها وعمل

بها الطالب/ـة ،لأن �سوق العمل
يتطلب ذلك وي�سعى ال�ستقطاب
موظفيه من فئة ال�شباب الواعد.
و لأن اخل���ب��رة ال ت�����أت����ي م��ن
الدرا�سة الأكادميية فح�سب بل
يجب تعزيزها ب�برام��ج التدريب
امل���ي���داين ال����ذي ك���ان م��ق��ت�����ص� ًر ا
�إىل وق���ت ق���ري���ب ع��ل��ى ك��ل��ي��ات
ال��ط��ب وال��ه��ن��د���س��ة ف��ق��ط ،حتى
�سعى عميد كلية العلوم الدكتور
نا�صر بن حممد الداغري كعادته
م�شكو ًر ا يف توفري هذا النوع من
التدريب وت�أكيد �ضرورته لطالب
ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ،ف��ك��ان ال��ت��دري��ب
ال�صيفي اخلارجي حجر �أ�سا�س
ل��ب��ن��اء ع���امل/ـ���ة ���س��ي��ك��ت��م��ل ي��و ًم��ا
م��ا ،وه��و مبثابة مكاف�أة للطالب
والطالبات املتميزين يف الأق�سام

بقعة ضوء

املختلفة من الكلية.
وق���د �أ���ص��ر ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى �أن
ي���ك���ون ال���ت���دري���ب خ�����ارج ح���دود
اململكة العربية ال�سعودية والدول
ال��ع��رب��ي��ة مل��ن��ح ال���ط�ل�اب ف��ر���ص��ة
االح���ت���ك���اك ب��ث��ق��اف��ات خم��ت��ل��ف��ة
والتعرف على �أمناط جديدة من
التفكري واحلياة ،لتكون رحلة تعلم
لتح�سني الأداء يف العمل وتطوير
الأف��ك��ار عرب التحاور والتدريب
م��ع �أ���س��ات��ذة عامليني ول��ه��م نف�س
امليول املهنية .كما �أنها تتيح يف
املقابل فر�صة للطالب للتعريف
ببلده والتب�شري بثقافتها و�إ�شاعة
�صورة ح�سنة عنها.
د .منى �سليمان الوهيبي
كلية العلوم _ق�سم النبات
والأحياء الدقيقة

االختبارات على األبواب فهل أنت مستعد؟
يف هذه الأي��ام ت�شتعل العزائم،
وت�شحذ الهمم ،وتت�ضافر اجلهود،
ا�ستعدادًا لالمتحانات الدرا�سية،
ف��ن�����س ��أل اهلل ل��ن��ا ول��ك��م التوفيق
وال�سداد ،وقد قيل« :يوم االمتحان
يُ��ك�� َرم امل���رء �أو يُ���ه���ان» ،فالتفوق
وال��ن��ج��اح ال ي���أت��ي ب���الأم���اين وال
باللعب ،و�إمنا ي�أتي باجلد واالجتهاد
واملثابرة والكفاح ،كما قالت ماري
�إيفان�س امل�شهورة با�سمها القلمي
ج����ورج �إل���ي���وت «ال��ن��ج��اح ���س��ل��م ال
ت�ستطيع ت�سلقه ويداك يف جيبك»،
وكما قال �أبو الطيب املتنبي:
على قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم
وت�أتي على قدر الكراِم املكار ُم
وي�سعدين بهذه املنا�سبة �أن �أقدم
بع�ض الن�صائح والتوجيهات التي
تعني على النجاح وعلى حت�صيل
�أع��ل��ى ال��درج��ات ب����إذن اهلل ومنها
� اً
أول التوكل على اهلل وكرثة الدعاء
لقوله تعاىل «ومن يتوكل على اهلل
فهو ح�سبه» ،واملعنى �أن من يتوكل
على ربه ومواله يف �أمر دينه ودنياه
فهو ح�سبه� ،أي كافيه الأمر الذي
توكل عليه بهً � ،
أي�ضا طلب التوفيق
والتي�سري من اهلل �سبحانه وتعاىل
وك�ثرة الدعاء لقولة تعاىل «وقال
ربكم ادعوين �أ�ستجب لكم» ،ولقوله

اع�����م�����ل ل��ن��ف�����س��ك
تعاىل «وما توفيقي
ملخ�صا لكل مقرر
�إال باهلل عليه توكلت
ً
ل��ك��ي ي�����س��اع��دك يف
و�إليه �أنيب».
امل���راج���ع���ة ع��ن��دم��ا
ث����ان����ي����اً ت��ن��ظ��ي��م
تريد الرجوع لقراءة
الوقت وو�ضع جدول
امل��ق��رر م��رة اخ��رى،
زمني للمذاكرة قبل
ف����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة
ب��داي��ة االخ��ت��ب��ارات
���س��وف ت��وف��ر عليك
مب������������دة ك����اف����ي����ة
ال��ك��ث�ير م��ن ال��وق��ت
للمذكراة وللمراجعة
واجلهد.
والبعد عن امللهيات
راب����� ًع�����ا :ك��ت��اب��ة
والت�سويف ،فتنظيم سعد بن فهد القحطاني
املالحظات وحتديد
ال��وق��ت والتخطيط
الأ������ش�����ي�����اء ال���غ�ي�ر
امل�����س��ب��ق م���ن �أه���م
خطوات النجاح والتميز يف جميع مفهمومة وعر�ضها على �أ�ستاذ
الأمور ،لذلك اعمل لنف�سك جدوالً امل����ادة لإج��اب��ت��ك ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ت��ك،
بجميع امل��واد الدرا�سية ب��دءا من ف��ال�����س��ؤال مهم ج���داً وه��و ن�صف
الأ�سهل �إىل الأ�صعب مع مراعاة العلم ،وقد ُذك��رت �أهمية ال�س�ؤال
ال��ف�ترة ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا ك��ل م��ادة والأم���ر ب��ال�����س��ؤال يف الكتاب ويف
درا���س��ي��ة ،ف��ه��ذا ���س��وف ي�ساعدك ال�سنة ،وق��د قيل« :العلم خزائن
على خف�ض ن�سبة التوتر والقلق ومفتاحها ال�س�ؤال».
ً
ق�سطا من الراحة
خام�سا :خذ
وعلى زي��ادة ن�سبة الثقة وال�شعور
ً
ب��ال�����س��ع��ادة ،ف��ك��ل��م��ا زادت ن�سبة بعد كل فرتة وال جتهد نف�سك حتى
حت�ضريك ودرا���س��ت��ك للمواد قبل ال تفقد تركيزك وال ت�شعر بامللل،
االخ��ت��ب��ارات ب��ف�ترة ك��اف��ي��ة ،زادت واخ�تر الأوق���ات املنا�سبة والبيئة
ن�سبة ث��ق��ت��ك بنف�سك و���ش��ع��ورك امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��م��ذاك��رة وال��درا���س��ة،
بالراحة والطم�أنينة تزايداً طردياً .و�أف�ضل الأوق��ات هي الفرتة التى
ث��ال��ث �اً :ب��ع��د درا����س���ة امل��ق��ررات ذكرها ر�سول اهلل �صلى اهلل علية
درا���س��ة تف�صيلية وبعد امل��ذاك��رة ،و���س��ل��م يف احل���دي���ث ال����ذي رواه

الرتمذي وابن ماجه �أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل علية و�سلم قال« :اللهم
بارك لأمتي يف بكورها» .والبكور:
ه��و ف�ترة ال�صباح الباكر م��ا بعد
ال��ف��ج��ر ،ف��ه��ذه ال��ف�ترة تعترب من
�أف�ضل الأوقات ملا فيها من الربكة
واخلري الكثري.
���س��اد�� ً�س��ا :ال��ن��وم املبكر والأك���ل
ال�صحي فالعقل ال�سليم يف اجل�سم
ال�����س��ل��ي��م ،وال���ن���وم امل��ب��ك��ر والأك����ل
ال�����ص��ح��ي ي��ول��د ال��ق��وة واحل��ي��وي��ة
وال�����ش��ع��ور ب��ال��راح��ة وال��ن�����ش��اط،
و�أف�����ض��ل ف�ت�رة ل��ل��ن��وم ه��ي ال��ف�ترة
امل�سائية ما بعد �صالة الع�شاء لأن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان
يكره النوم قبل الع�شاء واحلديث
بعدها ،ولقوله تعاىل «وجعلنا الليل
ً
معا�شا».
لبا�ساً وجعلنا النها َر
را �أخ����ي ال��ط��ال��ب �أخ��ت��ي
�أخ���ي�� ً
الطالبة ،ابتعدوا عن الأفكار ال�سيئة
ومنها االعتماد على الآخرين �أثناء
االختبار عن طريق الغ�ش وغريه،
ف��ه��ذه م��ن �أ���س��ب��اب ع��دم التوفيق
والنجاح ،والأع��م��ال بالنيات ،كما
قال �صلى اهلل عليه و�سلم� ،سائلني
اهلل لنا ولكم التوفيق والنجاح.
معيد – كلية العلوم

بقعة ضوء
أ .د .يوسف بن عجمي العتيبي

�أهمية املوقع الإلكرتوين

املواقع الإلكرتونية على الإنرتنت �سواء كانت للم�صالح احلكومية
�أو اجلامعات �أو ال�شركات �أو الأفراد� ،أ�صبحت �ضرورة ولي�ست جمرد
كماليات ،بهدف التميز واملناف�سة ،ويف �صفحات الإنرتنت هذه ميكن
�أن تربز بيانات املن�ش�أة �أو الفرد ومنها �سريته الذاتية ون�شاطه وخدماته
وعنوان التوا�صل معه ،وليقول للآخرين �إنه موجود فعلياً ون�شيط وما
زال يعمل.
على �سبيل املثال ،الكثري منا يبحث يف الإنرتنت ملعرفة معلومات عن
جهة �أو �شخ�صية ما ملعرفة املعلومات الدقيقة وحتى العنوان الفعلي
على الأر�ض� ،إ�ضافة �إىل �ساعات العمل و�أ�سهل الطرق للو�صول هناك،
�إ�ضافة لذلك ،من ميلك موقعاً �إلكرتونياً خا�صاً به من املمكن �أن يقوم
بتوفري من��اذج و�إع�لان��ات و�إح�صاءات وخدمات وتطبيقات يحتاجها
العمالء �سواء كان جهة حكومية �أو تعليمية �أو �شركة.
يف جامعة امللك �سعود نعتمد على الإنرتنت ب�شكل كبري والدليل على
ذلك حتويل كثري من املعامالت الورقية �سواء كانت �إدارية �أو �أكادميية
�إىل تطبيقات على الإنرتنت ،حيث �سهل هذا الكثري من التعامالت
ومت تعزيز اجل��ودة و�سرعة الإجن��ازُ ،
وخ�ص�صت عمادة م�ستقلة لهذه
التطبيقات الإلكرتونية ،هي عمادة التعامالت الإلكرتونية التي عملت
وتعمل الكثري بتميز يف هذا املجال.
من اجلهات التي تعتمد كثرياً يف تعامالتها على الإنرتنت عمادة
الدرا�سات العليا يف اجلامعة حيث �إن �أكرث تعامالتها �إلكرتونية وتخدم
عن طريقها الأق�سام والكليات وطلبة وطالبات ال��درا���س��ات العليا
يف اجلامعة ،و�صفحتها على الإن�ترن��ت زاخ��رة باملعلومات والنماذج
والإعالنات والتطبيقات والأخبار التي يتم حتديثها ب�شكل كبري ومتميز.
نقرتح �أن يكون بكل كلية وعمادة يف اجلامعة جهة متفرغة ومتخ�ص�صة
يف الإنرتنت واملواقع تقوم بالإ�شراف واملتابعة والتنبه لأي خلل �أو
�صفحات غري دقيقة �أو ناق�صة بهذه الكلية �أو العمادة ،وتخول هي �أو
من تراه الإدارة منا�سبة بالتعديل �أو الإ�ضافة والتحديث ،كما هو معمول
به يف املواقع اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س.
كلية علوم احلا�سب واملعلومات
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
yaalotaibi@ksu.edu.sa

أشد أنواع الصخور وأكثرها مقاومة
تعد �صخور الغطاء )� (Caprockصخوراً �صماء غري منفذة ،وتعترب
�أ�شد �أنواع ال�صخور و�أكرثها مقاومة ،وهي تعلو فوق ال�صخور الأ�ضعف
�أو الأقل مقاومة ،ومن الأنواع ال�شائعة لها القباب امللحية ،حجر الرمل،
وحجر اجل�ير ،وتكونت نتيجة احلركات التكتونية عرب ماليني ال�سنني
و�أ�صبحت غطاء مل�صادر الطاقة واملوارد الطبيعية.
�أم��ا القباب امللحية فهي عبارة عن �أج�سام ملحية خمتلفة الأحجام
والأ�شكال ،تكونت نتيجة اندفاع طبقات من امللح ال�صخري (الهااليت)
نحو الأعلى بفعل االن�سياب اللدن ،و�صخور الهااليت تكون اللب املركزي
وهي �إما �سطحية �أو حتت �سطحية ،وميكن �أن تخرتق الطبقات ال�صخرية
املجاورة لها.
ويوجد يف العديد من الأحيان �ضمن �صخور الغطاء التي تعلو الرتاكيب
امللحية ،روا�سب معدنية هامة ميكن ا�ستغاللها اقت�صادياً ،مثل روا�سب
الكربيت التي توجد يف النطاق االنتقايل وطبقة احلجر اجلريي حتديداً.
نايل العتيبي  -ق�سم اجليولوجيا
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�أ.د .دخيل بن عبداهلل الدخيل اهلل

تقوية الذاكرة وتحسين الطريقة في المذاكرة
«إس كيو الراءات الثالث »SQ3R« -
يُعدّ التذكر عملية عقلية  -معرفية مطلوبة ال�ستدعاء وا�ستح�ضار
كل ما يُعر�ض للفرد من معلومات «�أ�سماء وم�صطلحات� ،أفكار وحقائق،
مواقع وذكريات ،معارف ومعلومات» متى ما احتاج لها .ويواجه الطالب
على وج��ه اخل�صو�ص م�شكلة يف ا�ستذكار ما حفظ من امل��واد التي
تعلمها ،لكي يتمكن من ا�ستدعائه عند حماولته الإجابة على �س�ؤال
ورد يف االمتحان الذي �أح�سن اال�ستعداد له� ،أو حماولة تذكر ما تعلم
عندما ت�ستدعي احلاجة تذكره� ،أو يف �سعيه املتوا�صل لزيادة ح�صيلته
من املعرفة .هذا ،وقد ابتكر النف�سيون املهتمون بدرا�سة الذاكرة �آليات
كثرية لتقوية الذاكرة وتعويد الفرد على تذكر ما تعلم �أو حفظ.
ومن تلك الآليات ما يعرف بطريقة «�إ���س كيو تربل �أرSQ3R« -
لتح�سني الذاكرة .ابتكرها ال�سيكلوجي فران�سي�س رويت�سون «1941م»،
وتعد حقاً ا�سرتاتيجية مبتكرة لتح�سني الذاكرة ،ن�ستعر�ضها يف الأ�سطر
القليلة التالية:
ترمز الأحرف الواردة يف م�سمى الطريقة �إىل الآتي:
�أ -امل�سح – «(S) Survey
ب -ال�س�ؤال – «(Q) Question
ج  -الراءات الثالث – « ،»3Rوت�شمل:
 - 1القراءة – Reading
 - 2التالوة �أو الت�سميع – Recite
 - 3املراجعة Review -
و�سن�شرع يف �شرح كل عن�صر من العنا�صر املت�ضمنة يف الرمز «�إ�س
كيو تربل �أر .SQ3R« -
�أ -امل�سح Survey -
يق�صد به م�سحاً عاج ً
ال للمادة التي تريد قراءتها بحيث ال ي�ستغرق
امل�سح دقائق م��ع��دودة .وذل��ك ب ��أن تطلع على م��ادة ال��ق��راءة ،وحت��اول
التقاط العناوين الرئي�سة والفرعية يف متنها ،كذلك االطالع على �أي
�شكل �أو نافذة تن�شد الإي�ضاح ملا ورد يف املنت .هذا يعطيك فكرة عما
الذي �سوف تقر�أ ،و�أهمية امل�سح �أنه ميكنك من �أن تهيئ ذهنك لإدراك
انتظام مادة القراءة كمنظومة واحدة.
ب -ال�س�ؤال – Question
حاول �أن تطرح �أ�سئلة لتجيب عليها عند قراءتك .و�أب�سط الطرق
لتحقيق ذلك �أن جتعل من عناوين حمتوى م��ادة القراءة «رئي�سة �أو
فرعية» يف ذاتها مو�ضع �أ�سئلة .متا ًما مثل �س�ؤالك حول عنوان املقالة
�أعاله :ماذا يق�صد بتقوية الذاكرة؟ ،وهل بالإمكان حت�سني الذاكرة؟،
وكيف يتحقق ذلك؟ ،وماذا يعني الرمز «�إ�س كيو تربل �أرSQ3R« -؟
ج  -الراءات الثالث ،وت�شمل:
 - 1القراءة – Reading
 - 2التالوة �أو الت�سميع – Recite
 - 3املراجعة – Review
• بعد �إعدادك لقائمة الأ�سئلة ،اقر�أ خالل املادة ،واكتب الأجوبة لكي
تتمكن من ا�ستدعاء املعلومة م�ستقب ً
ال ،حاول تالوة �أو ت�سميع الأجوبة
و�أي نقاط رئي�سة متر عليك يف منت املادة املقروءة.
• ولكي تنهي مذاكرتك وتتمكن من تخزين املعلومات يف ذاكرتك
طويلة املدى حاول �أن تراجع املادة مرة �أخرى يف معر�ض موا�صلتك
لتالوة وت�سميع النقاط الهامة و�إجاباتك عن �أ�سئلتك.
• حاول �أن تدرب نف�سك على ا�ستخدام هذه الطريقة و�ستجدها جدًا
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

