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� 24صفحة

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

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

برنامجًا للجامعة في االعتماد األكاديمي

كتب :طه عمر
وقعت اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير اتفاقية للبدء يف تنفيذ م�شاريع االعتماد
ال�براجم��ي لعدد « »18برناجماً �أك��ادمي��ي�اً م��ع املركز

دورة ألمراض الجهاز الهضمي 03
فتح باب الترشيح لمنصب
عميد كلية المجتمع
�أعلنت اللجنة اال�ست�شارية الختيار عمداء الكليات
واملعاهد وبنا ًء على توجيه معايل مدير اجلامعة عن
فتحها باب القبول للرت�شيح ملن�صب عميد كلية املجتمع،
والذي �ستنتهي فرتة عمادته ،وذلك عن طريق الرابط
التايل واملوجود يف موقع اللجنة الإلكرتوين https://
eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection
ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة �أم�ين �سر اللجنة الأ�ستاذ
جنيب الغريري ،م�شرياً �إىل �أن اجلامعة ت�سعى �إىل
اختيار الأف�ضل لهذه املنا�صب القيادية .وتود اللجنة
تنبيه من يحق لهم الرت�شيح ح�سب تنظيم �إج��راءات
اختيار وتر�شيح عمداء الكليات واملعاهد يف اجلامعة
االط�لاع على ال�سمات املتوقعة يف املر�شحني ملن�صب
عميد للكليات واملعاهد يف جامعة امللك �سعود و�أنظمة
و�إج���راءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات و�إر�سال
تر�شيحاتهم على الرابط امل�شار �إليه �أعاله ،حيث يقفل
باب الرت�شيح بنهاية يوم ال�سبت 1439/6/8هـ املوافق
تفا�صيل �ص2
2018/2/24م.

اجتماع عمداء «العلوم»
 ..اليوم
تنظم كلية العلوم االجتماع الأول لعمداء كليات
العلوم يف جامعات اململكة ،يف الفرتة من � 4إىل 8
فرباير 2018م ،وذلك حتت رعاية معايل مدير
اجلامعة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر ،مببنى الكلية
بالريا�ض.
و�أو���ض��ح عميد كلية ال��ع��ل��وم ال��دك��ت��ور نا�صر
الداغري �أنه �سيقام على هام�ش االجتماع عدد
من ور�ش العمل لإثراء املحتوى العلمي وا�ستعرا�ض
املنجزات العلمية للكليات ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة
معر�ض مبنا�سبة احتفال الكلية مبرور  60عا ًما
على �إن�شائها ،مبيناً �أن هذا االجتماع يعد فر�صة
كبرية ومميزة لتبادل اخل�برات ونقل التجارب
الناجحة لتطوير وحتقيق ال�سبل الكفيلة ب�ضمان
جودة الأداء واملخرجات بني جامعات اململكة.
تفا�صيل �ص2

مستقبل«التربية»..غدًا

الوطني للتقومي واالع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي بهيئة تقومي
التعليم ،وذلك بقاعة الت�شريفات باجلامعة ،وبح�ضور
العديد من القيادات الأكادميية باجلامعة ،ووفد املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي .وقع االتفاقية نيابة

تسيلم وثائق التخرج

07

عن معايل مدير اجلامعة وكيلها للتخطيط والتطوير
الدكتور يو�سف ع�سريي ،وعن هيئة تقومي التعليم املدير
التنفيذي للمركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي
تفا�صيل �ص 5 ،4
الدكتور �أحمد اجلبيلي.

على السعوديون معرفة مواقعهم األثرية

صدارة

 19مناقشة البحوث المختلطة..غدًا 24
أكبر معجم لمصطلحات
علوم الشرع

في تصنيف «ويبومتريكس « .. »2018الجامعة» األولى محليًا وإقليميًا
ك�شف �آخ��ر ت�صنيف عاملي للجامعات «»2018
تقدم  12جامعة �سعودية عن ت�صنيف العام املا�ضي
«يناير  ،»2017ووف���ق م��ا �أعلنه م��وق��ع الإ�سباين
ال�شهري «»webometrics.info/en/aw/Saudi

تقيم كلية الرتبية غداً االثنني اللقاء العلمي الأول
حتت عنوان «م�ستقبل كلية الرتبية بجامعة امللك
�سعود وفق ر�ؤية اململكة  - 2030نظرة ا�ست�شرافية»،
وذلك مبدرج كلية الرتبية «�1أ »27للرجال ،ومبقر
الن�ساء يف املبنى رقم  2بالدور الأر�ضي باملدرج
رقم « »3باملدينة اجلامعية للطالبات ،وذلك حتت
رعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر،
وبح�ضور الدكتور نياف اجلابري وكيل وزارة التعليم
لتعليم البنني رئي�س جلنة تطوير برامج �إعداد املعلم.
و�سينطلق اللقاء يف العا�شرة �صباحاً ،وتعقد
اجلل�سات امل�صاحبة للقاء حتى ال�ساعة الثانية ع�شرة
ظهراً من خالل نخبة من الأ�ساتذة واملتخ�ص�صني.
و�أكد عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع �أن
اللقاء ي�أتي �ضمن تطبيق ا�سرتاتيجيات اجلامعة يف
نطاق التحول ملنظمة غري ربحية لها ا�ستقالليتها،
ومتا�شياً مع توجه احلكومة الر�شيدة نحو حتقيق
تفا�صيل �ص23
ر�ؤية .2030

«ويبومرتيك�س» فقد حافظت جامعة امللك �سعود على
�صدارة اجلامعات ال�سعودية والعربية رغم انخفا�ض
م�ستواها عاملياً باحتاللها املركز  424بعدما كانت يف
تفا�صيل �ص9
املركز  383العام املا�ضي.

كتب� :سامل الدو�سري
�أطلقت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالريا�ض« ،معجم م�صطلحات العلوم ال�شرعية»،
وذلك بالتعاون بني وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة
والإر���ش��اد باململكة العربية ال�سعودية ،و�أ�ساتذة من
جامعة امللك �سعود وجامعة الإم��ام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،وه��و عمل علمي كبري ومتفرد يف نوعه
وخطوة رائدة يف جماله.
وا�ستمر العمل يف املعجم ما يزيد عن� 30شهراً
متوا�صلة ،و�شارك يف �إعداده نخبة من العلماء املربزين،
برئا�سة الباحث الرئي�س الدكتور �إبراهيم الري�س� ،أ�ستاذ
احلديث وعلومه بجامعة امللك �سعود ،و� 11أ�ستاذاً يف
علوم ال�شريعة الإ�سالمية واللغة العربية.
تفا�صيل �ص6

تطبيق يخدم  400مليون
أصم
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أخبار
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وطني
2018/2/5م

وطني

توطين جديد
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اجتماع لعمداء «العلوم» في جامعات المملكة ..اليوم
 9:00ص –  10:00ص التسجيل
حفل اإلفتتاح:
 القرآن الكريم 10:00ص –  10:30ص  -كلمة سعادة عميد كلية العلوم – جامعة امللك سعود
 كلمة معالي مدير جامعة امللك سعود التكريم 10:30ص –  12:00ظ افتتاح املعرض واألنشطة املصاحبة
 12:00ظ –  12:30ظ صالة الظهر

 12:30ظ –  12:50ظ
 12:50ظ –  1:00م
 1:00م –  1:10م
 1:10م –  1:20م

�أ�صدر وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي بن نا�صر
ً
ن�شاطا
الغفي�ص ،قرا ًرا وزار ًيا بق�صر العمل يف منافذ البيع لـ 12
ومهنة على ال�سعوديني وال�سعوديات بد ًءا من مطلع العام الهجري
املقبل؛ وذلك �سع ًيا من ال��وزارة لتمكني املواطنني واملواطنات من
فر�ص العمل ورفع معدالت م�شاركتهم يف القطاع اخلا�ص.

العقار ينخفض

 1:20م –  1:45م

 1:45م –  2:00م
 2:00م –  2:15م
 2:15م –  2:30م
 2:30م

حسابات للشائعات

أ.د /خالد بن إبراهيم الحميزي
 11:00ص –  11:15ص
عميد البحث العلمي – جامعة امللك سعود

إدارة الجلسة :أ.د /إبراهيم بن عبدالواحد عارف
رئيس اللجنة العلمية – كلية العلوم – جامعة امللك سعود
د /هشام بن عبدالعزيز الهدلق
مستشار مكتب تحقيق رؤية  2030بوزارة التعليم
املشرف العام على معهد امللك عبدهللا لتقنية النانو – جامعة امللك سعود
أ.د /عبدالرحمن بن محمد أبو عمة
ً
عميد كلية العلوم (سابقا) – جامعة امللك سعود
أ.د /عبدهللا بن مساعد الفالح
عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
د /سهام بنت سليمان الطريري
وكيلة قسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة امللك سعود
مناقشة و استراحة

د /محمد بن صالح حريري
 11:15ص –  11:30ص
عميد كلية العلوم واآلداب برابغ – جامعة امللك عبدالعزيز
أ.د /سعد بن حسين القحطاني
 11:30ص –  11:45ص
مدير مركز البحوث – كلية العلوم – جامعة امللك سعود
 11:45ص –  12:00ظ مناقشة واستراحة
 12:00ظ –  12:30ظ صالة الظهر

 12:30ظ –  12:45ظ
 12:45ظ –  1:00م
 1:00م –  1:15م
 1:15م –  1:30م
 1:30م –  2:00م

إدارة الجلسة :د /وليد بن جميل ألطف
عميد كلية العلوم التطبيقية – جامعة أم القرى
أ.د /عطية بن علي الغامدي
عميد كلية العلوم – جامعة جدة
د /طالل بن غازي الحربي
وكيل كلية العلوم للشؤون األكاديمية – جامعة امللك سعود
مناقشة
الغداء

إدارة الجلسة :م /أحمد بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس الغرف السعودية
د /تماضر بنت يوسف الرماح
وكيلة وزارة العمل للتوطين املوجه
أ.د /سليمان بن عمران العمران
نائب األمين العام لهيئة التخصصات الصحية
أ.د /عبدالرحمن بن محمد املعمر
املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية – جامعة امللك سعود
د /ناصر بن مناور الفريدي
شركة سابك – الرياض
مناقشة واستراحة

إدارة الجلسة :أ.د /ناصر بن محمد الداغري
عميد كلية العلوم – جامعة امللك سعود
 2:00م –  2:30م
 2:30م

