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أول برنامج ماجستير في السياسات البلدية

»الطب« عضو هيئة تدريس جديد بـ 100

انطالق المؤتمر السعودي 
العالمي لطب األسنان.. الثالثاء

71 مشروعًا تفوز 
بجائزة منح التميز

بدء الترشح لجائزة
الملك سلمان التاريخية

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 

ال�سعودي  املوؤمتر  ينطلق  العمر   ب��دران 

الريا�ض  مبركز  الأ�سنان،  لطب  العاملي 

الفرتة  يف  واملوؤمترات  للمعار�ض  ال��دويل 

ال��راب��ع  اإىل  والع�سرين  ال��ث��اين  ب��ن  م��ا 

والع�سرين من �سهر ربيع الآخر اجلاري، 

املوافق للتا�سع اإىل احلادي ع�سر من �سهر 

حتمل  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  وي�ست�سيف  يناير، 

دورته لهذا العام عنوان »الجتاهات احلديثة يف طب الأ�سنان« ما يزيد 

عن اأربعن متحدثاً من خمتلف دول العامل، اإىل جانب اأكرث من 6 اآلف 

عار�ض حملي ودويل.

تفا�صيل �ص 19

والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  يقدم 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  لوكالة  التابع 

منحاً  �سعود،  امللك  بجامعة  والأك��ادمي��ي��ة 

هيئة  لأع�ساء  والتعليم  التعلم  يف  للتميز 

التدري�ض، بهدف دعم املمار�سات التدري�سية 

الفاعلة واملبتكرة ون�سرها، وحت�سن عملية 

وتتاح  التعلم،  نواجت  وتعزيز  والتعليم  التعلم 

ومن  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  املنحة جلميع 

يف حكمهم يف جامعة امللك �سعود.

امل�سارك على �سهادة من مركز  ويح�سل 

التميز يف التعلم والتعليم بعد اإجنازه املنحة 

يف  منها  لال�ستفادة  الأم��ث��ل،  النحو  على 

املنح  املركز  وير�سح  م�ستقبلي،  تقييم  اأي 

املتميزة للم�ساركة يف املوؤمترات والفعاليات 

الداخلية واخلارجية، وقد فاز باجلائزة 71 

م�سروعاً.

تفا�صيل �ص17

اأك���م���ل م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 

ل����درا�����س����ات ت����اري����خ اجل����زي����رة 

التابع  وح�سارتها  العربية 

�سعود،  امللك  جلامعة 

ا������س�����ت�����ع�����دادات�����ه 

طلبات  ل�ستقبال 

جلائزة  الرت�سح 

�سلمان  امل��ل��ك 

عبدالعزيز  ب��ن 

ل����ل����درا�����س����ات 

ال�����ع�����ل�����ي�����ا يف 

ت���اري���خ اجل���زي���رة 

وح�سارتها  العربية 

ال��ث��ان��ي��ة  دورت�����ه�����ا  يف 

الدكتوراه  لر�سائل  املخ�س�سة 

اجلامعات  واملاج�ستري من خمتلف 

املعتمدة ر�سمياً.

وب����ننّ الأم�����ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ائ��زة 

اأن  ال�سبيعي،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

اجل�����ائ�����زة حت���ظ���ى ب��ك��رمي 

احلرمن  خ��ادم  عناية 

ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك 

�����س����ل����م����ان ب���ن 

اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

�سعود - حفظه 

ال����ذي   - اهلل 

با�ستمرار  ��ه  وجنّ

ج��������ائ��������زت��������ه 

العليا  للدرا�سات 

الثانية  دورت���ه���ا  يف 

نح للمتميزين من  التي متمُ

جمل�ض  دول  واأب��ن��اء  ال�سعودين 

التعاون لدول اخلليج العربية.

تفا�صيل �ص3

والقروية  البلدية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  م��ع��ايل  وق��ع 

مدير  وم��ع��ايل  ال�سيخ  اآل  عبداللطيف  املهند�ض 

اتفاقية  م��وؤخ��ًرا  العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة 

لإطالق برنامج املاج�ستري التنفيذي يف ال�سيا�سات 

ماج�ستري  برنامج  ك���اأول  امل���دن،  وتنمية  البلدية 

برامج  وخطط  احلكومي  بالعمل  ينفرد  تنفيذي 

التحول.

واأو�سح معايل وزير ال�سوؤون البلدية والقروية اأن 

الوزارة  ال�سراكة بن  اإطار  تاأتي يف  التفاقية  هذه 

وجامعة امللك �سعود، وتهدف اإىل تطوير القدرات 

الإدارية والفنية لقيادات القطاع من ال�سف الثاين 

والثالث وما يت�سمن الربنامج من مقررات تدريبية 

تخ�ض القطاع البلدي.                تفا�صيل �ص3
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ق���ام �ل��دك��ت��ور ك���وون ب��ي��ون��غ �أوه 

�ململكة  لدى  كوريا  جمهورية  �سفري 

�ملا�سي  �لثالثاء  �ل�سعودية  �لعربية 

وكان  �سعود،  �مللك  جلامعة  بزيارة 

�جلامعة  مدير  معايل  ��ستقباله  يف 

�ل��دك��ت��ور ب���در�ن �ل��ع��م��ر، و�ل��دك��ت��ور 

�جلامعة،  وكيل  �ل�سلمان  عبد�هلل 

�مل�سرف  �لرتكاوي  م�زيد  و�لدكتور 

و�لتو�أمة  �لدويل  �لتعاون  �إد�رة  على 

�لعلمية �لعاملية.

�جلهود  �جل��ان��ب��ان  ناق�ش  وق��د   

�لتعليم �جلامعي  �ملبذولة يف جمال 

و�ل���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي و�ل���ت���دري���ب 

�لتبادل  فر�ش  وزي���ادة  �لأك��ادمي��ي، 

�لكورية  �جلامعات  بني  �لأك��ادمي��ي 

روؤية  �سوء  �سعود يف  �مللك  وجامعة 

�ململكة 2030.

�تفاقية  هناك  �أن  بالذكر  جدير 

�مللك  جامعة  ب��ني  �أك��ادمي��ي  ت��ع��اون 

ومركز  �لطب  كلية  �سعود ممثلة يف 

�آ�سان �لطبي بدولة كوريا �جلنوبية، 

لطالب  �لطبي  �لتدريب  �إىل  تهدف 

�لكلية، وقد بلغ عدد �لذين ح�سلو� 

على مد�ر  47 طالباً  �لتدريب  على 

�لعامني �ل�سابقني.

�جلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ��ستقبل 

�ل��دك��ت��ور ب����در�ن �ل��ع��م��ر �ل��ث��الث��اء 

خمي�ش  �إب��ر�ه��ي��م  �لدكتور  �ملا�سي 

�سفارة  يف  ب��الأع��م��ال  �لقائم  ع��دن 

كينيا لدى �ململكة بالريا�ش.

�لدكتور  �لج��ت��م��اع  ح�سر  وق��د   

�جلامعة،  وكيل  �ل�سلمان  عبد�هلل 

�لنمي  �سالح  بن  حممد  و�لدكتور 

�لتعليمية  لل�سوؤون  �جلامعة  وكيل 

و�لأك��ادمي��ي��ة، و�ل��دك��ت��ور م��زي��د بن 

م�سهور �لرتكاوي �مل�سرف على �إد�رة 

�لعلمية  و�ل��ت��و�أم��ة  �ل��دويل  �لتعاون 

�لعاملية.

وقد تناول �جلانبان زيادة �أو��سر 

�ل�سعودي  �ل�سعبني  بني  �ل�سد�قة 

�لدولتني  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  و�لكيني، 

كما  �جل��ام��ع��ي،  �لتعليم  جم��ال  يف 

نوق�ست عدد من �لق�سايا �مل�سرتكة 

و�أوج���ه  �لعلمي  بالبحث  �خل��ا���س��ة 

�ملوؤ�س�سات  بني  �مل�ستقبلي  �لتعاون 

�لتعليمية بدولة كينيا وجامعة �مللك 

�ملباحثات  در��سة  طرح  ومت  �سعود، 

�لعلمي  �لتبادل  ل��زي��ادة  �لتمهيدية 

بني �جلانبني، و�إمكانية زيادة فر�ش 

�لتعاون �مل�سرتك.

�لثالثاء  �لطالب  �سندوق  �إد�رة  عقدت 

�أق�سام  بروؤ�ساء  خا�ساً  �جتماعاً  �ملا�سي 

 ،1 مببنى  �لجتماعات  بقاعة  �ل�سندوق 

�لطالب  ل�سندوق  �لتنفيذي  �ملدير  تر�أ�سه 

�لأ�ستاذ خالد بن نا�سر �لرتكي، وبح�سور 

م�ساعد �ملدير �لتنفيذي لل�سندوق �لأ�ستاذ 

عبد�هلل بن حممد د�ود.

 حيث ��ستعر�ش �لجتماع جدول �لأعمال، 

و�لذي ��ستمل على مو�سوعات عديدة كان 

وتطوير  �لأق�سام  م�ستجد�ت  �أبرزها،  من 

تفعيل  جانب  �إىل  �لتنفيذية  �لإج����ر�ء�ت 

�لإد�رة �لإلكرتونية �لتي تهدف �إىل مو�كبة 

�لتطور وروح �لع�سر، كما تطرق �لجتماع 

�لق�سم يف  م�سرف  دور  على  �لرتكيز  �إىل  

تطويرهم يف  و�لعمل على  متابعة موظفيه 

كافة �جلو�نب وتكرمي �ملثاليني، ودور جميع 

تقدمي  �لطالب يف  �إد�رة �سندوق  من�سوبي 

�ملبادر�ت و�ملقرتحات لالرتقاء بالعمل.

�جلو�نب  �أي�ساً  �لجتماع  ناق�ش  وق��د   

ي�سهدها  �لتي  �لنوعية  و�لنقلة  �لتطويرية 

���س��ن��دوق �ل���ط���الب و�لإجن���������از�ت �ل��ت��ي 

�لإعالمية  �لو�جهات  بتفعيل  بدء�ً  يحققها 

و�مل��ع��ار���ش وغريها  �ل��ور���ش  �إق��ام��ة  وحتى 

وطالبات  ط��الب  تخدم  �لتي  �لرب�مج  من 

�لطالب  �سندوق  ر�سالة  وحتقق  �جلامعة 

�مل�ستقبلية.

خالد  �لأ�ستاذ  �أكد  �لجتماع  نهاية  ويف 

�لرتكي على �أهمية تقدمي �خلدمات لكافة 

�لطلبة و�ملر�جعني باجلودة �ملطلوبة وح�سن 

�ل�ستقبال وتطبيق �أعلى �ملعايري �ملوؤ�س�سية.

�أك��م��ل��ت �جل��م��ع��ي��ة �ل��ت��ع��اون��ي��ة 

جامعة  ملن�سوبي  �لأغر��ش  متعددة 

مبنا�سبة  ��ستعد�دها  �سعود،  �مللك 

�لذكري �لثالثني لتاأ�سي�سها، لتنظيم 

�ملدينة  ل�سكان  خ��ا���ش  م��ه��رج��ان 

»مهرجان  عنو�ن  حتت  �جلامعية 

وذلك  للجمعية«،  �للوؤلوؤي  �ليوبيل 

�جلمعة  م�ساء  م��ن  �خلام�سة  يف 

�ملو�فق  1439ه�  �لأوىل  2جمادى 
وت�ستمر  2018م،  ي��ن��اي��ر   /19
�حلادية  حتى  �ملهرجان  فعاليات 

�سكن  وذل����ك يف  م�����س��اء،  ع�����س��رة 

و�ملوظفني  �لتدري�ش  هيئة  �أع�ساء 

�ل��درع��ي��ة،  يف  �جلامعية  باملدينة 

�مل��ه��رج��ان  ف��ق��ر�ت  تنطلق  ح��ي��ث 

�ل�سكن  من  �أ�سرة   3000 بح�سور 

�لقدمي و�جلديد. 

بن  تركي  �لدكتور  بذلك  �سرح 

جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  �لعيار  فهد 

�لإع����الم  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ش  �لإد�رة 

على  �ل��ع��ام  و�مل�سرف  و�لت�سويق، 

�ملهرجان  �أن  �إىل  لفتاً  �ملهرجان، 

و�سيقة  متنوعة  ف��ق��ر�ت  يت�سمن 

تلبي كافة �لأذو�ق، كرب�مج �إن�سادية 

و�ملبدعني، من  �ملن�سدين  لعدد من 

�ل�سليمان،  ه��ذ�ل  �ملن�سد  �أب��رزه��م 

وفحو�سات  وج��و�ئ��ز  وم�سابقات 

خا�سة  وع��رو���ش  جم��ان��ي��ة  طبية 

��ست�سافة  ي�سمل  كما  ل��الأط��ف��ال، 

�لتو��سل  من�سات  جن��وم  لبع�ش 

�أب��رزه��م �ملمثل  �لج��ت��م��اع��ي، م��ن 

نو�ف  و�ل��ر�وي��ة   �ل�سدحان  تركي 

قناة  يف  �مل��ت��األ��ق  و�مل��ذي��ع  �لهوميل 

�ل�سقيقي،  مفرح  خليجية  روت��ان��ا 

�ملنتجة،  �لأ�سر  ف�ساًل عن عرو�ش 

�أن �مل��ه��رج��ان ه��و �م��ت��د�د  م��وؤك��د�ً 

�جلمعية  تقدمها  �لتي  للخدمات 

حيث  و�أ�سرهم  �جلامعة،  ملن�سوبي 

يف  مهمة  �أدو�ًر�  �جلمعية  ت���وؤدي 

�جلامعة  من�سوبي  ب��ني  �لتو��سل 

و�لرتويح  بينهم،  �لعالقة  وتوطيد 

�لتدري�ش  هيئة  �أع�ساء  �أبناء  عن 

بعد �نتهاء �لختبار�ت �لنهائية، مبا 

يعود عليهم بالنفع و�لفائدة . 

وم������ن م��ن��ط��ل��ق �مل�������س���وؤول���ي���ة 

�ملجتمعية،  و�ل�سر�كة  �لجتماعية 

ح��ث د. �ل��ع��ي��ار رج����ال �لأع��م��ال 

�خلا�سة  و�ل�����س��رك��ات  و�مل��ه��ت��م��ني 

للم�ساركة يف رعاية �ملهرجان. 

لتلقي  �جلمعية  جاهزية  و�أك��د   

�ل���دع���م �ل��ع��ي��ن��ي م���ن �مل��ن��ت��ج��ات 

و�أه���اب  للم�ساركني،  و�خل��دم��ات 

و�لأ�سر  �لتدري�ش  هيئة  باأع�ساء 

باحل�سور و�مل�ساركة �لفعالة، معرباً 

�أمله يف تعاون �جلميع ليحقق  عن 

�ملهرجان �لأهد�ف �ملن�سودة، �ساكًر� 

ومقدًر� �لدعم �لإعالمي وحتديًد� 

�جل��ام��ع��ة«  »ر���س��ال��ة  �سحيفة  م��ن 

�لر�عي �لإعالمي للمهرجان.

  

البطالة.. 12 ٪
 �أ����س���درت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 

�لعمل  �سوق  ن�سرة  لالإح�ساء 

و�لتي  2017م،  �لثالث  للربع 

�ساملة  وموؤ�سر�ت  بيانات  توفر 

عن �سوق �لعمل يف �ململكة من 

�لقوى  م�سح  ت��ق��دي��ر�ت  و�ق���ع 

�لهيئة  جت��ري��ه  �ل���ذي  �لعاملة 

ب�سكل ربع �سنوي، وبيانات �سوق �لعمل من و�قع �ل�سجالت �لإد�رية 

لدى �جلهات ذ�ت �لعالقة »وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية، وز�رة 

�سندوق  �لجتماعية،  للتاأمينات  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  �ملدنية،  �خلدمة 

تنمية �ملو�رد �لب�سرية، مركز �ملعلومات �لوطني«.

و�أظهرت نتائج �لن�سرة للربع �لثالث من عام 2017م ��ستقر�ر�ً يف 

معدل �لبطالة لل�سكان �ل�سعوديني عند م�ستو�ه �ل�سابق خالل �لربع 

�لثاين لعام 2017 حيث ��ستقر عند » 12.8 %« بو�قع »7.4 %« 

للذكور و » 32.7 %« لالإناث، و�نخفا�ش معدل �لبطالة �لإجمايل 

»15 �سنة فاأكرث« مقارنة بالربع �لثاين 2017 حيث بلغ يف هذ� �لربع 

»5.8 %« بو�قع »3.2 %« للذكور و»21.1 %« لالإناث.

مراجعة لحساب المواطن
جاء يف تغريدة »ح�ساب �ملو�طن« على تويرت: »قيمة �لدعم �لتي 

بهدف  دورياً  مر�جعتها  تتم  �لدعم  من  �مل�ستحقني  ح�ساب  يقدمها 

مو�كبة �أي تاأثري �إ�سايف ناجت عن �لإ�سالحات �لقت�سادية«.

وكان »ح�ساب �ملو�طن« قد �أودع قيمة دعم للم�ستحقني عن �سهر 

دي�سمرب بلغت ملياري ريال يف �حل�سابات �لبنكية مل�ستحقي �لربنامج، 

وح�سلت �آنذ�ك 50 % من �لأ�سر على �ل�ستحقاق �لكامل مبعدل 

938 ريالً كمتو�سط دعم لالأ�سرة �لو�حدة، كما �سملت �لدفعة قر�بة 
3 ماليني �أ�سرة وفرد م�ستقل، باإجمايل 10.6 ماليني م�ستفيد.

سحب 40 مشروعًا
�أك�����د ن���ائ���ب وزي�����ر �ل��ن��ق��ل 

عبد�لعزيز  بن  �سعد  �ملهند�ش 

�خللب �أن �لوز�رة و�سعت خطة 

ل��ع��الج �مل�����س��اري��ع �مل��ت��ع��رثة يف 

خمتلف مناطق �ململكة و�لتابعة 

ل���ل���وز�رة، وح���ددت ع��دة طرق 

للمعاجلة منها �إعادة �لت�ساميم 

�لهند�سية �أو �سحب �مل�ساريع، حيث مت خالل �لأربعة �أ�سهر �ملا�سية 

�سحب 40 م�سروًعا على م�ستوى مناطق �ململكة من عدة مقاولني 

بينهم  �ملربمة  �لعقود  ح�سب  �لتعاقدية  بالتز�ماتهم  يوفو�  مل  لأنهم 

�ملناق�سات  �إعادة طرحها بح�سب  يتم  �مل�ساريع  �لوز�رة، وهذه  وبني 

�حلكومية. 

ال ضريبة على 
السحب

�أم��ني  حافظ  طلعت  نفى 

و�لتوعية  �لإع��الم  عام جلنة 

با�سم  و�ملتحدث  �مل�سرفية، 

�لبنوك �ل�سعودية، ما تناقلته 

�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 

ماكينات  من  �لنقدي  �ل�سحب  عملية  لإخ�ساع  �لبنوك  توجه  حول 

�ل�سرف �لآيل عرب �سبكة مدى ل�سريبة �لقيمة �مل�سافة �سو�ء كان 

�ل�سحب من �ل�سر�ف �لتابع لبنك �لعمل، �أو بنك �آخر.

وقال حافظ �إن �لتعليمات �لتي �أ�سدرتها �لبنوك ب�ساأن �ملنتجات 

و�خلدمات �مل�سرفية �لتي تخ�سع لل�سريبة و��سحة بهذ� �خل�سو�ش، 

حالة  يف  �أنه  �إىل  م�سري�ً  �لنقدي،  �ل�سحب  خدمات  ��ستثنيت  وقد 

�لعامة  �لهيئة  رقم  عرب  �سكوى  تقدمي  للعميل  ميكن  ذلك  خمالفة 

للزكاة و�لدخل »19993«.
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وطني
وطني

سفير دولة كوريا يزور جامعة الملك سعود 

..و العمر يستقبل القائم بأعمال السفارة الكينية

مهرجان اليوبيل اللؤلؤي للجمعية التعاونية

اجتماع رؤساء أقسام إدارة صندوق الطالب

احتفاء بالذكرى الثالثني لتاأ�سي�سها 
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إطالق أول برنامج ماجستير في السياسات البلدية

آل الشيخ: االتفاقية تهدف إلى تطوير القدرات اإلدارية والفنية لقيادات القطاع من الصف الثاني والثالث

بني اجلامعة ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية

البلدية  ال�ش�ؤون  وقع معايل وزير 

عبداللطيف  امل��ه��ن��د���س  وال��ق��روي��ة 

اجلامعة  مدير  ومعايل  ال�شيخ  اآل 

الدكت�ر بدران العمر م�ؤخًرا اتفاقية 

لإطالق برنامج املاج�شتري التنفيذي 

يف ال�شيا�شات البلدية وتنمية املدن، 

تنفيذي  ماج�شتري  ب��رن��ام��ج  ك���اأول 

وخطط  احل��ك���م��ي  بالعمل  ينفرد 

برامج التح�ل.

واأو���ش��ح م��ع��ايل وزي���ر ال�����ش���ؤون 

التفاقية  هذه  اأن  والقروية  البلدية 

ال�زارة  بني  ال�شراكة  اإطار  يف  تاأتي 

اإىل  وتهدف  �شع�د،  امللك  وجامعة 

والفنية  الإداري���ة  ال��ق��درات  تط�ير 

الثاين  ال�شف  من  القطاع  لقيادات 

من  الربنامج  يت�شمن  وما  والثالث 

القطاع  تخ�س  تدريبية  م��ق��ررات 

اإىل ور����س عمل  اإ���ش��اف��ة  ال��ب��ل��دي، 

تط�ير  ب��ه��دف  املنهجية  م��ت��ع��ددة 

لت�يل  ال�شاعدة  القيادات  ق��درات 

التحديات  ت�اكب  قيادية  منا�شب 

امل�ج�دة حالًيا من الناحية التنم�ية 

املالية  امل����ارد  اإدارة  م��ن  وغ��ريه��ا 

والإدارة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  وت��ع��زي��ز 

الت�شاركية.

ول�����ف�����ت م�����ع�����ايل امل���ه���ن���د����س 

اأن��ه  اإىل  ال�شيخ  اآل  عبداللطيف 

بهذا  �شن�ياً  50 قيادياً  اإدراج  �شيتم 

و�ش�ابط  ال�شروط  وف��ق  الربنامج 

حيث  من  املنا�شب  التاأهيل  ت�شمن 

اإىل  م�شرًيا  واخل����ربات،  امل��ه��ارات 

م�شاركة جهات عاملية معنية بتط�ير 

مثل  العامل  يف  البلدية  القطاعات 

كندا واأمريكا وبريطانيا، اإ�شافة اإىل 

ا�شت�شافة خرباء يف هذا املجال.

م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب م��ع��ايل م��دي��ر 

ملعايل  وتقديره  �شكره  عن  اجلامعة 

وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية لثقته 

مبخرجات اجلامعة العلمية، م�ؤكًدا 

اإط��ار  يف  ت��اأت��ي  التفاقية  ه��ذه  اأن 

اأه��داف  لتحقيق  امل�ؤ�ش�شي  العمل 

روؤية اململكة 2030.

االعتماد الماسي 
الكندي لمستشفيي 

»خالد« و »عبدالعزيز«

ح�شل كل من م�شت�شفى امللك خالد وم�شت�شفى امللك عبدالعزيز بجامعة 

اأعلى  الكندية، وه�  العتماد  املا�شي من هيئة  العتماد  �شع�د على  امللك 

العمر،  الدكت�ر بدران  اأعلن ذلك معايل مدير اجلامعة  درجات العتماد. 

مبيناً اأن هذا الإجناز ي�ؤكد مدى عمق الروؤية ال�شرتاتيجية للمدينة الطبية 

للقيا�س وفق  ارتباطها مب�ؤ�شرات وا�شحة  امللك �شع�د، من خالل  بجامعة 

اأعلى معايري الرقابة يف املن�شاآت ال�شحية العاملية.  

بدء طلبات الترشح لجائزة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة
اأك���م���ل م���رك���ز امل��ل��ك 

���ش��ل��م��ان ل��درا���ش��ات 

ت����اري����خ اجل���زي���رة 

ال�������ع�������رب�������ي�������ة 

وح���������ش����ارت����ه����ا 

ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة 

امل����ل����ك ����ش���ع����د، 

ا�����ش����ت����ع����دادات����ه 

طلبات  ل���ش��ت��ق��ب��ال 

ال��رت���ش��ح جل��ائ��زة 

امل����ل����ك ���ش��ل��م��ان 

ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ت��اري��خ  ال��ع��ل��ي��ا يف  ل���ل���درا����ش���ات 

يف  وح�شارتها  العربية  اجل��زي��رة 

لر�شائل  املخ�ش�شة  الثانية  دورتها 

خمتلف  من  واملاج�شتري  الدكت�راه 

اجلامعات املعتمدة ر�شمياً.

وبنينّ الأمني العام للجائزة الدكت�ر 

اأن  ال�شبيعي،  نا�شر  ب��ن  ع��ب��داهلل 

خادم  عناية  بكرمي  اجلائزة حتظى 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

اآل �شع�د - حفظه اهلل  عبدالعزيز 

با�شتمرار  وجه  الذي   -

للدرا�شات  جائزته 

دورت��ه��ا  يف  العليا 

ال���ث���ان���ي���ة ال���ت���ي 

للمتميزين  نح  تمُ

م���ن ال�����ش��ع���دي��ني 

واأبناء دول جمل�س 

ال����ت����ع����اون ل����دول 

اخلليج العربية.

ورف���ع ال��دك��ت���ر 

ال�شبيعي  عبداهلل 

اأ�����ش����م����ى اآي�������ات 

احلرمني  خل��ادم  والتقدير  ال�شكر 

على   - اهلل  اأي����ده   - ال�����ش��ري��ف��ني 

ت��ف�����ش��ل��ه ب��رع��اي��ة ه����ذه اجل��ائ��زة 

ودعمه امل�شتمر للعلم والعلماء، كما 

التعليم،  وزي��ر  ملعايل  �شكره  ق��دم 

�شع�د  امللك  جامعة  مدير  ومعايل 

�شلمان  امللك  مركز  م����ؤازرة  على 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�شات 

وح�شارتها لحت�شان هذه اجلائزة 

والرت�شيحات  الطلبات  وا�شتقبال 

وتقييمها. ال�شن�ية 

املركز  »اإن  ال�شبيعي:  د.  وق��ال 

���ش���ف ي��ت��ل��ق��ى ط��ل��ب��ات ال��رت���ش��ح 

امل�ج�دة  لل�شروط  وفًقا  للجائزة 

http:// على رابط م�قع اجلائزة

ksalmanaward.ksu.edu.

ل��ل��ت��ق��دم  م����ع���د  واآخ�����ر   ،sa/ar
الثالثاء  ي���م  ه�  الرت�شح  بطلبات 

29/ 8/ 1439ه� امل�افق 5/15/ 
2018م«.

للجائزة  الأوىل  الدورة  اأن  واأفاد 

ح��ظ��ي��ت ب��رتح��ي��ب ب��ال��غ واإ����ش���ادة 

الأكادميية  الأو�شاط  بني  باأهميتها 

ودوره���ا  وخ��ارج��ه��ا  اململكة  داخ���ل 

اإع��داد  يف  التميز  حتفيز  يف  املهم 

م  ت��ق��َدنّ حيث  اجلامعية،  الر�شائل 

على  احلا�شلني  من  كبري  عدد  لها 

درج����ات ال��دك��ت���راه وامل��اج�����ش��ت��ري 

على  بال�شالم  ال��ف��ائ��زون  وت�شرف 

رعاه   - ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 

يده  من  ج�ائزهم  وت�شلم�ا   - اهلل 

الكرمية.



الطب  واملعيدين بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  وحدة م�ضاندة  نظمت 

الثالثاء املا�ضي حفل ا�ضتقبال الأع�ضاء هيئة التدري�س واال�ضت�ضاريني اجلدد 

الذين ان�ضموا للهيئة االأكادميية واال�ضت�ضارية بكلية الطب واملدينة الطبية 

اجلامعية بعد البعثة لعامي 2016 و2017م.

األقاها  التي  والتوجيهية  الرتحيبية  الكلمات  من  عدد  األقيت  احلفل  يف 

كل من عميد كلية الطب الدكتور خالد فودة، املدير العام التنفيذي للمدينة 

الطبية الدكتور عبدالرحمن املعمر، رئي�س جلنة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

الدكتور  الفقيه،  �ضالح  الدكتور  اجلراحة  اأ�ضتاذ  ال�ضهري،  الدكتور حممد 

العلمي  املجل�س  رئي�س  االأ�ضعة  ق�ضم  وا�ضت�ضاري  اأ�ضتاذ  العريني  اإبراهيم 

الأمرا�س  فهد  امللك  مركز  مدير  ف��ودة  حممد  والدكتور  �ضابقاً  باجلامعة 

وجراحة القلب ومدير مركز االأعمال باملدينة الطبية اجلامعية.

واأو�ضح د. حمدان احلازمي رئي�س وحدة م�ضاندة اأع�ضاء هيئة التدري�س 

املتميزين من خريجي اجلامعات  ا�ضتقطاب  الوحدة مهمتها  اأن  واملعيدين، 

للتعيني كمعيدين بالكلية، ودعمهم للح�ضول على ابتعاث يف اأف�ضل اجلامعات 

وا�ضتقبالهم  درا�ضتهم  ومتابعة  املطلوبة،  الطبية  التخ�ض�ضات  ويف  العاملية، 

التدري�س  هيئة  الأع�ضاء  فّعال  جو  باإيجاد  الوحدة  تهتم  كما  عودتهم،  بعد 

مع  الفعال  التوا�ضل  يف  دوره��ا  عن  ف�ضاًل  لهم،  خمتلفة  ن�ضاطات  وعمل 

االأ�ضاتذة املتعاقدين.

والبحث  العليا  للدرا�ضات  الكلية  وكيل  املا�ضي  ماجد  الدكتور  و�ضّرح 

اأن الكلية واملدينة الطبية ا�ضتقبلت خالل عامي 2016 و2017م،  العلمي 

الذكور  من  م�ضاعداً  اأ�ضتاذاً   77 منهم  وا�ضت�ضاري،  م�ضاعد  اأ�ضتاذ   100
تلقوا  الذين  الطبية،  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  ا�ضت�ضارياً  و23  واالإن���اث، 

بالكلية  يلتحق  اأن  يتوقع  واأوروب��ا. كما  اأ�ضرتاليا  اأمريكا،  تدريبهم يف كندا، 

خالل العامني القادمني –باإذن اهلل- 211 اأ�ضتاذاً م�ضاعداً وا�ضت�ضارياً ممن 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  ي�ضل عدد  اأن  متوقعاً  االبتعاث،  بلدان  زالوا يف  ال 

اأعوام القادمة يف جميع التخ�ض�ضات الطبية  واال�ضت�ضاريني خالل الثالثة 

الرئي�ضية والفرعية يف حدود 700 اأ�ضتاذ وا�ضت�ضاري.

واأ�ضار عميد كلية الطب د. خالد فودة اإىل اأن برنامج االبتعاث الطموح 

الذي تنتهجه اجلامعة يف التخ�ض�ضات النوعية، الأف�ضل املوؤ�ض�ضات العلمية 

الكفاءة  معيار  وارتفاع  املوؤهلة،  بالكوادر  الكلية  برفد  اأ�ضهم  قد  العاملية، 

العلمية فيها، وظهرت اآثاره على م�ضتويات كثرية يف املجتمع نتيجة االهتمام 

املتوا�ضل  الطبية ودعمه  واملدينة  الطب  بكلية  توليه اجلامعة  الذي  الكبري 

الطبي، ومبتابعة م�ضتمرة  املجال  وتعزيز  لكل ما يحقق متيزها يف خدمة 

الكلية وتطوير  تنامي  البالغ يف  االأثر  له  التعليم، مما كان  من معايل وزير 

اأع�ضاء هيئة التدري�س فيها؛ وليتنا�ضب مع م�ضاريع البنية التحتية واملرافق 

الكلية واملدينة الطبية يف ظل  التي ت�ضهدها  التقنية احلديثة  والتجهيزات 

الدعم الالحمدود الذي يلقاه القطاع ال�ضحي من حكومتنا الر�ضيدة برعاية 

خادم احلرمني ال�ضريفني، و�ضمو ويل عهده االأمني حفظهما اهلل، والذي كان 

بعد اهلل �ضبباً فيما حققته كلية الطب من منجزات يف خمتلف املجاالت حتى 

اأ�ضبحت منارة علمية، و�ضرحاً طبياً تباهي به اململكة، ومبا ين�ضجم مع روؤية 

2030 الطموحة الإيجاد اأف�ضل ال�ضبل ل�ضباب الوطن، واال�ضتفادة منهم بعد 
عودتهم يف رفد التنيمة وحتقيق روؤية 2030.

ح�ضر احلفل وكالء كلية الطب، وروؤ�ضاء االأق�ضام االأكادميية واالإكلينيكية، 

املدير التنفيذي للمدينة الطبية، املدير التنفيذي لل�ضوؤون ال�ضحية، املدير 

التنفيذي  واملدير  ال�ضحية  لل�ضوؤون  التنفيذي  املدير  للت�ضغيل،  التنفيذي 

والهيئة  الكلية  جمل�س  اأع�ضاء  من  ع��دد  ح�ضره  كما  الب�ضرية،  للموارد 

التدري�ضية، واأع�ضاء هيئة التدري�س واال�ضت�ضاريني اجلدد.
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تعزيز التعاون بين جامعتي الكويت والقاهرة
الكويت  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  زار 

ال��دك��ت��ور ح�����ض��ني االأن�����ض��اري 

وبحث  القاهرة  جامعة  موؤخراً 

حممد  ال��دك��ت��ور  رئي�ضها  م��ع 

التعاون  اأوج��ه  اخل�ضت  عثمان 

التبادل  جم��االت  يف  امل�ضرتك 

الزائرين  لالأ�ضاتذة  االأك��ادمي��ي 

امل�ضرتكة  املوؤمترات  وعقد  العليا،  للدرا�ضات  الطالبية  وال��زي��ارات 

التي تهم اجلانبني يف املجالني التعليمي والبحثي. كما مت بحث عمل 

واأ�ضاد  م�ضرتك،  بتمويل  اجلامعتني  بني  م�ضرتكة  بحثية  م�ضروعات 

وما متلكه  الكبرية،  ومكانتها  القاهرة  بجامعة  الكويت  مدير جامعة 

من كوادر علمية.