«شمع األذن»
مادة وقائية
ومقياس
للحالة الصحية

�أع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة الأمم امل��ت��ح��دة
للطفولة «يوني�سيف» م�ؤخراً �أن 18
طف ً
ال كانوا ي�صابون بفريو�س «�إت�ش
�آي يف» كل �ساعة خالل العام املا�ضي،
وه���و م��ا ي�شري �إىل �ضعف التقدم
على �صعيد حماية �أطفال العامل من
الفريو�س امل�سبب ملر�ض الإيدز الفتاك.
وت�شري توقعات اليوني�سيف وفقاً
لأحدث �إح�صاءاتها لعام  2017والتي
�أعلنتها مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة
الإي����دز� ،إىل �أن��ه �إذا ا�ستمر املعدل
احل��ايل ف�ستكون هناك  3.5مليون
حالة �إ�صابة جديدة بالفريو�س بني فئة
املراهقني بحلول عام .2030
ووفقاً لليوني�سيف ،كان هناك نحو
 37مليون �شخ�ص م�صابون بفريو�س
نق�ص املناعة املكت�سب «�إت�ش �آي يف»
يف �أنحاء العامل العام املا�ضي ،ومن بني

امل�صابني  2.1مليون يف �سن املراهقة
ب��زي��ادة بن�سبة  30يف املئة ع��ن عام
 ،2005يف حني تويف � 120ألف طفل
تقل �أعمارهم عن  14عاماً لأ�سباب
مرتبطة بالإيدز.
ويواجه الأط��ف��ال امل�صابون الذين
ت��ق��ل �أع���م���اره���م ع���ن �أرب�����ع ���س��ن��وات
اخلطر الأكرب مقارنة بالفئات العمرية
الأخ�����رى ،ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،قالت
الدكتورة ت�شو لو رئي�سة قطاع الإيدز
يف اليوني�سيف يف ب��ي��ان ت��زام��ن مع
التقرير� ،إن «عدوى الإيدز مل تنته ،ال
تزال متثل خط ًرا على حياة الأطفال
وال�صغار» .و�أ�ضافت« :لي�س مقبوالً
�أن نظل ن��رى ه��ذا العدد الكبري من
الأطفال ميوت جراء الإيدز ،و�أال نرى
تقد ًما يذكر حلماية امل��راه��ق�ين من
العدوى».

وق��ال��ت ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف �إن ح��االت
الوفيات بني املراهقني حدثت كلها
تقري ًبا يف منطقة �إفريقيا جنوبي
ال�����ص��ح��راء ،م�شرية �إىل �أن �أع���داد
الإ�صابة بني الفتيات �أك�بر منها بني
الذكور ،وطالبت اليوني�سيف مبجموعة

م��ن الإج����راءات تت�ضمن ع�لاج كافة
الأط��ف��ال امل�صابني و�إع��ط��اء �أول��وي��ة
حلماية املراهقات يف �إفريقيا جنوبي
ال�صحراء ،وكذلك التوعية باختبارات
الك�شف الذاتي وجمع املعلومات ب�شكل
�أف�ضل.

إدمان األجهزة الذكية يدمر الدماغ ويربك وظيفة النوم
ك�شفت درا�سة ن�شرتها �صحيفة الإندبندنت �أن
الإدمان على ا�ستخدام الهواتف الذكية ميكن �أن
ي�سبب ا�ضطراباً خطرياً يف الدماغ.
ووف��ق��اً ل��ه��ذه ال��درا���س��ة وج���د ال��ب��اح��ث��ون يف
حالة املدمنني على هواتفهم ومواقع التوا�صل
االجتماعي� ،أن هذا الأمر قد ي�ضر بعمل الدماغ
ما ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات كيميائية ميكن �أن ت�سبب
حالة من القلق ال�شديد والتعب.
و����ش���ارك يف ه���ذه ال��درا���س��ة ��� 19ش��اب �اً مت
ت�شخي�صهم جميعاً بحالة الإدمان على الإنرتنت
والهاتف الذكي ،كما قورنت حاالتهم مع جمموعة
�أخ����رى م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن مل ي��ك��ون��وا يف

العمر واجلن�س نف�سه ،وخ�ضع
امل�������ش���ارك���ون امل���دم���ن���ون
على ا�ستخدام الهواتف
ال��ذك��ي��ة ،الخ��ت��ب��ار يعرف
با�سم  MRSيحلل التنظيم
الكيميائي يف الأدمغة.
وق��ا���س الباحثون م�ستويات
حم�ض «غاما �أمينو بوتي ريك»
�أو «جي �آي بي �آي ،»GABA
وه���ي م���ادة كيميائية تبطئ
الإ���ش��ارات يف الدماغ ،وقارن
العلماء ن�سبة تلك امل��ادة بناقل

ع�صبي �آخر مهم لدى الأ�شخا�ص الذين ُ�شخ�صت
حالتهم ب�أنهم مدمنون على الهواتف والإنرتنت،
ووجد العلماء �أن ذلك رمبا يكون له �آثار عميقة
على طريقة عمل الدماغ.
وقد خل�ص الباحثون �إىل �أن الإدمان
على ا�ستخدام الهاتف الذكي دمر
�إنتاجية ال��دم��اغ ووظيفة ال��ن��وم،
وربطت الدرا�سات ال�سابقة مادة
«جي �أي بي �أي  »GABAبطريقة
عمل املحركات وتنظيم وظائف
ال��دم��اغ املختلفة ،مب��ا يف ذلك
القلق.

منها سماعات األذن

 5أشياء خاصة بك احذر مشاركة أحد بها

منيل عادة وب�شكل عفوي �إىل �إقرا�ض �أ�صدقائنا �أو �أقاربنا العديد من
الأ�شياء ،دون التفكري بخطورة هذا الت�صرف علينا وعليهم ،لكن �أطباء
ومتخ�ص�صني حذروا م�ؤخراً من هذا الت�صرف يف العديد من احلاالت،
كما حذروا �أي�ضاً يف عدة درا�سات من �ضرورة عدم الأكل �أو ال�شرب يف
نف�س الكوب �أو امللعقة مع �آخرين ،حتى �إن معظم الدرا�سات على �سبيل
املثال تن�صح الأم بعدم تذوق طعام طفلها بنف�س امللعقة قبل تقدميه �إىل
�صغريها.
ومن الأ�شياء التي ال يجب �إعارتها حتى �إىل �أقرب النا�س �إلينا على
�سبيل املثال ال احل�صر:
 م��زي�لات روائ����ح ال���ع���رق :ق��د ي�ستغربالبع�ض من هذا الأم��ر� ،إال �أن��ه �إذا فكرنا
قلي ً
ال ن�ستنتج مدى خطورة هذا الت�صرف،
ف�سطح ت��ل��ك امل��زي�لات يحتك مبا�شرة
باجللد ،ويحمل بالتايل مئات البكترييا
التي ت�سبب يف الأ���س��ا���س رائ��ح��ة العرق
وتلت�صق به ،وعند �إعارة هذا «املزيل» ميكن
�أن تنتقل البكترييا �إىل الآخرين.
 م��رط��ب ال�����ش��ف��اه :بع�ض الزميالتوال�صديقات تطلب من �صديقتها �إعارتها
�أحمر ال�شفاه �سواء امللون �أو ذلك املخ�ص�ص
لل�شفاه اجل��اف��ة ،دون التفكري مبخاطر هذا
الت�صرف� ،إال �أن الأم��ر �أخطر مما تت�صورين،
ف�أحمر ال�شفاه قد ينقل العديد من الأمرا�ض
منها ،مث ً
ال داء الهرب�س وغ�يره م��ن �أم��را���ض
الطفح اجللدي املعدية ،كما �أن �أحمر ال�شفاه

بني احلني والآخر ،نلج�أ �إىل تنظيف �آذاننا با�ستخدام الأعواد
القطنية للتخل�ص من ال�شمع املوجود يف اجلزء اخلارجي من
الأذن ،لكن ما ال يعرفه كثري منا �أن هذا ال�شمع يعترب مبثابة
م��ادة وقائية تعمل على حماية الأذن الداخلية من البكترييا
والعدوى ،وكذلك لرتطيب الأذن ،وعدم وجود كمية كافية من
ال�شمع داخ��ل الأذن يعر�ض ال�شخ�ص �إىل جفافها والإ�صابة
باحلكة.
وبالإ�ضافة �إىل فوائد �شمع الأذن �سالفة الذكر ،فهناك فائدة
عظيمة �أخرى �أال وهي �أن لون �شمع الأذن اخلا�ص بك ونوعيته
يك�شفان لك الكثري عن حالتك ال�صحية كالآتي ،ح�سب ما جاء
يف موقع «بولد �سكاي» املعني بال�صحة:
 �شمع الأذن الرمادي� :إذا كان �شمع �أذنك رمادي اللون دون�أية �أعرا�ض �أخ��رى ،فال داعي للقلق ،فهذا اللون رمبا يكون
جمرد غبار ،وهو �شيء طبيعي للغاية خا�صة ل�سكان املدن،
وذلك ب�سبب تلوث الهواء.

ه��ذا يحمل ب��دوره العديد من البكترييا ،التي ميكن �أن تنتقل مبجرد
مالم�سة ال�شفاه.
 �سماعات الأذن� :أي �اً تكن الأ�سباب �أو ال��ظ��روف ،فال يجب علىالإطالق �إقرا�ض �سماعات الأذن ،لأن لكل �شخ�ص تركيبة فريدة من ال�شمع
والبكترييا على ال�سواء حتمي �أذنه ،وال يجب بالتايل �إعارة ال�سماعات
التي تلتقط وحتتفظ بعدد من البكترييا ،و�إعارتها قد ي�سبب يف بع�ض
احلاالت مث ً
ال التهاب الأذن.
 «اخلف» امل�ستعمل داخل املنزل :قد ال يخطر على بال �أحد� ،أال يعري�ضيفه مث ً
ال الذي �أتى لتم�ضية بع�ض الأيام يف منزله «اخلف» �أو ما ي�سمى
بالعامية «ال�شب�شب» ،فتلك «الأح��ذي��ة املنزلية»
حتمل ع��دداً من الفطريات املعدية ،والتي قد
تنتقل �إىل الآخرين ،حتى و�إن مت غ�سلها بانتظام،
لذا ين�صح اخلرباء �إذا �أردت «�إكرام» �ضيفك� ،أن
تقدم له «خفاً جديداً غري م�ستعمل».
 م�شابك ال�شعر وامل�شط� :إذا كان من املتعارفعليه التحذير من �إع��ارة «فر�شاة» الأ�سنان لأي
ك��ان �أو املالب�س الداخلية حتى املغ�سول منها،
ف�إن البع�ض قد ال ينتبه �إىل �ضرورة عدم �إقرا�ض
م�شابك ال�شعر �أي�ضاً �أو فر�شاة ال�شعر� ،أو امل�شط،
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �ضرورة عدم �إقرا�ض
�أي من متعلقات العناية بال�شعر من امل�شط �إىل
امل�شابك وغريها ،لأنها بكل ب�ساطة ،وكما مزيل
الروائح حتتك بفروة الر�أ�س ،وبالتايل «تلتقط»
عددًا من البكترييا ويف بع�ض احلاالت الفطريات
التي قد تكون معدية.

 �شمع الأذن مع �آثار دم� :إذا الحظت وجود �آثار الدم عندتنظيف �أذنيك ،ف�إنه ميكن �أن ت�شري �إىل وجود ثقب يف طبقة
الأذن اخلا�صة بك ،يف هذه احلالة ،تكون �أذناك عر�ضة للعدوى،
التي ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل التهاب الأذن ،وبالتايل م�شكلة يف
ال�سمع لذلك ين�صح بزيارة الطبيب فوراً.
 �شمع الأذن بني اللون� :إذا كان �شمع الأذن مييل �إىل اللونالبني القامت ،فهذا ميكن �أن ي�شري �إىل �أن ج�سمك مرهق،
وبحاجة �إىل ق�سط من الراحة ،لذا فيتعني عليك عند مالحظة
ذلك �أن حت��اول ق�ضاء ب�ضعة �أي��ام يف مكان ه��ادئ بعيدًا عن
م�سببات التوتر والإجهاد.
 �شمع الأذن الأ�سود� :إذا ظهر ال�شمع ذو اللون الأ�سود مرةواحدة فقط ،فال داعي للقلق ،لكن �إذا �صاحب هذا اللون حكة
�شديدة يف �أذنك ،وتزايدت هذه احلكة ،فعليك بزيارة الطبيب،
لأن لون �شمع الأذن الأ�سود يدل على عدوى فطرية.
� -شمع الأذن �أبي�ض اللون :ميكن �أن يدل �شمع الأذن �أبي�ض

اللون على �أن هناك نق�صاً يف الفيتامينات داخ��ل اجل�سم،
وحتديداً احلديد والنحا�س ،لذا ين�صح ب�إ�ضافة الفا�صوليا
وال�شوفان �إىل نظامك الغذائي.
 �شمع الأذن ذو الرائحة الكريهة� :إذا كان �شمع �أذنك ذارائحة كريهة قوية ،فيمكن �أن يدل ذلك على وجود عدوى داخل
الأذن الو�سطى ،ومن �أعرا�ض هذه العدوى �أي�ضاً �سماع �ضجيج
داخل الأذن من وقت لآخر ،ف�إذا كانت لديك هذه الأعرا�ض،
ف�إن الأمر ي�ستحق زيارة طبيب الأنف والأذن واحلنجرة فوراً.
 �شمع الأذن ال�سائل� :إذا الحظت �أن �شمع �أذن��ك �سائلفهذا قد يدل على بداية التهاب بالأذن ،تتطلب زيارة الطبيب
املخت�ص.
 �شمع الأذن اجلاف :يعد ال�سبب الرئي�سي جلفاف �شمعالأذن هو خلو اجل�سم من الدهون ،كما قد يكون ب�سبب جفاف
اجللد وبع�ض الأمرا�ض اجللدية.

حكايتي
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القدرة االتصالية للطالب راقية أما اللغوية فتحتاج
لعناية واهتمام أكبر
حوار :عبدالعزيز جمر�شي
يعقوب �أريكهو �صال �أ�سامة من
نيجرييا ،طالب دكتوراه وحما�ضر
بق�سم اللغة العربية و�آداب��ه��ا يف
الل�سانيات ،م��ت��زوج ول��دي��ه ثالثة
�أبناء ،در���س املرحلة اجلامعية يف

اجلامعة الإ�سالمية بالنيجر �سنة
2002م وت��خ��رج �سنة 2006م،
ودر�����س امل��اج�����س��ت�ير يف اجل��ام��ع��ة
الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة مب��ال��ي��زي��ا،
عال يف تدري�س
وح�صل على دبلوم ٍ

املعلمني من جامعة امللك �سعود ،ثم
التحق بربنامج الدكتوراه ،ويطمح
يف احل�صول على درجة الدكتوراه
بتفوق واالن�ضمام ل�سلك التدري�س.