التوصيات
الغداء

اليوم الثلني 1439/5/19هـ

تنظم كلية العلوم يف جامعة امللك
�سعود االجتماع الأول لعمداء كليات
العلوم يف جامعات اململكة ،وذلك
خالل الفرتة من � 4إىل  8فرباير
2018م ،يتخلله �إق��ام��ة معر�ض
م�صاحب ،وذلك حتت رعاية معايل
مدير جامعة امللك �سعود الدكتور
بدران العمر ،يف مبنى كلية العلوم
بالريا�ض.
و�أو�����ض����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
الدكتور نا�صر الداغري �أنه �سيقام
ع��ل��ى ه��ام�����ش االج��ت��م��اع ع���دد من
ور�ش العمل لإثراء املحتوى العلمي
وا���س��ت��ع��را���ض امل��ن��ج��زات العلمية
للكليات ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إق��ام��ة
معر�ض مبنا�سبة احتفال الكلية
مب���رور  60ع��ا ًم��ا على �إن�شائها،
مبينا �أن هذا االجتماع يعد فر�صة
كبرية ومميزة لتبادل اخلربات ونقل

2018/2/5م

�سجل م�ؤ�شر الرقم القيا�سي العام لأ�سعار العقارات يف ال�سعودية
ً
انخفا�ضا  3.2يف املائة مقارنة بالربع الرابع من
للربع الرابع ،2017
عام  ،2016و�أرجع امل�ؤ�شر هذا االنخفا�ض �إىل انخفا�ض القطاعات
الرئي�سة املكونة للم�ؤ�شر املتمثلة يف القطاع ال�سكني بـ  2.2يف املائة
والقطاع التجاري بـ  5.7يف املائة والقطاع الزراعي بـ  0.6يف املائة.
ووفقاً للتقرير الربع �سنوي للهيئة العامة للإح�صاء� ،سجل امل�ؤ�شر
انخفا�ضاً بلغ  0.3يف املائة يف الربع الرابع  ،2017مقارن ًة بالربع
الثالث  ،2017حيث بلغ  84.6يف الربع الرابع  2017مقابل 84.9
يف الربع ال�سابق.

إدارة الجلسة :أ.د /عبدالعزيز بن محمد السويلم
نائب الرئيس لدعم البحث العلمي – مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

التجارب الناجحة لتطوير وحتقيق
ال�سبل الكفيلة ب�ضمان جودة الأداء
واملخرجات بني جامعات اململكة.
و�أ�شار د .الداغري �إىل �أن هذه
اجلهود ت�أتي يف �ضوء ت�شجيع معايل
وزير التعليم الدكتور �أحمد العي�سى
ل��ت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود ب�ي�ن ج��ام��ع��ات
اململكة ا�ست�شعاراً ب�أهميتها يف
النهو�ض باجلوانب العلمية ،عالوة
على �أهمية ذلك يف تعزيز ج�سور
التوا�صل فيما بني اجلامعات لدعم
احل��راك العلمي ال��ذي ت�شهده يف
خمتلف التخ�ص�صات خا�صة يف
جماالت التخ�ص�صات العلمية ،مبا
من �ش�أنه حتقيق الت�شاور والتطوير
ورف���ع م�����س��ت��وى الأداء م��ن خ�لال
تبادل الأفكار والتجارب امل�شرتكة
لتعزيز مفهوم املنظومة التعليمية
الأكادميية.

إدارة الجلسة :د /ناصر بن محمد سرحان
املستشار باملركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
 9:00ص –  9:10ص

د /ناصر بن محمد سرحان
املستشار باملركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

 9:10ص –  9:25ص

أ.د /يوسف بن عبده عسيري
وكيل جامعة امللك سعود للتخطيط والتطوير

 9:25ص –  9:35ص
 9:35ص –  9:50ص
 9:50ص –  10:15ص

أ.د /عبدهللا بن صالح الضويان
وكيل التطوير والجودة – كلية العلوم – جامعة امللك سعود
د /ريما بنت دخيل هللا الحارثي
املشرفة على وحدة التطوير – كلية العلوم واآلداب برابغ – جامعة امللك عبدالعزيز
مناقشة واستراحة

إدارة الجلسة :أ.د /سليمان بن صالح الحميدان
عميد كلية العلوم – جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
أ.د /سليمان بن علي املورعي
 10:15ص –  10:30ص
وكيل عمادة الدراسات العليا للتطوير والجودة – جامعة امللك سعود
أ.د /عبدهللا بن محمد املعيوف
 10:30ص –  10:45ص
وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي – كلية العلوم – جامعة امللك سعود
 10:45ص –  11:00ص مناقشة واستراحة

إدارة األعمال التطبيقية تزف دفعتها األولى لسوق العمل

ح��ذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من خطر ال�شائعات
وتلقيها وبثها وتداولها ،خا�صة التي مت�س امل�صلحة العليا للدين
والوطن� ،أو ت�ضر بتما�سك املجتمع ووحدته� ،أو مت�س والة �أمره وعلماءه
ورجال �أمنه ورموزه .و�أو�ضحت يف هذا ال�صدد �أن التقارير ك�شفت
عن ح�سابات وهمية ب�أعداد كبرية على مواقع التوا�صل االجتماعي،
هدفها بث ال�شائعات و�إذكاء الفنت يف اململكة ،م�شرية �إىل ما تقوم
به قنوات الت�ضليل والفتنة التي �أذكت كثرياً من ال�صراعات الطائفية
واملذهبية ،و�أ�صبحت بوقاً للجماعات الإرهابية.

االتصاالت تحذر

ح����ذرت ه��ي��ئ��ة االت�����ص��االت
وتقنية املعلومات م��ن ر�سائل
االح��ت��ي��ال ال����واردة ع��ن طريق
�أح����د ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ت�ستهدف
ال��ه��وات��ف الذكية للمواطنني،
حم��ذرة من اال�ستجابة لها �أو
�إف�����ش��اء امل��ع��ل��وم��ات والبيانات
اخلا�صة ،وتقدمي االبالغ عنها
عرب الربيد الإلكرتوين . info.cybercrime@moisp.gov.sa

فتح باب الترشيح
لمنصب عميد
كلية المجتمع

ودعت كلية �إدارة الأعمال التطبيقية بجامعة
امللك �سعود  -فرع املزاحمية « -دفعتها الأوىل»
و���س��ط احتفالية ام��ت��زج��ت فيها دم���وع الفرح
واال�شتياق بعد خم�س �سنوات مناجلهد وال�صرب
والكفاح.
�أقيمت هذه االحتفالية امل�صغرة يف كلية �إدارة

�أعلنت اللجنة اال�ست�شارية الختيار عمداء الكليات واملعاهد
وبنا ًء على توجيه معايل مدير اجلامعة عن فتحها باب القبول
للرت�شيح ملن�صب عميد كلية املجتمع ،وال��ذي �ستنتهي فرتة
عمادته ،وذل��ك عن طريق الرابط التايل واملوجود يف موقع
اللجنة الإلكرتوين
https://eservices.ksu.edu.sa/
DeansSelection
ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة �أمني �سر اللجنة الأ�ستاذ جنيب
الغريري ،م�شرياً �إىل �أن اجلامعة ت�سعى �إىل اختيار الأف�ضل

الأعمال بح�ضور امل�شرف على الكلية الدكتور
عبداهلل احلربي الذي وجه تهانيه للطالب وحثهم
يف كلمته على موا�صلة حتقيق �أحالمهم لل�سعي
قدماً يف امل�شاركة يف نه�ضة وطنهم والعمل على
حتقيق ر�ؤيته.
ح�����ض��ر ه���ذا احل��ف��ل ال����ذي �أق���ي���م يف ق��اع��ة

لهذه املنا�صب القيادية .وتود اللجنة تنبيه من يحق لهم الرت�شيح
ح�سب تنظيم �إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات واملعاهد
يف اجلامعة االط�ل�اع على ال�سمات املتوقعة يف املر�شحني
ملن�صب عميد للكليات واملعاهد يف جامعة امللك �سعود و�أنظمة
و�إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات و�إر�سال تر�شيحاتهم
على الرابط امل�شار �إليه �أعاله ،حيث يقفل باب الرت�شيح بنهاية
يوم ال�سبت 1439/6/8هـ املوافق 2018/2/24م.
وتدعو اللجنة وكالء ور�ؤ�ساء الأق�سام وجميع �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الكلية املعلن عنها ،للم�شاركة يف تقييم �أداء عميد

الت�شريفات عدد كبري من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني ،الذين بادلوا املحتفى بهم التهاين
بهذه املنا�سبة اخلالدة يف م�سريتهم التعليمية،
ويف نهاية اللقاء التقط اخلريجون �صوراً تذكارية
مع �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أمام مدخل الكلية.

كليتهم عن طريق من��وذج التقييم اخلا�ص بذلك ،علماً ب�أن
التقييم متاح حتى يوم ال�سبت 1439/6/8هـ.
ويتطلب ال��دخ��ول �إىل ه��ذه ال�صفحة ا�ستخدام الربيد
الإلكرتوين اخلا�ص بنطاق اجلامعة @ ksu.edu.saوكلمة
ال�سر املرتبطة به ،حيث تقت�صر �صالحية التقييم على وكالء
الكلية ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية
املعنية ،كما ت�ؤكد اللجنة للجميع ب�أن البيانات التي يت�ضمنها
هذا التقييم �سيتم التعامل معها مبنتهى ال�سرية ،ولن ت�ستخدم
�إال يف �إجراءات املفا�ضلة بني املر�شحني لعمادة الكلية.

أخبار
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ا�ستقبله د .العمر..

17
3

د�شنه د .ع�سريي..