جامعة قابوس توثق إنجازات 2017
ال�ضلطان  ج��ام��ع��ة  اأ����ض���درت 

لعام  باإجنازاتها  الئحة  قابو�س 

2017م، وثقت تد�ضني 3 مراكز 
بحثية جديدة، هي مركز البحوث 

الطاقة  اأب��ح��اث  ومركز  الطبية 

تقنية  اأبحاث  ومركز  امل�ضتدامة 

البحثية  املنح  جمال  ويف  النانو، 

بحثية  ا�ضت�ضارة   18 تقدمي  مت  كما  بحثية.  منحة   171 اعتماد  مت 

لعدد من موؤ�ض�ضات القطاع العام واخلا�س ومت اعتماد منحة بحثية 

�ضركة  من  البحوث  دعم  برنامج  �ضمن  املتجددة  الطاقة  جمال  يف 

النفط الربيطانية BP واحل�ضول على 4 ِمنح بحثية �ضمن برنامج 

الالئحة  �ضملت  كما  العلمي.  البحث  مبجل�س  الطالب  بحوث  دعم 

توثيق االإجنازات اخلا�ضة بكل كلية اأو ق�ضم اإ�ضافة التفاقيات التعاون 

املحلية والعاملية.

جائزة »تميز أكاديمي« لجامعة البحرين
فاز فريق طلبة جامعة البحرين باملركز الثالث على م�ضتوى العامل، 

يف نهائيات م�ضابقة �ضركة »هواوي 2017« ملهارات تقنية املعلومات 

واالت�ضاالت، املوجهة اإىل طلبة اجلامعات التقنية يف منطقة ال�ضرق 

االأكادميي«  للتميز  »ه��واوي  بجائزة  اجلامعة  ف��ازت  كما  االأو���ض��ط. 

جامعة  يف  املعلومات  نظم  ق�ضم  رئي�س  ون��ال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  يف 

بني  من  م�ضرف  اأف�ضل  جائزة  على  حممد  مازن  الدكتور  البحرين 

الفرق امل�ضاركة، وحققت اجلامعة جائزة »هواوي للتميز االأكادميي« 

من بني 121 جامعة م�ضاركة، ومتنح �ضركة هواوي الفائزين فر�ضة 

اأبرز  ولقاء  ال�ضينية  �ضنجن  مدينة  يف  لل�ضركة  العاملي  املقر  لزيارة 

ال�ضخ�ضيات التي تقود هذه العالمة التجارية، واكت�ضاب اخلربة يف 

جمال �ضبكات االت�ضاالت وخدمات ال�ضركات واأجهزة امل�ضتهلكني.

جامعات 
خليجية

افتتاح مجلس كلية العلوم بدعوة من عميدها

»100« من أعضاء هيئة التدريس الجدد »الطب« تحتفي بـ

كتب: �شلطان ال�شويرخ

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  تفقد 

العمر االثنني املا�ضي �ضري االختبارات النهائية 

وكيل اجلامعة  برفقة  العلوم،  كلية  للطالب يف 

حممد  الدكتور  والتعليمية  االأكادميية  لل�ضوؤون 

كلية  عميد  معاليه  ا�ضتقبال  يف  وك��ان  النمي، 

الكلية  ووكالء  الداغري  نا�ضر  الدكتور  العلوم 

وروؤ�ضاء االأق�ضام وطالب الكلية. 

اأبحاث  على  باالطالع  معاليه  زي��ارة  ب��داأت 

تخرج الطالب املتميزين يف مرحلة البكالوريو�س 

طالب  كل  من  مف�ضل  �ضرح  اإىل  ا�ضتمع  حيث 

منها  خرج  التي  والنتائج  البحث  من  والهدف 

الطال

ب من بحثه، كما زار معاليه وحدة االبتكار 

والتي مت اإن�ضاوؤها حديثاً يف الكلية، حيث قام 

امل�ضرف على الوحدة الدكتور �ضعد القرين من 

ق�ضم الفيزياء ب�ضرح اأهداف الوحدة وتطلعاتها.

  وم��ن ث��م ق��ام م��ع��ايل امل��دي��ر بجولة على 

االمتحانات  �ضري  لتفقد  الدرا�ضية  القاعات 

النهائية والتقى عدداً من الطالب الذين يوؤدون 

االختبارات.  واختتم د. العمر الزيارة باملعر�س 

الدائم للعلوم واملكون من ثمانية اأجنحة ميثلون 

والفلك،  الفيزياء  »الريا�ضيات،  العلوم  اأق�ضام 

كيمياء  كيمياء،  احل��ي��وان  علم  اجليولوجيا، 

النبات  عمليات،  وب��ح��وث  اإح�����ض��اء  ح��ي��وي��ة، 

واالأحياء الدقيقة«، كما ا�ضتمع معاليه اإىل �ضرح 

مف�ضل عن كل ق�ضم.

الدكتور  العلوم  كلية  عميد  م��ن  ب��دع��وة 

نا�ضر الداغري، ح�ضر اأ�ضتاذ علم االأع�ضاب 

برنامج  وع�����ض��و  ال��ط��ب  كلية  يف  امل�����ض��اع��د 

امللك  بجامعة  املتميزين  املبتعثني  ا�ضتقطاب 

اجتماع جمل�س  اليحيا  خليل  الدكتور  �ضعود 

كلية العلوم.

كاماًل  اليحيا عر�ضاً  خليل  الدكتور  وقّدم 

عن الربنامج ت�ضمن ن�ضاأة الربنامج، الر�ضالة، 

الروؤية واالأهداف؛ م�ضرياً خالل عر�ضه اإىل 

املبتعث  ميّكن  اأن��ه  الربنامج  م��زاي��ا  م��ن  اأن 

املتعنّي عن طريقه باال�ضتمرار يف بعثته حتى 

ينتهي من درا�ضته.

ط��ورت  �ضعود  امللك  جامعة  اأن  واأو���ض��ح 

برنامج  على  املبتعث  ميكن  اإلكرتونياً  نظاماً 

من  لالبتعاث  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

االأكادميي،  طاقمها  اإىل  لالن�ضمام  التقدم 

طلب  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  ه��ذا  يتم  اأن  على 

موحد يحتوي على جميع البيانات ال�ضخ�ضية 

البيانات يف  هذه  وتخزين  املطلوبة  والعلمية 

النظام.

���ض��رورة  مناق�ضة  االج��ت��م��اع  يف  مت  كما 

تقوية روابط التن�ضيق بني االأق�ضام يف الكلية 

حر�س  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال��ربن��ام��ج،  واإدارة 

الكلية واهتمامها بالكفاءات الوطنية املتميزة 

وا�ضتقطابها، للرقي مبخرجات الكلية. 

على  م�ضتمرة  ب�ضفة  الكلية  تعمل  كما 

املتميزين  ال�ضعوديني  اخلريجني  ا�ضتقطاب 

اأع�ضاء  طاقم  لدعم  اخل���ارج  يف  املبتعثني 

املتميزة  ال�ضعودية  بالكوادر  التدري�س  هيئة 

وال���ط���م���وح���ة، وذل�����ك ل��ت��ع��زي��ز امل�����ض��ارات 

يف  حالًيا  اجلامعة  ت�ضهدها  التي  التطويرية 

كافة براجمها وخدماتها وم�ضاراتها املختلفة.

الكلية  عميد  ق��دم  االج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 

وروؤ�ضاء االأق�ضام يف الكلية �ضكرهم وتقديرهم 

الدعوة، متمنني  اليحيا قبوله  للدكتور خليل 

لتقوية  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  مثل  يف  اال�ضتمرار 

للكلية  م�ضلحة  فيها  مل��ا  التوا�ضل  رواب���ط 

والربنامج.

مدير الجامعة يتفقد سير اختبارات »العلوم« 
ا�ستمع اإىل �رشح اأبحاث تخرج املتميزين

.. وبح�سور مدير برنامج ا�ستقطاب املبتعثني املتميزين

وحدة م�ساندة اأع�ساء هيئة التدري�س واملعيدين ت�ستقطب اخلريجني املتميزين وابتعاثهم لأف�سل اجلامعات العاملية



زار عدد من من�سوبي ق�سم الإنتاج النباتي 

موؤخراً مركز ا�ستدامة التابع لوادي الريا�ض 

للتقنية، وذلك يوم الثنني 22/3/1439هـ، 

التنفيذي  املدير  ا�ستقبالهم  يف  كــان  حيث 

والــدكــتــور  ــي،  احلــرب عبدالعزيز  الــدكــتــور 

الق�سم  من�سوبو  اطلع  وقد  الع�ساف.   خالد 

التقنية  عالية  املحمية  البيوت  م�سروع  على 

والأبحاث اجلارية يف هذا املجال. 

النباتي  الإنتاج  ق�سم  رئي�ض  بذلك  �سرح 

بكلية علوم الأغذية والزراعة الدكتور را�سد 

العبيد.   
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جامعة المنار األولى تونسيًا والتاسعة أفريقيًا
التون�سية  ــار  املــن جــامــعــة  احــتــلــت 

املرتبة الأوىل وطنياً والتا�سعة اإفريقياً 

واملرتبة 703 عاملياً، وذلك وفق تقرير 

املعلوماتية  ملعهد   2018  /2017
تــرتــيــب  يف  املــخــتــ�ــض   »URAP«

الأكادميي،  الأداء  ح�سب  اجلامعات 

يف  املنار  تون�ض  جامعة  تقدمت  وقد 

ترتيبها العاملي 327 نقطة وب�سبع نقاط على امل�ستوى الإفريقي، مقارنة 

ترتيبه  يف   »URAP« معهد  ويعتمد  املا�سي،  العام  ال�سنوي  بتقرير 

قاعدة  من  انطالقاً  العلمي  بالبحث  تتعلق  موؤ�سرات  على  للجامعات 

بيانات »رويرتز« مع اعتبار عدد املقالت العلمية والقتبا�سات وجمموع 

الوثائق التي تنتجها اجلامعات وعامل تاأثري القتبا�سات وكذلك جمالت 

التعاون الدويل.

»إلى األمام موريتانيا« بجامعة نواكشوط
املا�سي  الأحـــد  ــوم  ي م�ساء  اأعــلــن 

الأمــــــام  »اإىل  مـــ�ـــســـروع  انــــطــــالق 

وقال  نواك�سوط.  بجامعة  موريتانيا« 

املن�سق العام للم�سروع نور الدين ولد 

حممد اإن امل�سروع يهدف اإىل اإحداث 

للدولة  وجوهرية  بنيوية  اإ�سالحات 

املوريتانية وانت�سال ال�سعب املوريتاين 

جديدة،  اآفــاق  اإىل  التخلف  واقع  من 

امل�سروع جمموعة  موؤ�س�سي  اأن  امل�سروع  عن  قدمه  عر�ض  واأكد خالل 

والأكادمييني  والباحثني  واملهند�سني  الأعــمــال  ورجــال  الدكاترة  من 

وال�سحفيني ون�سطاء جمتمع بدين.

افتتاح »طب« جامعة »سرت« بعد صيانتها
الطّب  كلية  افتتاح  باإعادة  املا�سي،  الأ�سبوع  �سرت  جامعة  احتفلت 

اإثر  التي حلقت مبرافقها  الأ�سرار  اكتمال �سيانتها من  بعد  الب�سري، 

الفتتاح  حفل  ح�سر  الإرهابية،  التنظيمات  من  املدينة  حترير  حرب 

عميد بلدية �سرت خمتار املعداين، ورئي�ض جامعة �سرت الدكتور اأحمد 

املحجوب، وعدد من عمداء الكليات، وقّدمت كلية الطب درًعا اإىل بلدية 

�سرت تقديًرا للجهود املبذولة والتعاون القائم بني البلدية واجلامعة.

ت�صوير   - العتيق  من�صور  ك��ت��ب: 

متعب الهتاين

الـــزيـــارات  مـــن  �سل�سلة  �ــســمــن 

بدء  مــع  تزامناً  بها  قــام  التفقدية 

ــعــدد من  الخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة ل

اجلامعة  مدير  معايل  زار  الكليات، 

كلية  موؤخراً  العمر،  بدران  الدكتور 

طب الأ�سنان بزيارة �سملت عدداً من 

وم�ست�سفى  الكلية  ومن�ساآت  اأق�سام 

طب الأ�سنان اجلامعي.

حفل  اإقامة  الزيارةمع  وتزامنت 

املــثــايل،  للموظف  العميد  جــائــزة 

ــه بــتــكــرمي  ــي ــال ــع حـــيـــث �ــــســــارك م

املوظفني ووجه كلمة اأخوية توجيهية 

للمكرمني. 

مدير  معايل  ا�ستقبال  يف  وكــان 

الأ�سنان  طب  كلية  عميد  اجلامعة 

الدكتور اأحمد القحطاين، بالإ�سافة 

الأ�سنان  طب  م�ست�سفى  مدير  اإىل 

�سليمان اجلهني.  الدكتور  اجلامعي 

بجولة  ال�سريعة  الــزيــارة  واختتمت 

على قاعات املحا�سرات املخ�س�سة 

لأداء المتحانات، حيث مت الطالع 

ل�سمان  املتخذة  ال�ستعدادات  على 

بكل  للطالب  المتحان  اأداء  �سري 

ي�سر و�سال�سة. 

اأقامت كلية الهند�سة موؤخراً حفل 

خطة  تنفيذ  يف  للم�ساركني  تكرمي 

الإخالء الوهمي ملبنى كلية الهند�سة 

والتي نفذت بنجاح وهلل احلمد يوم 

املوافق  1439/3/25هـ،  الأربعاء 

2017/12/13م. 

بداأ احلفل بكلمة ترحيبية لعميد 

ثم  ومن  زاهد  وليد  الدكتور  الكلية 

للجهات  التذكارية  الـــدروع  وزعــت 

اإدارة  وهــي  التجربة،  يف  امل�ساركة 

ال�سالمة  واإدارة  باجلامعة  املخاطر 

الــدفــاع  واإدارة  اجلــامــعــي  والأمــــن 

املدين فرع جامعة امللك �سعود واإدارة 

الطوارئ  وطب  باجلامعة  ال�سيانة 

اجلامعي  خــالــد  املــلــك  مب�ست�سفى 

وجلنة الوقاية من التلوث الكيميائي 

والــبــيــولــوجــي وجلــنــة الــوقــايــة من 

العامة  والإدارة  الإ�سعاعي  التلوث 

لل�سيانة ووكالة اجلامعة للم�ساريع، 

بــعــد ذلـــك وزعـــت �ــســهــادات �سكر 

من  امل�ساركني  جميع  على  وتقدير 

تلك اجلهات ومن اأق�سام الكلية ومن 

جلنة ال�سالمة املهنية بالكلية.

اجلميع  بتناول  احلــفــل  واختتم 

طــعــام الــغــداء عــلــى �ــســرف عميد 

املنا�سبة  وبــهــذه  ووكــالئــهــا.  الكلية 

مدير  ملعايل  الهند�سة  كلية  تتقدم 

اجلامعة وم�سوؤوليها بال�سكر اجلزيل 

وجلميع  والت�سجيع  ــدعــم  ال عــلــى 

بجزيل  الفعالية  هذه  يف  امل�ساركني 

للجميع  متمنني  والمتنان،  ال�سكر 

امللك  وجلامعة  الدائمة  ال�سالمة 

�سعود الرقي والرفعة.

للتخطيط  اجلامعة  وكالة  اأ�ــســدرت 

ــل اجلــامــعــة  ــي ــر بــرئــا�ــســة وك ــتــطــوي وال

يو�سف  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

ال�سنوي  الإعــالمــي  التقرير  ع�سريي 

للعام اجلامعي 1437-1438هـ. يهدف 

املتعددة  الإجنــازات  توثيق  اإىل  التقرير 

الإعالمية  املعاجلة  ــيــات  واآل للوكالة، 

لهذه الإجنــــازات، وجــهــود الــوكــالــة يف 

متميزة  موؤ�س�سية  �سمعة  بناء  �سبيل 

التطويري،  تدعم حراكها  اجلامعة  عن 

روؤية  دعم  امل�ستمرة يف  جهودها  وتعزز 

اململكة 2030، والتاأكيد على اأهمية دور 

اجلهات املتعاونة التي كان لها دور هام 

الوكالة  الإعالمي عن  الن�سر  تفعيل  يف 

وجــاءت �سحيفة  بها،  التطوير  واحلــراك 

املتعاونة  اجلهات  مقدمة  يف  اجلامعة  ر�سالة 

الأعـــداد  جميع  ت�سمنت  حيث  الــوكــالــة،  مــع 

ال�سادرة خالل العام اجلامعي 1437-1438هـ 

اجلــامــعــة  وكــالــة  عــن  �سحفية  مــو�ــســوعــات 

بلغت  م�ساركة  بن�سبة  والتطوير  للتخطيط 

واجلودة،  التطوير  عمادة  اإىل  اإ�سافة   ،100%
ووحدة التوثيق بكلية الآداب »التقرير الأ�سبوعي 

ــور«، وعــمــادة الــتــعــامــالت الإلــكــرتونــيــة  املــ�ــس

والت�سالت »اإدارة البوابة الإلكرتونية«، الإدارة 

العامة للعالقات والإعالم.

 وبهذه املنا�سبة وجه الدكتور يو�سف 

ع�سريي ال�سكر لكافة اجلهات املتعاونة 

كان  الــتــي  اجلــامــعــة  ر�ــســالــة  وبخا�سة 

تعاونها مميزاً اأ�سهم يف حتقيق كثري من 

اأهداف الن�سر الإعالمي للوكالة.

الإعالمي  التقرير  اأن  بالذكر  جدير 

ــعــديــد من  الــ�ــســنــوي لــلــوكــالــة يــتــيــح ال

العمليات منها مراجعة اإجنازات خطط 

الت�سال، واحلمالت التوعوية الإعالمية 

التي تعدها الوكالة خا�سة للم�سروعات 

الت�سال،  قنوات  ومراجعة  التطويرية، 

وقيامها  م�سامينها،  جودة  من  والتاأكد 

ــهــا، ودعــــم اجلــهــود  بـــالـــدور املــنــوط ب

التوا�سل  ل�سمان  للوكالة  الت�سالية 

داخلياً  وامل�ستهدفة  املعنية  اجلهات  مع  الفعال 

وخارجياً، وامل�ساركة يف بناء �سمعة متميزة عن 

الوكالة ووحداتها وم�سروعاتها التطويرية.

د. العمر يزور طب األسنان

»الهندسة« تكرم المشاركين في تنفيذ اإلخالء الوهمي

منسوبو اإلنتاج النباتي يزورون وادي التقنية

»التخطيط والتطوير« تصدر تقريرها اإلعالمي السنوي

يوم الموثق العلمي للبحث 
العلمي ببهو آداب الطالبات 

كتبت: جواهر القحطاين 

اأقام ق�سم الدرا�سات الجتماعية بكلية الآداب موؤخراً ببهوها احتفالية 

مبنا�سبة يوم املوثق العلمي للبحث العلمي فعالية املل�سقات.

 وكان من اأهم البحوث امل�ساركة التايل »اأ�سباب عزوف الطالبات عن 

على  مطبقة  اجتماعية  درا�سة  وهي  الال�سفية«،  الأن�سطة  يف  امل�ساركة 

وقدمت  الن�سانية«،  »الكليات  �سعود  امللك  جامعة  طالبات  من  عينات 

هذه الدرا�سة بناء على طلب مركز البحوث يف جامعة امللك �سعود، ومن 

اأهداف هذا النوع من الدرا�سة هو التعرف على مدى وعي الطالبة باأهمية 

الأن�سطة الال�سفية التي تقيمها وحدة الن�ساط، وكذلك على مدى وجود 

حوافز مغرية للطالبات امل�ساركات، وكذلك التعرف على اأهم املقرتحات 

اأن ت�ساهم يف جذب الطالبات للم�ساركة يف الأن�سطة، وكان  التي ميكن 

جنالء  والأ�ستاذة  العتيبي  نورة  الدكتورة  باإ�سراف  العلمي  املل�سق  هذا 

ال�سهلي. 

وجهه  من  للرتفيه  العامة  الهيئة  »فعاليات  امل�ساركة  املل�سقات  ومن 

ال�سيخ،  اآل  نوف  ود.  ع�سريي  اآلء  د.  باإ�سراف  ال�سعودية«  الأ�سرة  نظر 

والتي تهدف للتعرف على مدى قبول الأ�سرة ال�سعودية للفعالية املقدمة 

من قبل هيئة الرتفيه، وكذلك مدى تلبية فعاليات الهيئة العامة للرتفيه 

لحتياجات الأ�سرة ال�سعودية والتعرف على مقرتحات الأ�سرة ال�سعودية 

حول فعالية الهيئة العامة للرتفيه. 

ومن املل�سقات كذلك »تاأثري �سهريات مواقع التوا�سل الجتماعي على 

باإ�سراف د. هياء ال�سبيب واأ. عهد  الفتيات �سناب �سات _ان�ستغرام«، 

العبيد اهلل، وكانت هناك درا�سة و�سفية على عينة من الطالبات يف كلية 

الفتيات ملتابعة  التعرف على دوافع  اإىل  الدرا�سة  الآداب.  وت�سعى هذه 

�سهريات مواقع التوا�سل وكيفية التاأثري من الناحية اجلمالية والقت�سادية 

والجتماعية ومن ثم معرفة النتائج ، واأي�سا �سارك مل�سق بعنوان »اآراء 

بع�ض فئات املجتمع حول قرار قيادة املراأة ال�سعودية لل�سيارة باإ�سراف د. 

هياء احلربي، وكانت من تو�سيات الدرا�سة زيادة الوعي الثقايف املتعلق 

يف  تقام  للطالبات  اإر�سادية  ودورات  ور�ض  بعمل  وذلك  املــرور،  باأنظمة 

املراأة  بقيادة  املتعلقة  والبحوث  الدرا�سات  وتكثيف  واجلامعات  املدار�ض 

ال�سعودية لل�سيارة ل�سعوبة ماواجهته الباحثات من �سح يف تلك امل�سادر«.  

الزواج«  حديثي  عند  الطالق  على  املوؤثرة  »العوامل  هو  مل�سق  واآخر 

التي كانت �ساملة لتو�سيات لوزارة العدل، وهي تعاون مراكز ال�ست�سارات 

الأ�سرية مع حمكمة العقود والأنكحة لتوفري ا�ست�سارات جمانية حلديثي 

الزواج .
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بقدراتكم  واإمياننا  جناحنا،  هو  »جناحكم 

مدير  معايل  خاطب  العبارة  بهذه  كييبييرة«، 

ال�سبيعي،  فييياح  الييدكييتييور  جنيييران  جييامييعيية 

طيييياب اجلييامييعيية ممييين هيييم عييلييى مييقيياعييد 

على  جولته  خال  الأول  الف�سل  اختبارات 

الدرا�سية. القاعات 

جولته  خيييال  ال�سبيعي  الييدكييتييور  وقيييال 

جهودكم،  ثمار  تقطفون  اأنتم  اليوم  التفقدية: 

تام مبا متلكونه من قدرات  يقني  ونحن على 

كبرة متكنكم من جتاوز الختبارات لتعك�سوا 

التعليم  جودة  من  به  تتميزون  ما  خالها  من 

الوطن. بناء  من خاله يف  ت�سهمون 

ا�ستكمال  على  حر�ست  اجلامعة  اأن  واأكد 

لأداء  الييقيياعييات  لتهيئة  الييتييجييهيييييزات  كييافيية 

اللجان  قييبييل  ميين  تييام  بتنظيم  اخييتييبيياراتييهييم 

امليي�ييسييكييليية لييهييذه املييهييميية، وا�ييسييتييمييع الييدكييتييور 

احييتييييياجييات  اإىل  جييولييتييه  خيييال  اليي�ييسييبيييييعييي 

لن  اجلامعة  باأن  منوهاً  ومتطلباتهم،  الطاب 

والطالبات  الطاب  اأبنائها  خدمة  يف  تتوانى 

البيئة  وتييوفيير  لهم  الكامل  الييدعييم  بتقدمي 

املائمة.

عييمييادة  يف  ممثلة  اجليييوف  جييامييعيية  متكنت 

اجلودة والعتماد الأكادميي ومكتب التخطيط 

ال�سرتاتيجي باجلامعة، من احل�سول على منحة 

التعليم  للجودة يف  اليون�سكو  كر�سي  من  بحثية 

يف  التعلم  خمييرجييات  »جيييودة  بعنوان  الييعييايل، 

اجلامعات ال�سعودية ودورها يف تلبية متطلبات 

�سوق العمل ال�سعودي وفق روؤية 2030«.

بييني عميد اجليييودة  الييعييقييد  تييوقيييييع  وقيييد مت 

واأ�ستاذ  اأ�سامة عارف،  د.  الأكادميي  والعتماد 

الكر�سي املكلف د.غازي ال�سدحان.

األيييف طالب   75 اأكييير ميين  بيييداأ 

باملدينة  طيبة  جامعة  يف  وطالبة 

املييينيييورة وفيييروعيييهيييا بيياملييحييافييظييات 

للف�سل  اليينييهييائييييية  الخيييتيييبيييارات 

الدرا�سي الأول لعام 1439-1438، 

هياأتها  متكاملة  ا�ستعدادات  و�سط 

وعماداتها  كلياتها  عيير  اجلامعة 

واإداراتها املختلفة.

وتفقد وكيل جامعة طيبة لل�سوؤون 

م�سعود  اآل  خالد  الدكتور  التعلمية 

الختبارات  اأثناء  الطاب  قاعات 

�سر  على  واطييلييع  كليات  عييدة  يف 

وكيياليية  اأن  مييو�ييسييحيياً  الخييتييبييارات، 

قد  التعليمية  لييليي�ييسييوؤون  اجلييامييعيية 

راعت عند اإعداد جدول الختبارات 

النهائية التن�سيق مع الكليات، وتقليل 

فرتات الختبار يف اليوم الواحد اإىل 

فرتة واحدة لغالبية الطلبة، م�سراً 

اإىل اأنه مت ت�سكيل عدة جلان ملتابعة 

�سر الختبارات وحل املعوقات حال 

وجودها.

ميي�ييسييعييود  اآل  اليييدكيييتيييور  ومتيينييى 

اجلامعة  وطالبات  لطاب  التوفيق 

خيييال الخييتييبييارات، ميي�ييسييراً اإىل 

للبطاقة  الييطييلييبيية  حييمييل  �يييسيييرورة 

اجلامعية اأو بطاقة الهوية الوطنية 

لقاعات  الدخول  من  يتمكنوا  حتى 

المتحانات.

يف  البحثي  التميز  مركز  عقد 

امللك  بجامعة  والييتييمييور  النخيل 

»حت�سني  بعنوان  حما�سرة  في�سل، 

مييكييونييات امليي�ييسيييييدة الييفييرمييونييييية 

احلييمييراء  النخيل  �سو�سة  لإدارة 

التمر«  لنخيل  البيئي  النظام  يف 

حمدتو  الدكتور  الباحث  قدمها 

�سمن  وذلك  ال�سفيع،  عبدالفراج 

لآفات  امل�ستدامة  »الإدارة  برنامج 

نييخيييييل الييتييميير« بييحيي�ييسييور مييدييير 

رفدان  بن  حممد  الدكتور  املركز 

املركز. من�سوبي  وكل  الهجهوج، 

اإجراء  مت  اأنه  الباحث  واأو�سح 

عيييدة جتييييارب مييعييمييلييييية وحييقييلييييية 

امل�سائد  كييفيياءة  حتيي�ييسييني  بييهييدف 

�ييسييو�ييسيية  الييفييرمييونييييية يف جيييذب 

اليينييخيييييل احلييييمييييراء بييا�ييسييتييخييدم 

جيييهييياز قيييييييا�يييس قييابييلييييية اليي�ييسييم 

املعمل  يف   »Olfactometer«

احل�سرات  ا�ستجابة  مدى  لتحديد 

والذكور«  »الإناث  لل�سو�سة  البالغة 

تنتجه  الييذي  التجمع،  لييفييرمييون 

اجلن�سني. كا  ويجذب  الذكور 

فعالية  حتييديييد  مت  واأ�يييسييياف: 

اأربيييعييية فيييرميييونيييات جتييياريييية من 

�ييسييركييات عيياملييييية خمييتييلييفيية حتت 

كانت  حيييييث  احلييقييلييييية،  الييظييروف 

جييذب  مييتيي�ييسيياوييية يف  جييميييييعييهييا 

فييروقييات  تييظييهيير  ومل  اليي�ييسييو�ييسيية 

معنوية، واأكد اأن التجارب اأظهرت 

الييتييجييمييع  فيييرميييون  فييعييالييييية  اأن 

امليي�ييسييتييخييدم حييالييييياً يف عييمييليييييات 

ل  لل�سو�سة  اجلماعي  ال�سطياد 

.40% تتعدى 

مدير جامعة نجران يتفقد قاعات االختبارات

منحة بحثية من اليونسكو لجامعة الجوف

فترة اختبارات واحدة يوميًا بجامعة طيبة

»التميز البحثي« يطور وسائل مكافحة سوسة النخيل

التي تكبل املجتمع وتعوق  الآفات  اأكر  الف�ساد املايل والإداري  ميثل 

�سجرة  يف  ينخر  �سو�س  هو  بل  والتطور..  التنمية  طريق  يف  م�سرته 

بثمارها  املجتمع  وتزويد  لنموها  الازمة  املييوارد  كل  وميت�س  املجتمع 

اليانعة. فمتى �ساعت الأموال واأهدرت يف جيوب الفا�سدين واملرت�سني 

ومتى  والبطالة..  الفقر  م�ستويات  وتييزداد  املجتمع  ج�سم  ينهك  حينها 

انت�سر الف�ساد الإداري و�سوء ا�ستغال املن�سب الوظيفي وتخلى امل�سوؤول 

عن املعاير التي تقوم على الكفاءة واملهارة الدارية يف اختيار القيادات 

الكفوء  املنا�سب غر  يعتلي  اأن  اإىل  بالتايل  اأدى  والأجهزة  للموؤ�س�سات 

و�سعيف القدرة، الأمر الذي ي�سهم يف تخلف القطاع واإحباط املتميزين 

والأفعال  »..اجلرائم  امللكي  الأمر  اأ�سماها  التي  وهي  الأمانة،  و�سياع 

اأو  اأو �سمر  امل�سينة« وو�سف من ارتكبها بالتجرد من.. وازع من دين 

اأخاق اأو وطنية«.

ويف الوقت الذي مل تتاأخر قيادتنا ممثلة بخادم احلرمني ال�سريفني 

العهد  برئا�سة ويل  بت�سكيل جلنة عليا  ديدنها-  –كما هو  يحفظه اهلل 

العام..  الف�ساد  ق�سايا  يف  العاقة  ذات  واجلرائم  املخالفات  حل�سر 

وجدنا –بحمد اهلل- و�سف اخلطاب امللكي مبجل�س ال�سورى اأن حجم 

هوؤلء الذين �سقطوا يف وحل خيانة الأمانة »قلة قليلة«، و�سط الأغلبية 

املخل�سة من اأبناء الوطن، وما بدر منهم ل ينال من نزاهة مواطني هذه 

الباد الطاهرة. 

ول �سك اأن موؤ�س�سات املجتمع جميعاً مدعوة لتعزيز مفاهيم النزاهة 

والأمانة وال�سفافية ات�ساًقا مع املرحلة التي حتتاجها بادنا يف ا�ستثمار 

كل الإمكانات واملوارد املتاحة ل�سالح خطوات التنمية اجلبارة التي جتلت 

يف روؤية ال�سعودية 2030.

ويلعب الإعام التقليدي واجلديد اأدواًرا م�ساندة ومهمة على جميع 

الأ�سعدة، فالتجربة الب�سرية توؤكد اأن الإعامي املهني امللتزم باأخاقيات 

الأخاق  وغر�س  النزاهة  مفاهيم  تعزيز  يف  معني  خر  �سيكون  مهنته 

واملو�سوعية  والأمانة  بال�سدق  الإعامي  التزم  فمتى  اجلماهر..  يف 

والتوازن يف معاجلة الق�سايا تكون ثمرة ذلك تقدمي معلومات �سادقة، 

متثل الغذاء ال�سحي لعقول وفكر اجلماهر.. وهو ما ي�سهم يف بناء راأي 

عام قوي وحيوي م�ساهم بفعالية يف التنمية.

املفاهيم  تاأ�سيل  يف  الأكييادميييي  اليييدور  يغب  مل  ال�سياق  هييذا  ويف 

والتوجيهات التي نادت بها الأوامر امللكية، فكانت مبادرة ق�سم الإعام 

يف  الإعيييام  »دور  عيينييوان:  ذلييك حتت  عن  معرة  املا�سي  الأ�سبوع  يف 

روؤى نرة  الأكادمييني  الف�ساد«، حيث قدم كوكبة من اخلراء  مكافحة 

و�سلطوا ال�سوء على الأدوار املطلوبة من املوؤ�س�سة الإعامية يف تناول 

ق�سايا النزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد، ودور الإعام ب�سكل عام يف 

تر�سيخ الوعي باأهمية حماية املال العام.

makinzyadel@ksu.edu.sa

دور اإلعالم في مكافحة الفساد

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

»أم القرى« تكرم الفائزين في »اإلبداع وريادة األعمال« آفاق أكاديمية
و�ّسح معايل مدير جامعة اأم القرى 

ع�سا�س  معتوق  بن  بكري  الدكتور 

م�سابقة  باأو�سمة  الفائزين  الطلبة 

الإبييداع  نادي  اأطلقها  التي   »ciec«

عقد  وت�سمنت  الأعييمييال،  وريييييادة 

الت�سجيعية  العمل  العديد من ور�س 

الييريييادييية،  ليياأعييمييال  والتحفيزية 

للم�سابقة  اخلتامي  احلفل  خييال 

الهند�سة  كلية  مب�سرح  عقد  الييذي 

واليييعيييميييارة الإ�ييسييامييييية بيياملييدييينيية 

وكيل  بح�سور  بالعابدية،  اجلامعية 

اجلامعة للفروع الدكتور عبداملجيد 

كلية  وعميد  الييغييامييدي،  �سعيد  بيين 

الييهيينييد�ييسيية والييعييمييارة الإ�ييسييامييييية 

وت�سمنت  ُغلمان.  حمزة  الدكتور 

امل�سابقة عقد ور�س عمل مكثفة بلغ 

ُممل �ساعاتها 30 �ساعة تدريبية، 

اأ�سابيع،  ثاثة  مييدار  على  عقدت 

ريييادة  ثقافة  تعزيز  بييهييدف  وذليييك 

الأعمال وت�سجيع الطاب اأ�سحاب 

لإن�ساء  وتهيئتهم  الريادية  الأفكار 

�سركاتهم النا�سئة للدخول اإىل �سوق 

التي  املختلفة  مبنتجاتهم  العمل 

وفق  املجتمع  احتياجات  مع  تتوافق 

روؤية اململكة 2030.