قسم اللغة العربية أكثر األقسام نشاطًا وإنتاجًا ّ
ويدرس
مقررات لجميع طالب الجامعة
 يف ال �ب��داي��ة ح��دث �ن��ا امل��رح �ل��ة اجل��ام �ع �ي��ة وم��رح�ل��ةاملاج�ستري؟
در�ست املرحلة اجلامعية يف اجلامعة الإ�سالمية
بالنيجر �سنة 2002م وتخرجت �سنة 2006م� ،أما
املاج�ستري فدر�سته يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية
�ال يف تدري�س
مباليزيا ،كذلك ح�صلت على دبلوم ع� ٍ
املعلمني من جامعة امللك �سعود.
 كيف ترى الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية يف النيجر؟ال �شك �أن كل دولة وكل جامعة تختلف عن غريها
يف بع�ض الأم���ور املتعلقة بالو�سائل واملنهج واخلطة
الدرا�سية ،ولكل جامعة ما مييزها ،وب�شكل عام تعد
جامعة النيجر ممتازة جداً يف تدري�س اللغة العربية.
 هل مار�ست التدري�س يف نيجرييا �أو النيجر؟نعم قمت بالتدري�س بعد درا�سة املاج�ستري ،حيث
رجعت �إىل بلدي ومار�ست التدري�س مل��دة �سنتني يف
التعليم العام كما د ّر�ست يف كلية «مفتاح �أوالنهن».
 متى قدمت جلامعة امللك �سعود؟قدمت جلامعة امللك �سعود �سنة 2016م لدرا�سة
الدكتوراه.
 ك�ي��ف ت���ص��ف جت��رب��ة ال��درا� �س��ة وال �ت��دري ����س ه�ن��ا يفجامعة امللك �سعود وهل هذا �أول ف�صل تقوم بالتدري�س
فيه؟
نعم هذا �أول ف�صل �أقوم بالتدري�س فيه ،واحلقيقة

�أنها جتربة متميزة و�أنا متحم�س للتدري�س باجلامعة ملا
لها من �سمعة مميزة.
 كيف ترى جامعة امللك �سعود وما الفرق بينها وبنياجلامعات التي در�ست فيها؟
�أرى �أن جامعة امللك �سعود متميزة من جميع النواحي،
وبخا�صة يف اخلدمات التي تقدمها لطالبها من جميع
النواحي �سواء اخلدمات التعليمية �أو اخلدمات البحثية،
و�أرى �أنها ت�شجع طالبها للتعليم والبحث العلمي وحترتم
حقوقهم ،و�أرى �أن��ه��ا مهتمة ب��ط�لاب امل��ن��ح وم��راع��اة
ظروفهم ،كذلك يوجد بها �أع�ضاء هيئة تدري�س متميزون
يوفرون العلوم والثقافات واخلربات الرتاكمية.
 ما تقييمك لق�سم اللغة العربية؟يعد ق�سم اللغة العربية من �أك�ثر الأق�سام ن�شاطاً
و�إنتاجاً و�أدا ًء ،حيث يقوم بتدري�س جميع طالب اجلامعة
من خالل مقررات اللغة العربية الإجبارية ،وك��وادره
متميزون وي�ؤدون جهوداً كبرية ومتميزة ،كما �أن الق�سم
يوفر اهتماماً خا�صاً لطالب الدرا�سات العليا.
 وم��اذا ع��ن م�ستوى ال�ط�لاب يف اللغة العربية منوجهة نظرك؟
�أرى �أن م�ستوى الطالب جيد ،و�أنهم متمكنون يف اللغة
العربية والقدرة االت�صالية للطالب راقية� ،أما القدرة
اللغوية فهي حتتاج �إىل املزيد من العناية واالهتمام من
قبل الطالب ،وميكنهم ذلك عن طريق القراءة واالطالع
على الكتب النافعة و�سيكون لها دور �إيجابي يف رفع

م�ستوى الدار�سني.
 كيف ترى املدينة اجلامعية جلامعة امللك �سعود؟املدينة اجلامعية جلامعة امللك �سعود مدينة رائعة
ومتطورة جداً وتقارن باجلامعات العاملية.
 -بعيد ًا عن التعليم كيف ترى مدينة الريا�ض؟

مدينة الريا�ض مدينة راقية ومتطورة ونظيفة ،و�أنا
�أحبها.
 �أخري ًا ما هي طموحاتك؟طموحاتي كثرية وع��دي��دة ،و�أك�ب�ر طموحي حالياً
احل�صول على درجة الدكتوراه و�أن �أك��ون ع�ضو هيئة
تدري�س باجلامعة.

طالب صيني يخطط الستثمار «اللغة العربية» في التجارة
حوار :خالد عدال ال�سبيعي
-

اال�ســــــــــــم:
اجلن�سية:
الكليــــــــــة:
الق�ســــــــم:

علي مو�سى
�صيني
ا لآداب
لغة عربية

ع�ل��ي م��و��س��ى ط��ال��ب ��ص�ي�ن��ي تعلم
م�ب��ادئ و�أ�سا�سيات اللغة العربية يف
ب�ل�اده يف امل��رح�ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ،وي��در���س
ً
حاليا يف كلية الآداب بكالوري�س لغة
ع��رب�ي��ة ،وي�خ�ط��ط ال�ستثمار �إج��ادت��ه
ل �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة يف جم � ��ال ال �ت �ج��ارة
وال �ت��وا� �ص��ل ع �ن��د ع ��ودت ��ه �إىل ب�ل�اده
ال�صني ،حيث ينتمي �إىل عائلة جتار
وي�ح�ي��ط ب�ه��م ال�ع��دي��د م��ن اجل��ال�ي��ات
العربية ،وميكنه بعد �إج��ادة العربية
�أن ي���ص�ب��ح دب �ل��وم��ا� �س �ي� ً�ا �أو و��س�ي�ط� ً�ا
ً
ً
ً
مرتجما..
م�سوقا �أو
جتاريا �أو

 بداية حدثنا عن ق�صة ان�ضمامك�إىل جامعة امللك �سعود؟
ك��ن��ت ق��د در���س��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف
املدر�سة الثانوية يف ال�صني ،وعند قرب
تخرجي �سمعت ع��ن �إمكانية التقدمي
يف ثالث جامعات من جامعات اململكة
العربية ال�سعودية ومن �ضمنها جامعة
امللك �سعود ،فبادرت للتقدمي عرب املوقع
الإلكرتوين.
 كم ا�ستغرق ذلك من الوقت؟ا�ستغرق ذل��ك من الوقت ما يقارب
ال�سنتني بني التقدمي والقبول وااللتحاق
بالدرا�سة.
 كيف وجدت جامعة امللك �سعود عندقدومك �إليها؟
يف البداية مل �أكن �أعرف الكثري عن
جامعة امللك �سعود ،ولكن عندما �أتيت
�إليها وجدتها
ج��ام��ع��ة م��ت��م��ي��زة وت���وف���ر ل��ل��ط�لاب

جميع الإمكانات واالحتياجات الالزمة
للطالب.
 ما هو طموحك يف امل�ستقبل؟يف ال��ب��داي��ة �أه���ل���ي جميعهم جت��ار
و�أن���ا �أري���د �أن �أ�ستثمر ه��ذه اللغة يف
جمال التجارة والتوا�صل ،و�أريدها �أن
ت�ساعدين يف التجارة يف ال�صني ،لأن
العرب من جن�سيات خمتلفة هناك يف
ال�صني و�أنا �أريد �أن �أتعلمها لكي �أعمل
معهم ,و� ً
أي�ضا معرفة الدين الإ�سالمي
بها وقراءة القر�آن.
 ك��م ع ��دد ال �ط�ل�اب امل �ت��واج��دي��ن منبلدك يف اجلامعة؟
يوجد ع��دد ال ب�أ�س به من الطالب
ال�صينيني يدر�سون هنا يف اجلامعة ،يبلغ
عددهم تقريباً ثالثني طالباً يف اجلامعة.
 م��ا ه��واي��ات��ك ال �ت��ي مت��ار��س�ه��ا خ��ارجاجلامعة؟
�دي العديد من ال��ه��واي��ات� ،أبرزها
ل� ّ
القراءة واملطالعة ولعب كرة القدم.
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علماء «هند�سة الأر�ض» بجامعة �إك�سيتري يدر�سون �إمكانية تطبيقها

خطة لتبريد الكوكب اصطناعيًا بمحاكاة
الثورات البركانية
يقرتح تقرير جديد �أن «لهند�سة
الأر�ض» �آثا ًرا مدمر ًة حمتمل ًة على
كوكب الأر����ض� ،إذ يُ�ستخدم ذلك
ال��ع��ل��م يف ال��ت�لاع��ب ب��امل��ن��اخ على
نطاق وا�سع بهدف التغلب على �آثار
االحتبا�س احل��راري ،وي�شري بحث
نُ�شر يف «نيت�شر كوميونيكي�شنز»
ق��اده علماء من جامعة �إك�سيتري
الربيطانية� ،إىل �أن تطبيق هند�سة
الأر���ض ال�شم�سية يف �أحد ن�صفي
الكرة الأر�ضية يعود ب�آثار �سلبية
على الظروف املناخية يف الن�صف
الآخر.
تتلخ�ص فكرة هند�سة الأر���ض
ال�شم�سية يف «حقن هباء جوي» يف
الغالف اجلوي للأر�ض لتربيدها،
عرب عك�س �أ�شعة ال�شم�س بعيدًا
عنها ب�أ�سلوب يقلد ت�أثري الهباء
اجل���وي ال���ذي يتن�شر يف ال��ه��واء
طبيع ًيا عقب «الثورات الربكانية».
�أج����رى ع��ل��م��اء اجل��ام��ع��ة �أث��ن��اء
بحثهم عمليات حماكاة متقدمة
ب��ا���س��ت��خ��دام من�����وذج «ال���غ�ل�اف
اجلوي-املحيط» ،ف�أ�شارت النتائج

�إىل �أن حقن ال��ه��ب��اء اجل���وي يف
ال��ن�����ص��ف ال�����ش��م��ايل م���ن ال��ك��رة
الأر�ضية قد ي�سبب تناق�ص �أعداد
الأعا�صري اال�ستوائية يف املحيط
الأط��ل�����س��ي ال�����ش��م��ايل ،لكنها قد
تتزايد يف الن�صف اجلنوبي نتيجة
حقن الهباء اجلوي فيه ،وقد ت�ؤدي
اجلهود التي تعمل على تقليل �أعداد
الأعا�صري يف املحيط الأطل�سي
ال�شمايل �إىل ح��دوث جفاف يف
منطقة ال�ساحل الإفريقية .وقال
«�أنوتني جونز» الكاتب الرئي�س يف

على ذمة جامعة �سو�شو ال�صينية

قطعة جبن يوميًا
تحمي من أمراض
القلب

الدرا�سة يف جامعة �إك�سيتري�أثناء
م�ؤمتر �صحفي« :ت�ؤكد نتائجنا �أن
هند�سة الأر�ض ال�شم�سية املحلية
تت�سم باخلطورة العالية ،فهي تعود
بالنفع على منطقة لكنها ت�سبب
ال�ضرر ملنطقة �أخ��رى يف الوقت
ذات����ه» .و�أ����ض���اف« :م��ن امل��ه��م �أن
ي�أخذ �صناع القرار هند�سة الأر�ض
ال�شم�سية على حممل اجل��د و�أن
يتحركوا ب�سرعة لو�ضع �ضوابط
ف ّعالة جتاهها».
حت��ف��ظ��ات «ج��ون��ز» ه���ذه جت��اه

رغم ما يتمتع به اجلنب من �سمعة �سيئة لكونه غنياً
بالدهون� ،إال �أن درا�سة علمية حديثة �أ�شرف عليها باحثون
�صينيون ك�شفت �أن تناوله كل يوم يقلل فر�ص تطوير �أمرا�ض
القلب ،ووفقاً ملوقع �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،وجد
باحثون بجامعة �سو�شو ال�صينية �أن ا�ستهالك كمية �صغرية
من اجلنب بحجم علبة الثقاب �أو « 40جم» يومياً تخف�ض
خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بن�سبة .14%
و�أ�شار الباحثون ال�صينيون �إىل �أن اجلنب يخف�ض من
خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية بن�سبة  ،10%ويحر�ص
الباحثون على فهم ما ي�سمى بـ«املفارقة الفرن�سية» ،وهي
ظاهرة حمرية ،حيث �إن الفرن�سيني الذين مييلون �إىل اتباع

ه��ن��د���س��ة الأر������ض ال�شم�سية ال
يُ�شاركه فيها علماء كثريون ،حيث
يعتقد «كالديرا» ع��امل املناخ من
م�ؤ�س�سة كارنيجي للعلوم �أن العملية
غري �ضارة ن�سب ًيا باال�ستناد �إىل
العلم وحده ،وقال ملوقع فيوت�شرزم:
«�ست�ستعني بتلك العملية على
الأغلب �إن كنت واث ًقا من النماذج
امل��درو���س��ة ،وتهتم ب�أنظمة املناخ
الفيزيائية وال تلقي اً
بال للجوانب
ال�سيا�سية واالجتماعية» .و�أ�ضاف:
«قد تقف �ضد �إجراء تلك العملية
�إن ك��ن��ت ق��ل� ًق��ا م��ن االنعكا�سات
ال�سيا�سية واالجتماعية �أو �أنك
تعتقد �أن تلك النماذج ينق�صها
�شيء مهم �أو الأمرين م ًعا».
ووف � ًق��ا ل��ك��ال��دي��را ،ق��د ال جتد
الب�شرية �صعوب ًة يف تقبل هند�سة
الأر������ض� ،إن ُف���� ِّ�س��رت ع��ل��ى �أن��ه��ا
«امل�صباح ال�سحري» ال��ذي يقدم
حلاً �سري ًعا لالحتبا�س احلراري،
ف��ه��ي و���س��ي��ل��ة مل��ع��اك�����س��ة بع�ض
ال��ت���أث�يرات ،لكنها لي�ست احل��ل
ال�شايف مل�صدر امل�شكلة.

ك�شفت درا���س��ة علمية ج��دي��دة �أن الأوالد
وال��ب��ن��ات ي��خ��ت��ارون الأل��ع��اب ،ال��ت��ي ت�ستهدف
جن�سهم ب�شكل يعتمد على تركيبتهم البيولوجي،
ال فطرياً
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك مي ً
يدفع الأوالد �إىل تف�ضيل ال�شاحنات وال�سيارات
والألعاب العدوانية ،فيما البنات يرغنب دائماً
يف اللعب بالدمى وم�ستح�ضرات التجميل �أو
اللعب التي تعطي �أجواء حياة منزلية.
و�أفادت الدرا�سة �أن البنات ،عندما يكربن،
يكنّ �أك�ثر ت ��أث��راً ب��الآب��اء والأم��ه��ات والبالغني
والأطفال حولهن ،ومبا ي�شاهدن على �شا�شة
التلفزيون ،يف حني �أن الفتيان يتم�سكون ب�ألعاب
الأوالد.
وا�ستندت الدرا�سة ،التي قام بها فريق علماء

عرث باحثان يف عام  2011يف درا�ستني م�ستقلتني على نتائج مهمة
وغام�ضة� ،إذ وجد الدكتور ماثيو ماير�سون من معهد دانا-فاربر لل�سرطان
والدكتور روبرت �أي هولت من جامعة �سيمون فريزر يف كولومبيا الربيطانية
جراثيم تعي�ش ع��ادة يف الفم وتُدعى البكترييا املغزلية ت�ستوطن خاليا
�سرطان القولون الب�شرية.
ويف درا�سة حديثة نُ ِ�شرت يف جملة العلوم� ،أ َّكد ماير�سون وزمال�ؤه وجود
جراثيم البكترييا املغزلية يف خاليا �سرطان القولون لدى ن�صف امل�صابني
به ،ودر�س الباحثون على وجه اخل�صو�ص �أورام القولون الب�شرية التي تنت�شر
�إىل الكبد ،ووجدوا �أن االنت�شارات بقيت حتمل البكترييا املغزلية حتى بعد
انتقالها �إىل الكبد.
يف املقابل ،ال تت�ضمن اخلاليا الورمية التي ن�ش�أت من الكبد �أ�صلاً على
هذه اجلراثيم ،وملزيد من التو�ضيح ،حقن فريق ماير�سون خاليا ال�سرطان
الب�شرية يف �أربعة �أجيال من الفئران ،فكانت جراثيم البكترييا املغزلية
ت�ستوطن اخلاليا الورمية يف ك ّل جيل.
وقد حيرَّ ت هذه النتائج العلماء ،وقال ماير�سون لنيويورك تاميز «�إنَّ
التف�سري الأف�ضل لهذه النتائج �أن انت�شارات ال�سرطان التي تهاجر �إىل الكبد
حتمل معها هذه اجلراثيم ،ال ميكن �أن تقرتن هذه اجلراثيم مع اخلاليا
الورمية بال�صدفة ،لذا ف�إننا نظن �أنها جزء �أ�سا�سي من ال�سرطان».