سفير جمهورية الصين الشعبية يزور افتتاح دورة الشرق األوسط ألمراض
الجامعة
الجهاز الهضمي وكبد األطفال

زار اجلامعة االث��ن�ين املا�ضي،
وفد من ال�سفارة ال�صينية ير�أ�سه
ال�����س��ي��د يل ه����وا ����ش�ي�ن� -سفري
جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى
امل��م��ل��ك��ة ،وال�����س��ي��د يل وينت�شينغ
 امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف يف ال�����س��ف��ارةال�صينية ،وال�سيدة وانغ �شي مدير
ق�سم الإعالم والثقافة يف ال�سفارة
ال�صينية ،وكان يف ا�ستقبال الوفد
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ب����دران ال��ع��م��ر ،ووك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
الدكتور عبداهلل ال�سلمان وامل�شرف

على �إدارة التعاون الدويل والتو�أمة
العلمية العاملية ال��دك��ت��ور مـزيد
الرتكاوي.
تطرقت املحادثات �إىل التعاون
الأكادميي بني جامعة امللك �سعود
واجل��ان��ب ال�صيني يف �ضوء ر�ؤي��ة
اململكة  ،2030وا�ستعر�ض معايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة �أوج�����ه ال��ت��ع��اون
امل�شرتك بني جامعة امللك �سعود
واجل��ام��ع��ات ال�صينية ،وتباحث
اجل��ان��ب��ان ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة زي���ادة
التعاون الأكادميي والبحثي ،ودعم

تدري�س اللغة ال�صينية من �أ�ساتذة
�صينيني متخ�ص�صني ،وكذلك دعم
برامج الطالب املتميزين يف جمال
تعلم اللغة ال�صينية.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن جامعة
امللك �سعود لها عالقات �أكادميية
مم��ي��زة م��ع اجل��ام��ع��ات ال�صينية
وعلى ر�أ�سها جامعة بكني وجامعة
���ش��ن��غ��ه��اي ل��ل��درا���س��ات ال��دول��ي��ة
وجامعة «ت�شينغوا» «»Tsinghua
ال�صينية.

عميد العلوم يستقبل وفدًا من جامعة دبلن
ا���س��ت��ق��ب��ل ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
الدكتور نا�صر ال��داغ��ري االثنني
امل��ا���ض��ي وف����داً م��ن ج��ام��ع��ة دبلن
الأيرلندية.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء وك��ي��ل الكلية
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور حممد املعيوف ،ووكيلها
للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور
عبداهلل ال�ضويان والدكتور �سليمان
العمر وكيل الكلية لل�ش�ؤون الفنية
وامل��ق��ررات اخل��دم��ي��ة ،حيث قدم
عميد الكلية م��وج �زًا ع��ن الكلية
وال�برام��ج ال��ت��ي تطرحها ملراحل
الدرا�سات العليا.
و�أثناء اللقاء مت بحث العالقات

العلمية امل�ستقبلية و�سبل تطويرها،
كما جرى بحث توفري العديد من
املنح الدرا�سية لطلبة الكلية يف
التخ�ص�صات الأكادميية العليا.

ت�أتي هذه الزيارة بهدف بحث
�آل��ي��ات ال��ت��ع��اون العلمي وت��ب��ادل
الربامج الأكادميية امل�شرتكة.

نيابة عن معايل مدير جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ال���دك���ت���ور ب����دران
ال��ع��م��ر اف��ت��ت��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
للتطوير وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��دك��ت��ور
يو�سف ع�سريي وبح�ضور عميد
كلية الطب الدكتور خالد فودة
واملدير التنفيذي للمدينة الطبية
اجلامعية الدكتور عبدالرحمن
امل��ع��م��ر ،ال��ث�لاث��اء امل��ا���ض��ي دورة
ال�������ش���رق الأو�����س����ط ال�����س��اد���س��ة
لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
ل���دى الأط���ف���ال وال��ت��ي ينظمها
ك���ر����س���ي الأم���ي���ر ع����ب����داهلل ب��ن
خالد لأب��ح��اث ح�سا�سية القمح
«�سلياك» بالتعاون مع م�ست�شفى
قريت �أرموند �سرتيت وكلية كنج
بربيطانيا خ�لال يومي الثالثاء
والأربعاء 1439/5/14-13هـ،
امل��واف��ق 2018/1/ 31-/30م
يف القاعة الرئي�سية بكلية الطب
وم�ست�شفى امللك خالد اجلامعي
جامعة امللك �سعود.
وبارك وكيل اجلامعة للتطوير
والتخطيط �إقامة هذه الدورة ملا
تعود به من فائدة لأطباء الأطفال،
مثمناً جهود كر�سي الأمري عبداهلل
بن خالد لأبحاث ح�سا�سية القمح
«�سلياك» يف تنظيم الدورة.
وع�ب�ر امل�����ش��رف ع��ل��ى كر�سي
الأمري عبداهلل بن خالد لأبحاث

ح�����س��ا���س��ي��ة ال��ق��م��ح «���س��ل��ي��اك»
الدكتور �أ�سعد ع�سريي عن �شكره
وتقديره لوكيل اجلامعة للتطوير
والتخطيط ولعميد كلية الطب
وللمدير التنفيذي للمدينة الطبية
اجلماعية للدعم واالهتمام لإقامة
مثل ه��ذه ال����دورات ،كما �أو�ضح
�أن ه��ذه ال���دورة تناق�ش �أمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي والكبد والتغذية
ل��دي الأط��ف��ال ،كمر�ض �سلياك
والقولون التقرحي واال�سرتجاع
املعدي املرئي والإم�ساك املزمن
وح�سا�سية التغذية ونقل الكبد
وتغذية الأطفال وجميع �أمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي العامة و�أمرا�ض
الكبد لدي الأطفال.

ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن ال�����دورة
ت��ط��رق��ت �إىل �أم���را����ض اجل��ه��از
اله�ضمي والكبد ل��دى الأط��ف��ال
كمر�ض ح�سا�سية القمح والتهاب
البنكريا�س ،واال�سرتجاع املعدي
امل���رئ���ي ،وال���ت���ه���اب���ات ال��ق��ول��ون
التقرحي ،وه��دف��ت ال���دورة �إىل
توعية العاملني يف املجال ال�صحي
ب�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
والتغذية لدى الأطفال.
�شارك يف هذه ال��دورة خم�سة
م��ت��ح��دث�ين م���ن خ����ارج امل��م��ل��ك��ة،
واثنان من داخل اململكة ،ور�ؤ�ساء
جل�سات من داخ��ل اململكة ومن
دولة الكويت ال�شقيقة.

471

تغطية
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لـ « »18برناجم ًا �أكادميي ًا

الجامعة توقع اتفاقية البدء في تنفيذ مشاريع االعتماد البرامجي
د .الجبيلي :جامعة الملك سعود مرجعية للجامعات السعودية وحراكها مستمر من جيل آلخر

د .عسيري :لدينا فرص عظيمة ويجب أن تكون أدورانا واضحة لدعم رؤية  2030وتوجهاتها االستراتيجية
تغطية :طه عمر
ت�صوير :بندر احلقاين�-سلطان
العبد ال�سالم
وقعت اجلامعة ممثلة يف وكالة
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر
اتفاقية للبدء يف تنفيذ م�شاريع
االع��ت��م��اد ال�براجم��ي ل��ع��دد «»18
برناجماً �أكادميياً مع املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي بهيئة
تقومي التعليم ،يوم االثنني املوافق
1439/5/12هـ ال�ساعة العا�شرة
���ص��ب��اح��اً ،ب��ق��اع��ة ال��ت�����ش��ري��ف��ات
ب��اجل��ام��ع��ة ،بح�ضور ال��ع��دي��د من
ال��ق��ي��ادات الأك��ادمي��ي��ة باجلامعة،
ووف����د امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ق��ومي
واالعتماد الأكادميي.
وقع االتفاقية نيابة عن معايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف
ع�سريي ،وعن هيئة تقومي التعليم
امل��دي��ر التنفيذي للمركز الوطني
ل��ل��ت��ق��ومي واالع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي
الدكتور �أحمد اجلبيلي.
ترحيب و�شراكة
ب���داي���ة رح����ب وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف
ع�سريي بوفد هيئة تقومي التعليم
برئا�سة الدكتور �أحمد اجلبيلي،
كما رحب بوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة وجميع
احل�ضور من عمداء الكليات املعنية
ووكالئها ور�ؤ�ساء الأق�سام وم�شريف
الربامج الأكادميية ،موجهاً ال�شكر
مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ب����دران ال��ع��م��ر ل��رع��اي��ت��ه ،ودع��م��ه
امل�ستمر جل��ه��ود وك��ال��ة اجلامعة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ،م�����ش��ي��داً
بجهود كليات اجلامعة وحر�صهم
على حتقيق �إجن����ازات تفخر بها
اجلامعة ،ومن ثم الوطن ،كما وجه
ال�شكر لهيئة تقومي التعليم على
هذا التعاون املثمر وامل�ستمر ،الذي
و�صل �إىل حد ال�شراكة احلقيقية
يف حتقيق الإجن���ازات التي تدعم
م�����س�يرة اجل��ام��ع��ة ل��ب��ل��وغ ال��ري��ادة
والتميز .ذاكراً �أن اتفاقية البدء يف
تنفيذ م�شاريع االعتماد الرباجمي

لعدد « »18برناجماً �أكادميياً مع
املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي بهيئة تقومي التعليم ،ت�أتي
يف يوم يزداد فيه التطلع للم�ستقبل،
لتحقيق �إجن���ازات ملمو�سة ت�سهم
يف الرقي مبخرجات جامعة امللك
�سعود «�أوىل اجلامعات ال�سعودية».
�إجنازات متتالية
وذكر الدكتور ع�سريي �أن «العمل
امل�ستمر م��ع هيئة ت��ق��ومي التعليم
يثمر دوماً عن جناح ،ويدعم حر�ص
اجلامعة على اجل��ودة ،ففي العام
اجلامعي 1438/1437هـ احتفت
هيئة ت��ق��ومي التعليم باجلامعات
ال�����س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ح�����ص��ل��ت على
االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي امل�ؤ�س�سي،
واالع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي ال�براجم��ي،
_ وب���ح���م���د اهلل وت���وف���ي���ق���ه -
ت�����ص��درت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية بح�صولها
على �19شهادة اعتماد �أك��ادمي��ي
ب��راجم��ي ،ال���ذي �سبقه ح�صولها
على االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي
ملدة � 7سنوات ،ويف العام اجلامعي
احل��ايل 1439/1438هـ  -بعون
اهلل وتوفيقه  -نوقع اليوم اتفاقية
ب����دء ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع االع��ت��م��اد
ال�ب�راجم���ي ل��ع��دد  18ب��رن��اجم �اً
�أك��ادمي��ي �اً» ،م ��ؤك��داً ثقته �أن العام
ال��ق��ادم �سي�شهد �إجن���ازات جديدة
بخا�صة يف االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي
الوطني.
دعوة مق�صودة
و�أ���ض��اف ال��دك��ت��ور ع�سريي �أن
حر�ص وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير على دع��وة املعنيني من
املن�سوبني واملن�سوبات من عمداء
الكليات ووكالئها ور�ؤ�ساء الأق�سام،
وم�����ش��ريف ال�ب�رام���ج الأك���ادمي���ي���ة
حل�����ض��ور ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ي��أت��ي
انطالقاً من �إميان را�سخ مب�س�ؤولية
اجلميع عن تنفيذ هذه االتفاقية،
و�إن���ن���ا ج��م��ي��ع�اً ���ش��رك��اء ك��ل جن��اح
يتحقق ،وفريق عمل واح��د هدفه
دعم اجلامعة ورفعه الوطن.
تزايد الإجنازات
وذك�����ر ال���دك���ت���ور ع�����س�يري �أن
اجلامعة حققت �إجن��ازات متميزة