وح�سدت ثاثة م�ساريع ابتكارية 

جيييائيييزة امليي�ييسييابييقيية، واملييتييمييثييليية يف 

املتخ�س�س  »تاأجر«  تطبيق  م�سروع 

يف عييمييلييييية تيينييظيييييم اآلييييييية تيياأجيير 

وبلغت  مبتكرة،  وبطريقة  ال�سيارات 

فيما  ريييال،  اآلف   5 جائزته  قيمة 

»جيم«  تطبيق  الثاين  املركز  ح�سد 

بني  التوا�سل  تعزيز  يف  املتخ�س�س 

لزيادة  ال�سعودية  وامل�سانع  العميل 

الإنتاجية بها، وبلغت قيمة جائزته 3 

اآلف ريال، بينما بلغت قيمة جائزة 

تطبيق »My CV لت�سميم ال�سرة 

ريييال.  األفي  جييذاب  ب�سكل  الذاتية 

وقال معايل مدير اجلامعة الدكتور 

اإقامة  اإن  بن معتوق ع�سا�س،  بكري 

هذه الرامج وامل�سابقات التحفيزية 

ليياأعييمييال الإبييداعييييية والبييتييكييارييية 

تقدمه  اليييذي  الييدعييم  �سمن  ييياأتييي 

الطابية  لاأن�سطة  اجلامعة  اإدارة 

�سقل  �ساأنها  من  والتي  الا�سفية، 

مب�ساريع  للخروج  الطلبة  مواهب 

والقت�ساد  املجتمع  تخدم  ابتكارية 

املعريف مبا يتوافق مع خطة التحول 

اململكة  روؤييية  وفييق   2020 الوطني 

اجلامعة  دور  اأن  اإىل  لفتاً   ،2030
فقط  الييتييدرييي�ييس  عييلييى  يقت�سر  ل 

امل�ساريع  وت�سجيع  دعييم  ي�سمل  بل 

الطابية.

هذا  نتائج  من  اأنييه  معاليه  وبييني 

الدعم مت تاأ�سي�س 23 نادياً طابياً 

املجالت  كافة  يف  اأن�سطتها  تتنوع 

واللغة  ال�سريعة  العلوم  يف  �ييسييواء 

والهند�سية،  الطبية  والعلوم  العربية 

واأن  الإن�سانية،  اجلييوانييب  وكييذلييك 

احتياجات  لتلبية  تاأتي  الأندية  هذه 

ميوله  مبختلف  الطابي  املجتمع 

خييالييهييا  مييين  ومت  واهيييتيييميييامييياتيييه، 

ملمار�سة  وثرية  منا�سبة  بيئة  توفر 

الهوايات واإقامة الرامج والأن�سطة 

والجتماعية  الثقافية  والفعاليات 

والريا�سية  والييرتفيييييهييييية  والييفيينييييية 

والأعمال التطوعية، والتي ميار�سها 

الطلبة يف اأوقات فراغهم.

ملن يقل معدلهم عن »2«

برنامج مهاري »إجباري« بجامعة »فيصل«
امل�ساندة  الدرا�سات  مركز  مدير  ك�سف 

حي�سن  الييدكييتييور  في�سل  املييلييك  جامعة  يف 

القحطاين، تنفيذ برنامج مهارات التعلم ملن 

يقل معدلهم عن 2 من الطاب والطالبات، 

يلتحق  درا�ييسييي، حيث  ف�سل  كل  وذلييك يف 

بالرنامج �سنوياً تقريباً 700 طالب وطالبة.

�سحفي  ت�سريح  يف  القحطاين  واأ�ساف 

وهي:  وحييدات   3 على  ي�ستمل  املركز  اأن 

اجلييامييعيية،  ومييتييطييلييبييات  الآيل،  احلييا�ييسييب 

واملهارات، ويتوىل مراجعة وتطوير مقررات 

متطلبات اجلامعة، ويتابع 14 مقرًرا درا�سًيا مت البدء بتدري�س 4 مقررات 

منها يدر�س بها تقريباً 8000 طالب وطالبة مبعدل 2000 طالب وطالبة 

بع�س  بني  عييام  كمقرر  الآيل  احلا�سب  مييقييررات  وتدري�س  مقرر،  لكل 

يف  وطالبة  طالب   4000 تقريبا  املقررات  بهذه  يدر�س  حيث  الكليات 

على  تعمل  املركز  يف  املهارات  وحدة  اأن  اإىل  واأ�سار  الدرا�سي.  الف�سل 

تزويد الطاب بجرعات مهارية خمتلفة ت�ساعدهم على جتاوز العقبات 

التي تواجههم طيلة فرتة درا�ستهم.

واأبان اأن املركز يتوىل التن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل يف اإيجاد 

اأف�سل واأجنح ال�سبل التي ت�ساهم يف ح�سور الطاب والطالبات للرامج 

املهارية الإجبارية، ومن بينها برنامج »مهارات التعلم« التي يتوجب عليهم 

ح�سورها بهدف تطوير قدراتهم الدرا�سية.

ولفت اإىل اأنه عندما لُوحظ تزايد اأعداد الطاب الذين لديهم اإنذارات 

درا�سية ممن يقل معدلهم عن 2، توافقت جهود مركز الدرا�سات امل�ساندة 

وعمادة �سوؤون الطاب وعمادة القبول والت�سجيل على ا�ستحداث برنامج 

جو  م�سائية يف  فرتات  ويقام يف  الفئة  هذه  ي�ستهدف  وتدريبي  مهاري 

الرنامج  هذا  ت�سمية  على  التفاق  مت  حيث  والتحفيز،  بالراحة  مفعم 

وخارجها  اجلامعة  داخييل  من  مدربون  ويقوم  التعلم«،  »مهارات  با�سم 

من  والتي  لهم،  ال�سرورية  املهارات  على  والطالبات  الطاب  بتدريب 

وم�ساعدة  اخلطر،  م�ستوى  فوق  معدلتهم  رفع  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها 

الطاب املتعرين يف درا�ستهم، واملنذرين اأكادميياً على اكت�ساب املهارات 

الأ�سا�سية، لتجاوز �سعوباتهم.
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وحتمل  احلا�سم،  وال��ق��رار  امل�ستعلة،  الرغبة 

بذهن  والتاأمل  ال��واع��ي،  والإدراك  امل�سوؤولية، 

�ساف، واإ�سباع الهتمامات ال�سخ�سية وممار�سة 

الن�ساطات اليومية، كلها و�سايا واإجراءات تعزز 

تفكريك الإيجابي..

- الرغبة امل�ستعلة: �ساأل �ساب يف الع�سرينات 

»كيف  �سولر:  روب��رت  الدكتور  العامل  عمره  من 

ومرموًقا مثلك«؟  ناجحاً  اأكون كاتباً  اأن  اأ�ستطيع 

فرد الدكتور: »عندما يكون لديك رغبة م�ستعلة 

لكي تكون ما تريد«. ف�ساأل ال�ساب: »وما الرغبة 

امل�ستعلة«؟ فاأجاب: »عندما تفكر يف الكتابة قبل 

النوم، وتفكر فيها اأول �سيء يف ال�سباح، وتتكلم 

عنها يف كل فر�سة ممكنة، عندما ت�سبح الكتابة 

يف  وت�سري  اأفكارك  على  متاًما  امل�سيطر  ال�سيء 

دمك، هذه هي الرغبة امل�ستعلة«.

- القرار القاطع: كثري من النا�س يقرر اأ�سياء 

ثم ل يفعلها، ولو فعلها فيكون ذلك لفرتة قليلة 

هنا:  وال�سوؤال  قبل،  من  ك��ان  كما  بعدها  يعود 

اأن  اإن القرار الذي يتخذه ال�سخ�س يجب  ملاذا؟ 

يكون قراراً قاطعاً، اأي ل رجعة فيه مهما كانت 

اأو  الداخلية  املوؤثرات  اأو  التحديات  اأو  الظروف 

اخلارجية، اأما ال�سخ�س الذي يقول اأنا قررت اأن 

اأخرى  مرة  للتدخني  يعود  ثم  التدخني  عن  اأقلع 

فقد قرر ولكن قراره �سعيف لي�س له دافع قوي 

يدعمه.

- حتمل امل�سوؤولية كاملة: عدم حتمل امل�سوؤولية 

يجعلك تركز كل اأفكارك وطاقتك فيما ل يفيدك 

يف اأي �سيء، بل على العك�س يبعدك كل البعد عن 

اأن ت�سبح ال�سخ�س الذي تريد اأن تكونه، ويجعل 

حياتك �سل�سلة من التحديات وال�سعوبات، ولكن 

تاأخذ م�سوؤولية حياتك وقراراتك بجدية  عندما 

فاإنك بذلك تركز كل اأفكارك وطاقتك يف حتقيق 

اأهداف حياتك، وت�سبح ال�سخ�س املتزن روحانياً 

ودنيوياً الذي تريد اأن تكونه.

ل��ق��درات��ك  اإدراك������ك  ال���واع���ي:  الإدراك   -

جتربة  حياتك  من  يجعل  اإيجابياً  وا�ستخدامها 

ملا  مدركاً  كن  لذلك  البال،  وراح��ة  ال�سعادة  من 

ال�سلبي  التفكري  يف  تتحكم  اأن  وق��رر  فيه  تفكر 

وحتوله اإىل �ساحلك، لأن التغيري احلقيقي يبداأ 

يف الأفكار، ولكي يحدث ذلك يجب اأن تدرك ما 

تفكر فيه.

- ال��ت��اأم��ل ب��ذه��ن ���س��اٍف: ل��و ن��ظ��رت حولك 

�سو�ساء  فهناك  مكان،  كل  يف  �سو�ساء  �ستجد 

اخلارجي،  العامل  من  حولنا  ن�سمعها  خارجية 

اأكرث  الإن�سان  ي�ستقبل  حيث  داخلية،  و�سو�ساء 

من األف فكرة يومياً، لذلك اأنت بحاجة �سديدة 

للحظات و�سويعات من الهدوء وال�سكون والتاأمل 

بذهن �ساٍف، لو تاأملت غروب ال�سم�س مثاًل اأو 

لذلك  ت��ام،  ه��دوء  نف�سك يف  �ستجد  املطر  رذاذ 

قرر اأن متار�س ال�سكون والتاأمل اليومي، واجعلها 

دقائق  لب�سعة  ول��و  اليومي  جدولك  من  ج��زًءا 

لك  تخطر  تكن  مل  بفائدة  عليك  �ستعود  فقط، 

على بال.

وال��ن�����س��اط��ات  ال�سخ�سية  اله��ت��م��ام��ات   -

ال�سخ�س  جتعل  ال��ه��واي��ات  ممار�سة  اليومية: 

ي�سعر بال�سعادة والتحكم يف حياته وت�ساعده على 

اإنه  يقول  الذي  ال�سخ�س  اأن  واحلقيقة  النجاح، 

م�سغول ول يجد وقتاً لكي ميار�س هواياته يكون 

والنف�سية،  اجل�سمانية  الأمرا�س  لبع�س  عر�سة 

يفكر  ول  وقلًقا  ومتوتًرا  الغ�سب  �سريع  فتجده 

اإل يف العمل �سواء كان يف العمل اأو يف خارجه، 

ففي  واح��دة،  لعملة  والراحة وجهان  العمل  لكن 

العمل ت�سعر باأنك تنجز وتنمو وتتقدم، واأي�ساً يف 

الراحة التي حت�سل عليها عندما متار�س هواية 

حتبها �ست�سعر بالراحة والهدوء النف�سي.

عندما يُقرر �سخ�س ما اأن يكتب رواية، ففي 

جناحها  �سيكون  جتاربه  اأوىل  اأن  يعلم  الغالب 

حمدوًدا واأن طريق ال�سهرة اأمامه طويل، وغالًبا 

وبعد  رواي���ات،  ع��دة  بعد  اإل  ال�سهرة  تاأتي  ل 

الأوىل  ال��رواي��ة  عن  اجلمهور  يبحث  ال�سهرة 

ليقراأوها.

ا�ستثناءات،  كان هناك  الأدب  تاريخ  لكن يف 

كافيًة  وكانت  ووحيدة،  اأوىل  رواية  كتبوا  اأدب��اء 

ومتنحهم  الأدب،  ع��امل  يف  اأ�سماءهم  لتُخلد 

ال�سهرة التي يطمحون اإليها واأكرث.

* رواية »ذهب مع الريح« للكاتبة الأمريكية 

الآف��اق  �سهرتها  فاقت  ميت�سيل«  »م��ارج��ري��ت 

وقد  جًدا،  �سهري  �سينمائي  لفيلم  ومت حتويلها 

ا�ستغرقت كتابتها �ست �سنوات خالل الفرتة من 

1930 اإىل 1936.
اأتالنتا  مدينة  يف  ال��رواي��ة  اأح����داث  ت���دور 

حول  »ج��ورج��ي��ا«  اجلنوبية  ال��ولي��ة  عا�سمة 

ي�سعى  التي  املُدللة  الفتاة  اأوه��ارا«  »�سكارليت 

»اآ�سلي«  حتب  ولكنها  وده��ا،  خلطب  ال�سباب 

بينما  احل��ب،  يبادلها  ل  ال��ذي  املثقف  ال�ساب 

يطاردها »ريت بتلر« ال�ساب اللعوب ذو ال�ُسمعة 

ال�سيئة.

حياة  تنقلب  الأه��ل��ي��ة  احل���رب  ق��ي��ام  وم���ع 

تخ�سر  حيث  عقب،  على  راأ���ًس��ا  »�سكارليت« 

حزًنا  والدها  ويُجن  والدتها  تتوفى  �سيء،  كل 

حماية  عن  امل�سوؤولة  هي  »�سكارليت«  لتُ�سبح 

خالل  الفتيات  و�سقيقاتها  عائلتها  م��زرع��ة 

ل  التي  القوية  ال�سيدة  اإىل  لتتحول  احل��رب، 

يف  قابلناها  التي  املُدللة  للفتاة  ب�سلة  متت 

بداية الرواية.

وال�ساعر  للكاتب  زيفاجو«  »دكتور  رواي��ة   *

اجتماعية  رواية  با�سرتناك«  »بوري�س  الرو�سي 

من  ال��ف��رتة  خ��الل  اأح��داث��ه��ا  ت���دور  �سيا�سية، 

زيفاجو«  »ي��وري  الطبيب  و1929 حول   1903
الذي تزوج من فتاة جميلة قبل احلرب العاملية 

الأوىل، ويعي�س معها حياة �سعيدة، اإىل اأن يتم 

ا�ستدعاوؤه لأداء اخلدمة الع�سكرية كطبيب اأثناء 

املمر�سة  »لرا«  على  هناك  ويتعرف  احل��رب، 

ق�سة  بينهم  لتبداأ  يقع يف حبها  التي  احل�سناء 

حب تنتهي مع نهاية احلرب، ومع بداية الثورة 

اأحد  اإىل  زوجته  مع  »زيفاجو«  يهرب  الرو�سية 

مناطق الريف الرو�سي ليقابل هناك »لرا« مرة 

اأخرى ويتجدد احلب بينهم.

* رواية »ل تقتل ع�سفوًرا بريئاً« هي الرواية 

الوحيدة للموؤلفة الأمريكية »هاربر يل« وبرغم 

اأّنها مل تن�سر �سواها تقريًبا، اإّل اأّن جناح الرواية 

الأمريكي  الأدب  تاريخ  يف  ال�سديدة  واأهميتها 

امليدالية  على  يل«  »هاربر  لتح�سل  �سبًبا  كان 

جممل  على   2007 عام  يف  للحرية  الرئا�سية 

م�سريتها الأدبية.

واأي�ًسا  الكاتبة،  حياة  من  م�ستوحاة  الرواية 

من حادث وقع بالقرب من بلدتها عندما كانت 

اجتماعية  ق�سة  وتعر�س  العا�سرة،  يف  طفلًة 

مبجرد  �ساحًقا  جناًحا  لق��ت  ال��رثاء،  �سديدة 

ن�سرها عام 1960، وفازت بجائزة بوليتزر عام 

1961، وُطبع منها اأكرث من 30 مليون ن�سخة 
منذ تاريخ ن�سرها، ومت ترجمتها لأكرث من 20 

لغة. كما مت حتويلها اإىل فيلم �سهري جًدا عام 

1962 فاز بثالث جوائز اأو�سكار.

»توازن األهداف«؟ ما المقصود بـ
املق�سود بتوازن الأهداف اأن تكون اأهدافك متزنة و�ساملة ومتوافقة 

للحياة  اأ�سا�سية  اأرك��ان  �سبعة  هناك  حيث  ال�سبعة،  احلياة  اأرك��ان  مع 

املتزنة هي:

- الركن الروحاين ويحتوي على حب اهلل �سبحانه وتعاىل والت�سامح 

املتكامل والعطاء غري امل�سروط.

- الركن ال�سحي ويتكون من التفكري ال�سحي و�سرب املياه ونظام 

التغذية والتدريبات الريا�سية.

- الركن ال�سخ�سي ويتكون من الثقة بالنف�س وتنمية الذات والتقدير 

الذاتي.

وعالقة  والزوجية  العائلية  العالقات  من  ويتكون  العائلي  الركن   -

الوالدين بالأبناء.

- الركن الجتماعي ويتكون من عالقاتك الجتماعية وقدرتك على 

الت�سال بالآخرين.

وحت�سني  وعملك  املهنية  اأه��داف��ك  م��ن  ويتكون  املهني  ال��رك��ن   -

مهاراتك.

- الركن املادي ويتكون من دخلك احلايل، واأهدافك املادية.

ولالأ�سف جند اأن معظم النا�س ي�سع كل انتباهه وتركيزه على الركن 

املهني واملادي، ول يهتمون ب�سحتهم ول بعائلتهم، ول حتى بروحانياتهم 

يجب  ومتزًنا  �سعيًدا  تكون  ولكي  وتعاىل،  �سبحانه  باهلل  وعالقتهم 

لك،  بالن�سبة  متاماً  وا�سحة  ال�سبعة  الأرك��ان  يف  اأهدافك  تكون  اأن 

فالأهداف من اأهم عوامل التفكري الإيجابي، لأنها جتعلك تركز على 

قد  وبدونها  معنى  وجتعل حلياتك  تريد،  ل  ما  على  ولي�س  تريد  ما 

ت�سعر بال�سياع.

سيـــن 
وجيم

6 وسائل لتعزيز التفكير اإليجابي

فكر خارج 
الصندوق

أدباء خلدوا أسماءهم برواية واحدة

»اإذا تعلمت كيف ت�سيطر على لغتك 

وتنتقي األفاظك، فقد تعلمت كيف تفكر 

وكيف تطور خيالك وفكرك النقدي«.

ماريو فارغا�س يو�سا

روائي و�سحفي و�سيا�سي بريويف معا�سر

ح�سل على جائزة نوبل للأدب عام 

2010م

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه 
الصورة وأرسل مشاركتك إلى 

إيميل الصحيفة قبل نهاية 
دوام يوم األربعاء القادم 

وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA
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�أن  �أ�سرت�ليون  باحثون  �كت�سف 

�لريا�سيني  م��ن  �لأومل��ب��ي��اد  �أب��ط��ال 

�لتتويج  من�سات  يحتلون  �ل��ذي��ن 

غريهم،  م��ن  �أط���ول  ف��رتة  يعي�سون 

ذلك  يف  �ل�سبب  �لباحثون  و�أرج���ع 

و�لتمارين  �جل��ي��دة  �جل��ي��ن��ات  �إىل 

�ل�سحي  �لأ�سلوب  و�تباع  �لريا�سية 

بالتفوق  �ل�سعور  وعامل  �حلياة  يف 

لإحر�ز �ملجد �لريا�سي �لدويل.

وقد وجد فريق باحثني من جامعة 

�حلائزين  �أن  �لأ�سرت�لية  ملبورن 

على �مليد�ليات �لأوملبية �سو�ء كانت 

ذهبية �أو ف�سية �أو برونزية يعي�سون 

ع��ام عن   2 .8 �أط���ول مبعدل  ف��رتة 

�جلماعة �لتي ن�ساأو� فيها.

�ملتخ�س�ص  ك��ارك  فيليب  وق��ال 

�لريا�سة: »من �ملثري  يف �قت�ساد�ت 

�أن  �كت�سفنا  �أننا  ذلك  مع  لاهتمام 

�أي  مينح  ل  ذهبية  مبيد�لية  �لفوز 

قيد  على  للبقاء  �إ�سافية  فر�سة 

�أي  تلعب  ل  فرمبا  لذلك  �حل��ي��اة، 

دوًر�  �لفوز  من  تنبع  �سهرة  �أو  ثروة 

كبرًي� يف هذ� �ل�سدد«.

تاريخ  ب��در����س��ة  �لباحثون  وق���ام 

حياة 15174 من �لريا�سيني �لذين 

�أحرزو� ميد�ليات يف دور�ت �لألعاب 

منذ  و�ل�ستوية  �ل�سيفية  �لأوملبية 

�لأوملبية  لاألعاب  �حلديثة  �حلقبة 

�لتي بد�أت يف �أثينا يف عام 1896م.

من  �لفائزين  مقارنة  متت  وق��د 

»�ل��ولي��ات  للدول  جمموعات  ت�سع 

�ل�سمال  وبلد�ن  و�أملانيا،  �ملتحدة، 

�لأوروب���������ي، ورو����س���ي���ا، و�مل��م��ل��ك��ة 

وكند�،  و�إيطاليا،  وفرن�سا،  �ملتحدة، 

�أقر�نهم  مع  ونيوزيلند�«  و�أ�سرت�ليا، 

�لبلد  حيث  م��ن  مياثلونهم  �ل��ذي��ن 

و�لعمر و�لنوع وتاريخ �ملياد.

وقال �لربوفي�سور كارك: »هناك 

�لكثري من �لتف�سري�ت �ملمكنة، ومن 

و�لن�ساط  �لور�ثية،  �لعو�مل  بينها 

�ل�سحي،  �حل��ي��اة  ومن��ط  �ل��ب��دين، 

و�ل����روة، و�مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي ت��اأت��ي من 

�إحر�ز جمد ريا�سي دويل«.

ك���ارك: »م��ن �ل�سعب  و�أ���س��اف 

ف�سل هذه �لتاأثري�ت، ولكن �لبع�ص 

ي��ق��ول �إن م��ا ن��اح��ظ��ه ه��و ت��اأث��ري 

قارنت  �أن��ك  لو  �لريا�سي،  �لنجاح 

فائز�ً مبيد�لية �أوملبية عمره نحو 25 

عاماً، ميكنك �أن تتوقع �أنه �سيعي�ص 

فرتة �أطول لأنه يتمتع ب�سحة �أف�سل 

بكثري مقارنة بال�سخ�ص �لعادي«.

�لتي  �لدر��سة  عن  ك��ارك  وق��ال 

للمجلة  طبعة  �أح����دث  يف  ن�����س��رت 

�لأم���ر  »�إن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة:  �ل��ط��ب��ي��ة 

»ما  و�أ�ساف:  �ل�سهولة«.  بهذه  لي�ص 

يفند كل هذ� هو �أن �لفوز يف دورة 

�ل�سهرة  يجلب  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب 

و�أح��ي��ان��اً �ل����روة، ول��ك��ن م��ا يحقق 

�لتي  �لت�سحيات  هو  هنا  �ل��ت��و�زن 

يتعلق  ما  يف  �لريا�سيون  يتكبدها 

بالتح�سيل �لعلمي«.

�لدوليني  �لعلماء  �أعلن فريق من 

موؤخر�ً، �أنهم �كت�سفو� ثاثة كو�كب 

�لأك��ر  ه��ي  �لأر����ص،  كوكب  ت�سبه 

�حتماًل حتى �لآن لوجود حياة فيها 

خارج �ملجموعة �ل�سم�سية.

ن�سرتها  در��سة  يف  �لعلماء  وذكر 

�أن �لكو�كب  جملة »نيت�سر« �لعلمية 

ق��زم ل  م��د�ر جنم  تقع يف  �لثاثة 

�سنة   39 �سوى  �لأر����ص  ع��ن  يبعد 

ت�سبه  �أنها  ويرجح  فقط،  �سوئية 

كوكبي  ودرجة حر�رتها  يف حجمها 

�لأر�ص و�لزهرة.

وقال مايكل غيلون عامل �لفيزياء 

�لفلكية يف جامعة »ليغ« يف بلجيكا 

�ل���ذي ق��اد �ل��در����س��ة: »مت��ث��ل هذه 

على  للعثور  فر�سة  �أول  �لنتائج 

�لنظام  خارج  للحياة  كيميائية  �آثار 

�لكو�كب  �أن  مو�سحاً  �ل�سم�سي«، 

�إذ  ف��ري��د�ً«،  »مزيجاً  متلك  �لثاثة 

�أنها ت�سبه يف حجمها �لأر�ص.

»يحتمل  �لكو�كب  هذه  �أن  وتابع 

عليها«،  للعي�ص  �ساحلة  تكون  �أن 

وقريبة مبا يكفي وهو ما ميكن من 

با�ستخد�م  �جل��وي  غافها  حتليل 

�لتكنولوجيا �ملتو�فرة حالياً، موؤكد�ً 

�أب��و�ب��اً  »يفتح  �لكت�ساف  ه��ذ�  �أن 

ج��دي��دة ج����د�ً ل��ر���س��د« �ل��ك��و�ك��ب 

للعي�ص. �ل�ساحلة 

تل�سكوباً  وزماوؤه  غيلون  وو�سع 

ع�سر�ت  لر�سد  ت�سيلي  يف  خا�ساً 

كبرية  لي�ست  �لتي  �لقزم  �لنجوم 

لدرجة  عالية  حر�رتها  درج��ة  �أو 

بالتل�سكوب  روؤي��ت��ه��ا  م��ن  مت��ك��ن 

�لعادي.

�سكل  يف  و�ع��د�ً  كوكباً  ور�سدو� 

�أ�سهر  م���دى  ع��ل��ى  ر�ق��ب��وه  خ��ا���ص 

ثمن  حجمه  يبلغ  »تر�بي�ست1«  هو 

ح��ج��م �ل�����س��م�����ص وي��ف��وق��ه��ا ب���رودة 

من  مزيد�ً  �أن  �إىل  �إ�سافة  بكثري، 

�لكو�كب  �أن هذه  �أكدت  �لتحليات 

�لنظام  خ���ارج  ح���ول جن���وم  ت���دور 

�ل�سم�سي.

الحوار مع الطفل

يفتح �حلو�ُر �آفاًقا رحبة �أمام 

ت�ساعدهم  و�ملعلمني،  �لآب���اء 

�سخ�سيات  رم���وز  ف���ِكّ  ع��ل��ى 

�أ�سر�رها؛  ومعرفة  �أبنائهم، 

ل��ي�����س��ه��ل ع��ل��ي��ه��م �خ��ت��ي��ار 

�لتي  �ل��رتب��وي��ة  �لأ���س��ال��ي��ب 

و�سماتهم  طبائعهم  تنا�سب 

�إىل  للو�سول  �ل�سخ�سية، 

تربية �سليمة قائمة على فهم 

�سبيل  و�حل���و�ر  وب�����س��رية، 

�لتفاهم  قيم  غ��ر���ص  �إىل 

و�ل��ت��ع��اي�����ص و�مل�����س��احل��ة 

و�سبيل  �لآخ����ري����ن،  م���ع 

و�لتثقيف،  �لتعلم  �إىل 

وغر�ص  �ملهار�ت،  وتنمية 

�لت�سور�ت �لفكرية �ل�سليمة عن �لكون و�لإن�سان 

و�حلياة، و�إن�ساج ملَكات �لإبد�ع؛ ب�سرط �أن نح�سن �ختيار فكرة 

�حلو�ر، وبيئة �حلو�ر، و�أ�ساليب �حلو�ر، و�حلجج �ملنطقية �لتي 

يقبلها عقل �لطفل، وتتفاعل معها م�ساعره.

�سباعية النجاح

عن  �مل��وؤل��ف  كتب  ف�سًا،  ع�سر  �لأح��د  ذي  �لكتاب  ه��ذ�  يف 

�حلو�ر مع �لطفل؛ حيث تطرق �لف�سل �لأول �إىل »تعريف �حلو�ر 

�لإ�سامي  �لتاريخ  يف  �لطفل  مع  �حل��و�ر  حول  ود�ر  و�لطفل«، 

وهي:  �لناجح«،  �حل��و�ر  »�سباعية  �سماها  وما  �لتلقي  وم�سادر 

��ست�سعار �أهمية �لطفل يف �حلياة و�أهمية �حلو�ر معه، و�لرغبة 

�لد�فئة جتاهه، و�ملحتوى  �لتو��سل معه، و�مل�ساعر  �ل�سادقة يف 

�لهادف، و�لهدوء و�ل�سرب، وُح�سن �لإن�سات، و�لبعد عن �لتع�سب 

وجتريح �لذ�ت.

اأهداف احلوار

ودوره  �لطفل«  »�أه��د�ف �حل��و�ر مع  �لثاين عن  �لف�سل  وجاء 

وتناول  عنده،  �لإن�سانية  و�لرتبية  �لإن�ساين  �مل�سرتك  تعزيز  يف 

�لعامة و�خلا�سة؛ ومنها: ت�سجيع �لطفل  �أهد�ف �حلو�ر  حماور 

على �حلو�ر، وتربية جيل يوؤمن بالتعددية و�لثقافية و�لجتماعية 

�مل�سرتك  على  �لرتكيز  من  �لنا�سئة  ومتكني  �لآخ��ري��ن،  ويتقبل 

�لثالث »بيئة �حلو�ر ولغته«، وعبار�ته  �لف�سل  . وتناول  �لإن�سايِنّ

و�آد�به وم�سوغاته، و�أو�سح �أن بيئة �حلو�ر هي توفري مناخ جاذب 

وحمَبّب للطفل، ودلَّل على �أن ��ستخد�م �لعبار�ت �لإيجابية ولغة 

�لرمز و�لإيحاء يُعُدّ �أ�سلوًبا جُمدًيا يف �لرتبية.

اأنواع احلوار

مع  �حل��و�ر  »�أن��و�ع  للحديث عن  �لر�بع فخ�س�ص  �لف�سل  �أما 

هناك  �ل�سكل  فمن حيث  و�مل�سمون؛  �ل�سكل  من حيث  �لطفل«، 

�حلو�ر �ل�سفهي �ملبا�سر �لذي ميار�سه �لآباء يف �ملنزل و�ملعلمون 

�لآباء يف  �لذي ميار�سه   ، �لعفوُيّ �أو  �ملبا�سر،  �ملدر�سة، وغري  يف 

هناك  �مل�سمون  حيث  ومن   . �لكتابُيّ و�حل��و�ر  �ليومية،  حياتهم 

�لعو�طف  ��ستثارة  �إىل  يهدف  �ل��ذي  وه��و  ؛  �ل��وج��د�يُنّ �حل���و�ُر 

و�آخر  معرفًيّا،  ح��و�ًر�  �أن هناك  كما  �لطفل،  نف�ص  و�مل�ساعر يف 

ترفيهًيّا.

مبادئ و�سوابط

ث �لف�سل �خلام�ص عن »مبادئ �حلو�ر مع �لطفل«، وهي:  وحتَدّ

ويف  و�لقبول.  و�لو�سوح،  و�لإيجابية،  و�لتنوع،  و�ل�سرب،  �ملرونة، 

�لطفل«، ومنها:  �ل�ساد�ص كتب عن »�سو�بط �حلو�ر مع  �لف�سل 

ومر�عاة  �جل��د�ل،  وجتنُّب  و�لهدوء  �لعمرية،  للمرحلة  منا�سبته 

�لعلمية،  و�لدقة  و�مل�ساو�ة،  و�لعدل  و�لو�قعية،  �لفردية،  �لفروق 

»�أ�ساليب  حول  �ل�سابع  �لف�سل  ود�ر  �لآخ��ر.  �إن�سانية  و�ح��رت�م 

�حلو�ر مع �لطفل« كاحلو�ر بالق�سة، و�حلو�ر بامل�سرحية، و�حلو�ر 

وهي:  �حل��و�ر،  مهار�ت  تناول  فقد  �لثامن  �لف�سُل  ��ا  �أَمّ باملثَل. 

�ملقِنعة،  باحُلجة  و�لإتيان  �لإن�سات،  وُح�ْسن  �للفظية،  �لطاقة 

ولغة �جل�سد، و�لثقة بالنف�ص، و�ملرونة، و�لتنظيم.

عوامل موؤثرة

وهي  �لطفولة«،  ومر�حل  ل�»�حلو�ر  �لتا�سع  �لف�سل  �ص  ّ وُخ�سِ

�لثانية  �ملبكرة  و�لطفولة  �لأوىل،  �ملبكرة  �لطفولة  �لرتتيب:  على 

و�لطفولة  �سنة«،   10-7« �ملتو�سطة  و�لطفولة  �سنو�ت«،   6-4«

�ملتاأخرة »11-15�سنة«. ويف �لف�سل �لعا�سر تناول »�لعو�مل �ملوؤثرة 

يف جناح �حلو�ر مع �لطفل«، وهي: �لأ�سرة، و�مل�سجد، و�ملدر�سة، 

و�لإنرتنت،   ، �لآيُلّ و�حلا�سب  �لثقافية،  و�ملوؤ�س�سات  و�لإع��ام، 

�لذي �ساعد على ن�سر ثقافة �حلو�ر من خال �حلو�ر�ِت �ملكتوبة 

بني �ملت�سِفّحني. وُختم �لكتاب بف�سله �حلادي ع�سر حتت عنو�ن 

»معوقات �حلو�ر مع �لطفل«، و�لتي قد تتمثل يف �لبيئة �لأ�سرية 

�ملنغلقة، و�لثقافة �ملجتمعية، و�ملدر�سة، و�لإعام.

