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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

ذكــرى بيعــــة المـــلك ســـلمان ..عـــــهد ووالء

مليارًا للتعليم والتدريب

�صادف يوم اخلمي�س الثالث من �شهر ربيع الآخر
1439هـ ،ال��ذك��رى الثالثة ل��ت��ويل خ���ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه اهلل  -مقاليد احل��ك��م .واحتفى الوطنواملواطنون واملقيمون باململكة بهذه الذكرى بقلوب
مل�ؤها احلب والأمن واالطمئنان والإجناز والعطاء،
يف جماالت احلياة و�صنوفها ،فريون عجلة التطور

وحتديث �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة مت�ضيان �سوياً
مع موا�صلة تنفيذ امل�شروعات التعليمية وال�صحية
والتنموية.ومل ي�أل خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -منذ
توليه احلكم ،جهدًا يف امل�ضي قد ًما مب�سرية الوطن
نحو ال��ت��ق��دم ،فقد ت��ع��ددت ن�شاطاته يف املجاالت
املختلفة� ،سواء على امل�ستوى الداخلي �أو اخلارجي.

من جهة �أخرى �أقر جمل�س ال��وزراء يف جل�سته التي
عقدها برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -امليزانية
العامة للدولة للعام املايل اجلديد 1440 /1439هـ.
و�أك����د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران
العمر �أن �إعالن امليزانية العامة للدولة للعام املايل
«1440/1439هـ» حمل يف طياته تطبيق ال�سيا�سات

وفد الجامعة اإلسالمية في«شؤون الطالب» « 05جامعتي رؤيتي» للطالبات  06فعاليات «اليوم العالمي للغة العربية» 08

االقت�صادية الرامية �إىل حتقيق ال��ت��وازن والنمو
الدائمني ،وهو النهج القومي الذي مت�ضي فيه اململكة
العربية ال�سعودية يف ظ��ل توجيهات
خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني – حفظهما اهلل –
تفا�صيل �ص3 ،2

 1500خريج لطب األسنان سنويًا
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فيصل بن بندر يفتتح «مركز األورام الجامعي» بالمدينة الطبية ..غدًا

يفتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
�أم�ير منطقة الريا�ض يوم ٍ
غد االثنني ،مركز الأورام اجلامعي يف
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية.
�صرح بذلك معاىل مدير اجلامعة رئي�س جمل�س �إدارة املدينة
الطبية اجلامعية ،الدكتور ب��دران العمر ،معرباً عن اعتزازه
برعاية �سموه حلفل تد�شني املركز ،م�ؤكداً �أن هذه الرعاية
ت�أتي حر�صاً منه -حفظه اهلل -على دعمه الدائم ومتابعته
امل�ستمرة مل�شاريع اجل��ام��ع��ة ،كما تعك�س حر�ص القيادة
الر�شيدة واهتمامها بالنهو�ض مب�ستوى اخلدمات ال�صحية

باململكة وفق �أعلى م�ستويات اجلودة العاملية .و�أ�ضاف معاليه
�أن «مركز الأورام اجلامعي ي�أتي من منطلق ما متثله املدينة
الطبية اجلامعية وكلية الطب من مكانة عريقة يف جمال
اخل��دم��ات الطبية والعلمية والبحثية على �أي���دي �أطباء
وا�ست�شاريني و�أخ�صائيني وممار�سني �صحيني من خمتلف
التخ�ص�صات ،حققت من خاللها نقلة هائلة يف جمال
طب الأورام على م�ستوى املنطقة ،وهذا ي�ؤكد ما حتظى
به اجلامعة من رعاية واهتمام من لدن خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز وويل عهده

الأمني يحفظهما اهلل».
من جانبه ثمن املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية الدكتور
عبدالرحمن املعمر تد�شني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض مركز الأورام اجلامعي الذي ي�أتي �ضمن
م�شروعات متعددة يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية ،م�شرياً �إىل �أن «املركز
يعد خطوة متقدمة يف جمال عالج الأورام على �أيدي �أطباء حائزين على
الزمالة يف تخ�ص�ص عالج الأورام الدقيق ،بجانب متخ�ص�صني يف جمال
جراحة الأورام والعالج الإ�شعاعي والتلطيفي بجانب ال�صحة النف�سية
وال�صيدالنية واخلدمة االجتماعية والتغذية العالجية».
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بيعة تتجدد..
لوطن ينهض

� � �ص� ��ادف ي � ��وم اخل �م �ي ����س ال� �ث ��ال ��ث م� ��ن � �ش �ه��ر رب� �ي ��ع الآخ � ��ر
1439هـ،الذكرى الثالثة لتويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -مقاليد احلكم.
واح�ت�ف��ى ال��وط��ن وامل��واط �ن��ون وامل�ق�ي�م��ون باململكة العربية
ال�سعودية بهذه الذكرى بقلوب مل�ؤها احلب والأمن واالطمئنان
والإجن��از والعطاء ،يف جماالت احلياة و�صنوفها ،فريون عجلة
ً
�سويا مع
التطور وحتديث �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة مت�ضيان
موا�صلة تنفيذ امل�شروعات التعليمية وال�صحية والتنموية يف
خمتلف �أنحاء اململكة.
ومل ي � � ��أل خ � ��ادم احل ��رم�ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ي�ن امل� �ل ��ك � �س �ل �م��ان ب��ن
ً
جهدا يف
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -منذ توليه احلكم،
امل�ضي قدمً ا مب�سرية الوطن نحو التقدم ،فقد تعددت ن�شاطاته
يف املجاالت املختلفة� ،سواء على امل�ستوى الداخلي �أو اخلارجي
تعددًا �سبقته ن�شاطات يف مراحل خمتلفة تق ّلد خاللها  -رعاه
اهلل  -العديد من املنا�صب.

�أمن وا�ستقرار
الأم���ن واال���س��ت��ق��رار الداخلي ك��ان ه��و ثمرة قيام ال��دول��ة،
وانعك�س الأمن الوارف الظالل على ج ّل امل�شروعات التنموية
واحلياتية ومنها التطور العمراين ،وزيادة التجمعات الب�شرية،
كما انعك�س بجالء انتعا�ش االقت�صاد عقب اكت�شاف النفط
�سنة 1938م ،وروي��داً رويداً بد�أت مرحلة ا�ستقرار الأو�ضاع،
وظهرت املدن كمراكز للخدمة احل�ضرية ،واجتهت الدولة �إىل
امل�شروعات الإمنائية وم�شروعات البنية الأ�سا�سية والتنمية
االقت�صادية واالجتماعية .وقد �شهدت اململكة على مدى عقود
تغريات اقت�صادية واجتماعية كبرية بذلت خاللها جهوداً مميزة
يف تنمية جميع املناطق وا�ستغالل ثرواتها من �أجل رفع م�ستوى
معي�شة املواطن ال�سعودي.
اعتدال واتزان
وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي ،حافظت اململكة على نهجها الذي
انتهجته منذ عهد م�ؤ�س�سها الراحل امللك عبدالعزيز �آل �سعود
رحمه اهلل -القائم على �سيا�سة االعتدال واالتزان واحلكمةوبعد النظر على الأ�صعدة كافة ،ومنها ال�صعيد اخلارجي الذي
يهدف خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني وق�ضاياهم ون�صرتهم ،ومدّ
يد العون وال��دع��م لهم يف ظل نظرة متوازنة مع مقت�ضيات
الع�صر وظ��روف املجتمع ال��دويل و�أ�س�س العالقات الدولية
املرعية املعمول بها بني دول العامل كلها ،منطلقة من القاعدة
الأ�سا�س التي �أر�ساها امل�ؤ�س�س الباين وهي العقيدة الإ�سالمية
ال�صحيحة.
وحر�صاً على م�صالح الأم��ن القومي العربي واخلليجي،
قادت اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،التحالف العربي ال�ستعادة ال�شرعية يف اليمن ودحر
االنقالبيني ،كما توا�صل اململكة جهودها الإن�سانية ال�ضخمة
مل�ساعدة املحتاجني ح��ول ال��ع��امل ،وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م الالجئني
ال�سوريني يف املخيمات ،كما ع��ززت اململكة نهجها يف دعم
احلكومات املعتدلة يف املنطقة واملناه�ضة للفكر املتطرف.
مكافحة الإرهاب
توا�صل اململكة العربية ال�سعودية يف ظل قيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،جهودها احلثيثة وامل�ضنية
من �أجل مكافحة الإرهاب ونبذ الت�شدد والغلو والتطرف على
خمتلف الأ�صعدة؛ من خالل مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني منذ �إن�شائه عام 1424هـ وتنظيم اللقاءات والفعاليات
لت�شخي�ص واقع التطرف و�أ�سبابه وكيفية مواجهته ،مب�شاركة
مئات ال�شباب والفتيات من خمتلف مناطق وحمافظات اململكة.
كما قدمت اململكة العربية ال�سعودية مبلغ  100مليون يورو
للم�ساهمة يف �إطالق القوة اجلديدة امل�شرتكة ملكافحة الإرهاب
يف دول ال�ساحل الأفريقي.
زيارة تاريخية
وملكانة اململكة على م�ستوى العامل ،ج��اءت زي��ارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب لل�سعودية يف  23من مايو  ،2017وهي
�أول مرة يقوم فيها رئي�س �أمريكي بزيارة خارجية لدولة عربية
�أو �إ�سالمية ي�ستهل بها رئا�سته.
وقال ترامب من البيت الأبي�ض�« :أفتخر ب�أن �أنقل لكم هذا
الإع�لان التاريخي والعظيم وهو �أن زيارتي اخلارجية الأوىل
كرئي�س للواليات املتحدة الأمريكية �ستكون لل�سعودية».
و�أف��اد م�س�ؤولون يف البيت الأبي�ض �أن جولة ترامب تبد�أ
من الريا�ض وتهدف للت�صدي لإيران ،ووقتها �أعلن �أنه �سيبد�أ

و�ضع �أ�سا�س جديد لـمحاربة االره��اب خالل زيارته
لل�سعودية ،وقال�« :سنعقد قمة تاريخية يف ال�سعودية
بح�ضور قادة من خمتلف �أنحاء العامل الإ�سالمي»،
و�أ�ضاف�« :سن�سعى من ال�سعودية لبناء م�ستقبل
م�شرق وعادل لل�شباب امل�سلم يف بلدانهم» ،وتوقع
نتائج ملمو�سة من ال�سعودية يف الت�صدي للأفكار
املتطرفة.
و�أكد ترامب يف ت�صريحه من البيت الأبي�ض:
«ال�سعودية هي الو�صية على املوقعني الأكرث
قد�سية يف الإ�سالم».
�أول ملك يف مو�سكو
�شكلت الزيارة التاريخية خلادم احلرمني
ال�شريفني ملو�سكو �أهمية كربى ،لي�س فقط
لكونها ال��زي��ارة الأوىل التي يقوم بها ملك
�سعودي �إىل الكرملني منذ ت�أ�سي�س اململكة
على يد امل�ؤ�س�س عبدالعزيز �آل �سعود -طيب
اهلل ثراه ،-ولكن لأهمية التوافق بني البلدين
الكبريين يف الكرث من الق�ضايا التي ت�شغل
ال�ساحة العاملية حالياً.
وت�أتي زي��ارة امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�إىل رو���س��ي��ا لو�ضع ال��ن��ق��اط ف��وق احل��روف
لبع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
واالقت�صادية املتعلقة بالق�ضية ال�سورية،
و���س��وق النفط ،وك��ذل��ك التقارب الع�سكري
ال�سعودي الرو�سي ،ف�ض ً
ال عن التعاون يف
جمال الطاقة النووية.
ويعرف البلدان قدر بع�ضهما جيداً ،حيث
ي�صف دميرتي �سو�سلوف نائب مدير البحث
يف املجل�س ال��رو���س��ي لل�سيا�سة اخلارجية
والدفاع ال�سعودية ب�أنها «حار�س بوابة ال�شرق
الأو���س��ط ،التي ميكن �أن تفتح �أب��واب املنطقة
�أمام رو�سيا ،و�سي�سمح حت�سني العالقات معها
بتح�سني عالقات رو�سيا مع معظم دول املنطقة».
وت�أتي زي��ارة خ��ادم احلرمني ال�شريفني ردًا على
دعوة ر�سمية من الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.
مكافحة الف�ساد
ولكي ي�أتي البنيان على �أ�س�س �سليمة �أ�صدر خادم احلرمني
ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز� ،أمراً ملكياً بت�شكيل
جلنة عليا برئا�سة ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وع�ضوية رئي�س
هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد ،رئي�س ديوان املراقبة العامة ،النائب العام ورئي�س
جهاز �أمن الدولة.
وتقوم اللجنة ا�ستثنا ًء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات
والأوامر والقرارات بح�صر املخالفات واجلرائم والأ�شخا�ص
والكيانات ذات العالقة يف ق�ضايا الف�ساد العام ،وبالتحقيق
و�إ�صدار �أوامر القب�ض واملنع من ال�سفر ،واتخاذ ما يلزم مع
املتورطني يف ق�ضايا الف�ساد العام.
كما للجنة اال�ستعانة مبن تراه ،ولها ت�شكيل فرق للتحري
والتحقيق ،وعند �إكمال اللجنة مهامها ترفع تقريراً مف�ص ً
ال
عما تو�صلت �إليه ،وما اتخذته بهذا ال�ش�أن.
قيادة املر�أة
ولأن خادم احلرمني ال�شريفني على يقني كامل بدور
املر�أة يف املجتمع ال�سعودي والذي ال ميكن �إغفاله� ،أ�صدر
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �أمراً �سامياً باعتماد تطبيق
�أحكام نظام املرور والئحته التنفيذية  -مبا فيها �إ�صدار
رخ�ص القيادة  -على الذكور والإن��اث على حد �سواء،
عال من وزارات «الداخلية،
و�أن ت�شكل جلنة على م�ستوى ٍ
املالية ،العمل والتنمية االجتماعية» لدرا�سة الرتتيبات
الالزمة لإنفاذ ذلك ،وعلى اللجنة الرفع بتو�صياتها خالل
ثالثني يوماً من تاريخه ،ويكون التنفيذ � -إن �شاء اهلل
 اعتباراً من 1439/10/10هـ ووفق ال�ضوابط ال�شرعيةوالنظامية املعتمدة ،و�إكمال ما يلزم مبوجبه .
ليعد ذلك انت�صا ًرا للمر�أة ال�سعودية التي ت�ساهم يف نه�ضة
الوطن ،والتي متثل ن�صف املجتمع ال�سعودي الناه�ض.
و�أن هذا بع�ض من �إجن��ازات خادم احلرمني ال�شريفني يف
ثالثة �أعوام فقط ،ويف املقام الأول ت�ستهدف هذه الإجنازات
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تعد الأكرب �إنفاق ًا يف تاريخ ال�سعودية..
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 978مليار ريال ..ميزانية المملكة 2018

الملك سلمان :االستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام

قطاع التعليم والتدريب ثاني
أكبر دعم من الميزانية
�أقر جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها
برئا�سة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل
 يف ق�صر اليمامة ،مبدينة الريا�ض الثالثاءاملا�ضي امليزانية العامة للدولة للعام املايل
اجلديد 1440 /1439هـ.
ب��د�أت اجلل�سة بتالوة �آي��ات من القر�آن
الكرمي ،ثم وجه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود � -أيده
اهلل  -كلمة للمواطنني واملواطنات� ،أعلن
فيها امليزانية.
وفيما يلي ن�ص كلمة خ���ادم احلرمني
ال�شريفني« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل،
�أيها املواطنون واملواطنات ،ال�سالم عليكم
ورح��م��ة اهلل وب��رك��ات��ه ،بعون اهلل وتوفيقه
نعلن ميزانية ال�سنة املالية 1440 /1439هـ
ك�أكرب ميزانية �إنفاق يف تاريخ اململكة ب�أ�سعار
نفط متدنية مقارنة بال�سنوات ال�سابقة،
لنوا�صل  -ب��ح��ول اهلل -م�سرية التنمية
والتطوير نحو حتقيق ر�ؤية اململكة «»2030
بزيادة حجم االقت�صاد الوطني وا�ستمرار
منوه ،من خالل تنويع القاعدة االقت�صادية
وم�����ص��ادر ال��دخ��ل ،وال��ق��درة على التكيف
مع التطورات وجتاوز التحديات ،حيث مت
�إطالق اثني ع�شر برناجماً لتحقيق �أهداف
ال��ر�ؤي��ة يف تنويع ال��ق��اع��دة االقت�صادية،
ومتكني القطاع اخلا�ص من القيام بدور
�أكرب مع املحافظة على كفاءة الإنفاق ،بهدف
حتقيق م��ع��دالت من��و اق��ت�����ص��ادي منا�سبة
وتخفيف العبء على املواطنني ،ومعاجلة ما
قد يحدث من �آثار �إىل جانب دعم القطاع
اخلا�ص ،ون�شيد مبا حتقق من خف�ض يف

تقليص االعتماد على النفط
ليصل إلى نسبة %50

عجز امليزانية للعام امل��ايل احل��ايل بن�سبة
جت���اوزت « »% 25م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل��ايل
املا�ضي رغم ارتفاع الإنفاق ،مع ا�ستهدافنا
خف�ض العجز يف ميزانية العام القادم ليكون
�أقل من  % 8من الناجت املحلي الإجمايل
رغم احلجم الكبري والتو�سعي يف امليزانية،
كما جنحت الربامج احلكومية يف تقلي�ص
االعتماد على النفط لي�صل �إىل ن�سبة 50
 %تقريباً ،ولأول م��رة ت�شارك ال�صناديق
التنموية و�صندوق اال�ستثمارات العامة يف
الإنفاق الر�أ�سمايل واال�ستثماري مبا يزيد
عن حجم الإنفاق الر�أ�سمايل من امليزانية يف
ال�سنوات ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار
احلكومة يف الإن��ف��اق الر�أ�سمايل وزيادته
بن�سبة  ،% 13ونتيجة لذلك قررت احلكومة
ا�ستثمار هذه النجاحات والتو�سع يف التنمية
وتعديل برنامج التوازن امل��ايل لتكون �سنة
التوازن 2023م ،ويف نف�س الوقت املحافظة
على ال�سيا�سات املالية ،ومنها م�ستوى الدين
للناجت املحلي الإجمايل ليبقى �أقل من 30
 %ومب�ستوى عجز ينخف�ض تدريجياً.
�إن هذه امليزانية توا�صل ال�صرف على
القطاعات التنموية املختلفة يف جميع مناطق
اململكة مبعدالت مرتفعة وهلل احلمد ،كما
حتتوي على خم�ص�صات للإ�سكان ،و�إنفاق
كبري من ال�صناديق احلكومية �سي�سهم -
ب����إذن اهلل -يف دف��ع العجلة االقت�صادية
�إىل الأمام ،وتوفري املزيد من فر�ص العمل
للمواطنني واملواطنات.
وجهنا الوزراء وجميع امل�س�ؤولني برفع
لقد ّ
م�ستوى الأداء وتطوير اخلدمات احلكومية
وتعزيز كفاءة الإنفاق وال�شفافية مبا يرتقي
للتطلعات ويحوز ر�ضا املواطنني واملواطنات

د.العمرً »192« :
مليارا إدراكًا من
الدولة ألهمية المعرفة

�أك��د معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
�أن �إع��ل�ان امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ل��ل��ع��ام امل��ايل
«1440/1439هـ» حمل يف طياته تطبيق ال�سيا�سات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��رام��ي��ة �إىل حتقيق ال��ت��وازن والنمو
الدائمني ،وهو النهج القومي الذي مت�ضي فيه اململكة
العربية ال�سعودية يف ظل توجيهات خ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأم�ين – حفظهما اهلل
– املتمثل يف حتقيق التوازن بني امل��وارد االقت�صادية
املتنوعة وبني الإنفاق على امل�شاريع ،و�أ�ضاف معاليه

عن اخلدمات املقدمة لهم ،ويعك�س الأهداف
امل��رج��وة مم��ا مت تخ�صي�صه م��ن مبالغ يف
هذه امليزانية ،والت�أكيد على اال�ستمرار يف
حماربة الف�ساد واحلفاظ على املال العام.
لقد و�ضعت ن�صب عيني موا�صلة العمل
نحو التنمية ال�شاملة وامل��ت��وازن��ة يف كافة
مناطق اململكة ال فرق بني منطقة و�أخرى.
نحمد اهلل على نعمة الأمن واال�ستقرار
واثقني بتوفيق اهلل وعونه ،ومتوكلني عليه،
ومتطلعني �إىل م��وا���ص��ل��ة م�����س�يرة النمو
االقت�صادي والتنمية ال�شاملة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».
ب��ع��د ذل���ك ت�لا ���ص��اح��ب ال�سمو الأم�ي�ر
عبدالرحمن بن حممد بن عياف الأم�ين
العام ملجل�س الوزراء املر�سوم امللكي اخلا�ص
بامليزانية.
ثم تف�ضل خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
اهلل  -بالتوقيع على املر�سوم امللكي اخلا�ص
بامليزانية.
وك�شف بيان وزارة املالية مبنا�سبة �صدور

خادم الحرمين:
وجهنا المسؤولين برفع
كفاءة الشفافية بما يحوز
على تطلعات المواطنين
والمواطنات ورضاهم

�أن امليزانية لعام 2018م يف نهجها اجلديد
ركزت على دميومة التمويل ال�سخي للم�شاريع
املهمة التي مت�س حياة املواطنني وتالم�س
احتياجاتهم ،كما مل تغفل جانب القطاع
اخلا�ص �إ�سهاماً منها يف تنميته.
ونو َّه معاليه �أن اململكة يف ظل املتغريات
ال�سريعة على امل�ستويني ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،ويف ظل جهودها لتعزيز
الإي����رادات غ�ير النفطية م��ع حماولة
رفع كفاءة الإنفاق لتحقيق االن�ضباط
امل����ايل ،رك���زت ع��ل��ى رف���ع م�ستوى ال�شفافية ح��ول
التوجهات املالية العامة مع دعم النمو االقت�صادي،
وحتقيق اال�ستقرار املايل واحلد من �أثر تقلبات النفط

خفض في عجز الميزانية للعام
المالي الحالي بنسبة تجاوزت % 25

امليزانية العامة للدولة للعام املايل 2018
ي��وم الثالثاء املا�ضي �أن ما مت تخ�صي�صه
لقطاع التعليم العام والتعليم العايل وتدريب
القوى العاملة بلغ ما يقارب  192مليار
ريال ،مت�ضمنة ميزانية عدد من املبادرات
لربامج وم�شاريع برامج حتقيق ر�ؤية 2030
مببلغ  5مليارات ريال.
وت�ضمنت امل��ي��زان��ي��ة م�����ش��اري��ع ج��دي��دة،
و�إ���ض��اف��ات للم�شاريع القائمة للمجمعات
التعليمية واملدار�س للمراحل التعليمية كافة،
للبنني والبنات ،مبختلف مناطق ال�سعودية،
وامل��ع��ام��ل وامل���خ���ت�ب�رات وال��ب��ن��ى التحتية
للجامعات ومعاهد وكليات التدريب ،وت�أهيل
امل��راف��ق احل��ال��ي��ة ل��ل��م��دار���س واجل��ام��ع��ات
ومعاهد وكليات ال��ت��دري��ب ،وبلغ �إجمايل
التكاليف امل�ضافة �إىل امل�شاريع اجلديدة
والقائمة نحو  4مليارات ري��ال ،معظمها
للمبادرات.
و�أكدت الوزارة يف بيانها ا�ستمرار ال�صرف
على امل�شاريع ال��ت��ي يتم تنفيذها حال ًيا
مبناطق ال�سعودية كافة وف ًقا ملراحل التنفيذ
على النحو الآت��ي :ا�ستمرار تنفيذ م�شروع
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم
العام «تطوير» البالغة تكاليفه  9مليارات
ري���ال م��ن خ�ل�ال ���ش��رك��ة «ت��ط��وي��ر التعليم
�صرف من تلك التكاليف ما
القاب�ضة» ،وقد ُ
يقارب مبلغ  3 .1مليار ريال.
و�أو���ض��ح��ت �أن���ه مت خ�ل�ال ال��ع��ام امل��ايل
مبان لـ 352مدر�سة جديدة مبختلف
ا�ستالم ٍ
املناطق ،و�سيتم ا�ستالم  431مدر�سة يف
العام املايل 2018؛ لي�صبح عدد املدار�س
املتوقع ا�ستالمها لفرتة «2018 - 2016م»
نحو  1107مدار�س� ،أي  % 42من �إجمايل

على امليزانية العامة للدولة مع الرتكيز على
امل�شاريع ذات الأث��ر النوعي والعائد املايل
اجليد ،وو�ضع الآل��ي��ات الفاعلة للمراقبة
وتقومي الأداء.
و�أو����ض���ح م��ع��ال��ي��ه �أن ح��ك��وم��ة خ���ادم
احلرمني ال�شريفني �إدراكاً منها لأهمية
املعرفة يف �سياقات التطور والنمو
فقد ا�ستمرت يف دع��م ه��ذا القطاع،
حيث بلغت امليزانية املخ�ص�صة لقطاع
التعليم  192ملياراً ،ليكون بذلك هو
القطاع الأه��م يف ظل التحوالت املعرفية والتقنية
التي تعد امليدان احلقيقي للمزيد من النمو والتحول،
مما �سيكون ب�إذن اهلل م�ساعداً يف خمرجات التعليم

املخطط لفرتة ال�سنوات اخلم�س «2016
 2020م» املقدر بنحو  2621مدر�سة.مبان لـ 1717جمم ًعا
ويجري حال ًيا تنفيذ ٍ
ومدر�سة.
و�أ���ض��اف��ت :ا�ستمرار العمل ال�ستكمال
ت�أهيل كليات البنات يف عدد من اجلامعات،
و�سيكون املن�صرف خ�لال الفرتة «2016
-2018م» نحو  1,4مليار ري��ال� ،أي 31
 %م��ن �إج��م��ايل املخطط لفرتة ال�سنوات
اخلم�س «2020 - 2016م» املقدر بنحو 5
مليارات ريال.
و���س��ي��وا���ص��ل ب��رن��ام��ج خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي م�سريته؛ �إذ
و�صل عدد املبتعثني من الطلبة والطالبات
الدار�سني يف اخلارج ،الذين ت�شرف عليهم
وزارة التعليم� ،إىل ما يزيد على 173.000
طالب وطالبة مع مرافقيهم ،بنفقات �سنوية
تبلغ  14.7مليار ريال ،هذا عدا املوظفني
املبتعثني من اجلهات احلكومية.
وك��ان بيان وزارة املالية ق��د ك�شف عن
تفا�صيل ميزانية  2018بالن�سبة للقطاعات
احلكومية والتي بلغت  978مليار ريال.
واحتل القطاع الع�سكري �أعلى رقم يف
امليزانية ،حيث خ�ص�ص له  210مليارات
ري��ال ،ثم التعليم بـ 192مليار ري��ال ،تليها
ال�صحة والتنمية االجتماعية بـ 147مليار
ري��ال ،فيما امل���وارد االقت�صادية والربامج
العامة خ�ص�ص لها  105مليارات ريال ،فيما
خ�ص�ص للأمن واملناطق الإدارية  101مليار
ريال ،وخ�ص�ص للتجهيزات الأ�سا�سية والنقل
 54ملياراً ثم اخلدمات البلدية  53مليار
ريال ،فيما خ�ص�ص للإدارة العامة  26مليار
ريال.

ومتوافقاً مع �سوق العمل وعائداً على الفرد بالتطور
الفكري الذي �سينمي الطاقات املعرفية يف ظل بيئة
تعليمية خلاَّ قة .و�أردف قائ ً
ال� :إن ن�صيب اجلامعة من
ه��ذه امليزانية التنموية �سي�سهم يف حتقيق خططها
اال�سرتاتيجية الطموحة� ،إذ ت�أتي اجلامعة من �ضمن
م�ؤ�س�سات الدولة التي ت�سعى لتواكب م�ستقبل اململكة
« ،»2030وت�ضع على ر�أ����س �أول��وي��ات��ه��ا حتولها �إىل
م�ؤ�س�سة تعليمية غري ذات ربحية ،مع الرتكيز على
الإنتاج املعريف ،ون�شر ثقافة االبتكار والرتكيز على
اجلانب التعليمي ال��ذي يعنى بالتغذية الراجعة من
خالل بيئة ع�صرية قائمة على احلوار وتوظيف التقنية
وتطبيقاتها املختلفة لتكون اجلامعة بذلك م�شع ً
ال
ي�سهم يف �صناعة م�ستقبل �أجمل لهذا الوطن.

471

أخبار

االنضباط الذاتي لمتفوقي
وموهوبي األولى المشتركة

�أقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية بجامعة امللك �سعود برنامج قوة االن�ضباط
الذاتي بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،وال��ذي يهدف �إىل �إك�ساب
الطلبة املتدربني م��ه��ارات االن�ضباط ال��ذات��ي يف احلياة العلمية
والعملية من خالل جمموعة من اال�سرتاتيجيات ،و�صوالً �إىل النجاح
ال�شخ�صي والتميز وحتقيق الإجنازات ،حيث عقد الربنامج ملدة 4
�ساعات يف مقر عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،وا�ستفاد منه 76
طالباً من الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
تناول الربنامج الذي قدمه ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك
�سعود الدكتور توفيق الرقب ،العديد من اال�سرتاتيجيات املهمة
التي تبني االن�ضباط الذاتي لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني من
خالل الفقرات النظرية والتفاعلية حول االن�ضباط الذاتي والنجاح
ال�شخ�صي يف حماور �سبعة «الأه��داف ،ال�شخ�صية� ،إدارة الوقت،
ال�صحة ال�شخ�صية ،املال ،ال�شجاعة وامل�س�ؤولية».
من جانبه �أكد وكيل العمادة لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور عبداملجيد
اجلريوي �أن الربنامج ي�أتي �ضمن خطة برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني التي �أعدت بال�سنة الأوىل امل�شرتكة والذي يهدف �إىل
�إك�ساب الطلبة �أحدث الأ�ساليب يف تنمية املهارات ال�شخ�صية ،وتنمية
مهاراتهم الريادية واملعرفية ،لتمكينهم يف حياتهم العلمية والعملية من
النجاح والتفوق وغر�س الثقة بالنف�س وحتمل امل�س�ؤولية والذي يتفق
مع ر�ؤية ور�سالة جامعة امللك �سعود .جدير بالذكر �أن الربنامج يقدم
لطلبته العديد من الربامج الإثرائية يف احلا�سب الآيل والريا�ضيات
واملهارات ال�شخ�صية وق�ص�ص الإلهام والنجاح.

أسبوع الملصقات العلمية لطالبات
العلوم

كتبت :مي احليدري
�أقامت كلية العلوم فعالية «�أ�سبوع املل�صقات العلمية للبحوث» لطالبات
البكالوريو�س والدرا�سات العليا ببهو الكلية ،حيث ا�ست�ضافت الكلية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACSTللتعريف بربنامج
«�أبحاث طلبة الدرا�سات العليا».

تكريم المتقاعدين بمحطة
ديراب
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بنهاية الف�صل الأول

ختام دورات مركز الحاسب وتنمية المهارات للتدريب

اختتم مركز احلا�سب وتنمية
امل��ه��ارات للتدريب بعمادة �ش�ؤون
الطالب دوراته التدريبية للف�صل
الأول من العام اجلامعي -1438
1439هـ يف ك����ل م����ن دورات
«احلا�سب الآيل� ،إدارية وتطويرية،
اللغات» ،حيث مت تنظيم العديد
م��ن ال����دورات املميزة واجل��دي��دة
ك���دورة م��ه��ارات تقنية املعلومات
 CITاملعتمدة من هيئة امل�ؤهالت
الإ�سكتلندية ك�أول مركز يف اململكة
العربية ال�سعودية مت اعتماده
لتقدمي هذه الدورة ،وكذلك �إقامة
دورات عديدة يف لغات الربجمة
مثل « ،C#، ASP.NETجافا،
فيجوال بي�سك» ودورات مميزة يف
جمال الت�صميم الفني والهند�سي
والإخراجي مثل «�أوتوكاد ،ريفيت،
فوتو�شوب ،اف�تراف��ك��ت ،الر�سوم

املعلوماتية �إنفوجرافيك» ،والعديد
من ال��دورات الإداري��ة والتطويرية
مثل «،PMP، HR، 6Sigma
مهارات التخطيط اال�سرتاتيجي».
وق��د دع��ا ال��دك��ت��ور حممد بن
علي ال�صالح وكيل عمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب ل�ل�أن�����ش��ط��ة وال�����ش��راك��ة
ال���ط�ل�اب���ي���ة ط���ل��اب اجل���ام���ع���ة
لال�ستفادة والت�سجيل يف الدورات
املدعومة من العمادة واملعتمدة من
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني وال�سجل املهاري.
جدير بالذكر �أن املركز �سيطرح
العديد م��ن ال����دورات التدريبية
للمتخرجني واملجتمع وموظفي
القطاعات احلكومية واخلا�صة
ب���د ًءا م��ن الف�صل ال��ق��ادم والتي
�سيتم الإع�ل�ان عنها الحقاً عرب
ح�����س��اب��ات امل��رك��ز يف ال��ت��وا���ص��ل

االجتماعي @� .ksucsdصرح
بذلك مدير مركز احلا�سب وتنمية

املهارات للتدريب �أ .عبداهلل بن
را�شد �آل زنان.

«البحث العلمي» تستعرض خدماتها
وبرامجها بالتربية

انطالقاً من حر�ص عمادة البحث العلمي على
ن�شر ثقافة البحث العلمي وت�شجيعاً لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف كليات اجلامعة لال�ستفادة
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا ال��ع��م��ادة ،زار
عميد البحث العلمي الدكتور خالد احلميزي
ووكيل العمادة للتطوير واجلودة الدكتور �أحمد
الدريوي�ش ،م�ؤخراً جمل�س عمادة كلية الرتبية،
وكان يف ا�ستقبالهم عميد كلية الرتبية الدكتور
فهد ال�شايع ووكالء الكلية ومدير مركز البحوث
بالكلية.
وقد ناق�ش عميد البحث العلمي مع جمل�س
كلية الرتبية الفر�ص البحثية التي تتيحها العمادة
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة من خالل
م��ب��ادرات العمادة وال��ت��ي منها برنامج «رائ��د»
لأع�ضاء هيئة التدري�س اجل���دد ،املجموعات
البحثية ،برنامج ال�شراكة العلمية الدولية،
برنامج دع��م �أب��ح��اث ط�لاب ال��درا���س��ات العليا
وطالب البكالوريو�س.
بعدها �أو�ضح عميد البحث العلمي اخلدمات
التي تقدمها وحدة م�ساندة وخدمات الباحثني
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ،ثم عرج على
دور املراكز البحثية يف الكليات وما تقدمه من
خدمات بحثية ملن�سوبي الكلية من �أع�ضاء هيئة

ويف نهاية الزيارة تقدم عميد كلية الرتبية
التدري�س والطالب ،و�آلية الدعم املقدم للباحثني
بال�شكر اجلزيل لعميد البحث العلمي ووكيل
من خالل مركز البحوث.
بعدها فتح عميد كلية الرتبية باب املداخالت ال��ع��م��ادة ع��ل��ى ه���ذه امل���ب���ادرة لتفعيل ال��ت��ع��اون
والأ�سئلة لأع�ضاء جمل�س الكلية و�أج��اب عليها وال�شراكة ب�ين �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية
الرتبية وعمادة البحث العلمي.
عميد البحث العلمي ووكيل العمادة.