يف االعتماد الأكادميي ب�صفة عامة
ومنها ال��وط��ن��ي ،حيث ح�صل 34
برناجماً �أكادميياً يف البكالوريو�س
ع��ل��ى االع��ت��م��اد ال��وط��ن��ي بن�سبة
 ،36,17%وح�����ص��ل ب��رن��اجم��ان
ل��ل��دب��ل��وم ع��ل��ى االع��ت��م��اد الوطني
بن�سبة  ،23%فيما ح�صلت برامج
ال��دب��ل��وم ال��ع��ايل ع��ل��ى االع��ت��م��اد
الوطني بن�سبة بلغت . 100%
ر�ؤية اململكة
�أ�����ض����اف ال���دك���ت���ور ع�����س�يري
�إن ل��دي��ن��ا ف��ر���ص��ة عظيمة يجب
ا���س��ت��ث��م��اره��ا وه���ي ر�ؤي����ة اململكة
 2030وتوجهاتها اال�سرتاتيجية،
وح��ر���ص قائد ه��ذا ال��وط��ن خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ،وويل
ع��ه��ده الأم��ي��ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود على ازدهاره
وت���ق���دم���ه ،ل����ذا ي��ج��ب �أن ت��ك��ون
�أدوران��ا وا�ضحة متاماً ،و�أن تكون
�إجن��ازات��ن��ا داع��م��ة ل��ر�ؤي��ة اململكة
 ،2030وتوجهاتها اال�سرتاتيجية.
مرجعية للجامعات
�أ���ش��اد املدير التنفيذي للمركز
ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ق��ومي واالع���ت���م���اد
الأك���ادمي���ي بهيئة ت��ق��ومي التعليم
الدكتور �أحمد اجلبيلي ،بجامعة
امللك �سعود ممثلة يف معايل مدير

اجلامعة ،ووكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،وعميد عمادة التطوير
واجل���ودة ،وكليات اجلامعة ،وذكر
الدكتور اجلبيلي �أن جامعة امللك
�سعود عريقة يف �إجنازاتها ،وفيما
خرجته من كفاءات لهذا الوطن،
و�أ�ضاف �أن جامعة امللك �سعود هي
مبثابة مرجعية «»benchmark
للجامعات ال�سعودية ،وهو قدرها،
فكل تطوير يتم يف اجلامعة ي�ؤخذ
بعني االعتبار يف جميع اجلامعات
ال�سعودية.
�أجيال متعاقبة
و�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور اجلبيلي �أن
عمليات اجلودة واالعتماد تتطلب
كثرياً من ال�صرب واجللد ،خا�صة
ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر بالتعليم
والبحث العلمي وخدمة املجتمع،
وهي �أمور تتطلب عم ً
ال م�ستمراً،
و�أ���ش��اد الدكتور اجلبيلي باخلطة
امل�ستقبلية التي و�ضعتها جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود يف ���س��ب��ي��ل ح�صول
براجمها على االعتماد الوطني،
حيث ذكر �أن ذلك ي�ضمن ا�ستمرار
احل��راك التطويري بجامعة امللك
���س��ع��ود م��ن ج��ي��ل �إىل �آخ����ر ،وه��و
منوذج تعتمده امل�ؤ�س�سات التعليمية
العريقة يف العامل.
حزمة قرارات
ذك��ر الدكتور اجلبيلي �أن هيئة

ت��ق��ومي ال��ت��ع��ل��ي��م �أ����ص���درت ح��زم��ة
م��ن ال��ق��رارات التي تدعم حر�ص
اجلامعات ال�سعودية على االعتماد
الوطني لرباجمها ،ومن �أبرز هذه
القرارت:
• �إ������ص�����دار م���ع���اي�ي�ر ج���دي���دة
ل�لاع��ت��م��اد امل��ؤ���س�����س��ي ���ش��ارك يف
�صياغتها خرباء دوليني وحمليني
ومم���ث���ل���ي ج���م���ي���ع اجل���ام���ع���ات
ال�سعودية.
• خف�ض ر�سوم االعتماد لدعم
ج��ه��ود اجل��ام��ع��ات ال�سعودية مبا
يدعم ر�ؤية اململكة  ،2030وخطط
التحول الوطني ،حيث يتطلب الأمر
اعتماد جميع الربامج الأكادميية
باجلامعات ال�سعودية �أو �أغلبها؛
بح�سب حجم اجلامعة وعراقتها
وبراجمها.
• مت االرت��ق��اء باحللول التقنية
بالهيئة ،لت�صبح هذه احللول جاهزة
للعمل امل�شرتك مع �أنظمة اجلودة
الإلكرتونية بجامعة امللك �سعود.
وذك�����ر ال���دك���ت���ور اجل��ب��ي��ل��ي �أن
اجل��ام��ع��ة م��ن �أف�����ض��ل اجل��ام��ع��ات
ال�سعودية يف اجل��ودة وتطبيقاتها
و�إدارت��ه��ا واحل��ل��ول التقنية ،و�أك��د
�أنه مبراجعة اجلامعات ال�سعودية
لرباجمها وخططها ف�إنها تتحول
�إىل دعم ر�ؤية اململكة  ،2030ولي�س
ذل��ك فقط ب��ه��دف �شغل م�ساحة

�أكرب خلريجيها يف �سوق العمل ،بل
للم�شاركة يف الر�ؤية الوطنية ،و�أن
دور املركز لي�س التقومي فقط بل
هو تقدمي الدعم وامل�ساعدة جلميع
اجلامعات ال�سعودية قبل عملية
التقومي.
مرتكزات القوة
ذك���ر عميد ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة
ال��دك��ت��ور ���ص��ال��ح ال��ق�����س��وم��ي �أن
اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي مت�ضي بخطوات
واثقة م�ستعينة باهلل ومتوكلة عليه
ث��م ع��ل��ى ك����وادر وط��ن��ي��ة خمل�صة
ت�سعى ج��اه��دة ال���س��ت��م��رار قطار
احل���راك ال��ت��ط��وي��ري فيها لي�صل
ب�إذن اهلل للريادة والتميز يف 2030
وفق ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية املتوافقة
م��ع ر�ؤي���ة اململكة  2030بقيادة
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود.
خطة طموحة
و�أ�ضاف الدكتور الق�سومي �أن
اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير وذراعها عمادة
التطوير واجلودة تعمل على تنفيذ
خطة طموحة لدعم ح�صول جميع
الربامج الأكادميية على االعتماد
الأكادميي الوطني ،وذك��ر �أن هذه
اخلطة و�ضعت على مرتكزات قوية
عديدة� ،أبرزها دعم معايل مدير
اجلامعة ،وكفاءة القيادات الب�شرية
بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
ومتيز فرق العمل بكليات اجلامعة
بقيادة ع��م��داء الكليات ووكالئها
ور�ؤ���س��اء الأق�سام ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س.
وق��د و���ض��ع��ت ه��ذه اخل��ط��ة يف
ح�سبانها �أن ال��ن��ج��اح م�����ش��ارك��ة،
وثمرة تعاون متميز بني اجلامعة
ممثلة يف وكالة اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر وه��ي��ئ��ة ت��ق��ومي التعليم
ممثلة يف امل��رك��ز الوطني للتقومي
واالع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي ب��ق��ي��ادة
ال��دك��ت��ور �أح��م��د اجل��ب��ي��ل��ي امل��دي��ر
التنفيذي للمركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي.
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د .النمي :شراكتنا قوية وملتزمون بدعم اعتماد البرامج األكاديمية بالجامعة
�إجنازات الأم�س واليوم
وذك���ر ال��دك��ت��ور الق�سومي �أن��ه
بالأم�س القريب احتفت اجلامعة
ب��ت��ج��دي��د االع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي
امل�ؤ�س�سي ملدة � 7سنوات ،وبعدها
ب���أي��ام قليلة ت�سلم م��ع��ايل مدير
اجل���ام���ع���ة �����ش����ه����ادات ال�ب�رام���ج
احلا�صلة على االعتماد الأكادميي
من هيئة التقومي يف حفل �شهده
ال��ع��دي��د م���ن م�����دراء اجل��ام��ع��ات
ال�سعودية ،و�ضح فيه بجالء متيز
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وح�صولها
على �شهادات اعتماد �أكرب عدد من
الربامج ،وملا ال �إنها جامعة امللك
�سعود� ،أعرق اجلامعات ال�سعودية.
و�أ�ضاف« :اليوم نزرع �سوياً بتوقيع
اتفاقية ال��ب��دء يف تنفيذ م�شاريع
االع��ت��م��اد ال�ب�راجم���ي ل��ع��دد 18
ب��رن��اجم �اً �أك��ادمي��ي��اً؛ لنح�صد يف
القريب العاجل -ب�إذن اهلل تعاىل-
ثمار اعتماد هذه الربامج لت�سهم
خمرجاتها يف االرت��ق��اء ب��ق��درات
خريجي اجلامعة».
تزايد الأدوار
و�أ���ش��ار ال��دك��ت��ور الق�سومي �إىل
�أن وت�يرة �إجن���ازات وكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير تتزايد ب�شكل
ك���ب�ي�ر ،ه����ذه الإجن��������ازات م���ا زاد
م��ن تطلعات اجل��ام��ع��ة نحو وكالة
التخطيط والتطوير ،وقدرتها على
قيادة عمليات التخطيط والتطوير
يف اجلامعة ،ومن �شواهد ذلك تزايد
عدد الوحدات التابعة لوكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير وف��ق الهيكل
التنظيمي اجلديد للجامعة ،لت�ضم
 8وحدات مت�ضي جميعها  -بقيادة
حكيمة -يف ات�ساق وتناغم لتحقق
ال��ع��دي��د م��ن الإجن������ازات ال��داع��م��ة
للحراك التطويري للجامعة.
حوكمة ووحدة �أكادميية
و�أ�شارت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات الدكتورة �إينا�س العي�سى
�إىل �أن ه��ن��اك ع��م��ل��ي��ات حوكمة
�أكادميية ،ووحدة �أكادميية حقيقية
بني جميع كليات و�أق�سام اجلامعة،
مو�ضحة �أن جميع ف��رق االعتماد
الأكادميي باجلامعة ت�ضم من�سوبي
وم��ن�����س��وب��ات ال�ب�رام���ج املختلفة،
م�ؤكدة �أن هناك كثرياً من العمليات
تتم خا�صة يف الق�سم الن�سائي
ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات،
لتميزهم مبتابعة �أدق التفا�صيل
مما يخدم العمل ويزيد من جودته.
اهتمام الدولة
وذكرت الدكتورة �إينا�س العي�سى
�أن اجلامعة حققت مكا�سب عديدة
يف �سعيها لتنفيذ ر�ؤي����ة اململكة
 ،2030و�أن ال��دول��ة حري�صة كل
احلر�ص على تنامي الدور الن�سائي
يف عمليات التطوير لبناء الوطن،
وق��د �أن�����ش ��أت اجل��ام��ع��ة «امل��ر���ص��د
الوطني مل�شاركة املر�أة يف التنمية»،