نظام غذائي غني بالكولي�سرتول والدهون امل�شبعة ،لديهم
معدالت منخف�ضة من �أمرا�ض القلب.
وق��د وج��دت جامعة �سو�شو ال�صينية الآن �أن اجلنب
يرفع م�ستويات ما ي�سمى بالكولي�سرتول «اجليد» يف حني
يخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول «ال�سيئ».
وعلى الرغم من �أن اجلنب يحتوي على م�ستويات عالية
من الدهون امل�شبعة املرتبطة ب�سوء �صحة القلب ،لكن
الكال�سيوم املتوفر فيه بن�سبة عالية يقلل من الدهون التي
ميت�صها اجل�سم ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه يحتوي � ً
أي�ضا
على �أحما�ض �أمينية ميكنها امل�ساعدة يف منع ان�سداد
ال�شرايني.

اختيار األطفال أللعابهم دافعه «بيولوجي»

النف�س م��ن جامعة «�سيتي ل��ن��دن» �إىل �أدل��ة
جمعها باحثون خمتلفون من جميع �أنحاء العامل
على مدى عقود ،وبع�ضها يعود �إىل ثالثينيات
القرن املا�ضي.
وتقول نتائج الدرا�سة �إن��ه على الرغم من
االخ��ت�لاف املنهجي فيما يتعلق باختيارات
و�أع���داد الأل��ع��اب املقدمة ،و�سياق االختبار،
وع��م��ر ال��ط��ف��ل� ،إال �أن االت�����س��اق يف �إي��ج��اد
االخ��ت�لاف��ات ب�ين اجل��ن�����س�ين يف تف�ضيالت
الأطفال للعب الأطفال املرتبطة بنوع جن�سهم
يدل على قوة هذه الظاهرة واحتماالت �أن لها
�أ�صوالً بيولوجية ،فهناك ت�أثري فطري على هذا
ال�سلوك.
وت�أتي النتائج يف وقت يزداد فيه اجلدل عمقاً

جرثومة خفية قد تكون جزءًا
من سلسلة تطور السرطان

حول اختيار الألعاب التي يختارها الأطفال.
وذكرت درا�سة جامعة «�سيتي» الربيطانية،
�إنه حتى قبل �أكرث من  80عاماً كانت البنات
يهتممن باللعب ب�ألعاب �أكرث ع�صرية.
ففي عام 1932م ،تو�صلت جتربة علمية �إىل
«�أن الفتيات لعنب بلعبة طائرة بنف�س عدد مرات
لعب ال�صبية بها» ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك
�إىل انت�شار �أخبار «الطيارين الإن��اث» يف ذلك
الوقت ،حيث طارت �إميي جون�سون من �إجنلرتا
�إىل �أ�سرتاليا عام  ،1930كما ط��ارت �أميليا
�إيرهارت مبفردها عرب املحيط الأطل�سي عام
.1932
ويف الآون��ة الأخ�يرة� ،أ�صبحت الفتيات �أقل
مي ً
ال للعب بالدمى وغريها من الألعاب التي
كانت تعترب للإناث ،وهناك تف�سري واحد هو
�أن الفتيات تعر�ضن على مر ال�سنني ل�ضغوط
متزايدة للعب مع �ألعاب حمايدة ت�صلح للأوالد
والبنات.
تقول الدكتورة بريندا تود من جامعة «�سيتي
لندن»« :ما تو�صلنا �إليه هو �أنه كلما كرب �سن
الأطفال الذكور يزداد ميلهم �إىل اللعب بلعب
الأطفال امل�صنوعة للذكور ،ومت مالحظة �أن
الفتيات بد�أن يلعنب ب�شكل �أقل كثرياً بالألعاب
امل�صنوعة للإناث على مدى العقود الأخ�يرة،
مما ي�شري �إىل توجهات نحو حتقيق قدر �أكرب
م��ن امل�����س��اواة ب�ين اجلن�سني ،وم��ع ذل��ك ورغ��م
االخ��ت�لاف بني �سلوك الفتيان والفتيات� ،إال
�أن الأطفال يختارون ب�أغلبية �ساحقة اللعب
امل�صنوعة لنوع جن�سهم.

بالتعاون بني علماء معهد ما�سات�شو�ست�س وجامعة هارفارد

عضالت اصطناعية تستطيع
رفع  1000ضعف وزنها

للب�شر ع�ضالت ل ّينة وهياكل �صلبة تتعاون م ًعا لتحمل �أوزا ًنا كبرية ج ًّدا؛
وحماكاة لذلك ابتكرت تقنية جديدة تعتمد على ع�ضالت ل ّينة وهياكل
�صلبة لتتيح جلهازها حمل ما يفوقه بنحو  1,000من �أمثال وزنه ،وهذا
تطور كبري وال ريب ،لأن الروبوتات اللينة كانت واع��دة من حيث الدقة
والكفاءة وحماكاة حركات الب�شر ،لكنها كانت تفتقر �إىل القوة.
نُ�شر هذا البحث اجلديد يف دورية «وقائع الأكادميية الوطنية للعلوم»
و�أو�ضح فيه علماء «خمترب علم احلا�سوب والذكاء اال�صطناعي» التابع
ملعهد ما�سات�شو�ست�س وعلماء «معهد وي�س» التابع جلامعة هارفارد �أنّ
الروبوتات الل ّينة �ستَتحلّى بقوة هائلة �إذا دعمتها هياكل �أوريجامية �صلبة.
وقالت الأ�ستاذة دانييال رو�س -مديرة خمترب علم احلا�سوب والذكاء
اال�صطناعي ،وامل�ؤلِّفة الرئي�سة لهذا البحث -يف حوارها مع موقع «ذا
ّ
فريج» «للروبوتات الل ّينة �إمكانيات كبرية ،لكن ي�ضعفها الذي ال ينا�سب
ثقل حموالتها يحد من ا�ستخداماتها ،فعلى الرغم من �أنها �آمنة ول ّينة ج ًّدا،
لكنها ال ت�صلح حلمل الأ�شياء الثقيلة؛ وهذه التقنية اجلديدة �ست�ساعدنا
على �صنع روبوتات لينة وقوية».
ولتقنية الروبوتات اللينة مكان وت�أثري كبريين يف قطاعات العمل اليدوي
وامل�ستودعات ،لأنها تَتطلَّب قدرة على رفع الأ�شياء الثقيلة بكفاءة عالية،
و�صالحيتها ملثل هذا تعني �أنها �صاحلة ملجاالت �أخ��رى عديدة؛ ولهذا
�صنْع روبوتات ل ّينة
يبحث العلماء �إمكانية توظيفها يف البحوث البحرية ويف ُ
م�ستقلة «ذات��ي��ة التوجيه»؛
وال ري�����ب يف �أن ن��ط��اق
تو�سعه
تطبيقاتها �سي�ستمر ُّ
با�ستمرار التقدم التقني،
و�أن ه��ذا البحث �سيدفع
عجلة التو�سع دف ًعا مل ي�سبق
له مثيل.

رقمية
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«بكرات» يوتيوب على غرار «قصص» سناب شات
وإنستجرام
ك�شف م��وق��ع م�شاركة الفيديو
يوتيوب م��ؤخ��راً �أن��ه يدر�س تقدمي
ميزة ج��دي��دة ت�شبه �إىل ح��د كبري
م��ي��زة «الق�ص�ص» ال��ت��ي ا�شتهرت
بها خدمة الرتا�سل امل�صور �سناب
�شات ،ثم «�سرقتها» منها في�سبوك
و�أ�ضافتها جلميع خدماتها تقري ًبا،
خا�ص ًة �إن�ستجرام.
وقالت �شركة يوتيوب يف من�شور
على مدونتها �إن امل��ي��زة اجلديدة
�سوف حتمل ا�سم «بكرات» ،Reels
و�سوف ت�أتي مع بع�ض اخل�صائ�ص
التي متيزها عن «ق�ص�ص» �سناب
����ش���ات و�إن�����س��ت��ج��رام وف��ي�����س��ب��وك
ووات�ساب.
وم������ن اخل�������ص���ائ�������ص امل���م���ي���زة
لـ«بكرات» يوتيوب� ،أن الفيديو ،مع
�أنه �سوف يُحدد بـ  30ثانية فقط،
�إال �أنه لن يختفي بعد � 24ساعة ،ثم
�إنه لن يظهر �أعلى �صفحة التطبيق،
بل �سوف يُخ�ص�ص لها تبويب جديد
�ضمن قناة �صانع املحتوى.
وجاء ذكر يوتيوب لإط�لاق ميزة
«بكرات» جتريب ًيا على نحو موجز
�ضمن جمموعة من الإعالنات التي
تركز على تو�سيع تبويب «جمتمع
يوتيوب» لي�صل �إىل جميع �صانعي
املحتوى الذين يزيد عدد م�شرتكي
قنواتهم عن  10,000م�شرتك.
وق������ال م���وق���ع «ت�����ك ك��رن��ت�����ش»

 TechCrunchاملعني ب�ش�ؤون
التقنية �إن��ه ح�صل على معلومات
�إ�ضافية تخ�ص امليزة اجلديدة من
�إدارة يوتيوب ،التي قالت �إنها �سوف
تُطرح لالختبار على نطاق �ضيق
جدًا من �صانعي املحتوى قري ًبا.
ونقل املوقع عن ال�شركة قولها
�إن الفكرة وراء ميزة «بكرات» تركز
على تقدمي �صيغة فيديو جديدة
على موقع يوتيوب ت�سمح ل�صانعي
امل��ح��ت��وى ب��ال��ت��ع��ب�ير ع��ن �أنف�سهم
والتفاعل مع املعجبني دون احلاجة

لن�شر مقاطع فيديو طويلة.
و�أو���ض��ح��ت يوتيوب �أن �صانعي
امل��ح��ت��وى �سيكونون ق��ادري��ن على
التقاط مقاطع فيديو ق�صرية جدًا
ال تتجاوز مدتها الثالثني ثانية ،ثم
�إ�ضافة مر�شحات «فالتر» ،و�أ�صوات
خ��ل��ف��ي��ة ،ون�����ص��و���ص ،مب��ا يف ذل��ك
مل�صقات جديدة من يوتيوب.
يُ�����ش��ار �إىل �أن ي��وت��ي��وب �أعلنت
� ً
أي�ضا عن حتديثات جديدة لتبويب
جمتمع يوتيوب ،مبا يف ذلك تغيري
طريقة عمل املن�شورات وعر�ضها

للم�شاهدين� ،إذ �أ�صبح �أكرث متابعي
�أي �صانع حمتوى تفاعلاً قادرين
على التفاعل مع من�شوراته �ضمن
ال�صفحة الرئي�سية على تطبيق
يوتيوب ،حتى لو مل يكونوا م�شرتكني
بالقناة.
وق���ال م��وق��ع «ت���ك ك��رن��ت�����ش» �إن
ي��وت��ي��وب مل ت��ك�����ش��ف ع���ن م��وع��د
طرح الن�سخة التجريبية من ميزة
«ب��ك��رات» ومل تك�شف ع��ن موعد
طرحها لعموم امل�ستخدمني.
امل�صدر aitnews

لن يتمكن �أحد من �إر�سال ن�ص �أو فيديو �أو غريه �إال ب�إذن

«واتساب» تمنح مشرفي المجموعات حق إسكات الجميع!
يعمل «وات�ساب» على ميزة جديدة
ت�ستهدف «املجموعات امل��ح��دودة»
مت ّكن جميع امل�شرفني من �إيقاف
� ّأي �شخ�ص �آخ��ر عن امل�شاركة يف
الدرد�شة ،ويف ح��ال كنت امل�شرف
على املجموعة « ،»adminفيمكنك
�إر�سال � ّأي ر�سالة مع �إجبار الآخرين
على قراءتها فقط دون القدرة على
الكتابة �أو الرد.
وميكن تفعيل امليزة اجلديدة من
قِ بل م�����س��ؤويل املجموعات فقط؛
حيث ل��ن يتم ّكن � ّأي �شخ�ص �آخ��ر
م��ن �إر���س��ال رد ن�صي �أو �صور �أو
مقاطع فيديو �أو ملفات «� »GIFأو
م�ستندات �أو حتى ر�سائل �صوتية
وم�شاركة املواقع.
وبطبيعة احلال �سيكون امل�شرفون
ق��ادري��ن ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة ال��درد���ش��ة

كاملعتاد ،ويف حال �أراد �شخ�ص �آخر
امل�شاركة يف الدرد�شة ،فيمكنه ذلك
من خالل النقر على �إر�سال رد عرب
خا�صية «،»Message Admin
وم��ع ذل��ك يجب �أن تتم املوافقة

على الر�سالة من قِ بل امل�شرف قبل
�إر�سالها �إىل بقية املجموعة.
ور���ص��دت امل��ي��زة «غ�ير العادية»
م��ن قِ ��ب��ل « »WABetaInfoيف
الإ���ص��دارات التجريبية من تطبيق

�أعلن الرئي�س التنفيذي ل�شركة
مايكرو�سوفت� ،ساتيا ن��ادي�لا� ،أن
ع��دد م�ستخدمي ن��ظ��ام الت�شغيل
ويندوز  10التابع لل�شركة بلغ �أكرث
من  600مليون م�ستخدم ،لتقرتب
ال�����ش��رك��ة �أك��ث�ر ف���أك�ثر م��ن ه��دف
و�ضعته ال�شركة لنف�سها ملّا �أطلقت
النظام قبل �أكرث من �سنتني.
جاء ذلك خالل االجتماع ال�سنوي
ملايكرو�سوفت بامل�ستثمرين� ،إذ قال
ن��ادي�لا �إن �أك�ث�ر م��ن  600مليون
م�ستخدم ي�ستخدمون نظام ت�شغيل
احلوا�سب ال�شخ�صية ويندوز 10
�شهر ًيا.
وكان نظام ويندوز  10قد حقق
�أك�ثر م��ن  75مليون تنزيل خالل
الأ�سابيع الأربعة الأوىل لإطالقه،
ث��م جت���اوز ال���ـ  110م�لاي�ين بعد

نحو � 10أ�سابيع ،وبعد � 6أ�شهر،
و�صل العدد �إىل  200مليون ،ثم
 270مليو ًنا بعد � 8أ�شهر ،و300
مليون بعد � 9أ�شهر ،ثم  350مليون
م�ستخدم بعد � 11شه ًرا ،و400
مليون بعد � 14شه ًرا.
ويف �شهر �أي��ار/م��اي��و املا�ضي،
قالت عمالق الربجميات الأمريكية
خ�ل�ال م ��ؤمت��ر امل��ط��وري��ن ال�سنوي
اخلا�ص بها � Build 2017إن نظام
ويندوز  ،10الذي �أُطلق �أول مرة يوم
 29متوز/يوليو  ،2015يعمل على
�أكرث من  500مليون جهاز.
يُذكر �أن مايكرو�سوفت قد و�ضعت
لنف�سها هد ًفا يتمثل يف بلوغ �أكرث من
مليار م�ستخدم لنظام ويندوز 10
خالل �سنتني �إىل ثالث �سنوات من
�إط�لاق��ه ،وق��د حظي نظام ويندوز

 10بنف�س النجاح ال��ذي حظي به
نظام ويندوز � ،7إذ �إن��ه تفوق على
كل من ويندوز  7وويندوز  8خالل
الأ�شهر الأوىل على �إطالقه ،وذلك
لعدة �أ�سباب يُذكر منها �أن��ه توفر
كتحديث جماين مل�ستخدمي نظامي
ويندوز  7وويندوز  8.1خالل ال�سنة
الأوىل.
وت�����ص��ف م��اي��ك��رو���س��وف��ت نظام

وات�������س���اب ع��ل��ى �أن��ظ��م��ة «»IOS
و�أندرويد.
يُ�����ش��ار �إىل اح��ت��م��ال ا�ستخدام
هذه امليزة بطريقة �سيئة من قِ بل
امل�����ش��رف�ين ع�ب�ر �إر����س���ال ر���س��ائ��ل
مزعجة لأع�ضاء املجموعة الآخرين،
ومتكنهم من تغيري الإع���دادات كل
� 72ساعة ،و�إجبار �أع�ضاء املجموعة
على التوقف عن الكالم �أو الكتابة
لأي���ام ع��دة� ،سيكون داف��ع حتديث
امليزة لتكون �أكرث مرونة.
ويخطط «وات�ساب» جلعل امليزة
اجلديدة �أكرث مرونة قبل �إطالقها
ر�سمياً جلميع امل�ستخدمني ،وميكن
اختبارها عن طريق اال�شرتاك يف
الن�سخة التجريبية للتطبيق.
امل�صدرsabq :