فعالية «سينما الرنين المغناطيسي» للطالبات
يف ب��ادرة عرفان وتقدير من �إدارة حمطة الأب��ح��اث بديراب،
�أقيم الأحد املا�ضي حفل تكرمي املتقاعدين ،حيث تعترب مثل هذه
املنا�سبات �سمة تغر�س يف نفو�س العاملني العطاء املتبادل بهدف
منح كل جمتهد ذكرى جميلة ،ومل�سة وفاء ملا قدمه من اجلهد طيلة
�سنوات عمله.
وقال الدكتور حمد املفرج مدير املحطة�« :إن هذا االحتفاء ميثل
�شكراً وتقديراً لكل من خدم يف املحطة� ،إىل �أن الت�شجيع والتكرمي
من �أهم العنا�صر املحفزة للعاملني واملجتهدين.
و�ألقى املحتفى بهم كلمات ،ومت توزيع بع�ض الهدايا التذكارية
و�أختتم احلفل مب�أدبة غداء دعي �إليها احلا�ضرون.

تعزيز الصحة ..للطالبات
�شاركت كلية العلوم يف فعالية «املعر�ض التثقيفي التوعوي تعزيز
ال�صحة» املقام بالبهو الرئي�سي يف املدينة اجلامعية للطالبات بالتعاون
مع املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الريا�ض.

و�سط ح�����ض��ور جت�����اوز 700
زائ���رة ،اختتمت الأ���س��ب��وع املا�ضي
فعالية «�سينما الرنني املغناطي�سي»
التي �أقامتها جمموعة من طالبات
امل�����س��ت��وى ال�����س��اب��ع بق�سم ال��ع��ل��وم
الإ�شعاعية يف كلية العلوم الطبية
ب�إ�شراف الدكتورة �أ�شواق الرويلي
ومبتابعة من رئي�س الق�سم الدكتور

عثمان العمري.
وق��ام ن��ادي الأ�شعة يف جامعة
امللك �سعود برعاية احل��دث الذي
ي��ه��دف لتوعية املجتمع بالرنني
املغناطي�سي و�إب��راز �أه��م تطبيقاته
احلديثة والتي جاءت حتت عنوان
MRI the beauty and the
beast

وعك�ست الفعالية دور التقنية يف
املجال الطبي ،ومت تق�سيم �أركانها
اىل خم�سة �أرك�����ان رئ��ي�����س��ي��ة� ،إذ
احتوت على رك��ن ال�سينما بقيادة
عهد اخلنب�شي و�صبا ال��غ��ام��دي،
ح��ي��ث ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ت��ان قائمة
بالأفالم املعرو�ضة م��ع �أوق��ات��ه��ا،
و�شملت الأف��ل�ام مقاطع ق�صرية
ترتاوح مدتها بني الدقيقة والن�صف
�إىل �أرب��ع دقائق ،يليه رك��ن الرنني
امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي ال��وظ��ي��ف��ي وال����ذي
قدمت م��ن خالله الطالبات رميا
العائد� ،شروق الطريقي وابتهال
طحا�شي معلومات تخ�ص كل ف�ص
من الدماغ ب�صورة �ألعاب ذكاء تعمل
على تن�شيط الف�ص املعني مع �شرح
مب�سط عن كيفية م�شاهدته.
كما مت ���ش��رح اجل���زء اجلمايل
م��ن ال��رن�ين املغناطي�سي « the
 »beautyفقد مت �إي�ضاح خماطره
كذلك عرب التوعية مبعاين اللوح
التحذيرية املعلقة خارج ق�سم الرنني

يف الكلية وامل�ست�شفيات الأخ��رى
وق��دم��ت��ه الطالبتان ه��دي��ل ها�شم
ودالية الع�صيمي حتت م�سمى «the
.»beast
ثم جاء دور متحف الفنون «Art
 »Museumبقيادة الطالبة �سارة
�صمم الركن على
الربيهي ،حيث ُ
هيئة متحف ر�سم ت�شكيلي و ُعلقت
�صور لثالث من �أح��دث التقنيات
يف ال��ت�����ص��وي��ر ال��ط��ب��ي ب��ال��رن�ين
املغناطي�سي ،يف الوقت الذي قدمت
الطالبة مالك املطريي جتربة حية
لفح�ص الرنني املغناطي�سي كام ً
ال
با�ستخدام تقنيه الواقع االفرتا�ضي،
ح��ي��ث مت ت�����ص��وي��ر امل��ق��ط��ع ب ��أح��د
امل�ست�شفيات بالتعاون م��ع �شركة
�سيمن�س الأملانية ،ليختتم احل�ضور
الفعالية ب��زي��ارة رك���ن ال�ضيافة
بقيادة الطالبة عطاف هيكل والتي
ق��دم��ت قائمة ال�ضيافة بطريقة
�إب���داع���ي���ة مب�����س��م��ي��ات ف��ح��و���ص��ات
الرنني املغناطي�سي املختلفة.
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«شؤون الطالب» تستقبل وفد الجامعة
اإلسالمية
زار وفد من القيادات الأكادميية من
اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة عمادة
�ش�ؤون الطالب بجامعة امللك �سعود ،حيث
كان يف ا�ستقبالهم عميد �ش�ؤون الطالب
الدكتور فهد القريني ووك��ي��ل العمادة
للأن�شطة وال�شراكة الطالبية الدكتور
حممد ال�صالح ومدير مركز احلا�سب
وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات ال��ط�لاب��ي��ة الأ���س��ت��اذ
عبداهلل الزنان وامل�ست�شار بالعمادة.
ا���س��ت��ه��دف ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل اخل�ب�رات
واال���س��ت��ف��ادة م��ن اجل���وان���ب ال��ت��ي تهم
اجلامعتني كالأن�شطة الطالبية ،و�أي�ضا
مركز احلا�سب الآيل ،والتدريب وال�سجل
امل��ه��ارى� ،إ�ضافة �إىل املقارنة املرجعية
واللوائح والأنظمة والتعليمات اخلا�صة
بالتطوير واجلودة يف العمادة.

انطالق «مساري» للتعريف بالكليات
باألولى المشتركة

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر افتتح وكيل
ع��م��ادة ال�����س��ن��ة الأوىل امل�شرتكة
للخدمات الطالبية الدكتور خملد
ال��ع��ن��زي وبح�ضور وك�ل�اء العمادة
وعدد من م�س�ؤوليها م�ؤخراً معر�ض
التعريف بالكليات ال���ذي تنظمه
وك��ال��ة اخل��دم��ات الطالبية ممثلة
ب��وح��دة الإر����ش���اد ال��ط�لاب��ي �ضمن
برنامج م�ساري مل�ستقبل �أف�ضل،
حيث �شاركت جميع كليات اجلامعة

يف هذا املعر�ض للتعريف برباجمها
و�أق�سامها و���ش��روط القبول فيها
وال��ف��ر���ص الوظيفية ال��ت��ي تتوفر
خلريجيها ،حيث جتول الوكالء على
�أجنحة كليات اجلامعة امل�شاركة ومت
اال�ستماع �إليها وبراجمها املتعددة
ومبادراتها يف مو�ضوع التخ�ص�ص.
ويعد معر�ض التعريف بالكليات
مق�صداً مهماً للطلبة للتعرف �أكرث
على الكليات و�أق�سامها الأكادميية
و�شروط الت�سجيل فيها ،ما ي�سهل

على ال��ط��ال��ب اخ��ت��ي��ار التخ�ص�ص
وفق �أ�س�س علمية ،وهو بذلك يوجه
الطلبة نحو اختيار تخ�ص�صاتهم
بحيث تلبي متطلبات �سوق العمل.
كما �أن املعر�ض ينقل اخل�برات
الأكادميية للطلبة و�أقرانهم ،م�شرياً
�أن الربنامج ي�ساعد الطالب على
اختيار التخ�ص�ص الدقيق ،حيث
يتم التعرف على جميع الكليات
والتخ�ص�صات م��ن حيث اخلطة
الدرا�سية ون��ظ��ام ال��درا���س��ة فيها
وفر�ص العمل املتاحة لكل كلية ،وهو
ما يحقق تطلعات اجلامعة ممثلة
بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة يف
ال��ري��ادة والتميز للو�صول ملجتمع
املعرفة.
وق���د ���ض��م امل��ع��ر���ض امل�صاحب
للربنامج جميع امل�سارات الدرا�سية
يف اجلامعة «العلمية ،الهند�سية،
ال�صحية ،الإن�سانية ،م�سار �إدارة
الأع����م����ال وم�����س��ار ال��ت��م��ري�����ض»،
و����ش���ارك���ت ف���ي���ه ج��م��ي��ع ك��ل��ي��ات
اجلامعة باال�ضافة لعمادتي القبول
والت�سجيل و�ش�ؤون الطالب ممثلة

بوحدة ال�سجل املهاري .وا�ستهدف
ال�برن��ام��ج ب�شكل �أ���س��ا���س��ي طالب
ال�سنة امل�شرتكة ل��زي��ارة املعر�ض
واال�ستماع ل�شرح مف�صل عن كافة
التخ�ص�صات املتاحة يف اجلامعة.

أخبار

17
5

قصة شاعر من ..النادي
األدبي

نظم النادي الأدبي التابع لإدارة الأندية الطالبية بعمادة �ش�ؤون الطالب
بكلية الآداب بالتعاون مع النادي الثقايف االجتماعي ندوة علمية بعنوان
«ق�صة �شاعر»� ،شارك فيها الدكتور نا�صر الر�شيد �أ�ستاذ الأدب القدمي
ونقده بق�سم اللغة العربية بكلية الآداب م�ؤخ ًرا.
وقد ا�ستعر�ض الدكتور ق�صة نبوغه بو�صفه �شاعراً ،مبينا �أنَّ بداياته
الأوىل كانت منذ �أن كان طالباً ،وم�سابقات املدر�سة ،ثم بت�شجع املعلمني
واملجتمع بد�أ االهتمام �أكرث وخا�صة الأن�شطة التي كانت تقام يف املعاهد
واجلامعات التي در�س فيها.
وكانت لق�صيدته الوطنية �أكرب ت�أثرياً ،حيث ُقررت يف املناهج الدرا�سية
و�أ�صبحت ن�شيداً يتغنى به.
و�أ�ضاف الر�شيد �أنَّ جتربته ال�شعرية بد�أت تثمر بقراءاته و�إطالعه على
ما كان يدور يف ال�ساحة العربية من نه�ضة �أدبية و�شعرية �أثرت بتجربته
ال�شعرية وزادت من اهتمامه ،وخ�صو�صاً م�شاركاته يف االحتفاالت والأندية
الثقافية وال�شعرية مبكة املكرمة.
ثم ُفتح الباب للأ�سئلة واملداخالت التي �أثرت الندوة ،ويف اخلتام �ألقى
املحا�ضر ق�صيدة من ق�صائده ال�شعرية يف الوقوف على جبل «ثهالن».
قدم الندوة الطالب البدر املالكي ،ونظم لها الطالب عبدالكرمي احل�صان،
والطالب �أحمد الربيكان ،ويف ختام الندوة التي ح�ضرها عدد كبري من
طالب البكالوريو�س وطالب الدرا�سات العليا بكلية الآداب ،مت ال�سحب
على جوائز قيمة للطالب احلا�ضرين ،ثم قام رئي�س النادي بتكرمي الدكتور
املحا�ضر ب�شهادة تقديرية من النادي الأدبي.
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جامعات
خليجية
ملتقى «التبادل الطالبي» بجامعة الشارقة

نظم معهد البحوث للعلوم والهند�سة يف جامعة ال�شارقة ،ملتقى
بحوث طلبة برنامج «التبادل الطالبي ال��دويل» حتت �شعار «بناء
اجل�سور وال�شراكات» ،بح�ضور الدكتور معمر بالطيب نائب مدير
اجلامعة ل�ش�ؤون البحث العلمي والدرا�سات العليا ،والدكتور عبداهلل
�شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهند�سة ،و�أع�ضاء املراكز
واملجموعات البحثية ،و�ضم امللتقى بحوثاً علمية من طالب وطالبات
من  9دول �أوروبية �شملت� :صناعة الروبوتات ،وهند�سة ال�شبكات،
و�أنظمة الدوائر الإلكرتونية ،ونظم البنية التحتية امل�ستدامة.

«متابعة مؤشرات األداء» في «الكويت»

وقعت جامعة الكويت م�ؤخراً عقد م�شروع «نظام متابعة م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء جلامعة الكويت» مع �شركة  Corporaterووكيلها
املحلي يف الكويت �شركة  ،iLeadويعترب هذا امل�شروع �أول امل�شاريع
ال��ت��ي مت مت��وي��ل��ه��ا م���ن قبل
اللجنة الوطنية لدعم التعليم
ووقفية دعم التعليم ،وبهذه
املنا�سبة ،بني مدير جامعة
الكويت د .ح�سني الأن�صاري
�أن توقيع العقد ي��أت��ي بناء
على بروتوكول التعاون املوقع
بني اجلامعة الكويت واللجنة
الوطنية يف نوفمرب ،2016
حيث تقدمت اجلامعة بعدد
من امل�شاريع التطويرية لتمويلها ،ووافقت اللجنة بدورها على متويل
عدد من امل�شاريع التي تخدم العملية التعليمية يف خمتلف املجاالت.

«البحرين» األفضل في المعرض الزراعي

حققت جامعة البحرين املركز الأول يف املعر�ض الزراعي التعليمي
الثاين الذي نظمه معهد البحرين للتدريب حتت �شعار «ا�ستدامة
الزراعة حتمي الأر���ض وحتفظ احلياة» ،والذي �أقيم خالل الفرتة
 7-5دي�سمرب اجل���اري ،وذل��ك
ع���ن ف��ئ��ة اجل���ام���ع���ات ،وب���ارك
رئي�س جامعة البحرين الدكتور
ريا�ض يو�سف حمزة ،للجامعة
هذا الفوز قائ ً
ال« :د�أبت اجلامعة
على امل�شاركات الراقية وذات
الطبيعة التعليمية والتثقيفية
يف املعار�ض الزراعية على وجه
اخل�صو�ص ،دلي ً
ال على اهتمام ق�سم علوم احلياة يف كلية العلوم
باجلانب الزراعي» ،م�ؤكداً �أن هذا االهتمام نابع من ر�سالة اجلامعة
الوطنية ب�إنتاج ون�شر املعرفة يف املجتمع.
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برعاية عمادة التطوير واجلودة

دورة ألعضاء قسم اإلنتاج الحيواني بالزراعة
كتب :في�صل ال�شمريي
ُعقدت دورة تدريبية برعاية عمادة التطوير
واجلودة لأع�ضاء ق�سم الإنتاج احليواين بكلية
علوم الأغذية والزراعة يف يوم اخلمي�س املوافق
 26رب��ي��ع الأول ،وذل���ك ح���ول ت��ط��وي��ر و�ضع
اخلطط التدري�سية وتقييم خمرجات التعليم
و�أهمية التخ�ص�ص والطرق املثالية يف و�ضع

االختبارات وتوزيع الدرجات وحتليل النتائج
وال��ذي من �ش�أنه رف��ع معدل العطاء من قبل
املدر�سني ورفع معدل التح�صيل لدى الطالب
لتعزيز قدراتهم يف ظل التناف�س القائم والتطور
الهائل يف العملية التعليمية.
وبهذه ال���دورات ت�سعى اجلامعة للو�صول
مل�ستوى �أع��ل��ى تناف�س فيه �أ�شهر اجلامعات

برعاية عمادة التطوير واجلودة

معهد الملك سلمان لريادة األعمال في التقنية
ح��ط قطار «ب��رن��ام��ج ا�صنع وظيفتك »--5
م�ؤخراً يف كلية التقنية ،والذي يهتم بن�شر ثقافة
ريادة الأعمال والعمل احلر والتعريف ب�أن�شطة
برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية ومركز
تطوير التقنية والنمذجة ،والتي يتم تنفيذها
لل�سنة اخلام�سة على التوايل ،وتو�سعت هذا العام
لتنطلق احلملة متوجهة �إىل حمطات جديدة،
بالإ�ضافة �إىل كليات جامعة امللك �سعود لعم
الفائدة على كافة امل�ستهدفني يف املجتمع ،حتقي ًقا
لقيم املعهد اخلا�صة بامل�س�ؤولية االجتماعية
من خالل املباد�أة بالأفكار االبتكارية واملبادرات
الريادية ولتنمية التفكري الإبداعي الداعم لبناء
جمتمع املعرفة واالقت�صاد املعريف ،واال�ستجابة
ال��ه��ادف��ة الح��ت��ي��اج��ات وط��م��وح��ات القطاعات
والفئات امل�ستهدفة من خالل �سيا�سات و�أنظمة
عمل مرنة هادفة تدعم ثقافة ريادة الأعمال.
وقد و�صل قطار حملة ا�صنع وظيفتك ملحطته
الأوىل خارج اجلامعة ،حيث كلية التقنية التي
مت تنفيذ فعاليات احلملة بها وا�ستمرت ليومني،
حيث �أُلقيت حما�ضرة تعريفية بعنوان «كلنا
ري��ادي��ون» قدمها �أ .ف��ادي الك�سا�سبة م�ست�شار
ري��ادة الأع��م��ال ،مت من خاللها تعريف الطالب
ب��ري��ادة الأع��م��ال وتو�ضيح ال��ف��رق ب�ين الإب���داع
واالبتكار ،ومعرفة الفرق بني امل�شاريع الريادية
واملتو�سطة وال�صغرية ،وتعريف الطالب ب�صفات

رائد الأعمال ،وبطرق متويل الأفكار ،ويف نهاية
املحا�ضرة مت مناق�شة ري��ادة الأعمال والإجابة
على ا�ستف�سارات الطالب.
جدير بالذكر �أنه قد توافد على جناح املعهد

يوم البحث العلمي لعلوم التأهيل الصحي
كتبت:هوازن كتبي
د�شنت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة �إينا�س العي�سى م�ؤخراً
معر�ض «يوم البحث العلمي» لق�سم علوم الت�أهيل ال�صحي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية ،والذي مت فيه عر�ض �أكرث من �أربعني مل�ص ًقا علم ًيا من
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالبات يف ق�سم علوم الت�أهيل ،والتي تعك�س �أهم
امل�ستجدات العلمية يف علوم الت�أهيل برباجمه العلمية املختلفة ،العالج
الطبيعي -العالج الوظيفي – عالج علل النطق وال�سمع.
�أقيمت م�سابقة البحث العلمي الختيار �أف�ضل مل�صق علمي باملعر�ض،
وكان املل�صق العلمي احلا�صل على �أعلى تقييم من قبل جلنة املحكمني
من جمموعة «�أع�ضاء هيئة التدري�س» للدكتورة مها املرواين �أ�ستاذ العالج
الطبيعي� .أما فريق طالبات برنامج العالج الطبيعي فقد ت�شكل من حنني
املري�شد ،جلني با�صمد ،مي احلناكي� ،شادية اجلعيد و�شهد ال�شهري
ب�إ�شراف الدكتورة هنا ال�سبيل .وقد كرمت الدكتورة �إينا�س العي�سى
والقائمني على املعر�ض و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالبات.

بالكلية خ�لال ف�ترة انعقاد احلملة ع��دد 700
ط��ال��ب ،ومت ت��وزي��ع 200مطوية علمية ،ح�ضر
املحا�ضرتني  200طالب ،ومت توزيع �أربع جوائز
قدمتها كلية التقنية.

«فن اإللقاء والتأثير» لموهوبي األولى المشتركة

«جامعتي رؤيتي» ..لطالبات اآلداب
كتبت :ر�شا املوا�ش
�شاركت م�ؤخ ًرا كلية الآداب بركن �ضمن فعاليات اليوم العاملي لذوي
الإعاقة ب�إ�شراف مركز الطالبات ذوات الإعاقة حتت �شعار «جامعتي
ر�ؤيتي» ملدة يومني .وحوى الركن عدة من�شورات و�أن�شطة منها التعريف
ب�أنواع الإعاقة «احلركية ،اجل�سدية ،الذهنية ،العقلية»� ،شاركت فيه �أهم
اجلمعيات اخلريية التي تقدم خدماتها ل��ذوي الإع��اق��ة مثل اجلمعية
ال�سعودية للإعاقة ال�سمعية وجمعية كفيف .كما قدم الركن عر�ضاً لأهمية
دور الأ�سرة واملجتمع يف دعم ذويهم من حيث تقبل الطفل املعاق والتعاي�ش
معه واكت�شاف مهاراته وقدراته وزرع الثقة بنف�سه ،كما عر�ض الركن �أهمية
دور و�سائل الإعالم يف رفع م�ستوى الن�ضج لأفراد املجتمع .وعلى جانب
الركن مت و�ضع لوحة لكتابة ر�سائل حتفيزية و�إيجابية لذوي الإعاقة وعدد
من ق�ص�ص جناحهم .وحمل اليوم التايل للفعالية �شعار « كلنا زي بع�ض».

العاملية ،فما زال الدكتور واملحا�ضر هما حمور
االرتكاز يف �سبيل حتقيق ذلك.
ح�����ض��ر ال�����دورة �أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
بق�سم الإنتاج احليواين واملحا�ضرين وطالب
الدرا�سات العليا بالق�سم.

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
وبالتعاون مع وح��دة التدريب بعمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة برناجماً تدريبياً بعنوان «فن
الإل��ق��اء وال��ت��أث�ير» ،حيث ا�ستهدف الربنامج

التدريبي الطلبة املوهوبني وملدة «� »4ساعات
تدريبية ،هدف �إىل �إك�ساب املتدربني مهارات
الإل��ق��اء واخلطابة وال��ت��أث�ير وت��زوي��د املتدرب
باملهارات الالزمة للتحكم يف امل�شاعر امل�صاحبة
للإلقاء والتعرف على لغة اجل�سد وق��درات

«دور الحوسبة» بالمزاحمية
كتب� :أمين الغبيوي
���ض��م��ن الأن�����ش��ط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ف��رع
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ب��امل��زاح��م��ي��ة �أق��ام��ت
كلية احلا�سب م ��ؤخ��راً جل�سة علمية
حول «دور احلو�سبة يف �إنرتنت الأ�شياء»
قدمها الدكتور حممد بن عمران الأ�ستاذ
امل�ساعد يف كلية احلا�سب يف جامعة
امل��ل��ك �سعود «ف���رع امل��زاح��م��ي��ة» والتي
كانت �ضمن اهتمامته البحثية ،و�أقيم
هذا اللقاء بح�ضور امل�شرف على كلية

احلا�سب الدكتور �سلطان اليحيى وعدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف احلادي
ع�شر م��ن دي�سمرب م��ن ال��ع��ام 2017
يف قاعة امل ��ؤمت��رات يف كلية احلا�سب
باملزاحمية .وت�ضمنت اجلل�سة التي
قام الدكتور عمران ب�إعدادها وتقدميها
ما ت�ضمنه بحثه العلمي حول تطبيقات
الأجهزة الذكية وال�شبكات والأخطاء
الأمنية التي غالباً ما تكون ناجتة عن
ا�ستخدام تلك الأجهزة.

ال�صوت يف الإلقاء.
ا�شتملت مو�ضوعات الربنامج ،الذي �أعده
وقدّمه امل��درب الأ�ستاذ الدكتور حممد فجال
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ،على
حماور غاية يف الأهمية والفائدة للم�شاركني
مثل املخزون اللغوي ،الثقة بالنف�س ،مفاتيح
ال��ت ��أث�ير ،م��واج��ه��ة اجل��م��ه��ور وغ�يره��ا ،حيث
اً
ا�ستكمال مل��ا ي��ق��وم به
ي ��أت��ي ه��ذا ال�برن��ام��ج
برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني من برامج
نوعية ون�شاطات متميزة يف رعاية املتفوقني
واملوهوبني.
و�أك���د الدكتور عبداملجيد اجل��ري��وي وكيل
العمادة لل�ش�ؤون الأكادميية على �أهمية الربنامج
والذي خ�ص�ص مل�سار املوهبة يف الربنامج ،حيث
ا�ستهدف الطلبة املوهوبني ممن لديهم موهبة
يف الإلقاء ،وذلك لرفع قدراتهم تطوير مواهبهم
يف هذا اجلانب ،ومبا ي�سهم يف حتقيق ر�سالة
و�أهداف الربنامج.
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«الدراسات العليا» تحتفل بعميدها السابق

اصنع وظيفتك « ..»5في العلوم

�أو����ض���ح امل�����ش��رف ال���ع���ام على
معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال
الدكتور �إبراهيم احلركان �أن قطار
«برنامج ا�صنع وظيفتك  » --5التي
تهتم بن�شر ثقافة ري���ادة الأع��م��ال

والتعريف ب�أن�شطة برنامج امللكية
الفكرية وترخي�ص التقنية ومركز
تطوير التقنية والنمذجة ،والتي
يتم تنفيذها لل�سنة اخلام�سةعلى
التوايل يف كليات اجلامعة قد حط

نظم برنامج الطلبة املتفوقني
وامل��وه��وب�ين ب��وك��ال��ة جامعة امللك
�سعود لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
ور�شة تدريبية حتت عنوان «حوار
يف الإبداع وكيفية ا�ستخدام �أدوات
برنامج �سكامرب يف توليد الأفكار
الإبداعية» ،قدمها م�ؤخ ًرا الدكتور
عبدالنا�صر احل�سيني من جامعة
جدة وملدة ثالث �ساعات متوا�صلة.
هدفت الور�شة لتو�ضيح املفهوم
التكاملي للإبداع ك�سمة �شخ�صية
وع��م��ل��ي��ة عقلية وم���ه���ارة ف��ك��ري��ة،

ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��ن��ظ��ور الإب����داع
االجتماعي .كما تناولت الور�شة
كيفية ا���س��ت��خ��دام �أدوات برنامج

�أقامت عمادة الدرا�سات العليا حفل تكرمي
لعميد الدرا�سات العليا ال�سابق الدكتور �صالح
�آل �صقر ووكيل عمادة الدرا�سات العليا ال�سابق
الدكتور عبدالرحمن العطر ،و�أ�شادت العمادة
ب��دوره��م��ا ال��ب��ارز يف ال��رق��ي مب�ستوى ب��رام��ج
الدرا�سات العليا ،وخمرجاتها وعلى ما قدماه
للعمادة من �أع��م��ال جليلة وفاعلة �أ�سهمت يف
حتقيق عديد من الإجنازات.
تخلل احلفل لقاء مفتوح لعميد الدرا�سات
العليا الدكتور عادل الهدلق مع من�سوبي العمادة،
وقد ات�سم اللقاء بالطابع الودي ،حث فيه العميد
من�سوبي العمادة من �أجل ت�ضافر اجلهود لتحقيق
�أهداف العمادة واجلامعة.

يف حمطته الأوىل يف كلية العلوم
حيث ا�ستمرت احلملة ملدة يومني.
مت تنظيم حم��ا���ض��رة تعريفية
ب��ع��ن��وان «ك��ل��ن��ا ري����ادي����ون» قدمها
الدكتور مدحت مم��دوح م�ست�شار
ريادة الأعمال ،مت من خاللها �إلقاء
ال�ضوء على �أهمية الربامج التدريبية
التي يقدمها املعهد لن�شر ثقافة
العمل احلر وتقدمي كافة املعلومات
واملهارات امل�ساعدة على النجاح يف
ت�أ�سي�س امل�شاريع ،حيث تتناول هذه
ال�برام��ج العديد م��ن املو�ضوعات
الهامة يف جمال ت�أ�سي�س امل�شروعات
الريادية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض
الأن�شطة واخلدمات الأخ��رى التي
يقدمها املعهد مثل برنامج «متويلي»
و «حا�ضنات الأعمال» و «نادي رواد

اإلبداع ..للمتفوقين والموهوبين

���س��ك��ام�بر  SCAMPERاملمتع
والقائم على التخيل املوجه لتنمية
م���ه���ارات ال��ت��ف��ك�ير الإب���داع���ي من
خالل �إح��داث تغيريات على منتج
ما للخروج ﻤﺑنتج جديد.
حظيت ه��ذه الور�شة التدريبية
بح�ضور وتفاعل كبري م��ن طالب
وط��ال��ب��ات ال�برن��ام��ج م��ع فتح باب
احل�ضور للطالب والطالبات من
غري فئة الربنامج لتعميم الفائدة
من هذه الور�شة التدريبية.

كيفية البحث في قواعد المعلومات بالتربية

برعاية عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع
وبح�ضور ك��ل م��ن وك��ي��ل الكلية ل��ل��درا���س��ات العليا
والبحث العلمي الدكتور حمود ال�سالمة ،ووكيل
الكلية للتطوير واجل��ودة الدكتور فايز الفايز �أقام
مركز البحوث بكلية الرتبية م���ؤخ�� ًرا بالتعاون مع
ع��م��ادة ���ش���ؤون املكتبات باجلامعة حلقة النقا�ش
الثالثة بعنوان «كيفية البحث يف قواعد املعلومات
التابعة ملوقع (،»)ISI Web of knowledge
والتي �أدارها الدكتور يا�سر ال�سحيباين ع�ضو هيئة
التدري�س بق�سم املناهج وطرق التدري�س ،وامل�شرف

شارك ..بمدينة
الطالبات

على الأن�شطة الطالبية بالكلية .حيث �شارك يف هذه
احللقة الأ�ستاذ حممد العديني امل�شرف على قواعد
املعلومات بعمادة �ش�ؤون املكتبات باجلامعة ،والذي
تو�ضيحا عن كيفية البحث يف املكتبة الرقمية
قدم
ً
والو�صول �إىل قواعد املعلومات التابعة ملوقع «.»ISI
كما ق��دم امل��ت��ح��دث الرئي�سي يف ه��ذه اجلل�سة
الأ�ستاذ جمال الواحي امل�ست�شار العلمي والأكادميي
تو�ضيحا لكيفية
يف �شركة «كالريفيت �أنليتك�س»
ً
البحث يف قواعد املعلومات التابعة ملوقع « ،»ISIمن
خالل تو�ضيح طريقة حتديد املجالت ذات العالقة
بطبيعة البحث املراد ن�شره وعلى وجه اخل�صو�ص يف
املجال الرتبوي ،كما تبني كيفية اختيار املجلة وحتديد
ترتيبها يف موقع « ،»ISIوا�ستعرا�ض �آلية حتديد
معامل الت�أثري  Impact factorلكل جملة ،كما
ا�ستعر�ض املميزات التي يتيحها موقع « »ISIللباحثني
عند اال�شرتاك فيه ،ثم تلى ذلك تو�ضيح �إج��راءات
ح�صول املجالت العربية على ت�صنيف يف موقع ISI
من خالل بع�ض املعايري التي ينبغي تطبيقها عليها.

كتبت :هله الظلماوي
�شاركت «مبادرة �شارك» من مركز البحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية بالهيئة العامة للغذاء وال���دواء يف املعر�ض
التثقيفي ال��ت��وع��وي «ت��ع��زي��ز ال�صحة» امل��ق��ام��ة باملدينة
اجلامعية للطالبات بالتعاون مع املديرية العامة لل�ش�ؤون
ال�صحية مبنطقة الريا�ض ،وتهدف «مبادرة �شارك» لتفعيل
دور املجتمع يف امل�شاركة يف منظومة البحث العلمي.

الأعمال» وجائزة جامعة امللك �سعود
لريادة الأعمال وغريها من �أوجه
الدعم التي يقدمها املعهد للطالب
ورواد الأعمال.
يف ال���ي���وم ال���ث���اين مت تنظيم
حما�ضرة تعريفية بامللكية الفكرية
وترخي�ص التقنية واالب��ت��ك��ار ،وقد
ج��اءت فكرة �إن�شاء برنامج امللكية
الفكرية وترخي�ص التقنية يف جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ل��ي��ك��ون ال��ق��ن��اة التي
يح�صل من خاللها من�سوبو جامعة
امللك �سعود على كل �سبل الدعم
حلماية حقوقهم الفكرية وت�سويقها
وحتويلها �إىل منتجات جتارية �أو
�صناعية ،وليكون �أداة فاعلة يف
تعزيز حماية حقوق امللكية الفكرية
وتر�سيخها داخل اجلامعة.

أخبار
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جامعات
عربية
«القدس» لنهائيات «أفضل جامعة عربية»

ت�أهلت جامعة القد�س للمرحلة النهائية
يف م�سابقة �أف�ضل جامعة عربية ت���أث�يراً يف
املجتمع ،لتتناف�س بقوة م��ع خم�س جامعات
عربية ،وت�شارك اجلامعة بهذه امل�سابقة لدورها
الريادي يف خدمة املجتمع املقد�سي من خالل
مركز العمل املجتمعي الذي �أ�س�سته عام 1999
يف قلب البلدة القدمية بالقد�س ،والذي يعترب
قلعة الدفاع عن حقوق املقد�سيني ،وي�ستفيد
من خدماته القانونية املجانية يومياً ما يزيد عن مئة مواطن مقد�سي.

احتفالية النشر الدولي بالـ«القاهرة»

نظمت جامعة القاهرة ،احتفالية
الن�شر ال��دويل «الإ���ص��دار الثاين»
لعام  ،2017االثنني املا�ضي بقاعة
االح���ت���ف���االت ال���ك�ب�رى ،بح�ضور
ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل�����ش��ت رئي�س
اجلامعة ،ون��واب رئي�س اجلامعة
وع��م��داء الكليات و�أع�����ض��اء هيئة
التدري�س والباحثني ،ومت خالل االحتفالية ،تكرمي جمموعة جديدة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني الذين ن�شروا بحوثاً علمية با�سم جامعة
القاهرة على امل�ستوى الدويل خالل عام .2017

«مناهضة العنف» بجامعة اليرموك

نظم مركز الأمرية ب�سمة لدرا�سات املر�أة الأردنية يف جامعة الريموك،
ندوة مبنا�سبة احلملة الدولية « 16يو ًما ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة»،
ً
تعر�ضا النتهاكات حقوق الإن�سان
وعر�ضت مديرة دائرة احلاالت الأكرث
يف املركز الوطني حلقوق الإن�سان بثينة فريحات ،لن�ش�أة املركز عام
 2003كم�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة تعنى بحماية حقوق الإن�سان ،ومراقبة
�أو�ضاعها يف كافة القطاعات ،وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة القانونية
ملحتاجيها.