د .إيناس :عمليات الحوكمة والجودة األكاديمية تؤكد دور المنسوبين في الحراك التطويري

د .القسومي :خطة طموحة لالعتماد األكاديمي وكوادرنا حريصة على بلوغ التميز
والذي يحظى مب�شاركة العديد من
املتطوعات الالتي يقمن بعمليات
الر�صد وجمع البيانات واملعلومات.
و�أ����ض���اف���ت ال���دك���ت���ورة �إي��ن��ا���س
العي�سى« :علينا دور كبري وامل�س�ؤولية
تزايدت خا�صة بعد ا�ستحداث وكالة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات �ضمن
الهيكل التنظيمي للجامعة ،ومنذ
ذل��ك وال��وك��ال��ة تعمل على حتقيق
تطلعات اجلامعة ،ومن ثم الدولة»،
و�أك���دت ال��دك��ت��ورة �إينا�س العي�سى
�أن��ه ال يوجد بعد الآن عذر لتدين
م�شاركة امل��ر�أة يف التنمية باململكة
العربية ال�سعودية خا�صة بعد هذا
االهتمام الكبري من ال��دول��ة ،وهو
ما و�ضح يف ر�ؤي��ة اململكة ،2030
واعتبارها �أحد �أهم الأولويات.
�شراكة والتزام
وج���ه وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور
حممد النمي ال�شكر لوكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير وهيئة تقومي
التعليم ممثلة يف امل��رك��ز الوطني
ل��ل��ت��ق��ومي واالع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي،
وعمادة التطوير واجل��ودة ،مو�ضحاً
�أن ه��ن��اك �شراكة ق��وي��ة م��ع وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير ،هذه

ال�شراكة جعلت هناك تقاطعات كثرية
وحمطات عمل م�شرتكة ،و�أ�شار �إىل
�أن العديد من الربامج الأكادميية
باجلامعة قد ح�صلت على االعتماد،
وجاري تهيئة بقية الربامج ،و�أكد �أن
ذلك ارتبط ب�شروط ونظم الهيئة مما
تطلب �إعادة ترتيب البيت الداخلي
باجلامعة قبل التقدم لالعتماد،
وذكر �أن الوكالة ملتزمة بدعم اعتماد
الربامج الأكادميية باجلامعة ودليل
ذلك �أنه يف «جلنة اخلطط والنظام
الدرا�سي» بالوكالة ال تناق�ش �أية
برامج ما مل تت�أكد اللجنة م�سبقاً مع
توافقها ومعايري هيئة تقومي التعليم،
وتوجهات وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،و�أ�شاد د.النمي بالتعاون
مع هيئة تقومي التعليم م�ؤكداً على
ال��ث��م��ار الإي��ج��اب��ي��ة ال��ع��دي��دة لهذا
التعاون.
كليات اجلامعة
فيما ع�بر العديد م��ن ممثلي
ال��ك��ل��ي��ات املعنية ب��االت��ف��اق��ي��ة عن
�سعادتهم لتوقيع اجلامعة ممثلة يف
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
لهذه االتفاقية املهمة ،وذك��روا �أن
هذه االتفاقية من �ش�أنها �أن ت�سرع
من وترية العمل ،وتزيد من جودة

الربامج الأكادميية بجامعة امللك
�سعود املعروف عنها اجلودة ومتيز
خريجيها حملياً ودولياً.
كما �أ�شاد احل�ضور بحر�ص وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير على
دع��وت��ه��م لتوقيع ه���ذه االتفاقية
امل��ب��ارك��ة ،فيما �أك���د ال��ع��دي��د من
عمداء الكليات امل�شاركة �أن جهود
اجلامعة م�ستمرة ،وتتزايد يو ًما
ب��ع��د ي���وم ل��دع��م ط�ل�اب اجلامعة
وزيادة كفاءتهم للمناف�سة يف �سوق
العمل ،كما �أك��د امل�شاركون على
الأث��ر الإيجابي لهذا االتفاقية يف
دع��م التوجهات الوطنية للدولة
و�أث���ر ذل��ك على متكني الكفاءات
ال�سعودية للعب دور �أك�بر مب�شر
بكل خري ،ودعم ال�سمعة امل�ؤ�س�سية
للجامعة وت�صنيفاتها العاملية.
ح�ضور كبري
ح�ضر ح��ف��ل ت��وق��ي��ع االتفاقية
ع��دد كبري م��ن ق��ي��ادات اجلامعة
م��ن املن�سوبني واملن�سوبات ،وهم
د .حممد النمي وك��ي��ل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة،
الدكتور م�ساعد اخلليف م�ساعد
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير،
عميد عمادة القبول والت�سجيل،

عمداء كليات العمارة والتخطيط،
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،العلوم
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ،ال�����س��ي��اح��ة
والآث����ار ،ط��ب الأ���س��ن��ان ،الآداب،
اللغات والرتجمة ،ووكالء التطوير
واجلودة يف هذه الكليات وم�شريف
الربامج الأكادميية.
وم��ن املدينة الطبية للجامعات
ح�ضرت وكيلة اجل��ام��ع��ة ل�ش�ؤون
الطالبات الدكتورة �إينا�س العي�سى،
م�ست�شارة وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،م�ست�شارة وكيلة اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالبات ،عميدة عمادة
�أق�سام العلوم الإن�سانية ،عميدة
عمادة �أق�سام العلوم والدرا�سات
ال��ط��ب��ي��ة ،وك���ي�ل�ات ك��ل��ي��ات طب
الأ����س���ن���ان ،ال��ل��غ��ات وال�ترج��م��ة،
الآداب ،احلقوق والعلوم ال�سيا�سية،
وال��ع��ل��وم الطبية التطبيقية ،كما
ح�ضر وفد املركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي برئا�سة املدير
التنفيذي للمركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي الدكتور �أحمد
اجلبيلي ،امل�ست�شار وامل�شرف العام
على الدرا�سات والبحوث الدكتور
ماجد احلربي ،امل�ست�شار وامل�شرف
على تقنية املعلومات الدكتور نا�صر

ط�يران ،امل�ست�شار وامل�شرف على
وح���دة ���ض��م��ان اجل����ودة الداخلية
الدكتور حممد اخل�يري ،امل�شرف
العام على مكتب املدير التنفيذي
الأ���س��ت��اذ �أح��م��د الع�سريي ،مدير
االت�������ص���االت وال���ع�ل�اق���ات ال��ع��ام��ة
والإع�لام الأ�ستاذ �أمني الع�سريي،
والأ���س��ت��اذ فهد امل��ط��ريف ،وحممد
الدو�سري من الإعالم باملركز.
وم��ن ع��م��ادة التطوير واجل���ودة
ح�������ض���ر وف�����د ب���رئ���ا����س���ة ع��م��ي��د
التطوير واجل���ودة الدكتور �صالح
الق�سومي ،ووكالء العمادة الدكتور
م�سفر ال�سلويل ،الدكتور عبداهلل
احل��ي��دري ،م�شرف وح��دة اجل��ودة
واالع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي ال��دك��ت��ور
�أح��م��د ع��ك��اوي ،وح���دة العالقات
العامة والإعالم ،مدير �إدارة عمادة
التطوير واجل���ودة ،ومكتب عميد
التطوير واجلودة.
ك��م��ا مت ال��ب��ث ع�ب�ر ال�شبكة
ل��ل��م��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات
حيث ح�ضر العديد من ع�ضوات
هيئة التدري�س ،من�سوبات املدينة
اجلامعية للطالبات ،بح�ضور وكيلة
عمادة التطوير واجل��ودة الدكتورة
مها عمري.
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بمدينة الطالبات..

تقييم األداء الوظيفي بعلوم الوصول الشامل يطلع د .النمي على خطة دعم ذوي اإلعاقة

الحاسب والمعلومات

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب
وامل��ع��ل��وم��ات م���ؤخ��را ور���ش��ة عمل
«تقييم الأداء ال��وظ��ي��ف��ي» ل�شرح
ال�لائ��ح��ة اجل��دي��دة لتقييم الأداء
الوظيفي لأع�ضاء هيئة التدري�س
ومن يف حكمهم ،وكذلك املوظفني
لبدء العمل ب�إجراءات التقييم للعام
املن�صرم 1438/1437هـ.
قدمت الور�شة وكيلة كلية علوم
احلا�سب واملعلومات الدكتورة ح�صة
ال�سالمة ،حيث عر�ضت الالئحة
و�آلية �صياغة الأهداف واجلدارات
لأع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س ،وذل��ك
ل��و���ض��ع م��ي��ث��اق �أداء منا�سب لكل
فئة قبل البدء يف العمل بالتقييم،
وم���ع ب���دء ال��ع��م��ل ب��و���ض��ع امل��واِث��ي��ق
ق�سمت الور�شة �إىل ثالث جل�سات
ن��ق��ا���ش م��ن��ف��ردة ل��ك��ل ف��ئ��ة ،حيث
�أدارت جل�سة امليثاق لأع�ضاء هيئة
التدري�س الدكتورة ح�صة ال�سالمة
وكيلة الكلية ،و�أدارت جل�سة امليثاق
للمعيدات واملحا�ضرات املتفرغات
الدكتورة عبري احلميميدي ،وجل�سة
امل��ي��ث��اق للمعيدات وامل��ح��ا���ض��رات

املتفرغات جزئيا ال��دك��ت��ورة ن��ورة
الطوير�ش.
انتهت اجلل�سات الثالث مبقرتح
ميثاق �أداء منا�سب للفئات الثالث
للبدء بالعمل بها بح�سب توجيهات
اجل��ام��ع��ة ،ع��ل��ى �أن ي��ت��م مراجعة
امليثاق للأعوام القادمة مبا يخدم
العمليتني التعليمية والتطويرية
بالكلية.
كما �أقيمت ور�شة عمل منف�صلة
قدمتها الأ���س��ت��اذة غ���ادة ال�سيف
مديرة الإدارة بالكلية للكادر الإداري
ل�����ش��رح ال�لائ��ح��ة و�آل���ي���ة �صياغة
الأه����داف لتتنا�سب م��ع الوظيفة
الإدارية والتكاليف.
جدير بالذكر �أن الكلية ب�شطر
الطالبات اعتزمت طلب التقييم
الذاتي من كل ع�ضو هيئة تدري�س
ل��ه��ذا ال��ع��ام ب��ح��ي��ث تف�صل فيها
الإجنازات قبل اعتمادها من املدير
املبا�شر واملقيم ،وبا�ستطالع الآراء
تبني فاعليتها ،حيث تتطلع الكلية
لتطويرها يف الأعوام القادمة.