 600مليون مستخدم لنظام ويندوز  10شهريًا

ويندوز  10ب�أنه خدمة ،ما يعني �أنها
�ستقوم كل �سنة ب�إ�صدار حتديثات
تبني على التحديثات ال�سابقة،
وذل���ك على غ���رار ن��ظ��ام «م���اك �أو
�إ���س» من �آب��ل ،وحتى الآن �أطلقت
ال�شركة �أربعة حتديثات رئي�سية كان
�آخرها يف  17ت�شرين الأول�/أكتوبر
املا�ضي.
امل�صدرalarabiya :

17
19

�أبرزها زر «»Regram

إنستجرام تختبر ميزات جديدة

تخترب من�صة م�شاركة ال�صور �إن�ستجرام العديد م��ن املميزات
اجلديدة ،والتي قد يكون الكثري منها مو�ضع ترحيب كبري من قبل
امل�ستخدمني ،وتعد امليزة الأك�ثر �إث��ارة للأهمية هي زر ،Regram
والذي من �ش�أنه ال�سماح للم�ستخدمني ب�إعادة ن�شر �صور ومقاطع فيديو
امل�ستخدمني الآخرين دون احلاجة �إىل اللجوء لتطبيق طرف ثالث،
ويعد زر � Regramأو زر امل�شاركة �إ�ضافة هامة تبعاً لكون �إن�ستجرام ال
تدعم حالياً م�شاركة �صورة م�ستخدم �آخر.
ويعترب م��ن غ�ير ال��وا���ض��ح بعد ،تبعاً لكون امل��ي��زة م��ا زال��ت حتت
التجريب ،الكيفية التي �ستظهر من خاللها امل�شاركة ،و�إذا كانت تلك
ال�صور �ست�صبح ج��زءاً من �شبكة ال�صور امل�شرتكة للملف ال�شخ�صي
للم�ستخدم �أو �أنها �سوف تعر�ض فقط للمتابعني يف خال�صة الأخبار،
وت�شمل بع�ض االختبارات الأخرى على ميزة البحث عن ال�صور املتحركة
 GIFاملخ�ص�صة للق�ص�ص ،بحيث ميكن �إ�ضافة ال�صور املتحركة �إىل
الق�ص�ص .كما تخترب املن�صة �إ�ضافة �أخ��رى يحتمل �أن حت�صل على
�شعبية بني امل�ستخدمني ،وهي القدرة على �أر�شفة ق�ص�ص امل�ستخدم
اخلا�صة به ،بحيث �سيكون ب�إمكان امل�ستخدم الطلب من �إن�ستجرام
القيام بهذه املهمة تلقائياً ،ويبدو �أنه �سيكون ب�إمكان م�ستخدمي نظام
الت�شغيل �آي �أو �إ�س قريباً م�شاركة امل�شاركات املوجودة �ضمن ان�ستجرام
من خالل ميزة احلالة �ضمن وات�ساب من خالل نقرة واحدة.
وتعمل املن�صة على اختبار ميزة جديدة ت�سمى قائمة الأ�صدقاء
املقربني ،والتي تتيح للم�ستخدمني تبادل م�شاركات حمددة مع جمموعة
�أ�سا�سية من النا�س ،وكانت �إن�ستجرام قد عملت يف وقت �سابق من
هذا العام على اختبار ميزة تتعلق بالأ�صدقاء املف�ضلني ،ويبدو �أن هذه
امليزة �أو�شكت على الو�صول ب�شكل ر�سمي ،بحيث ت�سمح امليزة ب�إ�ضافة
جمموعة خمتارة من الأ�صدقاء �إىل القائمة مل�شاركة املحتوى املحدد
معهم فقط .وتخترب املن�صة جمموعة �أخرى من املميزات مثل خيار
البحث ال�سريع عن �أكرث الرموز التعبريية والو�سوم ا�ستعماالً ،والقدرة
على تثبيت مو�ضوع �ضمن الر�سائل املبا�شرة ،وخيار الخت�صار الكلمات
ال�شائعة عرب الرموز التعبريية للتطبيق ،وكانت املن�صة قد �أ�ضافت
م�ؤخراً ميزة لل�صور �ضمن الر�سائل املبا�شرة ،والقدرة على �إ�ضافة �صور
ومقاطع فيديو قدمية �إىل الق�ص�ص ،وبد�أت �أي�ضاً باختبار خيار ملتابعة
الو�سوم.
امل�صدرalarabiya :

طرح  Twitter Liteضمن 24
دولة إضافية

�ضاعفت من�صة التدوين امل�صغرة تويرت من جهودها الرامية �إىل
تعزيز وجودها يف الأ�سواق النا�شئة يف �سبيل زيادة �أعداد م�ستخدميها،
وذل���ك م��ن خ�لال �إط�ل�اق تطبيقها اخلفيف لأن��دروي��د ت��وي�تر اليت
 Twitter Liteيف  24دول��ة �إ�ضافية ،وه��و تطبيق وي��ب خم�ص�ص
لأ�صحاب االت�صال البطيء ،والذي قالت �إنه ي�ستهدف امل�ستخدمني
يف الأ�سواق النا�شئة ب�آ�سيا واملحيط الهادئ و�أمريكا الالتينية و�أفريقيا
والذي يجربون تويرت لأول مرة على �أجهزتهم املحمولة.
وكانت املن�صة قد قدمت تطبيق تويرت اليت يف �شهر �أبريل/ني�سان،
وعملت على �إتاحته عرب �أي مت�صفح جهاز حممول من خالل العنوان
 ،mobile.twitter.comوي�أتي طرح الن�سخة امل�صغرة من تطبيق
اخلدمة الرئي�سي �ضمن  24بلداً جديداً بعد مرور حوايل �شهرين من
االختبار على �أر�ض الواقع يف الفلبني ،ويهدف التطبيق �إىل ا�ستهالك
م�ساحة فارغة قليلة بحدود  3ميجابايت من ال�سعة التخزينية للهاتف.
ويدعم التطبيق �إمكانية اال�ستعمال دون ات�صال بالإنرتنت باالعتماد
على خا�صية التخزين امل�ؤقت ،ويتيح للم�ستخدمني اختيار ال�صور �أو
مقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها يف اجلدول الزمني اخلا�ص بهم حتى
ال ت�ضيع البيانات تلقائياً يف تنزيل كل �شيء موجود ،وقد ارتفعت قاعدة
امل�ستخدمني ال�شهرية لتويرت �إىل  330مليوناً يف الربع الثالث من عام
 ،2017وذلك على الرغم من �أن معدل النمو مل ي�شهد تزايداً كبرياً يف
العامني املا�ضيني .ويتواجد التطبيق الآن يف الأ�سواق الآ�سيوية متمثلة
ببنغالدي�ش وكازاخ�ستان وماليزيا ونيبال وتايلند ،ويف الأ�سواق الأفريقية
متمثلة بنيجرييا وجنوب �أفريقيا وتون�س وتنزانيا وفنزويال واجلزائر،
ويف �أ�سواق ال�شرق الأو�سط متمثلة مب�صر و�إ�سرائيل ويف �أ�سواق �أمريكا
الالتينية متمثلة ببوليفيا والربازيل وت�شيلي وكولومبيا وكو�ستاريكا
والإك��وادور واملك�سيك وبنما وبريو وال�سلفادور .ويت�شابه التطبيق �إىل
حد كبري من حيث الفكرة مع تطبيق في�سبوك اليت ،Facebook Lite
بحيث �أنه موجه للبدان النامية ،ويعمل على تقليل ا�ستعمال البيانات،
مما يجعله �أكرث �سهولة من ناحية اال�ستعمال يف املناطق ذات التكلفة
العالية خلطط البيانات ،وت�شري �شركة تويرت �إىل �أن التطبيق �أكرث
مرونة على �شبكات املحمول غري املوثوق بها مثل اجليلني  2Gو.3G
امل�صدرaitnews :
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م�رشف ومدرب بنادي �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني بالإ�سكان ..احلمدان:

النادي «خدمي ترفيهي» غير «ربحي»
ويستقبل منسوبي الجامعة من الجنسين
 700عضو بعوائلهم مسجلون منتظمون ونقص الكادر التدريبي يعود للشركة المشغلة
رسوم التسجيل السنوية  600ريال للفرد و 1500ريال للعائلة المكونة من  5أفراد

حوار :فهد احلمود
ح �م��دان ب��ن ع�ب��دال��رح�م��ن احل� �م ��دان م��دي��ر وم ��درب
ري��ا� �ض��ي ب� �ن ��ادي �أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س وامل��وظ �ف�ين
بال�سكن اجل��ام �ع��ي� ،أو� �ض��ح يف ه��ذا ال�ل�ق��اء �أن ال�ن��ادي
ً
ربحيا باملعنى
«خدمي ترفيهي» يف الدرجة الأوىل ولي�س
امل��ادي ،فتكاليف الت�شغيل اليومية تفوق الر�سوم التي
يتح�صل عليها النادي من الأع�ضاء ،م�ؤكد ًا �أن النادي
يقدم خدماته ملن�سوبي اجلامعة من اجلن�سني ،وال�صغار
وال�ك�ب��ار يف ال�ف�ترة امل�سائية ،و�أرج ��ع �سبب قلة ال�ك��وادر
الب�شرية يف ال�ن��ادي لل�شركة امل�شغلة ،داع�ي� ً�ا كلية علوم
الريا�ضة والن�شاط ال�ب��دين لإع ��ادة التجربة ال�سابقة
املتمثلة يف التعاون مع النادي و�إر�سال طالبها للتطبيق،
ً
وا�صفا تلك التجربة بالناجحة واملمتازة..
 يف ال �ب��داي��ة ح��دث�ن��ا عننادي �أع�ضاء هيئة التدري�س
وامل��وظ�ف�ين واخل��دم��ات التي
يقدمها للأع�ضاء؟
ن������ادي �أع���������ض����اء ه��ي��ئ��ة
التدري�س واملوظفني من�ش�أة
و����ض���ع���ت داخ������ل ال�����س��ك��ن
اجلامعي الحتواء وتلبية رغبات ال�ساكنني من من�سوبي
اجلامعة �سواء الرجال �أو الن�ساء ،ويوجد ق�سم خا�ص
لكل طرف ،وهو ٍ
ناد ي�ضم العديد من املنا�شط واخلدمات
مل�ساعدة من�سوبي اجلامعة على تغيري اجلو من خالل
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية وامل�شاركة يف امل�سابقات
الداخلية وممار�سة ريا�ضة ال�سباحة وتن�س الطاولة
والهوكي الهوائي وغريها من الألعاب مثل لعبة الكاراتيه
ودورة اللياقة البدنية.

 1500ري��ال �سنوياً ،ت�شمل جميع العائلة و�إذا كان
�شخ�ص واحد  600ريال يف ال�سنة.

ملدرب دقيق ،بالإ�ضافة لعملي يف �إدارة الق�سم وهذا
يحتاج �إىل جهود م�ضاعفة.

ً
يوميا؟
 متى ي�ستقبل النادي الأع�ضاءفرتة الت�شغيل واال�ستقبال تنح�صر حالياً يف الفرتة
امل�سائية وي�ستقبل النادي الأع�ضاء امل�سجلني من ال�ساعة
الرابعة م�ساء �إىل ال�ساعة العا�شرة.

 كيف ا�ستطعت �أن جتمع بني الإدارة والتدريب؟احلب ،ف�أنا �أع�شق الريا�ضة والنادي وهو تخ�ص�صي.

 كم و�صل عدد املنت�سبني �إىل النادي حتى الآن؟بحدود  700م�شرتك بعوائلهم ،وهم منتظمون من
خم�سة �أيام �إىل �ستة �أيام يف الأ�سبوع.
 كم عدد من يعمل معك يف النادي؟ي��ت��واج��د يف ال���ن���ادي يف
ال��ف�ترة احل��ال��ي��ة �أن���ا ومعي
م����درب����ان غ�ي�ر ���س��ع��ودي�ين،
ولدينا مراقب دخ��ول و�آخر
مراقب بال�صاالت.

في النادي  9سيور مشي وجري
و 9أجهزة أوب تيكل و9دراجات
ثابتة و 50جهاز حديد

  700ع� ��� �ض ��و م �ق��اب��لمدربني فقط ..توجد فجوة
كبرية من حيث خدمتهم ما ال�سبب؟
حدثت الفجوة ب�سبب ال�شركة امل�شغلة للنادي ،فقد
حاولنا وطلبنا منهم �أن يلبوا رغباتنا ويعطونا عدداً �أكرب
من املدربني واملراقبني ،و�أو�ضحنا لهم مدى حاجتنا
ملدربني متخ�ص�صني لتفعيل �صاالتنا مثل �إقامة دورات
لياقة لإنقا�ص ال���وزن ،ودورات متخ�ص�صة للأطفال
ال�صغار ،وهي حتتاج �إىل مدربني متخ�ص�صني و�أي�ضاً
للكبار ،ف�أنا �أعطي دورات لإنقا�ص الوزن ولكن �أحتاج

 بالنظر مل�ساحة النادي الكبرية والأق�سام املتعددةو�أع� ��داد املنت�سبني �إىل ال �ن��ادي ..ك��م م��درب� ً�ا حتتاجون
لذلك؟
نحتاج مدرباً خا�صاً ل�صالة كمال الأج�سام ،وكذلك
م��درب لياقة ويكون متخ�ص�صاً ،وذل��ك لوجود �صغار
يف ال�سن وكبار كذلك ،ونحتاج مراقباً ل�صالة ال�سيور
والأجهزة الثابتة ،ونحتاج مراقباً ل�صالة �ألعاب الأطفال
لأن بع�ض حركات الأطفال
تكون ال م�س�ؤولة.

 يف ظ ��ل � �ض �ع��ف ال � �ك� ��ادر ال �ب �� �ش��ري ال� �ع ��ام ��ل وق ��وةالإمكانيات �أمل حت��اول��وا التعاون مع كليات مثل كلية
الرتبية البدنية مل�ساعدتكم؟
�سبق لنا التعاون مع كلية علوم الريا�ضة والن�شاط
ال��ب��دين �ساب ًقا ،وا�ستقبلنا
جم���م���وع���ة م����ن ال���ط�ل�اب
املطبقني ق��ب��ل �سنتني بلغ
ع���دده���م  6ط��ل��اب ،وق��د
���س��اه��م��وا م��ع��ن��ا يف العمل
وال��ت��دري��ب وخ��ف��ف��وا علينا
ال�ضغط وكنت قد �أ�شرفت
�شخ�صياً على بع�ضهم وكانت
جتربة ممتازة.
 وملاذا �أوقفت تلك التجربة؟كان يف ال�سابق مدير النادي موجوداً يف الكلية وكان
يفر�ض عليهم امل�شاركة معنا ،وي�ستقطب الطالب ،الآن
غ��ادر مدير ال��ن��ادي ومل جن��د �أي تفاعل م��ن الكلية،
فال�شخ�ص الذي يحثهم غادر ،كما �أن دوام النادي م�سا ًء
ودرا�سة الطالب تكون ال�صباح.

يوفر النادي تدريبات في الهوكي
الهوائي ولعبة الكاراتيه واللياقة
البدنية

 وماذا عن ال�صيانة؟يوجد �صيانة �أوالً ب�أول.
 وم� � � ��ا ه� � ��ي حم � �ت ��وي ��اتالنادي؟
يوجد يف النادي � 9سيور
ملمار�سة ريا�ضة امل�شي واجلري و� 9أجهزة �أوب تيكل،
ويوجد  9دراجات ثابتة ،و 50جهاز حديد.
 كم ت�صل تكلفة الأجهزة؟عندما نتحدث عن ال�سري ت�صل تكلفته �إىل ما يقارب
� 50-40ألف ريال ،بينما تكلفة جهاز الأوب تيكل ت�صل
�إىل ع�شرين �ألف ريال ،والنادي ب�شكل عام لي�س ربحياً.