قــــــــــــــــرأت لك.. تحديد سبب عدم النوم بعمق عند تغير المكان
�أجرتها  جديدة  در����س��ة  �أ���س��ارت 

موؤخر�ً،  �لأمريكية  »ب��ر�ون«  جامعة 

باأن  �مل��اأث��ور  �لقدمي  �لقول  �أن  �إىل 

�لإن�سان ينام و�إحدى عينيه مفتوحة 

ل  �ملعتاد،  نومه  مكان  يغري  عندما 

بينت  �إذ  مت��ام��اً،  �حلقيقة  ي��ج��ايف 

�لدماغ يظل يف  �أن ن�سف  �لدر��سة 

حال يقظة كاملة خال �لليلة �لأوىل 

�لتي ينامها �لإن�سان يف مكان جديد.

وقا�ص �لباحثون، على مدى ثاث 

متطوعاً  ���س��اب��اً   35 ع��ل��ى  جت���ارب 

وب�سحة جيدة، ن�ساط �لدماغ خال 

�لنوم يف ليلتني متعاقبتني، ووجدو� 

�ل�سق  م��ن  ج���زء�ً  �أن  ث��اب��ت،  ب�سكل 

�لأي�سر من �لدماغ ظل �أكر ن�ساطاً 

من �ل�سق �لأمين خال �لليلة �لأوىل 

�لنوم  خ��ال  حم��دد  وب�سكل  فقط 

�لعميق. وقالت كبرية معدي �لدر��سة 

دورية  ن�سرتها  و�لتي  �سا�ساكي  يوكا 

»عندما  �لعلمية:  بيولوجي«  »كارنت 

�لأوىل،  للمرة  جديد  مكان  يف  تنام 

�أح��د  م��ن  ج��زء  يبدو  م��ا  يظل على 

�سقي �لدماغ متيقظاً بهدف �ملر�قبة 

ب�سكل  �ل�ستيقاظ  ميكنك  ثم  ومن 

�أ�سرع عند �ل�سرورة«.

وعلى رغم �أن هذه قد تكون �أنباء 

يف  �مل�سافرين  �إىل  بالن�سبة  �سيئة 

رحات عمل و�لذين يبيتون لفرت�ت 

قلقاً  يثري  ل  ذل��ك  �أن  �إل  ق�سرية، 

لاأ�سخا�ص �لذين ي�سافرون لفرت�ت 

�أطول من �لوقت.

»�ل�سفر  �إن  �سا�ساكي:  و�أ�سافت 

مريح،  غري  لنوم  ي��وؤدي  قد  �ملتكرر 

لكن �إذ� كنت �ستبقى لب�سعة �أيام يف 

�ملكان ذ�ته فقد ينتظم نومك«.

ي��وؤث��ر  �أن  ك��ي��ف مي��ك��ن  ومل��ع��رف��ة 

�لنوم  على  غريب  مكان  يف  �لبيات 

�سل�سلة  وزماوؤها  �سا�ساكي  �أجرت 

�أف��ر�د  على  �ملعملية  �لتجارب  من 

�جلانب  حفزو�  وعندما  �لتجربة، 

�لأي�سر ب�سوت ت�سفري غري منتظم 

يف �لأذن �ليمنى خال �لنوم �لعميق 

ب�سكل  ه��ذ�  ز�د  �لأوىل،  �لليلة  يف 

كبري من �حتمال �ل�ستيقاظ و�لقيام 

بعمل �أ�سرع عند �ل�ستيقاط مما �إذ� 

كان قد مت ت�سغيل هذ� �ل�سوت عن 

�لأذن �لي�سرى لتحفيز �ل�سق �لأمين 

من �لدماغ.

مر�حل  يف  �إن��ه  �لباحثون  وق��ال 

�أخرى من �لنوم خال �لليلة �لأوىل 

ومع �ختبار�ت �أخرى، مل يحدث �أي 

بني  �لن�ساط  �أو  �لوعي  �ختاف يف 

�سقي �لدماغ، ويف �لليلة �لثانية، مل 

�لفعل  ردود  �أي �ختاف يف  يحدث 

لل�سقني  بالن�سبة  �ل��ت��ج��ارب  ع��ن��د 

فرتة  خ��ال  حتى  و�لأي�سر  �لأمي��ن 

�لنوم �لعميق.    

أبطال األولمبياد أطول عمًرا من غيرهم

اكتشاف 3 كواكب يحتمل أن تكون صالحة للحياة
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أعواد القطن ال تزال سبًبا رئيسًيا لثقب طبلة األذن

خاليا معدلة تهاجم السرطان وتقضي عليه

حاالت  من  لعّينة  درا�سة  اأف��ادت 

املتحدة  بالواليات  الطبية  الطوارئ 

اأن اأعواد التنظيف القطنية ت�سببت 

يف عدد كبري من حاالت ثقب طبلة 

االأذن.

نحو  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 

بثقب يف طبلة  امل�سابني  %66 من 
اآذانهم  يف  »اأ���س��ي��اء«  اأدخ��ل��وا  االأذن 

كانت  احل��االت  هذه  ن�سف  وقرابة 

التنظيف  اأع���واد  ا�ستخدام  ب�سبب 

القطنية.

وقال اإيريك كارنويل، وهو طبيب 

جامعة  يف  وح��ن��ج��رة  واأذن  اأن����ف 

»ت��ورون��ت��و«: »وف��ق��اً خل��رات��ن��ا ف��اإن 

من  �سابهها  وم��ا  القطنية  االأع���واد 

منتجات تكون كثرياً هي االأداة التي 

ا�ستخدمها املر�سى لتنظيف اآذانهم.

اأغلبية  اأن  »ن��خ��م��ن  واأ����س���اف: 

حماولة  ب�سبب  وق��ع��ت  االإ���س��اب��ات 

املر�سى التخل�ص من �سمع االأذن«.

وكتب كارنويل وزمالوؤه يف دورية 

»غاما لطب االأنف واالأذن واحلنجرة 

طبلة  اأن  والعنق«  ال��راأ���ص  وجراحة 

االأذن  م��ن  االأ����س���وات  تنقل  االأذن 

االأذن  داخل  العظام  اإىل  اخلارجية 

واأن ثقب الطبلة ميكن اأن يوؤدي اإىل 

فقدان ال�سمع.

اأط��ب��اء  اأن  اإىل  ك��ارن��وي��ل  واأ���س��ار 

ما  كثرياً  واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف 

مر�سى  ال��ع��ي��ادات  يف  عليهم  ي��رد 

االأذن  طبلة  يف  ث��ق��ب  م��ن  ي��ع��ان��ون 

الأ�سباب من بينها التهابات االأذن اأو 

االإ�سابة.

اأنهم  كثريون  مر�سى  ي��درك  وال 

القناة  يف  اإ�سابة  يحدثوا  اأن  ميكن 

ال�سمعية اأو يدفعوا �سمع االأذن اإىل 

ثقب  يت�سببون يف  بل رمبا  الداخل، 

طبلة االأذن.

القطنية  االأع����واد  ج��ان��ب  واإىل 

اأدخ��ل��ه��ا  ال��ت��ي  االأ���س��ي��اء  ت�سمنت 

ال�سعر  دبابي�ص  اآذان��ه��م  يف  البع�ص 

تنظيف  واأعواد  الر�سا�ص  واالأقالم 

االأ�سنان وغريها.

اأردت  »اإذا  ك���ارن���وي���ل:  وق�����ال 

املقابلة  هذه  من  �سيء  ا�ستخال�ص 

وهذه املقالة فهي: رجاء ال ت�ستخدم 

االأعواد القطنية لتنظيف اأذنيك«.

كثريين  م��ر���س��ى  اأن  واأ����س���اف 

ي��ق�����س��دون ع��ي��ادت��ه ل��ل�����س��وؤال عن 

�سمع  من  للتخل�ص  املثلى  الطريقة 

االأذن.

يف  االأذن  �سمع  »ي��ت��ك��ون  وت��اب��ع: 

الثلث اخلارجي من القناة ال�سمعية 

وهو قابل للذوبان يف املاء. لذا ميكن 

ملعظم النا�ص ا�ستخدام قطعة قما�ص 

�سمع  من  للتخل�ص  اال�ستحمام  بعد 

االأذن«.

اإدخ��ال  اأن  اإىل  كارنويل  واأ���س��ار 

االأعواد القطنية اأو غريها يف القناة 

اأ�سباب  اأب���رز  اأي�ساً  ه��و  ال�سمعية 

الأنها  ال�سمعية،  القناة  التهابات 

تخد�ص جلد القناة وت�سمح للبكترييا 

ح��دوث  يت�سبب يف  ب��ال��دخ��ول مم��ا 

التهاب.

متكن االأطباء من حتقيق اخرتاق 

ال�سرطان،  مر�ص  ع��الج  يف  جديد 

وخا�سة االأنواع ال�سائعة من املر�ص، 

ملئات  اأمل جديدة  بارقة  يعطي  مبا 

ب��امل��ر���ص  امل�����س��اب��ني  م���ن  االآالف 

اخلبيث يف العامل، وخا�سة امل�سابني 

ب�����س��رط��اين ال��ث��دي وال��ب��ن��ك��ري��ا���ص، 

االآالف  ب�سببهما  مي���وت  ال��ل��ذي��ن 

�سنوياً.

مناعية  خ��الي��ا  االأط���ب���اء  وط����ّور 

معدلة وراثياً ميكن برجمتها للقيام 

يف  ال�سرطانية  االأورام  مبهاجمة 

يكون  اأن  ميكن  م��ا  وه��و  اجل�����س��م، 

اإليه  يتو�سل  ال��ذي  االأه���م  التطور 

معاجلة  جم��ال  يف  احل��دي��ث  العلم 

تقرير  بح�سب  وذل���ك  ال�����س��رط��ان، 

ن�سرته جريدة »التاميز« الريطانية.

ه��ذا  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت���ق���ول 

متكن  اجلديد  الثوري«  »االكت�ساف 

من الق�ساء على اخلاليا ال�سرطانية 

كل  اأ���س��ل  م��ن  مر�سى  ت�سعة  ل��دى 

ع�سرة اأجريت عليهم التجارب، وهم 

التقليدية  ال��ط��رق  ف�سلت  مر�سى 

يف  حالياً  امل�ستخدمة  والعالجات 

ال�سرطانية  االأورام  على  الق�ساء 

لديهم.

ل��ك��ن ال��ع��ل��م��اء ي��ق��ول��ون اإن ه��ذه 

واملرجمة  وراث��ي��اً  املعدلة  اخلاليا 

غري  م��ن  االآن  حتى  ت��زال  ال  �سلفاً 

املمكن ا�ستخدامها على نطاق وا�سع 

ب�سبب  ال�سرطان،  مر�ص  عالج  يف 

كونها ال تزال حتت التطوير، كما اأن 

جتربتها متت على م�سابني مبر�ص 

���س��رط��ان ال���دم ال��ل��وك��ي��م��ي��ا، وذل��ك 

ب�سبب املخاوف من اأن تهاجم خاليا 

غري �سرطانية يف اجل�سم واأن توؤدي 

اإىل م�ساعفات جانبية خطرية.

»الن�سخة  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وي���وؤك���د 

اجلديدة« التي يعملون على تطويرها 

من هذه اخلاليا �سوف تكون قادرة 

ال�سرطانية  االأورام  ع���الج  ع��ل��ى 

ال�سائعة يف العامل، وخا�سة �سرطان 

دون  البنكريا�ص،  و�سرطان  الثدي 

املري�ص  كبرية على  وج��ود خم��اوف 

من االأعرا�ص اجلانبية.

لدى  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  وبح�سب 

اإ�سابة  حالة   15 ف��اإن  »ال��ت��امي��ز«، 

ب�سرطان املبي�ص �سوف تبداأ جتربة 

ه��ذا ال��ع��الج اجل��دي��د خ��الل العام 

قد  العلماء  ي��ك��ون  اأن  بعد  ال��ق��ادم 

على  ال��الزم��ة  التعديالت  اأدخ��ل��وا 

اأن  يتوقع  الذي  الوقت  يف  اخلاليا، 

التجربة  ه��ذه  بعد  االأط��ب��اء  ينجح 

التي  اجلانبية  االأعرا�ص  مبحا�سرة 

يف  اخلاليا  ه��ذه  ت�سببها  اأن  ميكن 

ج�سم املري�ص.

ت�سع  اأن  اإىل  »ال��ت��امي��ز«  وت�سري 

 20 ���س��ارك فيها  اأول��ي��ة  درا���س��ات 

عالج  جم��ال  يف  متخ�س�ساً  ع��امل��اً 

ه��ذا  اأن  اإىل  ان��ت��ه��ت  ال�����س��رط��ان 

االكت�ساف اجلديد قد يكون عالجاً 

يوؤدي  ال�سرطان، وقد  ملر�سى  فعاالً 

اإىل اخرتاق كبري يف جمال معاجلة 

كما  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  امل��ر���ص 

اجلانبية  االأع��را���ص  اأن  راأوا  اأنهم 

معها  التعامل  ميكن  ال��ع��الج  لهذا 

وجتاوزها.

اأمل  بارقة  العالج  ه��ذا  وي�سكل 

من  االآالف  مل��ئ��ات  ومهمة  ج��دي��دة 

م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان يف ال���ع���امل، 

اإن  »ال��ت��امي��ز«  ج��ري��دة  ت��ق��ول  فيما 

�سنوياً  تُ�سجل  وح��ده��ا  بريطانيا 

اأكرث من 20 األف حالة وفاة ب�سبب 

���س��رط��ان الثدي  االإ���س��اب��ة مب��ر���ص 

من  وه��م��ا  البنكريا�ص،  و���س��رط��ان 

بني ال�سرطانات االأو�سع انت�ساراً يف 

العامل.

عالج خارق ال يزال طور االختبار

العالج العطري لتقوية الذاكرة 
وزيادة التركيز

ت��ع��د ال���ذاك���رة ال��ق��وي��ة ع��الم��ة من 

قدرات  اإحدى  وهى  الذكاء،  عالمات 

العقل التي متكنه من حفظ املعلومات 

تظل  ل��ذا  وا���س��رتج��اع��ه��ا،  وتخزينها 

كل  اإليه  ي�سعى  حلماً  القوية  الذاكرة 

اإن�سان وخا�سة طالب العلم.

وم����ع دخ�����ول االخ���ت���ب���ارات يجب 

ال�سحة  عل  باحلفاظ  الذاكرة  تقوية 

الغنى  ال�سحي  الغذاء  بتناول  البدنية 

ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن وال��زي��وت 

االأ�سا�سية املفيدة لعمل الدماغ، وعالج 

النف�سي  التعب  مثل  املعرفية  امل�ساكل 

و�سوء االأداء الفكري وقلة الرتكيز و�سعف الذاكرة، كما يجب املحافظة 

على ال�سحة الروحية بتقوى اهلل وقراءة القراآن وتهدئة االأع�ساب، وكل 

هذا مفيد لعمل املخ بطريقة �سحيحة.

العطري  بالعالج  ي�سمى  م��ا  اأو  العطرية  ال��زي��وت  ت�ستخدم  كما 

»اأروماثريابي Aromatherapy« لتحفيز عمل املخ، اإذ يفيد يف عالج 

امل�سكالت النف�سية ويزيد من القدرة على التعلم، ويعد »اأروماثريابي« 

من معززات الذاكرة، حيث اأثبتت الدرا�سات اأن ا�ستخدام روائح الزهور 

يزيد من القدرة على التح�سيل الدرا�سي وا�ستيعاب املعلومات.

تعتمد فكرة العالج العطري على اإر�سال اإ�سارات �سريعة للمخ فتتنبه 

الغدد ال�سّماء الإفراز الهرمونات والنواقل الع�سبية التي ت�ساعد على 

تقوية الذاكرة وزيادة الرتكيز وحت�سني االأداء الذهني. كما يعمل العالج 

العطري على تن�سيط الدورة الدموية واجلهاز املناعي، وبذلك ميكن اأن 

ي�ساعد يف عالج العديد من االأمرا�ص االأخرى.

املبا�سر  اال�ستن�ساق  طريق  عن  العطري  العالج  ا�ستخدام  وميكن 

والبخار  وال��رذاذ  والكمادات واملناديل  واحلمامات  العام  بالتدليك  اأو 

لها  املخ ويكون  اإىل  العطرية  املواد  الطرق، وبذلك ت�سل  وغريها من 

تاأثري فعال على الذاكرة.

وقد اأ�سارت درا�سات عديدة اإىل اأن االأروماثريابي ينتج عنه هدوء 

الالفندر  رائحة  ت�ستخدم  لذا  املخ،  بر�سم  ذلك  تاأكد  وقد  االأع�ساب، 

والرتقال واإكليل اجلبل والورد البلدي للق�ساء على االإح�سا�ص بالتعب 

واالإرهاق البدين والذهني والتخفيف من القلق.

كما اأثبتت الدرا�سات اأن عطر النعناع والريحان يعمالن على زيادة 

الكورتيزون  اإفراز  الالفندر من  يقلل زيت  بينما  املخ،  اإىل  الدم  تدفق 

الورد  عبري  اأن  كما  الذاكرة،  و�سعف  والتوتر  القلق  عنه  ينتج  ال��ذى 

البلدي يخفف من حدة اخلوف والقلق.

وعطر  والتوتر،  القلق  من  يقلل  الرتقال  رائحة  ا�ستن�ساق  اأي�ساً 

اإكليل  ويعد عطر  الهدوء،  على  للح�سول  االأمثل  العالج  يعد  الفانيليا 

اجلبل اأف�سل عالج ل�سعف الذاكرة وميكن و�سع عود من اإكليل اجلبل 

على املكتب اأو بجوار االأدوات الدرا�سية لي�ساعد على الرتكيز وحت�سيل 

املعلومات.

كما اأن تعلم اأ�سياء جديدة وممار�سة التفكري االإيجابي واإجراء بع�ص 

العمليات احل�سابية والتاأمل وحفظ ما تي�سر من القراآن الكرمي، كلها 

عوامل لتقوية الذاكرة، بينما تعد العادات الغذائية اخلاطئة وقلة النوم 

وكرثة ا�ستعمال اأدوات ومواقع التوا�سل االجتماعي وتناول املنبهات من 

اأ�سباب �سعف الذاكرة وقلة التح�سيل الدرا�سي.

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم هري�سه

كلية ال�سيدلة

10 أغذية طبيعية »تخلصك« من التهاب الحلق
يعد ال��ت��ه��اب احل��ل��ق واح����ًدا من 

االأم���را����ص ال�����س��ائ��ع��ة، وي��ن��ج��م يف 

الغالب عن االإ�سابة ببكترييا معدية، 

بالزكام،  �سبيهة  اأع��را���ص  وترافقه 

اأنحاء  خمتلف  يف  اآالم  اإىل  اإ�سافة 

اجل�سم.

احللق  بالتهاب  االإ�سابة  وتكرث 

خالل ف�سل ال�ستاء، كما قد حتدث 

ا�ستن�ساق  اأو  التدخني  ب�سبب  اأي�ساً 

بلع  يجعل  الذي  االأمر  ملوث،  هواء 

الطعام اأمًرا غري �سهل.

واإىل جانب الدواء، ين�سح خراء 

اأغ��ذي��ة   10 اإىل  باللجوء  ال�سحة 

التخل�ص  على  ت�ساعد  اأن��ه��ا  ي��رون 

وهو  امل��وز  بينها  من  االلتهاب،  من 

فاكهة حتتوي على ن�سبة �سئيلة من 

بالفيتامينات  لكنها غنية  االأحما�ص 

املفيدة للحلق.

ب��دوره  ال��دج��اج  ح�ساء  وي�ساعد 

احللق،  ال��ت��ه��اب  م��ن  ال�سفاء  على 

اإىل  الفريو�ص  فهو يحد من و�سول 

نقل  م��ا  وف��ق  املخاطية،  االأغ�سية 

موقع »بلود �سكاي«.

اخلراء  ين�سح  ذلك،  عن  ف�ساًل 

والبي�ص  والليمون  الع�سل  من  بكل 

ي�ساعد  ال��ذي  والزجنبيل  املخفوق 

على فتح اجليوب االأنفية.

اأن  االلتهاب  يعاين  مبن  ويجدر 

يلجاأ اأي�ًسا اإىل تناول دقيق ال�سوفان 

واملرميية والقرنفل وح�ساء اجلزر.

6 نصائح عملية لإلقالع عن 
»إدمان السكر«

ارتفع ا�ستهالك االأفراد من ال�سكر، ب�سكل الفت، خالل العقود املا�سية، 

بال�سحة،  حمدقاً  خطراً  اأ�سحى  االأمر  لكن  الوفرة،  بينها  عدة  الأ�سباب 

واأحد العوامل البارزة الأمرا�ص الع�سر.

ال�سكري  مثل  اأمرا�ص خطرية  اإىل  لل�سكر  املفرط  اال�ستهالك  وي��وؤدي 

وال�سرايني، ومبا اأن النا�ص يجدون �سعوبة يف االإقالع عن »املذاق احللو« 

فاإن خراء ال�سحة يو�سون ببع�ص اخلطوات العملية لتقليل ال�سرر.

ين�سح اخلراء باالبتعاد عن املحليات امل�سنوعة، فرغم عدم احتوائها 

التمثيل  عملية  على  توؤثر  اإذ  �سحية،  غري  تظل  حرارية،  �سعرات  على 

الغذائي يف اجل�سم من خالل اإبطائها.

من  فاإن  الثالث،  الوجبات  بني  احللويات  اإىل  يلجوؤون  النا�ص  اأن  ومبا 

اأو  الفو�سار  مثل  للت�سلية  اأخ��رى  خيارات  على  النا�ص  يقبل  اأن  االأف�سل 

اخليار، حتى ال يكونوا م�سطرين اإىل ا�ستهالك اأغذية ت�سم ن�سبة عالية 

من ال�سكر.

ولل�سعور بال�سبع من ال�سكر، يُن�سح باأخذ اأغذية غنية بالروتينات مثل 

الدجاج والبي�ص، ووقتها �ستقل ال�سهية لالأطعمة املحالة.

ف�ساًل عن ذلك، يجدُر باملرء اأن ينال ق�سطاً كافياً من النوم، وي�سرب 

القدر ال�سروري من املاء، حتى يبعث اجل�سم اإ�سارات ملتب�سة عن اجلوع، 

فحني يكون يف حالة عط�ص ال تتبني االأمور على نحو وا�سح وال يدري ما 

اإذا كان يف حاجة اإىل املاء اأم اإىل طعام حلو.

وت�ساعد القرفة على التخل�ص من اجلوع اإىل ال�سكريات، كما ت�سبط 

م�ستويات اجلليكوز يف الدم، وفق ما نقل موقع »بلود �سكاي«.



لوحة الفعاليات

27 ربيع �آخر20 ربيع �آخر

29 ربيع �آخر21 ربيع �آخر

1 جمادى �لأوىل22 ربيع �آخر

27 ربيع �آخر20 ربيع �آخر

30 ربيع �آخر22 ربيع �آخر

8 جمادى �لأوىل24 ربيع �آخر

ورشةدورة

دورةدورة

معرضمؤتمر

ورشةورشة

ورشةدورة

دورةدورة

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

التميز الوظيفي للموظفات

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

ا�ستخدامات برنامج اجلداول الإلكرتونية »اإك�سل« يف 

الأعمال املكتبية للموظفات

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٣

نظام اإدارة التعلم  black board لأع�ساء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ال�ساعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور 5 قاعات عمادة تطوير املهارات

التدري�ص القائم على التخ�س�ص والبحوث الرتبوية 

لأع�ساء هيئة التدري�ص

الوقت: من ٤ �ص اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات تطوير املهارات

ال�سعودي العاملي لطب الأ�سنان برعاية معايل مدير 

اجلامعة

اجلهة املنظمة: كلية طب الأ�سنان ـ اجلمعية ال�سعودية 

لطب الأ�سنان

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات

اأو�ساف

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: وكالة روؤية النخبة

املكان: فندق الفي�سلية - قاعة الأمري �سلطان الكربى 

دعم تعلم الطالب لأع�ساء هيئة التدري�ص

الوقت: من ال�ساعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات عمادة تطوير 

املهارات

مهارات الإر�ساد الأكادميي لأع�ساء هيئة التدري�ص

الوقت: من ٤ م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

التعليم املبني على املخرجات لأع�ساء هيئة التدري�ص

الوقت: من ٤ �ص اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات تطوير املهارات

تطوير ملف التدري�ص اجلامعي لأع�ساء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٤ �ص اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات تطوير املهارات

املنهج اجلامعي وتعزيز مهارات التوظيف لأع�ساء 

هيئة التدري�ص

الوقت: من ٤ �ص اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور 5 قاعات تطوير املهارات

اأخالقيات مهنة التدري�ص اجلامعي لع�سوات هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٩�ص اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات 5
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21 جمادى �لأوىل11 جمادى �لأوىل

25 جمادى �لأوىل14 جمادى �لأوىل

27 جمادى �لأوىل15 جمادى �لأوىل

22 جمادى �لأوىل13 جمادى �لأوىل

25 جمادى �لأوىل15 جمادى �لأوىل

18 جمادى �لآخر21 جمادى �لأوىل

ورشةورشة

ورشةدورة

ورشةمعرض

ورشةبرنامج

دورةورشة

مؤتمردورة

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: اإيقاع ال�ضعر العربي يف �ض�ء نظرية العيا�ضي

تاأليف: ف�ضل بن عّمار العماري

الطبعة: الأوىل

�ضنة الن�ضر: 1437هــ 

عدد ال�ضفحات: 475

قّدم الأ�ستاذ حممد العيا�سي نظرية جديدة يف عرو�س ال�سعر العربي حتت م�سمى: »نظرية 

اإيقاع ال�سعر العربي«، وبهذا جتاوز خ�س��سيات العرو�س وم�سطلحاته، وكان م��سيقيًّا، عاملًا 

باأ�س�ل الإيقاع، راوية لكمٍّ كبري من ال�سعر، بل كان ذا دراية باللغة الف�سحى، منفتًحا على 

الثقافة الفرن�سية، ولكن الدار�سني جتاهل�ا نظريته، متم�سكني اإما بالإطار القدمي للعرو�س، 

العرو�س  ال�سعري، فمنذ حت�َّل  الفن  اأج�اء  بعيدة عن  �سائرين يف حماولت تطبيقية  واإما 

اإىل »علم« مل يعد هناك جمال اإل ق�سد طريق علماء اللغة والنحاة ب�ستى املحاولت، حتى 

جهر العيا�سي بنظريته �سادمة اأو مقلقة، فكان اأن قام هذا الكتاب بتقريب النظرية للدار�سني بالت�فيق بني اآرائه واآراء القدماء 

واملعا�سرين، م�ستعيًنا بامل�سطلحات القدمية، ومطبًِّقا النظرية على ال�سعر يف �ستى اأوزانه وانحرافاته، ولأن جه�د العيا�سي 

مل تقت�سر على ال�سعر القدمي، فقد تابعه يف كل ما ا�ستجدَّ على ال�ساحة الأدبية فيما يخ�س ال�سعر احلديث عر�ًسا ونقًدا. 

القيادة يف مدار�س امل�ضتقبل.. لـ»احلر«

عام  �سدر  ال��ذي  امل�ستقبل«  م��دار���س  يف  القيادة  »كتاب  يقع 

2017م واأّلفه عبدالعزيز حممد احلر يف 300 �سفحة، ويهدف 
اإىل تقدمي ت�س�ر عام لإ�سالح التعليم، وال�ستفادة  من البح�ث 

والدرا�سات يف جمال املدار�س الفاعلة، والقيادة املحرتفة، كذلك 

يركز الكتاب على دور القائد املدر�سي يف تط�ير الأداء املدر�سي 

بطريقة منهجية، والتعامل مع املدر�سة كم�ؤ�س�سة احرتافية ولي�ست 

مدر�سة تقليدية، وتقدمي روؤية جديدة للقيادة يف الإطار املدر�سي. 

وي�سم الكتاب قائمة من املراجع التي متَّ العتماد عليها يف اإعداد 

الكتاب، وعنا�سر تعني القادة يف مدار�س امل�ستقبل يف: بناء الروؤية، وحتديد الحتياجات، وتق�مي 

برنامج تدريبي، وبطاقة النم� املهني، وعنا�سر اخلطة املدر�سية، ولئحة ال�سل�كيات الطالبية، 

وم�ساركة اأولياء الأم�ر يف العمل املدر�سي.

إصداراتإصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

مهارات التعامل مع الروؤ�ساء  للموظفات

الوقت: من ٨�ص اإىل ١ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

تقدمي البحوث واملل�سقات يف املوؤمتر لع�سوات هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات 5

دعم تعلم الطالب لع�سوات هيئة التدري�ص

الوقت: من ٩�ص اإىل ١ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات 5

مهارات العمل �سمن فريق للموظفات

الوقت: من ٨�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

عالية اإك�سبو ٣

الوقت: من ٤م اإىل ١١٫٤5م

اجلهة املنظمة: عالية اآدم لتنظيم املوؤمترات واملعار�ص 

وملتقيات الأعمال

املكان: فندق هوليداإي اإن الزدهار

برنامج العرو�ص التقدميية »Prezi« لع�سوات هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

تعزيز الثقة بالنف�ص  للموظفات

الوقت: من ٨�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

ا�ستخدام اأدوات جوجل يف التعليم لع�سوات هيئة 

التدري�ص

التاريخ  والوقت: ١٤٣٩/5/٢٢هـ من ٩�ص اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٣

التدري�ص با�ستخدام ا�سرتاتيجية حل امل�سكالت 

لع�سوات هيئة التدري�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات 5

التميز يف خدمة العمالء للموظفات

الوقت: من ٨�ص اإىل ١ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات 5

مهارات التفاو�ص الفعال للموظفات

الوقت: من ٨�ص اإىل ٢ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية 

والنف�سية

املكان: يف رحاب اجلامعة

ربيع الثاين 

1439ه�

(دي�سمرب - يناير)

2017 - 2018م
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اأقراأ يف كتب التاريخ،  واأنا  قدمياً 

كانت  النجدية  ال��ت��واري��خ  وخ��ا���ص��ة 

متر بي عبارات وتعابري ا�صتوقفتني 

طوياًل، وحاولت نف�ض غبار الغمو�ض 

عليها  اأم���ر  اأن  األ��ب��ث  م��ا  ث��م  عنها، 

مرور الكرام على اأمل الرجوع اإليها، 

وت�صليط  ج��دي��د،  م��ن  ومتحي�صها 

ال�صوء عليها، وها قد عقدت العزم 

على طرح واحدة من تلك االإ�صكاالت 

على  ال��ع��ام  عطف  يف  تتمثل  ال��ت��ي 

اخلا�ض، اأال وهي اإ�صكالية م�صطلح 

النجديني  امل��وؤرخ��ني  كتب  يف  �صدير 

االأوائل.

الكتب  تلك  بع�ض  يف  الناظر  اإن 

�صيلحظ اأن اأولئك املوؤرخني يطلقون 

ا�صم �صدير يف �صياقني؛ االأول »�صدير 

على االإطالق« ويعنون به وادي �صدير 

الذي قامت على �صفافه مدن وقرى 

هو  وه��ذا  �صدير،  اأقليم  اأو  ك��ث��رية، 

هنا،  اإ�صكال  وال  اليوم،  اإىل  ال�صائع 

فهو معلوم مفهوم، ومن تلك البلدات 

ما يلت�صق ا�صمها ب�صدير، ومن ذلك 

عودة  �صدير،  رو�صة  �صدير،  حوطة 

�صدير، ع�صرية �صدير، جنوبية �صدير.

�صوى  ل��ذل��ك  م��رر  م��ن  اأرى  وال 

يف  م�صابهة  م�صميات  عن  متييزها 

فاإنها  واإال  اأخ��رى،  اأقاليم  اأو  مناطق 

ال���وادي،  على  مبوقعها  »�صديرية« 

وما ذاك اإال لوجود اأكرث من حوطة، 

ورو�صة، وعودة، وع�صرية، وجنوبية، 

كما اأن هناك يف وادي �صدير بلدات ال 

يلحق بها م�صمى �صدير مثل املع�صبة، 

وج���الج���ل، وال���ت���ومي، واحل�����ص��ون، 

بلدات  وهناك  واجلنيفي،  والعطار، 

ولكنها  �صدير،  وادي  على  لي�صت 

حرمة،  مثل  �صدير  اإقليم  م��ن  تُعد 

واملجمعة، واخلطامة، ومتري. 

ال�����ص��ي��اق ال��ث��اين، 

الذي  ا�صتنتاجي  وهو 

ك��ت��ب��ت الأج���ل���ه ه��ذه 

ه��ذا  ويف  ال���وق���ف���ة، 

ال�����ص��ي��اق يُ��ف��َه��م من 

املوؤرخني  بع�ض  كتب 

»�صدير«  اأن  االأوائ����ل 

اإن جاءت غري مقرونة 

باإحدى بلدات الوادي، 

وال يُق�صد بها الوادي 

�صراحة،  االإقليم  اأو 

بلدة  بها  ي���راد  اإمن���ا 

ال���ت���ومي ال��ع��ري��ق��ة ال 

الوادي اأو االإقليم كله.

وب��ل��دة ال��ت��ومي م��ن اأق����دم بلدات 

يف  وق��وة  ح�صوراً  واأكرثها  االإقليم، 

كتابات  زام��ن  ال��ذي  القدمي  التاريخ 

اأولئك املوؤرخني، وكاأنهم اأطلقوا عليها 

اال�صم  امل�صريون  يطلق  كما  ا�صمني 

الكبري »م�صر« على مدينة القاهرة، 

مدينة  على  ال�صوريون  يطلق  وكما 

»ال�صام«،  االأكر  الكيان  ا�صم  دم�صق 

وهذا من عطف العام على اخلا�ض، 

اأو كما جعل الكويتيون ا�صم العا�صمة 

ا���ص��م��اً ل��ل��دول��ة، وه����ذا م��ن عطف 

اخلا�ض على العام.

ال ريب اأن هذا اال�صتنتاج مثري، وال 

الراهنة  اجلمعية  الذاكرة  اأن  �صيما 

من  اإره���ا����ض  اأي  م��ن  مت��ام��اً  تخلو 

فالرائج  الثاين،  ال�صياق  اإرها�صات 

املعروف اأن �صدير اإقليم، واأن التومي 

ذلك  بلدات  من  مهمة  عريقة  بلدة 

االإقليم، ولي�ض اأكرث من ذلك.