871
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مبنا�سبة االحتفال بيومها ال�سنوي

العثمان يدشن فعاليات «اليوم العالمي للغة العربية»

«اليونسكو» تدرج «العربية» ضمن لغاتها الست لإلقبال عليها

كتب :عبدالرحمن فقيهي
نيابة عن معايل مدير اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر��� ،ش��رف
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ور عبدالعزيز
العثمان االحتفاء الذي �أقامه معهد
اللغويات العربية ال�سنوي باليوم
العاملي للغة العربية.
ويف كلمة �ألقاها وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور عبدالعزيز العثمان ،نيابة
ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ،ق��ال:

«�إن االحتفاء باليوم العاملي للغة
العربية هو ا�ست�شعار منا ب�أهمية
لغتنا واحلفاظ عليها بالعمل اجلاد
الد�ؤوب كي تكون لغة العلم والت�أليف
يف جميع فروع العلم املختلفة ،وقد
اهتمت اجل��ام��ع��ة ب��ذل��ك اهتماماً
وا����ض���ح���اً ي��ت��م��ث��ل يف االه���ت���م���ام
بالتدري�س باللغة العربية والرتجمة
�إليها والت�أليف بها ،مما جعل املكتبة
العربية تزخر بكتب متثل مقررات
ومراجع درا�سية للطالب ،وهو ما
نرغب �أن ي�ستمر امتناناً لهذه اللغة

وملكانتها يف وطننا الغايل».
مبيناً �أن م�ساهمة اململكة يف
ن�شر العربية -لغة القر�آن -ي�شهد
ب��ه��ا ال��ق��ا���ص��ي وال�����داين ،فمعاهد
اللغة العربية وكلياتها من الثوابت
امل���وج���ودة يف ك��ل اجل��ام��ع��ات ويف
خطط كل املناهج.
م�ضيفاً �أن اجلهود املبذولة خارج
اململكة ممثلة يف عقد امل�ؤ�س�سات
ذات ال�����ص��ل��ة م����ؤمت���رات ودورات
تكوينية حتقق الغايات التي ت�سعى
اململكة �إليها ،فالعربية لغة يتكلمها
م��ا ي��زي��د ع��ن  422مليون عربي،
ويحتاج �إىل ا�ستعمالها �أك�ثر من
مليار ون�صف من امل�سلمني ،وما زال
عدد املقبلني على تعلمها يف خمتلف
�أ�صقاع العامل يرتفع يوماً بعد يوم،
وهذه من �أهم الأ�سباب التي جعلت
اجلمعية ال��ع��ام��ة ت��درج��ه��ا �ضمن
اللغات الر�سمية ال�ست املعتمدة فيها
ويف جلانها الرئي�سة منذ 1973م،
ودعوة املجل�س التنفيذي لليون�سكو
�سنة 2010م �إىل �إدراج ي��وم 18
دي�سمرب من كل ع��ام �ضمن الأي��ام
الدولية التي حتتفل بها اليون�سكو».
و�أ���ض��اف« :جامعة امللك �سعود

ت��دع��م االح��ت��ف��اء ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي
للغة العربية� ،إمياناً منها ب�أنه من
الأن�شطة التي حتقق التعاون بني
الهيئات وامل�ؤ�س�سات التي يجمع
بينها نبل غاية ن�شر العربية من �أجل
مزيد من التعريف بالثقافة العربية
ومد ج�سور التوا�صل بني ال�شعوب»،
مثمناً م�ساعي معهد اللغويات
العربية لإقامته هذا االحتفاء.
ه��ذا وق��د احتفت كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية باللغة العربية،
و�أ����ش���رف ع��ل��ى االح��ت��ف��ال م��در���س
مقرر امل��ه��ارات اللغوية حممد بن
عبدالكرمي ،وت�ضمن احلفل عدة
فقرات تفاعل معها الدكتور وطالبه،
وابتد�أ فيها الطالب بخري ما يُبتد�أ
به وهو �آيات من القر�آن الكرمي ،بعد
ذلك ُطرحت خاطرة باللغة العربية
الف�صحى ،وت�ضمنت الفقرات �أي�ضاً
معلومات عامة عن اللغة العربية،
وق�صائد �شعرية ِ�صيغت بالف�صحى،
وم�سابقة �أج��راه��ا �أح��د الطالب،
كذلك مت توزيع من�شورات عن اليوم
يف �أن��ح��اء الكلية ،وحت��دث �أ�ستاذ
املقرر عن �أهمية اللغة العربية يف
حياتنا اليومية ،و�أنها من املفرت�ض

�أن جت��ري على ل�ساننا كما يجري
الدم يف عروقنا ،و�أو�ضح �أي�ضاً �أهمية
ا�ستعمال اللغة العربية يف التقنيات
احلديثة ،و�أن يكون توا�صلنا اليومي
بهذه اللغة ال�شاخمة.
وك����ان ال��ق�����س��م ال��ن�����س��ائ��ي ملعهد
اللغويات العربية مبركز الدرا�سات
اجلامعية بعلي�شة قد �أقام احتفاالً
يف م����درج ع��م��ادة ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة ،ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى ف��ق��رات
متنوعة م��ن ب��ث للحفل الرئي�سي
من ق�سم الطالب وم�سابقات و�إلقاء

للق�صائد من طالبات املعهد ،كما
�صاحبه �أرك����ان للتعريف باللغة
العربية للناطقني بغريها و�أهمية
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا ،وق���د ���ش��ارك��ت
كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع بعدد من الأرك��ان .واختتم
احل��ف��ل بتكرمي اجل��ه��ات امل�شاركة
ب��ح�����ض��ور وك��ي��ل��ة م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات
العربية الأ�ستاذة هند القحطاين
والأ�ستاذة فاطمة الدو�سري مديرة
الإدارة باملعهد مع الطاقم الإداري
والأكادميي والطالبات.

المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي يزور طب األسنان
ا�ستقبلت كلية طب الأ�سنان ،على مدى �ستة �أيام من
الأ�سبوع املا�ضي ،وفد املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأك��ادمي��ي ،حيث ا�ست�ضافت ك�ل ً
ا م��ن الدكتور حمود
احلربي ،الدكتور ديريك هد�سون ،الدكتور ديفيد مانتون،
الدكتورة �أمل �سندي والدكتورة مها عبدال�سالم ،ملراجعة
متطلبات جتديد االعتماد الأكادميي لربنامج بكالوريو�س
طب الأ�سنان.
وا�شتملت زي���ارة ال��وف��د على مقابلة جميع الفئات
امل�شاركة يف التقييم من عمادة ووكاالت الكلية ،بالإ�ضافة
�إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب والطالبات وخريجي
الكلية ،ال�ستيفاء كل �إج��راءات الفح�ص والتدقيق التي
يتطلبها التقييم� ،إىل جانب جوالت تفقدية متعددة قام بها
الوفد �شملت العيادات والأق�سام الأكادميية واملختربات.
حظيت ال��زي��ارة باهتمام وا�ستعداد كبريين من قبل
الكلية مبختلف �أجهزتها ،توجت بزيارة لوكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي ،حيث كان يف
ا�ستقباله عميد الكلية الدكتور �أحمد القحطاين ،ووكيل
الكلية للتطوير واجلودة الدكتور نا�صر القحطاين.

خبيران من اليابان يزوران تقنية النانو
ويشاركان في خبير «»5
�أق���ام معهد امل��ل��ك ع��ب��داهلل لتقنية النانو
فعاليته العلمية ال�شهرية بور�شة عمل عن
التطبيقات النانوية للمواد املركبة ،مب�شاركة
كل من الربوفي�سور كات�سيو�شي كوندوه الأ�ستاذ
مبعهد �أب��ح��اث الربط واللحام ونائب املدير
التنفيذي جلامعة �أو�ساكا لل�ش�ؤون الدولية
باليابان ،والدكتور هريو�شي ني�شيكاوا الأ�ستاذ
امل�شارك مبعهد �أبحاث الربط واللحام بجامعة
�أو�ساكا باليابان ،وذلك باملدرج الرئي�سي بكلية
العلوم يوم الأرب��ع��اء  25ربيع الأول 1439هـ
املوافق  13دي�سمرب 2017م.
وقد ب��د�أت الور�شة برتحيب امل�شرف العام
على املعهد بالزائرين واحل�����ض��ور ،والت�أكيد
على �أهمية تبادل الزيارات العلمية واللقاءات

الدورية يف موا�ضيع علمية �ضمن اهتمامات
املعهد .ثم قام الربوفي�سور كات�سيو�شي ،بعر�ض
مرئي ع��ن «تغيري خ�صائ�ص امل��ع��ادن وامل��واد
املركبة بحقن حبيبات الكربون النانوية» ،كما
قام الدكتور هريو�شي ،بعر�ض عن «االجتاهات
احل��دي��ث��ة لأع���م���ال ال��رب��ط وال��ل��ح��ام للقطع
الإلكرتونية الدقيقة».
وعلى �صعيد �آخر ا�ست�ضاف برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية الربوفي�سور كات�سيو�شي
كوندوه والدكتور هريو�شي ني�شيكاوا يف فعالية
ل��ق��اء م��ع خبري « ،»5وذل���ك يف �إط���ار جهود
الربنامج الرامية �إىل �إك�ساب طلبته املعارف
ذات ال��ع�لاق��ة ب����إع���داد امل��ق�ترح��ات البحثية

املتخ�ص�صة و�إكمال الدرا�سات العليا.
ح�ضر الفعالية 40طالباً وطالبة من مرحلتي
الإعداد التخ�ص�صي والإعداد املتقدم بالربنامج
ومن خمتلف التخ�ص�صات العلمية وال�صحية
والهند�سية باجلامعة.
خالل اللقاء قدّ م اخلبريان �شرحاً مف� ً
صال
حول �أهم املعارف واملهارات الالزمة لإعداد
امل��ق�ترح��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ت��ح�����ض�ير لإك��م��ال
الدرا�سات العليا .كما عر�ضا نظام الدرا�سات
العليا باليابان وال�شروط الالزمة لاللتحاق بها.
ويف نهاية اللقاء قام اخلبريان بالإجابة عن
ا�ستف�سارات الطلبة و�أ�سئلتهم حول مو�ضوعات
اللقاء.

طالب هندسة المزاحمية
يزورون اإللكترونيات المتقدمة

يف �إط��ار �أن�شطة كلية الهند�سة بفرع كليات جامعة امللك �سعود
باملزاحمية زار ع��دد من ط�لاب كلية الهند�سة «�شركة االلكرتونيات
املتقدمة» للتعرف عن كثب مبا تقوم به ولالحتكاك مبهند�سي ال�شركة
الذين يعملون يف نف�س املجال يف زيارة مهنية امتدت ل�ساعات.
وبعد عر�ض مرئي عرب الربوجكرت ،جتول الوفد يف خمتلف �أنحاء
ال�شركة يتقدمهم مدير العالقات العامة والإعالم وعدد من مهند�سي
ال�شركة ال��ذي��ن ت��ول��وا مهمة ال�شرح املف�صل ع��ن ال�شركة ووحداتها
وم�شاريعها التي كانت قد �أجنزتها يف جمال ت�صنيع النظم الإلكرتونية
احلديثة وتوفري خدمات ت�صليح الأعطال لقطاعات خمتلفة ع�سكرية
ومدنية.
ويف ختام الزيارة قدم الطالب �شكرهم لل�شركة التي فتحت �أبوابها
ال�ست�ضافتهم ومنحهم املزيد من اخل�برة وال��دراي��ة فيما ي��دور داخل
�أروقتها ،مثمنني لهم جهدهم يف �إتاحة التوا�صل بني املجالني الأكادميي
واملهني.
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 34ممثال للجامعات بندوة االعتماد
األكاديمي لتطوير كليات األعمال
ا�ست�ضافت كلية االقت�صاد والإدارة بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة،
ندوة االعتماد الأكادميي التي نظمتها الهيئة الدولية لتطوير كليات
الأعمال يومي  11-10دي�سمرب اجلاري ،وحتدث خاللها الربوفي�سور
تيم مي�سكون نائب الرئي�س التنفيذي للهيئة عن �أبرز املعايري واملحددات
التي يتم من خاللها تقييم م�ستوى اجلودة الأكادميية يف كليات الأعمال
وحتديد مدى توافقها مع �أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال.
وتطرق املتحدث �إىل بيان �أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي يف كليات
الأعمال من خالل بناء هوية امل�ؤ�س�سة التعليمية وحتديد �أهدافها مبا
يتوافق مع ر�سالة اجلامعة ور�ؤية اململكة .2030
و�أكد مي�سكون على �ضرورة تطوير جانب ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع
منظمات القطاع اخلا�ص ،من خالل تفعيل عدد من املبادرات والربامج
التي تهدف �إىل حتقيق التكامل بني اجلانبني النظري والعملي يف علوم
الإدارة والأعمال.
يذكر �أن �إجمايل احل�ضور بلغ  34ممث ً
ال من كليات الأعمال والإدارة
يف جامعات اململكة احلكومية والأهلية.

«منظمة الطالب السعوديين» بأمريكا تحتفي
بتخريج  100مبتعث ومبتعثة

�أقامت منظمة الطالب ال�سعوديني يف جامعة كنتاكي الغربية بالتعاون
مع منظمة الطالب ال�سعوديني يف جامعة والي��ة نا�شفل بالواليات
املتحدة الأمريكية م�ؤخراً ،حفل خريجي جامعات «نا�شفل» و«بولنق
قرين» بح�ضور م�ساعد امللحق الثقايف لل�ش�ؤون الدرا�سية الدكتور علي
الفريحي.
وا�شتمل احلفل على العديد من الفقرات من بينها حوار مع الدكتور
علي الفريحي للإجابة على ا�ستف�سارات اخلريجني والطالب ،ثم كلمة
مم ّثل الأندية نا�صر �آل مرقان الذي رحب باحل�ضور ،مقدّماً �شكره
حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني على دعمها لأبنائها الطالب املبتعثني.
عب فايد احلربي رئي�س النادي ال�سعودي يف مدينة نا�شفل
من جهته ،رّ
عن غبطته بتخ ّرج �أكرث من  100طالب وطالبة من املدينتني� ،شاكراً
املتط ّوعني على جهودهم ومقدّماً �شكره للنادي امل�ست�ضيف بقيادة
الأ�ستاذ نا�صر �آل مرقان كما ا�شتمل احلفل على فقرات غنائية و�شعرية
قدّ مت ابتهاجاً بهذه املنا�سبة.
من جهتها ق ّدمت �إدارة النادي ال�سعودي يف «بولنق قرين» و«نا�شفل»
�شكرها للملحقية الثقافية بوا�شنطن على دعمها لأن�شطة املبتعثني ،كما
ثمنت دور مركز التطوير االح�ترايف ممث ً
ال يف الدكتور �أحمد اجلرب
ودعمه غري امل�ستغرب للأندية ال�سعودية يف �أمريكا.

الملحقية الثقافية في اليابان
تحتفل بيوم اللغة العربية

نظم نادي الطلبة ال�سعودي يف اليابان ،وب�إ�شراف من امللحق الثقايف،
الدكتور خالد الفرحان ،الأ�سبوع املا�ضي ،ور�شة عمل مقدمة لل�شعب
الياباين ،بعنوان« :تعلم فن كتابة اخلط العربي» ،مبقر امللحقية الثقافية
يف طوكيو ،مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية.
قدمت ور�شة العمل من قبل اخلطاطة واملحا�ضرة اليابانية ،نوبوكا
�ساقاوا ،التي ت�شتهر ب�أعمالها الفنية وخربتها الطويلة يف فن كتابة
اخلط العربي ،والتي تعلمت اللغة العربية يف املعهد العربي الإ�سالمي
يف طوكيو يف بداية م�شوارها العلمي.
وحتدثت «نوبوكا» عن اللغة العربية وتاريخها ،ذكرت فيها بداية اللغة
العربية وفوائد �إتقان اخلط العربي ،والذي ي�ساهم يف قوة �إقناع الطرف
الآخر ،م�ست�شهد ًة بدور ال�صحابي اجلليل عثمان بن عفان ،ر�ضي اهلل
عنه ،يف نقله القر�آن الكرمي ،وكتاباته وحكم و�أحاديث مكتوبة باخلط
العربي ب�شكل جميل واحرتايف.
و�شرحت بع�ض الأدوات امل�ستخدمة يف كتابة اخلط العربي عرب
التاريخ من نوع الأقالم والأوراق امل�ستخدمة لكتابة اخلط العربي.

التعليم العالي
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وزير التعليم يزور جامعة القصيم ويدشن
برنامج «إنجاز»
زار ال��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن حممد
العي�سى وزير التعليم ،م�ؤخراً جامعة
الق�صيم ،وكان يف ا�ستقباله الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
اجلامعة؛ حيث اطلع على امل�شاريع
التنموية التي تقدمها اجلامعة ،وقام
بجولة على مرافق وم�شاريع املدينة
اجلامعية.
وعقد الدكتور العي�سى لقا ًء مع
ع�ّب� خالله عن
من�سوبي اجلامعة رّ
بالغ �سعادته بتلك الزيارة ،متمنياً
من اجلميع بذل املزيد من اجلهد
واملتابعة خلدمة الطالب والطالبات
يف كافة الأق�����س��ام والتخ�ص�صات،
وتطوير العملية الأكادميية ،معرباً
عن تطلعاته ب�أن ت�صبح اجلامعة من
�أوىل اجلامعات باململكة ،وذلك من
خالل دعم كامل من كافة قيادات
التعليم،
ُم�شيداً ب��ال��دور ال���ذي ت��ق��وم به
اجلامعة ومن�سوبوها ،يف االرتقاء
بالعملية التعليمية ،وتوجيه الطالب
ل��ل��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق ب��ع��د ال��ت��خ��رج،
لإك�سابهم القدرة على التميز خلدمة
الدين الوطن.
و�أكد «العي�سى» �أن التعليم يحظى
بدعم كبري من القيادة احلكيمة،
مو�ضحاً �أن الوزارة ت�سعى �إىل دعم
اجل��ام��ع��ات ،لرفع م�ستوى اجل��ودة
بالعوامل التعليمية بعد �أن حققت
الكثري منها االعتماد الأك��ادمي��ي،
حتى ي�ستطيع الطالب خلق الفر�ص
ال��وظ��ي��ف��ي��ة لأن��ف�����س��ه��م وزم�لائ��ه��م،
مو�ضحاً �أن امل�س�ؤولية تقع على عاتق
كافة قطاعات التعليم يف ا�ستيعاب
ك��ل م��ا يحتاجه الطالب م��ن �أم��ور
�أكادميية �أو �شخ�صية قد ت�ساعده

على �أن ينه�ض بنف�سه �أو يطور من
ق��درات��ه وي��ب��ذل اجل��ه��د امل�ضاعف
يف �سبيل رف���ع م�����س��ت��واه العلمي
والأكادميي.
ود���ش��ن وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ب��رن��ام��ج
«�إجن���از» الإل��ك�تروين ،ال��ذي يهدف
�إىل التحول الرقمي لكافة املعامالت
�ضمن م�شروع «جامعة بال ورق»،
ح��ي��ث ت�سعى اجل��ام��ع��ة م��ن خ�لال
ا�ستخدامها لهذا النظام� ،إىل تلبية
م�ستلزمات الأع��م��ال الفريدة من

�إدارة وتوثيق املعامالت �إلكرتونياً،
حيث مت ت�صميم ه��ذا املنتج لكي
ي��ل��ب��ي م�����س��ت��ل��زم��ات امل�ستخدمني
امل��ت��ن��وع��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تلبية
املطالب املتنامية لتخزين و�إدارة
الكميات املتزايدة من الوثائق التي
تنظم �أعمال اجلامعة ومعامالتها.
من جانبه عرب مدير جامعة الق�صيم
د .الداود عن �شكره وتقديره لوزير
التعليم حلر�صه على زيارة اجلامعة
ولقاء قياداتها ،م�ؤكداً �أن اجلامعة

م��ا ك��ان��ت لت�صل �إىل م��ا و�صلت
�إليه� ،إال بتوفيق من اهلل ،ثم بدعم
حكومة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو
ويل ع��ه��ده -حفظهما اهلل -وما
تقدمه ال���وزارة ممثلة بالوزير من
دعم وم�ساندة للجامعات مبا ي�سهم
يف االرتقاء بجودة العملية التعليمية
باململكة.

إيقاف التعامل مع عدد من معاهد اللغة
في بريطانيا
�أك��د امللحق الثقايف ال�سعودي
يف بريطانيا د.ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
ع��ل��ي امل��ق��و���ش��ي �أن اح��ت��ي��اج��ات
حم��ور تنمية امل���وارد وال��ق��درات
الب�شرية يف ر�ؤية اململكة 2030
ف��ر���ض��ت واق��ع �اً ج��دي��داً يق�ضي
ب�����ض��رورة رف���ع م�����س��ت��وى ج���ودة
اخل���دم���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ق��دم��ة
للطلبة ال�سعوديني املنخرطني يف
برامج االبتعاث حول العامل.
و�أ�����ش����ار امل��ق��و���ش��ي اىل �أن
التجاوب مع ذلك يحتم مزيداً من
التن�سيق والتفاهم حيال التجاوب
م��ع احتياجات جهات االبتعاث
ال�سعودية ،والطلبة ال�سعوديني
الدار�سني يف اجلامعات العاملية،
مب����ا يف ذل�����ك ت���وظ���ي���ف ك��اف��ة
الإمكانيات التعليمية والبحثية
لدى منظومات التعليم يف الدول
املتقدمة خلدمة �أه��داف اململكة
يف حمور تنمية املوارد والقدرات
الب�شرية على وجه التحديد.
ج��اء ذل��ك يف ت�صريح للملحق
الثقايف ال�سعودي يف بريطانيا
بعد ق��راره ب�إيقاف التعامل مع
عدد من معاهد اللغة الإجنليزية
وم����زودي اخل���دم���ات التعليمية
لل�سنوات التح�ضريية ،وتوجيه
ال��ط��ل��ب��ة امل��ب��ت��ع��ث�ين وامل��راف��ق�ين
ال��دار���س�ين ب��ه��ا ب��االن��ت��ق��ال �إىل

م��ع��اه��د وم ��ؤ���س�����س��ات تعليمية
�أف�ضل وتقدمي كافة الت�سهيالت
الالزمة بهذا اخل�صو�ص ،وذلك
�إىل حني �إعادة تقييم تلك املعاهد
وامل��ؤ���س�����س��ات التعليمية ،للنظر
يف �إعادتها �إىل قائمة امللحقية
امل��و���ص��ى بها للمعاهد وم��زودي
اخل��دم��ات التعليمية لل�سنوات
ال��ت��ح�����ض�يري��ة يف اجل���ام���ع���ات
ال�بري��ط��ان��ي��ة ب��ع��د ال���ت����أك���د من
ا�ستكمالهم ملتطلبات م�ؤ�شرات
جودة الأداء الالزمة.
و�أو�����ض����ح د .امل��ق��و���ش��ي� ،أن
ه��ذه اخلطوة هي واح��دة �ضمن
�سل�سلة من الإجراءات التطويرية
مل��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل الأك����ادمي����ي
والإ������ش�����راف ال���درا����س���ي ع��ل��ى
الطلبة ال�سعوديني يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية ال�بري��ط��ان��ي��ة ،وال��ت��ي
�أطلقتها امللحقية الثقافية خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية ل�ضبط
جودة الأداء الأكادميي وتطويره
مب���ا ي�����ض��م��ن امل���ن���اخ ال��درا���س��ي
الأف�ضل للطلبة ال�سعوديني يف
جميع مراحل الدرا�سة ،م�ؤكداً
�أن العمل م�ستمر وب�شكل دوري
يف ت��ق��ي��ي��م ك���اف���ة امل ��ؤ���س�����س��ات
وم����زودي اخل���دم���ات التعليمية
ال�بري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي ي���در����س بها
الطلبة ال�����س��ع��ودي��ون ،يف توجه

د .املقو�شي
و�صفه د .املقو�شي بـ «املف�صلي»
يف ه����ذه امل��رح��ل��ة ال��ه��ام��ة من
مراحل التنمية يف اململكة التي
تقودها ر�ؤية اململكة .2030
و�أكد �أن هذه املرحلة املهة يف
ت��اري��خ تنمية امل���وارد وال��ق��درات
ال��ب�����ش��ري��ة ال�����س��ع��ودي��ة تتطلب
م���زي���داً م��ن ال��ع��م��ل اجل���اد على
كافة الأ�صعدة لتطوير خمرجات
االب���ت���ع���اث ،ورف����ع م�����س��ت��وي��ات��ه��م
الأك��ادمي��ي��ة للوفاء مبتطلباتها،
م�ضيفاً �أن العمل م�ستمر مع
كافة �شركاء امللحقية الثقافية من
امل�ؤ�س�سات التعليمية ال�سعودية
وال�بري��ط��ان��ي��ة ل��ت��ق��ري��ب وج��ه��ات
النظر ،و���ش��رح تطلعات اململكة
يف خمرجات االبتعاث للتجاوب
مع ر�ؤية اململكة  ،2030وا�صفاً

التجاوب من جميع الأطراف ب�أنه
«رائ���ع وحم��ف��ز مل��زي��د م��ن العمل
باجتاه خدمة امل�صالح امل�شرتكة».
وك���ان���ت امل��ل��ح��ق��ي��ة ق���د ن��ف��ذت
م����ؤخ���راً ا���س��ت��ط�لاع�اً �إل��ك�ترون��ي �اً
ل��ل��ر�أي بهدف قيا�س م��دى ر�ضى
املبتعثني ال�سعوديني ومرافقيهم
الدار�سني يف مرحلة اللغة وال�سنة
التح�ضريية ،وت�ضمن اال�ستطالع
قيا�س الر�ضى العام لدى املبتعثني
عن �أداء تلك امل�ؤ�س�سات التعليمية،
وم��ل�اءم����ة امل����راف����ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
واخل���دم���ات���ي���ة امل���ق���دم���ة ف��ي��ه��ا،
بالإ�ضافة �إىل ع��دد م��ن املحاور
الرئي�سية املوجهة ال�ستطالع �آراء
الطلبة حيال ع��دد من م�ؤ�شرات
الأداء ال�ل�ازم���ة ل��درا���س��ة ج��ودة
الربامج التعليمية املقدمة.
وق���د �أ���س��ف��رت ن��ت��ائ��ج حتليل
ا�ستطالعات ال���ر�أي ع��ن ح�صر
لعدد م��ن امل�ؤ�س�سات التعليمية
م���اب�ي�ن م��ع��اه��د ل��غ��ة وم�����زودي
خ���دم���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل�����س��ن��وات
التح�ضريية و�صلت درج��ة ر�ضا
ال���دار����س�ي�ن ب��ه��ا �إىل م�����س��ت��وى
�دن ،بالإ�ضافة �إىل ع��دد من
م��ت� ٍ
امل�ؤ�س�سات التعليمية غري املدرجة
�ضمن قائمة امل�ؤ�س�سات التعليمية
املو�صى بها من قبل اجلهات التي
تعتمدها امللحقية الثقافية.
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 10إجراءات تعزز طاقتك اإليجابية
التفكير النقدي

ال��ب��ي��ئ��ة الإي���ج���اب���ي���ة امل��ح��ي��ط��ة
بالأ�شخا�ص ،لها دور مهم يف تعزيز
وت��ط��وي��ر ال��ط��اق��ة الإي��ج��اب��ي��ة لدى
ال��ف��رد ،لذلك يتوجب على الفرد
�أن يختار بعناية ودق��ة الأ�شخا�ص
املحيطني به والذين يتعامل معهم
ب�شكل جيد ،لأن الفرد يت�أثر كثرياً
بالأ�شخا�ص املحيطني به .والطاقة
الإيجابية هي التي تولد الإ�صرار
والإرادة ل��دى ال��ف��رد على حتقيق
�أهدافه وغاياته ،و�ضرورة الرتكيز
على الأمور املتعلقة بالالوعي ب�أمور
امل�شاعر الداخلية ،وال�سيطرة عليها
بطريقة �إيجابية.
هناك طرق عديدة ترفع الطاقة
الإيجابية لدى الفرد وتعززها منها:
 االب��ت�����س��ام��ة :ك��م��ا ورد يفاحل���دي���ث ،ق���ال ���ص��ل��ى اهلل عليه
و���س��ل��م« :تب�سمك يف وج��ة �أخيك
�صدقة» ،فهي متنح وتعطي احلب
واملودة.
 اللعب مع الأطفال ومداعبتهم:لأن �أرواح��ه��م الربيئة والطاهرة
تعطي �شحنات �إيجابية م�ستمرة،
فهم يبعثون ال�سعادة وامل��رح ،رغم
تذمرنا منهم يف بع�ض الأح��ي��ان،

�إال �أن��ن��ا ن�شتاق ل��ه��م ون��رغ��ب يف
مداعبتهم ور�سم االبت�سامة على
وجوههم.
 ال��ر���ض��ا بق�ضاء ال��ل��ة وق��درهوالتفا�ؤل باخلري :فهذا يبعث يف
الفرد طاقة �إيجابية ويجلب اخلري
له.
 اجللو�س يف الأماكن الهادئةوالأج��واء الرومن�سية واالبتعاد عن
كل ما ي�سبب االنزعاج وال�ضيق.
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 ت��ط��ه�ير ال��ق��ل��ب وم�����س��احم��ةالأ�شخا�ص املحيطني ،فهذا ي�ساعد
على تعزيز الطاقة الإيجابية.
 ال�سجود على الأر���ض� :إذ �إنال�سجود يبعث الطم�أنينة وال�سكينة
يف النف�س ويخل�ص اجل�����س��م من
الطاقة ال�سلبية ،ف��الأر���ض تعمل
على �سحب ال�شحنات متاماً كما
يف ال�سلك الكهربائي ال��ذي يعمل
ل�سحب �شحنات ال�صواعق للأر�ض.

 الت�أمل يف الطبيعة اخلالبة،والذهاب �إىل البحر واجللو�س على
ال�شاطئ :فهذا يبعث يف النف�س
الراحة ،وي�صفي الذهن من جميع
الأف��ك��ار ال�سلبية ،وي��ع��زز الطاقة
الإيجابية.
 التخل�ص من الأفكار والعاداتاخل��اط��ئ��ة وت�شجيع النف�س بحب
احلياة ووج��ود الأم��ل ل��دى الفرد،
ف��ه��ذا يعمل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الطاقة
الإيجابية.
 مم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة ب�شكلمنتظم وم�ستمر ،فهذا يعمل على
جتديد طاقة اجل�سم ،والتخل�ص
من �شعور االكتئاب والقلق ،وطرد
الأفكار ال�سلبية.
 تناول الأع�شاب الطبيعية التيتزيد م��ن الطاقة الإيجابية مثل
�إكليل اجلبل الذي ي�ساعد على رفع
الروح املعنوية لدى الفرد ،و�شرب
املاء الكايف حيث ين�صح ب�شرب املاء
يومياً من � 10 – 8أك��واب ،فذلك
ي�ساعد على ال�شعور باحليوية،
ويعزز الطاقة الإيجابية لدى الفرد،
و�ضروري ل�صحة اجل�سم.

فكر
خارج التفكير السلبي ..أسبابه وطرق عالجه
الصندوق
تعد حياة الإن�سان انعكا�ساً لطريقة تفكريه،
�سواء كانت �سلبية �أو �إيجابية ،و�أفكاره انعكا�س
لت�صوراته ،وهناك تطابق مبا�شر بني طريقة
تفكري الإن�سان وت�صرفاته جتاه خمتلف الأمور
واملواقف التي يتعر�ض لها.
وكثرياً ما كانت الأفكار ال�سلبية �سبباً يف
ت�ضييع الفر�ص الذهبية يف حياة الإن�سان،
ومانعاً من �أن يتوىل الإن�سان زمام نف�سه ومي�ضي
قدماً لتحقيق �أهدافه ،فالتفكري ال�سلبي ي�ضخ
كمية من الي�أ�س قادرة على ال�سيطرة على حياة
الإن�سان ب�شكل عجيب ،وغالباً ما ي�سيطر هذا
التفكري على منط حياة الإن�سان وي�سرق منها
لذة ال�سعادة وراحة البال.
ومي��ك��ن تو�ضيح م��ف��ه��وم التفكري ال�سلبي
بب�ساطة ب�أنه الت�شا�ؤم وتقدير النتائج ال�سلبية
م�سبقاً ،مما مينع الإن�سان من الإق���دام على
البدء بعمله ،لأنه بب�ساطة قدر لنف�سه الف�شل
م�سبقاً وتوقع �أ�سو�أ النتائج قبل البدء مببا�شرة
العمل �أي��اً ك��ان نوعه ،وهنا تكمن �أهمية �أن
ي�سعى ال�شخ�ص لتحويل �أفكاره ال�سلبية لأفكار
�إيجابية ،وحتويل الت�شا�ؤم �إىل تفا�ؤل.