 املتعارف عليه �أن الريا�ضة تكون يف ال�صباح بينماناديكم يعمل يف الفرتة امل�سائية �ألي�س يف هذا تناق�ض؟
هناك �سببان :الأول ان�شغال الأع�ضاء يف الفرتة
ال�صباحية وعدم متكنهم من احل�ضور للنادي �إال ب�شكل
قليل جدا ،والثاين قلة الكوادر الب�شرية املتوفرة لدينا
والتي ال ت�ساعدنا على ت�شغيل النادي يف فرتتني.
 كم ن�سبة ال�سعوديني من جمموع الأع�ضاء الـ 700؟ما يقارب الـ .% 50

 متى كانت بداية النادي؟مت �إن�شاء النادي منذ �أكرث من  30عاماً ،و�أف�ضل ميزة
للنادي هي �أن مقره قريب جدا من �سكن �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وكما قلت يف البداية الهدف منه خدمتهم
وت��وف�ير بيئة منا�سبة ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية
والرتفيهية ،و�أغلب منت�سبي النادي من ال�سكن ويوجد
�أنا�س ي�أتون من اخل��ارج وه��م من من�سوبي اجلامعة،
وذلك ملا يوفره النادي لهم من جو منا�سب و�إمكانات
مفيدة.
 ما �شروط االنت�ساب للنادي؟ال�شروط املطلوبة فقط بطاقة املوظف اجلامعية
ودفرت العائلة �إذا كان ال�شخ�ص يرغب يف ت�سجيل �أ�سرته
لال�ستفادة من جميع املنا�شط� ،أما الر�سوم للعائلة من
خم�سة �أفراد

 الأج �ه��زة مكلفة م�ق��ارن��ة ب��ر��س��وم الت�سجيل وم��نً
ماديا ،ما
خالل ح�سبة ب�سيطة جند �أن النادي خ�سران
تعليقكم؟
الهدف من ال��ن��ادي لي�س م��ادي�اً �أو ربحياً بل دعم
من�سوبي اجلامعة ،والتكاليف اليومية للنادي تفوق
ر�سوم اال�شرتاك بكثري ،ومعروف عن النادي �أنه خدمي
بالدرجة الأوىل ،والهدف من ر�سوم اال�شرتاك احلر�ص
على االنتظام من قبل الأع�ضاء وحتمل امل�س�ؤولية.

 وكيف �آلية عملكم يف ال�صيف؟نف�س العمل مع وجود ركود.

احلمدان خالل حديثه لـ«ر�سالة اجلامعة»

 كلمة �أخرية؟نحتاج �إىل ك��ادر تدريبي و�إداري متخ�ص�ص وبع�ض
التجهيزات الب�سيطة ،وبعد �شهرين �سيكون لدينا ق�سم
للقراءة يف النادي.
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بالعالمة الكاملة

منتخبنا لكرة المضرب بطال للجامعات
السعودية
خالد اليو�سف  -الأح�ساء
متكن منتخب اجل��ام��ع��ة ل��ك��رة امل�����ض��رب �أن
يح�صد ذهب بطولة االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية مب�شاركة  15جامعة والتي ا�ست�ضافتها
جامعة امللك في�صل بالأح�ساء ،وا�ستمرت على
مدى �أربعة �أيام  14 11-ربيع الأول 1439هـ،
وكان منتخبنا يف املجموعة الأوىل حيث كانت
املجموعات على النحو التايل:
املجموعة الأوىل :جامعة امل��ل��ك �سعود –
اجلامعة الإ�سالمية– جامعة امللك في�صل– كلية
ابن �سينا.
املجموعة الثانية :جامعة �شقراء – جامعة
امللك خالد – جامعة امللك �سعود للعلوم ال�صحية
– جامعة جازان.
املجموعة الثالثة :جامعة عبدالرحمن بن
امل��ل��ك
ف��ي�����ص��ل – جامعة
ع���ب���دال���ع���زي���ز –
–
ج���ام���ع���ة ط��ي��ب��ة
ك�������ل�������ي�������ة
الأعمال

والتكنولوجيا.
املجموعة الرابعة :جامعة الق�صيم – جامعة
جدة – جامعة الطائف.
وقد �أقيمت املباريات على املالعب اخلارجية
يف مدينة الأم�ير عبداهلل بن جلوي الريا�ضية،
وبد�أت املناف�سات من �صباح يوم اخلمي�س 12
ربيع الأول ال�ساعة الثامنة ،حتى �صباح ال�سبت
 14ربيع الأول ،حيث ا�ستطاع منتخب جامعة
امللك �سعود الفوز بلقب البطولة بعد فوزه على
جامعة �شقراء يف املباراة النهائية بنتيجة .0-2
وقد مثل منتخب جامعة امللك �سعود كل من
«في�صل الربدي – من�صور الربدي – م�ساعد
العزام – عبدالرحمن العزام – مطلق الروي�س»
بقيادة املدرب عمر ال�سويدان و�إداري املنتخب
الأ���س��ت��اذ تركي ال�سلطان.
وك���ان���ت ال��ن��ت��ائ��ج

النهائية للبطولة على النحو التايل :املركز الأول
جامعة امللك �سعود ،املركز الثاين جامعة �شقراء،
املركز الثالث جامعة امللك عبدالعزيز.
وبهذه املنا�سبة ق��دم وكيل العمادة لل�ش�ؤون
الريا�ضية �شكره لالعبني على ما قدموه من
عطاء طوال �أيام البطولة ،م�ؤكداً حر�ص اجلامعة
ممثلة مبعايل مدير اجلامعة على الأن�شطة
الال�صفية ب�شكل عام وعلى الأن�شطة الريا�ضية
ب�شكل خا�ص ،ومتابعة من عميد �ش�ؤون الطالب،
مبدياً فخرة مبا قدمته جميع منتخباتنا مبختلف
الألعاب ،م�ؤكداً �أن هذا نتاج عمل كبري خالل
الفرتة املا�ضية ،متمنياً التوفيق للمنتخبات يف
م�شاركتها للف�صل الدرا�سي الثاين.

رياضة
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قدم الجامعة يتأهل
لنهائي دوري الجامعات

بح�ضور عميد �ش�ؤون الطالب ووكيل العمادة لل�ش�ؤون الريا�ضية
ا�ستطاع منتخب اجلامعة لكرة القدم �أن ي�ضرب موعداً لنهائي دوري
اجلامعات ال�سعودية ،بعد فوزه م�ؤخراً على �ضيفه منتخب جامعة
تبوك بنتيجة « »1 – 2يف املباراة التي �أقيمت يف ملعب اجلامعة
رقم .1
جدير بالذكر �أن املباراة النهائية �ستكون �أمام منتخب جامعة حائل
يف مدينة حائل بعد ف��وزه يف ن�صف النهائي على منتخب جامعة
جدة بنتيجة  ،0-2و�سيكون موعد املباراة يوم االثنني  30ربيع الأول
1439هـ.

�ضمن بطولة اجلامعات ال�سعودية

«السلة» يتفوق في مبارياته

حقق منتخب اجلامعة لكرة ال�سلة فوزاً مهماً وم�ستحقاً حيث متكن
من الفوز على �ضيفه منتخب جامعة جدة يف املباراة التي جمعتهما
م�ؤخراً يف ال�صالة الريا�ضية «اخليمة» .ومثل املنتخب يف هذه املباراة
كل من «�سلطان الوهيبي ،حممد ن�صار� ،سعد رفاعي ،ماكي ،عبداهلل
الوهيبي ،حممد كيال ،نا�صر العب�سي ،مهند كيال ،حممد ال�سويلم،
م�صطفى امل�صطفى ،فواز املطرف ،وعبداهلل امل�صري» بقيادة الكابنت
حممد هادي .بد�أ املدرب املباراة بالت�شكيلة الأ�سا�سية للمنتخب جتنباً
لأي مفاج�آت من ال�ضيف ،وا�ستطاع ال�سيطرة على الربع الأول وو�ضح
الفارق الفني الكبري بني املنتخبني الذي انتهى بفارق كبري ومريح «24+
 ،»7بعدها ب��د�أ امل��درب مبحاولة راح��ة الأ�سا�سني و�إ�شراك عدد كبري
من الالعبني .ووج��اءت نتائج الأ�شواط كاالتي :الربع الأول ،7 + 24
الربع الثاين  ،12 + 15الربع الثالث  ،12 + 14الربع الرابع ،18 + 24
وبنتيجة �إجمالية «.»49 – 77

ح�صد  11ميدالية ذهبية و 7ف�ضيات وبرونزيتني

كرة الهدف للمكفوفين
يكتفي بالبرونزية

ألعاب القوى لذوي االحتياجات حقق بطولة الجامعات
بكل جدارة وا�ستحقاق ا�ستطاع منتخب جامعة
امللك �سعود يف �ألعاب القوى لذوي االحتياجات
اخلا�صة �أن يح�صد لقب جامعات اململكة بعد
م�شاركته يف بطولة االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية التي �أقيمت م ��ؤخ��راً يف الأح�ساء
ب�ضيافة جامعة امللك في�صل ،حيث ا�ستطاع
�أبطال منتخبنا ح�صد  20ميدالية كان منها 11
ميدالية ذهبية و 7ميداليات ف�ضية وبرونزيتني،
وكانت الألعاب التي �شارك فيها منتخبنا يف
�ألعاب امليدان هي «الكرة احلديدية – اجللة
– الوثب الطويل – الرمح» بينما يف امل�ضمار
�شارك يف «200مرت –  400مرت» ،وكانت نتائج
�أبطالنا على النحو التايل:

 امليداليات الذهبية:* ���س��م��ع��ي وث����ب ذه��ب��ي��ة «ع��ب��د ال��رح��م��ن
الغامدي».
* �سمعي جلة ذهبية «حممد الأ�سمري».
* �سمعي قر�ص ذهبية «عمار ال�شهري».
* �سمعي رمح ذهبية «عمار ال�شهري».
* �سمعي  200مرت ذهبية «حمد العنزي».
* �سمعي  400مرت ذهبية «حمد العنزي».
* ب�صري وثب ذهبية «عبدالوهاب املزيدي».
* ب�صري الرمح ذهبية «نايف العنزي».
* ب�صري اجللة ذهبية «نايف العنزي».
* ب�صري  200مرت ذهبية «نايف ال�شمري».
* ب�صري  400مرت ذهبية «نايف ال�شمري».

 امليداليات الف�ضية:* �سمعي وثب ف�ضية «معاذ الثقفي».
* �سمعي رمح ف�ضية «ح�سن الثبيتي».
* �سمعي جلة ف�ضية «ح�سن الثبيتي».
* �سمعي 200مرت ف�ضية «معاذ الثقفي».
* �سمعي قر�ص ف�ضية «حممد الأ�سمري».
* ب�صري قر�ص ف�ضية «�إبراهيم املحيا».
ب�����ص��ري 400مرت ف�����ض��ي��ة «ع��ب��دال��ع��زي��ز
الغامدي».
 امليداليات الربونزية* �سمعي 400مرت «عبدالرحمن الغامدي».
* ب�صري جلة «�إبراهيم املحيا».
من جهة �أخرى جاء الرتتيب العام للبطولة
على النحو التايل:
 املركز الأول جامعة امللك �سعود «مبجموع 156نقطة».
 امل��رك��ز ال��ث��اين جامعة امللك عبدالعزيز«مبجموع  131نقطة».
 املركز الثالث جامعة طيبة «مبجموع 50نقطة».
وق��د مت يف نهاية البطولة تتويج الأب��ط��ال
بالإ�ضافة للمدربني الدكتور حممد الب�شالوي
مدرب �ألعاب امل�ضمار ،والدكتور حممد القا�ضي
مدرب �ألعاب امليدان ،بالإ�ضافة �إىل الإداري
الأ�ستاذ حممد العبدي.

�شارك منتخب كرة الهدف للمكفوفني م�شاركة قوية بطولة االحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية التي ا�ست�ضافتها جامعة امللك في�صل
بالأح�ساء ،خالل الفرتة  14 11-ربيع الأول ،وو�صل لن�صف النهائي
مع جامعة امللك خالد ،حيث تعادل املنتخبان يف الوقت الأ�صلي بنتيجة
 ،5-5وبعد االحتكام للأ�شواط الإ�ضافية جاء هدف ذهبي جلامعة
امللك خالد �أنهى حلم الو�صول للنهائي واكتفى منتخبنا بالربونزية
بعد مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع� .سحبت قرعة البطولة
مب�شاركة  11جامعة وه��ي :جامعة امللك خالد ،جامعة الطائف،
جامعةامللك �سعود ،جامعة �أم القرى ،جامعة الق�صيم ،جامعة الدمام،
جامعة حائل ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جامعة جازان ،جامعة طيبة،
وجامعة امللك في�صل .وقد ح�صل منتخبنا على املركز الثالث يف
البطولة والتي جاءت نتائجها كالتايل :املركز الأول جامعة امللك
خالد ،املركز الثاين جامعة الق�صيم ،املركز الثالث جامعة امللك �سعود
وقام رئي�س االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية الدكتور عبداهلل
البقمي والأمني العام لالحتادالدكتور �صالح ال�سقا بتكرمي الفائزين
باملراكز الأول ،واملدرب القدير ملنتخبنا الكابنت حم�سن ال�شرقاوي،
بالإ�ضافة لإداري املنتخب الأ�ستاذ عبداهلل احللوة.
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من وحي الصورة

غرائب حول العالم

هاتف بالستيكي بديل لمعالجة
إدمان الهواتف الذكية

مهما كرثت الواجبات واملتطلبات
ال �أو جمتهداً
ومهما كنت من�شغ ً
�أو ت�سعى لتحقيق الإجنازات
ال ت��ن�����س ن�����ص��ي��ب��ك م����ن ال���راح���ة
واال�ستجمام
لتغيري الأجواء وجتديد الن�شاط
عبدالرحمن العبيد
العلوم

إرشادات أكاديمية

إرشادات في االعتماد على الذات
للنجاح يف احلياة �أ�س�س وا�ضحة ،ي�أتي يف
مقدمتها تقوى اهلل واالعتماد عليه ،ثم االعتماد
على الذات وعدم االتكال على الغري.
وم��ن امل��ؤك��د �أن االعتماد على ال���ذات �أم��ر
ت�شارك فيه جهات عدة مثل الأ�سرة ،وامل�ؤ�س�سات
التعليمية� ،إ�ضافة �إىل الأ�صدقاء� ،إال �أن ا�ستعداد
الإن�سان نف�سه وق��وة �إرادت��ه يف االعتماد على
ذاته يعترب من �أهم العوامل امل�ؤدية لذلك.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االعتماد على الذات
ال يعني �أبداً االبتعاد عن اجلماعة والعمل معها
�ضمن فريق ،بل ميكن الت�أكيد ب ��أن من لديه
القدرة على االعتماد على الذات يعترب الأكرث
جناحاً يف العمل �ضمن فرق العمل بل و�إدارتها.
وفيما يلي بع�ض الإر�شادات يف االعتماد على
الذات.
• اح��ت�رام ال�����ذات :اح��ت�رام امل����رء لنف�سه
يعني قدرته على االعتماد على ذاته ،ويك�سبه
املزيد من ال�شعور مبكانته ،وقدرته على الفعل
وامل�ساهمة بالأمور بايجابية.
• قوة الإرادة :من املنا�سب �أن يعد املرء نف�سه
التخاذ التوجهات املالئمة يف حياته مع الت�صميم
على ال�سري بها بخطوات واثقة.