ا�صتنتاجي  اأدل����ة  ع��ر���ص��ت  وق���د 

الوارد يف ال�صياق الثاين على موؤرخني 

وج��غ��راف��ي��ني ول��غ��وي��ني وم��ه��ت��م��ني، 

واأّول��ه  بع�صهم،  واأي���ده  فا�صتح�صنه 

اآخ�����رون، وث��م��ة من 

بطرحه  علّي  اأ���ص��ار 

اأحداً  على املالأ لعل 

واأه��ل  املهتمني  م��ن 

يُ�صيف  االخت�صا�ض 

ج����دي����ًدا ويُ���ظ���ِه���ر 

خمبوًءا.

واإل���ي���ك���م ب��ع�����ض 

من  ا�صتوقفني  م��ا 

ع���ب���ارات وت��ع��اب��ري 

»�صدير«  اأن  ت��وؤك��د 

يف تلك احلقبة ترد 

اإق��ل��ي��ًم��ا،  ب�صفتها 

وب�����ص��ف��ت��ه��ا، ك��م��ا 

»تاريخ  يف  ج��اء  التومي؛  بلدة  اأظ��ن 

�صنة  ح���وادث  اأن يف  ل��ع��ب��ون«  اب��ن 

ابن  على  تبنان  »وه���ي  1099ه�: 
جا�صر، َح�ْصرهم يف �صدير«. وجاء 

1100ه�:  �صنة  ح��وادث  يف  اأي�صاً 

اآل غزي يف �صدير«. كما  روا  »ُح�صِ

اآل  ح�صر  »مت  امل��ن��ق��ور:  عند  ج��اء 

لعبون  ابن  وعند  �صدير«.  غزي يف 

1112ه�: »ح�صار  يف حوادث �صنة 

�صدير  على  غزي  الآل  �صويط  ابن 

ثالثة«. وعند ابن ب�صر: »حا�صر ابن 

�صويط اآل غزي يف �صدير احل�صار 

الثالث«.

اإن من غري املنطقي اأن يتم ح�صر 

اأ�صرة اأو جماعة يف اإقليم كبري، بل اإن 

معنى احل�صر يتال�صى وينعدم اإن كان 

بهذه اجلغرافية الف�صيحة، الأجل ذلك 

يرتجح لدّي اأن اأولئك املوؤرخني يَعنون 

�صدير البلدة ال �صدير االإقليم، �صيما 

واأن ابن لعبون ذكر يف حوادث �صنة 

1104ه� االآتي: »ح�صار اآل غزي يف 
�صدير ثانًيا من اآل ظفري يوم ينزلون 

ال��ت��ومي«. فهنا ج��اء ذك��ر التومي  مع 

�صدير.

وج��اء يف »ت��اري��خ اب��ن لعبون« يف 

ي��اأت��ي:  م��ا  1105ه�  �صنة  ح����وادث 

»ح��رب اأه��ل �صدير ي��وم ال��ذي قتل 

فيه ابن �صليمان اآل مُتّيم، وُقتل فيها 

مُت��ّي��م راع��ي  اب��ن  ب��ن �صويلم  حممد 

احل�صون«.

وجاء عند ابن ب�صر: »وقع احلرب 

اأه��ل �صدير ُقتل فيه حممد بن  بني 

�صويلم بن مُتّيم رئي�ض بلد احل�صون«.

احل�صون  بلدة  اأن  املعلوم  من  اإن 

من بلدات اإقليم �صدير، فكيف وقعت 

ح��رب ب��ني �صدير االإق��ل��ي��م واإح���دى 

بلداته؟! كما اأن التاريخ مل يذكر اأن 

حرباً غري متكافئة احت�صد لها اإقليم 

�صدير ودارت على بلدة احل�صون، ولو 

بلدة  على  ال�صفة  بهذه  دارت حرب 

احل�صون لق�صت عليها متاًما، اإَذْن ال 

بد اأن املراد ب�»�صدير« �صدير البلدة، 

ال �صدير االإقليم.

اأتفهم كثرياً لو جاء يف كتب اأولئك 

املوؤرخني اأن فالناً �صكن يف �صدير، اأو 

خرج منها، اأو اأن خالفاً وقع بني اأهل 

�صدير، وهذا يفهم منه �صدير االأقليم، 

ولكن ما ورد من ن�صو�ض �صبق ذكرها 

يوؤيد ما ذهبت اإليه، واهلل اأعلم.

ومهما يكن فها اأنذا اأطرح ما اأ�صكَل 

حديًثا،  ا�صتنتجتُه  وما  قدمًيا،  علّي 

اآماًل اأن يُناَق�ض اإن كان فيه لب�ض، واإن 

واملوؤرخني  امل�صوؤولة  للجهات  َح  ترجَّ

املعا�صرين �صحة ا�صتنتاجي فاآمل اأن 

التومي  لبلدة  التاريخي  يحفظ احلق 

العريقة يف هذه الت�صمية.

هذا، واهلل اأعلى واأعلم، وهو وحده 

ِمن وراء الق�صد.

كلية العلوم

الصدق منجاة
ال�صدق منجاة والكذب مهواة، وال اأدل على ذلك من ق�صة ال�صحابيِّ 

عن  تخلَّفوا  حينما  عنهم،  اهلل  ر�صي  و�صاحبيه  مالك  بن  كعب  اجلليل 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف غزوة تبوك، فلما رجع ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم اإىل املدينة، جاء اإليه كعب بن مالك ر�صي اهلل 

عنه، فقال: يا ر�صول اهلل، اإين واهلل لو جل�صُت عند غريك من اأهل الدنيا، 

عطيُت جداًل، ولكني واهلل 
ُ
اأ لراأيُت اأين �صاأخرج ِمن �صخطه بعذٍر؛ فلقد 

ثتُك اليوم حديَث كذٍب تر�صى به عني، ليُو�صكنَّ اهلل اأن  لقد علمُت لئن حدَّ

رجو فيه 
َ
ُد عليَّ فيه، اإين الأ ثتُك حديث �صدٍق َتِ ، ولئْن حدَّ يُ�صخطك عليَّ

عفَو اهلل، ال واهلِل ما كان يل عذٌر، واهلل ما كنت قط اأقوى وال اأي�صر مني 

ا هذا، فقد  حني تخلَّفت عنك، فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »اأمَّ

�صَدق، فُقْم حتى يق�صي اهلل فيك«.

و�صلم  عليه  ر�صول اهلل �صلى اهلل  نهى  وقد  مالك:  بن  كعب  يقول  ثم 

فلما  يقول:  ليلًة،  خم�صون  لنا  كَملْت  حتى  النا�ُض،  فهَجَرنا  كالمنا،  عن 

�صليُت الفجر �ُصبَح خم�صني ليلًة، واأنا على ظهر بيٍت ِمن بيوتنا، فبينا اأنا 

جال�ض على احلال التي ذكر اهلل؛ قد �صاَقت عليَّ نف�صي، و�صاقت عليَّ 

االأر�ض مبا رُحبْت - �صِمعت �صوت �صارخ: يا كعب بن مالك، اأب�ِصْر! قال: 

فخررُت �صاجًدا، وعَرفت اأْن قد جاء فرج، واأِذن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم بتوبة اهلل علينا حني �صلى �صالة الفجر، فذهب النا�ض يُب�صروننا، 

فوًجا  النا�ض  اين  فتلقَّ و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اإىل  فانطلقت 

فوًجا يُهنِّئونني بالتوبة، قال: فلما �صلَّمت على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم، قال عليه ال�صالم - وهو يَُرق من وجهه ال�صرور -: »اأب�ِصر بخري 

مُّك«. قال: قلت: اأِمن عند اهلل يا ر�صول اهلل، 
ُ
يوم مرَّ عليك منذ ولَدتك اأ

اأم ِمن عندك؟ قال: »بل من عند اهلل«. البخاري، 4418.

لذلك كله علينا التزام ال�صدق لنكون �صعداء يف جميع جماالت حياتنا، 

فاالإن�صان ال�صادق يكون حمبوباً بني النا�ض وينال ثقتهم يف احلياة الدنيا، 

ويفوز باجلنة يف االآخرة، ويفّرج اهلل كربه، وينجيه من املهلكات.

عبداهلل �صعود ال�صياري

كلية العلوم 
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

خطوات مت�سارعة حتقق الأهداف 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

-1438 احل��ايل  اجلامعي  العام  من  االأول  الدرا�صي  الف�صل  مّر 

من  تت�صمنه  مبا  العمل  �صاعات  متلوؤها  مت�صارعة  بخطوات  1439ه� 
داخل  عديدة  وفعاليات  عمل،  وور�ض  واجتماعات،  ميدانية،  جوالت 

امللكي  ال�صمو  برعاية وح�صور �صاحب  كان  ما  منها  وخارج اجلامعة؛ 

اأمري منطقة الريا�ض، واأخرى برعاية وح�صور معايل مدير اجلامعة، 

واأ�صحاب ال�صعادة وكالء اجلامعة وعمدائها، وكافة القيادات، اإ�صافة 

مروراً  وامل�صاركات،  وامل�صاركني  واملن�صوبات  املن�صوبني  من  نخبة  اإىل 

بوكالة  املنوطة  امل��ه��ام  لكافة  والتدقيق  واملتابعة  الر�صد  بعمليات 

اجلامعة للتخطيط والتطوير، وما ت�صمله من وحدات تابعة.

اأن  على  حر�صت  اأ�صهر  ب�صعه  ا�صتمرت  التي  الرحلة  هذه  وخالل 

عدد  ن�صر  عر  وبخا�صة  متعددة  و�صائل  عر  معكم  التوا�صل  ي�صتمر 

من املقاالت يف �صفحة الراأي ب�صحفتنا الغراء »ر�صالة اجلامعة« التي 

من  اجلامعة  من�صوبي  بني  التوا�صل  توثيق  يف  اأ�صا�صي  ب��دور  ت�صهم 

جانب وبني اجلامعة واملجتمع من جانب اآخر.

وقد حر�صت يف هذه املقاالت التي بلغت �صتة ع�صر مقاالً على اأن 

اأقدم للقارئ الكرمي عدداً من االآراء واأن اأطرح عدداً من املو�صوعات 

يف  واإجن���ازات  بطموحات  وترتبط  واجلامعة،  بالوطن  ال�صلة  ذات 

على  ت��دل  عناوين  املقاالت  ه��ذه  حملت  وق��د  امل��ج��االت،  من  العديد 

حمتواها؛ هي: عام جامعي جديد ورعاية م�صتمرة، وقنوات االت�صال 

وحراك  والتطوير،  للتخطيط  االأول  وامللتقى  الفريق،  ب��روح  والعمل 

اخلطط التنفيذية بوحدات اجلامعة، وح�صور جمال�ض الكليات، تعزيز 

ال�صخ�صية ال�صعودية، و17برناجماً اأكادميياً تتاأهل لالعتماد، واجلودة 

ركيزة التميز ال�صخ�صي واملوؤ�ص�صي، وحت�صني منط احلياة يف 2030، 

ثقافة  لرت�صيخ  متعددة  ومداخل  اال�صرتاتيجية،  ال�صراكات  وبرنامج 

معوقات  ومواجهة  واإدارتها،  ا�صتثمارها  يجب  ثروة  والتطوع  التطوع، 

العمل التطوعي، واملهارات االجتماعية يف البيئة االأكادميية، واالعتماد 

الراجمي مزيد من النجاح، وميزانية تعي متطلبات امل�صتقبل، و�صوالً 

للمقال احلايل.

ولعل اأبرز تداعيات هذه املقاالت هو ما مل�صته من تفاعل بني وكالة 

منها،  امل�صتفيدة  واجلهات  ومن�صوبيها،  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

حيث �صاركني الراأي كثري من املن�صوبني وامل�صتفيدين، واأ�صعدين كثرياً 

مناق�صاتهم يف اللقاءات العديدة التي تمعنا يف اإطار التعاون والعمل 

الف�صل  باإذن اهلل تعاىل خالل  اأحر�ض عليه  امل�صرتك، وهو ما �صوف 

هدف  ح��ول  القلوب  التفاف  من  يزيد  فالتوا�صل  الثاين،  الدرا�صي 

تتحقق  التي  واالإجن��ازات  العمل،  فريق  قوة  من  يزيد  ثم  ومن  واحد، 

بف�صل من اهلل ثم تعاون اجلميع.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

وقفة أمام مسمى »سدير اإلقليم« و»سدير التويم«

تعتر مرحلة الطفولة املبكرة من 

االإن�صان،  حياة  يف  املهمة  امل��راح��ل 

�صنوات  اأن  العلماء على  اأجمع  فقد 

ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة ه��ي ف���رتة منو 

يتلقى  النواحي،  جميع  يف  م�صتمرة 

ال��ط��ف��ل خ��الل��ه��ا درو����ص���اً ل��ل��ع��ادات 

وال��ت��ق��ال��ي��د وال��ق��ي��م ال�����ص��ائ��دة يف 

جمتمعه، وهي مرحلة تتميز باملرونة 

والقابلية للتعلم.

لذا كان االهتمام باإن�صاء مدار�ض 

ل���الأط���ف���ال ق��ب��ل ���ص��ن امل���در����ص���ة، 

فالرو�صة توفر للطفل الرعاية بكل 

�صورها وحتقق مطالب منوه وت�صبع 

ح��اج��ات��ه وت��ت��ي��ح ل��ه ف��ر���ض اللعب 

ويعرف  ذات���ه  ليكت�صف  امل��ت��ن��وع��ة؛ 

قدراته ويعمل على تنميتها ويت�صرب 

�صعيًدا  فيعي�ض  جمتمعه،  ثقافة 

متوافًقا مع ذاته وجمتمعه.

يف  التعليم  وزارة  ح���ددت  وق��د 

اأهدافاً  ال�صعودية  العربية  اململكة 

اأهمها  االأط��ف��ال،  لريا�ض  ع��دي��دة 

»ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ي��م ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 

للملك  وال����والء  ب��ال��دي��ن  االع���ت���زاز 

واالنتماء للوطن«، ففي ع�صر العوملة 

هوية  ت��اأك��ي��د  اإىل  احل��اج��ة  ت�صتد 

االأطفال الذين يواجهون العديد من 

تع�صف  قد  التي  الوافدة  الثقافات 

قيمة  واملواَطنة  لهويتهم،  بانتمائهم 

مما  ل��الأط��ف��ال،  بتقدميها  ج��دي��رة 

البع�ض  بع�صهم  تقبل  على  ي�صاعد 

وثقتهم باأنف�صهم والبعد عن العدوان 

املتفهم،  البناء  احل��وار  وا�صتخدام 

قيم  تعزيز  يف  اإليه  ن�صبو  ما  وهذا 

املواطنة لدى االأطفال.

ل��دى  امل��واط��ن��ة  تنمية  اأن  ك��م��ا 

ال��ن�����ضء م��ن اأه���م ���ص��ب��ل م��واج��ه��ة 

حتديات القرن احلادي والع�صرين، 

للوطن  احلقيقي  التقدم  اإن  وحيث 

اجلديد  ال��ق��رن  ظ��ل حت��دي��ات  يف 

وم�����ص��ت��ج��دات��ه ت�����ص��ن��ع��ه ع��ق��ول 

تعزيز  ف��اإن  امل��واط��ن��ني،  و���ص��واع��د 

االن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي ي��ع��د ال��رك��ي��زة 

االإيجابية  للم�صاركة  االأ�صا�صية 

االجتماعية  التنمية  يف  والفعالة 

ومل��ا  وال�صيا�صية،  واالق��ت�����ص��ادي��ة 

ك��ان��ت م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م هي 

الطالب  الإعداد  احلقيقي  امل�صنع 

املجتمع،  يف  لالنخراط  وتاأهيلهم 

ه���ذه  ت��ت��ح��م��ل  اأن  ي���ج���ب  ل�����ذا 

يف  االأ�صا�صي  اجلانب  املوؤ�ص�صات 

الوطني. االنتماء  قيم  تعزيز 

وعلى �صوء ما تقدم، اأكد العلماء 

�صرورة اإك�صاب اأطفال الرو�صة قيم 

املرحلة  ه��ذه  الأن  وذل��ك  امل��واط��ن��ة، 

القيم  لغر�ض  املراحل  اأه��م  من  هي 

والتي  فيها،  امل��رغ��وب  وال�����ص��م��ات 

يف  التكيف  ع��ل��ى  ال��ن�����ضء  ت�صاعد 

اإيقاع  يف  املتالحقة  التغريات  ظل 

احلياة، كذلك الأن البذور االأوىل يف 

كثري  لدى  الوطن  بق�صايا  االهتمام 

بداأت عندما  الوطنية  القيادات  من 

كانوا اأطفاالً �صغاًرا.

نورة �صعيد القحطاين

ريا�ض اأطفال 

للتعلم  ال�صامل  الت�صميم  يعتر 

 Universal Design for)
ب�  اخت�صاراً  واملعروف   (learning
»UDL« جوهر الدمج لالأفراد ذوي 

االإعاقة، ويهتم بتهيئة البيئة املكانية 

والتعليمية من جميع النواحي، حيث 

ومنا�صبة  مرنة  تعليمية  بيئة  يخلق 

���ص��واء، و  االأف���راد على حد  جلميع 

ذوي  االأف����راد  جميع  ح��ق��وق  يكفل 

التعلم  ف��ر���ض  زي����ادة  يف  االإع���اق���ة 

للخدمات  الو�صول  فر�ض  وزي���ادة 

يزيد  وبالتايل  االحتياجات،  ولكافة 

من اال�صتقاللية والثقة بالنف�ض لدى 

االأفراد ذوي االإعاقة.

من هنا ن�صمن تكافوؤ الفر�ض مع 

اأنه يقلل من  العاديني، كما  االأف��راد 

برامج  يف  حت��دث  قد  التي  الفجوة 

الدمج ال�صامل، حيث اأ�صارت درا�صة 

و   Messinger-Willman
اأن ا�صتخدام مبادئ  Marion اإىل 
اأدى  امل�صاعدة  التقنية  مع   »UDL«

ذوي  م��ن  ال��ط��الب  اإدراج  ل�صهولة 

الف�صول  اأق��ران��ه��م يف  م��ع  االإع��اق��ة 

�صاهم  اأن��ه  اإىل  باالإ�صافة  العادية 

يف حت��ق��ي��ق م���ا ي��ع��رف ب��ال��و���ص��ول 

 Access to the« العادي  للمنهج 

يف   »General Education
ب�صكل  الدمج  ن�صبة  وزيادة  املدار�ض 

كبري »ال�صامل، 2016«.

وعلى الرغم من فاعلية الت�صميم 

اأننا  اإال   »UDL« للتعلم  ال�صامل 

تطبيق  يف  ال��ع��وائ��ق  بع�ض  ن��واج��ه 

اإملام  وعدم  املادية  كالتكلفة  مبادئه 

املعلمني واملعلمات مببادئ الت�صميم 

ال�صامل واأهميته يف امليدان.

 ،2016 »ال�صامل، ماجد  امل�صدر: 

زيادة الكفاية التدري�صية لدى معلمي 

خالل  م��ن  ال�صمع  و�صعاف  ال�صم 

للتعلم،  ال�صامل  الت�صميم  م��ب��ادئ 

الرتبية،  كلية  �صعود،  امللك  جامعة 

.»134-114
حنان احلارثي 

طالبة ماج�صتري ق�صم الرتبية 

اخلا�صة

���ص��ورت��ه  ال���ت���ع���دي���ن يف  ي���ق���وم 

وا�صتغالل  ا�صتثمار  االأ�صا�صية على 

اإىل  وحتويلها  الطبيعية  اخلامات 

�صناعات تقوم على هذه اخلامات، 

ويعود تاريخ التعدين والتنقيب عن 

العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  املعادن 

قبل  ع����ام   900 م���ن  اأك�����رث  اإىل 

امل��ي��الد، وذل���ك م��ن خ���الل وج��ود 

مناجم الذهب التي مت ا�صتغاللها، 

كما اأن التعدين ا�صتمر خالل فرتة 

امليالديني  والتا�صع  الثامن  القرنني 

االأم����وي����ة  اخل���الف���ت���ني  ع���ه���د  يف 

وال��ع��ب��ا���ص��ي��ة ال���ص��ت��غ��الل م��ن��اج��م 

والف�صة. الذهب 

وق����د ب�����داأت اأع���م���ال ال��ت��ع��دي��ن 

واملناجم يف اململكة العربية ال�صعودية 

رحمه   - عبدالعزيز  امللك  عهد  يف 

اهلل - حيث مت ا�صتغالل منجم مهد 

ظلم  ومنجم   1939 ع��ام  ال��ذه��ب 

عام 1950، وقد وهب اهلل عز وجل 

هذه البالد ثروة معدنية هائلة، مما 

ا�صتثمارية  فر�ض  وجود  على  يوؤكد 

كبرية يف هذا القطاع.

االأم��ري  العهد  ويل  �صمو  وق���ال 

عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  ب��ن  حممد 

حفظه اهلل، اإن قيمة قطاع التعدين 

تبلغ  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال���ب���رتويل  غ���ري 

منها  دوالر  مليار  و300  تريليون 

240 مليار دوالر للذهب فقط.

ماجد م�صوح احلو�صان

ق�صم اجليولوجيا

تعزيز قيم المواطنة لدى الطفل

»UDL« مفهوم التصميم الشامل للتعلم

أهمية التعدين والمناجم في المملكة
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

 العدد 1291 - الأحد 20 ربيع الآخر  1439هـ املوافق 7 يناير 2018م

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

والن�ساء  الرجال  التعليم  ي�ساعد 

وا�ستثمار  بحقوقهم  املطالبة  على 

يف  طموحاتهم  وحتقيق  اإمكاناتهم 

وال�سيا�سية  القت�سادية  املجالت 

والج��ت��م��اع��ي��ة، وه���و ال��ط��ري��ق��ة 

لرفع  والأف�سل  الأق��وى  الوحيدة 

ال��ظ��ل��م واجل���ه���ل وال��ت��خ��ل��ف عن 

النا�س، ومع ذلك، ل يزال العديد 

الن�ساء  �سيما  ول   - النا�س  م��ن 

- م�����س��ت��ب��ع��دي��ن م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

. نيجرييا

ج��زءاً  التعليم  يكون  اأن  ينبغي 

ا�سرتاتيجية  اأي  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل 

ل  والذي  القائم  التمييز  ملعاجلة 

ومن  جمتمعنا،  يف  ���س��ائ��داً  ي��زال 

ال�����س��ف��ح��ة ملحة  ت��ق��دم ه���ذه  ث���م، 

العربي  والتعليم  امل��راأة  عن  عامة 

نيجرييا. يف  الإ�سالمي 

امل��راأة  تعليم  م�ساألة  ظلت  لقد 

لدى  بالغاً  قلقاً  تثري  دينها  لأمور 

نيجرييا  يف  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 

اإىل وقت قريب، ول يزال املجتمع 

التقليدي  النموذجي  النيجريي 

من  مواطنات  الن�ساء  اأن  يعتقد 

ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة، وي��ع��ت��ر امل���راأة 

و�سيلة  اأو  ال��رج��ل  ممتلكات  م��ن 

»م�سنع  تعتر  اأنها  كما  للمتعة. 

ت��ه��دف  ت��ف��ري��خ«  ل����ة  »اآ اأو  ط��ف��ل« 

الأطفال. لإنتاج 

اإىل  ال��و���س��ع  ه���ذا  اأدى  وق���د 

خا�سة  للمراأة  عادلة  غري  معاملة 

اأغلب  وكان  بالتعليم،  يتعلق  فيما 

اأول���ي���اء الأم����ور ال��ن��ي��ج��ريي��ن ول 

ي���زال���ون، ي��ف�����س��ل��ون ال���س��ت��ث��م��ار 

البنة،  م��ن  ب��دلً  الب��ن  تعليم  يف 

وه����ذا ي��ن��ب��ئ ع��ن ع���دم م�����س��اواة 

تعززه  نيجرييا  يف  اجلن�سن  بن 

والتقاليد  وال��ث��ق��اف��ات  ال��ع��ادات 

الج��ت��م��اع��ي��ة. وال���ي���وم اأ���س��ب��ح 

من  رئي�سياً  ج���زءاً  امل���راأة  تعليم 

اخلطابات يف املجالت الأكادميية 

اأ���س��ح��اب  ك��ل  ف���اإن  وال�سيا�سية، 

ق�سايا  دائ��م��اً  ي��ث��ريون  م�سلحة 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ت��ي��ات ب��ه��دف 

واأ�سوات  اجلمهور  اهتمام  ك�سب 

ال��ن��اخ��ب��ن، ول��ك��ن ال�����س��وؤال ال��ذي 

ي��ط��رح ن��ف�����س��ه ه���و: ه��ل ���س��ي��اأت��ي 

يف  امل���راأة  فيه  تكون  ال��ذي  ال��ي��وم 

فيما  الرجل  مثل  متميزة  نيجرييا 

الأكادميية؟ بتطلعاتها  يتعلق 

ب��ال��ذك��ر ه��ن��ا هو  م��ن اجل��دي��ر 

ال  ال�����س��وؤ ه��ذا  على  ج��اب��ة  الإ ن  اأ

بينما  ننا  لأ ال�سدور،  يف  تبقى 

ال��ت��ع��ل��ي��م  اإىل  ال���دع���وة  ن��وا���س��ل 

ة يف  ���س��الم��ي ل��ل��م��راأ ال��ع��رب��ي الإ

بغ�س  نيجرييا  مناطق  خمتلف 

املنطقة،  و  اأ القبيلة  عن  النظر 

ن ب��ع�����س ال��ن��ا���س ي��ف�����س��رون  ف����اإ

�سلمة«  »اأ اإىل  ندعو  ننا  باأ الفكرة 

. يا نيجري

امل��ج��ال  ف��ت��ح  اأن  ال��ق��ول  ي��ب��ق��ى 

اأم��ور  لتتعلم  نيجرييا  يف  للمراأة 

�سك يف حت�سن  بال  ي�ساعد  دينها 

وكذلك  ال�سيئ،  املجتمعي  الو�سع 

القادمة  الأجيال  اأخ��الق  حت�سن 

ب���ن���اء ال���دول���ة، وال���ذي���ن قد  م��ن اأ

يديرون  ممن  الغد  يف  ي�سبحون 

لأن: البلد، 

اأعددتها اإذا  الأم مدر�سة 

الأعراق طيب  �سعباً  اأعددت 

قيامة األكي اأريو

طالبة ماج�ستري بق�سم الإعالم

المرأة والتعليم العربي اإلسالمي في نيجيريا

باليوم  م��وؤخ��راً  ال��ع��امل  اح��ت��ف��ل 

الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  العاملي 

املتحدة  الأمم  معاهدة  مع  متا�سياً 

ال��ت��ي حت��ت��ف��ل ���س��ن��وًي��ا م��ن��ذ ع��ام 

ه��ذا  م��و���س��وع  وي�����س��ري   ،1992
التنمية  اأهداف  اعتماد  اإىل  العام 

عامل  بناء  يف  ودوره���ا  امل�ستدامة 

لالأ�سخا�س  واإن�ساًفا  �سمولً  اأكرث 

ذوي الإعاقة.

يهدف الحتفال بهذا اليوم لهذا 

املجتمعي  الفهم  تعزيز  اإىل  العام 

ذوي  الأ�سخا�س  وحقوق  لق�سية 

الناجمة  املكا�سب  وجني  الإعاقة، 

يف  جمتمعاتهم  يف  اإدم��اج��ه��م  ع��ن 

ال�سيا�سية  احلياة  جوانب  خمتلف 

والج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������س���ادي���ة 

العاملي  ال��ي��وم  وي��وف��ر  والثقافية. 

فر�سة  الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�سخا�س 

اأج���ل حتقيق  م��ن  ل��دف��ع اجل��ه��ود 

الهدف املتمثل يف متتع الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة وامل�ساركة املجتمعية.

التي   ،»2030« اململكة  روؤي���ة 

احلرمن  خ��ادم  حكومة  ر�سمتها 

الإعاقة  ذوي  تن�َس  مل  ال�سريفن 

ب���ل ج��ع��ل��ت ل��ه��م ن�����س��ي��ب��اً ك��ب��رياً 

الروؤية، يتمثل يف  ومعتراً من تلك 

قدراتهم  من  وال�ستفادة  دجمهم 

ميكنهم  ما  كل  وتوفري  ومهاراتهم، 

وطموحاتهم  ذوات��ه��م  حتقيق  م��ن 

حيث  ووطنهم،  جمتمعهم  وخدمة 

من  الإعاقة،  ذوو  الأ�سخا�س  يعد 

اأهم مواردنا واأكرثها قيمة.

ل������ق������د رك��������زت 

 »2030« روؤي���������ة 

ع�������ل�������ى حت����ق����ي����ق 

م��ط��ال��ب��ه��م واأن���ه���م 

من  ينف�سل  ل  جزء 

امل��ج��ت��م��ع واإت���اح���ة 

ال���ف���ر����س ل��ل��ج��م��ي��ع 

م�����ن خ������الل ت��ب��ن��ي 

ثقافة اجلزاء مقابل 

واإك�سابهم  ال��ع��م��ل، 

امل���ه���ارات ال��الزم��ة 

ال������ت������ي مت���ك���ن���ه���م 

م���ن ال�����س��ع��ي ن��ح��و 

حت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��م 

وال���س��ت��ف��ادة م���ن ف��ر���س ال��ع��م��ل 

ال�ساملة  التنمية  اإن  وال��ت��ن��م��ي��ة. 

بتعزيز  اإل  تتحقق  لن  وامل�ستدامة 

توليد  ع��ل��ى  وق���درت���ه  الق��ت�����س��اد 

ف��ر���س ع��م��ل م��ت��ن��وع��ة وم��ت��وف��رة 

وعندما  املجتمع،  �سرائح  لكافة 

تتحقق تلك الغاية لبد اأن ي�سبقها 

املحلي  املجتمع  توعية  ويرافقها 

وت��ه��ي��ئ��ة ك��اف��ة الإم��ك��ان��ات ل��ذوي 

الو�سول  م��ن  لتمكينهم  الإع��اق��ة 

العامة  الأم��اك��ن  ب��ك��اف��ة  ال�����س��ام��ل 

احلكومات  على  ويتعن  واخلا�سة، 

ذوي  ل��الأ���س��خ��ا���س  وال���داع���م���ن 

لهم  املمثلة  وامل��ن��ظ��م��ات  الإع��اق��ة 

والقطاع  الأكادميية  واملوؤ�س�سات 

واحد  كفريق  يعملوا  اأن  اخلا�س 

بهدف حتقيق روؤية الوطن.

ت�������س���ري ب���ع�������س ال����درا�����س����ات 

العلمية  والأب��ح��اث 

حتديات  وجود  اإىل 

ك����ب����رية ت��واج��ه��ه��ا 

واخلدمات  الرامج 

امل����ق����دم����ة ل�����ذوي 

الإع��اق��ة يف ال��دول 

ال��ع��رب��ي��ة ول��ن��ق�����س 

التحدي  ذل��ك  على 

ب��الدن��ا،  يف  املحلي 

البيئية  ك��امل�����س��اك��ل 

احلكومية  واملباين 

التجارية  وامل��ب��اين 

العامة. والأماكن 

ف���ي���م���ا ي��ت��وج��ب 

على جمل�س ال�سورى بعد الت�سويت 

الداخلية  ال��رق��اب��ة  اأنظمة  تقييم 

الإع����ان����ات  ع��ل��ى  دوري  ب�����س��ك��ل 

البيئية  واخلدمات  والعينية  املالية 

واملجتمعية  والتعليمية  وال�سحية 

ال���ت���ي ت���ق���دم ل������ذوي الإع����اق����ة، 

ت��ق��ي��ي��م خم��اط��ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ال��ع��ن��ف والإه���م���ال، وال��ت��اأك��د من 

حلمايتهم  املنا�سبة  التدابري  وجود 

ذوي  ودم���ج  تفعيل  م��دى  وق��ي��ا���س 

وتدريبهم. باملجتمع  الإعاقة 

مثل  للرقابة  العليا  ول��الأج��ه��زة 

امل��م��ل��ك��ة دور  ال��ع��ام��ة يف  ال��ن��ي��اب��ة 

الرامج  ومراجعة  تدقيق  يف  مهم 

بحقوق  تتعلق  التي  والت�سريعات 

املجالت،  �ستى  يف  الإع��اق��ة  ذوي 

حيث من املمكن لالأعمال الرقابية 

�سعف  ج��وان��ب  ع��ن  ت��ك�����س��ف  اأن 

الرامج  ه��ذه  مثل  اأداء  يف  مهمة 

املق�سرين. وحما�سبة 

ول��ك��ي ل ي��ح��دث اإ���س��ك��ال��ي��ة يف 

اجل��ه��ات  ب���ن  الإداري  ال�������س���اأن 

ال���ر����س���م���ي���ة ي���ت���وج���ب ال���رتاب���ط 

بن  ف��ي��م��ا  الإداري  وال��ت��وا���س��ل 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

امل��ال��ي��ة  ووزارة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ووزارة 

ذلك  كل  املدنية،  اخلدمة  ووزارة 

تتعلق  مبعطيات  اخلروج  اأجل  من 

بذوي الإعاقة واحلاجة اإىل وجود 

�سوق  مع  تتنا�سب  توظيف  برامج 

ال��ع��م��ل ووج����ود ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة 

كافة  ومعاجلة  احتياجاتهم  تراعي 

مبراكز  العنف  كحالت  ال�سلبيات 

داخلية  رق��اب��ة  وت��وف��ري  ال��ت��اأه��ي��ل 

وال�سحية.  التعليمية  وامل�ساكل 

اإن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة 

يحتاج  ب��ل  ال�����س��ه��ل  ب��الأم��ر  لي�س 

والأخ��ذ  املعنية  اجل��ه��ات  ل��رتاب��ط 

اإليها  تو�سلت  التي  التقدم  بنماذج 

ظروف  وملواجهة  الأخ��رى،  ال��دول 

اأن  املعنية  اجل��ه��ات  على  احل��ي��اة 

تعفي  واأن  عنهم  ال��ع��بء  تخفف 

ذوي الإعاقة من ر�سوم املوا�سالت 

ال�سرائب  وم��ن  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ط��رق 

التي بداأ تطبيقها فعلياً بداية عام 

ال�ستثمارية  امل��دن  وتهيئة   2018
امل�ستحدثة  والريا�سية  وال�سناعية 

اجلديدة متا�سياً مع روؤية الوطن. 