�أ�سبابه
من �أهم �أ�سباب التفكري ال�سلبي �ضعف الثقة
بالنف�س ،والإح�سا�س بالعجز الدائم ،وغالباً ما
ينتج ذلك من االن�سياق وراء امل�ؤثرات العاطفية
واالنفعالية ،فكلما كانت �شخ�صية الفرد قوية
وكان واثقاً من قدراته و�شخ�صيته كلما عك�س
ذلك �أثره اجليد على تفكريه الإيجابي ،و ُكلما
كانت �شخ�صيته مهزوزة و�ضعيفة كلما كانت
�أفكاره �سلبية مت�شائمة ،ومن املحتمل �أن ين�ش�أ
الفكر ال�سلبي نتيجة ملوقف �أو حالة مر بها
ال�شخ�ص خالل حياته تركت لديه ذلك االنطباع
ال�سيئ والتفكري ال�سلبي مثل تعر�ضه لالنتقاد
وال��ت��ه��ك��م �أم����ام اجل��م��ي��ع ،ك��ذل��ك م��ن �أ�سبابه
احل�سا�سية ال��زائ��دة يف التعامل مع املواقف
املحرجة ،وعقد املقارنة بني ال�شخ�ص وبني
�أقرانه يف نف�س العمر �أو التخ�ص�ص ،والبعد عن
امل�شاركة االجتماعية ،واالندماج يف املجتمع،
والفراغ الفِ كري وما يولده من �شحنات فكرية
�سالبة.
عالجه
�أهم طرق العالج تنمية الثقة بالنف�س ،ويتم
ذلك عن طريق ت�أمل ال��ذات وتقدير املواهب
التي �أنعم اهلل بها عليك ،ف ُكل �شخ�ص يتمتع

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه
الصورة وأرسل مشاركتك إلى
إيميل الصحيفة قبل نهاية
دوام يوم األربعاء القادم
وسوف يتم نشر أجمل تعليق
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مب��م��ي��زات مت��ي��زه ع���ن غ��ي�ره ،ك��ذل��ك عليك
مبخالطة �أ�شخا�ص �إيجابيني وخلق بيئة �إيجابية
ت�ساعدك على �أن تبد�أ يف التفكري الإيجابي.
ال��ت��وازن النف�سي والعاطفي �أم��ر �ضروري،
وميكنك احل�صول عليه عن طريق اال�سرتخاء
وال��راح��ة ،ح��اول �أن تق�صي ك��ل فكر �سلبي،
واترك جماالً وا�سعاً لأفكارك الإيجابية� ،إذ ال
ميكن لل�شخ�ص �أن يفكر بال�شيء ونُقي�ضه بنف�س
الوقت ،ركز �أفكارك على الناحية الإيجابية يف
كل املوا�ضيع.
�إياك واالنطواء الذاتي والعزلة فهي ت�شكل
بيئة خ�صبة للت�شا�ؤم ،م ّيز بني احلقيقة واخليال،
�سيطر على غ�ضبك وال تنفعِ ل ،واعتمد على
�إرادتِ��ك القوية ،فالفرق بني الإن�سان النّاجح
والإن�سان الفا�شل يتم ّثل يف الفرق بالإرادة.

سيـــن
وجيم
ما المقصود باستراتيجية األوتوجينك؟

ه��ي م��ن �أه���م اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي ت�ساعد على التفكري
الإيجابي ،واليابان �أول بلد ا�ستخدمت هذه اال�سرتاتيجية وقامت
بتطبيقيها على الفرق الإداري��ة ،وتعتمد هذه اال�سرتاتيجية على
الإيحاء «التنومي باملغناطي�س» والعالج ّ
بالطاقة الب�شرية ،و�أ�صبحت
بعد ذلك ت�ستخدم كعالج ،فكانت بداية ا�ستخدامها لدى العبي
كرة القدم والتن�س ،ثم بعد ذلك ا�ستخدمت يف املجاالت الإدارية
املختلفة.
يقوم ال�شخ�ص باجللو�س مبكان ه��ادئ بعيد عن ال�ضو�ضاء،
ويرتدي مالب�س مريحة ،ويح�ضر معه ك�أ�ساً من املاء مملوء �إىل
الن�صف ،وت��ب��د�أ الطريقة ب ��أن يفكر ال�شخ�ص بتحدي موجود
بحياته ثم يقوم بكتابة الأ�سباب التي وجدت ذلك التحدي ،وكتابة
املتاعب التي ت�سبب فيها هذا التحدي ،وبعد ذلك يقوم بكتابة
الهدف «الطريقة التي �سوف يتبعها لإزالة هذا التحدي» ثم اكتب
ال�شخ�صية التي �سوف تعتمدها لتحقيق هذا الهدف واملهارات
التي تريد �أن تطورها للو�صول �إىل تلك ال�شخ�صية مثل :اللباقة يف
الكالم� ،أو التحدث �أمام جمهور وغريها.
يبد�أ ال�شخ�ص ب�شرب كمية من املاء والتنف�س عرب الأنف ببطء،
�أي �أن ي�أخذ نف�ساً من الأنف مبقدار � 4أرقام وميلأ به رئتيه ،ثم
يحتفظ به مقدار رقمني ،وبعدها يزفر مقدار � 8أرقام �أو �أكرث،
فكلما زادت مدة الزفري كلما متتع ال�شخ�ص با�سرتخاء �أكرب.
بعد ذلك عليه �أن يغم�ض عينيه ويتخيل نف�سه يف املكان الذي
يتمناه ،بكل تفا�صيل املكان والأثاث والإح�سا�س الذي �سينتابه حني
ي�صل �إىل ذلك املكان ،ويكرر ال�شخ�ص نف�س الأم��ر ،حيث يقوم
ب�شرب كمية من املاء والتنف�س بنف�س ّ
الطريقة و�إغما�ض عينيه،
ويكرر الأمر للمرة الثالثة مع �إ�ضافة املزيد من الأحا�سي�س.
وبذلك ت�ستطيع �إقناع الالوعي بهدفك ،في�ساعدك على حتقيقه
عن طريق فتح امللفات املعقدة وال�سري نحو الهدف ،وعند تكرار
التدريب لأكرث من مرة ي�ساعد ذلك على �إقناع الالوعي ،والو�صول
�إىل الهدف.
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« »misophoniaتعني متالزمة ح�سا�سية الأ�صوات االنتقائية

فوارق بنيوية في الدماغ سبب انزعاج البعض
من أصوات معينة

ي�شكو بع�ض الأ�شخا�ص من �أن �أ�صواتاً حمددة
تُ�سبب لهم �إزعاجاً كبرياً ،يف حني �أن ذات ال�صوت
قد ال يُ�سبب �إزعاجاً يُذكر لأ�شخا�ص �آخرين ،وقد
خلُ�صت درا�سة حديثة �إىل �أن فوارق بنيوية يف
الدماغ قد تُف�سر هذا التباين بني املجموعتني من
النا�س.
يعاين الأ�شخا�ص امل�صابون مبتالزمة ح�سا�سية
الأ�صوات االنتقائية «ميزوفونيا »misophonia
من كراهية كبرية جت��اه �أ���ص��وات حم��ددة ،مثل
�أ���ص��وات امل�ضغ �أو التنف�س �أو النقر املتكرر �أو
�أ�صوات حركة القلم فوق ورقة ،وتُثري مثل هذه
الأ���ص��وات لديهم منعك�ساً يُ�سمى «بالهروب �أو
امل��واج��ه��ة» « »Fight or flightكا�ستجابة
ع�صبية جتاهها.
يقول املعد الرئي�سي للدرا�سة تيم جريف�س،
�أ�ستاذ العلوم الع�صبية الإدراكية بجامعة نيوكا�سل
الربيطانية�« :أمتنى �أن تفتح هذه الدرا�سة الباب
�أم��ام فهم �أف�ضل ملتالزمة ح�سا�سية الأ�صوات
االنتقائية».
وقام الباحثون ب�إجراء عمليات ت�صوير للدماغ
لدى � 20شخ�صاً م�صاباً بامليزوفونيا ،بالإ�ضافة
�إىل � 22شخ�صاً �سليماً للمقارنة معهم ،ووجد
الباحثون �شذوذات بنيوية يف املناطق التي تتحكم
بالعواطف يف ال��دم��اغ تُ�سبب اال�ستجابة غري
الطبيعية عند �سماع تلك الأ�صوات.
كما �أظهرت ال�صور �أن الن�شاط الدماغي عند
الأ�شخا�ص امل�صابني بامليزوفونيا ين�ش�أ من مناطق

ربط خمتلفة يف الف�ص اجلبهي الدماغي ،وهي
املنطقة امل�س�ؤولة ع��ن كبت اال�ستجابات غري
الطبيعية جتاه الأ�صوات.
ووج��د الباحثون �أي�ضاً �أن الأ���ص��وات املُثرية
لال�ستجابة الع�صبية عند امل�صابني بامليزوفونيا
ترتك ت�أثريات ج�سدية �أخرى ،مثل زيادة معدل
�ضربات القلب والتعرق ،وح�سب الباحثني ف�إن
هذه النتائج قد ت�ساعد م�ستقب ً
ال على العثور
على عالج للحالة ،كما �أنها قد حتفز الباحثني
للتحري عن وج��ود �شذوذات مماثلة يف حاالت
مر�ضية �أخرى.

ويقول املعد امل�شارك يف الدرا�سة �سوخبيندر
كومار ،الأ�ستاذ مبعهد العلوم الع�صبية بجامعة
نيوكا�سل الربيطانية�« :أعتقد �أن نتائج هذه
الدرا�سة تُ�شكل خرباً �ساراً للم�صابني بامليزوفونيا،
لأنها املرة الأوىل التي تك�شف عن وجود فوارق
بنيوية يف �أدمغة امل�صابني ،و�إننا بحاجة لإجراء
املزيد من الدرا�سات قبل �أن نتمكن من �إثبات �أن
هذه املتالزمة هي حالة طبية م�ستقلة� ،إذ ال تذكر
حتى الآن يف املراجع الطبية كمر�ض م�ستقل».
ي�شار �إىل �أن نتائج الدرا�سة مت ن�شرها يف
جملة .Current Biology

«التخييم» يحسن النوم ويضبط الساعة البيولوجية

و�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن التخييم واالبتعاد
عن �صخب املدينة و�إم�ضاء مزيد من الوقت خارج
املنزل قد يُح�سن من جودة النوم ويعيد �ضبط
ال�ساعة البيولوجية.
فقد وج��د باحثون �أن التخييم مل��دة �أ�سبوع
خارج املدينة قد �ساعد امل�شاركني يف الدرا�سة
على �إعادة �ضبط ال�ساعة البيولوجية لأج�سامهم
لتكون �أك�ثر ان�سجاماً م��ع دورة الليل والنهار
الطبيعية ،وبالتايل النوم لفرتة �أطول.
ويقول معدّ و الدرا�سة �إن هذه النتائج تدعم
فر�ضية �أن �إم�ضاء املزيد من الوقت حتت �ضوء
النهار �أو عتمة الليل ي�ساعد النا�س على اخللود
�إىل النوم يف �أوق��ات �أف�ضل ،و�سلطت الدرا�سة
ال�ضوء على دور منط احلياة احلديث ،الناجم
خ�صو�صاً ع��ن كثافة الأ���ض��واء ال�صناعية من
حولنا ،يف الت�أثري على جودة نومنا.
يقول املعد الرئي�سي للدرا�سة كينيث رايت:

«م��ن الوا�ضح �أن البيئة احلديثة ت�ترك ت�أثرياً
وا�ضحاً يف �إيقاع حياتنا اليومي».
ويُ�����ش�ير م�����ص��ط��ل��ح �إي���ق���اع احل���ي���اة ال��ي��وم��ي
� circadian rhythmsإىل ال��ت��ن��اوب يف
العمليات احليوية يف اجل�سم التي حتدث خالل
� 24ساعة كا�ستجابة لتعاقب الليل والنهار.
يقول رايت« :كان �أ�سالفنا يخلدون �إىل النوم
بُعيد غ��روب ال�شم�س ،وي�ستيقظون جم��دداً مع
�شروقها� ،إال �أن الأم��ر مل يعد كذلك يف �أيامنا
ه��ذه ،حيث مي�ضي الكثري من النا�س �أوقاتهم
داخ��ل الغرف حيث تُ�ضيء الأن���وار ال�صناعية
املكان واع��ت��ادت �أعينهم على �أن��وار ال�شا�شات
ال�ساطعة ،مثل �شا�شات التلفاز والهواتف الذكية
واحلوا�سب» .ويف درا�سة �سابقة �أجريت يف العام
 2013وجد رايت وزمال�ؤه �أن التخييم ال�صيفي
ملدة �أ�سبوع دون ا�ستخدام الهواتف الذكية ي�ساعد
على �إع��ادة �ضبط ال�ساعة البيولوجية للج�سم

لتعود وتن�سجم مع �إيقاع الطبيعة.
وق��د �أظ��ه��رت عينات م��ن ل��ع��اب امل�شاركني
يف الدرا�سة حينها �أن م�ستويات هرمون النوم
«امليالتونني» ق��د تبدلت بعد انتهاء التجربة،
حيث كانت ترتفع مع غ��روب ال�شم�س ،و�أ�صبح
امل�شاركون ينامون قبل �ساعتني تقريباً من موعد
نومهم يف املدينة ،وبالتايل ك��ان��وا ي�ستيقظون
ب�شكل �أبكر بالتزامن مع �شروق ال�شم�س.
ا�شرتك يف الدرا�سة اجلديدة خم�س متطوعني
قاموا بالتخييم يف منطقة جبال روك��ي بوالية
كولورادو الأمريكية .وقام الباحثون ب�أخذ عينات
من لعابهم قبل بدء التجربة وبعد انتهائها لدرا�سة
تباين م�ستويات امليالتونني فيها.
وج��د الباحثون �أن �ساعة الليل البيولوجية
للم�شاركني قد بد�أت ب�شكل �أبكر مبعدل �ساعتني
ون�صف ،وخلدوا �إىل النوم يف وقت �أبكر.
ول��ك��ن ال��ف��رق ال��وح��ي��د ب�ين ال��درا���س��ت�ين� ،أن
امل�����ش��ارك�ين يف املخيم ال�شتوي مل ي�ستيقظوا
ب�شكل �أبكر ،وبالتايل فقد ح�صلوا على �ساعتني
�إ�ضافيتني من النوم.
وي��ؤك��د الباحثون على �أن الدرا�سة مل تثبت
عالقة �سبب ونتيجة بني �إم�ضاء الوقت خارج
املنزل وحت�سن ج��ودة ال��ن��وم .ويقول راي��ت ب�أن
تفاوت درجات احلرارة بني ال�صيف وال�شتاء قد
يلعب دوراً يف زيادة عدد �ساعات النوم يف ال�شتاء،
حيث مييل النا�س �إىل البقاء يف دفء ال�سرير بدالً
من النهو�ض وغ�سل الوجه والتعر�ض للربودة.
ج��رى ن�شر نتائج الدرا�سة م��ؤخ��راً يف جملة
.Current Biology

األطفال يدركون قيمة العمل الجماعي في سن العامين
دعت درا�سة تربوية حديثة الآب��اء والأمهات
لالنتباه �إىل �أن �أطفالهم يدركون قيمة العمل
اجلماعي يف عمر عامني ،ويتمكنون من فهم
وتقدير قيمته وي�ستجيبون للتوجيه.
ووف � ًق��ا ل�صحيفة «دي��ل��ي م��ي��ل» الربيطانية،
�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن الأطفال ال�صغار لديهم
القدرة حتى على اال�ستياء من ال�شخ�ص الذي
يك�سر قواعد االلتزام لأ�سباب �أنانية ،وك�شفت عن
م�ستوى من التعقيد العاطفي والذكاء للطفل يف
عمر عامني ،مل يتم ر�صده من قبل.

و�أك��د الباحثون القائمون على الدرا�سة �أن
املدر�سني والآباء ميكنهم ا�ستخدام هذه النتائج،
مل�ساعدة الأطفال على النمو كبالغني �أكرث �صحة،
و�أو���ص��وا بتنظيم �أن�شطة م�شرتكة للأطفال يف
املنزل ،مثل الألعاب امل�شرتكة التي ت�شجع الأطفال
على التفاعل مع بع�ضهم البع�ض.
ولفت الباحثون �إىل �أن القدرة على االنخراط
يف �أعمال م�شرتكة هي خطوة �شديدة الأهمية،
ب��اجت��اه �أن ي�صبح الطفل ـ فيما بعد ـ ع�ض ًوا
متعاو ًنا يف املجتمع.

دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
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واقع القراءة الحرة في
المملكة
تعد ال��ق��راءة م��ن امل��ج��االت
الأك����ث���ر ق������درة ع���ل���ى ج��ع��ل
ال�����ش��خ�����ص ن��ا���ض��ج �اً وق����ادراً
ومتمكناً من حيث املفردات
والرتاكيب ،ومن حيث ال�صور
واملعاين ،والأفكار وال��ر�ؤى،
وم��ن حيث البناء النف�سي
واللغوي واالجتماعي ،ويف
جم���ال ال��ن�����ش��اط ال��ذه��ن��ي
للثقافة واملعرفة ،كما �أن
ال��ق��راءة احل���رة �أ�صبحت
���ض��رورة حياتية ون��اف��ذة
نطل منها على العامل.
�أمة اقر�أ
هناك عبارة انت�شرت على
الأل�سنة وحتولت �إىل قناعات وبنيت عليها �أحكام هي
�أن «�أمة اقر�أ ال تقر�أ» ،و�شرقت هذه العبارة وغربت وا�ستخدمها
النا�س ،ومع �أنها عبارة جذابة وبالغية وت�ؤدي �إىل وظيفة �إفراغ
ال�شحن العاطفي والكبت النف�سي وتقريع الذات ،لكن املعطيات
تظهر تناق�ض هذه العبارة ،ومنها على �سبيل املثال الإقبال الكبري
على معار�ض الكتب يف العام العربي ،ومع عدم وجود درا�سات
و�إح�صاءات و�أرقام دقيقة ال ميكن القطع والإثبات ب�أن جمتمعنا
ال يقر�أ ،كما ال ينفي يف الوقت عينه �أن جمتمعنا منت رغبته
القرائية وتعددت اجتاهاته من حيث العلوم والفنون.
درا�سة وطنية
ا�ضطلعت «املجلة العربية» ب�إجراء �أول درا�سة وطنية عن واقع
القراءة احلرة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وطبقت على عينة
قوامها � 10آالف فرد ،موزعة على كافة مناطق اململكة ،وهي تعد
�أول درا�سة وطنية ميدانية بهذا احلجم جترى يف العامل العربي،
و�ضمنت نتائجها يف هذا الكتاب «واقع القراءة احلرة يف اململكة
العربية ال�سعودية» الذي ر�صد وحلل يف �صفحاته حجم القراءة
احلرة على امل�ستوى الوطني ،وعرف ب�أبعادها الثالثة :التف�ضيالت
واملعوقات والتحفيز ،وطرح يف اخلتام �إطاراً م�ستقبلياً للقراءة
احلرة يف اململكة.
الإطار واملنهج
تناول الكتاب يف الف�صل الأول منه الإطار العام للدرا�سة ،وملاذا
مت اختيار مو�ضوع القراءة احل��رة ،و�أه��داف الدرا�سة وعينتها
ومنهجية الدرا�سة وخطواتها ،ويف الف�صل الثاين ا�ستعر�ض
بع�ض الدرا�سات واخلربات ال�سابقة يف القراءة احلرة والتجارب
العربية والعاملية احلرة ،من اجلامعات ال�سعودية ،وقطر ،وم�صر،
والإمارات العربية املتحدة ،وكذلك درا�سة م�ؤ�س�سة «نك�ست بيج»
يف العام  2007حول القراءة يف الوطن العربي ،وبع�ض التجارب
الدولية مثل جتربة كوريا اجلنوبية ،والواليات املتحدة.
املفهوم والأهمية
�أما الف�صل الثالث فتناول مو�ضوع القراءة احلرة ،م�ستعر�ضاً
مفهوم ال��ق��راءة و�أهميتها ،و�أن��واع��ه��ا ،وتعريف ال��ق��راءة احلرة
واملقيدة والعوامل امل�ؤثرة فيها ،و�أهداف املجتمع ال�سعودي منها،
ودور امل�شهد الثقايف ،ويف الف�صل الرابع تناول الكتاب تعريفاً ب�أطر
الدرا�سات امليدانية ،والعينة امل�ستهدفة ،ومعايري اختيارها ،و�آلية
التطبيق ،والأ�ساليب الإح�صائية ،وامل�ؤ�شرات ،ونتائج املعاجلة.
م�ستقبل القراءة
ويف الف�صل اخلام�س ا�ستعر�ض الكتاب م�ستقبل القراءة احلرة
يف اململكة ،ونتائج م�ؤ�شرات املمار�سة؛ التي �أظهرت �أن ٪٧٨,٣٩
من �إجمايل املجتمع ال�سعودي ميار�سون القراءة ،و�أن  ٪٥٣من
�إجمايل املجتمع ال�سعودي ميار�سون القراءة احلرة با�ستمرار
على نحو يجعل منها عادة لديهم ،و�أن ما يزيد على  ٪٣٣من
�أفراد املجتمع ال�سعودي اتخذوا القراءة احلرة ن�شاطاً يومياً ،و�أن
الن�سبة الأكرب بد�أت ممار�سة القراءة احلرة يف �سن العا�شرة.
الأماكن املف�ضلة
وم��ن ناحية الأم��اك��ن املف�ضلة للقراءة ف ��إن املنزل يعترب يف
مقدمة الأماكن ،كما حتتل الأخبار �صدارة التف�ضيالت القرائية،
يليها الرتفيه والفكاهة .كما �أن ا�ستخدام الإنرتنت يف املجتمع
ال�سعودي �شهد منواً �سريعاً عك�سها ن�سبة  ٪٧٦من �أفراد العينة.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن وجود مكتبة باملنزل ،بالإ�ضافة �إىل
تعليم الأب ،وتوفر الإنرتنت ،ودخل الأ�سرة ،وعمر الفرد ،من
�أكرث العوامل ت�أثرياً يف القراءة احلرة.
العوائق واملحفزات
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أبرز �أ�سباب العزوف عن القراءة احلرة؛
ومنها ق�ضاء الوقت مع الأ�صدقاء ،يليه االن�شغال بالدرا�سة،
فم�شاهدة الف�ضائيات .وم��ن حمفزات ال��ق��راءة احل��رة – كما
�أ�شارت الدرا�سة -توفري الكتب التي تفيد يف حياة الفرد اليومية
لكل الفئات ،واالهتمام بامل�سابقات التي ت�شجع على القراءة،
واالهتمام بكتب الأطفال ،وتخ�صي�ص �أ�سبوع للكتاب يف املدار�س
واجلامعات.
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اجلهة املنظمة� :شركة الأر�ض والف�ضاء
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ال�سعودي الدويل الثالث للمختربات
الوقت :من �٨ص �إىل ٤٫٣م
اجلهة املنظمة� :شـركة اله�ضبة ال�سـعودية لتنظيم
امل�ؤمترات والـمعار�ض
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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
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الوقت :من � ٤ص �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور  5قاعات تطوير املهارات

املنهج اجلامعي وتعزيز مهارات التوظيف لأع�ضاء
هيئة التدري�س
الوقت :من � ٤ص �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات تطوير املهارات

عالية �إك�سبو 3
 15جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :عالية �آدم لتنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض
معرض وملتقيات الأعمال
املكان :فندق هوليداي �إن الإزدهار

مهارات الإر�شاد الأكادميي لأع�ضاء هيئة التدري�س
التاريخ والوقت١٤٣٩/٤/٢٧ :هـ من � ٤ص �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س قاعات تطوير املهارات

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

إصدارات دار جامعة الملك سعود

إصدارات

عنوان الكتاب :طب الغدد ال�صماء وداء ال�سكري لدى الأطفال
ت�أليف «جريميي كريك و غازي بتلر»
ترجمة�« :سرار حمزة حممد»
الطبعة :الأوىل.
�سنة الن�شر1437 :هـ .
عدد ال�صفحات 514 :
يقدم هذا الكتاب والذي �أ ّلفه غاري بتلر وجريمي كريك هذا التخ�ص�ص يف قالب
�سهل وخمت�صر .كما ا�شتمل على ف�صل يف داء ال�سكري و�آخر يف �أمرا�ض ال�سمنة لدى
ج�سر للتوا�صل مع املر�ضى لتقدمي الن�صح لهم بلغتهم الأوىل.
الأطفال ،لإيجاد
ٍ
وقد يكون هذا الكتاب معيناً للمتخ�ص�صني ومرجعاً علمياً للآباء والأمهات ،خا�صة
ممن لديهم �أبناء يعانون من بع�ض �أمرا�ض الغدد ال�صماء وال�سكري ،مما يرثي ثقافة
املجتمع التي ت�ؤدي �إىل حت�سن خمرجات العالج والوقاية منها ،وكذلك لطلبة الطب
والتمري�ض وال��ك��وادر الطبية امل�ساعدة يف بدايات �سلمهم الأك��ادمي��ي والعملي مما
ي�ساعدهم على تفهم �أكرث للمادة العلمية.

عدد جديد لـ«القافلة»

مفكرة الشهر
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�صدر العدد اجلديد من جملة «القافلة»،
وهي جملة ثقافية متنوعة ،ت�صدرها �إدارة
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة يف �أرام��ك��و ال�سعودية
كل �شهرين .ويرجع تاريخ �صدورها عام
1953م ،كما �أنها توزع جماناً على موظفي
ال�شركة وعلى القراء الراغبني يف االطالع
عليها ب�شكل منتظم �سواء من داخل اململكة
العربية ال�سعودية �أو خ��ارج��ه��ا .وميكن
االط�لاع على الأع��داد اجلديدة والقدمية
على الرابط،http://qafilah.com :
وع��ل��ى ت��وي�ترqafilahmagazine@ :
وعلى الفي�سبوكqafilahmagazine :

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

ربيع الثاين
1439هـ
)دي�سمرب  -يناير(

2018 - 2017م

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

مزيد من النجاح لالعتماد الرباجمي
توا�صل وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير دعم كليات اجلامعة يف
�سبيل ح�صول براجمها على االعتماد الرباجمي ،وهي العملية التي
تتطلب جداً واجتهاداً وتعاوناً م�شرتكاً بني جهات عديدة يف مقدمتها
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ،وكليات اجلامعة ،وعمادة التطوير
واجلودة ،وهيئة تقومي التعليم ممثلة يف املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي.
ويقوم كل من هذه اجلهات باملهام املكلف بها التي ينتج عنها -بتوفيق
من اهلل -ح�صول الربامج الأكادميية على االعتماد الرباجمي ،ويف
حقيقة الأم��ر ف���إن حر�ص وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على
دعم كافة جهود كليات اجلامعة حل�صول براجمها على االعتماد ال
ينبع من احلر�ص على االعتماد ذاته -و�إن كان ذلك مه ًما -ولكنه ينبع
من احلر�ص على العمليات التي ت�ؤدي �إىل ذلك االعتماد ،ومن �أبرزها
االلتزام مبعايري اجلودة ،وما ينتج عن ذلك من فائدة للطالب ومن ثم
جودة خمرجات اجلامعة.
وخالل الأيام القليلة املا�ضية اعتمد املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي بهيئة تقومي التعليم �سبعة برامج �أكادميية باجلامعة؛ هما
برناجمان يف كلية العلوم «برنامج علم النبات ،وبرنامج الأحياء الدقيقة»،
وخم�سة برامج يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات؛ هي« :برنامج علوم
احلا�سب ،وبرنامج نظم املعلومات ،وبرنامج هند�سة الربجميات ،وبرنامج
علوم تقنية املعلومات ،وبرنامج هند�سة احلا�سب» ،ويثلج �صدورنا جميعاً
متيز كليات جامعة امللك �سعود يف احل�صول على االعتماد الرباجمي،
وهو ما يدل على حر�صها على اجلودة ،ومتيز خمرجاتها.
وهو الأم��ر ال��ذي وجهت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ومن
قبلها معايل مدير اجلامعة ال�شكر والتقدير لكليتي العلوم ،وكلية علوم
احلا�سب واملعلومات ،وهو �شكر موجه يف حقيقته لكل اجلهات املتعاونة
العاملة على حتقيق هذا الإجناز الذي نعتز به وتعتز به اجلامعة ،هذه
اجلهات جميعاً متثل فريق عمل يحر�ص على متابعة حت�سني جودة
العملية التعليمية ،ومتابعة العمليات التي من �ش�أنها �أن ترتقي بخريجي
اجلامعة ،ومن ثم تتيح له فر�صة املناف�سة يف �سوق العمل ،خا�صة و�أن
اململكة تعي�ش حقبة تتطلب من اجلميع �أن ي�سهم بدور فاعل يف دعم
جهود الدولة واالرتقاء بقدرات ثروتنا الب�شرية التي متثل ركيزة كل
تطوير وبناء.
و�إننا �إذ زاد من �سعادتنا تلقي معايل مدير اجلامعة التهاين وال�شكر
من �سعادة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد اجلبيلي املدير التنفيذي للمركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي ف�إننا نر�صد عن كثب كافة الربامج
الأكادميية بكليات اجلامعة ونوا�صل تقدمي كافة �أوجه الدعم يف �سبيل
ح�صولها على االعتماد الرباجمي.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

أهمية التعليم اإللكتروني وأدواته

يكت�سب التعليم الإلكرتوين يف الع�صر الراهن �أهمية كبرية� ،إذ مي ّكن
الفرد من التعلم ح�سب وقته و�إمكانياته وطاقته وقدراته ،ويتعلم ما يريد هو
ويح�صل على اخلربات التي يبحث عنها ،وللو�صول �إىل التعليم الإلكرتوين
ال ب ّد من وجود حا�سب �آيل �أو جهاز ذي �إمكانيات للح�صول على املعلومة،
وات�صال ب�شبكة الإنرتنت ،وال ب ّد من احل�صول على املعلومات املحدثة �أوالً
ب���أول ،ويتم ت�صميم غرف تدري�س رقمية افرتا�ضية يقدم فيها املُحتوى
با�ستخدام الأ�شرطة امل�سموعة والفيديوهات املرئية والأقرا�ص املدجمة،
وكل هذا يعتمد على الإنرتنت.
تتمثل �أهمية التعليم الإلكرتوين يف كونه متاحاً مبختلف الظروف وملختلف
الفئات ،فالفرد املتل ّقي قادر على الولوج �إىل الغرفة ال�صف ّية االفرتا�ضية يف
�أي وقت ومن �أي مكان ومهما كان عمره وم�ستواه .كما �أنه يح ّفز وين ّمي الفرد
املتلقي ،بحيث يعتمد على نف�سه يف كل الأمور ،فيح ّقق التعليم الإلكرتوين
هدفاً �إ�ضافياً لي�صبح املُتعلم �أكرث فاعلية وتوا� ً
صال مع الآخرين ون�شاطاً.
ويقلّل التعليم الإلكرتوين كلفة التعلم على املُتعلم ،بحيث لن يكون م�ضطراً
للخروج وقطع م�سافات كبرية للو�صول �إىل املدر�سة �أو اجلامعة ،ويوفر �أي�ضاً
الوقت ،ويخ ّف�ض تكلفة التعليم على ميزانية الدولة ،فهو يحتاج لعدد معلمني
�أقل ،فنتخل�ص من م�شكلة النق�ص باملعلمني واخلرباء ،وي�ساعد الدولة يف
التخل�ص من م�شكلة �أعداد املتعلمني املُتزايدة وي�ساعد بالتخل�ص من م�شكلة
اخلدمات اللوج�ستية القليلة من خمتربات و�صاالت وقاعات تدري�س.
�أما من حيث املميزات فيتم ّيز التعليم الإلكرتين ب�سرعة التو�صل �إىل
املعلومة ،و�سهولة �إي�صالها للمتلقي ،ب�سبب ال�صور التو�ضيحية والفيديوهات
والأ�شكال املتحركة التي ت�ساهم يف �إي�صال املعلومة �سريعاً وب�أقل جهد ووقت
ممكن.
وي�ساهم ب�إلغاء مبد�أ الفروق التعليمية يف القدرات ،وتتحول �إىل فروق
زمنية يف جتاوز الفرد املُتلقي مرحلة ما �إىل املرحلة التالية فقط ،كما ي�سهل
التغذية الراجعة وا�سرتجاع املعلومات يف حال ن�سيها املتعلم �أو �أراد الت�أكد
منها ب�سبب وجودها على قاعدة بيانات �سهلة اال�سرتجاع.
م�شاعل �إبراهيم العبداهلل
ريا�ض �أطفال
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أسئلة ملحة حول التسهيالت األكاديمية لذوي اإلعاقة
ي�����ش�ير م�����ص��ط��ل��ح ال��ت�����س��ه��ي�لات
الأك�����ادمي�����ي�����ة �أو «امل������واءم������ات»
« accommodations
 »Academicللطالب ذوي الإعاقة
يف م�ؤ�س�سات التعليم ال��ع��ايل� ،إىل
ال��ت��ع��دي�لات والتكييفات ال��ت��ي يتم
�إجرا�ؤها يف بيئات التدري�س والتعلم
بق�صد امل�ساعدة على �إتاحة الفر�ص
املتكافئة وتوفريها على قدم امل�ساواة
للطالب ذوي الإعاقة� ،ش�أنهم يف ذلك
�ش�أن الطالب الآخرين الذين لي�س
لديهم �إعاقات.
وميكن �أن تكون تلك الت�سهيالت
م���ت���اح���ة يف ب��ي��ئ��ة امل���ح���ا����ض���رات
وا�سرتاتيجيات التعلم واالختبارات،
لكن بكل الأح��وال يجب �أن ال يكون
ذلك على ح�ساب املعايري الأكادميية.
وفيما يتعلق بالتقييم ،ميكن �أن
ت��ن��ط��وي ال��ت�����س��ه��ي�لات ع��ل��ى و�صف
التغيريات يف ال�شكل وال�صياغة �أو
اال�ستجابة �أو التوقيت التي ال ت�ؤدي
ب���أي طريقة �إىل تغيري ملحوظ يف
قيا�س االختبار ملا و�ضع لقيا�سه.
وي���ج���ري ت�����ص��م��ي��م ال��ت�����س��ه��ي�لات
ل�ضمان �أن التقييم يكفل قيا�س
املحتوى امل�ستهدف �أو حمتوى ال�سمة
مو�ضوع القيا�س ولي�س قيا�س �إعاقة
الطالب �أو تقييمها.
ولقد �أ�صبح الطالب ذوو الإعاقة،
يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،يح�صلون على
ق��ب��ول يف اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة
ملوا�صلة تعليمهم بعد املرحلة الثانوية
« »Postsecondaryواال�ستعداد
للمهنة والعمل� ،أك�ثر من �أي وقت
م�ضى ،وتقدر ن�سبة الطالب ذوي
الإع��اق��ة ب��ح��وايل  10%م��ن طالب
البكالوريو�س على م�ستوى الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة� ،أي ت��ق��ري��ب��اً
« »700.000طالب وطالبة.