• التفا�ؤل :متكن النظرة املتفائلة �صاحبها من
النظر للأمور بايجابية ومن الو�صول للنتيجة
التي يرجوها «تفاءلوا باخلري جتدوه».
• ال�سعادة� :إنها من العوامل امل�ساعدة يف
االعتماد على ال��ذات ،فال تبخل على نف�سك
فيما يجعلك �سعيداً حت��ت مظلة تقوى اهلل
والعمل بهدي نبيه الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم.
• حتديد الأه���داف والتخطيط لتحقيقها:
يعترب ذلك من الأمور الهامة يف جناح الإن�سان
وبلوغه ملقا�صده ،وك�سبه للمزيد م��ن الثقة
بالنف�س واالعتماد على الذات.
• املبادرة والإق��دام :متكن املبادرة �صاحبها
م��ن امل�����س��اه��م��ة ال��ف��ع��ال��ة يف الأم����ور مو�ضوع
اهتمامه ،وميكنه الإق��دام من اكت�ساب متزايد
للثقة بالنف�س ،وميكن الت�أكيد ب�أن �شطب املرء
للكلمة «ال �أ�ستطيع» من قامو�سه وا�ستبدالها
بالعبارة «ميكنني عمله ب�إذن اهلل» يك�سبه املزيد
من االعتماد على الذات والنجاح يف حياته.
• حل امل�شكالت :يكت�سب املرء تدريجياً املهارة
يف �إي��ج��اد احللول الناجحة للم�شكالت التي
تعرت�ضه ،و�إن �أخذه للعرب من املا�ضي �سيك�سبه
م��ه��ارة ج��ي��دة يف ات��خ��اذ ال��ق��رارات ال�صائبة،

واالعتماد على الذات ب�شكل م�ضطرد.
• الإنتاجية والإتقان :عندما يتمكن املرء من
االجن��از املتقن ملا يناط به من �أعمال و�ضمن
الوقت املخ�ص�ص لذلك ،ف�إن ذلك مينحه ال�شعور
بالر�ضى ،وميكنه من ال�سعي للتميز ،وتبو�ؤ مكانة
الئقة بني �أقرانه؛ مما يك�سبه املزيد من االعتماد
على الذات.
• ال�سيطرة على املواقف احلياتية :قدرتك
على ال�سيطرة على املواقف احلياتية والتعاطي
معها بحكمة متنحك املزيد من االعتماد على
ال��ذات {«وم��ن يُ ��ؤت احلكمة فقد �أوت��ي خرياً
كثرياً» – �آية كرمية}.
• م�ساعدة الآخرين� :إن م�ساعدتك للآخرين
تعني حبك للخري لهم وم�ساعدتهم لنيله ،وهذا
يعني �أن��ك متلك ال��ق��درة على ذل��ك ،ومينحك
املزيد من االعتماد على الذات.
• جتنب معوقات االعتماد على الذات ،مثل
ع��دم الثقة احلقيقية ب��اهلل ،النظرة الدونية
للإمكانيات الذاتية ،الإهمال ،اخلوف والقلق،
تهويل الأم���ور� ،إل��ق��اء الالئمة على الآخ��ري��ن،
م�صاحبة املثبطني.
عمادة تطوير املهارات

رؤية اجتماعية

السياسة الصحية والمجتمع
ك��ان��ت ال��ع��ائ��ل��ة يف املجتمعات
القدمية هي امل�ؤ�س�سة التي تعالج
الأم��را���ض والإ���ص��اب��ات يف �أغلب
الأحيان ،كما �أن عدداً من م�شاهري
الأطباء وامل�ؤ�س�سات قد ب��رزوا يف
بع�ض املجتمعات ال��ق��دمي��ة ،غري
�أن املعاجلة ظلت وقفاً على فئات
من املمار�سني الذين ي�ستخدمون
م��زي��ج �اً م���ن ال��ع�لاج��ات امل��دن��ي��ة
والدينية وال�سحرية.
وق����د �أح������دث ظ���ه���ور ال���دول���ة
احلديثة وانت�شار الت�صنيع تغيريات
جذرية على هذا الو�ضع؛ مما �أدى
�إىل تغيري املواقف والتوجهات �إزاء
من يقطنون يف �إطار تلك الدولة،
حيث �إنهم مل يعودوا جمرد مقيمني
على تلك الأر�����ض ،ب��ل �أ�صبحوا
�سكاناً ي�ستظلون بحكم �سلطة
م��رك��زي��ة ي��ف�تر���ض فيها �أن تهتم
ب��أم��وره��م ،وغ��دت ال�سلطة تنظر
�إىل هذا التجمع الب�شري باعتباره
م���ورداً ينبغي مراقبته وتنظيمه
م��ن �أج��ل تعظيم ال�ث�روة وال��ق��درة
ال��وط��ن��ي��ة ،وب����د�أت ال��دول��ة تبدي
اهتماماً متزايداً ب�صحة ُ�سكانها
لأن م�ستواهم ال�صحي ي��ؤث��ر يف
�إنتاجية البلد وم�ستوى ازده��اره
وقدراته الدفاعية ومعدالت منوه.

ومتثل امل�ست�شفيات يف الدولة
احلديثة البيئة الطبيعية املنا�سبة
ملعاجلة الأم��را���ض ،وهي املعاجلة
ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى ت�����ض��اف��ر ع��دة
عنا�صر من بينها التقنية واملعاجلة
ب���الأدوي���ة واجل���راح���ة ،ومل ت�صل
امل�ست�شفيات احل��دي��ث��ة �إىل ما
و�صلت �إليه �إال من خالل تطورات
ت��اري��خ��ي��ة ت���ع���ود ج����ذوره����ا �إىل
احل�ضارات القدمية التي ج�سدت
حماوالت الإن�سان امل�ستمرة لتوفري
�أم���اك���ن ل��ع�لاج امل��ر���ض��ى و�إن���ق���اذ
امل�صابني.
ويف املجتمع ال�����س��ع��ودي اهتم
ال��ن��ظ��ام ال�صحي ب�ضمان توفري
الرعاية ال�صحية ال�شاملة واملتكاملة
الوقائية والعالجية والت�أهيلية
والتعزيزية لكافة �أف��راد املجتمع.
كما �أن اخلدمات العالجية حظيت
باهتمام كبري ���س��وا ًء يف القطاع
احل��ك��وم��ي �أو اخل���ا����ص ،وي��ب��دو
ذل���ك يف امل�ست�شفيات الثانوية
وال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ،وال���ع���م���ل على
تطويرها كماً وكيفاً ،لريتفع معها
م�ستوى اخلدمات العالجية.
وال���ه���دف م���ن ه���ذا االه��ت��م��ام
هو تلبية احتياجات املواطن من
الرعاية ال�صحية يف كافة �أرج��اء

اململكة املرتامية الأط��راف ،وذلك
م��ن خ�لال ن�شر م��راك��ز الرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة و����س���ط ال��ت��ج��م��ع��ات
ال�����س��ك��ان��ي��ة ال��ك��ث�يرة وامل��ت��ن��اث��رة،
ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات ال��ع�لاج��ي��ة
ال�شاملة جلميع املواطنني ،ون�شر
امل�ست�شفيات التخ�ص�صية يف جميع
املناطق «احل��زام ال�صحي» لتوفر
على املواطنني عناء ال�سفر ملراجعة
امل�ست�شفيات احلكومية يف املدن
الرئي�سية.
وب���ال���رغ���م م���ن ت��ل��ك اجل��ه��ود،
ت��واج��ه وزارة ال�����ص��ح��ة م�شكلة
زي�������ادة ال���ط���ل���ب ع���ل���ى خ���دم���ات
ال��رع��اي��ة ال�صحية ب�شكل مطرد
بكافة مناطق اململكة ،وذلك لعدة

ع��وام��ل دميوغرافية واجتماعية
واقت�صادية وجغرافية ،ومن �أبرزها
زي����ادة ح��ج��م ال�����س��ك��ان مب��ع��دالت
م��رت��ف��ع��ة� ،إذ ت�����ش�ير ال��ت��ق��دي��رات
الإح�صائية لل�سكان �إىل �أنه حتى
ع��ام 1445/1444هـ «»2024
�ست�ستمر الزيادة ال�سكانية باململكة
مبعدل منو مرتفع ،وذل��ك ب�سبب
ارتفاع معدل اخل�صوبة ،وانخفا�ض
معدالت الوفيات ،و�سوف تتطلب
هذه الزيادة متطلبات �إ�ضافية من
مرافق وقوى ب�شرية �صحية تتواءم
مع االحتياجات ال�سكانية ،ومبا
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ع��دالت اخل��دم��ة
ال�صحية.
كما �أن ن�سبة عدد ال�سكان من
الذين تزيد �أعمارهم عن � 60سنة
�سرتتفع يف �إجمايل عدد ال�سكان
ب��ح��ل��ول ع���ام 1441/1440هـ
« ،»2020و�أن م��ت��و���س��ط العمر
املتوقع قد يرتفع من � 71,9إىل 77
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هل يمُ كن �أن تتخيل احلياة ب��دون الهواتف الذكية ،يبدو الأم��ر يف
منتهى ال�صعوبة نظ ًرا لأهميتها الكبرية التي اقرتنت بكل �شيء تقري ًبا،
فقد �أ�صبح ت�أدية الكثري من الأم��ور اليومية مرتبط بتطبيقات ذكية
مت�صلة بالهواتف ،ما يجعل التخلي عنها �أ�شبه بامل�ستحيل!
وحيث �إنه لكل تطور تكنولوجي جانب �سلبي ،ف�إن �إدم��ان الهواتف
الذكية �أ�صبح من م�شاكل الع�صر احلديث ،وال يقل خطورة عن �إدمان
التدخني! من هنا ،كانت احلاجة ما�سة لإيجاد حل لهذا النوع اجلديد
من الإدمان الذي يُ�صيب جميع الأعمار من الإناث والذكور!
امل�صمم «كليمن�س �شيلينجر» ف َّكر خارج ال�صندوق ،وجاء بابتكار من
�ش�أنه �أن ي�ساعد النا�س على التخل�ص من �إدمان هواتفهم ،فقد ابتكر
«�شيلينجر» هاتف بال�ستيكي م�صنوع من البال�ستيك الثقيل ذي اجلودة
العالية ،ويحتوي على جمموعة اخلرزات احلجرية التي يمُ كن حتريكها
بالإ�صبع ملحاكاة طريقة مل�س �شا�شة الهاتف.
و�شرح امل�صمم فكرة الهاتف ،وق��ال�« :إن مدمني الهواتف الذكية
ي�شعرون برغبة يف التحقق من �أجهزتهم با�ستمرار حتى ولو مل ي�صدر
عنها �أي �صوت يدل على ذل��ك» ،وهذا الأم��ر �ألهمه يف توفري طريقة
للقيام بنف�س احلركات.
الكثري ممن ا�ستعانوا بهذه املحاكاة للتغلب على �إدمان هواتفهم� ،ش َّبهوا
الطريقة بالع�صا امل�ستعملة يف م�ساعدة مدمن التدخني على التخل�ص
من هذه الآفة ال�ضارة! حيث يمُ �سك ال�شخ�ص بالهاتف البال�ستيكي،
ويُحرك خرزاته بنف�س طريقة امل�سح على �شا�شة الهاتف الذكي عند
ا�ستعماله.
الهاتف البال�ستيكي يُعترب ثاين ابتكار من املُ�صمم «كليمن�س �شيلينجر»
يف �سبيل مكافحة �إدمان الهواتف ،فم�شروعه الأول ،امل�صباح املُطف�أ،
عبارة عن م�صباح طاولة «�أباجورة» ُمرفق بدرج لو�ضع الأجهزة اللوحية
من هواتف �أو �أجهزة �آيباد ،ثم الإغالق عليه.
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�شمل  38طالب ًا وطالبة..

طلبة العلوم ينهون تدريبهم بالخارج

متابعة� :سلطان ال�شويرخ
ً
وفقا لر�سالتها املنوطة بها �إىل
تتطلع كلية العلوم
حتقيق �أعلى درج��ات التميز امل�ستمر يف كافة املجاالت
ذات ال�ع�لاق��ة يف ��س�ي��اق التعليم اجل��ام�ع��ي وال��درا� �س��ات
العليا والبحوث ،رغبة يف خمرجات عالية اجلودة.
وم��ن ه��ذا �إحل��اق نخبة م��ن طالبها املتميزين من
اجلن�سني يف دورات تدريبية متخ�ص�صة �أقيمت يف ت�سعة
من �أف�ضل املختربات املتخ�ص�صة بعدد من اجلامعات
ال�ع��امل�ي��ة �أث �ن��اء الف�صل ال�صيفي حت��ت �إ� �ش��راف عميد
الكلية الدكتور نا�صر ال��داغ��ري وجمموعة من �أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س يف الكلية.
تعزيز املهارات
فخالل الف�صل ال�صيفي
املن�صرم مت تطبيق برنامج
التدريب اخلارجي لثمانية
وث�لاث�ين ط��ال��ب�اً وط��ال��ب��ة يف
م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س من
خم��ت��ل��ف �أق�������س���ام ال��ك��ل��ي��ة،
ويعترب ذلك خطوة كبرية يف م�سرية الطالب التعليمية
حالياً واملهنية م�ستقب ً
ال.
وقد ركز التدريب ب�شكل خا�ص على حت�سني وتنمية
وتطوير قدرات ومهارات واجتاهات الطالب ،حتقيقاً
ملتطلبات اجل��ودة واالرتقاء بامل�ستوى النوعي للتعليم،
ورف��ع م�ستوى خم��رج��ات التعليم مب��ا يحقق امل��واءم��ة
م��ع متطلبات التنمية واحتياجات املجتمع ،وتعزيز
ال�شراكات املحلية والدولية .لذا �سعت �إدارة كلية العلوم
�إىل �إحلاق نخبة من طالبها املتميزين لتعزيز مهاراتهم
التعليمية والإدراكية واالعتماد على الذات ورفع م�ستوى
طالبها التعليمي مع زيادة الكفاءة واالنخراط مع البيئة
التعليمية للجامعات العاملية .وقد قامت الكلية بتقييم
جتربة التدريب ال�صيفي للطلبة املتدربني وامل�شرفني
وذلك �أثناء �صيف 2017م1438/هـ و�أ�صدرت كتيباً
بهذا ال�ش�أن ،و�ستقيم احتفالية يتم فيها عر�ض التجربة
لدعم الإيجابيات وتاليف ال�سلبيات.
وقد عرب عدد من الطالب والطالبات امل�شاركني يف
التدريب عن مدى �سعادتهم بتلك التجربة وا�ستفادتهم،
حيث �أكدوا �أن لتلك الدورات الأثر امللمو�س يف تطوير
معارفهم ومهاراتهم.
�أقوى املقررات
فيقول الطالب حمد ال�شغاثرة والطالبة رغد العنزي
�أنهما تلقيا وزمالئهما العديد من املهارات التدريبية
على الأج��ه��زة العلمية يف املعامل التقنية وممار�سة
التحدث باللغة الإجنليزية طوال فرتة التدريب ،م�ؤكدين
�أن مقررات تدريبهم تعترب من �أقوى املقررات و�أن ما
تعلماه بتلك ال���دورة يعد �إ�ضافة مهمة لهما ،وقدما
�شكرهما لعمادة الكلية على الدعم واالهتمام.
�أما �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شرفني على الطالب
والطالبات يف ال��دورات التدريبية املنعقدة فكانت لهم
�آراء وانطباعات عن هذه التجربة ،فقد �أو�ضحت د .منى
الوهيبي امل�شرفة على عدد من املتدربات لدى خمتربات
م�ؤ�س�سة «دون ك��ارل��وا جنوكت�شي» للرعاية ال�صحية
التابعة جلامعة ميالن «�إيطاليا» يف التقرير النهائي
للربنامج التدريبي �إيجابيات و�سلبيات الدورة التدريبية،
كما �أوردت بع�ض املقرتحات لإجناح هذه التجربة ،حيث
تناول الربنامج التدريبي علم الأحياء املجهرية ب�صورة
وخ�صو�صا يف علم ال��وارث��ة اجلزيئي اخللوي
عامة،
ً

واملناعة اجلزيئية وعلم الفريو�سات اجلزيئي والتدفق
اخللوي.
اكت�ساب املهارات
و�أ�ضافت د.الوهيبي �أن التدريب اخلارجي فتح جماالً
للتعرف على ثقافة جديدة وتطوير للمهارات البحثية
والتقنية احلديثة للطالبات يف جمال التخ�ص�ص ،كذلك
التعرف على بيئة العمل اخلارجية واكت�ساب مهارات
جديدة يف �أ�سلوب التعامل وممار�سة اللغة .وقد �أ�شارت
�إىل املعارف التي ح�صلت عليها الطالبات والتي تت�ضمن
االطالع على �أبحاث جديدة وتبادل اخلربات ،التدرب
العملي على بع�ض التقنيات وممار�سة الفحو�صات داخل
املخترب.
تطوير مهارات التوا�صل
كما �أ�شادت د .منى بكفاءة
الطالبات يف اعتمادهن على
�أنف�سهن ط��وال فرتة الرحلة
وقدرتهن على تطوير مهارات
التوا�صل مع اخلرباء الآخرين
من نف�س التخ�ص�ص.
كذلك �أ�شرف الدكتور بدر
القحطاين على دورة تدريبية بعنوان «التهيئة للدرا�سات
العليا» لطالب وطالبات برامج الريا�ضيات ،الريا�ضيات
الأكتوارية واملالية والإح�صاء� ،أقيمت بجامعة �سالفورد
مبدينة مان�ش�سرت باململكة املتحدة ملدة ثالثة �أ�سابيع.

ركز التدريب على تحسين
قدرات ومهارات الطالب
األكاديمية

وتهدف الدورة �إىل تدريب الطالب والطالبات على
خمتلف م��ه��ارات الكتابة والعر�ض و�أ�ساليب �إع��داد
املقرتحات البحثية وعلى ا�ستخدام �أح��دث التقنيات
املتاحة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.

جناح باهر
و�أ�شار د.القحطاين �إىل خمرجات التعلم الهادفة
واملهارات املتنوعة التي اكت�سبها الطالب والطالبات
امل�شاركون يف هذه الدورة ،حيث ذكر منها حتليل امل�سائل
امل�ستجدة يف الريا�ضيات والإح�صاء والعلوم الأكتوارية،
مهارات الربجمة واملحاكاة ،ال�صياغة البيانية للبيانات،
تطوير مهارات الطالب والطالبات يف اللغة الإجنليزية،
عر�ض املقرتحات والأوراق البحثية كتابياً و�شفوياً
والتعرف على مفهوم اجلودة يف البحث العلمي.
كما �أ�شاد د .بدر باجلو الأخ��وي واملناخ الأكادميي
املتميز اللذين ���س��ادا خمتلف فعاليات ه��ذه ال��دورة
ونوه بالنجاح الباهر الذي حققته ،ال �سيما وقد نالت
املخرجات املتعددة للدورة ر�ضا الطالب وامل�شرفني
والقائمني على التدريب،
وي�أمل �أن تفتح مثل هذه
ال��دورات قنوات التعاون
م���ع ج���ام���ع���ات م��ت��م��ي��زة
ت�ساهم يف ت�أ�سي�س �شراكة
معرفية ا�سرتاتيجية.