باحث ماج�ستري

كلية الرتبية

حسن محمد المرير

مواقف في تعليم العربية للناطقين بغيرهارؤية وطن وذوو اإلعاقة
ِ النَّاِطِقَن  ِليُم اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة ِلَغريرْ يَُعدُّ تَعرْ

ِليُمَها َكلَُغٍة ثَاِنَية، ِحررَْفًة َو�َسنرَْعًة،  ورْ تَعرْ
َ
ِبَها، اأ

ٌر يِف  جرْ
َ
نرَْيا، واأ َرةٌ يِف الدُّ جرْ

ُ
ًة، اأ َوُمترَْعًة َوَم�َسقَّ

ُرَج يِف  ُتَنَاِق�َساِت؛ ِلَيخرْ آِخَرِة، يََجَمُع املرْ الرْ

ِت�َساٍب  ٍ َوِاحرْ تَاُج ِل�َسررْ َفاِت، يَحرْ لَى ال�سِّ حرْ
َ
اأ

َداثُهُ َكِثرَيةٌ َوَمَواِقُفهُ َغِفرَيةٌ. حرْ
َ
ِر، اأ مرْ

َ
يِف الأ

احَلَياِة  ِمنرْ  َ��َواِق��ِف  املرْ ّبعرْ�ُس  َواإِلَيرُْكمرْ 

 ِ ِلَغريرْ الَعَرِبيَِّة  اللَُّغِة  ِليِم  تَعرْ يِف  الَعَمِليَِّة 

النَّاِطِقَن ِبَها:

يَعرَْمُل  ُتََعلِِّمَن  املرْ َحُد 
َ
اأ وَُّل: 

َ
أ الرْ َورِْقُف  املرْ

َِلِك  املرْ َجاِمَعِة  يِف  ُدكرْتُوٍر  تَاذ  �سرْ
ُ
اأ ِبُرترَْبِة 

َدى  اإِحرْ يِف  الَعَرِبيََّة  اللَُّغَة  يَتََعلَُّم  �َسُعوٍد، َ

ثُِني َعنرْ َم�َساِعِرِه  َ�َساِئيَِّة، يَُحدِّ ورَْراِت املرْ الدَّ

ثرْنَاَء 
َ
اأ يَبرُْكوَن  َحورْلَهُ  ِللنَّا�ِس  تَِمُعِ  يَ�سرْ َوُهَو 

َيِة ِمَن اهلِل تََعاىَل، ثُمَّ يَنرْتَابُِني  �سرْ َ ورِْف َواخلرْ َ ُعُر ِباخلرْ �سرْ
َ
اَلِة، يَُقوُل: اأ ِديَِة ال�سَّ

رْ
تَاأ

كرْتَُم 
َ
اي، اأ ِرُق َمَراَرتَُها َخدَّ ُموِع، َفتَحرْ  َعيرْنَاي ِبَذررِْف الدُّ

ُ
مَلُ، تَبرَْداأ

َ
احُلزرُْن َوالأ

ِرَجُهَما،  نرْ يُخرْ
َ
بَى الرْبَُكاءُ اإِلَّ اأ

رْ
ِنيًنا َداِخِلي، َويَاأ

َ
كرِْبُت اأ

َ
ِري، َواأ َرَجًة يِف �َسدرْ َح�سرْ

ِهَرُهَما! نرْ َيُظرْ
َ
والَعِويُل اأ

�َسورَْن  يَخرْ َفُهُم  بَُكاِئِهُم،  �َسَبِب  َعنرْ  تَِلُف  يَخرْ بَُكاِئي  �َسَبَب  لِكنَّ  َويُ�سيُف: 

اآُن الرَْكِرميُ ِبلَُغِتِهُم  َمُعونََها، َفالُقررْ َهُموَن الرْلَُّغَة الَِّتي يَ�سرْ  َعنرْ ِعلرٍْم؛ ِلَنَُّهُم يَفرْ
َ
اهلل

ِل، َهلرْ يَبرُْكوَن ِمَن   ِبالتَّ�َساوؤُ
ُ
برَْداأ

َ
اأ ِلَذا  َهُمَها؛  فرْ

َ
اأ ِرُفَها َوَل  عرْ

َ
اأ نرْ َل 

َ
َواأ الَعَرِبيَِّة، 

مرْ ِمنرْ ِكلَيرِْهَما؟ َما َمَعايِن الآيَاِت 
َ
نَِّة؟ اأ َ مرْ ِمَن الَفَرِح باجلرْ

َ
ورِْف ِمَن النَّاِر، اأ َ اخلرْ

ًتا ِلتَعلُِّم  ُت َوقرْ �سرْ تَاِذي... ََهَذا َما يُبرِْكيِني، َوِلَهَذا َخ�سَّ �سرْ
ُ
نرْ�َستُوا لََها، يَا اأ

َ
الَِّتي اأ

َِة َم�َساِغِلي َوِكَرِ �ِسنِّي. ِم ِمنرْ َكرثرْ اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة َعلَى الرُّغرْ

ورَْرِة  ُن؟ ِللِعلرِْم يِف ِنَهايَِة الدَّ مرْ نَحرْ
َ
ورْىَل ِبالرْبَُكاِء ُهَو اأ

َ
مُّ ُهنَا، َمنرْ اأ ُهِّ وؤَاُل املرْ ال�سُّ

يرِْجَن. رِّ ِ كرْتُورُ َكِلَمَة اخلرْ تَاُذ الدُّ �سرْ
ُ
لرَْقى الأ

َ
اأ

َرِبيَِّة لَُغًة ثَاِنَيًة، ِمنرْ ِكِباِر  ُموَعةٌ ِمنرْ ُمترَْعلِِّمي اللَُّغِة الرْعَّ َورِْقُف الثَّايِن: جَمرْ املرْ

َِلِك  رِي�ِس ِوالرِْعاِمِلَن ِبَجاِمَعِة املرْ �َساِء َهيرْئَِة التَّدرْ عرْ
َ
يوِف الرَْعاِمِلَن ِبالرِْبلَِد، َواأ ال�سُّ

َرةٌ   َكالَعَرِب، َفَخَطَرترْ ِل ِفكرْ
َ
َراأ نرْ نَتََكلََّم َونَقرْ

َ
َحُدُهُم، َهلرْ مُيرِْكُن اأ

َ
ُل اأ

َ
اأ �ُسُعوٍد، يَ�سرْ

 ِبالتََّدرُِّب 
ُ
تُهُ، ثُمَّ نَبرَْداأ تَغرَْرقرْ َت الَِّذي ِا�سرْ �ُسُب الرَْوقرْ ِريًّا َونَحرْ َعًة َجهرْ  ِقطرْ

َ
َراأ قرْ

َ
نرْ اأ

َ
اأ

تََطاَع  ِا�سرْ ِريِب  التَّدرْ ِمنرْ  ٍت  َوقرْ بعرَْد  ِريًبا.  تَقرْ �ِسِه  نَفرْ ِت  ِللرَْوقرْ ُتََعلُِّموَن  املرْ َل  ِلَي�سِ

َحَدُهمرْ َواَجَه �ُسُعوبًَة 
َ
َطاِء، َولَِكنَّ اأ خرْ

َ
اجَلِميُع الوُ�ُسوَل ِللَهَدِف َمَع بَعرْ�ِس الأ

َجاِنِب يِف 
َ
تَثرِْمِريَن الأ ُ�سرْ ُجُل ِمنرْ ِكَباِر املرْ �َسى، َفالرَّ

َ
أ ِهِه الرْ يِف َذِلَك، بََدا َعلَى َوجرْ

ِرينَاِت، َويَتََعلَُّم اللَُّغَة  ُرهُ يِف الرِْع�سرْ ُعوِديَِّة، َجاءَ ِمنرْ باََلِدِه َوُعمرْ لََكِة الَعَرِبيَِّة ال�سَّ َمرْ املرْ

ِميُع  َ َُحا�َسَرِة، َوَخَرَج اجلرْ ُت املرْ �ِسينَاِت، ُعُموًما ِانرْتََهي َوقرْ الَعَرِبيََّة َوُهَو يِف اخَلمرْ

َرى ُكتَُبهُ يِف َحِقيَبٍة  ِمُل ِبَيِدِه اليُ�سرْ اِز، بَيرْنََما َخَرَج �َسِديُقنَا يَحرْ َ َ ِبالإِنرْ َفِرَحنرْ

�َسهُ، َل 
رْ
َرةً، َويَُهزُّ َراأ نَى يِف َجيرِْبِه، يَتََهاَدى مَيرْنًَة َويُ�سرْ ِجلرِْديٍَّة �َسِغرَيٍة، َويَُدهُ اليُمرْ

ِريِب  ثرْنَاءَ التَّدرْ
َ
َت لَنَا اأ �ُسُب الَوقرْ نَّهُ َكاَن يَحرْ

َ
ِرُفهُ اأ عرْ

َ
ُر، َولَِكنَّ َما اأ ِرُف مِبَا يَُفكِّ عرْ

ُ
اأ

تَاُج َداِئًما  َمِن؛ نَحرْ ِقيِق الزَّ ُب ِمنرْ حَترْ رَتِ ِريَِّة؛ مِلَعرِْرَفِة َمنَّ �َسَيقرْ َعلَى الِقَراءَِة اجَلهرْ

َفى َعلَيرْنَا الَيورَْم �َسنَعرِْرُفهُ َغًدا. يِف الَيورِْم التَّاِل َح�َسررُْت اإىَِل  ، َفَما يَخرْ ِ ررْ ِلل�سَّ

ِر  هرْ َب الظَّ رَْحُت َرُجاًل َجاِل�ًسا، ُمنرْتَ�سِ �ِسريُ مَل
َ
نَا اأ

َ
ًرا، َواأ ِليِميَِّة ُمَبكِّ ورَْرِة التَّعرْ َمَقرِّ الدَّ

�َساِهُدهُ 
ُ
َرى، َراِفًعا الِكتَاَب يِف يََديرِْه، َمنرَْظٌر اأ خرْ

ُ
اًل َعلَى اأ �ِس، يَ�َسُع  ِرجرْ

رْ
اأ َراَفَع الرَّ

ِه َعلَى  ِتِه يِف الِقَراءَِة َوالتََّعلُِّم، َكِحررْ�سِ ِتثرَْماِر َوقرْ ِر�َس َعلَى ِا�سرْ ُكلَّ يَورٍْم، َرُجٌل َحرْ

�ِس،  مرْ
َ
أ اَلَم، مَلرْ يَبرُْد َعلَيرِْه َما َكاَن ِبالرْ َواِلِه، �َسلََّمُت َعلَيرِْه َوَردَّ ال�سَّ مرْ

َ
ِتثرَْماِر اأ ِا�سرْ

تَثرِْمُر الَكِبريُ؛  ُ�سرْ َذَن املرْ
رْ
تَاأ ِت مَتَاًما، ِا�سرْ ِانرْتََظررْنَا َحتَّى َح�َسَر الَبِقيَّةُ يِف الرَْوقرْ

َرَج ِجَهاَزهُ  خرْ
َ
�ِس، ِبُكلِّ ِثَقٍة اأ مرْ

َ
نَّا َعلَى ِقَراءَِتَها ِبالأ َعَة الَِّتي مَتَرَّ  الِقطرْ

َ
َراأ نرْ يَقرْ

َ
اأ

ِت   الِقَراءَةَ َوانرْتََهى يِف الَوقرْ
َ
ِت، بََداأ �َساِب الَوقرْ ِريَن حِلِ َحَد احَلا�سِ

َ
اأ َطاهُ  عرْ

َ
َواأ

ُروِر  ُرُخوا َل �ُسُعوِرًيا، َويَُعمَّ ُجوٌ ِمنرْ الَفَرِح َوال�سُّ َق اجَلِميُع َويَ�سرْ ِد؛ ِليُ�َسفِّ َُحدَّ املرْ

َرارٌ!  ، لََديرِْه َعِزمَيةٌ َواإِ�سرْ ! يَا لَهُ ِمنرْ َرُجٍل �َسبُوِر �ُسَجاٍع َقِويٍّ
ُ
يِف الرَْقاَعِة. يَا اهلل

ِريَن َدررْ�ًسا لَنرْ نَنرْ�َساهُ. َطايِن َواحَلا�سِ عرْ
َ
ءَ الَكِثرَي، َواأ يرْ

لََقدرْ تََعلََّمُت ِمنرْهُ ال�سَّ

ِف الرَْعاِم تَتََعلَُّم اللَُّغَة الَعَرِبيََّة،  ِة َعاٍم َوِن�سرْ ُموَعِة مِلُدَّ َجرْ تََمرَّترْ َهِذِه املرْ ِللرِْعلرِْم ِا�سرْ

َماَم 
َ
رَْداِنِهُم، اأ َُمثِِّلَن ِل�َسَفاَراِت بُل َ املرْ َكِرينِّ لَِة الرَْع�سرْ َحُدُهُم َكِلَمَة الرَْقنَا�سِ

َ
لرَْقى اأ

َ
َواأ

َباِلِهُم اإِبَّاَن ِوَليَِتِه ِللرَْعهرْد، ولََقدرْ تَابَعرُْت الرَْكِلَمَة ِبُكلِّ  ِتقرْ َِلِك �َسلرَْماَن لََدى ِا�سرْ املرْ

ِتَزاٍز. ٍر َواعرْ َفخرْ

معهد اللغويات العربية

د. سعد آل سعد الغامدي



ابتكره فريق بحث بجامعة لودفيج ماك�سميليان الأملانية

فيذهب  ومعقدة،  �شاقة  عمليًة  النوم  حتليل  يعد 

العلماء  ي�شتخدم  حيث  النوم  خمتربات  اإىل  املر�شى 

والأطباء جمموعة كبرية من التقنيات لت�شجيل اأحداث 

متاًما  املختربات خمتلفة  هذه  اأن  اإل  وحتليلها،  النوم 

عن البيئة التي اعتادوا النوم فيها، بالإ�شافة اإىل اأنها 

عملية مكلفة جًدا وت�شتغرق وقًتا طويًل وقد ل ت�شابه 

طّور  ولهذا  الطبيعية،  البيئة  يف  النوم  ح��دوث  كيفية 

العلماء تقنية جديدة قد تنهي هذه املعاناة.

ذكرت دورية »كارانت بيولوجي« اأن الباحثني طوروا 

وجمع  النوم  اأح��داث  ت�شجيل  على  �شاعدتهم  طريقة 

يف  امل�شاركني  وج��ود  اأثناء  طويلة  ملدة  عنه  املعلومات 

تكلفتها  بانخفا�ض  الطريقة  ه��ذه  ومت��ت��از  منازلهم، 

و�شهولتها لكل من املر�شى والباحثني مًعا، وتعد اأي�ًشا 

اأول طريقة ت�شجل عادات النوم احلقيقية وجودته لدى 

عدد كبري من النا�ض.

لودفيج  جامعة  يف  ال��ب��اح��ث  رون��ي��ب��ريج،  تيل  ق��ال 

جمع  »ك��ان  الأمل��ان��ي��ة:  ميونخ  مدينة  يف  ماك�شميليان 

املنزل  مثل  طبيعية  بيئة  النوم يف  عن  مف�ّشلة  بيانات 

اإعطاء  ت�شتطيع  ل  اإذ  م�شتحيًل،  اأمًرا  طويلة  لفرتات 

بجوار  لي�شعه  الدماغ  اأم��واج  تخطيط  جهاز  �شخ�ض 

فرا�شه يف املنزل ملدة �شتة اأ�شابيع اأو �شتة �شهور، اأما 

التقنية اجلديدة ف�شتزودنا بتفا�شيل مل نرها �شابًقا«.

هذه  يجمع  ال��ذي  ل��لرت��داء  القابل  اجل��ه��از  ويعد 

البحث،  هذا  يف  الأه��م  العن�شر  وي�شجلها  املعلومات 

تتبع  �شوار  وي�شبه  اأمريكًيا  دولًرا   150 �شعره  ويبلغ 

وت�شجل  اأكتيميرتز،  الأجهزة  هذه  وت�شمى  الن�شاط، 

ي�شاعد  ما  �شهور  ثلثة  اإىل  ت�شل  ملدة  الر�شغ  حركة 

الباحثني على حتديد اأمناط الن�شاط على مدى فرتة 

زمنية طويلة ليًل ونهاًرا.

التي  اإيفا فينبيك  وعمل رونيبريج وزم��لوؤه، ومنهم 

تقود فريق خمترب النوم يف جامعة لودفيج ماك�شميليان 

الأملانية، على جمع بيانات النوم والأن�شطة لنحو 574 

92 عاًما  اإىل  اأع��وام   8 اأعمارهم من  �شخ�ًشا ترتاوح 

خلل 20 األف يوم، وعندما در�ض الفريق هذه البيانات 

لأول مرة، كان حتديد اأمناط النوم الدورية التي حتدث 

عادًة يف خمترب النوم اأمًرا �شعًبا.

يف  ا�شتمروا  عندما  مده�ًشا  اأم��ًرا  اكت�شفوا  لكنهم 

درا�شة هذه البيانات، فعندما ركزوا على ال�شكون اأثناء 

هذا  قيا�ض  واأدى  وا�شًحا،  دورًي��ا  الليل، حددوا منًطا 

ال�شكون اإىل ر�شم �شورة وا�شحة عن اأمناط نوم النا�ض 

تو�شح  »اإنها  روينبريج:  وق��ال  الطبيعية،  بيئاتهم  يف 

اأمناط النوم ب�شورة مذهلة«.

النائم  بني حركات  الربط  اأنه ميكن  العلماء  ووجد 

ال�شريعة،  العني  حركة  ون��وم  املختلفة  النوم  ومراحل 

قبل  والتحليل  البحث  من  مزيد  اإىل  بحاجة  لكنهم 

جودة  حت�شن  تطبيقات  لإنتاج  التقنية  هذه  ا�شتخدام 

النوم.

وقال رونيبريج: »ل ن�شتطيع احلكم على نتائج هذا 

اإن غرينا  النوم  البحث حتى الآن، فهل �شتتغري جودة 

مواعيد املدار�ض، وماذا يحدث اإن تغريت مواعيد العمل 

واإ�شاءة املنازل«. واأ�شاف: »نحكم على كل التطبيقات 

التي تهدف اإىل تعزيز جودة النوم من خلل مدة النوم 

ومدى راحة النا�ض خلله، فل توجد و�شيلة مو�شوعية 

لقيا�ض جودته، ولذا نحتاج اإليها ب�شدة«.

الأجهزة  هذه  لأن  قريًبا،  ذلك  تغيري  الفريق  وياأمل 

النائم  بيئة  يف  النوم  اأح��داث  ت�شجل  للرتداء  القابلة 

املر�شى  وازداد عدد  ازدادت قدرتها  وكلما  الطبيعية، 

اخلا�شعني للدرا�شة، �شتتقدم درا�شات النوم والأبحاث 

الطبية.

بالقرب من  الفيزياء  العلماء من غرابة  انده�ض  لطاملا 

ال�شفر املطلق؛ وهو حد افرتا�شي لدرجة احلرارة ي�شاوي 

فيه  ت�شل  مئوية،  درج��ة   273.15 ناق�ض  اأو  كلفن  �شفر 

اجل�شيمات الذرية اإىل احلد الأدنى من كمية احلركة، اإل 

اأن الو�شول اإىل ال�شفر املطلق م�شتحيل، فكلما بّردت الغاز 

لتخف�ض درجة حرارته، تزداد الطاقة اللزمة لتربيده، اإىل 

اأن ت�شل حًدا ت�شبح فيه لنهائية، وهذا احلد هو ال�شفر 

املطلق.

مل يثبط ذلك من عزمية العلماء، وعمل فريق من جامعة 

من  م�شبوقة  درج��ات غري  يحقق  تطوير جهاز  على  بازل 

الربودة، ما يتيح درا�شة الظواهر الفيزيائية الغريبة التي 

حتدث بالقرب من ال�شفر املطلق.

نانو  رقاقة  تربيد  بازل يف  جامعة  من  فيزيائيون  جنح 

اإلكرتونية اإىل درجة حرارة قيا�شية تعادل 2.8 ملي كلفن، 

فا�شتخدموا اأوًل نظام تربيد مغناطي�شي لتربيد الو�شلت 

وتبعد  كلفن،  ميكرو   150 درجة  اإىل  للرقاقة  الكهربائية 

هذه القيمة عن ال�شفر املطلق اأقل من واحد بالألف من 

واأ�شافوا  بالرقاقة،  اآخر  تربيد  نظام  ثم دجموا  الدرجة، 

اإليها مقيا�ض احلرارة »كوملب بلوكيد« لقيا�ض درجة احلرارة 

املحققة، ف�شمحت اأنظمة التربيد جمتمعة بخف�ض درجة 

على  الفريق  وحافظ  كلفن،  ملي   3 دون  الرقاقة  ح��رارة 

الفرتة  تلك  لهم  فاأتاحت  �شاعات،  �شبع  الرقاقة  ب��رودة 

الزمنية الطويلة ا�شتك�شاف هذه احلالة فائقة 

الربودة.

وت�شكل الرقاقة بحد ذاتها ابتكاًرا مذهًل، 

تف�شح  املحققة  احل��رارة  درجة  اأن  ف�شًل عن 

من  القريبة  للفيزياء  اأف�شل  فهم  اأمام  املجال 

ال�شفر املطلق، ويتطلع الفيزيائيون ل�شتخدام 

 1 اإىل درج��ة ح��رارة  الو�شول  ذات��ه يف  النهج 

ملي كلفن.

املا�شي،  العام  خ��لل  العلماء  ح��اول  وق��د 

تربيد الأج�شام اإىل درجات حرارة دون احلد 

الكمومي  ال��ف��ع��ل  »ب��ح��د  وامل�����ش��م��ى  ال��ن��ظ��ري 

اأقل  اإىل  ج�شم  تربيد  من  فتمكنوا  املعاك�ض« 

اأق��ل من احلد  اأي  من خم�ض وح��دة كمومية، 

القانون  لحًقا  اأثبتوا  العلماء  لكن  الكمومي، 

اأن  فاأظهروا  احل��راري��ة،  الديناميكا  قوانني  من  الثالث 

التربيد اإىل ال�شفر املطلق م�شتحيل ريا�شًيا.

على  تظهر  التي  الغريبة  الفيزيائية  الظواهر  زالت  ما 

من  ك��ان  اإذ  بعد،  مكت�شفة  غ��ري  املطلق  ال�شفر  اأع��ت��اب 

البحثية  القدرة  و�شتتيح  اإليها جتريبًيا،  الو�شول  ال�شعب 

احلرارة  درج��ات  عند  الفيزياء  من  املزيد  تعلم  اجلديدة 

فائقة الربودة.

يطور  ق��د  املطلق  ال�شفر  فهم  اأن  ذل��ك  اإىل  اأ���ش��ف 

الأجهزة الإلكرتونية احلديثة، اإذ يتاأثر اأداء الرتانز�شتورات 

التقليدية  الرتانز�شتورات  وتواجه  كثرًيا،  احلرارة  بدرجة 

م�شكلت متنوعة عند ارتفاع حرارتها، واأظهر ا�شتخدامها 

الأجهزة  من  وغريها  الذكية  والأج��ه��زة  احلوا�شيب  يف 

ح��رارة  درج��ات  عند  اأك��رب  كفاءة  تقدم  اأنها  الإلكرتونية 

�شديدة النخفا�ض، كالدرجات التي تتخطى بالكاد ال�شفر 

�شديدة  احل���رارة  درج���ات  ا�شتخدام  ي���وؤدي  ق��د  املطلق. 

التقنيات  ودعم  املنزلية  الأجهزة  تطوير  اإىل  النخفا�ض 

حتت  الأ�شعة  كامريات  ومنها  الكون،  اأغ��وار  ت�شرب  التي 

احلمراء املخ�ش�شة للت�شوير الف�شائي، اإذ عليها اأن تعمل 

من  قدر  اأق�شى  لتحقق  ح��رارة ممكنة  درج��ة  اأدن��ى  عند 

املنخف�شة يف  احل��رارة  درج��ات  ت�شاهم  وقد  احل�شا�شية، 

تطوير تقنيات الت�شوير الطبي.

�شطح  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ي���رج���ح 

ب مل يكن  ِ امل��ري��خ اجل���اف ال����رترَ

ويفرت�شون  ال��دوام،  على  هكذا 

احلمراء  وودي��ان��ه  اأخ��ادي��ده  اأن 

القاحلة كانت ذات يوم ت�شاري�ض 

ومع  املياه؛  فيها  تن�شاب  معتدلة 

كيف  اليقني  علم  نعلم  ل  اأن��ن��ا 

الكوكب  ذل��ك  من  املريخ  حت��ّول 

اإىل الكوكب  الدافئ املليء باملاء 

نُ�ِشر يف  فقد  اليوم،  ن��راه  ال��ذي 

جملة نيت�شر بحث جديد يقرتح 

�شطح  على  كانت  التي  املياه  اأن 

املريخ ذات يوم موجودة الآن يف 

�شخوره.

اأن  الباحثون  اقرتح  ذلك  قبل 

املريخ فقد معظم مياهه لنهيار 

جم���ال���ه ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ش��ي، 

وافرت�شوا اأن تلك املياه جرفتها 

الرياح ال�شم�شية اأو تثلّجت حتت 

�شطحه، لكن هذين الفرتا�شني 

مياه  بقية  غ��ي��اب  ي��ف�����ش��ران  ل 

باحثو  اأم���ا  الأح���م���ر؛  ال��ك��وك��ب 

الأر���ض« يف جامعة  »ق�شم علوم 

اأك�شفورد فريون اأن املياه تفاعلت 

مع �شطح الكوكب حتى امت�شتها 

���ش��خ��وره، وه���ذا ل��ن ي��زي��ل امل��اء 

بل  فح�شب،  الكوكب  �شطح  من 

اأي�ًشا،  �شخوره  اأك�شدة  �شيزيد 

�شالح  غ��ري  ال��ك��وك��ب  يجعل  م��ا 

لل�شكن.

��ل ال��ب��اح��ث��ون ب��ق��ي��ادة  ت��و���شّ

ال��دك��ت��ور ج���ون واي����د، ال��زم��ي��ل 

الباحث يف »جمل�ض اأبحاث البيئة 

امل�شارك يف  والباحث  الطبيعية« 

بجامعة  الأر�����ض«  ع��ل��وم  »ِق�شم 

ال�شتنتاج  ه��ذا  اإىل  اأك�شفورد، 

ْذجة  ا�شتخدامهم طرائق منرَ بعد 

فهم  ع��ل��ى  ق��ب��ل  م��ن  �شاعدتهم 

تكوين �شخور الأر�ض، فاعتمدوا 

حل�شاب  البحث  ه��ذا  يف  عليها 

�شْحبها  ميكن  التي  املياه  كمية 

تفاعلت  اإن  امل��ري��خ  �شطح  م��ن 

من  وبذلك متكنوا  �شخوره؛  مع 

لعبته درجة  الذي  الدور  حتديد 

و�شغطه  املريخ  �شخور  ح��رارة 

اجلويف وبنيته العامة يف ت�شكيل 

�شطحه الذي نراه الآن.

وجد الباحثون بعد ما اأجروه 

ال�����ش��خ��ور  اأن  حت��ل��ي��لت  م���ن 

املوجودة  -حت��دي��ًدا-  البازلتية 

ي�شعها  امل���ري���خ  ���ش��ط��ح  ع��ل��ى 

التي  م��ن  اأك��ر  مياه  امت�شا�ض 

الأر���ش��ي��ة  ال�����ش��خ��ور  متت�شها 

ثم   ،%  25 ب��ن��ح��و  ال�����ش��ب��ي��ه��ة 

املعلومة  ه���ذه  ع��ل��ى  اع��ت��م��دوا 

املريخ  �شخور  اأن  لي�شتنتجوا 

التي كانت جتري  املياه  امت�شت 

يوًما على �شطحه.

وق����ال واي����د: »ف��ّك��ر ال��ن��ا���ض 

ك��ث��رًيا يف ه��ذا ال�����ش��وؤال، لكنهم 

امت�شا�ض  فر�شية  يبحثوا  مل 

�شخرية  لتفاعلت  نتيجة  املياه 

الأدل���ة  بع�ض  ول��دي��ن��ا  ب�شيطة؛ 

نرى وجوب حدوث  التي جتعلنا 

اأك�شدة  اأجل  من  خمتلف  تفاعل 

ال��و���ش��اح امل��ري��خ��ي، ف��الأح��ج��ار 

اختزاًل  اأكر  املريخية  النيزكية 

-ك��ي��م��ي��ائ��يًّ��ا- م���ن ال�����ش��خ��ور 

خمتلف  وتركيبها  ال�شطحية، 

�شبب  يكون  اأن  ويُحتمل  ا،  ج���دًّ

هذا، و�شبب زوال املياه من �شطح 

املريخ اأي�ًشا، كامًنا يف معادنه«.

مياه  تفاعل  »اأدى  واأ���ش��اف: 

امل���ري���خ م���ع احل��م��م ال��ربك��ان��ي��ة 

�شكلت  ال��ت��ي  الن����دلع  ح��دي��ث��ة 

ال��ق�����ش��رة امل��ري��خ��ي��ة ال��ب��ازل��ت��ي��ة 

الإ�شفنج،  ي�شبه  م��ا  ت��ك��وُّن  اإىل 

ال�شخور  م��ع  امل��ي��اه  تفاعلت  ث��م 

من  متنوعة  جمموعة  و�شّكلت 

اإن  اأْي  للماء«،  احلاوية  املعادن 

ت��ف��اع��ل امل��ي��اه وال�����ش��خ��ور غ��رّي 

ال�شخرية  امل��ع��ادن  خ�شائ�ض 

الكوكب  اإىل جفاف �شطح  واأدى 

وجعله غري �شالح للحياة.

جهاز قابل لالرتداء يسهل دراسة وتحليل »النوم«

علماء بجامعة بازل:

جهاز لدراسة حاالت الفيزياء بالقرب من 
الصفر المطلق

توقعات باختفاء مياه المريخ في 
صخور كاإلسفنج
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�إن  قولهم  باحثني  عن  �لربيطانية  ميل«  »ديلي  �صحيفة  موقع  نقل 

�أجهزة �ال�صت�صعار �ملثبتة على �لهاتف �لذكي تتيح للهاكرز تخمني �لرقم 

�ل�صري للجهاز، خالل 3 حماوالت فقط.

�كت�صاف  على  قادرة  جديدة  خو�رزمية  تطوير  �لباحثون  و��صتطاع 

�أجهزة  على  �العتماد  خللالل  من  �صخ�ص  �أي  لهاتف  �ل�صري  �لرقم 

��صت�صعار �جلهاز.

وبيانات �أجهزة �ال�صت�صعار �ملخزنة يف �لهاتف »ب�صمة �لعني و�الإ�صبع 

و�ل�صوت« متنح �لقر��صنة �لقدرة على معرفة �لرقم �ل�صري �ملكون من 

4 �أرقام.
وقالت »ديلي ميل« �إن هذه �لتقنية متكنت من فتح قفل 99.5 يف �ملئة 

من هو�تف �أندرويد، خالل 3 حماوالت فقط.

نانيانغ  جامعة  من  وهو  �لدر��صة  قاد  �لذي  بها�صني،  �صيفام  وذكر 

�لتكنولوجية يف �صنغافورة، �إنه مت تثبيت تطبيق على هو�تف �أندرويد، 

خم�ص�ص جلمع بيانات �أجهزة �ال�صت�صعار، م�صيًفا: »�خلو�رزمية تعمل 

من خالل �العتماد على هذه �لبيانات �لتي جمعها �لتطبيق«.

�لو�صول  بتقييد  �لذكية  للهو�تف  �مل�صنعة  �ل�صركات  خرب�ء  ون�صح 

�إىل بيانات �أجهزة �ال�صت�صعار، حتى ال يتمكن �أي �صخ�ص من �لو�صول 

�إليها و��صتخد�مها يف عمليات �الخرت�ق. كما ي�صدد �خلرب�ء د�ئًما على 

�صرورة �العتماد على رقم �صري مكون من �أكرث من 4 �أرقام.

skynewsarabia :مل�صدر�

يعج �ل�صوق �ليوم بعدد كبري من �حلو��صيب �للوحية �لعاملة بنظام �لت�صغيل 

�أف�صل  قائمة  فاإليك  جديد،  لوحي  حا�صب  �صر�ء  تعتزم  كنت  فاإن  �أندرويد، 

�ملرتفعة  �ملو��صفات،  خمتلف  من  �أندرويد  بنظام  تعمل  لوحية  حو��صيب   3
و�ملتو�صطة و�ملنخف�صة.

Galaxy Tap S3 

�لنظر  ي�صعك  فال  ر�قية،  لوحي مبو��صفات  حا�صب  �صر�ء  تريد  كنت  �إذ� 

�إن�ص من   9.7 �صا�صة مقا�ص  ياأتي مع  �لذي   ،Galaxy Tap S3 باجتاه  �إال 

نوع �صوبر �أمولد، تعر�ص �ل�صور مب�صتوى عاٍل من �لو�صوح وتدعم م�صاهدة 

�لفيديوهات بتقنية HDR. يعمل �جلهاز بو��صطة �ملعالج �صنابدر�جون820 

�ل�صا�صة ب�صكل  وي�صم نظام مكرب�ت �ل�صوت �الأربعة �لذي يتبع و�صع �جتاه 

تلقائي، وياأتي مدعًما بقلم S Pen �لذي عملت �صام�صوجن على تطويره، وتوفر 

�أخطاء  باأقل  �لكتابة  �صهولة  منف�صل«  ب�صكل  »تُباع  �ملخ�ص�صة  �ملفاتيح  لوحة 

�الت�صال  يجعل عملية  مبا�صرة مما  باجلهاز  تو�صيلها  وكذلك ميكن  �إمالئية 

�صهلة للغاية. ياأتي Galaxy Tap S3 مع بطارية ب�صعة 6000 ميلي �أمبري 

4 جيجابايت من ذ�كرة  ياأتي مع  12 �صاعة، كما  �لفيديو ملدة  ت�صغيل  تدعم 

�لو�صول �لع�صو�ئي و 32 جيجابايت من ذ�كرة �لتخزين �لد�خلية، �أما �لكامري� 

�خللفية فتاأتي بدقة 13 ميجابيك�صل و�الأمامية بدقة 5 ميجابيك�صل.