�أك���د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي� ،أن جامعة
امل��ل��ك �سعود �ستظل ت��دع��م ب��ق��وة امل�شرعات
النوعية املتميزة لتطبيقات الو�صول ال�شامل
لدعم الطالب والطالبات من ذوي الإعاقة
باجلامعة.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ا���س��ت��ق��ب��ال د.ال���ن���م���ي،
للمديرالتنفيذي لربنامج الو�صول ال�شامل
ومن�سوبيه مبكتبه ،حيث ق��ام الدكتور نا�صر
ال��ع��ج��م��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي وف��ري��ق العمل
با�ستعرا�ض م��ا مت �إجن����ازه م��ن امل�شروعات
احلالية وت�أهيلها لذوي االحتياجات اخلا�صة.
وك��ان �آخ��ر تلك امل�شروعات �إع��ادة ت�أهيل
ك��ل��ي��ات ال�ترب��ي��ة ،الآداب ،احل��ق��وق وال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية ،البهو الرئي�سي وامل�سار اخلارجي
لربط كليات اجلامعة ب�سكن الطالب.
وخ�ل�ال االج��ت��م��اع� ،أ���ش��ار وك��ي��ل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة �إىل �ضرورة
التخطيط املبكر للم�شروعات امل�ستقبلية

للو�صول ال�شامل باجلامعة لتحقيق ر�ؤية وكالة
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة فى
تقدمي خدمات مميزة للطالب والطالبات ذوي
الإع��اق��ة ،كما وج��ه د.النمي ب�ضرورة تعاون

الربنامج ب�شكل فعال م��ع اجل��ه��ات املختلفة
باجلامعة لن�شر مفهوم الو�صول لإفادة طالب
ومن�سوبي اجلامعة من ذوي الإعاقة ب�أف�ضل
اخلدمات.

الجهني يرعى ختام أنشطة العلوم األساسية

رع����ى ع��م��ي��د ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�شرتكة ال��دك��ت��ور ن��ام��ي اجلهني

فعاليات احلفل اخلتامي لأن�شطة
ق�سم العلوم الأ�سا�سية بالف�صل
الدرا�سي الأول 1439/1438هـ
وبح�ضور وك�لاء العمادة ور�ؤ�ساء
الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س
بالق�سم.
ب����د�أ احل��ف��ل ب��ك��ل��م��ة ترحيبية
ل��ل��دك��ت��ور م�ضحي ال��ع��ن��زي مدير
م�شروع ق�سم العلوم الأ�سا�سية،
�شكر فيها العميد على رعايته
للحفل ورح���ب فيها باحل�ضور،
كما ت��ط��رق �إىل ع��ر���ض ملنجزات
الق�سم خ�لال الف�صل الدرا�سي
الأول ،ب��ع��د ذل���ك �أل���ق���ى رئي�س
جلنة التدريب والتطوير بالق�سم
د .ع��م��رو عبدالعاطي كلمة عن

�أهم الفعاليات والربامج التدريبية
اخلا�صة بالتنمية املهنية ملن�سوبي
الق�سم ،ثم �ألقى د .ه�شام عبدالغفار
م��ن�����س��ق ب��رن��ام��ج رع���اي���ة ال��ط�لاب
املوهوبني واملتفوقني بالق�سم نبذة
خمت�صرة ع��ن �أن�����ش��ط��ة ال�برن��ام��ج
و�أهميته للطالب ،بعده �ألقى رئي�س
الق�سم د  .نا�صر الرتكي كلمة عرب
فيها عن امتنانه ملجهودات من�سوبي
الق�سم مع الطالب وم��دى �أهمية
وت��ف��اع��ل ال��ط�لاب م��ع ال�����س��اع��ات
امل��ك��ت��ب��ي��ة مب���رك���ز م�������ص���ادر تعلم
الريا�ضيات.
ويف كلمته �أع��رب عميد ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة د.نامي اجلهني عن
�شكره وتقديره ملن�سوبي ق�سم العلوم

الأ�سا�سية وامل�ستوى الرفيع الذي
و�صل �إليه الق�سم بكادره املميز.
ويف نهاية احلفل مت ت�سليم �شهادة
���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��داهلل
ال�شيحة لتنفيذ ال���دورة التدريبية
لربنامج امل��ق��ررات الق�صرية حتت
ع��ن��ـ��ـ��وان «م��ق��دم��ة يف الإح�����ص��اء
واالحتماالت» ،كما مت ت�سليم درع
خا�ص للجمعية ال�سعودية للعلوم
الريا�ضية «ج�سر» على جهودها
املميزة يف دع��م برنامج امل��ق��ررات
الق�صرية ول�شراكتها اال�سرتاتيجية
م��ع ق�سم العلوم الأ���س��ا���س��ي��ة .ويف
نهاية اللقاء مت دعوة جميع احل�ضور
ل�صورة جماعية مع راع��ي احلفل
و�ضيوفه الكرام.

كتب� :سامل الدو�سري
ب��ال��ت��ع��اون ب�ين وزارة ال�����ش ��ؤون
الإ���س�لام��ي��ة وال���دع���وة والإر����ش���اد
باململكة العربية ال�سعودية ،و�أ�ساتذة
م��ن جامعة امللك �سعود وجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
�أطلقت مدينة امل��ل��ك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية بالريا�ض« ،معجم
م�صطلحات العلوم ال�شرعية»،
وه�����و ع���م���ل ع��ل��م��ي ك��ب�ير
ومتفرد يف نوعه وخطوة
رائدة يف جماله.
وان�����ط��ل��اق�����اً م�����ن �أن
امل�صطلح اليوم قد ي�صبح
غدًا �ضرورة علمية ح�ضارية
ال ميكن جتاهلها ،ومواكبة
ه���ذا ال��ت��ط��ور ي��ف��ر���ض على
علماء الأمة النهو�ض والعناية
بامل�صطلحات لت�ستوعب هذه
امل�ستجدات.
وع���ن���ي امل��ع��ج��م ب��ت��ع��ري��ف
م�صطلحات العلوم ال�شرعية
يف �سبعة علوم �شرعية ،هي:
«ال���ق���ر�آن وع��ل��وم��ه ،احل��دي��ث
وعلومه ،العقيدة ،الفقه� ،أ�صول
الفقه ،الثقافة وال��دع��وة والرتبية

وال�سلوك».
ا�ستمر العمل يف املعجم ما يزيد
عن� 30شهراً متوا�صلة ،و�شارك يف
�إع��داده نخبة من العلماء املربزين،
برئا�سة الباحث الرئي�س الدكتور
�إب��راه��ي��م الري�س� ،أ�ستاذ احلديث
وعلومه بجامعة امللك �سعود ،و�ضم
ال����ف����ري����ق

العلمي � 11أ�ستاذاً يف علوم ال�شريعة
الإ�سالمية واللغة العربية ،فمن
جامعة امللك �سعود �شارك الدكتور
ف��ت��ح ال��دي��ن ال��ب��ي��ان��وين ،ال��دك��ت��ور
ح�سن �أب���و غ���دة ،ال��دك��ت��ور �أحمد
العقيل ،ال��دك��ت��ور �سهل العتيبي،
ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر �أوه����اب وال��دك��ت��ور
مربوك رم�ضان ،ومت حترير املعجم
و�صياغته من فريق متخ�ص�ص
يف اللغة والل�سانيات مع الباحث
امل�شارك يف امل�شروع د .مربوك
بهي الدين رم�ضان ،من كر�سي
الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز
للدرا�سات الإ�سالمية املعا�صرة
بجامعة امللك �سعود.
وج��اء املعجم يف �إ�صدارين
متميزين� ،أولهما املعجم ال�شامل
ل��ك��ل ال��ع��ل��وم ال�����ش��رع��ي��ة يف 4
جملدات من احلجم املتو�سط،
ووق��ع يف � 2200صفحة ،و�ضم
 11229م�صطلحاً ���ش��رع� ًي��ا،
ك��م��ا ج���اءت امل��ع��اج��م املنف�صلة
لكل علم م��ن ال��ع��ل��وم ال�شرعية
ال�سبعة يف �سبعة جم��ل��دات ،يف
� 2332صفحة ،و���ض��م 11903
م�صطلحات �شرعية.

تدشين أكبر معجم في مصطلحات العلوم الشرعية
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جامعات
عربية
ً
أفريقيا
جامعة القاهرة األولى

�أق��ام��ت كلية الهند�سة وبرعاية
�شركة بي �أيه �إي �سي�ستمز للتطوير
وال��ت��دري��ب « »BAEي��وم الأرب��ع��اء
 23ربيع الآخ���ر 1439هـ املوافق
 10يناير 2018م معر�ضاً وحف ً
ال
تكرميياً برعاية عميد الكلية الدكتور
ول��ي��د زاه��ـ��د ،والرئي�س التنفيذي
لل�شركة الدكتور عبداللطيف �آل
ال�شيخ.
وبهذه املنا�سبة �أكد العميد على

�أه��م��ي��ة م�����ش��روع ال��ت��خ��رج يف كلية
ربا �إياه التحدي الأول
الهند�سة ،معت ً
احلقيقي ال��ذي ي�صب يف م�صلحة
الطالب والوطن على حد �سواء.
وم��ن جهته �أع���رب ال��دك��ت��ور �آل
ال�شيخ الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ب���ي �أي����ه �إي �سي�ستمز للتطوير
والتدريب « »BAEعن �سعادته بهذه
امل�شاريع وبالطالب ،م�شددًا على
حر�صه ال�شديد ودعمه الكامل لها

وال�ستمرار الكلية يف خدمة املجتمع
بالعلم وامل��ع��رف��ة والبحث العلمي
املتميز.
ومت خ�لال احلفل توزيع جوائز
و�شهادات تفوق للطالب والأ�ساتذة
امل�شرفني على م�شاريع التخرج
املتميزة للف�صل ال��درا���س��ي الأول
للعام اجلامعي 1439-1438هـ
م���ن �أق�������س���ام ال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة
«هـند�سة مدنية وهـند�سة م�ساحة»،

الكهربائية ،امليكانيكية ،ال�صناعية
والبرتول والغاز الطبيعي ،بالإ�ضافة
�إىل تكرمي طالب امل�شاريع امل�شرتكة
بني �أق�سام الكلية وم�شروع واحد
م�شرتك مع كلية العمارة والتخطيط
ب��اجل��ام��ع��ة ،ك��م��ا مت �أي�����ض �اً تكرمي
الأ�ستاذ �آل ال�شيخ و�شركة بي �أيه
�إي �سي�ستمز للتطوير والتدريب
« »BAEعلى دعمهم املتوا�صل لهذه
امل�شاريع واالحتفالية.