الدورة التدريبية تكون كفاءات
تتماشى مع طموحات المملكة
المستقبلية

ا�ست�شعار عن بعد
ومن جانب �آخر �أو�ضح الدكتور طالل احلربي امل�شرف
على طالب ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء �أن الق�سم
�أ�شرك ثالثة طالب بالدورة التدريبية ال�صيفية املُكثفة
بعنوان «تطبيقات اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات
املكانية يف اجليولوجيا والبيئة» ،واملقامة مبعمل علوم
الأر�ض واال�ست�شعار عن بعد بجامعة وي�سرتن ميت�شجان
بالواليات املتحدة الأمريكية.
وقد متكن الطالب من التدريب على برامج الكمبيوتر

م �ه��ارة ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل��درب�ين وال �ق��درة
على العمل اجلماعي واالعتماد على
النف�س والتحدث باللغة الإجنليزية.
وت ��درب ع��دد م��ن ال �ط�لاب مبخترب
التكنولوجيا احليوية بجامعة �أثينا
ع �ل ��ى ت �ق �ن �ي��ات ال �ه �ن��د� �س��ة ال ��وراث� �ي ��ة
وال�ت�ع�ب�ير اجل�ي�ن��ي و�إن �ت��اج الإن��زمي��ات
ودرا� �س ��ة خ���ص��ائ���ص�ه��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ا�ستخدام برامج احلو�سبة واملعلومات

بني �إجنلرتا و�أملانيا
كما مت ت��دري��ب طالبات من
ق�سم الكيمياء احليوية بجامعة «كينج كولدج» بلندن
حتت �إ�شراف الدكتورة �أم��اين الغامدي ،حيث تدربن
على تقنيات قيا�س تركيز الربوتينات والك�شف عنها
وف�صلها بتقنيات الهجرة الكهربية وا�ستخدام الأج�سام
املناعية لدرا�سة الربوتينات يف قطاعات الأن�سجة
احليوانية وت�صويرها ب�أجهزة امل�سح املتخ�ص�صة التي
تقي�س �أطياف ال�ضوء املنبعثة من العينات وا�ستخدام
برامج احلو�سبة لتحليل نتائج ال�صور والبيانات وكذلك
الربامج الإح�صائية لدرا�سة نتائج البحوث.
و�أ�شرف الدكتور ماجد العقيل رئي�س ق�سم الكيمياء
احليوية على جمموعة �أخرى قامت بالتدريب يف جامعة
«���س��اوث هامبتون» على تقنيات ا�ستن�ساخ اجلينات
ودرا�سة التعبري اجليني وكيفية جتميع العينات لعمل
مزرعة خلوية �أولية ،وكذلك ا�ستخدام مناذج حيوانية
للدرا�سات الوراثية والتدرب على �إع��داد املحا�ضرات
وكيفية عر�ض النتائج بطريقة علمية �سليمة.
و�أخرياً مت تدريب طالبات من ق�سم الفيزياء مبعهد
ماك�س بالنك ب�أملانيا ،كما �أ�شرفت الدكتورة فاطمة
الأ���س��م��ري على ت��دري��ب ط��ال��ب��ات ق�سم الكيمياء يف
جامعة فلوران�س ب�إيطاليا على الطرق املعملية لت�صنيع
بع�ض م�شتقات املركبات ال�صيدالنية وتقنيات �أجهزة
قيا�س الطيف ال�ضوئي وتنقية ال�بروت��ي��ن��ات بتقنية
كروماتوجرافيا ال�سائلة عالية الكفاءة وت�صميم مثبطات
الإنزميات واملواد النانونية.

تميز في التدريب
�أث� �ن ��ى امل� ��درب� ��ون ع �ل��ى ال �ط��ال �ب��ات
وخ� �ل� �ف� �ي� �ت� �ه ��ن ال � �ع � �ل � �م � �ي ��ة و� � �س� ��رع� ��ة
حت���ص�ي�ل�ه��ن ،ك �م��ا مت �ي��زت ال �ط��ال �ب��ات
ب�سرعة الت�أقلم وامل�شاركات واملناق�شات
الفعالة ب�شكل مثري لإعجاب احل�ضور
و�أب � � ��دت ال �ط��ال �ب��ات � �ش �ك��ره��ن ل�ل�ك�ل�ي��ة
ودعمها للربنامج التدريبي ،م�ؤكدات
�أن م��ا تعلمنه ق��د �أ� �ص �ق��ل م�ه��ارات�ه��ن
التقنية ،بالإ�ضافة �إىل ما تعلمنه من

املتخ�ص�صة يف هذا املجال وتطبيقاتها يف علم الأر�ض من
خالل ا�ستخدام التجهيزات احلديثة املوجودة بجامعة
وي�سرتن ميت�شجان والربنامج التدريبي الذي مت ت�صميمه
بوا�سطة جمموعة م��ن العلماء املتخ�ص�صني وال��ذي
يهدف �إىل تدريب املتدربني على ا�ستخدام التطبيقات
املتقدمة لتكنولوجيا اال�ست�شعار عن بعد و�صور الأقمار
ال�صناعية ،وكذلك تكنولوجيا نظم املعلومات املكانية
لعلوم الأر����ض م��ع الرتكيز على التطبيقات البيئية
والهيدروجيولوجية .وت�ضمن الربنامج التدريبي كذلك
ا�ستخدام طرق التحليل املكاين لتنظيم ور�صد البيانات
اجليولوجية املختلفة ،حيث مت التدريب على العديد
من املهارات با�ستخدام هذه التقنيات احلديثة يف عدد
كبري من املناطق حول العامل ذات طبيعة بيئية متنوعة.
وقد ح�صل امل�شاركون يف نهاية
ال��دورة على �شهادة من جامعة
وي�سرتن ميت�شجان الجتيازهم
متطلبات ا�ستكمال الدورة.

احل �ي��وي��ة يف ت�صميم الأدوي � ��ة وت��وق��ع
خ���ص��ائ���ص�ه��ا ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة .وق ��د ع رَّ�َّبرَ
ال � �ط �ل�اب ع� ��ن � �س �ع��ادت �ه��م ب��امل �ح �ت��وى
العلمي للربنامج التدريبي والتنظيم
اجليد واحلقيبة التدريبية املعدة من
ق�ب��ل اجل �ه��ة امل ��درب ��ة ،ك�م��ا �أث �ن ��وا على
التقنيات وامل�ع��ارف وامل�ه��ارات املكت�سبة
�أثناء التدريب مثل مهارات التوا�صل
وكتابة التقارير العلمية.

ويف اخلتام ف��إن عمادة الكلية حتر�ص على �إحلاق
املتميزين من طالبها يف دورات تدريبية متنوعة �سواء
داخل الكلية �أو خارجها مبا ي�ضمن �إ�ضافة نوعية يف
ال�سجل املهاري للطالب ي�شمل قدراً كبرياً من اخلربات
والتعلم والتدريب ،كما تتيح لهم فر�صة االحتكاك ب�سوق
العمل و�أحدث التقنيات يف اخلارج من خالل االختالط
املبا�شر مع م�صادر التعلم �سواء الب�شرية �أو التقنية مما
ي�ضمن �إ�ضافة �إيجابية خلربات الطالب الفعلية ،وبذلك
تقدم الكلية ل�سوق العمل العديد من الكفاءات املدربة
ب�شكل جيد تتما�شى م��ع طموحات اململكة مل�ستقبل
م��زده��ر ولتكون م�ساهمة يف بناء وط��ن يعتمد على
املعرفة تنفيذاً لر�ؤية  2030الطموحة.

71
24

أخبار

العدد  - 1287الأحد  22ربيع الأول 1439هـ املوافق  10دي�سمرب 2017م

صوت الصورة

نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

المؤهالت المشتركة

حتر�ص التخ�ص�صات العلمية يف اجلامعة على �إك�ساب الطالب
املعارف عرب خطط متوازنة ومدرو�سة ,ولكن يظل هناك هاج�س
اكت�ساب املهارات يف �ضوء امل�ستجدات امليدانية ،ولذا تغلبت الأق�سام
العلمية على ه��ذا اجلانب بعدة ط��رق ،منها التطبيقات يف مرحلة
التهيئة وبع�ض املقررات ,وهناك �سنة االمتياز وف�صل التدريب التعاوين
والتدريب على ر�أ�س العمل وغريها.
ومع هذا فهناك حاجة �إىل ت�أ�سي�س �شراكات ميدانية و�إيجاد دبلومات
متخ�ص�صة تعطي طالب اجلامعة ق�صب ال�سبق يف �سوق العمل.
و ُعقد الأ�سبوع املا�ضي لقاء ت�شاركي للإطار الوطني للم�ؤهالت من
�أجل تكامل الأدوار وامل�س�ؤوليات ،وكانت اجلامعة حا�ضرة حيث مثلها
يف اللقاء م�ساعد وكيل اجلامعة للتطوير واجل��ودة الدكتور م�ساعد
اخلليف الذي طرح ر�ؤية اجلامعة يف بناء هذه ال�شراكات ،وقد �أ�شار
معايل رئي�س هيئة تقومي التعليم الدكتور خالد ال�سبتي �إىل �أهمية
ال�شراكة يف بناء م�ؤهالت وطنية تلبي االحتياج من خالل اجلامعات
وبقية م�ؤ�س�سات التعليم ،كما دعا رئي�س املركز الوطني للقيا�س الدكتور
في�صل امل�شاري �آل �سعود �إىل تبني فكرة الدبلومات امل�شرتكة بني
التخ�ص�صات العلمية وال�شركات الوطنية الكربى يف كافة املجاالت،
وخا�صة جماالت الطاقة املتجددة وتقنيات االت�صال احلديثة ،وهذا
يعني �أننا يف �سباق علمي لبناء امل�ؤهالت امل�شرتكة ،و نحر�ص يف «ر�سالة
اجلامعة» على �إبراز دور الأق�سام العلمية يف بناء تلك امل�ؤهالت مثل
�أكادميية «�سي�سكو».
فهل نلم�س ه��ذا التميز على �صفحات «الر�سالة» قريباً؟ نحن
والطالب نتطلع �إىل ذلك وباالنتظار.
altayash@ksu.edu.sa

دخول �سعف النخل على �سالمل امل�شاة بني «العلوم والآداب»

انطالق ملتقى «ألوان السعودية» ..الثالثاء
تنظم الهيئة ال��ع��ام��ة لل�سياحة وال�ت�راث
الوطني ،الثالثاء القادم  24ربيع الأول 1439هـ
املوافق  12دي�سمرب  2017الن�سخة ال�ساد�سة
من ملتقى �أل��وان ال�سعودية ،وم�شروع «عي�ش
ال�سعودية» ،وذل��ك يف مركز الريا�ض ال��دويل
للمعار�ض وامل�ؤمترات.
وخالل حفل االفتتاح �سيتم تكرمي امل�صورين
الفائزين يف م�سابقة �ألوان ال�سعودية للت�صوير
والأفالم الق�صرية هذا العام� ،إىل جانب تكرمي
الفائزين بجائزة الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان
للت�صوير.
وحث معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر ،من�سوبي اجلامعة م��ن �أع�����ض��اء هيئة
تدري�س وموظفني وطالب وطالبات �إىل امل�شاركة
يف امللتقى نظراً لأهميته ،وح�ضور حفل االفتتاح،
وزيارة املعر�ض امل�صاحب للملتقى.
ويعد امللتقى نافذة مهمة يطلع املواطن من
خاللها على وطنه عرب �آالف من ال�صور والأفالم

الق�صرية املتميزة ،وميثل �أحد العنا�صر املهمة
مل�شروع «عي�ش ال�سعودية» ال��ذي تعمل الهيئة
عليه مع ال�شركاء لتعزيز املواطنة لدى الن�شء.
و�صرح نائب رئي�س الهيئة لقطاع الت�سويق

والربامج عبداهلل بن عبدامللك املر�شد �أن ملتقى
�ألوان ال�سعودية  2017ي�شهد هذا العام العديد
من جوانب التطوير ،ذاك��راً �أن املعر�ض يفتح
�أبوابه يوم ًيا للزوار من الرابعة ع�صراً وحتى
العا�شرة م�سا ًء.
وميكن للم�صورين واملهتمني الراغبني يف
زيارة املعر�ض الت�سجيل واحل�صول على املزيد
م��ن املعلومات م��ن خ�لال م��وق��ع امللتقى على
�شبكة الإنرتنت http://www.colors.sa/
،Pages/default.aspxwww.colors.sa
مبيناً �أنه ي�شارك باملعر�ض عدد من امل�صورين
املحرتفني وال��ه��واة يف اململكة ودول اخلليج
العربي ،واجلهات الإعالمية املختلفة ،و�أي�ضاً
ع��دد كبري م��ن اجل��ه��ات احلكومية واخلا�صة
والتعليمية ،و�شركات الإنتاج الفني ،وجمعيات
الت�صوير ،و�أجنحة خا�صة للم�صورين املحرتفني
املبدعني والهواة.

كتب :را�شد العمار
نظمت جلنة ال�سالمة املهنية
بكلية الهند�سة بالتعاون مع �إدارة

املخاطر باجلامعة و�إدارة ال�سالمة
والأم���ن اجلامعي الثالثاء املا�ضي
ور����ش���ة ع��م��ل ن��ظ��ري��ة ع���ن كيفية

�شارك عدد من طالب كلية اللغات والرتجمة كمتطوعني يف منتدى
م�ستقبل اال�ستثمار الدويل الذي �أقيم م�ؤخ ًرا يف ق�صر امل�ؤمترات
بالريا�ض.
مثل الكلية يف هذا املنتدى ع�شرة من �أميز طالبها من برامج
اللغات والرتجمة املختلفة بالكلية «فار�سي  -رو�سي � -إجنليزي -
فرن�سي -تركي -ياباين �-إ�سباين» ،وقد �ساهم هذا الفريق يف تنظيم
و�إر�شاد املدعوين الذين يتحدثون بتلك اللغات ،وقد� أبدى ال�ضيوف
�إعجابهم ال�شديد بوجود ناطقني بلغاتهم.

البحث في قواعد البيانات التابعة
لموقع  ..ISIاليوم

«الهندسة» تنظم طرق إطفاء الحريق

الت�صرف عند وقوع اخلطر وطرق
�إط���ف���اء احل��ري��ق ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور
نا�صر العنزي مدير �إدارة املخاطر

االستثمار الدولي باللغات والترجمة

باجلامعة �أعقبها مبا�شرة تدريب
عملي على ا�ستخدام خمتلف �أنواع
الطفايات لإط��ف��اء حريق حقيقي
حتت �إ�شراف �إدارة ال�سالمة والأمن
اجلامعي ،وذلك يف ال�ساحة الرتابية
الواقعة بني كليتي الهند�سة والعلوم
من جهة اجلنوب.
وقد ح�ضر العديد من من�سوبي
الكلية من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وال��ب��اح��ث�ين وال��ف��ن��ي�ين وامل��وظ��ف�ين
وال���ط�ل�اب ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة املهمة
وق��د �أ�صبحت لديهم ال��ق��درة على
الت�صرف عند حدوث طارئ حقيقي
ال قدر اهلل.
يذكر �أنه مت توزيع مطوية للفعالية
و�إر����س���ال ر���س��ائ��ل ن�صية ور���س��ائ��ل
الربيد �إلكرتوين بالفعالية جلميع
من�سوبي كلية الهند�سة.

ينظم مركز البحوث بكلية الرتبية بالتعاون مع عمادة �ش�ؤون املكتبات
باجلامعة اليوم من ال�ساعة  10اىل � 11:30ص حلقة النقا�ش الثالثة
«كيفية البحث يف قواعد البيانات» التابعة ملوقع  ،ISIحيث �سيتم يف هذه
الور�شة تو�ضيح كيفية حتديد املجالت امل�صنفة �ضمن موقع  ،ISIوترتيب
املجلة يف جمال التخ�ص�ص ،وبع�ض االعتبارات الأخرى ذات العالقة بهذا
النوع من املجالت� .صرح مدير مركز البحوث بكلية الرتبية الدكتور تركي
القريني على �أهمية امل�شاركة يف هذه احللقة لدعم الن�شر العلمي لأع�ضاء
هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العليا بالكلية يف جمالت عاملية متميزة،
كما بني �أنه �سيتم تقدمي �شهادات للح�ضور يف هذه احللقة.