Huawei MediaPad M3
يعد  �حلا�صب �للوحي MediaPad M3 من �أف�صل �حلو��صيب �للوحية 

بدقة  �إنلل�للص   8.4 مقا�ص  �صا�صة  يقدم  حيث  و�ملتو�صطة،  �حلجم  �صغرية 

1600×2560 بيك�صل، مع مكرب�ت �صوت �صترييو من �صركة كاردون هارمان، 
 Kirin 950 معالج  بو��صطة  �جلهاز  ويعمل  �لدقة.  عالية  �صوتيات  ودعم 

ثماين �الأنوية من ت�صنيع �صركة هو�وي، مع 4 جيجابايت من ذ�كرة �لو�صول 

�لد�خلية  �لتخزين  م�صاحة  ناحية  من  خيارين  �حلا�صب  ويحتوي  �لع�صو�ئي. 

 128 �إىل  لت�صل  للتو�صيع  قابلة  64 جيجابايت، وهي  �أو  32 جيجابايت  �إما 

ب�صمات  قارئ  ميزة  مع  �أمبري،  ميلي   5.100 ب�صعة  بطارية  مع  جيجابايت، 

وخلفية  �أمامية  كامري�  �جلهاز  وميتلك  �لرئي�صي.  �لقائمة  زر  على  �الأ�صابع 

بدقة 8 ميجابيك�صل، ويعمل بو��صطة نظام �لت�صغيل �أندرويد 6.0 مار�صميلو 

مع و�جهة �مل�صتخدم �خلا�صة ب�صركة هو�وي EMUI 4.1، باالإ�صافة �إىل كل 

.SIM خيار�ت �الت�صال �لقيا�صية، مع فتحة بطاقة نانو �صيم

Google Pixel C
�إذ� كنت تبحث عن حا�صب لوحي من �لفئة �ملنخف�صة فاحلا�صب �للوحي 

 10.2 مقا�ص  كبرية  �صا�صة  يقدم  حيث  �الأن�صب،  �خليار  �صيكون   Pixel C
مع  وياأتي  �إن�ص،  لكل  بك�صل   308 بكثافة  بك�صل   1800×2560 بدقة  �إن�ص 

لوحة مفاتيح بحجم �جلهاز تت�صل به عرب تقنية بلوتوث وال حتتاج �إىل نقاط 

�حلا�صب  ويعمل  باجلهاز،  �الت�صال  عند  مبا�صرة  �صحنها  يتم  كما  تو�صيل، 

مبعالج نفيديا Tegra X1 ثماين �لنوى، وياأتي مع ذ�كرة و�صول ع�صو�ئي 3 

جيجابايت وم�صاحة تخزين د�خلية 64/32 جيجابايت، �أما �لكامري� �خللفية 

تاأتي بدقة 8 ميحابيك�صل و�الأمامية بدقة 2 ميجابيك�صل.
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3 خطوات كفيلة بتعريض 
هاتفك لخطر االختراق

أفضل 3 حواسيب بنظام أندرويد

من  �لللكللثللري  2017م  �ملللنلل�للصللرم  �لللعللام  �صهد 

عملت  �لتي  �لتكنولوجيا  جمللال  يف  �الإيجابيات 

ب�صكل جيد، وقدمت فو�ئد متعددة مقابل �الأمو�ل 

ذلك  ومع  �لعامل،  حول  �مل�صتهلكون  �أنفقها  �لتي 

فقد عانت �لتكنولوجيا �أي�صاً من »ف�صل« تلو �آخر، 

وجاء �مل�صتهلك على ر�أ�ص قائمة �خلا�صرين نتيجة 

ذلك �لف�صل، �صحيفة »نيويورك تاميز« �الأمريكية 

��صتعر�صت عنا�صر �لتكنولوجيا عام 2017، �لتي 

متثل �إخفاقاً وحتتاج قدر�ً �أكرب من �الإ�صالح..

�إخفاقات  �ملا�صي  �لعام  وقعت  �لقر�صنة:   *

�لبيانات  من  �ملاليني  ك�صف  يف  ت�صببت  كارثية 

�إىل  باالإ�صافة  �الإنللرتنللت،  لقر��صنة  �ل�صخ�صية 

غري  منتجات  على  �الأملللو�ل  مللن  �لكثري  �إهلللد�ر 

�صرورية، �أو م�صكوك فيها �أخالقًيا، حيث ت�صببت 

يف ت�صليل �مل�صتهلكني، وعندما حتدث �الخرت�قات 

كلمات  تغيري  عادة  �مل�صتخدم  على  فاإنه  �الأمنية، 

به،  �خلا�صة  �الئتمان  بطاقات  �إلللغللاء  �أو  �ل�صر 

ولكن �خرت�ق هذ� �لعام، �لذي مل ي�صبق له مثيل، 

�أكرب  من  و�حدة  وهي   ،Equifax ل�صركة  حدث 

لالئتمان  و�ملتابعة  للرقابة  رئي�صية  وكلللاالت   3
�ال�صتهالكي.

يف  �صعيفة  نقطة  �لللقللر��للصللنللة  ��صتغل  فللقللد 

معلومات  �إىل  للتو�صل  �الإنللرتنللت  موقع  برنامج 

بالغة �حل�صا�صية مثل �أرقام �ل�صمان �الجتماعي، 

 145 بحو�يل  �خلا�صة  �لقيادة،  رخ�ص  و�أرقلللام 

�أنه ما من  و�الأ�صو�أ من ذلك هو  �أمريكي،  مليون 

�أحد �ختار �لتعامل مع Equifax، �إذ� كان لديه 

�أي بطاقة �ئتمان، �إال وكان ب�صكل �أو باآخر �صحية 

ومن  هويته،  ل�صرقة  وتعر�ص  �الخلللرت�ق،  لذلك 

�صد�ع  يف  �لتد�عيات  هللذه  تت�صبب  �أن  �ملحتمل 

ي�صتمر ل�صنو�ت.

�مل�صروعات  �أحللد  هو   :Juicero جو�صريو   *

�لنا�صئة يف Silicon Valley، وجمع حو�يل 120 

مليون دوالر من �مل�صتثمرين، ولكنه �أخفق يف تنفيذ 

�الأعمال يف 2017، ولذ� فاإنه ياأتي يف قمة �صل�صلة 

�إخفاقات �لتكنولوجيا لهذ� �لعام، باالإ�صافة �إىل �أنه 

يحتاج  �لتي ال  �ملنتجات  نوًعا من  يقدم  باالأ�صا�ص 

معظم �مل�صتهلكني �إليها كاأولوية.

 700 ب�صعر  ع�صارة  جو�صريو  م�صروع  يقدم 

�ملنتجات  على  �لللعلل�للصللارة  تلك  ت�صغط  دوالر، 

�لطازجة �ملعباأة يف �أكيا�ص منا�صبة، بقوة 4 �أطنان 

حزم  يف  �صتكون  �ملنتجات  والأن  ع�صري،  لعمل 

من�صقة بدرجة جيدة، فاإنه �صيمكن �لتخل�ص منها 

ب�صهولة بعد �ال�صتخد�م، مبا يعفي �مل�صتخدم من 

�أعباء تنظيف �لع�صار�ت �لتقليدية، وهكذ� يت�صح 

�ملق�صود باأن هذ� �ملنتج ال ياأتي يف قائمة �أولويات 

منتج  �صعر  �نخف�ص  لذ� فقد  �مل�صتهلكني،  معظم 

جو�صريو �إىل 400 دوالر قبل بدء �لت�صغيل، وحتى 

�نتهى �الأمر باإغالق �ل�صركة �أبو�بها.

* حلل�للصللابللات وهللملليللة: �أتللذكللر كللل تللغللريللد�ت 

�لكر�هية �لتي قر�أتها عن هيالري كلينتون مثاًل؟ 

 2017 عام  ففي  وهمياً،  يكون  رمبا  منها  كثري 

غري  عن  يللقللر�أون  كانو�  �أنهم  �لكثريون  �كت�صف 

بثها  مت  �لتي  �لوهمية  و�الأخللبللار  �لدعاية  ق�صد 

�لكثريون م�صاركات  بو��صطة عمالء رو�ص، ور�أى 

على من�صات �لتو��صل �الجتماعي مثل في�صبوك 

�لللتللي مت  �لطريقة  على  �أثلللرت  وقللوقللل،  وتللويللرت 

وقد  �لرئا�صية،  �النتخابات  خالل  بها  �لت�صويت 

»ذ�  �صحيفة  �أجرتها  �لتي  �لتحقيقات  ك�صفت 

 ،»FireEye« �ل�صيرب�ين  �الأمللن  و�صركة  تاميز« 

من  �الآالف  مئات  ��صتخدمو�  رو�للص  م�صغلني  �أن 

تظهر  �لتي  �الآللليللة،  �حل�صابات  �أو  �لللروبللوتللات، 

�صد  ر�صائل  لن�صر  طبيعيني،  الأ�صخا�ص  وكاأنها 

�إنهما  وتويرت  في�صبوك  وقالت  كلينتون،  هيالري 

تكثفان �جلهود لتعطيل �حل�صابات �لوهمية، ولكن 

�ل�صرر قد حدث بالفعل.

قبل اأن ت�صرع يف بيع هاتفك اأو اال�صتغناء عنه 

ل�صخ�ص اآخر، فكر اأكرث من مرة يف كيفية جتنب 

امل�����ص��ك��ات امل��ح��ت��م��ل��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ب��ي��ان��ات��ك 

ويف  الثمينة،  الرقمية  وحمتوياتك  ال�صخ�صية 

لتتمكن من  اخل���ط���وات  ه���ذه  اإل��ي��ك  ذل���ك  �صبيل 

اال�صتغناء عن هاتفك القدمي �صواء كان اأندرويد 

اأو اآيفون واأنت مرتاح البال.

اح�صل على جهات االت�صال

 iOS �لت�صغيل  نللظللامللي  ��للصللتللخللد�م  بف�صل 

فاإن  و�ل�صحابية،  �ل�صبكية  للخو�دم  و�أنللدرويللد 

�ل�صخ�صية  �ملعلومات  و��صتعادة  تخزين  عمليات 

�الأ�صا�صية جهات �الت�صال و�أحد�ث �لتقومي على 

�صهاًل  �أملللًر�  �أ�صبحت  �حل�صر،  ال  �ملثال  �صبيل 

للغاية، ولكن يجب عليك �لتاأكد �أوالً �أن معلوماتك 

�الأخرية قد مت مز�منتها حديًثا مع ح�صابك على 

�آبل �أو قوقل، بعد ذلك فاإن عملية ترحيل �لبيانات 

بيانات  ت�صجيل  مبجرد  للغاية  ب�صيطة  �صتكون 

ح�صابك بهاتفك �جلديد.

االنتقال بني من�صات خمتلفة

بنظام  يعمل  لهاتف  �النتقال  تعتزم  كنت  �إن 

�لت�صغيل �أندرويد ف�صيكون �الأمر ب�صيطاً �إذ� كنت 

ت�صتخدم ح�صاب جيميل كح�صاب رئي�صي لتخزين 

كان  �إذ�  �أما  و�لتقومي،  �الت�صال  جهات  تفا�صيل 

�صتحتاج  فاإنك  �آيللكللالود  هو  �لرئي�صي  ح�صابك 

�أو  يدوًيا  �إما  و�لتقومي  �ت�صالك  جهات  نقل  �إىل 

�إن  �أما  خارجية،  تطبيقات  ��صتخد�م  خالل  من 

بنظام  يعمل  جللهللاز  مللن  �النللتللقللال  قلللررت  كللنللت 

�لت�صغيل �أندرويد �إىل هاتف �آيفون فاالأمر �أ�صهل 

بك،  �خلا�ص  و�لتقومي  �ت�صالك  جهات  جلب  يف 

فكل ما حتتاجه هو ت�صجيل �لدخول �إىل ح�صاب 

بالباقي،  �لهاتف  و�صيقوم  بللك،  �خلا�ص  قوقل 

لهاتف  �صتنتقل  كنت  �إذ�  ذلللك  �إىل  وباالإ�صافة 

يعمل بنظام �لت�صغيل iOS 9 �أو �الأحدث، قامت 

 Move to iOS ل�صركة باإ�صد�ر تطبيق ي�صمى�

�ل�صور  نقل  يف  للم�صاعدة  �أندرويد  هو�تف  على 

و�لر�صائل.

اأخذ ن�صخة احتياطية من تطبيقاتك 

وبياناتك

ومعلومات  �ملحببة  تطبيقاتك  نقل  عملية  �إن 

للعديد  حتتاج  ما  د�ئماً  بها  �ملرتبطة  �مل�صتخدم 

تقوم كل  �الأيلللام  مللن �خلللطللو�ت، ولكن يف هللذه 

من �صركتي �أبل وقوقل بت�صهيل �الأمر، فاإذ� كنت 

6.0 مار�صميلو  �أندرويد  �لت�صغيل  نظام  ت�صتخدم 

�حتياطية  ن�صخة  �أخذ  �أحدث، ميكنك  ن�صخة  �أو 

من معلومات تطبيق معني، حيث ميكنك �لو�صول 

�إىل هذ� �خليار يف نف�ص �لقائمة �خلا�صة باأخذ 

ن�صخة �حتياطية من جهات �ت�صالك و�لتقومي، �أما 

بالن�صبة لنظام �لت�صغيل iOS، فاإن باإن�صاء ن�صخة 

�أمر  �ملوجود على هاتفك هو  �لتطبيق  كاملة من 

�أ�صهل بكثري، كل ما حتتاجه هو حا�صب �صخ�صي 

مع تطبيق �آيتونز.

نقل املو�صيقى وال�صور والفيديو

�إذ� كان هاتفك يعمل بنظام �لت�صغيل �أندرويد، 

�ل�صخ�صي  بللاحلللا�للصللب  هللاتللفللك  بللتللو�للصلليللل  قللم 

ظهور  ومبللجللرد  بللي،  �إ�للص  يللو  مدخل  با�صتخد�م 

بحا�صبك  �خلا�ص  �مللفات  م�صتك�صف  هاتفك يف 

�ذهب �إىل جملد�ت �لكامري� »غالباً ما يطلق عليه 

ثم  و�ملو�صيقى،  �أندرويد«  بهو�تف   DCIM ��صم 

قم بنقلها �إىل حا�صبك، �أما �إذ� كنت متتلك حا�صب 

 Android File ماك وهاتف �أندرويد قم بتنزيل

Transfer لكي تقوم بنقل �ملحتويات، وت�صتخدم 
كل هو�تف �آيفون طريقة م�صابهة، ولكن من خالل 

تطبيق �آيتونز بدالً من ذلك.

تاأكد من حذف كل �صيء

��صتعادة  �إمكانية  تتيح  �لذكية  �لهو�تف  كللل 

�صبط �مللل�للصللنللع، وهلللذه طللريللقللة حللللذف ذ�كلللرة 

�ل�صور،  �ملثبتة،  �لتطبيقات  �لد�خلية من  �لهاتف 

�الإلللكللرتوين،  �لربيد  ح�صابات  �لفيديو،  مقاطع 

�حل�صابات �ل�صخ�صية و�أي �صيء �آخر، بل وميكنك 

�لذ�كرة  بيانات موجودة ببطاقة  �أي  �أي�صاً حذف 

�خلارجية �ملوجودة بالهاتف.

وحلذف �لبيانات نهائًيا تاأكد من تفعيل خا�صية 

ت�صفري �لبيانات، �إن مل تكن فعالة من قبل، وبعد 

�مل�صنع،  �إعللد�د�ت  �إىل  �لهاتف  �إعادة  ذلك ميكن 

قر�ءة  للجهاز  �جلديد  �ملالك  على  يتعذر  بحيث 

�أية بيانات.

و�إذ� كان �لهاتف �لذكي ال يدعم وظيفة ت�صفري 

�لبيانات، فاإنه يجب حذف �لبيانات �أوالً، ثم �إعادة 

ملء �لذ�كرة كاملة من خالل ت�صغيل �لكامري� على 

�لتطرق  مر�عاة عدم  مع  �لفيديو،  ت�صجيل  و�صع 

�إىل حو�ر�ت خا�صة �أثناء �لت�صجيل حتى ال يظهر 

�ل�صوت يف مقطع �لفيديو، وبعد ذلك يتم �إفر�غ 

�إعلللد�د�ت  �إىل  �لهاتف  و�إعلللادة  �لللذ�كللرة جمللدد� 

�مل�صنع مرة �أخرى.

alarabiya :امل�صدر

أبرز إخفاقات التكنولوجيا خالل 2017

ما يجب عليك فعله قبل بيع هاتفك الذكي؟



تدريب طالبها  �سعود على  امللك  حر�سًا من جامعة 

تخ�س�ساتهن  م��زاول��ة  م��ن  كنهم  يمُ م��ا  على  وطالباتها 

بعد التخرج بكفاءة عالية ت�ستفيد منها من�ساآت العمل، 

ق��دم��ت ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث بكلية ال��ع��ل��وم، ت��دري��ًب��ا ���س��ام��اًل 

لطالبات اجل��ام��ع��ة مل��دة �سهر ك��ام��ل اب��ت��داًء م��ن الأح��د 

امل����واف����ق  1438/10/15ه�� 
ا���س��ت��ف��اد  2017/07/10م. 
46 ط��ال��ب��ة م��ن مرحلتي  م��ن��ه 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����س��ت��ر يف 

تخ�س�سات »الكيمياء احليوية 

النبات   – ال��ع��ام��ة  الكيمياء   –
والأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة«، حيث مت 

ت��ر���س��ي��ح��ه��ن م����ن ق���ب���ل ع��م��ي��دة 

اأق���������س����ام ال���ع���ل���وم وال����درا�����س����ات 

ال��ط��ب��ي��ة، وذل�����ك ان���ط���الق���ًا من 

لطالب  والتدريب  التعليم  �سبل  وتي�سر  التعاون  مبداأ 

وطالبات اجلامعة.

4 كرا�سي بحثية
بحثية  كرا�سي  اأربعة  التدريبي  الربنامج  يف  �سارك 

ت�سخي�ص  كر�سي  ال�سريفكتانت،  اأبحاث  كر�سي  هي: 

اأمرا�ص ال�سرطان بالليزر، كر�سي عبدالرحمن اجلري�سي 

لأبحاث احلم�ص النووي »د ن ا«، وكر�سي الأمري متعب 

بن عبداهلل لأبحاث املوؤ�سرات احليوية له�سا�سة العظام.

برنامج تعريفي

على  الطالبات  تدربت  وق��د 

اأح����دث الأج���ه���زة وال��ت��ق��ن��ي��ات 

ال��ت��ح��ل��ي��ل  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

من  ال��ع��دي��د  يف  والت�سخي�ص 

كل  تخ�س�ص  ح�سب  امل��ج��الت 

منهن، �سعياً من الكلية لتحقيق 

اأق�سى ا�ستفادة تطبيقية ممكنة 

الربنامج  وا�ستهل  للطالبات، 

مبتطلبات  بالتعريف  التدريبي 

وو�سائل الأمن وال�سالمة املتبعة يف املختربات والتعامل 

ال�سليم والأمن مع الأجهزة والأدوات واملواد الكيميائية 

والهدف  التدريبي  بالربنامج  التعريف  كذلك  املختلفة، 

منه وخطة العمل املو�سوعة لكل كر�سي لإعداد وتهيئة 

املتدربات.

تدريب تطبيقي وتقني

اأبرز التقنيات التي تدربت عليها الطالبات:

- تقنية قيا�ص بع�ص املركبات احليوية بتقنية ارتباط 

تقنية  وهي  الدرا�سة،  املركب حمل  مع  امل�ساد  اجل�سم 

بع�ص  قيا�ص  فيها  يتم  واآم��ن��ة،  عالية  ح�سا�سية  ذات 

التي توجد برتاكيز  الربوتينات 

هرمون  قيا�ص  ومنها  خمتلفة 

»الأن�سولني«.

ال��ك��روم��ات��وج��رايف  تقنية   -

حيث  الأداء،  ع���ايل  ال�����س��ائ��ل 

الكروماتوجرايف  جهاز  يعترب 

احلديثة  الأج��ه��زة  من  ال�سائل 

على  وال�����ق�����ادرة  وامل���ت���ط���ورة 

احليوية  املركبات  عن  الك�سف 

�سئيلة  ب��رتك��ي��زات  والع�سوية 

جدا ت�سل اإىل اأجزاء من البليون، ويتم اإجراء العديد من 

التحليالت الدقيقة با�ستخدام هذا اجلهاز، حيث ي�سم 

اجلهاز عدداً من الكوا�سف املتخ�س�سة والدقيقة والتي 

ت�ستخدم يف التحليالت املختلفة.

املعتمدة  وال�سيتوكينات  الهرمونات  حتليل  تقنية   -

على قيا�ص الرتكيز بالرتباط مع اجل�سم امل�ساد، وهي 

تقنية عالية احل�سا�سية تخت�ص بتقدير الرتاكيز وتعتمد 

على التحليل املجهري امللون باأ�سعة الليزر.

اجلينية  للدرا�سات  اجلزيئية  البيولوجيا  تقنيات   -

باملجتمع  واملنت�سرة  امل��ع��دي��ة  غ��ري  الأم���را����ص  لبع�ص 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ع��ودي، 

اإج���راء  كيفية  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 

وحت�سري  ال��ت��ف��اع��الت  ب��ع�����ص 

للتحاليل  وجتهيزها  العينات 

املختلفة.

متابعة وتقييم

كانت  التدريب  ف��رتة  خ��الل 

التقييمات  م��ن  العديد  هناك 

املختلفة للعملية التدريبية، تتم 

منهم على  الكرا�سي حر�ساً  م�سريف  الأ�ساتذة  قبل  من 

املدربني  الفنيني  مع  جنب  اإىل  جنباً  الطالب  يعمل  اأن 

للكرا�سي  العلمية  الهيئة  م��ن  ك��ام��ل  اإ���س��راف  وحت��ت 

ومن�سقي الربنامج التدريبي ملتابعة احتياجات الطالبات 

وتعليقاتهن اأثناء وبعد كل مرحلة من الربنامج التدريبي 

كذلك  ال��ع��م��ل،  خطة  يف  لهن  امل��و���س��وع��ة  والتقنيات 

للمتدربات  املدربني  تقييم  مت  كما  للمدربني،  تقييمهن 

ب�سكل دوري لالطمئنان على ا�ستيعاب الطالبات حمتوى 

الربامج التدريبية وفهمهن للتقنيات التي يتدربن عليها.

تعزيز اخلربات

البحثية  للكرا�سي  التابعة  العمل  فرق  اأ�سادت  وقد 

القائمة بالتدريب، بامل�ستوى العلمي للطالبات وتفانيهن 

وحر�سهن على ا�ستيعاب ما يتم تدريبهن عليه، راجني 

منها  الغاية  التدريبية قد حققت  الدورة  تكون هذه  اأن 

�سوق  ملتطلبات  وتهيئتهن  الطالبات  مهارات  تعزيز  يف 

العمل، وقد اأبدى عدد من الطالبات رغبتهن يف مزيد 

من التدريب على تقنيات واأجهزة اأخرى لتعزيز املعرفة 

النظرية والتطبيقية لديهن.

اختبارات وعرو�س وتقارير

الطالبات  اختبار  مت  التدريبي  الربنامج  نهاية  ويف 

لتقييم ما مت حت�سيله خالل الربنامج التدريبي، وكذلك 

قامت كل طالبة باإلقاء عر�ص عن اأحد عنا�سر الربنامج 

التدريبي، ويف نهاية الربنامج قدمت كل طالبة تقريراً 

الربنامج  تعلمتها خالل  التي  واملهارات  اإجنازه  عما مت 

ال��ت��دري��ب��ي، ك��م��ا مت ت��وزي��ع ���س��ه��ادات ح�����س��ور جلميع 

الطالبات و�سهادات متيز للطالبات املتميزات.
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دورة تدريبية لطالبات كلية العلوم
بالتعاون مع 4 كرا�سي بحثية

شارك في الدورة كراسي »السيرفكتانت« و»تشخيص السرطان« و»الحمض النووي«

استفاد من التدريب 
46 طالبة بكالوريوس 

وماجستير في تخصصات 
الكيمياء واألحياء دقيقة

هدفت الدورة لتعزيز 
مهارات وخبرات الطالبات 

وتهيئتهن لمتطلبات 
سوق العمل

رك����ز ال���ربن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي ع��ل��ى جم��م��وع��ة 

ومت  والتخ�س�سية  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن 

تدريب الطالبات عليها يف الكرا�سي البحثية 

امل�ساركة:

- التحليل الكروماتوجرايف ال�سائل والغازي.

- تقنيات زراعة اخلاليا، ودرا�سة تاأثر امل�ستخل�سات 

النباتية على اخلاليا ال�سرطانية.

 ELISA �تقدير الربوتينات املختلفة بتقنيات ال -

.Luminex �وال

تفاعل  اأ�سا�سيات  اجلزيئية،  البيولوجيا  تقنيات   -

اجليني  التعبر  وق��ي��ا���س   PCR املت�سل�سل  ال��ب��ل��م��رة 

.RT-PCR با�ستخدام

- ق��ي��ا���س ال�����س��ف��ات اله���ت���زازي���ة ل���ل���غ���ازات، وق��ي��ا���س 

الأطياف فوق البنف�سجية.

- الليزر الثنائي والثنائي باعث ال�سوء.

- الألياف الب�سرية.

وكتابة  ال��ن��ت��ائ��ج  وت��ف�����س��ر  الإح�����س��ائ��ي  التحليل   -

التقارير الفنية.

تقنيات حديثة وتخصصية



والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  يقدم 

التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة  ل�كالة  التابع 

والأك���ادمي���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع���د، منحًا 

هيئة  لأع�شاء  والتعليم  التعلم  يف  للتميز 

التدري�س، بهدف دعم املمار�شات التدري�شية 

ون�شرها، وحت�شني عملية  واملبتكرة  الفاعلة 

التعلم والتعليم وتعزيز ن�اجت التعلم، وتتاح 

التدري�س ومن  اأع�شاء هيئة  املنحة جلميع 

يف حكمهم يف جامعة امللك �شع�د.

املميزات

مركز  من  �شهادة  على  امل�شارك  يح�شل 

التميز يف التعلم والتعليم بعد اإجنازه املنحة 

منها  اال�شتفادة  تخوله  االأمثل،  النحو  على 

يف اأي تقييم م�شتقبلي، وير�شح املركز املنح 

املتميزة للم�شاركة يف املوؤمترات والفعاليات 

الداخلية واخلارجية.

ال�ش�ابط

- تخت�س املنحة مبقررات البكالوريو�س، 

جوانب  على  املنحة  تركز  اأن  ذلك  ويتطلب 

تطويرية توؤثر باإيجابية يف حت�شني تعلم طلبة 

تلك املقررات.

- اأن يكون الطلب املقدم للمنحة جديداً 

مل ي�شبق تقدميه اأو دعمه من اأي جهة داخل 

اأو خارج اجلامعة.

اأو  ال��ت��ق��دمي  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك  يقت�شر   -

امل�شاركة يف منحة واحدة فقط.

- ميكن ا�شرتاك اأكرث من ع�شو يف املنحة 

تكون  اأن  على  الدعم  قيمة  بنف�س  الواحدة 

مهام كل م�شارك حمددة ووا�شحة.

التميز  منح  على  للحا�شلني  يحق  ال   -

هذه  يف  امل�شاركة  ال�شابقتني  ال��دورت��ني  يف 

الدورة.

- للمركز حقوق ا�شتخدام ون�شر منتجات 

التعليمية،  اجلوانب  وتطوير  دعم  يف  املنح 

التدري�س  هيئة  ولع�شو  للمركز  ميكن  كما 

اأو  علمية  لقاءات  اأو  موؤمترات  تقدميها يف 

جمالت متخ�ش�شة، على اأن يتم توثيق ا�شم 

املركز  ا�شم  وتوثيق  التدري�س  هيئة  ع�شو 

واجلامعة كجهة داعمة للمنحة. 

جمالت املنح   

اأن  يتوقع  التي  امل�شروعات  املركز  يدعم 

حت�شني  يف  اإيجابي  اأكادميي  اأثر  لها  يكون 

حت�شيل الطلبة وحتقيق نواجت التعلم، كذلك 

يدعم املركز امل�شروعات ذات االأثر امل�شتمر 

على املدى الطويل وامل�شروعات التي ميكن 

حت�شني  يف  مميزة  كنماذج  منها  اال�شتفادة 

املمار�شات التعليمية.

يتقدم  اأن  التدري�س  هيئة  لع�شو  ويتاح 

بخطة تنفيذ ح�شب النموذج املعد لذلك على 

اأن تكون يف املجالني التاليني: 

ا�شرتاتيجيات  ت��ط��وي��ر  االأول:  امل��ج��ال 

من  اال�شتفادة  للم�شارك  وميكن  التدري�س: 

ا�شرتاتيجيات  حت�شني  التالية:  املو�شوعات 

التعلم والتعليم من خالل ا�شتخدام اأ�شاليب 

ابتكارية ذات اأثر اإيجابي يف حت�شني حت�شيل 

منوذجية  حم��ا���ش��رات  ت�شميم  ال��ط��الب، 

كمرجعية  منها  اال�شتفادة  ميكن  تفاعلية 

م�شاندة للطلبة يف حت�شني تعلمهم، ت�شميم 

للطالب،  ال��ذات��ي  التعلم  ت��دع��م  اأ���ش��ال��ي��ب 

ت�شميم واإنتاج تقنيات تعليمية وتوظيفها يف 

التدري�س بحيث ت�شاعد الطالب يف اكت�شاب 

بفاعلية  حت�شيلهم  وزي��ادة  املقرر  مهارات 

برامج  برجميات،  مثل  من  وذل��ك  وك��ف��اءة، 

حماكاة، اإنتاج برامج وحقائب تعليمية.

ا�شرتاتيجيات  تطوير  ال��ث��اين:  امل��ج��ال 

للم�شارك  وميكن  التعلم:  اأجل  من  التقييم 

اال�شتفادة من املو�شوعات التالية:

تعلم  تقييم  يف  متنوعة  اأ�شاليب  تطوير 

 »Portfolio« االأداء  ملف  تت�شمن  الطلبة 

 Authentic« احل��ق��ي��ق��ي  وال��ت��ق��ي��ي��م 

وحم��ك��ات  وم���ع���اي���ر   »Assessment
اأ�شاليب  ا���ش��ت��خ��دام   ،»Rubric« االأداء 

للطلبة  الراجعة  التغذية  تقدمي  يف  فاعلة 

»Feedback« ت�شاعدهم يف معرفة اأدائهم 

ومتكنهم من تطويره.

اإجراءات احل�ش�ل على املنحة

بتعبئة  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�شو  ي��ق��وم   -

دعم  بطلب  اخل��ا���س  االإل��ك��رتوين  النموذج 

االإل��ك��رتوين  املوقع  على  وامل��وج��ود  املنحة، 

ملركز التميز يف التعلم والتعليم بجامعة امللك 

.celt.ksu.edu.sa :شعود على الرابط�

- يتم حتكيم الطلبات الواردة للمركز من 

قبل جلنة حتكيم تتحقق من مدى ا�شتيفائها 

لل�شروط وتو�شي بقبول الطلبات. 

- يتم االإعالن عن املنح التي متت املوافقة 

اأو  للمركز  االإل��ك��رتوين  املوقع  على  عليها 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  مع  التوا�شل  يتم 

الإعالمهم بقبول املنحة.

اإجراءات التنفيذ 

بتطبيق  التدري�س  هيئة  ع�شو  يقوم   -

الدرا�شي  الف�شل  خ��الل  وتنفيذها  املنحة 

اخلطة  وح�شب  الدرا�شي  العام  من  الثاين 

املوافق عليها والتي قدمها يف النموذج.

تقريراً  التدري�س  هيئة  ع�شو  يقدم   -

ن�شفياً ح�شب النموذج املعد من مركز التميز 

يف التعلم والتعليم عما مت اإجنازه من املنحة 

وذلك يف منت�شف تطبيق املنحة.

- يقدم ع�شو هيئة التدري�س تقريراً نهائياً 

مف�شاًل ملركز التميز يف التعلم والتعليم عما 

املعد  النموذج  وف��ق  املنحة  من  اإجن���ازه  مت 

لذلك من املركز، وذلك خالل مدة اأق�شاها 

التايل  الدرا�شي  الف�شل  االأول من  االأ�شبوع 

التقرير  مع  يرفع  اأن  على  املنحة،  لتنفيذ 

الوثائق الالزمة ون�شخة من االأعمال العلمية 

 »Portfolio« االإجن����از  ت��وث��ي��ق  م��ل��ف  اأو 

اخلا�س باملهام التي مت تنفيذها خالل مدة 

املنحة.

- يقوم ع�شو هيئة التدري�س بتعبئة منوذج 

موقع  على  لعر�شه  متهيداً  باملركز  خا�س 

املركز وطباعته كاإجناز يف املجال التعليمي. 

املالية على ثالث دفعات  املنحة  - تقدم 

االإجن���از  بح�شب  ال��ت��دري�����س  هيئة  لع�شو 

املتحقق كما يلي:

الدفعة االأوىل: 10 % عند توقيع العقد. 

تقدمي  ع��ن��د   %  30 ال��ث��ان��ي��ة:  ال��دف��ع��ة 

وفق  للتحكيم  واجتيازه  الن�شفي  التقرير 

النموذج املعتمد.

تقدمي  عند   %  60 االأخ����رة:  ال��دف��ع��ة 

التقرير النهائي ومنوذج الن�شر وفق النموذج 

املعتمد واجتيازهما للتحكيم.

 خدمات ا�شت�شارية

يقدم املركز خدماته اال�شت�شارية للتقدمي 

على املنحة من خالل التوا�شل االإلكرتوين 

 ،celt@ksu.edu.sa املركز  بريد  على 

 ،4678359 رقم  الهاتف  على  االت�شال  اأو 

ميكن  كما  للمركز.  �شخ�شياً  احل�شور  اأو 

االطالع على بع�س مناذج الدورات ال�شابقة، 

وملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع املركز 

celt.ksu.edu. :االإلكرتوين على الرابط

   sa
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منح »التميز« تهدف لدعم الممارسات التدريسية 
الفاعلة وتعزيز نواتج التعلم

متاحة جلميع اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم يف اجلامعة

تختص المنحة بمقررات البكالوريوس وترتكز على 
جوانب لتطوير وتحسين تعلم الطالب

بلغ عدد المشاريع الفائزة 71 مشروعًا للدورة 
األولى و18 للدورة الثانية و16 للدورة الثالثة

ترتكز فكرة امل�شروع على دعم مركز التميز يف التعلم والتعليم اأع�شاء هيئة التدري�س 

ومن يف حكمهم يف جامعة امللك �شعود لتح�شني وتطوير املمار�شات التعليمية من خالل 

تخ�ش�شاتهم و مناهجهم التي يقدمونها للطالب، ويهدف امل�شروع اإىل دعم املمار�شات 

التعليمية الفاعلة واملبتكرة ون�شرها، وحت�شني عملية التعلم والتعليم ، وتعزيز نواجت 

التعلم.