وت��ك��ون ال��ت��ع��دي�لات
وع��ل��ى ال��رغ��م من
متنوعة اعتمادًا على
التحاق الطالب ذوي
ح���اج���ات ال��ط��ال��ب
الإعاقات مب�ؤ�س�سات
ال����ف����رد ،ويف ح��ال
التعليم ال��ع��ايل� ،إال
ك���ان���ت ال��ت��ع��دي�لات
�أن ه��ن��اك ت�����س��ا�ؤالت
ت����خ����ل ج����وه����ري����اً
ه���ام���ة ح����ول ت��ق��دمي
بطبيعة ال�برن��ام��ج
الت�سهيالت الأكادميية
�أو ال��ن�����ش��اط ف�إنها
ل�����ه������ؤالء ال����ط��ل�اب،
تكون غري مطلوبة �أو
خ���ا����ص���ة م����ع ت���زاي���د
مقبولة.
ه�ؤالء الطالب الذين
 م��������اه��������يي��وا���ص��ل��ون تعليمهم،
د .زيد بن محمد البتال
الت�سهيالت املقبولة؟
وم����ن ه����ذا املنطلق
ال���ت�������س���ه���ي�ل�ات
�سيتم الإج��اب��ة على
امللحة التي يتكرر طرحها يف م�صطلح متت �صياغته من ت�شريع
الأ�سئلة ّ
هذا اجلانب من قبل �أع�ضاء هيئة الوظيفة والإعاقة بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وي�شري �إىل �أي تعديالت
التدري�س والإداريني:
 كيف ميكن تعديل ممار�سات ميكن عملها لل�شخ�ص ذي الإعاقةو�إج�����راءات ب��رام��ج التعليم العايل م��ن خ�لال البيئة التعليمية ،وذل��ك
ب��غ��ر���ض احل���د م��ن ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ذي
جلعل الو�صول �إليها ممكناً؟
ل��ع��ل �أك��ب�ر ال��ت��ح��دي��ات لتعديل ي�ؤثر على �إعاقة الفرد اجل�سمية �أو
���س��ي��ا���س��ات ومم���ار����س���ات ال�برام��ج العقلية �أو االنفعالية �أو التعليمية،
للطالب ذوي الإعاقة هو �أنها تتطلب وال��ت�����س��ه��ي�لات امل��ق��ب��ول��ة يف امل��ج��ال
التفكري والإعداد امل�سبق واال�ستعداد الأكادميي ،والتي يطلق عليها �أي�ضا
املبكر ،والتعديالت احلقيقية نف�سها «التكييفات» �أو «املواءمات الأكادميية
ن��اد ًرا ما تكون مكلفة �أو جوهرية»Academic adjustments - ،
وم��ن بع�ض الأم��ث��ل��ة �إع����ادة جدولة ق��د تت�ضمن تكييف التعلم واملنهج
املحا�ضرة مبكان ي�سهل الو�صول �إليه ،وتعديالت االخ��ت��ب��ارات وت�سهيالت
وخ��ي��ارات احل�ضور املبكر للطالب �إدارية.
 ه��ل م��ن ال�����ض��روري �أن يقدمذوي الإعاقة لي�سمح الوقت برتتيب
الت�سهيالت ،وتقدمي و�صف املقرر الطالب وثائق تثبت الإعاقة لطلب
« »Syllabusلهم قبل بداية املقرر ،الت�سهيالت؟
قد تطلب بع�ض اجلامعات وثائق
والتوا�صل الوا�ضح ح��ول متطلبات
امل��ق��رر ،وت��ق��دمي امل��ه��ام وال��واج��ب��ات ح��دي��ث��ة تثبت الإع���اق���ة ،و�إذا ك��ان
وتواريخ الت�سليم وعمليات التقييم ال�شخ�ص ي�ستخدم بو�ضوح الكر�سي
�شفهياً �أو ك��ت��اب��ة ،وت��ق��دمي �أوراق املتحرك� ،أو لديه كف ب�صر �أو �صمم،
خ��ارج��ي��ة « »Handoutتلخ�ص فقد ال يكون هناك �ضرورة لوثائق
امل���ح���ا����ض���رة وال�������س���م���اح ل��ل��ط�لاب �إ�ضافية� .أما الطالب ذوو الإعاقات
با�ستخدام ك��ات��ب للمالحظات او اخل���ف���ي���ة امل�������س���ت�ت�رة «Hidden
ا�ستخدام جهاز ت�سجيل للمحا�ضرة »disabilities ،مثل �صعوبات التعلم

�أو اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية
�أو الإعاقات ال�صحية املزمنة ،فقد
يكون منطق ًيا ومالئ ًما طلب وثائق
لت�أ�سي�س م�صداقية لطلب الت�سهيالت
الالزمة وحتديد طبيعتها.
 ما نوع الوثائق املطلوبة؟يجب �إح�ضار الوثائق وتوقيعها من
مركز �أو جهة خمت�صة بنماذج الإعاقة
م��ث��ل طبيب خمت�ص �أو �أخ�صائي
نف�سي �أو مر�شد ت�أهيل ،ويجب �أن
ت�ؤكد الوثيقة ن��وع الإع��اق��ة وتقرتح
الت�سهيالت املنا�سبة ،و�إذا كان هناك
وثيقة �سابقة ر�سمية مثل وثيقة
املرحلة الثانوية ،فقد تكون كافية،
�إال �إذا مل تكن حديثة� ،إذ يجب �أن ال
يتجاوز عمرها عادة � 4 - 3سنوات،
و�إذا ك��ان ال ي��وج��د وثيقة حديثة،
فقد يكون منا�سباً تكليف الطالب �أو
ويل �أمره �أو مرافقه ب�إح�ضار وثيقة
حديثة ،وميكن �أن يتطلب ذلك �إجراء
تقييم حديث لدى خمت�ص مالئم.
 هل تعد الت�سهيالت الأكادمييةترفاً �أو امتيازاً خا�صاً؟
ال ت��ع��د الت�سهيالت الأك��ادمي��ي��ة
املقدمة للطالب ذوي الإعاقة ترفاً �أو
امتيازاً غري م�ستحق ،بل على العك�س،
والهدف منها ال�سماح للطالب ذوي
الإعاقة بالو�صول املتكافئ للربامج
الأكادميية ب�شكل مماثل �أو متقارب
مع �أقرانهم الطالب الآخرين ،وميكن
�أن ت��ك��ون تلك الت�سهيالت عام ً
ال
حا�سماً وفارقاً يف جناح �أو �إخفاق
الطالب يف املقرر ،ورغم �أن �أ�ستاذ
املقرر مطلوب منه �أن يغري يف طريقة
ال��ت��دري�����س و�إج�����راءات االخ��ت��ب��ارات
لتطبيق الت�سهيالت ،ف�إنه ال يجب
�أن يغري يف معيار الت�صحيح ومنح
الدرجات.
كلية الرتبية

يعتمد ال��ن��م��و النف�سي ال�سليم
للطفل على اح�ت�رام ال���ذات وال��ذي
ي�ستمده الطفل يف �أول حياته ممن
حوله بتقبله وتقبل �أفعاله و�سلوكياته
وم�����ش��ارك��ت��ه يف ن�����ش��اط��ات��ه ،ويعتمد
النمو النف�سي ب�شكل �أ�سا�سي على
�إ�شباع حاجات الطفل النف�سية والتي
تختلف وتتنوع ح�سب دوافعه الفطرية
ورغباته والتي من خاللها ي�ستطيع
التوا�صل ب�إيجابية وفعالية مع احلياة.
وال �شك �أن الر�سم �أحد �أبرز و�أهم
الأدوات التي ت�ساعد الطفل على
النمو النف�سي ،ف��الأط��ف��ال يعبثون
يف �سنواتهم الأوىل باملواد املختلفة،
ويخططون على ال�سطوح الرملية

منذ ق��دمي الأزل ،كما ي�شخبطون
وي��ر���س��م��ون ف��وق ك��ل م��ا ت�صل �إليه
�أياديهم من حوائط وج��دران و�أوراق
وحتى �أن �أج�سادهم ال ت�سلم يف بع�ض
الأحيان من التخطيط عليها بالأقالم
والألوان.
وقد بد�أ اهتمام العلماء بتعبريات
الأط���ف���ال ور���س��وم��ه��م وال��ب��ح��ث يف
مواز
جوانبها ال�سيكولوجية يف خط ٍ
لالهتمام باملقومات والقيم اجلمالية
ل��ه��ذه ال��ر���س��وم م��ن ح��ي��ث �أهميتها
الرتبوية وال�سيكولوجية ،كما بد�أ معلم
الفن «ف��ران��ز ت�شزك» يف االهتمام
بر�سوم الأطفال وتعبرياتهم الت�شكيلية
باعتبارها �أع��م��االً فنية لها قيمتها

اجل��م��ال��ي��ة وم��ظ��اه��ره��ا الإب��داع��ي��ة
املميزة.ويعترب علماء النف�س ر�سومات
الأطفال مبثابة لغة م�صورة يعربون
م��ن خاللها ع��ن �أنف�سهم� ،إ�ضافة
�إىل التعبري ع��ن عالقتهم ببيئتهم
وب��الآخ��ري��ن مم��ن حولهم ���س��واء يف
الأ�سرة �أو املدر�سة �أو يف ال�شارع.
وي�ؤكد عامل النف�س «جلومب» �أنه
ميكننا اال�ستفادة من ر�سوم الأطفال
يف ت�شخي�ص م�شكالتهم ،لأن ر�سومهم
تعترب �أداة جيدة لفهم نف�سية الطفل
وم�شاعره واجتاهاته ودوافعه وت�صوره
لنف�سه وللآخرين ،و�إذا كان الرا�شد
ي�ستخدم الكالم كلغة ي�ستطيع التعبري
من خاللها ف���إن الطفل ال ي�ستطيع

�أن ي��ط��وع ال��ك��ل��م��ات وف���ق مق�صده
وم��ا يكتنفه من �أحا�سي�س وم�شاعر
و�إحباطات ،ومن ثم ال بد من مدخل
�آخر لإقامة احلوار وحتقيق التوا�صل
مع الطفل من خالل لغة بديلة يف�صح
من خاللها بتعبرياته البالغية التي
تنبع من �أعماقه �أال وهي لغة الر�سـم.
وم��ن بع�ض الفوائد الناجمة عن
ا���س��ت��خ��دام ال��ر���س��م م��ع الأط��ف��ال يف
ك�شف امل�شكالت النف�سية التعرف
على امل�شكالت ال�سلوكية واالنفعالية
التي يعانيها الطفل ،كما �أنها و�سيلة
للتعبري والتوا�صل مع الآخرين عند
الأطفال االنطوائيني.
مرام القديري  -كلية الرتبية

�أوجدت الثورة التكنولوجية وبرامج
التوا�صل االجتماعي احلديثة منطاً
اقت�صادياً ج��دي��داً ميكن �أن نطلق
عليه «التجارة الب�شرية» والتي عادت
بنا �إىل زم��ن ال��رق والعبودية الذي
كان خالله الإن�سان ميتلك الإن�سان
وينتهك خ�صو�صيته وي�ستعبده مباله
ليحقق من خالله �أه��داف��اً جتارية،
فمن وج��ه��ة ن��ظ��ري ال يختلف حال
الكثري م��ن �أط��ف��ال ال��ي��وم ع��ن ذلك
الزمان ال��ذي اتفقنا معه يف الفكرة
العامة واختلفنا عنه بالكيفية!
فقد �أ�صبحت �شريحة وا�سعة من
�أطفالنا �سل ًعا جتارية ،بل ومن �أهم
م�صادر الدخل للكثري من �أ�سرهم
على ال�صعيد العاملي ،حيث اجتهت
�شريحة ك��ب�يرة م��ن �أول���ي���اء الأم���ور
واملجتمع املحيط �إىل متابعة حياة
�أط��ف��ال��ه��م بعد�سات ال��ك��ام�يرات يف
جميع �أحوالهم ون�شرها عرب برامج
التوا�صل االجتماعي؛ لي�صبح �أولئك
الأطفال مرهونني لتلك العد�سات

ال��ت��ي انتهكت خ�صو�صيهم وقتلت
عفويتهم وب��راءت��ه��م وجعلتهم �سلعة
للجمهور وو�سيلة للإعالنات التجارية
والتك�سب املايل.
ال �أق�صد هنا الأط��ف��ال �أ�صحاب
املواهب والقدرات وامل�شاريع الهادفة
الناجتة ع��ن �إب��داع��ه��م اخل��ا���ص� ،إذ
ال �ضري من ا�ستثمارها على النحو
ال�صحيح ،بل املق�صود هنا من �سعى
�إىل الت�شهري بالأطفال دون �أي هدف
�سام يرتقي بحياة الطفل ويجعل له
ٍ
ب�صمة �إيجابية يف جمتمعه.
ومتنام يف
وهناك تزايد م�ستمر
ٍ
املجتمع نحو هذا النوع من التجارة
ال��ب�����ش��ري��ة ال��ت��ي مل ي�سجل ل��ه��ا �أي
عوائد نفعية للأطفال ،بل عر�ضتهم
لل�ضغوطات واملناف�سات غري ال�شريفة
وعقد امل��ق��ارن��ات وك�ثرة االنتقادات
التي قد ت�صيبهم بالإحباط النف�سي
وانخفا�ض تقديرهم لذواتهم.
كما �صرفت �أول��ي��اء �أم��وره��م عن
ن���واح ت��رب��وي��ة ذات �أه��م��ي��ة يف حياة

الأطفال وان�شغلوا عن غر�س املبادئ
والقيم يف نفو�س �أطفالهم ،وجعلتهم
يف �سباق الهث لدفع املبالغ الطائلة
على �أطفالهم واال�ستعرا�ض بهم يف
ال�سو�شل ميديا احلديثة ال�ستقطاب
�أكرب عدد من اجلمهور ،ومن بعد ذلك
يبد�أون بتحقيق الأهداف الربحية عن
طريق الإعالنات التجارية للعديد من
ال�سلع بوا�سطة الأطفال!
لكن ه��ل املطامع امل��ادي��ة لأول��ي��اء
الأم���ور وحدها هي من دفعت هذه
ال�شريحة من املجتمع �إىل زج �أطفالهم
يف ه��ذا امل��ج��ال� ،أم نحن اجلمهور
ال�����ص��ام��ت م���ن خ��ل��ف ال�����ش��ا���ش��ات
م��ن ع��ززن��ا �أم��ث��ال ه��ذه الت�صرفات
مب��ت��اب��ع��ات��ن��ا� ،أم اجل��ه��ات الربحية
وامل�ؤ�س�سات التجارية هي من امتهنت
حياة الطفل وجعلته و�سيلة ت�سويقية
ملنتجاتها!
امل���ؤك��د �أن��ن��ا �أ�صبحنا جميعاً بال
ا�ستثناء م�ؤيدين كنا �أم معار�ضني
لهذا النوع من التجارة ،غافلني �أو

متغافلني ع��ن ح��ق��وق الطفل التي
تن�ص على حمايته م��ن كافة �أوج��ه
اال�ستغالل ال�سيما اال�ستغالل الربحي
�أو التجاري ،مهما اختلفت الأ�ساليب
وتعددت الطرق ،ما مل تكن ذات فوائد
نفعية للطفل ولأ�سرته وملجتمعه.
وامل����أم���ول ال��ي��وم �أن ت�سن ل��وائ��ح
ع��ق��وب��ات زاج����رة م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات
امل�س�ؤولة لكل م��ن ت�سول ل��ه نف�سه
ب��ال��ت�����ش��ه�ير ال��ل�اه����ادف ب��الأط��ف��ال
وم�لاح��ق��ة خ�صو�صياتهم ون�شرها
�أم����ام امل��ل��أ��� ،س��واء م��ن ق��ب��ل �أول��ي��اء
الأم��ور �أو من�سوبي امل��دار���س �أو من
املجتمع املحيط ،وتطبيقها دون تهاون
�أو ا�ستثناءات لتكون رادع����اً لهذه
املمار�سات التي ال ترتقي مبجتمعنا
بل ت�صنع جي ً
ال مادياً ج�شعاً يلحق بكل
ناعق وتافه وي�ضع اجلوانب الربحية
هدفاً �أ�سا�سياً يف حياته ول��و كانت
على ح�ساب اجل��وان��ب املعنوية من
حياته.
�أفنان الع�صيمي  -كلية الرتبية

النمو النفسي للطفل وعالقته بالرسم

هل أضحى أطفالنا سلعًا بشرية؟
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قبل االختبارات ..تعلم كيف تتعلم
عليك �أخي الطالب قبل اال�ستعداد
لالختبارات وقبل فرتة التوجه لأداء
االختبار ب�شكل رائع ومتميز� ،أن تتعلم
كيف تتعلم ،فحينما تتعلم كيف تذاكر
وكيف ت�ستقبل امل��ق��ررات ب�أ�سلوبها
ف�ستجد ال�سهولة وال�شوق للمذاكرة,
ول��ك��ن �إذا مل تكن ق��د تعلمت ذلك
فتحتاج �إىل �إعادة النظر لتتعلم كيف
تتعلم.
التعليم ال يتم حتت ال�ضغوطات بل
ال بد �أن من التدرج ،كذلك �إذا �أردت
�أن تتقن م��ق��رراً معيناً ،ف�لا ب��د من
املذاكرة �أوالً ب�أول ولي�س قبل االختبار
بيوم �أو ي��وم�ين ,ف��االخ��ت��ب��ارات �أداة
لقيا�س م�ستواك يف الفرتة ال�سابقة
وماذا تعلمت من املقرر الذي در�سته
ولي�س ح�صولك على درج��ة مرتفعة
يف املقرر دون اال�ستفادة منه واقعياً,
والأف�ضل �أن تبد�أ باملذاكرة واحلفظ
�أوالً ب�أول ولي�س يف وقت االختبارات
فقط ،فهذه الأوقات للمراجعة فقط
ولي�ست للحفظ.

لأن ذلك �سيجعلك يف
�أوالً :اب���د�أ يومك
ح��ال��ة �ضغط �شديد
بتفا�ؤل وحب وال تكن
والنتيجة هي الت�شتت
ق��ل��ق�اً م��ن االخ��ت��ب��ار،
�أثناء �أداء االختبار,
ف��راح��ت��ك النف�سية
وال ت�س�أل كثرياً عن
���س��ت��ع��ط��ي��ك ال���داف���ع
بع�ض اجل��وان��ب قبل
امل����ع����ن����وي ال����ق����وي
دخ��ول��ك ل�لاخ��ت��ب��ار,
ل���ل���ح�������ص���ول ع��ل��ى
�أع��ل��ى درج����ة ,ثانياً
وح�������اول �أن ت��ك��ون
م��ت��واج��داً يف مكان
ق���م ب����إع���داد ج���دول
االختبار قبل ن�صف
ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ي��وم��ك
مشاري الحمود
كام ً
���س��اع��ة ع��ل��ى الأق���ل,
ال ,ثالثاً ال ت�أكل
�أك� ً
م��ن ب��اب االح��ت��ي��اط،
��ل���ا غ��ي�ر ���ص��ح��ي
بل اجعل �أكلك �أك� ً
لا �صحياً ومريحاً واحر�ص على الهدوء الداخلي لديك
وال تكن متوتراً �أب��داً ,و�إذا �أح�س�ست
للمعدة ولنَ َف�سك.
كذلك مار�س الريا�ضة وال جتعل بتوتر �أو قلق ف��اخ�تر مكاناً ه��ادئ�اً
جميع وق��ت��ك يف غرفتك ب��ل �أع��ط مبا�شر ًة وتنف�س بعمق.
�أم��ا �أثناء االختبار فا�ستعن باهلل
نف�سك ق�سطاً من ال��راح��ة والهدوء
وال�سكينة ,وال ت��ك��ن م�شتتاً �أث��ن��اء وتوكل عليه واخرت مكاناً منا�سباً لك
امل���ذاك���رة ،ب��ل رت��ب �أف��ك��ارك ح�سب داخل القاعة ,وكن هادئاً والأف�ضل �أن
امل��ق��رر ال��ذي �أم��ام��ك فكل مقرر له تقر�أ الأ�سئلة كاملة ثم تبد�أ بالإجابة
�إذا كان ب�إمكانك ذلك و�إال ا�ستخدم
طريقة يف املذاكرة.
ال تذاكر قبل دخولك للقاعة �أبداً الطريقة التي تعودت عليها �سابقاً,

حب الوطن من اإليمان

واق���ر�أ ال�����س��ؤال ك��ام� ً
لا قبل الإج��اب��ة
وال تركز على �شكل ال�س�ؤال ،فمث ً
ال
���ض��ع ع�لام��ة ���ص��ح �أو ع�لام��ة خط�أ
مع ت�صحيح اخلط�أ ،فهنا يقع بع�ض
ال��ط�لاب يف اخل��ط��أ عندما ال يقر�أ
ال�س�ؤال كام ً
ال فيجيب من غري �أن
ي�صحح اخلط�أ.
وعليك �أخ���ي ال��ط��ال��ب �أن تنتبه
لبع�ض الأ�سئلة فقد يكون فيها �إجابة
ل�س�ؤال �آخ��ر ,وت�أكد من �أن االختبار
لك �إذا ك��ان هناك �أك�ثر من اختبار
بنف�س ال��ق��اع��ة ,وعليك ال��ت��أك��د من
عدد الأوراق �إذا كان االختبار �أكرث
من ورقة ,ووزع الوقت على الأ�سئلة
ب�شكل جيد وال حتر�ص على اخلروج
قبل الوقت بل راجع �أكرث من مرة.
ختاماً �أمتنى للجميع التوفيق يف
اختباراتهم وت��ذك��ر �أن املهم ه��و ما
ح�صلت عليه من معلومات يف حياتك
الواقعية من درا�ستك للمقرر.
الأخ�صائي النف�سي

وطن يحفظ وج��ه ك�� ّل م��ن ي��ح��اول النيل منه،
ي�ستطيع العي�ش دون
ٍ
له كرامته وهيبته ،ويقيه من الهوان وتخريبه ،و�إيقاع الدمار فيه ،وجعل
جزاء من ميوت يف �سبيل الوطن،
وال�ضياع.
حتى �إن حب الوطن ممت ٌد من جن ًة عر�ضها ال�سماوات والأر�ض.
الإمي��ان ب��اهلل تعاىل ،وق��د �أو�صى
عبداهلل املطريي
اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ور���س��ول��ه
ق�سم اجليولوجيا
بالذود عن احلمى ،وال��وق��وف يف

ال��وط��ن ،ملج�أ القلب وال���روح،
وامل�ل�اذ الآم���ن ال��ذي ي�ض ّم �أب��ن��اءه
وي�صون كرامتهم وعزتهم ،ومينعهم
من ذل الت�ش ّرد واحلاجة؛ فالوطن
�أك�بر من جمرد امل�ساكن والبيوت
وال�شوارع ،بل هو الأهل واجلريان
واخل�لان ،وهو املكان الذي ت�سكن

�إليه النف�س ،وترتاح وت��ه��د�أ ،وهو
�أوىل الأماكن باحلب واحلنني.
وح���ب ال���وط���ن ف���ط���رة ،ولي�س
ت�صنّعاً وال متثي ً
ال ،لأنّ الوطن �أكرب
واجب على
من كل �شيء ،فحمايته
ٌ
جميع �أبنائه ،فهو �أغلى من الروح
والدماء والأب��ن��اء ،لأن الإن�سان ال

تُ��ع��د ال��ط��ف��ول��ة �إح����دى امل��راح��ل
املهمة التي مير بها الإن�سان ،فيها
ت�شتد قابلية الطفل للت�أثر مبا حوله,
وخ�صو�صاً يف ال�سنوات اخلم�س
الأوىل التي تتكون فيها �شخ�صيته
ب�صورة ترتك �أث ًرا عليه طيلة حياته,
وه��ذا ما يجعل الرتكيز على هذه
املرحلة العمرية تربو ًيا �أم ًرا ي�ستحق
ال��ع��ن��اي��ة .ت�سعى ري��ا���ض الأط��ف��ال
لتحقيق تلك الأه����داف الرتبوية
ال�شاملة بتهئية بيئة غنية بالأن�شطة
والو�سائل املوزعة يف �أركان تعليمية,
وهي ت�ستهدف تثبيت املفاهيم لدى
الأطفال ,وتنمية حوا�سهم وقدراتهم
ع��ن ط��ري��ق ال��ل��ع��ب احل���ر املحبب
لأطفال الرو�ضة.
وي���ق���وم ال��ل��ع��ب وال������ذي يعترب
�أداة ت�شخي�صية وعالجية يف � ٍآن
واح��د ،بتفريغ املكبوتات الداخلية

حيث ثبت �أن للعب
للأطفال ،وبالتايل
كفاءته يف التعرف
ي�ساعد يف اخلف�ض
ع����ل����ى م�����ش��ك�لات
م���ن ح���دة امل�����ش��اك��ل
الأطفال ،نظراً لأن
واال������ض�����ط�����رب�����ات
الأطفال ال يتكلمون
ال�سلوكية والنف�سية
ب�سهولة وو�ضوح عن
ع���ام���ة وال�����س��ل��وك
م�شاكلهم.
ال���ع���دواين خا�صة،
ومي��ث��ل ال�سلوك
ك�����م�����ا ي���ع���ل���م���ه���م
ال���ع���دواين م�شكلة
ويك�سبهم امل��ه��ارات
سارة عمار الحقباني
نامية يف املجتمعات
االجتماعية املختلفـة
امل���ع���ا����ص���رة ،ف��ه��ـ��و
وك��ي��ف��ي��ـ��ة ال��ت��ع��ام��ل
منتـ�شر بـني طالب
م���ع الآخ���ري���ن وم��ع
الأ�شياء املحيطة بهم يف بيئتهم ،املدار�س بكرثة ،وميثل خطراً باعـثاً
باعتباره �أداة حمببة للطفـل يجلب على اال���ض��ط��راب يجب ال�سيطرة
عليه بـ�شكل مبكـر ،وقد وجـد �أن
له ال�سعادة والراحة.
وال���ع�ل�اج ب��ال��ل��ع��ب م���ن ال��ط��رق الـ�سلوك العـدواين ال ي ��ؤدي فقط
الهامة يف درا�سة وعالج م�شكالت �إىل العدوانية امل�ضادة و�إىل فقدان
الأط���ف���ال بو�صفه م��ن �أح���د �أه��م ال�شعبية والنبذ مـن املجتمع ،و�إمنا
�أ�ساليب العالج النف�سي للأطفال ،قـد يت�سبب يف م�شاكل يف التعلـيم

لعب األطفال أداة تشخيصية وعالجية في آن

و�ســلوكيات ان��دف��اع��ي��ة و�سـرعة
ان��ف��ع��ـ��االت ومـ�شاكل م��ع ال��رف��اق
وجنوح الأحـداث �إ�ضافة لفـ�شل فـي
املدر�سة وهروب مـن املدر�سة.
وميكن للأن�شطة البدنية �أن تلعب
دو ًرا ها ًما يف حث الأط��ف��ال على
التعلم الذي يخف�ض حدة ال�سلوك
العدواين ،وت�ؤكد الرتبية احلديثة
على �أهمية اللعب لذلك �أ�صبحت
الألعاب والأن�شطة الرتبوية جز ًءا
ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن امل��ن��اه��ج ال�ترب��وي��ة,
ويقع على عاتق املعلم الدور الكبري
يف ا�ستغالل الأل��ع��اب وتوظيفها
يف العملية ال�ترب��وي��ة ,وم��ن خالل
الأل��ع��اب ميكن �أن مي��ار���س احلياة
العملية ,كما ميكن كذلك ان يتعرف
على بع�ض العالقات االجتماعية مع
الآخرين.
كلية الرتبية

خلك ذيب!

يف �أح��د املطاعم وب��أم� ٍ�ر من اجل��وع؛
وق��ف��وا ووق��ف��تُ معهم ُم�ش ِّكلني قاطرة
ط��وي��ل��ة يف «���ش��ب��ه ان��ت��ظ��ام» م�صط ّفني
«يف ملل» �أم�ًل�ااً يف الو�صول �إىل ذلك
«املحا�سب» الذي ال تفارقه االبت�سامة؛
لنُملي عليه طلبات المِ َعدِ اخلاوية ،و�إذا
ٍ
بجملة �آمرة متن ّهدة؛ ُ�سمِ َع حرفها الأول
�آخ��ر «القاطرة» وانتهى حرفها الأخري
بجانبي ،و�أنا يف و�سط هذا اال�صطفاف
عماد عباس الزهراني
املمتد « ...خلك ذييييب»!
�ت ك��ال��ب��ق��ي��ة؛لأرى م�صدر هذه
ال�تَ��ف� ُّ
اجلملة و�إذا بها من �أب لطفله ذي الع�شر
�أعوام ،وبينما نحن نلتفت� ،إذا بالطفل قد �شرع يف تنفيذ اجلملة الآمرة
بتفا�صيلها؛ فلم نُدِ ر ر�ؤو�سنا �إال والطفل قد �أ�صبح يف �أول اال�صطفاف
متجاوزًا «املنتظر الذي م ّل �صربه» ،و«ال�شبه» منتظم ،و�أن��ا ،والقاطرة
اعتبار ،وال «�ضرب ح�ساب» ال من الأب
الب�شرية الطويلة برمتها ،دون �أدنى
ٍ
القدوة ،وال من الطفل املغلوب ،وقد علت حمياه ابت�سامة تعانق ابت�سامة
ذلك املحا�سب هناك ونحن ننظر!!
نعم؛ فالطفل يف هذه املرحلة العمرية ،مغلوب على �أم��ره �أم��ام �أب
مت�سلط ،و�أمام جملة منت�شية؛ ظاهرها ال�شجاعة والفتوة والبطولة عند
من بلغ الأربعني من العمر ،فما بالك بطفل الع�شر �سنني حني يُقال له:
«خلك ذيب».
تلك اجلملة التي اختزل فيها معظم جمتمعنا؛ معاين �-سلبية يف
عمقها -لتُ َم َّرر �إىل ذهن الأبناء ،فيح ِّولوها �إىل مرحلة التنفيذ ،يف �شتى
معطيات احلياة؛ ليح ِّققوا بها �أهدافهم ب�أي و�سيلة كانت ،و�إن جتاوزوا
النظام والقانون والعرف ،وحتى الدِّين غري عائبني!
فيبارك الأب ابنه ،ويهلل له م�شج ًعا و ُمعج ًبا؛ ب�أ َّنه كان ذئ ًبا ،و�إن نه�ش
من حوله ،وافرت�س ما بقي يف ذاته من �أخالقيات ،وتعاليم �إ�سالمية راقية،
حتثنا على االح�ترام والتقدير واالنتظام والأمانة وال�صدق وكل �سلوك
قومي.
ومن باب الن�صح تارة ،ومن باب الرتبية تارة �أخرى؛ ن�سمع ونردد« :خلك
ذيب» يف غري موا�ضعها!! َ
مل ال؟!! وهي �إ ْر ٌث ت�سلل �إىل معتقداتنا و�أفكارنا
دون وعي -من خالل تر�سبات ثقافية؛ وتربوية ،واجتماعية ،م�صدرهااملا�ضي ال�سحيق ،الذي كان ي�سوده �شريعة الغاب ،والبقاء للأقوى ،ف�أ�صبح
و�أ�ضحى هذا الإ ْرث ،ثقاف ًة يُ�ؤمن بها البع�ض ويعتنقها!! فهذا ابْن �أبي
ُ�سلمى «زهري» �شاعر احلكمة يقول:
ومن ال ي ُذد عن حو�ضه ب�سالحه
يُهدَّم ومن ال يَ ْظلِم النا�س يُظلَم!!