�سلمت ع��م��ادة ���ش ��ؤون القبول
وال��ت�����س��ج��ي��ل اخل���ري���ج�ي�ن وث��ائ��ق
ال��ت��خ��رج وم�����ش��ارك��ت��ه��م ال��ف��رح��ة
وال�������س���رور ،وذل���ك بتهيئة مبنى
العمادة اللتقاط ال�صور التذكارية
يف بهو املبنى.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ه��ن ��أ عميد
�����ش�����ؤون ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل
الدكتور با�سل ال�سدحان خريجي
وخ��ري��ج��ات اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ه��ذا
ا لإجناز ،وي�س�أل اهلل لهم التوفيق

وال�����س��داد يف ح��ي��ات��ه��م العملية
واالجتماعية.
جت���در الإ����ش���ارة �إىل �أن ع��دد
خريجي الف�صل الدرا�سي الأول
للعام اجلامعي 1439/1438هـ
من الطالب والطالبات بلغ 4046
خريجاً يف جميع الدرجات العلمية
على خمتلف التخ�ص�صات.

«القبول والتسجيل» تسلم الخريجين وثائق التخرج

وفد جامعة المجمعة يزور كرسي العمودي ألبحاث التوحد
كتبت :عذاري العتيبي  -م�شاعل
الوا�صل
زار م����ؤخ���راً وف���د م���ن جامعة
امل��ج��م��ع��ة ك��ر���س��ي ال�����ش��ي��خ حممد
ال��ع��م��ودي لأب��ح��اث ال��ت��وح��د بكلية
الطب ،ممث ً
ال بعميد البحث العلمي
الدكتور ثامر احلربي ووكيل عمادة
البحث العلمي الدكتور �سعيد بانوا�س
والدكتور حافظ بلمربوك م�ست�شار
عمادة البحث العلمي بجامعة امللك
�سعود .ا�ستمع الوفد ل�شرح تف�صيلي
ع��ن جتربة الكر�سي منذ الن�ش�أة
وحتى الوقت احلايل مع ا�ستعرا�ض
�أبرز الإجنازات املختلفة ،كما اطلع
الوفد على معامل ت�شخي�ص مر�ضى
ال��ت��وح��د ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال�برام��ج
التقنية احل��دي��ث��ة امل�ستخدمة يف
عالج امل�صابني بالتوحد.
وقد حتدثت املهند�سة نهى يحيى
الأمني امل�س�ؤولة عن غرفة ال�ضغط
بالأك�سجني عن العالج بالأوك�سجني
كعالج طبي للأمرا�ض امل�ستع�صية

واملزمنة ،حيث �أ�شارت �إىل الفكرة
العلمية �أنه عندما ي�صل الأك�سجني
بكمية كافية يف الأج���زاء امل�صابة
باجل�سم يعمل على تو�سيع الأوعية
الدموية الدقيقة فيها ،وبذلك ي�صل
الأك�سجني �إىل اخل�لاي��ا امل�صابة
ويعيد حيويتها مرة �أخرى.
وذكرت الأخ�صائية �أميمة ن�صيف
م�س�ؤولة برنامج التكامل ال�سمعي
�أن التكامل ال�سمعي �أح���د �أن���واع
العالج املقدم لأطفال التوحد من

قبل املركز وهو عبارة عن برنامج
يحوي نغمات مو�سيقية مقننة عامل ًيا
مثبتة على جهاز الكمبيوتر يتلقاها
الطفل عرب ال�سماعات املخ�ص�صة
ل��ذل��ك ت�ساهم يف حتفيز منطقة
املعرفة والإدراك يف الدماغ ،مما
ي�ؤدي �إىل حت�سن يف �سلوك الطفل
وم�ساعدته على الكالم ،وذكرت �أن
ت�شخي�ص احل��االت يتم عن طريق
تطبيق املقايي�س النف�سية وحتديد
درجة التوحد.

ختام ملتقى تطوير األلعاب بعلوم الحاسب والمعلومات

اختتم م���ؤخ��راً امللتقى العاملي
لتطوير الألعاب بتنظيم «جيكون»
ومركز القيادة وال�سيطرة للدرا�سات
املتقدمة وبالتعاون مع كلية علوم
احلا�سب واملعلومات باجلامعة و
�أقيم على م��دى ثالثة �أي���ام ،حيث
جتاوز عدد امل�سجلني �أكرث من ٢٥٠
م�شاركاً للجن�سني .وقد احت�ضنت
كلية ع��ل��وم احل��ا���س��ب واملعلومات
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ب�شطريها
امل�شاركني مبرجعياتهم املختلفة
لتمكينهم م��ن امل�����ش��ارك��ة .وميثل

امللتقى �أك�بر حدث عاملي ل�صناعة
الألعاب حيث يقام يف �أكرث من ١٠٠
دولة يف نف�س الفرتة الزمنية وميكن
اعتباره م�سابقة متخ�ص�صة ب�صناعة
وتطوير الألعاب والتي يجتمع فيها
جمموعة كبرية من املت�سابقني ما
بني مربجمني وم�صممني و�أ�صحاب
مهارات متميزة للعمل على تطوير
و�إن����ت����اج الأل����ع����اب وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
التفاعلية .ويف كل ن�سخة من امللتقى
ي��ت��م الإع��ل��ان ع��ن م��و���ض��وع معني
تتمحور جميع الألعاب املطورة حوله

حيث عنوان هذا العام هو «التنقل»
«� ،»Transmissionإذ يهدف
امللتقى لأن تكون املوا�ضيع املطروحة
عامة لتعطي امل�شاركني م�ساحة حرة
يف التفكري واالبتكار وتطوير �ألعاب
�إبداعية ملو�ضوع العام.
يذكر �أن الفعالية �ضمن مبادرات
مركز القيادة وال�سيطرة للدرا�سات
املتقدمة يف دع��م املجتمع التقني
املحلي وت�شجيع تبني التقنيات
اجلديدة يف ع��امل �أنظمة املحاكاة
وتقنيات الواقع االفرتا�ضي.

احتلت جامعة القاهرة
املرتبة الأوىل �أفريقياً
واملرتبة  764عامل ًيا يف
ت�صنيف �أ���ص��دره موقع
«ران���ك���ي���ن���ج وي����ب �أوف
يونيفري�ستي» املخت�ص
بتقييم وت�صنيف م�ستوى
اجل��ام��ع��ات يف ال��ع��امل،
وق��د هيمنت اجلامعات
امل�صرية على امل�ؤ�س�سات التعليمية ل�شمال �أفريقيا ،حيث ت�صدرت جامعة
القاهرة املركز الأول على منطقة �شمال �أفريقيا و 764عامل ًيا ،وجاءت
جامعة الإ�سكندرية ثان ًيا يف املرتبة  1204عامل ًيا ،ثم جامعة املن�صورة،
وعني �شم�س ،وتليها �أ�سيوط ،ثم بنها ،وبعدها الزقازيق ،ويف املنطقة
العربية بح�سب الرتتيب ،جاءت ثالث جامعات �سعودية يف ال�صدارة،
وهي جامعة امللك �سعود ،ثم جامعة امللك عبدالعزيز ،فجامعة امللك
عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا.

مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وجامعة أفريقيا العالمية
وقعت وزارة التعليم ال�سعودية م�ؤخراً مذكرة تفاهم مع جامعة �أفريقيا
العاملية يف ال�سودان ،وقعها من اجلانب ال�سعودي نائب وزير التعليم
الدكتور عبدالرحمن العا�صمي ومن جانب جامعة �أفريقيا مديرها
الدكتور كمال حممد عبيد ،وتن�ص االتفاقية على التعاون يف جمال
البحث العلمي ،وتبادل امل�ؤلفات والكتب ،والتعاون يف جمال الأن�شطة
الطالبية وبرامج التبادل الطالبي ،والتعاون يف جمال رعاية املوهوبني،
وتوفري املنح الدرا�سية للطلبة املتميزين من جامعة �أفريقيا العاملية
للدرا�سة يف اجلامعات ال�سعودية ،ونوه نائب وزير التعليم ب�أدوار اجلامعة
يف ن�شر العلوم الإ�سالمية يف العامل و�أفريقيا على وجه اخل�صو�ص،
م�ؤكدًا ا�ستمرار اململكة العربية ال�سعودية يف دعم اجلامعة.