م�ؤ�شرات الأداء:

تتمثل موؤ�شرات اأداء امل�شروع يف:

- تقارير االإجناز التي يقدمها االأع�شاء امل�شاركون يف امل�شروع.

- اآراء املحكمني على مراحل اإجناز امل�شروع.

- ا�شتمارات تقييم امل�شتفيدين من امل�شروع.

اإح�شائيات واأرقام:

عدد امل�شاريع الفائزة باملنحة خالل الفرتات الثالث من عمر امل�شروع هي

- 71 م�شروعاً للدورة االأوىل.

- 18 م�شروعاً للدورة الثانية.

- 16 م�شروعاً للدورة الثالثة.

و�شائل الت�ا�شل مع امل�شروع:

celt@ksu.edu.sa :الربيد االإلكرتوين -

- الهاتف: 4678359011

celt.ksu.edu.sa :املوقع االإلكرتوين للمركز -

مؤشرات األداء:



غرائب حول العالم

فطر قاتل يحول النمل إلى زومبي!

ماذ� نعرف عن »�لزومبي« �سوى �أنهم »�أ�سباح« �أو موتى �أحياء ي�سعون 

�إىل �لتهام �لأدمغة باأي ثمٍن كان؟! هذه �ل�سورة �لتي ن�ساأت يف �أذهاننا 

كن  من متابعة �أفالم �خليال و�لرعب؛ �أما على �أر�ض �لو�قع، فالزومبي يمُ

�أن يكونو� حقيقة، لكن لي�ض على هيئة ب�سر، �إمنا يف عامل �لنمل!

بن�سلفانيا  جامعة  م��ن  باحثون  �إل��ي��ه  ل  تو�سَّ مثري  �كت�ساٍف  ففي 

��سم  عليه  يمُطلَق  فطر  من  معيَّنة  �أن��و�ع  �إىل  �لتو�سل  مت  �لأمريكية، 

»Ophiocordyceps camponoti-balzani« قادر على �ل�سيطرة 
على �لنمل وحتريكه بالطريقة �لتي يرغب �لفطر بها ق�سًر� و�إجباره على 

�لنملة  �لفطر على قتل  �لنمل، فيعمل  �لهدف من  ينتهي  �لتكاثر، حتى 

بدون �أدنى مقاومة منها!

�لفطر �لغريب مت �لعثور عليه يف �لغابات �ملطرية يف �لرب�زيل، ومت 

�كت�ساف �أربعة �أنو�ع فقط، يف حني يعتقد �لعلماء �أن هناك �أنو�عاً عديدة 

�أخرى من نف�ض �لعائلة مل تمُكتَ�سف بعد! حيث يعمل �لفطر �لقاتل على 

�ل�سيطرة متاًما على دماغ �لنملة وجهازها �لع�سبي وحتريكها رغًما عن 

�إر�دتها كاأنها »زومبي« بال �أي قدرة على �ملقاومة.

�إىل قمة ورقة �سجر تتعر�ض  بالت�سلق  �ملمُ�سابة بالفطر  �لنملة  وتقوم 

لل�سم�ض لتموت هناك بتاأثري من �لفطر، و�لذي تنمو �أبو�غه بعدها من 

ج�سد �لنملة، �لذي يمُعترب مبثابة قاعدة لنموه و�نت�سار جر�ثيمه، ملدة قد 

ت�سل �إىل عام كامل!

�أهمية  �لدولية  و�ملجتمعات  �ملنظمات  تعطي 

حت�سني  يف  �مليد�نية  و�لدر��سة  للبحوث  بالغة 

�لرعاية �ل�سحية د�خل �ملجتمعات، حيث ت�ساعد 

�ملوؤ�سر�ت �لكمية و�لنوعية على ر�سم �سيا�سات 

�سحية وتقدمي �أف�سل �خلدمات �ل�سحية لكافة 

حيث  لهم  تو�سيلها  وحماولة  �ملجتمع،  �سر�ئح 

�أو مدينة  �لحتياج، وعدم متركزها يف منطقة 

بعينها.

وهذ� ما �أكدته در��سة »يك�سون، ومو�سيالو�ض« 

�أن   2001 ع���ام  �ل��ربت��غ��ال  �أج��ري��ت يف  �ل��ت��ي 

�مل��ر�ك��ز  �ل�سحية يف  ل��ل��م��و�رد  مت��رك��ز�ً  ه��ن��اك 

�حل�سرية، و�قرتحت �أن يتم حتويل �ملو�رد بني 

�لو�سطى  �لأقاليم  بعيد�ً عن  �لأقاليم خ�سو�ساً 

»�لد�خلية« ول�سبونة »�ل�ساحلية« وحتويلها نحو 

�ل�سمال.

ومبا �أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية من �لدول 

ذ�ت �مل�ساحة �لكبرية فاإن توزيع مو�رد �خلدمات 

�ل�سحية على جميع �ملناطق من �لأهمية مبكان، 

وذلك لتقلل من �نتقال �ملر�سى من منطقة �إىل 

�أخرى من �أجل تلقي �لعالج.

ويعد �عرت�ف حكومة هولند� بحركة حقوق 

�مل��ر���س��ى، ك��ط��رف ث��ال��ث، يف ن��ظ��ام �ل��رع��اي��ة 

للرعاية  �مل��ق��دم��ة  �جل��ه��ات  بجانب  �ل�سحية 

مبثابة  �ل�سحي،  �لتاأمني  و�سناديق  �ل�سحية 

�حل��رك��ة حتفظ  ه��ذه  �إن  حيث  ر�ئ���دة،  جتربة 

للمر�سى حقوقهم، ومتار�ض �لأن�سطة �لرئي�سية 

مثل تقدمي �ملعلومات عن �حلالة �ملر�سية �ملعينة 

وت�سهيل �لت�سال مع �لأ�سخا�ض 

�لآخرين �لذين يعانون من نف�ض 

�حلالة �ملر�سية، وكذلك ت�سهيل 

ت��ل��ق��ي �ل���ع���الج و�ل��ت��ن�����س��ي��ق مع 

من  وغريها  �لطبية  �ملوؤ�س�سات 

�لأدو�ر �لتي تقوم بها، و�ملر�سى 

�ملنتقلني من مناطقهم �إىل �ملدن 

�ل��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ت��ل��ق��ي �ل���ع���الج يف 

�حلاجة  �أم�ض  يف  �مل�ست�سفيات 

�إد�رة تهتم  �أو  �إىل وجود جمعية 

وترعى �سوؤونهم.

ك��م��ا ي��ع��ت��رب ن��ظ��ام �لإح����ال����ة ب���ني �مل��ر�ف��ق 

�ل��دول  د�خ��ل  �ل�سرورية  �لأم���ور  من  �ل�سحية 

�مللك  م�ست�سفى  جن��د  ل��ذ�  �لزدو�ج���ي���ة،  ملنع 

يقوم  رو�ن���د�  جمهورية  يف  �لتحويلي  في�سل 

ومثال  خا�سة،  طبية  موؤ�س�سة  وهو  مهم،  بدور 

يوجد  حيث  منه،  �ل�ستفادة  يكن  من��وذج��ي 

يقدم  �إذ  �ملركزي،  �مل�ستوى  مع  �رتباطات  لديه 

�مل�ستوى  �لرعاية يفوق  من  عالياً  تقنياً  م�ستوى 

�لوطنية،  �لتحويل  م�ست�سفيات  تقدمه  �ل��ذي 

�أف�سل م�ست�سفى حتويلي يف كال  يعترب  ولذلك 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ض.

�أما يف �ل�سويد فقد �نخف�ست �لن�سبة �ملئوية 

�لرعاية  على  �ملنفق  �لإجمايل  �لقومي  للدخل 

من  �ل�سويد  ي�سع  وه��ذ�  و�لطبية،  �ل�سحية 

�مل�سروفات  �أدن��ى م�ستوى من  ذ�ت  �ل��دول  بني 

نقل  ويعترب  و�لطبية،  �ل�سحية  �لرعاية  على 

�ملحلية  �ل�سلطات  �إىل  �لتكاليف 

�لنخفا�ض،  لهذ�  رئي�سياً  �سبباً 

�إع��ادة  �إىل  يعزى  �أي�ساً  �أن��ه  �إل 

�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  نظام  هيكلة 

و�ل����ذي ي��رك��ز ب��ق��در �أك���رب على 

فرتة  وتخفي�ض  �خلارجي  �لعالج 

�أن  جند  لذ�  بامل�ست�سفى،  �لبقاء 

�ل�سلطات �ملحلية بال�سويد تتوىل 

م�سوؤولية تقدمي خدمات �لرعاية 

�ملحلي  نظامها  ولديها  �ل�سحية 

لل�سر�ئب.

�ل�سويد يف  وي��ك��ن �ل���س��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة 

مناطق  خمتلف  يف  �ملحلية  �ل�سلطات  تفعيل 

�ململكة، و�لتي بدورها قد حتد من �ملعاناة �لتي 

تو�جه �ملر�سى �ملنتقلني �إىل �ملدن �لرئي�سية من 

�أجل �لعالج يف �مل�ست�سفيات �حلكومية.

�مل�ستوى �ملحلي، هناك در��سة  �أخري�ً، وعلى 

حماولة  �أج��ل  من   2010 ع��ام  باإجر�ئها  قمنا 

�ملر�سى  تو�جه  �لتي  �مل�سكالت  حجم  حتديد 

�إىل  �ململكة  مناطق  من  �ملنتقلني  �ل�سعوديني 

�مل�ست�سفيات  يف  �لعالج  لتلقي  �لريا�ض  مدينة 

�حلكومية، و�سوف نعر�ض لكم �أهم نتائجها يف 

�ملقال �لقادم �إن �ساء �هلل تعاىل، و�إىل �للقاء. 

د. علي بن �أحمد �ل�سامل

�ملدينة �لطبية �جلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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�إجن��از  �أي  ب��رب�ع��ة؛  �لعمل  تعني  �لإنتاجية 

وقت  وباأقل  �سحيح  ب�سكل  �ل�سحيحة  �لأ�سياء 

�ملجتمعات  تطور  عو�مل  �أهم  من  وهي  وجهد، 

و�زدهارها، ولذلك فاإن �لدول تعمل جاهدة على 

�لإنتاجية  يف  متز�يدة  منو  معدلت  ��ستمر�رية 

�جل��و�ن��ب  يف  �مل�ستمرة  �لتح�سينات  ب��اإدخ��ال 

�لتكنولوجية و�لإد�رية و�لب�سرية.

�لتي  �لإر���س��اد�ت  م��ن  جمموعة  يلي  وفيما 

متكنك عزيزنا �ملوظف من حت�سني �إنتاجيتك.

حياة  يف  �أ�سا�سي  جزء  �لعمل  �لعمل:  تقدير 

يحظى  ممن  �لتقدير  ت�ستحق  ونعمة  �لإن�سان، 

�لإن�سان  ك��ان  و�إذ�  �لعبادة،  من  ن��وع  وه��و  بها، 

ي�سعر  فاإنه  عمله  �أد�ء  يف  وحمت�سباً  خمل�ساً 

باإنتاجيته،  ويرتقي  ل��ه،  �أد�ئ��ه  �أثناء  بال�سعادة 

حياته،  يف  مرموقة  �جتماعية  مكانة  ويتبو�أ 

�سلى  لقوله  م�سد�قاً  و�لثو�ب  �لأج��ر  ويك�سب 

�هلل عليه و�سلم: »ما من م�سلم يغر�ض غر�ساً، �أو 

يزرع زرعاً فياأكل منه طري، �أو �إن�سان، �أو بهيمة 

�إل كان له به �سدقة«. 

�لتحرر من �ل�سغوط �لنف�سية: توؤثر �ل�سغوط 

�لنف�سية على �لإن�سان ب�سكل �سلبي، فت�سل جزء�ً 

من قدر�ته؛ ولذ� فاإن �لتحرر من هذه �ل�سغوط 

�لدوؤوب  و�لعمل  �هلل،  على  �لعتماد  من خالل 

لتذليل �مل�ساعب �ملرتبطة بتلك �ل�سغوط يكن 

�ملوظف من تعظيم �إمكانياته، ومن �لو�سول �إىل 

�مل�ستوى �ملرجو من �لإنتاجية، بل وحت�سينها.

�لتعامل �حل�سن: بتعامله �حل�سن مع �لروؤ�ساء 

ومروؤو�سيه  روؤ�ساءه  �ملوظف  يحفز  و�ملروؤو�سني 

لتقدمي كل ما يكنهم من م�ساندة حل�سن �أد�ئه 

للمهام �ملناطة به، وحت�سني �إنتاجيته، وهنا تتبو�أ 

مكانة  للموظف  �ل�سخ�سية  و�ل�سمات  �جلهود 

يف  �ملباد�أة  �لتعامل،  يف  �ل�سفافية  مثل  خا�سة 

و�سع �ملقرتحات و�حللول �ملنا�سبة، �حلما�ض يف 

�إجناز �لعمل، طريقة �لتو��سل �لفعالة و�ملقرونة 

وجه  يف  »تب�سمك  �لوجه:  وب�سا�سة  بالبت�سامة 

�أخيك لك �سدقة«- حديث �سريف.

�ملوظفني  ت��ع��اون  ي���وؤدي  و�ل�����س��ورى:  �لتعاون 

و�لت�ساور فيما بينهم يف �لأمور �ملختلفة �سمن 

�ملوؤ�س�سة �إىل تنمية �ملودة بني �ملوظفني، وتبادلهم 

للخرب�ت فيما بينهم، و�أد�ئهم للمهام �ملناطة بهم 

بروح �لفريق �لو�حد؛ مما ير�سخ �لثقة و�لعد�لة 

�ملهارة  على  �إيجابياً  وينعك�ض  �لعمل،  بيئة  يف 

�لإنتاجية للموؤ�س�سة و�لعاملني فيها: }»وتعاونو� 

على �لرب و�لتقوى«- �آية كرية{.

وذلك  �ملهني؛  و�لتدريب  �مل�ستمر  �لتطوير 

�لعلمية  للم�ستجد�ت  �ملوظف  مو�كبة  �أجل  من 

تعاظمت  ومهما  د�ئم،  ب�سكل  �ملتنامية  و�ملهنية 

�لتي  �ل�سهاد�ت  وت��ع��ددت  �ملعرفية  �ل��ق��در�ت 

ح�سل عليها �ملوظف فاإن متيزه �لعلمي و�ملهني 

�لتعلم  ن��اف��ذة  على  �ل��د�ئ��م  بحفاظه  م��ق��رتن 

مفتوحة لديه على م�سر�عيها لينهل من �ملعارف 

�لتخ�س�سية، وليكت�سب �خلرب�ت �ملهنية و��سعاً 

ن�سب عينيه قوله تعاىل: »وما �أوتيتم من �لعلم 

�إل قليال«.

عمادة تطوير �ملهار�ت

نحو إنتاجية متميزة للموظف

السياسة الصحية والمجتمع »1/5«

 إرشادات أكاديمية

�ساحب �لقلب �لكبري

يحملك بكل حالتك

ويتقبل جميع �أ�سيائك

ويحتوي حتى �نفعالتك

وينحك �سعور �لتمكن و�ل�سيطرة

خالد العبدالعزيز

الآداب

 رؤية اجتماعية
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متابعات

برعاية معايل مدير اجلامعة

د. القحطاني: نستثمر المؤتمر لتقديم صورة عامة لما وصلت إليه المملكة من قدرات إبداعية

د. الشهري: رفع كفاءة المحتوى العلمي للورش العلمية والملصقات العلمية

انطالق المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 

كلية  وتنظيم  العمر  ب��دران  الدكتور 

�سعود  امللك  بجامعة  الأ�سنان  طب 

ال�سعودية لطب الأ�سنان،  واجلمعية 

وزارة  م��ع  ا�سرتاتيجية  وب�����س��راك��ة 

ال�سعودي  املوؤمتر  ينطلق  ال�سحة، 

الفرتة  يف  الأ���س��ن��ان،  لطب  العاملي 

ما بني الثاين والع�سرين اإىل الرابع 

الآخ��ر  رب��ي��ع  �سهر  م��ن  والع�سرين 

اجلاري، املوافق للتا�سع اإىل احلادي 

ع�سر من �سهر يناير.

 ويحت�سن مركز الريا�ض الدويل 

افتتاح  حفل  وامل��وؤمت��رات  للمعار�ض 

وف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر، ف��ي��م��ا ت��ت��وزع 

بني  العلمية  واملحا�سرات  ال��ور���ض 

للمعار�ض  ال���دويل  الريا�ض  مركز 

وامل����وؤمت����رات وك���ل م���ن ك��ل��ي��ة طب 

الأ�سنان  طب  وم�ست�سفى  الأ�سنان 

اجلامعي. 

حتمل  ال��ذي  املوؤمتر  وي�ست�سيف 

دورته لهذا العام عنوان »الجتاهات 

الأ�سنان« ما يزيد  احلديثة يف طب 

خمتلف  م��ن  متحدثاً  اأرب��ع��ني  ع��ن 

اأك���ر من  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل،  دول 

ودويل.  حم��ل��ي  ع��ار���ض  اآلف   ٦

بالن�ساط  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  وتهتم 

عن  يزيد  ما  ي�سارك  البحثي حيث 

اإدارة  وتوجت  علمي،  مل�سق  مائتي 

العلمي  بالبحث  اهتمامها  املوؤمتر 

بحثية  ج��وائ��ز  ث���اث  بتخ�سي�ض 

بواقع جائزة لأطباء الأ�سنان حديثي 

التخرج، واأخرى لأبحاث الدرا�سات 

اأبحاث  جائزة  اإىل  بالإ�سافة  العليا 

املل�سقات العلمية. 

و����س���رح ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 

كلية طب  عميد  القحطاين  مبارك 

احلالية  ال���دورة  رئي�ض  الأ���س��ن��ان، 

لطب  العاملي  ال�سعودي  للموؤمتر 

حتمله  الذي  »العنوان  باأن  الأ�سنان 

تعك�ض  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  امل��وؤمت��ر  دورة 

من  الكربى،  ال�سرتاتيجية  اأهدافه 

احلديثة  باملعرفة  ارت��ب��اط��ه  حيث 

ل�سناعة  تتيح  التي  التقنيات  واآخر 

امل�ساركة يف حميطها  الأ�سنان  طب 

ل�سانعيها  وتتيح  اأك���رب،  بفاعلية 

احلديث  العلم  ومواكبة  ال�ستثمار 

دون اإبطاء«. 

من  التي  النوعية  الإ�سافة  وعن 

اإجنازها م�ستقبًا  للموؤمتر  املمكن 

�سك  با  »اإننا  القحطاين:  د.  قال 

اإمكانات  من  كبرًيا  ج��زًءا  ن�ستثمر 

عما  عامة  �سورة  لإ�ساعة  املوؤمتر 

العلمية  ال���ق���درات  اإل��ي��ه  و���س��ل��ت 

اململكة  يف  والتنظيمية  والإبداعية 

وجاهزيتها  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

التامة ل�ستحقاقات التحول الكربى 

التي تنتظر القطاع ال�سحي والعلمي 

مًعا«، مبيناً اأن فعاليات املوؤمتر التي 

ترتاوح بني ور�ض عمل وحما�سرات 

وجوائز بحثية لها بالغ الأثر املحفز 

لاإبداع يف جمالتها. 

ويف ذات ال�ساأن، قال الدكتور فهد 

ال�سعودية  اجلمعية  رئي�ض  ال�سهري 

العام  هذا  »دورة  اإن  الأ�سنان  لطب 

لطب  الدويل  ال�سعودي  املوؤمتر  من 

با�ست�سافة  ب����ادرت  ق��د  الأ���س��ن��ان 

متحدثني نوعيني من خمتلف اأنحاء 

على  يجري  كان  العمل  واأن  العامل، 

قدم و�ساق على مدى اأ�سهر حت�سرياً 

للموؤمتر لرفع كفاءة املحتوى العلمي 

للور�ض العلمية واملل�سقات العلمية«، 

عامة  ي�سكل  امل��وؤمت��ر  اأن  متمنياً 

بكونه  تليق  واأكادميية  فارقة علمية 

الأ�سنان  بطب  موؤمتر خمت�ض  اأكرب 

يف اململكة، واأحد الأكرب يف املنطقة. 

امل���وؤمت���ر ال����ذي ي��ع��د الأك����رب يف 

جماله يف اململكة حتول اإىل تظاهرة 

�سنوية يف جمال طب الأ�سنان، حيث 

يعد فر�سة للدفع باجلديد يف املهنة 

الق�سايا  م��ن  وامل��ل��ح  املهم  وت���داول 

اإىل  الراهنة،  والأكادميية  العلمية 

ثقايف  من�سط  اإىل  حت��ول��ه  ج��ان��ب 

اأوج��ه  م��ن  وج��ه  لإب���راز  واجتماعي 

اململكة  يف  والطبية  العلمية  املكانة 

العربية ال�سعودية.

د. ال�شهري د. القحطاين د. العمر

»شؤون هيئة التدريس والموظفين« تلتقي 
منسوبي »الدراسات التطبيقية«

ع��م��ادة  ل��ق��اءات  �سل�سلة  �سمن 

����س���وؤون اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

واملوظفني بعمادات وكليات اجلامعة 

خ���ال ه���ذا ال��ع��ام ال��ت��ق��ى م��وؤخ��راً 

اأع�ساء  ���س��وؤون  عمادة  عمل  فريق 

مكوناً  باجلامعة،  التدري�ض  هيئة 

وكيل  الرجيعي  �سامل  الدكتور  من 

نائب  واجل����ودة،  للتطوير  ال��ع��م��ادة 

مدير اإدارة �سوؤون املوظفني الأ�ستاذ 

اإدارة  مدير  نائب  ال�سارقي،  حممد 

الأ���س��ت��اذ  التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء 

ت��رك��ي اخل��ط��اف والأ����س���ت���اذ ب��ال 

الدرا�سات  كلية  مبن�سوبي  ع�سريي 

املجتمع بح�سور  التطبيقية وخدمة 

ال�سيخ  اأحمد  الدكتور  الكلية  عميد 

الأق�����س��ام  وروؤ���س��اء  الكلية  ووك���اء 

واملوظفني،  التدري�ض  واأع�ساء هيئة 

وذلك مبدرج الكلية، بهدف التعريف 

بالأنظمة واللوائح اخلا�سة باأع�ساء 

وتقييم  واملوظفني  التدري�ض  هيئة 

الأداء الوظيفي اجلديد، اإ�سافة اإىل 

من�سوبي  ا�ستف�سارات  عن  الإجابة 

امل�ستجدات  جميع  ومناق�سة  الكلية 

من تنظيمات وقرارات اإدارية.

الرجيعي  �سامل  الدكتور  واأو�سح 

دور  على  اللقاء  يف  كلمته  خ��ال 

ت���ق���دمي اخل���دم���ات  ال���ع���م���ادة يف 

امل��ن��ا���س��ب��ة مل��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات 

اجلامعة من اأع�ساء هيئة التدري�ض 

العمادة  اأن  على  موؤكًدا  واملوظفني؛ 

تعمل وفقاً لأنظمة ولوائح اخلدمة 

عر�ض  اللقاء  تخلل  كما  امل��دن��ي��ة، 

تقييم  لئ��ح��ة  ع��ن  مف�سًا  م��رئ��ي 

هيئة  لأع�����س��اء  ال��وظ��ي��ف��ي  الأداء 

ال��ت��دري�����ض ول��ل��م��وظ��ف��ني وال��دل��ي��ل 

الإر�سادي لها، ومعرفة اآلية التقييم 

ومناذج عن تقييم الأداء الوظيفي. 

النقا�ض  باب  ُفتح  اللقاء  ختام  ويف 

والإجابة عن اأ�سئلة احل�سور والتي 

الإج���راءات  مناق�سة  على  تركزت 

واآلية  املوظفني  ب��اإج��ازات  املتعلقة 

الرتقيات اجلديدة.

�سوؤون  عمادة  اأن  بالذكر  جدير 

واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

مثل  اإقامة  على  باجلامعة حتر�ض 

التوا�سل  اللقاءات ملد ج�سور  هذا 

وتعزيز  النظر  وج��ه��ات  وت��ق��ري��ب 

ال��ت��ث��ق��ي��ف ال��وظ��ي��ف��ي مل��ن�����س��وب��ي 

اجلامعة.



الطالب  �ش�ؤون  عمادة  اأ�شدرت 

بعد  اإلكرتونياً  بها،  اخلا�شة  املجلة 

ت�قفها ملدة �شنة ورقياً.

ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت ع���م���ادة ���ش���ؤون 

جملة  �شدور  اإيقاف  عن  الطالب، 

ال�رقي  ب�شكلها  الطالب«  »�ش�ؤون 

بعد  اإلكرتونياً  بال�شدور  واالكتفاء 

اأع�ام من �شدورها على �شكل ن�شخ 

ورقياً.

ياأتي القرار يف ظل تزايد االأعباء 

ال���رق��ي��ة،  للطباعة  االق��ت�����ش��ادي��ة 

وت���ج��ه ال��ق��راء اأك��ر م��ن اأي وقت 

م�شى اإىل القراءة االإلكرتونية.

وُكتب يف افتتاحية املجلة بحلتها 

اجل���دي���دة: »ت���ع����د جم��ل��ة ���ش���ؤون 

ب��روح  ق��رائ��ه��ا  مل�شافحة  ال��ط��الب 

ج��دي��دة، وع���زم م��ت��ق��دم م��ن اأج��ل 

بخربتها  مت�شلحة  االأف�شل،  تقدمي 

املتمر�س،  عملها  وطاقم  الط�يلة، 

والأن املجلة منكم واإليكم فاإننا ندع� 

قريبني  يك�ن�ا  اأن  الطالب  جميع 

ونحقق  ب��اآرائ��ك��م  لن�شتنري  م��ن��ه��ا 

ت�قعاتكم ونلبي طم�حاتكم.

العمادة  اأخ��ب��ار  املجلة  واح��ت���ت 

اأخبار  بني  متن�عة  �شفحة   23 يف 

وتقارير اأو �ش�ر للفعاليات.

جم��ل��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 

»����ش����ؤون ال���ط���الب« ق���د ت���ق��ف��ت 

ا�شتئنافها  ليتم  ورقياً،  عام  ملدة 

. لكرتونياً اإ

زار وفد من ق�شم الرتبية البدنية 

بجامعة امللك في�شل باالإح�شاء كلية 

البدين،  والن�شاط  الريا�شة  عل�م 

ح��ي��ث مت ال��رتح��ي��ب ب��ه��م وع��ر���س 

االأ�شتاذ  وت���ىل  الكلية،  ع��ن  فيلم 

بع�س  ع��ن  ال�شرح  دار  دف��رت  معد 

وذلك  بال�شحة،  املرتبطة  العنا�شر 

اجلهد  ف�شي�ل�جيا  ق�شم  مدرج  يف 

البدين.

ب���ع���د ذل�����ك اط���ل���ع ال�����ش��ي���ف 

اجلهد  ف�شي�ل�جيا  خمترب  على 

االأجهزة  لبع�س  �شرح  مع  البدين 

على  اإط��الع��ه��م  ومت  والقيا�شات، 

احلي�ية  امليكانيكا  ق�شم  خمترب 

ال�شرح  وت���ىل  احلركي  وال�شل�ك 

الدكت�ر حممد �شيف.

وق���ع���ت اجل���ام���ع���ة واالحت������اد 

ال�����ش��ع���دي ل���ل���دراج���ات االث��ن��ني 

مركز  لفتح  تفاهم  مذكرة  املا�شي 

تدريب لريا�شة الدراجات باملدينة 

للطالبات. اجلامعية 

ال��دك��ت���ر فهد   م��ث��ل اجل��ام��ع��ة 

ال��ط��الب  ���ش���ؤون  عميد  ال��ق��ري��ن��ي 

اجلامعة،  مدير  معايل  عن  نيابة 

ف��ي��م��ا م��ث��ل االحت�����اد ال�����ش��ع���دي 

ل��ل��دراج��ات امل��ه��ن��د���س ف�����از اأب��� 

االحت��اد  رئي�س  ع��ن  نيابة  ط��ال��ب 

ال�����ش��ع���دي ل��ل��دراج��ات االأ���ش��ت��اذ 

الكريدي�س. �شباح 

جدير بالذكر اأن املذكرة تت�شمن 

ال��ط��ال��ب��ات على  ل��ت��دري��ب  ب���ن����داً 

داخل  الدراجات  ريا�شة  ممار�شة 

املدينة اجلامعية للطالبات، وتكّفل 

االحت�����اد ال�����ش��ع���دي ل��ل��دراج��ات 

والتجهيزات  املعدات  كافة  بت�فري 

لذلك. اخلا�شة 

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

عودة لجامعة الموظفين 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

البلدية  ال�شيا�شات  ملاج�شتري  اجلامعة  اإط��الق  اأع��ادين 

بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية اإىل مقال كتبته 

 26 وبتاريخ   »16801« العدد  يف  كتبت  فقد  اأع����ام،  قبل 

»جامعة  بعن�ان  الريا�س  �شحيفة  يف  مقاالً  1435ه�  �شعبان 

مدينة  به  قامت  اأمريكي  من�ذج  اإىل  فيه  اأ�شرت  امل�ظفني«، 

دينفر ب�الية ك�ل�رادو بتاأ�شي�س جامعة اأطلقت عليها »جامعة 

امل�ظفني« لتط�ير اخلدمات البلدية، وكان الهدف من املقال 

اأن تخرج البلديات من عباءة تدريب معهد االإدارة اإىل رحابة 

تاأ�شي�س لالإبداع يف رحابة اجلامعات. 

واإمنا  البلدية  اخلدمات  لتقدمي  فقط  تعد  مل  فالبلديات 

لت�شبح جاذبة، فكم من مدينة  املدن  االإبداع يف جنبات  لبث 

االإجازات؟ �شع�دية تطرد �شكانها وقت 

و�شعتا  قد  وال���زارة  �شع�د  امللك  جامعة  اأن  اأعتقد  وهنا   

جامعة  اأو  االأك��ادمي��ي��ة  للجامعة  م���ازي��ة  جلامعة  لبنة  اأول 

لتاأ�شي�س  واملدجمة  االفرتا�شية  بالتقنية  مدع�مة  افرتا�شية 

تقدمي  التناف�س يف  والطالب  للم�ظفني  تتيح  اإبداعية  برامج 

يف  جذباً  اأك��ر  ال�شع�دية  امل��دن  جلعل  تط�يرها  اأو  االأفكار 

ق�شم  على  امل�شروع  يقت�شر  ال  واأن   ،2030 اململكة  روؤية  ظل 

واحد واإمنا على درا�شات وجتارب بينية ت�ؤ�ش�س لها اجل�ائز 

التناف�شية. 

اأهمية  يدركان  املدير  ومعايل  ال�زير  معاىل  اأن  واأع��رف 

ال�شع�دية. اأمانات املدن  التعاون ال�طني خلدمة  هذا 

اإلسعافات األولية بوكالة 
الجامعة للمشاريع

لل�شالمة  العامة  ب��االإدارة  ممثلة  للم�شاريع  اجلامعة  وكالة  عقدت 

واالأمن اجلامعي م�ؤخراً دورة تدريبية ملن�ش�بي وكالة اجلامعة للم�شاريع 

واالإدارات التابعة لها بعن�ان »مبادئ االإ�شعافات االأولية« بالتعاون مع 

م�شت�شفى امللك خالد اجلامعي ق�شم الط�ارئ، وذلك يف مركز تدريب 

االإدارة العامة لل�شالمة واالأمن اجلامعي قدمها كل من املدرب اأحمد 

الداري، واملدرب ريان اليا�شني.

االأولية،  االإ�شعافات  يف  االأ�شا�شية  املهارات  لتعلم  ال��دورة  هدفت 

والك�شر  كاحلروق  واالإ�شابات  الطارئة  احلاالت  مع  التعامل  وكيفية 

واالإغماء وغريها، والأهمية اإقامة مثل هذه الدورة ترى وكالة اجلامعة 

و�شيتم  ال��دورة  هذه  على  من�ش�بيها  جميع  تدريب  يتم  اأن  للم�شاريع 

لت�شمل جميع  للم�شاريع على مراحل  تدريب من�ش�بي وكالة اجلامعة 

من�ش�بيها.
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مدير اجلامعة يطلع على وحدة االبتكار بكلية العلوم

أسبوع للتجارة بمدينة الطالبات
كتبت : ليان الغامدي 

حتت  التجارة   اأ�شب�ع  فعالية  التط�عي  جمتمعي  عطاء  ن��ادي  اأق��ام 

عن�ان »روؤية قيادة.. اقت�شاد وطن«، وكانت الفعالية جت�ش�د اأب�رز معان�ي 

امل�ش��ؤولية االجتماعية جلامعة امللك �شع�د من خالل ت�فري من�شات باملجان 

للتاجرات لعر�س منتجاتهن التزاماً منها بتقدمي الدعم لرائدات االأعمال 

النا�شئات وتعزيز م�شاريعهن، مما ي�شاهم يف دعم الفتاة ال�شع�دية التي 

ما زالت على مقاعد الدرا�شة اأو تخرجت من اجلامعات وتفعيل دورها يف 

املجتمع وحتقيق تطلعاتها يف دعم م�شرية التنمية ال�طنية  ان�شجاًما مع 

اأهداف روؤية اململكة امل�شتقبلية 2030، وبرنامج التح�ل ال�طني 2020. 

مت افتتاح الفعالية بح�ش�ر وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكت�رة 

اإينا�س العي�شى ووكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات الدكت�رة 

ن�رة اأبامني وم�شرفة النادي الدكت�رة ابت�شام العليان.

�شهدت  الفعالية  اأن  بالذكر  جدير  م�شاركاً،  ركناً   30 الفعالية  �شملت 

عدد  جتاوز  حيث  �شع�د،  امللك  جامعة  من�ش�بات  قبل  من  كبرياً  اإقباالً 

احل�ش�ر 500 �شخ�شاً على مدى ي�مني متتاليني.

مجلة » شؤون الطالب« تعود إلكترونيًا

وفد جامعة الملك فيصل يزور علوم الرياضة

مذكرة تفاهم بين اتحاد الدراجات والجامعة

بعد توقف دام عامًا ورقيًا..