هذا البيت يرت ّبع اليوم يف مناهجنا وير ِّد ُده َّ
الطلبة وتُعزّزه مقول ٌة من
�صديق �أو من الأ�سرة كمقولة «�إن مل تكن ذئ ًبا �أكلتك الذئاب» ناهيك عن
مقوالت �أخرى ،و�أمثال �شعبية عدة ،ت ُْ�س َمع ويُتَغنَّى بها ،تدور يف الفلك
ذاته ،مزاحمة للقيم ،واملُثل العليا التي يزخر بها ديننا الإ�سالمي احلنيف،
ّ
وت�سطرها مناهجنا الدرا�سية ،ولكن!!...
ومن خالل هذا الن�سق الثقايف والرتبوي املتوارث ،ال يُ ْ�ستَغ َرب الف�ساد
ومظاهره وممار�ساته يف املجتمع ،وانت�شاره بني �أف���راده وم�س�ؤوليه،
وا�ست�شرا�ؤه يف امل�ؤ�س�سات على اختالفها ،وح�ضوره بني الأب��ن��اء؛ من
ٍّ
ٍ
ٍ
وغ�ش
وتدلي�س،
وظلم،
�ذب،
وقتل،
وعنف،
�سرقات ،وتعدٍّ،
وخيانة ،وك� ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
�إلخ ...وكل ذلك ليكونوا من ف�صيلة «الذئاب» فال يرون من الآخرين؛ �إال
قطيعا من اخلراف� ،أو ذئاباً م�سعورة بهم ترتب�ص؛ تنفي ًذا لو�صية «خلك
ذيب»!!
طالب دكتوراه
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د� .أحمد ك�ساب ال�شايع

وصمة المرض النفسي
يف الأ�سبوع املا�ضي تناولت جوانب ترتبط مبفهوم الو�صمة وت�صنيف
�أنواعها؛ وب�صرف النظر عن ت�صنيفات و�صمة املر�ض النف�سي ،فمن
وح�سن تلقيهم وا�ستفادتهم
املعروف �أنها ترتبط �إجماالً مب�آل امل�صابنيُ ،
من اخلدمة املهنية ،ومبعدالت االنتكا�سة بعد التعايف؛ و�إن كان هذا
رمبا يختلف باختالف نوع الو�صمة .ف�أظهرت درا�سة حديثة ،مث ً
ال� ،أن
و�صمة الذات ترتبط بالأفكار االنتحارية لدى امل�صابني .و�إ�ضافة �إىل
در�س هذه الظاهرة علمياً ،يجب �أن ال نغفل عن اجلوانب الإن�سانية
واالجتماعية املح�ضة لظاهرة و�صمة املر�ض النف�سي ،وكذا ارتباطها
الوثيق بق�ضايا العدالة الإجتماعية والإجحاف االجتماعي؛ �إذ يت�ضرر
منها امل�صابون ،دون �أن يكون لهم حول وال قوة� ،إال مبقدار �ضئيل غري
م�ؤثر يف الغالب.
ورمبا من �أكرث مظاهر و�صمة املر�ض النف�سي �ضرراً االعتقاد بعنف
امل�صابني باال�ضطراب النف�سي «ه��ذوال خطريين وجمرمني وينخاف
منهم»« ...الواحد منهم ما تدري و�ش بي�سوي» ،وهو اعتقاد لي�س فقط
ُم�ضر بل �أي�ضاً ال تدعمه الأبحاث العلمية الر�صينة .ف�أظهرت غري
درا�سة �أن معدالت العنف عند امل�صابني ال تختلف عنها لدى غريهم،
وال ت�سمح م�ساحة هذا املقال وال غر�ضه من ا�ستعرا�ض هذه الدرا�سات
هنا .ولفهم �آلية ت�شكل هذا االعتقاد غري الدقيق ،باخت�صار ،ميكن
القول �إن الأمر يبد�أ مع �إدراك ال�شخ�ص للم�صابني على �أنهم م�صدر
خطر ،وهذا قد يتولد نتاج معلومات خاطئة و�صلت �إليه من م�صادر
خمتلفة؛ يتبع هذا �شعوره باخلوف من امل�صابني ،فالقاعدة النف�سية
الب�سيطة تقول �إن �إدراك اخلطر يرتبط بقوة مع ال�شعور باخلوف؛
وبعد تنامي ال�شعور باخلوف مييل ال�شخ�ص لتجنب امل�صابني واالبتعاد
عنهم ،ما يقود لظهور �سلوك متييزي �ضدهم يظهر يف عدم قبولهم
يف الوظائف �أو �صعوبات يف بناء ال�صداقات العالقات االجتماعية
امل�ستمرة .ت�ستمر هذه احللقة املغلقة يف الدوران حتى تُف�ضي بامل�صاب
معزوالً اجتماعياً ما يفاقم من م�شاكله النف�سية ،بينما تُف�ضي كذلك �إىل
تكري�س الو�صمة �أكرث ف�أكرث.
�أخ�ي�راً ،م��ا املطلوب عمله ملنع ظهور و�صمة امل��ر���ض النف�سي �أو
حتى تقليلها على الأق��ل؟ ميكن النظر ملا هو مطلوب هنا على عدة
م�ستويات؛ على امل�ستوى العامي غري التخ�ص�صي ،وعلى امل�ستوى
املهني التخ�ص�صي ،وعلى امل�ستوى العلمي الأكادميي .فعلى امل�ستوى
الأول ،ينبغي النظر للأ�شخا�ص امل�صابني لي�س على �أنهم هم «الأمرا�ض
النف�سية» املُ�شخ�صني بها ،و�إمن��ا على �أنهم �أوالً و�أخ�يراً �أف��راد ذوو
�شخ�صيات متفردة وم�ستقلة قبل وبعد �أن �أ�صيبوا باال�ضطراب النف�سي.
من ال�ضروري عند التعامل مع امل�صاب النف�سي �أن منيز بينه وبني
�إ�صابته ،و�أن ال نخلط بني الأمرين .من ال�ضروري كذلك الوعي وفهم
ما مير به ال�شخ�ص من خربات «املر�ض النف�سي» ،فهذه تعيننا كثرياً
على فهم ت�صرفاته وتفهمها .ومن ذلك �أن فهمنا خلربة االكتئاب،
ك�أحد اال�ضطرابات النف�سية ،يعيننا على تفهم ميل ال�شخ�ص لالنعزال
عن الآخرين؛ عدم فهمنا لهذا رمبا يقودنا لإ�ساءة فهم هذه النزعة
على �أنها �شيء من اال�ستعالء �أو جمرد نزوات عابرة! وعلى امل�ستوى
املهني التخ�ص�صي ،ينبغي على املخت�صني النف�سيني ،على اختالف
تخ�ص�صاتهم ،تو�سيع منظورهم لفهم اال�ضطراب النف�سي ومداخل
عالجه و�إدارته .وعليهم كذلك تبني ر�ؤية نقدية ال ت�ستكني للتوجهات
ال�سائدة علمياً ومهنياً .فهذه الأخرية لي�ست كلها دقيقة ومفيدة .وعليهم
�أي�ضاً ،احلر�ص على متتني عالقاتهم العالجية مع مراجعيهم ،والبُعد
عن العالقات امليكانيكية الباردة ،وتوفري بيئة عالجية توفر للم�صابني
قبوالً غري م�شروط توفره عالقة تقوم على التواجد مع امل�صاب ولي�س
التعاطف الوجداين اخلاطئ.
�أما على امل�ستوى الأكادميي ،فيبدو �أنه ما زالت هناك حاجة لتحديد
�أي �أنواع الو�صمة ترتبط ب�أيً من متغريات اال�ضطراب النف�سي ،وهل
تختلف �آثار الو�صمة و�أنواعها باختالف اال�ضطراب النف�سي؟
�أ�ستاذ علم النف�س املر�ضي امل�ساعد -ق�سم علم النف�س
�إ�شراف اللجنة الوطنية لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

أنف إلكتروني للتنبؤ المبكر
بالسرطان
يعد ال�سرطان ال�سبب ال��ث��اين للوفاة على م�ستوى

العامل وخا�صة �سرطان الرئة والكبد والقولون والثدي
والربو�ستاتا ،ويعزى ذلك �إىل النمط الغذائي غري ال�صحي
والتلوث البيئي والتدخني وتناول الكحول ،والتي ت�ؤدى �إىل
حدوث طفرات يف املادة الوراثية «.»DNA
اجلديد يف ه��ذا الأم��ر �إمكانية ا�ستخدام التقنيات
احلديثة للتنب�ؤ بال�سرطان مبكراً ،وذلك بالفح�ص اجليني
وقيا�س دالالت الأورام� ،إذ بالرغم من التقدم التقني يف
هذا املجال �إال �أنه ال يزال يوجد بع�ض امل�شكالت مثل ت�أمل
املر�ضى عند احل�صول على العينات من ال��ورم ،كما �أن
فح�ص العينات ي�ستغرق �أوقاتاً طويلة وبع�ض الفحو�صات
معقدة وباهظة الثمن وغري متاحة للجميع.

تسخين البيض المسلوق بالميكروويف
قد يؤدي النفجاره
ح��ذرت درا�سة بريطانية جديدة من خطورة
ت�سخني البي�ض امل�سلوق يف املايكروويف» ،و�أفادت
الدرا�سة العلمية �أن البي�ض امل�سلوق املعاد ت�سخينه
يف املايكرويف ميكن �أن ينفجر بعنف حتى يدمر
ال�سمع.
ومت التو�صل �إىل هذا االكت�شاف عندما ُطلب
من باحثني ومتخ�ص�صني �أن يقدموا �شهادتهم
كخرباء بعد �إجراء معاينة وجتارب حول �أ�سباب
تعر�ض زبون �أحد املطاعم لأ�ضرار ،ب�سبب بي�ضة
م�سلوقة انفجرت يف فمه ح�سب زعمه.
وترجع تفا�صيل الواقعة �إىل يوم كان زبون �أحد
املطاعم يتنال طعام الإفطار وانفجرت بي�ضة
م�سلوقة يف فمه ،وك��ان طباخ املطعم ق��د قام
ب�إعادة ت�سخني البي�ض امل�سلوق يف مايكروويف،
وتعر�ض الزبون حلروق ورمبا �ضرر يف ال�سمع.
وقد مت ت�سوية الق�ضية خارج املحكمة ،ولكن
حلني مت التو�صل �إىل الت�سوية مت غلي  100بي�ضة
يف املايكروويف ملعرفة ما ال�ضرر الذي ميكن �أن
يت�سبب فيه �إع��ادة ت�سخني البي�ض امل�سلوق يف
املايكروويف.
ووج��د اخل�براء �أن االنفجار ميكن �أن يكون
له دوي �صوت عال مياثل نف�س ال��دوي ال�صادر
عن �صوت حمرك طائرة نفاثة ،تبعد م�سافة 30
م�تراً ،و�أن ال�سبب رمبا يرجع �إىل تخطي املاء
ملرحلة الغليان بداخل ق�شرة البي�ض املقلي.
و�إثر ذلك قام كل من د� .أنتوين نا�ش ود .لورين
فون بلون ،مهند�سي �صوت من �شركة ت�شارلز.
�سالرت �أ�سو�شيت�س ،ومقرها �سان فران�سي�سكو،
بتجارب لدرا�سة �آلية انفجار البي�ض لتقدمي
�شهادتهما كخرباء يف واقعة املطعم.
وي��ق��ول دك��ت��ور ن��ا���ش« :كنا نحتاج �إىل قيا�س

�ضغوط ال�صوت الق�صوى من البي�ض املنفجر
حتى نتمكن من مقارنتها مبعايري دوي ال�صوت،
الذي يت�سبب يف خماطر �ضرر �سمعي».
واكت�شف الباحثون �أنه على بعد � 30سم ،تكون
م�ستويات �ضغط ال�صوت يف ال��ذروة من البي�ض
املعاد ت�سخينه يف امليكروويف حيث تغطي نطاقاً
وا�سعاً من � 86إىل  133دي�سيبل ،وحدة قيا�س
ال�صوت.
و�أو�ضح دكتور نا�ش يف مو�ضوع مت ن�شره مبوقع
« :»Live Scienceيعادل ذلك ال�صوت تقريباً
نف�س �صوت دراج��ة نارية على بعد � 9أمتار �أو
�صوت حمرك طائرة نفاثة على بعد  30مرتًا،
على التوايل.
وتو�صل دك��ت��ور نا�ش ودك��ت��ور ف��ون بلون �إىل

النتائج املذكورة بعد اتباع نهج علمي ،ا�شتمل على
�ضبط عدد من املتغريات الهامة مثل م�ستويات
ال�صوت �أو درجات احلرارة الداخلية ونوع وحجم
البي�ض ،ويعتقد الباحثان �أن مكون الربوتني يف
�صفار البي�ض يحا�صر جيوباً �صغرية من املاء
داخل �صفار البي�ض ،وبالتايل تزداد درجة حرارة
اجليوب مبا يفوق درجة حرارة الغليان اال�سمي
ملاء ال�صنبور العادي.
وع��ن��دم��ا ي��ت��م اخ��ت�راق ت��ل��ك اجل��ي��وب بالغة
ال�سخونة� ،أو �إذا ح��اول �أي �شخ�ص �أن يق�ضم
�صفار البي�ض ،تندفع كل جيوب املاء الذي يغلي �أو
تزيد درجة حرارته عن درجة الغليان يف �سل�سلة
من ردود الفعل العنيفة ،التي ت�ؤدي �إىل ظاهرة
ت�شبه االنفجار.

«الواي فاي» والهواتف النقالة تزيد خطر
التعرض لإلجهاض
ك�شفت �أب��ح��اث ج��دي��دة� ،أن «ال����واي ف��اي»
وال��ه��وات��ف النقالة تزيد خطر تعر�ض الن�ساء
للإجها�ض بن�سبة  % 50تقريباً ،بح�سب ما
ن�شرته «ديلي ميل».
وتو�صل العلماء خالل الدرا�سات ال�سابقة عن
الإ�شعاع غري امل�ؤين يف املجال املغناطي�سي �إىل �أن
الإ�شعاع ي�سبب �ضغطاً على اجل�سم ،مما ي�ؤدي
�إىل �ضرر جيني قد ي�سبب الإجها�ض ،و�أو�صت
منظمة ال�صحة العاملية بدرا�سة �إ�شعاع املجال
املغناطي�سي ملعرفة مدى ت�أثريه على احلمل.
وق���ام ب��اح��ث��ون م��ن ق�سم �أب��ح��اث «Kaiser
 »Permanenteيف �أوكالند بوالية كاليفورنيا،
بتحليل بيانات  913ام��ر�أة يف مراحل خمتلفة
من احلمل ،وكان من بني امل�شاركني يف الدرا�سة
من عانني من الإجها�ض �سابقا ملرة واحدة على
الأقل.
ومت قيا�س التعر�ض لإ�شعاع املجال املغناطي�سي
ل����دى ج��م��ي��ع امل�����ش��ارك��ات ب��ا���س��ت��خ��دام ع����دّ اد
« »EMDEX Liteمل��دة � 24ساعة ،ومت تتبع

يف الع�صر القدمي كان الأطباء ي�ستخدمون حا�سة ال�شم
يف ت�شخي�ص الأمرا�ض ،وهي طريقة �سهلة وب�سيطة وغري
مكلفة ،وحدي ًثا حت��اول بع�ض كليات الطب �إع��ادة هذه
التقنية ،فقد �أ�شارت درا�سة احلديثة �أنه ميكن ا�ستخدام
الكالب البولي�سية التي تتمتع بحا�سة �شم فريدة من نوعها
للتعامل مع ديناميكيات الهواء ،كما �أفادت درا�سات بقدرة
الكالب على ت�شخي�ص �سرطان الربو�ستاتا بدقة فائقة.
وي�أمل القائمون على هذه الدرا�سة باعتمادها كبديل
عن الطرق التقليدية لت�شخي�ص ال�سرطان� ،أي�ضاً �أثبتت
درا�سة �أخرى قدرة الكالب على اكت�شاف �سرطان الرئة يف
مراحله املبكرة والتمييز بينه وبني �أمرا�ض الرئة الأخرى.
�أي�ضاً �أك��دت العديد من ال��درا���س��ات احلديثة قدرة
الكالب على ت�شخي�ص �سرطانات الثدي والقولون واملثانة
واملبي�ض .كما تتمتع الكالب بالقدرة على التنب�ؤ بنوبات
ال�صرع واال�ضطرابات الهرمونية و�أمرا�ض القلب ،حيث

النتائج ط��وال ف�ترة حملهن ،ووج���دت النتائج
�أن التعر�ض للإ�شعاع ال�شديد يزيد من خطر
الإجها�ض بن�سبة ت�صل �إىل  % 48باملقارنة مع
الن�ساء اللواتي تعر�ضن مل�ستوى �إ�شعاعات �أدنى.
وقال امل�ؤلف الرئي�سي الدكتور دي-ك��ون يل:

�إن الأمرا�ض ينتج عنها بروتينات ومواد
ع�ضوية ذات رائحة مميزة ميكن للكالب
التعرف عليها بحا�سة ال�شم.
وعلى الرغم من �أن ه��ذه الدرا�سات
مثرية لالهتمام �إال �أنها حتتاج لدرا�سات
�أع��م��ق ،وق��د ت��ك��ون ط��ف��رة يف ت�شخي�ص
وعالج الأمرا�ض ال�سرطانية يف مراحلها
الأوىل.
وحيث �إنه من ال�صعب للغاية ا�ستخدام
الكالب يف العيادات ،لذا يحاول العلماء
ت��ط��وي��ر «�أن����ف ا���ص��ط��ن��اع��ي �إل���ك�ت�روين»
لقيا�س اجلزيئات املنتجة للرائحة وميكن
اال�ستفادة منه للك�شف املبكر عن ال�سرطان وعالجه يف
مراحله املبكرة.
وبا�ستخدام هذه التقنية ي�ستطيع العلماء م�ضاهاة

«توفر لنا هذه الدرا�سة �أدلة على �أن تعر�ض الب�شر
لإ�شعاع املجال املغناطي�سي غري امل�ؤين ميكن �أن
يكون له �آثار بيولوجية �سلبية على ال�صحة».

عملية ال�شم الن�شط التي تقوم بها الكالب
البولي�سية با�ستخدام تكنولوجيا الذكاء
اال�صطناعي وتطوير «�أن���ف �إل��ك�تروين»
ي��ع��م��ل م��ن خ�ل�ال حت��ري��ك ال���ه���واء عرب
جمرى ا�صطناعي وقيا�س الطيف اللوين
للجزيئات املنتجة للرائحة يف الزفري.
وميكن للأنف الإلكرتوين التعرف على
الروائح للك�شف عن املتفجرات واملخدرات
وامليكروبات واخلاليا ال�سرطانية .كما
ميكن تدعيم املناظري اجلراحية بالأنف
الإل��ك�تروين لت�شخي�ص ال�سرطان فقد
�أظهرت الدرا�سات الأولية ا�ستخدام هذه
املنظومة يف ت�شخي�ص ال�سرطان ب�سرعة فائقة.
�أ .د .جمال الدين �إبراهيم هري�سه
كلية ال�صيدلة
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د .شقير :مبنى الكلية الجديد إضافة نوعية وللسياحة في المملكة
مستقبل زاهر
حاوره :عبداهلل حممد املزروع
�أجم���د ���ص��ال��ح ���ش��ق�ير� ،أردين
اجلن�سية ،حما�ضر بكلية ال�سياحة
والآث����ار وم�ساعد امل�شرف على
كر�سي الأمري �سلطان بن �سلمان
لتطوير الكوادر الوطنية ،حا�صل

على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال بجامعة �أليغار الهندية،
ويح�ضر لدرجة الدكتوراه ،يحدثنا
يف هذا اللقاء عن ق�صة ان�ضمامه
�إىل جامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وعن

 ب��داي��ة ح��دث�ن��ا ع��ن م ��ؤه�لات��ك العلمية وخ�برات��كالأكادميية؟
�أجم��د �صالح �شقري ،ماج�ستري يف �إدارة الأعمال
تخ�ص�ص ت�سويق �سياحي ،و�أح�ضر للدكتوراه ،و�أعمل
حما�ض ًرا يف ق�سم الإدارة ال�سياحية والفندقية بكلية
ال�سياحة والآثار جامعة امللك �سعود ،منذ ثمان �سنوات.
 ك�ي��ف ت�صف ل�ن��ا ق�صة ان�ضمامك جل��ام�ع��ة امللك�سعود؟
كانت لدي رغبة منذ �سنوات باالن�ضمام للجامعة،
و�أتت الفر�صة �أيام �إن�شاء كلية ال�سياحة والآث��ار ،وكان
العميد الدكتور �سعيد ال�سعيد ،و�أي�ضاً �أيام �إن�شاء كر�سي
الأمري �سلطان بن �سلمان لتطوير الكوادر الوطنية ،ومت
ا�ستقطابي لأجل العمل كع�ضو هيئة تدري�س وال�ستالم
من�صب م�ساعد امل�شرف على كر�سي الأمري �سلطان بن
�سلمان.
 -كيف وج��دت اجلامعة م��ن ناحية البنية التحتية

م�ستقبل الكلية يف ظل االهتمام
احلكومي بقطاع ال�سياحة ،ويقدم
بع�ض االق�ت�راح���ات يف اجل��ان��ب
ال�سياحي واال�ستثماري التي يرى
�أنه يجب العمل عليها..

واخلدمات؟
يف احلقيقة جامعة امللك �سعود تتميز باكتمال البنية
التحتية وتوفر جميع اخلدمات الأكادميية والبحثية
والتعليمية وكذلك برامج خدمة املجتمع ،وال ينق�صها
�شيء ،ودائماً ما ت�سعى للتطوير والتجديد ،و�أكرب مثال
هو االنتهاء حالياً من بناء كلية ال�سياحة واالثار.
 ما الفرق بني الطالب ال�سعودي وغ�يره من وجهةنظرك؟
الطالب ال�سعودي جمتهد ومثابر ،لكن يوجد بع�ض
الطالب غري مبالني بالدرا�سة واالجتهاد ،و�أنا هنا ال
�أعمم ،ولكن ب�شكل عام �أرى �أن الطالب ال�سعودي جمتهد
ولديه هدف وهذا املهم.
 كيف جتد م�ستقبل كلية ال�سياحة والآث��ار يف ظلً
حاليا بقطاع ال�سياحة؟
االهتمام احلكومي
لقد �أمتت كلية ال�سياحة واالثار حتى الآن � 10سنوات
تقريباً منذ �إن�شائها ،و�أرى �أن ال�سياحة لها م�ستقبل
زاهر جداً ،وقد تكون هي الرافد االقت�صادي الرئي�سي

أوقاف الجامعة بما تضمه من فنادق ومطاعم
ومرافق ..بيئة مناسبة لتدريب الطالب
يف كثري م��ن ال���دول ،واململكة اجتهت مبنهجية منذ
�أك�ثر من � 10سنوات نحو تنويع م�صادر الدخل ومن
�ضمنها ال�سياحة ،وكلنا نعرف �أن اململكة من �أكرث الدول
ا�ستقطابا لل�سياحة الدينية ،وغريها من �أنواع ال�سياحية
التي ازدهرت يف الآونة الأخرية ،منها �سياحة الغو�ص
وال�سفاري وغريها من الأمناط ،والدولة حالياً ،رعاها
اهلل ،تعمل على تطوير وت�أهيل الكوادر املدربة للعمل يف
هذا املجال.
 هل لديك اق�تراح��ات للجامعة �أو لكلية ال�سياحةوالآثار؟
كنا نعاين �سابقا� ،أننا نعمل يف كلية الآداب ومن
م�شكلة تدريب الطالب ،والآن وهلل احلمد اكتمل بناء
كلية ال�سياحة والآثار يف املبنى اجلديد ،و�سيكون هناك
�إ�شراف �أكرث دقة و�سهولة حيث �ستكون هناك �أوقاف
اجلامعة التي ت�ضم فنادق ومطاعم ي�سهل على الطالب
التدريب فيها ،واقرتاحي �أن يتم تكثيف عن�صر التدريب
يف الكلية ،لأن تخ�ص�صنا هو تخ�ص�ص عملي اكرث مما
هو نظري.

مواقف الجامعة بين زحام مزمن وحلول عشوائية
رحيلي� :أعاين ب�شكل يومي من ندرة الأماكن
ال�شاغرة ما يت�سبب يف ت�أخري عن املحا�رضات

تقرير� :أحمد العمر
ي� �ع ��اين ك �ث�ي�ر م ��ن زوار وط� �ل��اب وح� �ت ��ى م�ن���س��وب��ي
اجل��ام�ع��ة م��ن ��ش��ح امل��واق��ف امل �ت��وف��رة ل�ه��م ,مم��ا ي ��ؤدي
�إىل الت�سبب يف العديد م��ن امل�شاكل وامل�صاعب لهم,
ب��داي��ة م��ن ال�ت��أخ��ر ع��ن املحا�ضرات بالن�سبة للطالب
�إىل الت�أخر ال��ذي ي�شغل املوظفني ع��ن الو�صول �إىل
مكاتبهم و�أداء �أعمالهم يف الوقت املنا�سب ،ويف هذا
التقرير ن�ستعر�ض بع�ض امل�صاعب التي يتعر�ض لها
ط�لاب اجل��ام�ع��ة ,م��ن ناحية االزدح� ��ام ال�شديد وقلة
امل�ساحات املخ�ص�صة لهم لإيقاف �سياراتهم يف مواقع
قريبة من كلياتهم..
امتالء مواقف الآداب والرتبية
طالب كلية الآداب والرتبية يعانون منذ بدايات
اليوم اجلامعي يف حوايل ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
�صباحا بامتالء مبنى املواقف املوحد واملخ�ص�ص لهم

بال�سيارات ,ال بل حتى مداخل مبنى املواقف.
حواجز منف�صلة
كما مت و�ضع ح��واج��ز منف�صلة على امل��م��رات يف
الق�سم ال�شمايل من املبنى وبال �أي تو�ضيح �أو تف�سري
لهذه اخلطوة الغريبة ،وف�صول معاناة طالب اجلامعة
ال تقف عند هذا احلد بل �إن طالب كلية العلوم وكلية
الهند�سة وكلية الزراعة وكلية �إدارة الأعمال وكلية
البدنية وكلية احلا�سب وكلية العمارة والتخطيط
ي�شرتكون يف خمطط واحد للمواقف!
ت�أخر عن املحا�ضرات
ول��ل��ح��دي��ث معنا �أك�ث�ر ح���ول ه���ذه الق�ضية التي
ت�شغل �أذهان طالب اجلامعة ا�ست�ضفنا بع�ض طالب
اجلامعة ال�ستطالع �آرائهم حول معاناتهم واحللول
التي يقرتحونها لإنهاء هذه الأزمة ،والبداية كانت مع

هادي� :أزمة ميكن حلها بطريقة �سهلة تتمثل يف
بوابات �إلكرتونية وتذاكر مو�سمية

عبداهلل الرحيلي من طالب كلية الآداب ال��ذي قام
ب�إي�صال معاناته حيث قال� :أعاين ب�شكل �شبه يومي من
�شح وندرة املواقف ال�شاغرة �صباحا ,وهو الأمر الذي
ي�ساهم يف ت�أخري عن املحا�ضرة حوايل � 10إىل 15
دقيقة تقري ًبا ,وبالأخ�ص ما بني ال�ساعة � 8إىل ال�ساعة
� 10صباحا ,و�أي�ضا يف ال�ساعة  1:00ظهرا بعد عودة
الطالب من املطاعم وانتهاء وقت الراحة.
�ساحة كبرية
وعندما �س�ألناه عن احللول التي يطرحها حلل هذه
الق�ضية �أج��اب� :أق�ترح �أن تكون املواقف يف �ساحة
ك��ب�يرة وتخ�ص�ص لكافة من�ش�آت اجلامعة «ط�لاب
وموظفني ومن�سوبني وزوار» ويكون لها تذاكر حمددة
باملدة التي �سيق�ضيها يف داخل اجلامعة وعدد �ساعات
دوام���ه ,ويتم احت�ساب كل �ساعة مببلغ معني ,و�إذا
خرجت قبل انتهاء عدد ال�ساعات يتبقى لك ر�صيد يف

تذكرة املواقف من عدد ال�ساعات املتبقية يف التذكرة
ب�شكل تراكمي ،ومن ثم يتم تخ�صي�ص حافالت للنقل
الرتددي وعدد معني من البا�صات خم�ص�صة لكل مبنى
على حدة ,وتكون متوقفة ب�شكل م�ستمر بجانب هذه
ال�ساحة.
تذاكر مو�سمية بر�سوم
بعدها توجهنا بال�س�ؤال لهادي �شراحيلي للتعليق على
هذه امل�س�ألة ف�أجاب :يف احلقيقة �أرى �أن �أزمة مواقف
اجلامعة ميكن حلها بطريقة �سهلة ومب�سطة تتمثل
يف و�ضع بوابات �إلكرتونية على م�ستوى كافة مواقف
اجلامعة ويتم بيع تذاكر مو�سمية للطالب وتتيح هذه
التذاكر للطالب الدخول �إىل مواقف من�سوبي اجلامعة
بعدد م��رات مقيد يف احل���االت ال�����ض��روري��ة ،ويقوم
الطالب بتمريرها على لوحة �أو �شا�شة البوابة الذكية
كي تفتح له البوابات ،وه��ذه التذاكر قابلة للنفاد,
و�ستوفر مردوداً مادياً كبرياً للجامعة.
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طورها باحثون بجامعتني بريطانيتني

تقنية ثورية تتيح التصوير داخل القلب
ط����ور ب���اح���ث���ون م���ن ك��ل��ي��ة ل��ن��دن
اجل��ام��ع��ي��ة وج��ام��ع��ة ك���وي���ن م���اري
اللندنية جهاز ت�صوير جديداً يتيح
ل��ل��ج��راح�ين ر�ؤي����ة ت��ف��ا���ص��ي��ل القلب
الداخلية باال�ستعانة بعملية قليلة
الب�ضع ،ويعتمد اجلراحون حتى اليوم
على م�سابري الأم��واج فوق ال�صوتية
اخلارجية ،بالإ�ضافة للت�صوير قبل
العملية لأخ��ذ ���ص��ورة ع��ن الأن�سجة
ال��داخ��ل��ي��ة ال���رخ���وة� ،إال �أن اجل��ه��از
اجلديد يتيح للجراحني ر�ؤية الأن�سجة
الداخلية ،ما ي�سهل عمليات القلب
ويقلل خطورتها.
�إبرة ب�صرية
عكف فريق م��ؤل��ف م��ن جراحني
ومهند�سني وعلماء فيزيائيني وعلماء
يف كيمياء امل���واد على تطوير �أداة
مكونة من �إبرة ب�صرية تعتمد يف عملها
على الأمواج فوق ال�صوتية وتعمل مع
الأجهزة املتوفرة حال ًيا والتي ت�ستخدم
ملرة واح��دة ،وب��د�أ الفريق يف الت�أكد
من ح�سا�سية الأداة الكافية لت�صوير
�أعماق �أن�سجة ثخانتها �سنتيمرتات
�أثناء حتريكها داخ��ل اجل�سم ،وجنح
يف اختبارها على احليوانات.
ت�صوير فوري
و�أو�ضح الدكتور «مالكوم فنالي»
ال���ك���ات���ب امل�������ش���ارك يف ال���درا����س���ة
وا�ست�شاري القلب يف جامعة كوين

ماري اللندنية ومركز بارت�س للقلب،
�أن الأداة «�ست�سهم يف م�ساعدة
اجلراحني على ا�ستهداف الأن�سجة
ال��دق��ي��ق��ة ال���ت���ي ي�����ص��ع��ب ر�ؤي��ت��ه��ا
وت�صويرها ،لكن �إهمالها يهدد �صحة
املري�ض» .و�أ�ضاف« :بات لدينا �أداة
ت�صوير ف��وري تتيح لنا التمييز بني
الأن�سجة على �أع��م��اق متفاوتة ،ما
ي�ساعدنا على جتنب املخاطر الكبرية
املرافقة لهذه العمليات».
وا���س��ت��ط��رد ق���ائ� ً
ل�ا�« :ستنخف�ض
خم����اط����ر ح�������دوث االخ���ت�ل�اط���ات
احلا�صلة نتيجة املعاجلات التقليدية
مثل عمليات اال�ستئ�صال يف القلب،
و�صممت هذه التقنية لتتوافق كل ًيا مع
ُ
�أجهزة الرنني املغناطي�سي وو�سائل
الت�صوير الأخرى ،ما يتيح ا�ستخدامها

كدليل عند �إدخال الإبرة فوق اجلافية
بالإ�ضافة جلراحات الدماغ والأجنة».
نب�ضات فوق �صوتية
ترتكب الأداة من �أل��ي��اف ب�صرية
خ�صي�صا
م�صغرة �ضمن �إبرة م�صنعة
ً
لها ،وهي تر�سل نب�ضات �ضوء ق�صرية
عند �إدخالها يف اجل�سم لتتولد عنها
نب�ضات ف��وق �صوتية ،ث��م يكت�شف
ح�سا�س انعكا�سات الأداة النب�ضات
ف���وق ال�����ص��وت��ي��ة ع��ل��ى ل��ي��ف ب�صري
�آخ��ر عند ا�صطدام ال�ضوء ب�أن�سجة
اجل�سم ال��داخ��ل��ي��ة ،فتنتج ت�صوي ًرا
فور ًيا بالأمواج فوق ال�صوتيةُ ،
وط ِّور
احل�سا�س باال�ستعانة بدرا�سة �أخرى
منف�صلة قدمتها كلية لندن اجلامعية
بقيادة الدكتور «جيم�س جوجينهامي»
الباحث امل�ساعد يف ق�سم الفيزياء

الطبية والهند�سة احليوية الطبية يف
كلية لندن اجلامعية.
�صور دقيقة
وقال الدكتور «ريت�شارد كول�شي�سرت»
الكاتب امل�ساعد يف الدرا�سة والزميل
ال��ب��اح��ث امل�����س��اع��د يف ك��ل��ي��ة ل��ن��دن
اجلامعية« :حت��دث العملية ب�سرعة
فائقة لتنتج ���ص��ورة ف��وري��ة ومميزة
للأن�سجة الرخوة ،وهي تزود الأطباء
ب�صورة حية دقتها  64ميكرو ًنا� ،أي
ما يعادل حجم ت�سع كريات دم حمراء
فقط ،وت�سهل ح�سا�سيتها املذهلة
على الأط��ب��اء التفريق بني الأن�سجة
الرخوة».
تطور تقني
وي�سعى الفريق املطور لإبرة الأمواج
ف��وق ال�صوتية �إىل حت�سني تقنيتها
ال�ستخدامها �سرير ًيا على الب�شر،
و�إن �أثبتت فعاليتها و�أع��ط��ت نتائج
مقنع ًة ،فقد ت�صبح �إح��دى الأدوات
الرئي�سة التي ي�ستعني بها اجلراحون
حول العامل �أثناء اجلراحات القلبية،
مثل التقنية ال��رائ��دة ح��دي� ًث��ا التي
طورها الدكتور ديفيد وود« :عملية
وود ال�ستبدال �صمام الأب��ه��ر» التي
تُ�سمى مقاربة �3إم ،وه��ي متعددة
التخ�ص�صات ومتعددة الطرائق وقليلة
الب�ضع ،وت�ستغرق  45دقيقة ،ويتعافى
املري�ض بعدها خالل �أيام معدودة.

فقدان السمع يزيد احتمال اإلصابة
بالخرف

ك�شفت درا�سة حديثة� ،أن كبار ال�سن الذين يعانون فقدان ال�سمع ،قد
يكونون �أكرث عر�ضة للإ�صابة بتدهور الوظائف العقلية والإدراكية مقارنة
بنظرائهم الذين ال يعانون مثل هذه امل�شكلة.
ودر�س الباحثون بيانات من  36بحثاً �سابقاً ،وبلغ عدد امل�شاركني 20264
�شخ�صاً خ�ضعوا لتقييم عمليات الإدراك والختبارات ال�سمع ،ووجدت
الدرا�سة� ،أن من يعانون فقدان ال�سمع املرتبط بتقدم العمر� ،أكرث عر�ضة
مبقدار املثلني ل�ضعف الإدراك و�أكرث عر�ضة مبقدار  2.4مرة للإ�صابة
باخلرف .و�أو�ضح ديفيد الوري ،كبري الباحثني يف الدرا�سة والباحث يف
كلية الطب بجامعة دبلن« :تقدم النتائج دلي ً
ال �إ�ضافياً على �أن فقدان ال�سمع
قد يكون عام ً
ال يهدد برتاجع و�ضعف الإدراك ويزيد خماطر الإ�صابة
باخلرف» .وتظهر �إح�صاءات معاهد ال�صحة الوطنية الأمريكية� ،أن واحدًا
تقري ًبا من كل  3بالغني ترتاوح �أعمارهم بني  65و 74يعانون فقدان ال�سمع
و�أن ن�صف من تزيد �أعمارهم عن  75تقري ًبا يواجهون �صعوبة يف ال�سمع.
و�أ�ضاف الوري« :يرجع احتمال �أن يت�سبب تراجع ال�سمع يف �ضعف
الإدراك �إىل احلاجة ال�ستهالك طاقة عقلية �أكرب لفهم الكالم ،مما يرتك
م�صادر �أقل للقيام بعمليات الإدراك الأخرى مثل الذاكرة».
و�أ�شار �إىل �أن «الدرا�سة ت�ؤكد � ً
أي�ضا احتمال وجود ارتباط بني عوامل مثل
االكتئاب والوحدة وزيادة خطر الإ�صابة باخلرف».

ي�سهم يف تطوير الهند�سة الكمومية

باحثو «لندن كوليدج» يحسمون
حقيقة الصفر المطلق رياضيًا

�أطلق عليه م�سمى «من�-أيون �سكيت�شينج»

برنامج جديد للتحقق من الهوية عبر
الحمض النووي

طور فريق باحثني من جامعة كولومبيا يف
الواليات املتحدة الأمريكية «ومركز نيويورك
برناجما جديدًا ي�ساعد على التحقق
للجينوم»
ً
م��ن الهوية خ�لال وق��ت ق�صري وب��دق��ة عالية
با�ستخدام احلم�ض النووي «دي �إن �إيه» وت�شمل
الطريقة ا�ستخدام اجلهاز «من�-أيون» ال�صغري
لإج��راء ت�سل�سل احلم�ض ال��ن��ووي ،وه��و جهاز
بحجم بطاقة بنك ميكنه فح�ص ت�سل�سل لنحو
 10جيجابايت �إىل  20جيجابايت من البيانات،
بالإ�ضافة �إىل اال�ستعانة بالتقنيات املتوفرة
جتار ًيا عرب املوقعني � 23أند مي وAncestry.
.com
وقال «يانيف �إيرلي�ش» كاتب الدرا�سة الرئي�س
وبروفي�سور علوم احلا�سوب يف جامعة كولومبيا
والع�ضو يف مركز نيويورك للجينوم �إىل جانب
ع�ضويته يف معهد كولومبيا لعلوم البيانات:
«تفتح طرائقنا �سبلاً جديدة لت�سخري التقنيات
املتاحة يف نفع املجتمع» .ونُ�شر هذا البحث يف
الإ�صدارة الأخرية من دروية �إي اليف.
متكن الباحثون يف العملية امل�ؤلفة من خطوتني
من �أخد متغريات فردية «نيوكليوتيدات نادرة»
من حم�ض ن��ووي «دي �إن �إي��ه» ج��رى حتديد
ت�سل�سله بجهاز من�-أيون ،ثم تطبيق خوارزمية
احتمال تُ�سمى «اخلوارزمية البايزية» ملقارنة
كل جمموعة نادرة من املتغريات مع املتغريات
املتوافقة يف ملفات التعريف الوراثية يف قاعدة

البيانات� ،إذ تزداد احتمالية حتقيق التوافق مع
كل �إ�شارة مرجعية ،ما يُ�ضيق البحث ،و�أظهرت
االخ��ت��ب��ارات ق���درة النظام على التحقق من
التوافق بني � 60إىل � 300إ�شارة مرجعية خالل
دقائق معدودة فقط.
ي�شبه الفريقان تقنيتهما التي �أطلقا عليها
ا�سم «م��ن�-أي��ون �سكيت�شينج» بقدرة الأدمغة
الب�شرية على التعرف على ال�صور من �أمناط
جمردة ،وتُ�ش ّبه «�صويف زايجر» كاتبة الدرا�سة
الرئي�سة وباحثة ال��دك��ت��وراه يف كورنيل تك،
التقنية بعملية ت�صميم طائر من �صفات قليلة
له مر�سومة على لوحة ببيكا�سو.
وقال فريق البحث �إن التقنية اجلديدة لها
تطبيقات عديدة حمتملة� ،أحدها ت�سهيل عملية
ال��ت��ع��رف على �ضحايا ال��ك��وارث مثل حتطم
ال��ط��ائ��رات وال����زالزل ،و�أو���ض��ح نائب الرئي�س
«ريت�شارد با�سد» اخلبري املتمر�س يف التعرف
على �ضحايا ال��ك��وارث �أن ا�ستخدام احلم�ض
النووي «دي �إن �إيه» مكلف وي�ستغرق وقتًا �أكرث
م��ن الطرائق الأخ���رى ،مثل فح�ص �سجالت
الأ���س��ن��ان وال�سجالت الطبية ،وق��د يخف�ض
اجلهاز والتقنية اجل��دي��دان التكلفة ويقلالن
الوقت املطلوب للو�صول �إىل الهوية ال�صحيحة.
وت�ساعد التقنية يف تقليل الأم��وال املهدرة
والوقت ال�ضائع يف �أبحاث ال�سرطان� ،إذ كتب
«جون لور�ش» مدير معهد العلوم الطبية العامة

الوطني يف تقرير له عام  2014يُظهر فيه �أن
�أخطاء التعرف على الأ�شخا�ص وتلوث مزارع
اخلاليا يف الأبحاث الطبية ي�ؤدي �إىل هدر �أكرث
من  9مليارات دوالر �أمريكي يف متويل �أبحاث
طبية ال ميكن �إعادة �إجرائها.
كما تتيح التقنية اجلديدة للمختربات التحقق
من مزارع اخلاليا ب�سهولة وبتكلفة منخف�ضة
ن�سب ًيا ،ما ي ��ؤدي �إىل ت�سريع عجلة الأبحاث
وت��وزي��ع �أف�ضل ل�ل�أم��وال ،الأم��ر ال��ذي �سيقود
�إىل ابتكارات �أف�ضل و�أك�ثر توات ًرا ،و�صرحت
«بيفيل �ساجنانا» ع�ضو مركز نيويورك للجينوم
والأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الأحياء يف جامعة
نيويورك قائل ًة�« :ستنت�شر التقنية يف جميع
املختربات عندما ي�صبح �سعرها منا�س ًبا».
وميكن للقدرة على التحقق ال�سريع والي�سر
م��ن احل��م�����ض ال��ن��ووي «دي �إن �إي����ه» بتكلفة
منخف�ضة �أن تلعب دو ًرا مه ًما يف قلب املوازين،
�إذ ت�ساعد �إمكانية التعرف على اجلثث بعد
حدوث امل�آ�سي العائالت والأ�صدقاء للح�صول
على اخلرب اليقني ،وقد ي�سهم التخل�ص من هدر
امل�صادر يف ت�سريع وترية االكت�شافات املنقذة
ل��ل��أرواح .وميكن حتميل الربنامج م��ن موقع
 Github.comبعد احل�صول على رخ�صة
عمومية عامة من مركز اجلينوم ،لتتمكن من
تغيري العامل من خمتربك.

ت�ساعد قوانني الديناميكا احلرارية ،التي تعد ذاتها ركناً �أ�سا�سياً من
�أركان الفيزياء احلديثة ،يف تف�سري الفيزياء الكمومية �ضمن �شروط خا�صة
ويف ظروف معينة ،وقد حافظت هذه القوانني على �صحتها دون �أي تغيري
تقريباً ،با�ستثناء القانون الثالث.
طور الكيميائي فالرت نرين�ست هذا القانون بني عامي  1906و،1912
�إال �أن العلماء �شككوا ب�صحته مراراً .يقول القانون�« :إن الق�صور احلراري
لأي مادة نقية يف نظام ترموديناميكي متوازن يقرتب من ال�صفر مع اقرتاب
درجة احلرارة من ال�صفر املطلق� ،أو �إن درجة حرارة مادة نقية يف نظام
ترموديناميكي متوازن تقرتب من ال�صفر املطلق مع اق�تراب ق�صورها
احلراري من ال�صفر» .ون�شر باحثون من كلية لندن اجلامعية ورقة علمية يف
دورية نيت�شور كوميونيكي�شينز العلمية تثبت �أن الو�صول �إىل ال�صفر املطلق
م�ستحيل عملياً عرب عدد منتهي من اخلطوات يف نظام ترموديناميكي
ال ي�صل فيه الق�صور احلراري �إىل ال�صفر .وقال لوي�س ما�ساني�س� ،أحد
�أع�ضاء فريق البحث العلمي تعليقاً على ذلك�« :أظهرت �أبحاثنا �أنه من
امل�ستحيل تربيد نظام ترموديناميكي معني �إىل ال�صفر املطلق ،با�ستخدام
م�صادر متناهية ،ثم تو�صلنا لال�ستنتاج ب�أن تربيد نظام ترموديناميكي �إىل
ال�صفر املطلق �أمر م�ستحيل خالل زمن منتهي ،وبذلك �أن�ش�أنا عالقة بني
الزمن و�أخف�ض درجة حرارة ممكنة ،ويدعى ذلك ب�سرعة التربيد».
وي�أمل هذا الفريق ،مثل غريه من العلماء� ،أن مينح هذا البحث العلمي
القانون الثالث للرتموديناميك م�صداقية �أك�بر ،وي��رون �أن لهذا التقدم
تداعيات مذهلة ،ففهم التربيد ،وفهم املعدل الذي يتم به يفيد م�ستقب ً
ال
يف الأبحاث املتعلقة باحلوا�سيب الكمومية .يذكر �أن احلو�سبة الكمومية
ريا خالل الأعوام القريبة املا�ضية� ،إىل درجة �أن بع�ض ال�شركات،
تطورت كث ً
ومنها �شركة �آي بي �إم ،تطمح �إىل طرح حوا�سيب كمومية يف الأ�سواق،
وهو �أمر ر�آه كثريون �أقرب �إىل �أحالم اخليال العلمي� ،إال �أن فهم القانون
الثالث للديناميكا احلرارية ،وفهم كيفية ح�صول التربيد ،ومعدله �سيفيد يف
تطوير الأبحاث الكمومية ،خا�صة �أن فرط ارتفاع احلرارة مي ّثل �أحد �أكرب
امل�شكالت املتعلقة باحلو�سبة عند هذا امل�ستوى العايل.
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تحذير من جرائم اإلنترنت
واالختراقات في موسم األعياد

�أظهر تقرير «اقت�صادات �أمن تقنية املعلومات» الذي �أعدته كا�سرب�سكي
الب �أن ما ن�سبته  77يف املئة من ال�شركات تعر�ضت لنوع من الهجمات
الإلكرتونية خالل الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،ويزداد الو�ضع �سو ًءا
يف مو�سم الأعياد الذي ي�شهد �إقباالً وا�سعاً من املت�سوقني ال �سيما يف
�أوق��ات التخفي�ضات ،ما يجعل جمرمي الإنرتنت يطمعون يف الهجوم
على املتاجر ،م�ستغلني مكامن ال�ضعف يف �أنظمة نقاط البيع ،من خالل
اللجوء �إىل هجمات ما يُعرف بـ«احلرمان من اخلدمة» وهجمات «نقاط
البيع» ،وهما النوعان اللذان �شهدا ت�صاعداً يف الآونة الراهنة.
ويظهر البحث حدوث ارتفاع مفاجئ على مدى العام املا�ضي و�صلت
ن�سبته �إىل  16يف املئة يف هجمات احل��رم��ان من اخلدمة DDoS
والهجمات التي ت�ستغل مكامن ال�ضعف يف �أنظمة نقاط البيع .POS
وترجح هذه الأرقام �أن ي�شمل جمرمو الإنرتنت يف خمططاتهم� ،أ ّياً كانت،
ّ
ك ً
ال من هجمات  DDoSوالهجمات على مكامن ال�ضعف يف �أنظمة نقاط
البيع يف �أعمالهم الإجرامية التي ت�ستهدف متاجر التجزئة هذا املو�سم.
و�شهد العام � 2017سل�سلة من اخلروقات اخلطرة للأمن الإلكرتوين
ا�ستهدفت �أنظمة الدفع لدى �شركات وعالمات جتارية مرموقة مثل
�سل�سلة مطاعم «ت�شيبوتلي» وفنادق «حياة» ،و�سجلت كا�سرب�سكي الب
وات�ساعا جغراف ًيا يف هجمات
يف الربع الثالث من العام زيادة ملحوظة
ً
 DDoSالتي تُ�شنّ عرب ال�شبكات الروبوتية � ،Botnetإذ �شملت هذه
الهجمات �أهدافاً يف  98بلداً مقارنة مع  82بلداً يف الربع الثاين ،وفقاً
لأحدث ن�سخة من تقرير معلومات .DDoS
ويُتوقع �أن يحظى هذا الو�ضع ب�أهمية كبرية ل�شركات التجزئة والتجارة
الإلكرتونية خالل الفرتة الأعياد التي ت�شهد كثافة يف املبيعات ،حني
ت�صبح ال�شركات مط َمعاً ملجرمي الإنرتنت الذين ميكن �أن ي�شنوا هجمات
 DDoSناجحة �ضدهم للح�صول على فدية� ،أو ا�ستخدام �أنظمة نقاط
البيع كمنافذ للهجمات املوجهة� ،أو �سرقة املال وبيانات الدخول اخلا�صة
بالزبائن� ،أو ملجرد حتقيق �أهداف قائمة على التناف�س غري ال�شريف.
امل�صدرaitnews :

فيديوهات ترويجية على
«فيسبوك» مطلع 2018

قرب إطالق جاالكسي
«إس »9

ك�شف تقرير حديث ملوقع «بلومربغ»
عزم �شركة �سام�سونغ الإعالن ر�سمياً عن
هاتفها الذكي املقبل من عائلة «جاالك�سي»
يف �شهر فرباير املقبل يف خطوة غري م�سبوقة.
وبح�سب املوقع ف�إن �سام�سونغ اعتادت الإع�لان ر�سم ًيا عن �أحدث
الهواتف الفائقة من عائلة «غاالك�سي» يف �شهر مار�س �أو �أبريل يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وكانت العديد من التقارير ال�صحفية �أوردت ا�ستعداد �سام�سونغ
لطرح «�إ�س  »9قري ًبا بجانب هاتف «�إ�س  9بل�س» ،معتمدة على ت�صميم
قريب من الإ�صدار ال�سابق «�إي .»8
ومن املتوقع �أن يت�ضمن الهاتف اجلديد معاجلات جديدة �أ�سرع من
تلك املتواجدة حال ًيا يف عائلة «جاالك�سي» ،بالإ�ضافة لتطوير الكامريات
امل�صدرskynewsarabia :
�أي�ضا ،وفقاً ملوقع «ذا فريج».

تقنية

17
19

اجتاهات التكنولوجيا و�أهم التقنيات لعام 2018

تزايد استخدام الذكاء
االصطناعي والتعلم اآللي
وذكاء األعمال

ك�شفت تنب�ؤات التقنية لعام 2018م ا�ستمرار
تطبيقات الأع��م��ال يف �إن��ت��اج كميات كبرية من
البيانات ،وعلى �صعيد التجارة الإلكرتونية ،يرغب
امل�ستخدمون يف معرفة �أمناط �شراء امل�ستهلكني،
والتي من �ش�أنها رف��ع �إنتاجية الأ���س��واق ب�شكل
�أف�ضل.
كما ي�سعى م�صممو مواقع الويب فهم كيفية
انتقال ال���زوار عرب مواقعهم من �أج��ل حت�سني
معدالت التحويل ،وتريد ال�شركات حتليل بيانات
مبيعاتها لربط القيمة ال��دوالري��ة املنفقة على
الت�سويق مع نظريتها من نتاج املبيعات.
و�أ�صبحت �أن�شطة ا�ستخبارات الأعمال وحتليل
البيانات �أ�سهل يف الأداء ،مما يدفع ال�شركات �إىل
اعتمادها يف الأعمال التجارية الرئي�سية التي
تتطلب اتخاذ ق��رارات �أف�ضل و�أ���س��رع ،وتنامت
تقنيات املحادثات والدرد�شة القائمة علي الذكاء
اال�صطناعي يف قطاع خدمة العمالء والدعم.
كما �أظ��ه��رت التنب�ؤات �أن تطبيقات الدعم
واال�ستجابة عرب املحادثات الآلية املحاكية للب�شر
 ،chatbotsعلى مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية،
كانت متيل لكونها جتربة �أك�ثر منها تطبيق مع
ن�سبة اعتماد حم���دودة ،بينما الآن �أ�صبحت
تطبيقات املحادثات الآلية �أك�ثر انت�شا ًرا حيث
�شهد النا�س فوائد تلك التجارب ،وخا�صة يف
خدمة العمالء والدعم.
كما ر���ص��دت التنب�ؤات ا�ستخدام معاجلات
اللغة الطبيعية «ال��ع��ام��ي��ة» ك�شكل ج��دي��د من
واجهة احلوا�سيب املحاكية للب�شر ،ولي�س حمبو

�أع��ل��ن��ت «ف��ي�����س��ب��وك» ع���ن ت���داب�ي�ر ج��دي��دة
ال�ستقطاب املزيد من املروجني لتحقيق املزيد
من العائدات الإعالنية ،من قبيل تو�سيع احليز
املخ�ص�ص لأ���ش��رط��ة الفيديو على �صفحات
امل�ستخدمني وجتربة مقتطفات ترويجية تبث
تلقائياً قبل �أ�شرطة الفيديو.
و�أو�ضحت املجموعة الأمريكية التي ت�ضم �أكرث
من ملياري م�ستخدم على مدونتها الر�سمية �أنها
�سوف ت�سمح بعر�ض املزيد من �أ�شرطة الفيديو
يف ن�شرة امل�ستجدات ،متا�شياً م��ع الأب��ح��اث

م�سل�سالت اخليال العلمي «�ستار تريك» وحدهم
من كانوا ينتظرون وجود هذة التقنيات ،بل �أي�ضاً
م�ستخدمي الأع��م��ال حري�صون على امتالك
�أجهزة حوا�سيب للغة الطبيعية.
وح�سب اجتاهات التكنولوجيا ف��إن كل �شيء
يتجه ن��ح��و ال��رق��م��ن��ة ،ك��ل عملية جت��اري��ة ،كل
االتقنيات ،كل ماهو متعلق باملعلومات – من
تخزين ،ونقل ،ومعاجلة ،كل �شيء يف �شكل رقمي،
والآن تعرتف الكثري من البلدان ب ��أن البيانات
ال�شخ�صية ملواطنيها ب��ح��اج��ة �إىل احل��م��اي��ة،
و�أ�صبحت تدرك �أن امل�ستخدمني عليهم اال�شرتاك
يف هذه العالقات الرقمية ،وعليهم معرفة �سبب
تقدمي بياناتهم ال�شخ�صية لعمليات املعاجلة
واال�ستهالك ومعرفة ما �سيقوم به امل�ستهلك مع
بياناتهم ،ولذا مت ت�صميم قوانني حماية البيانات
الأك�ث�ر �صرامة لت�أمني خ�صو�صية مواطنيها،
وكذلك منع �إ�ساءة ا�ستخدام البيانات والن�شاطات
الإجرامية مثل االحتيال �أو ال�سرقة.
وميثل اعتماد �أنظمة احلو�سبة ال�سحابية
توجهاً عاماً ،وقد كانت احلكومات وامل�ؤ�س�سات
الكبرية الأبط�أ يف تبني ذلك التوجة ،مف�ضلني
ا�سرتاتيجية ال�سحابة اخلا�صة /مراكز البيانات
اخلا�صة كنقطة ان��ط�لاق� .أم��ا الآن ،ف ��إن �أكرب
العوائق التي حتول دون اعتمادها على ال�سحابة
هي –خماطر الأمن وخ�صو�صية البيانات – وقد
و�ضعت عمليات و�آليات للتخفيف منها.
كما ت��درك ال�شركات الآن �أن معظم �شركات
ال�سحابة ت�ستثمر بكثافة يف �أمن البنية التحتية

ال�سحابية،
و ا ملن�صا ت
و ا لتطبيقا ت
ال�����س��ح��اب��ي��ة،
وه����م ي���درك���ون
�أن الفرق الأمنية
ل�شركات ال�سحابة،
يف معظم احل��االت� ،أكرب بكثري
و�أك�ث�ر خ�برة م��ن تلك اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا ،وعموما
�أ�صبحت ال�شركات الكبرية يف نهاية املطاف
�أك�ثر تواف ًقا وثقة مع �أم��ن ال�سحابة وال�سحابة
نف�سها .وتتخذ احلكومات � ً
أي�ضا خطوات لإخراج
البيانات والتطبيقات غري احل�سا�سة للمواطنني
على ال�سحابة.
و�أم����ا بخ�صو�ص ا���س��ت��خ��دام تقنية «ال��ب��ل��وك
ت�شني» يف �أمن امل�ؤ�س�سة لإدارة الهوية ،ف�إن تقنية
«البلوك ت�شني» توفر نظاماً موزعاً و�آمناً وفريداً
من ال�سجالت ،والذي من �ش�أنه متكني احل�صول
على �آلية م�صادقة حمكمة ال�شفرة والتي متنع
امل�ستخدمني ال�ضارين من ك�سر �شفرتها ،وهذا
ريا من حيث �أمن امل�شاريع ،وخا�صة
يجعلها خيا ًرا كب ً
بالن�سبة لنظام �إدارة الو�صول �إىل الهوية ،حيث يتم
�إدارة ت�سجيالت دخول امل�ستخدم وامل�صادقة ،ويف
عام  ،2018يتوقع �أن نرى بداية اعتماد بلوك�شني
يف جماالت مثل اخلدمات امل�صرفية ،واخلدمات
املالية ،والرعاية ال�صحية .امل�صدرaitnews :

وتظهر هذه التدابري اجلديدة نية «في�سبوك»
التي يجريها امل�ستخدم �أو بح�سب املحررين
تكثيف ا�ستثماراتها يف جم��ال الفيديو الذي
والنا�شرين الذين يف�ضلهم.
واع��ت��ب��اراً م��ن ال��ع��ام ��� ،2018س��وف ت��ب��د�أ ���س��ي��زداد �أه��م��ي��ة ع��ل��ى ال�شبكة يف ال�سنوات
املقبلة ،بح�سب تقدير رئي�سها مارك
في�سبوك بتجربة مقتطفات ترويجية
زاك��رب��رغ ،وت�سعى «في�سبوك»
تُ�ش ّغل تلقائياً قبل �أ�شرطة الفيديو التي
با�ستمرار �إىل ا�ستك�شاف �سبل
�ستبث على من�صة خا�صة حتمل ا�سم
جديدة للحفاظ على عائداتها
«وات�ش» تن�شر عليها حمتويات مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة وال تزال حالياً حكراً
الإعالنية التي ت�شكل اجلزء
الأكرب من �إيراداتها.
على امل�ستخدمني يف ال��والي��ات
امل�صدرalarabiya :
املتحدة.

 3هواتف «آبل» جديدة بتصميم مماثل
لـ  iPhone Xالعام المقبل
�أ�� � �ش � ��ار امل� �ح� �ل ��ل ال �� �ص �ي �ن��ي
ال�شهري Ming-Chi Kuo
يف تقرير �أ� �ص��دره م ��ؤخ��ر ًا �إىل
توقعاته بخ�صو�ص �شركة
�آب ��ل ل�ل�ع��ام املقبل،
وم � � � � � � � ��ا مي � �ك� ��ن
�أن ت � �ع � �م� ��د
�إل � �ي� ��ه ال �� �ش��رك��ة
م ��ن � �س �ي��ا� �س��ات وم��ا
ت� ��� �ص ��دره م� ��ن �أدوات
و�أجهزة.
و�أك� � � ��د �أن ه ��وات ��ف
 iPhoneالقادمة
يف ال� �ع ��ام امل�ق�ب��ل
�� � �س� � �ت� � �ح� � �ت� � �ف � ��ظ
ب� � � �ت� � � ��� � � �ص� � � �م� � � �ي � � ��م
 ،iPhone Xكما ه��و احل��ال

الآن بحيث �سيتم االحتفاظ بال�شا�شة اخلالية
من الإطار والقطع املوجودة يف اجلزء العلوي،
وهكذا ف ��إن جميع هواتف  iPhoneالقادمة
يف ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ��س�ت�ك��ون مماثلة
ل� � �ل� � �ه � ��ات � ��ف iPhone
 ،Xوه� � � ��ذا م � ��ا ي �ع �ن��ي
�أن � � � �ه� � � ��ا � �س �ت �ت �خ �ل ��ى
ع � � ��ن م �� �س �ت �� �ش �ع��ر
ب�صمات الأ�صابع
،Touch ID
واالع �ت �م ��اد ب � ً
�دال
م � ��ن ذل � � ��ك ع �ل��ى
كامريا .TrueDepth
ويقول املحلل Ming-Chi
� Kuoأن اث �ن�ين م��ن ال �ه��وات��ف
الذكية الثالثة القادمة يف العام
املقبل �ست�ضم �شا�شات بتقنية OLED

ونف�س امل��وا��ص�ف��ات التقنية ال��راق�ي��ة ،والهاتف
الأ�صغر من بني هذين الهاتفني �سي�أتي بنف�س
ح�ج��م ال�ه��ات��ف  ،iPhone Xيف ح�ين �سي�أتي
ال �ه��ات��ف الآخ � ��ر م��ع ��ش��ا��ش��ة �أك �ب�ر ب�ح�ج��م 6.5
�إن�ش متتاز بدقة �أعلى من �شا�شة iPhone X
ً
ً
عاليا ً
جدا ي�صل
�سطوعا
احل��ايل ،فهي �ستوفر
�إىل � 500شمعة يف املرت املربع.
�أ م��ا ب�خ���ص��و ���ص ا ل�ه��ا ت��ف ا ل�ث��ا ل��ث يف ه��ذه
ا ل �ت �� �ش �ك �ي �ل��ة ،ف �ه��و � �س �ي �� �ض��م � �ش��ا � �ش��ة LCD
ب �ح �ج��م � 6.1إ ن ����ش ل �ي �ك��ون ب��ذ ل��ك ا ل �ه��ا ت��ف
ا لأر خ � ��� ��ص � �ض �م��ن ه� ��ذه ا ل� �ه ��وا ت ��ف ا ل��ذ ك �ي��ة
الثالثة .و�ستكون ال�شا�شة �أقل دقة ،وهذا
م��ا ي �ع �ن��ي �أن ك �ث��ا ف��ة ا ل �ب �ك �� �س�لات يف ��ش��ا ��ش��ة
ه ��ذا ا ل �ه��ا ت��ف � �س �ت �ك��ون �أ ق� ��ل م ��ن �أ � �ش �ق��ا ئ��ه،
ور مب � � ��ا ت � �ك� ��ون ه � �ن� ��اك �أ ي � �� � �ض� ��ا ا خ � �ت �ل�ا ف ��ات
يف ا مل � ��وا �� � �ص� � �ف � ��ات ا ل � �ت � �ق � �ن � �ي� ��ة ،ويف ا مل � � ��واد
امل�ستخدمة كذلك.
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عميد �أول كلية طب �أ�سنان مبنطقة اخلليج و�إحدى �أبرز كليات اجلامعة منذ � 40سنة:

لدينا توجه استراتيجي لتصبح نسبة طالب
البكالوريوس  ٪ 70والدراسات العليا ٪ 30
البطالة شملت أطباء األسنان والسبب عشوائية التخطيط وغياب التشريع
لدينا  % 70طالب بكالوريو�س ،و % 30درا�سات عليا.
 م��ا �سبب ال�ت��أخ��ر يف �إط�ل�اق ب��رام��ج درا� �س��ات علياوالتو�سع بها؟
�أتوقع �أن ال�سبب يعود �إىل
غياب التن�سيق والتكاملية
ب�ين ال��ق��ط��اع��ات والكليات
داخ��ل اجلامعة والقطاعات
ال�����ص��ح��ي��ة الأخ�������رى ،فكل
م�س�ؤول يعمل داخل مكتبه،
والت�شريع داخ��ل املكاتب بعيد عن ر�ؤي��ة اململكة� ،أما
التن�سيق والتكاملية فهو ما نبحث عنه.

على ت�شغيل م�ست�شفى طب الأ�سنان ،والدرا�سات العليا
�سيكون مبقابل و�سيدعم عملية اخل�صخ�صة ،والبحث
العلمي ،ومواءمة املخرجات
مع �سوق العمل.
 اجلمعية العلمية لطبالأ�� �س� �ن ��ان ت �ن �ظ��م م�ل�ت�ق�ي��ات
ون� � � � � � � ��دوات ع � �ل � ��ى م� ��� �س� �ت ��وى
دويل ،م ��اذا ع��ن ال�ت��و��ص�ي��ات
واملخرجات والنتائج؟
هناك تهمة باطلة ين�شرها البع�ض وتفيد بغياب
النتائج الإيجابية �أو القرارات امل�ؤثرة لتلك امللتقيات
والندوات ،ولكنها دون �شك تهمة باطلة ،ف�أنا كنت رئي�ساً
للجمعية يف فرتة ما ،وهي ت�أخذ كل التو�صيات على
حممل اجل��د ،وتعد من �أك�بر امل��ؤمت��رات على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط وم�ستوى اجلامعة.

الكلية تخرج  80طبيبًا و 50طبيبة
سنويًا وهناك  1500خريج على
مستوى المملكة سنويًا

حوار :فهد احلمود
تعترب كلية ط��ب الأ��س�ن��ان بجامعة امللك �سعود �أول
م�ؤ�س�سة جامعية للتدريب يف جم��ال ط��ب الأ��س�ن��ان يف
منطقة اخلليج العربي و�شبه اجل��زي��رة العربية ،وقد
جنحت يف تخريج وتدريب وت�أهيل عدد كبري من �أطباء
وطبيبات الأ�سنان يف اململكة� ،إ�ضافة لعدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س الذين يعملون يف كليات طب الأ�سنان
ب ��أن �ح��اء امل �م �ل �ك��ة ،وه �ن ��اك ع ��دد ك �ب�ير م�ن�ه��م ن��اج��ح يف
العيادات اخلا�صة ،كما �أن هناك �أطباء يف دول اخلليج
املجاورة تدربوا يف الكلية.
يف ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء ي���س�ل��ط
عميد الكلية الدكتور �أحمد
م �ب��ارك ال �ق �ح �ط��اين ال���ض��وء
ع �ل��ى ن �� �ش ��أة ال �ك �ل �ي��ة ودوره � ��ا
يف خ��دم��ة املجتمع وتخريج
ال� � �ك � ��وادر امل � ��ؤه � �ل� ��ة ،وك ��ذل ��ك
ي � �ج � �ي� ��ب ع � �ل� ��ى م �ل�اح � �ظ� ��ات
البع�ض ح��ول �أه�ل�ي��ة ال�ع�لاج
و�أزمة املواعيد وطالب التدريب ومدى ت�أثر الكلية بقرار
�سعودة قطاع طب الأ�سنان وعدة نقاط ذات �صلة..

كلية طب الأ�سنان لإيجاد بيئة �أكادميية يندمج فيها
تعليم طب الأ�سنان مع البحث العلمي ورعاية املر�ضى،
حيث �أعتقد �أن من واجبنا دمج العلم مع ممار�سة طب
الأ�سنان يف �أ�ساليب مبتكرة ،و�سوف ت�سهم من�ش�آت
الكلية اجلديدة يف حتقيق ر�ؤيتنا ور�ؤية اجلامعة ،حيث
مت �إن�شاء مبنيني �ضخمني �أحدهما للطالبات ،والآخر
م�ست�شفى خا�ص بطب الأ�سنان تابع ملبنى الطالب،
ونعمل مع �إدارة اجلامعة لت�شغيلهما وجتهيزهما ب�أحدث
التجهيزات املدجمة بالتقنيات الرقمية لتوفري �أحدث
معامل البحوث ،والعيادات ،وقاعات امل�ؤمتر ،وغرف
املحا�ضرات.

لدينا تفاهم وتعاون مع
«الصيدلة» و«العلوم الصحية»
وندعو بقية الكليات لتعاون أكبر

 حدثنا بداية عن ن�ش�أة الكلية وتاريخهاودورها يف خدمة املجتمع؟
تعد كلية طب الأ�سنان بجامعة امللك
�سعود �أول كلية طب �أ�سنان يف �شبه
اجل��زي��رة العربية و�إح����دى كليات
اجلامعة منذ �أك�ثر من � 40سنة،
وواجهاتها الهامة جتاه املجتمع،
وت�����س��ع��ى ل��ت��ق��دمي �أع��ل��ى
م�ستوى من جودة التعليم،
وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي،
وتوفري �أف�ضل الرعاية
ال�صحية للفم والأ�سنان
ملواطني اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة� ،إ���ض��اف��ة
لتخريج كوكبة من قادة
امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��وط��ن��ي�ين
ممن �سيوا�صلون ب�إذن
اهلل م�����س�يرة ت��ط��وي��ر
ن���ظ���ام ���ص��ح��ة ال��ف��م
والأ�سنان يف اململكة.
وت��خ��ط��ط �إدارة

 م� ��ا م � ��دى ت � ��أث �ي�ر ق� ��رار��س�ع��ودة ط��ب الأ� �س �ن��ان «ع��دم
ا� �س �ت �ق �ط��اب �أط� �ب ��اء �أ� �س �ن��ان
م��ن اخل� ��ارج» ع�ل��ى من�سوبي
ال�ك�ل�ي��ة ودوره � ��ا وه ��ل يوجد
تكد�س �أط �ب��اء �أ��س�ن��ان ي�صل

لدرجة البطالة؟
يف احلقيقة مو�ضوع بطالة �أطباء الأ�سنان موجود
يف �أر�ض الواقع ،وال�سبب الرئي�سي ع�شوائية التخطيط
وغياب الت�شريع ،حيث �أ�صبح هناك تو�سع يف �أعداد
كليات طب الأ�سنان دون �أي درا�سات �أو تخطيط،
و�أ�صبح هناك عدد خريجني كبري ي�صل �إىل
 1500خريج �سنوياً على م�ستوى اململكة،
ونحن قاربنا الن�سبة العاملية مل�ستوى اخلرجني
يف جمال التخ�ص�ص ،ولدينا تو�سع يف التخ�ص�ص.
 �أنتم ككلية كم عدد اخلريجني يف ال�سنة؟عدد خريجي الكلية �سنوياً يقارب 80
طبيب �أ�سنان ،و 50طبيبة ،وتعد ن�سبة
عالية جدًا.
 وم � � � ��اذا ع � ��ن ب � ��رام � ��ج امل��اج �� �س �ت�ي�روالدكتوراه؟
ق��ل��ي��ل��ة
ج�����������دًا،
ول���دي���ن���ا
ت��������وج��������ه
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي
للتو�سع يف برامج الدار�سات
العليا ،وتخفي�ض �أعداد طلبة البكالوريو�س،
فلدينا حالياً  % 95بكالوريو�س ،و% 5
درا�سات عليا ،وتوجهنا امل�ستقبلي �أن يكون

 و�أين دور وزارة ال�صحة عن ذلك؟كان املفرت�ض �أن تقوم وزارة ال�صحة واملجل�س ال�صحي
ال�سعودي بتن�سيق مثل هذه الأمور ،كما �أن وزارة التعليم
ك��ان لها دور يف امل��و���ض��وع ،وق��د �أث��رن��ا املو�ضوع على
م�ستوى عمداء الكليات ومت الرفع به �إىل املقام ال�سامي
وح��ت��ى الآن مل ت����أت ردود،
و�إذا ا�ستمرينا على نف�س
م�ستوى اخل��ري��ج�ين فنحن
مقبلون على م�ستوى بطالة
قد ت�ستمر ملدة � 15سنة.

 ًبعيدا عن اجلانب الأكادميي والتدريبي ،ما تعليقكم
حول ما ي�شاع من �أن عيادات
الأ�سنان واجللدية �أ�صبحت
�أقرب للرتف والتجميل؟
ر�أيي ال�شخ�صي �أن التو�سع
يعد ظاهرة �صحية وال�سوق
يت�سع للجميع ولن يبقى �إال
ال��ك��فء و���ص��اح��ب ال�سمعة
اجليدة ،وزيادة التناف�س ي�ؤدي لزيادة اجلودة ،والكثريون
خرجوا من ال�سوق لأن البقاء للأكرث جودة.

تكلفة طالب طب األسنان
مرتفعة للغاية وزيادة الطالب
تستدعي زيادة هيئة التدريس

 بالن�سبة لكرثة الكلياتم��ا ب�ين ح�ك��وم��ي وخ��ا���ص �أال ي ��ؤث��ر ذل��ك ع�ل��ى م�ستوى
اجلودة؟
هذا دور وزارة التعليم ،وهي تعمل على هذا اجلانب
م�شكورة ،وال �أحد يعتقد �أن زيادة الأعداد لدينا ي�ؤدي
لتخرج ك��ف��اءات �أق��ل ج��ودة ،لكن بالعموم طالب كلية
طب الأ�سنان يعادل خم�سة طالب من ناحية التكلفة
الت�شغيلية ،ف�أي زيادة يف �أعداد الطالب البد من زيادة
يف �أعداد هيئة التدري�س.

 ما التحديات التي تواجهكم؟�أرى �أن على اجلامعة �أن تعمل كمنظومة واح��دة
وتلغي احلدود بني الكليات والأق�سام واملراكز� ،أحياناً
�أحتاج ملعمل موجود يف كلية �أخرى �أو مكتبة موجودة
يف كلية �أخرى ،و�أجد عقبات
و�إج���������راءات ب�يروق��راط��ي��ة
حت���ول دون ا���س��ت��ف��ادت��ي من
تلك املرافق بي�سر و�سهولة،
لذلك يجب �أن تلغى احلدود
وال��ع��ق��ل��ي��ات ال��ب�يروق��راط��ي��ة
وت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة كمنظمة
واحدة ،وتنفتح الكليات على
بع�ضها ويتاح جانب اال�ستك�شاف واال�ستفادة املتبادلة،
ويف هذا اجلانب لدينا تفاهم مع بع�ض الكليات الطبية
يف اجلامعة.

إذا استمر مستوى الخريجين
على ما هو عليه فنحن مقبلون
على بطالة طويلة األمد

 ه� � ��ل ت� � ��راه � � �ن� � ��ون ع �ل��ىاال�ستثمار يف كليتكم كونكم
مت� �ل� �ك ��ون اخل� �ب ��رة واجل � � ��ودة
والقدرة؟
نحن و�ضعنا ذل��ك �ضمن
اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية ومت
�إر�سالها �إىل اجلامعة مبا يتفق مع ال��ر�ؤي��ة والتحول
الوطني ،ومن الأه��داف ،التو�سع يف برامج الدرا�سات
العليا ،وهي تهدف لزيادة الكفاءة الت�شغيلية وي�ساعد

أهلية العالج وأزمة المواعيد

�أك��د د .القحطاين �أن منظومة العالج يف البلد
ِّ
«منظم ،وم��ق�دِّم اخلدمة،
ات�ضحت حالياً ب��وج��ود
وم�شرتي اخلدمة «�شركات الت�أمني» واكتمال املنظومة
يوحي ب�أن القطاعات �ستكون خم�ص�صة و�سيكون رمبا
عرب الت�أمني ،وم�ستوى طب الأ�سنان لدينا يعد من
�أكرب م�ست�شفيات طب الأ�سنان على م�ستوى العامل� ،إذ
يتبع للكلية  472عيادة وغرفتي عمليات و� 40سريراً،
و يف مبنى الطالبات  290عيادة ،و�أع��داد املر�ضى
خالل العام املا�ضي بلغت � 52ألف مري�ض ،والزيارات
كانت � 188ألفاً ،وهي تعد خدمات مبا يعادل 50%
على تغطية م�ستوى �سكان مدينة الريا�ض ،وكلها
تقدم جما ًنا ،ماعدا بع�ض الر�سوم على بع�ض املواد
املكلفة التي ال تقدمها الكلية ،وهي تقدم من ميزانية
اجلامعة.
وح���ول م�لاح��ظ��ات بع�ض امل��راج��ع�ين بخ�صو�ص

طالب التدريب و�أزمة املواعيد ،قال :من الطبيعي �أن
يقوم طالب التدريب واالمتياز بعالج املراجعني ،و�أي
�شخ�ص يدخل للعالج يجد لوحة مكتوباً عليها «كلية
تعليمية» ،ولكن �أن��ا �أ�ضمن م�ستوى عالج الطالب
ي��ف��وق مب��راح��ل م�ستوى ال��ع�لاج امل��وج��ود يف بع�ض
القطاعات الأخرى ،و�أي�ضاً بع�ض احلاالت تذهب �إىل
ا�ست�شاريني ،وبع�ض احل��االت تذهب �إىل ال�شخ�ص
املنا�سب.
و�أ�ضاف� :إذا كانت �أهلية العالج ت�سمح بعالج الكل،
فال بد �أن نعاين من املواعيد ،مع العلم �أن ن�سبة
الت�سو�سات يف البلد تفوق  90%وعالية جداً والكل
يحتاج �إىل ع�لاج ،ونحن ب�صدد �إع��ادة النظر نحو
�أهلية العالج و�سيكون ملن�سوبي جامعة امللك �سعود
الأولية.

تقرير
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«مغيبة» عن املوقع الإلكرتوين للمكتبة وجمهولة لدى ن�سبة كبرية من امل�ستفيدات
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«وحدة االحتياجات الخاصة» بمكتبة الطالبات توفر بيئة
أكاديمية أكثر فاعلية

تخدم الوحدة ذوات اإلعاقة في البحث والتصوير
والطباعة وتضم متخصصات مؤهالت

جهاز مكرب حممول
تقرير� :أ�سماء املالكي
منذ ثالث �سنوات ذهبت للمكتبة املركزية
للطالبات ,باملدينة اجلامعية ,بعد معرفتي
بوجود ق�سم للم�صادر ال�سمعية ,والب�صرية
فيها� ,أخربوين حينها �أن هذا الق�سم خا�ص
ب��ذوي االحتياجات اخلا�صة ,وال �أ�ستطيع
االطالع عليه ,ومنذ ذلك الوقت والف�ضول
يكت�سح ذل��ك الق�سم بالن�سبة يل ,حيث مل
�أ��س�م��ع عنه �أن �ب��اءً ,ومل يتطرق �أح��د لذكره
�أث �ن��اء ت� ��رددي امل�ت�ك��رر ع�ل��ى امل�ك�ت�ب��ة ,ي�سمى
ح��ال� ًي��ا ب �ـ «وح� ��دة االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة –
 ،»special needs unitبعد �أن كان ق�سم
االحتياجات اخلا�صة والو�سائل ال�سمعية
والب�صرية.
�أهمية الوحدة
ق�صة الوحدة بد�أت بفكرة ملعت يف ذهن
بع�ض من�سوبي املكتبة ,حيث �أخذت كل من
«ر�سمية اجلمعة» تخ�ص�ص تربية خا�صة
�إعاقة �سمعية ,و«منرية الزهراين» تخ�ص�ص
لغة عربية ,على عاتقها مهمة تنفيذها,
�أثناء حديثنا �أطلعتني ر�سمية ب�شغف على
مراحل �إن�شاء وحدة االحتياجات اخلا�صة
باملكتبة املركزية للطالبات ,وعن التحديات
التي واجهتهن ,وم��اذا تقدم الوحدة حال ًيا
لذوي االحتياجات اخلا�صة ,وملاذا ما
زالت الوحدة جمهولة للبع�ض وب�شكل
خا�ص للفئة امل�ستفيدة منها.
بداية الفكرة
بد�أت احلديث �أ .ر�سمية اجلمعة
قائلة :عند االنتقال للمدينة اجلامعية,
وتواجدنا يف املكتبة املركزية ,ورغبتنا
يف تطوير عمادة املكتبات ,الحظنا
وجود �أع��داد متزايدة للطالبات من
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة داخ��ل
املكتبة ,وحاجتهن املا�سة للخدمة,

حيث ت�ضطر الطالبات للت�صوير� ,أو طباعة
برايل خارج املكتبة� ,أو حتى �إيجاد �شخ�ص
ما يقر�أ لهن الكتب ,ف�أ�صبحت خدمتهن
ب�شكل �أف�ضل م�س�ؤولية البد من �إجنازها,
�أي�ضاً وجود تخ�ص�صات تربية خا�صة داخل
املكتبة.
ال�صعوبات والتحديات
عدم توفر مكان مهي�أ لذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة داخ����ل امل��ك��ت��ب��ة ,ك���ان م���ن �أه���م
التحديات التي واجهتنا ،عملية البحث
والتهيئة للمكان الذي كان �أ�شبه مب�ستودع,
وبدون كهرباء ,ومت جتهيزه بجهد �شخ�صي
من املوظفات كان حتدياً كبرياً تغلبنا عليه
بالإ�صرار والعزمية والرغبة بتقدمي �أف�ضل
اخل��دم��ات للطالبات ،ك��ذل��ك ع��دم وج��ود
مقاب�س كهربائية �أو نقاط �إن�ترن��ت داخل
القاعة ,من �أ�صعب التحديات التي واجهتنا,
وال��ت��ي ا���س��ت��غ��رق تنفيذها ث�ل�اث �سنوات
بالتوا�صل امل�ستمر مع اجلهات امل�س�ؤولة دون
ملل �أو كلل.
�ضياع اخلطابات
و�أ���ض��اف��ت :راف��ق جهدنا اختفاء غريب
للخطابات املرفوعة قبل �أن ت�صل للجهات
املعنية بالتنفيذ ,علماً �أننا ن�سري ح�سب
الت�سل�سل الإداري ,الذي �سبب لنا التبا�ساً
فيما بعد مع ال�صيانة .وقالت يف تعجب:

خطة تطويرية

يعد التنظيم الداخلي وتوزيع املهام واخلدمة
داخ���ل وح���دة االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة� ،سل�ساً
ومفع ً
ال ب�شكل كبري ,لكن امل�س�ؤولني عن الوحدة
ي�سعون للتطوير� ,إذ ال يزال هناك �أجهزة ال تعمل
واحلاجة ما�سة لتفعيل جميع الأجهزة وتوفري
�آل��ة ت�صوير ,لأن الطالبة تنهي جميع مهامها
يف الوحدة ثم ت�ضطر لل�صعود للطابق الثاين

توفر الوحدة أجهزة حاسب آلي وبرامج قراءة
وتكبير ووحدات دراسية مرقمة للمكفوفات

«�أي��ن تذهب اخلطابات ال �أعلم»! كنت كل
ي��وم �أتلهف حلل م�شكلة املقاب�س ,ونقاط
الإنرتنت لأعود خائبة ,عل ًما �أنه يتم تركيبها
لأق�سام داخل املكتبة لكن دائ ًما ما ن�ستثنى,
فن�ضطر ال�ستخدام �أجهزتنا اخلا�صة لتفعيل
الإنرتنت ,كنا حمبطني للغاية ,لكن وا�صلنا
جهودنا رغبة يف الأف�ضل لطالباتنا ,وكانت
يف كل خطوة عقبة ,وكل يوم نتخطى فيه
عقبة هو يوم عيد لنا.
الأجهزة وامل�صادر
يف ذلك الوقت كنا قد بد�أنا بالبحث عن
الأجهزة خلدمة الطالبات ,مل نكن على علم
�إطال ًقا ب�أن هناك �أجهزة مل�ساعدتهم على
كثري من املهام ,كالتكبري ل�ضعاف النظر,
وبرامج قارئة للمكفوفني ,بعد بحث د�ؤوب
ملعرفتها عرب املواقع الأجنبية ,وبعد عثورنا
على الأج��ه��زة املنا�سبة ,وتقنينها رفعنا
اخلطابات جللبها ,حيث مت التوا�صل مع
ال�شركات املوردة ,لكن يف ذات الوقت القاعة

يوجد في الوحدة جهاز
 Braille senseإلكتروني
يعتبر بديال للوحة المفاتيح
للمكفوفات
شاركت الوحدة بفعالية
«جامعتي في خدمتي» وبمعرض
الكتاب في جامعة األميرة نورة
سيتم توفير آلة تصوير قريبًا
وتطوير مهارات المنسوبات
باالستعانة بجهات مختصة

للت�صوير ,حيث ق��د ال حت�صل على اخلدمة
ب�سال�سة ,وال���وح���دة ت�سعى ل��ت��وف�ير ال��راح��ة
والكفاءة للطالبات ,و�سيتم يف امل�ستقبل القريب
طلب �أح���دث ال�برام��ج والأج��ه��زة التي تخدم
هذه الفئة الغالية� ,إ�ضافة للتو�سع يف تقدمي
اخلدمات ,واال�ستعانة بجهات خمت�صة فيما
يخ�ص العمل معهن ,لتطوير مهارات من�سوبات

طابعة برايل
مل تكن مهي�أة بتاتاً.
الت�شكل والإعالن
ب���د�أ ت�شكل امل��ك��ان بعد ت��وف��ر الأج��ه��زة
الالزمة خلدمة الطالبات ,الذي كان بطي ًئا,
مل تكن جميع الأجهزة تعمل وما زالت ,كنا
ن�ستخدم تو�صيالت  30مرتاً لوجود مقاب�س
قليلة موزعة داخل قاعة الوحدة ,يف تلك
الأثناء د�أبنا على التوعية بوجودنا خلدمة
الطالبات ,وكثرياً ما تتفاج�أ الطالبات ذوات
االحتياجات اخلا�صة ,حيث مل يكن لديهن
�أي فكرة عن وجودنا وا�ضطرارهن للتعب
للح�صول على ما يحتجن و�شعورهن بامللل
يف ال�سكن ،حيث قال لنا بع�ضهن« :لو علمنا
لأتينا لن�ستفيد».
م�شاركات خارجية
�شاركنا بركن يف فعالية �سبق �إقامتها
يف املدينة اجلامعية للطالبات �أطلق عليها
«جامعتي يف خدمتي» وام��ت��دت �أ�سبوعا
كامال ,وكنا يوميا ن�شاهد الده�شة يف �أعني
من ي�سمع عنا للمرة الأوىل ,علما ب�أننا قد
�أعلنا �سابقا يف مركز ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف كلية الرتبية� ,أي�ضا �شاركنا
بفعالية معر�ض الكتاب يف جامعة الأمرية
ن���ورة ،وقابلنا كثري م��ن اجل��ه��ات للإعالن
عنا ,ولكن يبقى اجلهل بوجودنا �شائعاً ،وقد
علمنا حينها �أن �صوتنا مل ي�صل وجهدنا مل

يت�ضح بعد.
اخلدمات املقدمة
تقدم الوحدة قائمة باخلدمات املخ�ص�صة
ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة كالكفيفات,
ال�����ص��م ,و�إع��اق��ة ح��رك��ي��ة ,مل�ساعدتهن يف
احل�صول على املعلومات ,والكتب ,و�إمت��ام
مهامهم الأكادميية داخل املكتبة ,حيث توفر
الوحدة �أجهزة حا�سب �آيل م��زودة بربامج
قارئة ,و�أجهزة تكبري مكتبية داخل القاعة,
والوحدات الدرا�سية التي توفر اخل�صو�صية
وال��ه��دوء للطالبات ,حيث ميكنها حجزها
لأ�سبوع� ,أو �شهر� ,أو ف�صل درا�سي ,حتفظ
فيه كتبها و�أجهزتها ,مرقمة للمكفوفات،
وميكن �أي�ضا �أخ��ذ جهاز التكبري املحمول
�إىل قاعات �أخرى ,مع وجود جهاز Braille
� senseإل���ك�ت�روين ,يعترب ب��دي�ل ً
ا للوحة
املفاتيح للمكفوفات.

تركيز ال�ضوء
يف اخلتام �أك��دت �أ .ر�سمية اجلمعة و�أ.
منرية الزهراين �أن اخلدمات التي تقدمها
الوحدة قيمة للغاية ,ووجهتا �شكرهما لكل
من �ساعد قي بناء ه��ذه ال��وح��دة ,و�أبديا
متنياتهما بت�سليط ال�ضوء �أك�ثر على هذه
ال��وح��دة وخ��دم��ات��ه��ا و�أه��م��ي��ت��ه��ا وبخا�صة
للفئات امل�ستفيدة ،ودعتا و�سائل الإع�لام
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ���ص��ح��ي��ف��ة ر���س��ال��ة
اجلامعة للتوا�صل مع الوحدة ون�شر
الأخبار والتقارير اخلا�صة بها .كما
مت التعبري عن اال�ستغراب والده�شة
املكتبة ,حيث يالحظ وج��ود نوع من التخوف من غياب �أو «تغييب» املعلومات حول
لدى بع�ض العامالت داخل املكتبة ,من جمرد وح���دة االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة على
املحاولة يف التعامل معهن ,ظناً منهن �أنهن م��وق��ع املكتبة امل��رك��زي��ة للطالبات,
غري ق��ادرات على التوا�صل الفعال والتفاهم ,وع��دم ظهورها على �أق�سام املكتبة
فيهاتفن الق�سم بذعر لي�سرع بامل�ساعدة ،مما الرئي�سية ,مما يف�ضي اىل غياب كثري
من املعلومات ,حول كثري من جهات
ي�ستدعي تنظيم دورات تدريب وت�أهيل.
اجلامعة �إلكرتونيا� ,أو على الأق��ل
ب�شكل �أكرث تف�صيال.
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غرائب حول العالم

من وحي الصورة

كرات ثلج عمالقة على شاطئ
سيبيريا

�سبحان مغري الأحوال
اجلميع بدا منده�شاً
م���ن م��ن��ظ��ر ال�����ض��ب��اب وال��ث��ل��وج يف
ال�صحراء
حتى قوافل اجلِ مال
عبداهلل ال�سعيد-الآداب

إرشادات أكاديمية

أساسيات في القيادة الناجحة «2ـ »2
طاملا �أن الهدف هو م�صلحة امل�ؤ�س�سة ف�إن
القائد الناجح يعتمد مبد�أ التنا�صح وامل�شورة
مع مر�ؤو�سيه ،ويقدم لهم من معني خرباته
م��ا ي�ساعدهم على تخطي
العقبات �إن وج��دت ،ويعمل
على رف��ع معنوياتهم؛ مما
ي�ؤدي �إىل تعميق روح التواد
واالح���ت��رام يف امل��ؤ���س�����س��ة،
ويزيد من �إنتاجيتها ،وح�سن
حتقيقها لأهدافها.
 الإق���������دام وم���واج���ه���ةامل�صاعب :تعرت�ض م�سرية
امل ��ؤ���س�����س��ة ب��ع�����ض امل�شاكل
ال���ت���ي حت���ت���اج ل��ل�����ش��ج��اع��ة
واحل��ن��ك��ة حل��ل��ه��ا ،وال��ق��ائ��د
الناجح يُقدم على مواجهة
امل�صاعب بعزمية قوية مل�ؤها
التفا�ؤل ،وينظر �إىل امل�شاكل
للتعلم
املعرت�ضة على �أنها فر�صة
له ولفريقه ،وذلك من خالل تق�صي �أ�سبابها،
والأ�سلوب الأمثل حللها ،و�ضمان عدم تكرارها.
 تقبل الن�صح وامل�شورة :ين�شغل امل�س�ؤولونع��ادة باتخاذ ال��ق��رارات ،و�إ���ص��دار التعليمات
والتوجيهات ،ولعل بع�ضهم ولكرثة ان�شغاله

يغفل عن تخ�صي�ص الوقت الكايف لال�ستماع
�إىل مر�ؤو�سيه ،لكن القائد الناجح ي��درك �أن
احتمالية وقوعه يف الأخطاء واردة؛ وال يتوانى
عن حتمل امل�س�ؤولية يف حال وقوعه يف الأخطاء،
واال�ستعانة ب�أع�ضاء فريقه لأخ��ذ امل�شورة
وال��دع��م منهم؛ مما ي�برز الثقة الكبرية
للقائد بنف�سه ومبر�ؤو�سيه،
وي�������ش���ج���ع���ه���م ع��ل��ى

ال����ل����ج����وء �إىل
رئ���ي�������س���ه���م ل��ط��ل��ب
ن�صحه وم�ساعدته يف
مواجهة ما يعرت�ضهم
من م�شاكل وذل��ك بدالً
من الت�سرت عليها و�إخفائها.
 جتنب التعقيد :التعقيد هو من �ألد �أعداءالقائد الناجح؛ حيث �إن القائد املحيط جيداً
ب��الأم��ر وجوانبه املختلفة ق��ادر ب��ج��دارة على
تب�سيط امل�سائل املرتبطة بهذا الأمر ،وللو�صول
للب�ساطة ف�إن العديد من الأمور تتطلب جهوداً

ذاتية كبرية من القائد الناجح :الب�ساطة هي
التطور النهائي «ليوناردو دافين�شي».
 االهتمام بال�صحة :القائد الناجح يعطيلكل ذي حق حقه ،فرتاه مهتماً ب�صحته البدنية
ولياقته ،وي�شجع مر�ؤو�سيه على االهتمام بهما
«�إن جل�سدك عليك حقاً-حديث �شريف» .وال
�شك �أن العوامل املرتبطة بال�صحة مثل �أخذ
ق�سط من الراحة ،وممار�سة الريا�ضة ،واالبتعاد
عن التوتر ،متكن ربان ال�سفينة ومر�ؤو�سيه من
التمتع باملزيد من الطاقة والقدرة التي
متكنهم من �أداء �أعمالهم على �أف�ضل
نحو ممكن ،والو�صول ب�سفينتهم �إىل
مبتغاها بجدارة ومتيز.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن كافة الأ�سا�سيات
املذكورة �أعاله هي من الأمور املهمة يف تعاليم
ديننا الإ�سالمي احلنيف ،ولذا ف�إن اعتمادها
وتطبيقها من قائد امل�ؤ�س�سة ال مي ّكنه فقط من
�أن يكون �أحد الأبناء الربرة يف جمتمعه ،وممن
يلجون عامل القيادة الناجحة بكفاءة ،وميكن
م�ؤ�س�سته من التطور ال�سريع يف ظل قيادته لها،
ووطنه من االزدهار والتقدم؛ بل ويك�سبه الأجر
وح�سن الثواب ب�إذن اهلل.
عمادة تطوير املهارات

رؤية اجتماعية

السياسة الصحية والمجتمع
عندما نتحدث ع��ن االح��ت��ي��اج��ات �أو املطالب
ال�صحية داخ��ل �أي جمتمع ،علينا �أن نفرق بني
احل��اج��ة للخدمات ال�صحية وب�ين املطالبة بتلك
اخلدمات ،مبعنى �أن هناك نوعني :نوع ي�شعر به
النا�س ويرتجمونه �إىل نوع من الطلب ،مثال ذلك
عندما ي�شكو النا�س م��ن مر�ض م��ا ويبحثون عن
العالج فقد يطلبون التطعيم وي�ستخدمون اخلدمات
ال�صحية املتاحة� .أم��ا ال��ن��وع ال��ث��اين فهو ال��ذي ال
يكونون على دراي��ة به ولكنه يبدو للعيان متمث ً
ال
يف �أعداد املراجعني للعيادات والأق�سام اخلارجية.
وقد �ضع العامل «�شوراتز» منوذجاً لتحديد حجم
االحتياجات ال�صحية يف املجتمع على �شكل املعادلة
التالية :ح «حجم امل�شكلة» = ت «تكرار امل�شكلة» × ق
�س «القيمة الإن�سانية»  +ق �ص «القيمة االقت�صادية».
وي��رى «���ش��ورات��ز» �أن ت��ك��رار �إ�صابة الأ�شخا�ص
باملر�ض وامل��دة التي يق�ضونها وه��م مر�ضى ،يبدو
�أنه �أف�ضل مقيا�س لتكرار امل�شكلة .كما �أن القيمة
الإن�سانية ت��ؤث��ر يف االحتياجات ال�صحية داخ��ل
املجتمع ،وتكون على ثالث م�ستويات خمتلفة هي:
املري�ض ،والأ�سرة ،واملجتمع .ولهذا ف�إنه عند ح�ساب
القيمة الإن�سانية ،فالبد من اعتبار �أربعة جوانب
هي:
 امل��ع��ان��اة اجل�سمية «ع���دم االرت���ي���اح ،الأمل،واالنزعاج واالرتباك» ،وت�شمل املري�ض مبفرده.
 -املعاناة النف�سية «اخل���وف ،القلق ،الو�صمة

االج��ت��م��اع��ي��ة» وت�����ش��م��ل امل��ري�����ض
والأ�سرة.
 خطر العجز الدائم وي�شملاملري�ض والأ�سرة واملجتمع.
 ال��ت��م��زق االج��ت��م��اع��ي ويكونعلى م�ستوى «�شخ�صي� ،أ���س��ري،
جمتمعي».
هذه اجلوانب الأربعة تقيم قوة
ك��ل م��ي��زة على ث�لاث��ة م�ستويات،
ب�إعطاء ثالث نقاط عندما تعترب
املعاناة عالية ،ونقطتني عندما تعترب متو�سطة،
ونقطة واح��دة عندما تعترب منخف�ضة ،وعندما ال
تنطبق امليزة ف�إنها تعطى �صفراً .فالقيمة الإن�سانية
ت�ساوي جمموع نقاط «املعاناة اجل�سمية  +املعاناة
النف�سية  +العجز  +التمزق االجتماعي».
ويرى «�شوراتز» �أن القيمة االقت�صادية لها ت�أثري
على االح��ت��ي��اج��ات ال�صحية داخ���ل املجتمع ،لأن
الأمرا�ض والعجز ي�ؤديان �إىل مزيد من احلاجة للمال
ب�سبب تكاليف العالج والنقل للم�ست�شفى ،وقد تكون
هناك حاجة �إىل م�صروفات �إ�ضافية لإنفاقها على
الأغذية اخلا�صة �أو املالب�س �أو املري�ض يف املنزل.
فالقيمة االقت�صادية لالحتياجات ال�صحية،
تعتمد على اخل�سائر التي رمب��ا وازنتها املكا�سب
جزئياً ،وقد تخ�ص هذه اخل�سائر املري�ض و�أ�سرته
واملجتمع واخل��دم��ات ال�صحية ،ولتقليل القيمة

االقت�صادية ،ف�إن املكا�سب واخل�سائر
ميكن �أن تق ّيم با�ستخدام نف�س نظام
النقاط املب�سط الذي ا�ستعمل للقيمة
الإن�سانية.
وميكن حتليل وت�شخي�ص امل�شكالت
التي ت��واج��ه املر�ضى املنتقلني من
مناطق اململكة العربية ال�سعودية
املختلفة �إىل املدن الرئي�سية لتلقي
العالج يف امل�ست�شفيات التخ�ص�صية
التي حتدثنا عنها يف مقاالت �سابقة
من خالل من��وذج العامل «�شوارتز» ال��ذي ي�ؤكد �أن
طلب اخلدمة العالجية ال يعتمد على معرفة املجتمع
فقط ،ولكنه يعتمد على �آراء املجتمع وموقفهم
وجتاربهم ال�سابقة.
وهذا النموذج يف�سر حاجة املر�ضى �إىل اخلدمات
العالجية يف حمل �إقامتهم التي تفتقر �إىل وجود
م�ست�شفيات ذات تقنية عالية وبكوادر طبية و�صحية
و�إداري�����ة متميزة ،وذل���ك م��ن خ�لال قيا�س حجم
املعاناة الإن�سانية وحجم اخل�سائر االقت�صادية التي
تواجهم �أثناء انتقالهم لتلقي العالج يف امل�ست�شفيات
التخ�ص�صية باملدن الرئي�سية ،وللحديث بقية �إن �شاء
اهلل تعاىل ،و�إىل اللقاء.

د .علي بن �أحمد ال�سامل
املدينة الطبية اجلامعية
alisalem@ksu.edu.sa

بالت�أكيد الطق�س يت�سم بالربودة يف �سيبرييا ،لكن ال ميكن �أن يتوقع
�أحد ظهور �آالف من كرات الثلج على �أحد ال�شواطئ ،ففي �شهر نوفمرب
من العام املا�ضي  ،2016غطت كرات ثلج متفاوتة الأحجام  11مي ً
ال
من ال�ساحل ،وهذه الكرات يبدو �شكلها طبيعياً متا ًما ،واعترب الكثريون
ظهورها �أحد الظواهر الطبيعية النادرة.
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

ميزانية و 5مفاتيح للتميز
تعمل اجلامعات ال�سعودية يف ظ��ل �إن��ف��اق حكومي وميزانيات
متميزة ،وباتت الأنظار تتجه نحو م�شروع الدفع بها نحو اال�ستقاللية
واالعتماد على املوارد الذاتية.
وتتطلب هذه النقلة امل�ستقبلية مفاتيح للتميز يف اجلامعات مقابل
تدفق موارد وتقنني �إنفاق �أكرث مما كان عليه فرتة الت�أ�سي�س والتكوين،
ولذا عندما حتدثت مع زميلي العربي حول امليزانية والإنفاق اجلامعي
هم�س بابت�سامة وقال :ميزانية اجلامعة �أكرب من ميزانية التعليم يف
�أكرث من بلد عربي ,وميزانية التعليم يف اململكة �أكرب من ميزانية دول
عربية ،وهو تلميح ملقارنة الإنفاق بالإنتاج والتميز.
وهنا ال�س�ؤال :ما هي خارطة التميز العلمي يف جامعاتنا مقابل هذه
امليزانيات الكربى؟
امل��أم��ول كثري ،ولكن املتوقع حمفوف بروتني معقد وبنود �إنفاق
حمددة ،لذا �آمل على الأقل يف ح�صر الطموح امل�ؤ�س�سي يف  5م�شاريع
متيز كربى لكل جامعة ،ولتكون كالتاج على ر�أ�س امل�شاريع املتعددة
التي تنفذها اجلامعات �سنوياً ،م�شاريع يعرفها وي�شارك فيها اجلميع
وكخارطة طريق م�ؤ�س�سي للجامعة يف هذا العام املايل ،م�شاريع متيز
علمي يف العلوم الإن�سانية والتطبيقية وال�صحية والبحث العلمي
وخدمة املجتمع.
ويف نهاية كل عام يت�ضح جودة هذا احل�صاد العلمي وم�ستوى التميز
واخلروج من قوالب التقليد.

�إعاقة مداخل ذوي االحتياجات اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل الوقوف اخلاطئ!!

منتخب الجامعة لكرة القدم يفوز ببطولة الجامعات
كتب :خالد اليو�سف
مت��ك��ن منتخب اجل��ام��ع��ة لكرة
ال���ق���دم م���ن حت��ق��ي��ق ل��ق��ب بطولة
جامعات اململكة بعد فوزه باملباراة
النهائية على منتخب جامعة حائل
بنتيجة هدفني مقابل ال �شيء.
وق���د ���س��ج��ل م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة
الهدف الأول عند الدقيقة  16عن
طريق يزيد دلبوح بعد ت�سديدة من
خارج منطقة اجلزاء ا�ستقرت على
ميني حار�س املرمى ،ويف الدقيقة
الـ� 90سجل خالد العمري الهدف
الثاين عن طريق �ضربة جزاء.
وقد توج رئي�س االحتاد الريا�ضي
للجامعات ال�سعودية الدكتور عبداهلل
البقمي �صاحب املركز الثاين جامعة
حائل بامليداليات الف�ضية ،ثم تتويج
منتخبنا بالذهب يف فرحة كبرية
عمت اجلميع من رئي�س الوفد �إىل
اجلهازين الفني والإداري ولأبطال
جامعتنا الذين ح�صلوا على اللقب
بدون �أي خ�سارة.

مخرجات الكراسي البحثية في معرض جدة للكتاب
�أب����رزت وك��ال��ة ع��م��ادة البحث
العلمي للكرا�سي البحثية خالل
م�شاركتها يف معر�ض جدة الدويل
للكتاب يف ن�سخته الثالثة «الكتاب
ح�����ض��ارة» خم��رج��ات وم��ن��ج��زات
ال��ك��را���س��ي العلمية والإن�����س��ان��ي��ة
والهند�سية والطبية ،وذلك يف ظل
الدور الثقايف والعلمي الذي تقوم
به الوكالة ،حيث ت�أتي امل�شاركة
يف �إط���ار تعزيز منظومة البحث
العلمي و�إن��ت��اج ب��ح��وث �إب��داع��ي��ة
تخدم املجتمع.
وا���ش��ت��م��ل ج��ن��اح وك��ال��ة ع��م��ادة

البحث العلمي للكرا�سي البحثية
يف امل���ع���ر����ض ع���ل���ى م�����ش��ارك��ة

م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان للدرا�سات
التاريخية واحل�ضارية للجزيرة

العربية ،كر�سي امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للح�سبة وتطبيقاتها
املعا�صرة ،كر�سي الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية
املعا�صرة ،كر�سي الأم�ي�ر متعب
ب��ن ع��ب��داهلل لأب��ح��اث امل��ؤ���ش��رات
احليوية له�شا�شة العظام ،كر�سي
الدكتور عبدالعزيز املانع لدرا�سات
اللغة العربية و�آدابها ،كر�سي الأدب
ال�سعودي ،كر�سي ال�شيخ حممد
ح�سني العمودي يف �أبحاث املياه
وكر�سي هيئة امل�ساحة اجليولوجية
�إىل جانب عر�ض  450كتاباً.

altayash@ksu.edu.sa

رحلة للنادي الثقافي ضمن
«عيش السعودية»

نظم م�ؤخ ًرا النادي الثقايف واالجتماعي التابع لإدارة الأندية الطالبية
بعمادة �ش�ؤون الطالب لطالب معهد اللغويات العربية رحلة �إىل املدينة
املنورة ملدة �أ�سبوعني� ،شارك فيها « »33طالباً من جميع �أق�سام املعهد،
عرب برنامج «عي�ش ال�سعودية» الذي تنفذه هيئة ال�سياحة ،حيث متكن
الطالب يف هذه الرحلة املباركة من زيارة احلرم النبوي وم�سجد قباء،
وبع�ض الأماكن التاريخية باملدينة ،مثل جبل �أُح��د ،واخلندق ،وح�صن
كعب بن الأ�شرف ،وبع�ض امل�ساجد مثل م�سجدي الغمامة واجلمعة،
وبع�ض الأ�سواق املطلة على درب ال�سنة الذي ينفذ حديثاً على هيئة
مم�شى يربط بني امل�سجد النبوي وم�سجد قباء ،كما زار الطالب عدداً
من املعار�ض ،مثل معر�ض دار املدينة ومعر�ض القر�آن الكرمي يف �ساحات
امل�سجد النبوي ،كما زاروا بع�ض مزارع النخيل القدمية بقباء وتناولوا
طعام الغداء فيها .رافق الطالب الدكتور �سعد الغايل.

جائزتان للمسرح في المهرجان
األول للجامعات

اختتمت جامعة امللك خالد مبدينة �أبها فعاليات املهرجان امل�سرحي
الأول للجامعات ال�سعودية ،وال��ذي �أقيم حتت رعاية معايل وزير
التعليم الدكتور �أحمد العي�سى وا�ستمر خلم�سة �أيام ،و�شاركت فيه
جامعة امللك �سعود مب�سرحية «املكا�سون» بفرقة م�سرحية من طالب
اجلامعة.
املهرجان الذي تناف�ست فيه العديد من اجلامعات ال�سعودية اختتم
مناف�ساته بتحقيق جامعة امللك �سعود جلائزتني تقديريتني ،الأوىل
عن ن�ص املكا�سون للكاتب خالد ال�شرميي والثانية عن راكور امل�سرحية
«ت�صميم الأزياء والأك�س�سوارات».
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