836

جامعات سعودية

العدد  - 1294الأحد  18جمادى الأول 1439هـ املوافق  4فرباير 2018م

ت�سعى لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

«زراعة وأغذية» الملك فيصل تصدر  7منتجات
تسويقية

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��زراع��ي��ة
والأغذية بجامعة امللك في�صل فعالية
«يوم البحث العلمي املفتوح» ،و�أعلن
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ال��دك��ت��ور حم��م��د ال�صيخان
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة� ،إم��ك��ان��ي��ة حت��وي��ل 7

منتجات حيوانية ،ودواجن ،و�أ�سماك،
و�إن��ت��اج نخيل ،وفاكهة ،وتربة ،ومياه
�إىل ت�صنيعات خمتلفة ع��ن طريق
ق�سم هند�سة الت�صنيع �أو ق�سم علوم
الأغ��ذي��ة ،م ��ؤك��داً �أن التكامل ال��ذي
تتميز به الكلية والربامج املتاحة فيها

ب���د�أت ع��م��ادة ال��درا���س��ات العليا
بجامعة امللك خالد فتح باب القبول
ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات ال��راغ��ب�ين
يف االل��ت��ح��اق ب�برام��ج املاج�ستري
والدكتوراه للعام اجلامعي القادم
1440/1439ه�������������ـ ،ع�ب�ر م��وق��ع
اجلامعة الإلكرتوين.
وب�َّي� عميد ال��درا���س��ات العليا
نَّّ
باجلامعة الدكتور �أحمد �آل فائع،
�أن القبول متاح للطالب والطالبات
الراغبني يف االلتحاق بالدرا�سات

العليا يف اجلامعة يف �أكرث من 30
برناجماً للماج�ستري وال��دك��ت��وراه،
منها عدد من الربامج امل�ستحدثة
التي متت املوافقة عليها واعتمادها
لهذا العام.
و�أ���ض��اف �أن جامعة امللك خالد
تتيح القبول يف �أكرث من  20برناجماً
للماج�ستري ،ت�شمل برامج املاج�ستري
يف كلية ال�شريعة و�أ���ص��ول الدين،
وبرامج املاج�ستري يف كلية الرتبية،
وبرامج املاج�ستري يف كلية العلوم

من �ش�أنه �أن ي�سهم يف حتويل ما حتويه
هذه الأبحاث �إىل منتج ملمو�س ،يتم
ت�سويقه وو���ض��ع��ه يف ���ص��ورة «منتج
م�سوق» قابل للت�سويق والت�صدير.
الأمن الغذائي
و�أ���ض��اف ال�صيخان ،خ�لال كلمته
�أم��ام مدير اجلامعة الدكتور حممد
ال��ع��وه��ل��ي يف ف��ع��ال��ي��ة «ي����وم البحث
العلمي املفتوح» مبقر الكلية يف املدينة
اجلامعية� ،أن الكلية مع نظريتها كلية
الطب البيطري متثالن ج��زءاً مهماً
جداً مع مثيالتهما يف منظومة الأمن
الغذائي على م�ستوى العامل ،كما تعد
الكلية من �أهم م�صادر الأمن الغذائي
يف اململكة ،ومن هنا جاءت فكرة �إبراز
دور الأبحاث العلمية النوعية يف الكلية
لت�صب يف هذا املجال الأ�سا�س الذي
هو الأمن الغذائي ،والعمل على حتويل
ه��ذه الأب��ح��اث �إىل م�شاريع واع��دة
ت��خ��دم ال��وط��ن وامل���واط���ن م��ن توفري
ال��غ��ذاء وحت�سني النوعية واجل���ودة
وتقدمي املنتج يف �أف�ضل �صورة ،ناهيك
عن تقدمي منتجات جديدة.

�إ�سهامات اقت�صادية
من جانبه ثمن مدير جامعة امللك
في�صل الدكتور حممد العوهلي يف
كلمته للكلية تخ�صي�ص ه��ذا اليوم
للتعريف ب�أن�شطة البحث العلمي بني
جنباتها ،مما يج�سد االهتمام البالغ
ال��ذي يوليه القائمون عليها يف هذا
املجال ،ومب��ا يعزز متيز كلية العلوم
الزراعية والأغذية على م�ستوى اململكة
ورمب���ا على م�ستوى اخلليج قاطبة
ب��إرث��ه��ا البحثي وامل��ع��ريف واخل�ب�رات
املرتاكمة يف النتاج البحثي وب��راءات
االخ��ت�راع ،مم��ا يحتم علينا جميعا
يف �إدارة اجلامعة ووك��ال��ة اجلامعة
ل��ل��درا���س��ات العليا وال��ب��ح��ث العلمي
و�إدارة الكلية ومن�سوبيها للبحث عن
الأف�ضل دو ًم��ا وال�سعي �إىل املعرفة
وال��ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��دام ،م�����ش��دداً على
�ضرورة املطلب النوعي لهذا الإنتاج
البحثي وما ي��ؤول �إليه على امل�ستوى
العاملي وما تقدمه هذه البحوث من
�إ�سهامات معرفية واقت�صادية يف هذا
القطاع باململكة.

جامعة الملك خالد تفتح القبول ببرامج الدراسات العليا
الإن�سانية ،وب��رام��ج املاج�ستري يف
كلية العلوم ،وبرناجمي املاج�ستري
يف كلية اللغات والرتجمة ،بالإ�ضافة
�إىل ب��رام��ج امل��اج�����س��ت�ير يف كلية
العلوم الإداري����ة وامل��ال��ي��ة ،كما �أن
القبول متاح للطالب والطالبات
يف ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه يف ث�لاث من
كليات اجلامعة ،وهي كلية ال�شريعة
و�أ�صول الدين ،وكلية الرتبية ،وكلية
العلوم الإن�سانية .و�أو�ضح �أن عمادة
ال��درا���س��ات العليا بجامعة امللك

خالد تعمل على التن�سيق مع كليات
اجلامعة ال�ستحداث عدد من برامج
ال��درا���س��ات العليا النوعية ،والتي
تلبي حاجة املجتمع العلمي و�سوق
العمل وتت�سق مع ما تتطلبه املرحلة
املقبلة ،م�شرياً �إىل �أن هذه املرحلة
الأوىل م���ن ال��ق��ب��ول ه���ي خا�صة
بالربامج الأكادميية� ،أم��ا الربامج
املدفوعة الر�سوم ف�سيتم الإع�لان
ع��ن القبول فيها خ�لال ال�شهرين
القادمني.

 25ميدالية وجائزة لجامعة المؤسس في معرض دولي
ح�صد طالب وطالبات جامعة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز  6ميداليات
م��ت��ن��وع��ة ،و 19ج���ائ���زة ع��امل��ي��ة
خا�صة يف معر�ض «�سي�ؤل الدويل
ل�لاخ�تراع��ات  »SIIF 2017يف
مدينة �سي�ؤل بكوريا اجلنوبية،
ال���ذي نظمته اجلمعية الكورية
لت�شجيع االخ�ت�راع���ات ،و�شهد
ً
عر�ضا لـ  633اخرتاعاً من 30
دولة حول العامل.
وهن�أ معايل مدير جامعة امللك
عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن
ال��ي��وب��ي ،ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
احل��ا���ص��ل�ين ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ات
واجل����وائ����ز يف م��ع��ر���ض ���س��ي ��ؤل
ال��دويل لالخرتاعات ،م�ؤكداً �أن
هذا الإجناز الوطني والفريد من
نوعه ثمرة جهود متوا�صلة من
اجلميع ودليل على التطور العلمي

أم القرى:
النظام ال يمنع
ترشح أقارب
المسؤولين

والبحثي واالبتكاري بجامعة امللك
عبدالعزيز.
وح�����ص��ل طلبة اجل��ام��ع��ة على
 19جائزة خا�صة من اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات امل��ان��ح��ة ،فيما نال
ابتكار الطالبة ريف �آل من�صور من
كلية الهند�سة «ح�سا�س النعا�س
ل��ل�����س��ائ��ق�ين» ج��ائ��زت�ين ،وح�صل
ابتكار الطالبة ت��اال ال��روم��ي من
كلية الهند�سة «الأولوية يف املرور»
على �أربع جوائز ،فيما حقق ابتكار
الطالبة حنني ميم�ش م��ن كلية
الهند�سة «الطباخ الآيل املاهر»
جائزتني ،و ُم��ن��ح ابتكار الطالب
علي الغامدي من كلية الهند�سة
«حامل ال�سكاكني الآمن» جائزتني،
فما ح�صل ابتكار الطالبة جناة
العتيبي من كلية احلا�سبات وتقنية
املعلومات «لعبة الواقع االفرتا�ضي
نفى املتحدث الر�سمي جلامعة
�أم القرى الدكتور يا�سر القحطاين،
وج���ود �أي حم��اب��اة �أو وا���س��ط��ة يف
تعيينات الأكادمييني يف اجلامعة،
م����ؤك���داً �أن ال��ع��م��ل��ي��ة ت��ت��م ب�شكل
مو�ضوعي وحيادي.
وقال د .القحطاين« :لي�س هناك
يف النظام م��ا مينع تر�شح �أق��ارب
امل�����س��ؤول�ين للوظائف الأك��ادمي��ي��ة،
وج���ام���ع���ة �أم ال���ق���رى ت��ن��ط��ل��ق يف
�آل���ي���ات ال��ت��ع��ي�ين وت��ع��ي�ين �أع�����ض��اء
هيئة ال��ت��دري�����س ع��ل��ى م��ا ورد يف

آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

المهارات قبل الشهادات
ي�شهد العامل تغريات كبرية واجتاهات جديدة بد�أت تظهر يف �سوق
العمل مع الألفية اجلديدة وثورة التكنولوجيا واالت�صال ،وبد�أت ت�ؤثر
على جوانب احلياة العملية واملهنية ،ومن املحتمل �أن ت�ؤثر على �أ�سلوب
العي�ش وفر�ص العمل يف امل�ستقبل القريب ،وعلى ال�شباب الطامح يف
خو�ض حياة مهنية قريباً �أن ي�ضعها الطالب يف االعتبار وي�أخذها يف
احل�سبان.
من املتوقع يف ظل التط ّور التكنولوجي� ،أن ي�ستخدم �أكرث من ن�صف
�سكان العامل �شبكة الإنرتنت بحلول عام  ،2021وبحلول عام ،2030
�ستزداد ن�سبة انتــــ�شار الإنرتنت بني �سكان اخللـــــــيج من � % 85إىل
 ،% 95وبحلول عام  ،2020من املتوقع �أن ميتلك  % 54من �سكان
ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا هاتفاً حمموالً.
ويف ظل تط ّور الذكاء اال�صطناعي والت�شغيل الآيل ،يتوقع �أن يزداد
االعتماد على الآالت مقابل العن�صر الب�شري ،وقد ب��د�أ هذا الأمر
يحدث منذ عقود ،وقريباً لن حتتاج ال�سيارة التي يديرها الإن�سان
مل�شغل ب�شري ،خا�صة مع ظهور ال�سيارات ذاتية التحكم ونظام الذكاء
اال�صطناعي الذي بد�أ �صانعو ال�سيارات مثل ت�سال ومر�سيد�س بنز
با�ستخدامه.
�إن ا�ستبدال العن�صر الب�شري موجود يف جميع قطاعات العمل
تقريباً ،من امل�صانع حتى قطاعات املحاماة والطب ،حيث بد�أنا نلحظ
ا�ستبدال العن�صر الب�شري بنظام الذكاء اال�صطناعي للقيام باملهام
الروتينية اململة ،تارك ًة عملية تطوير الأنظمة و�إج��راء التح�سينات
للعن�صر الب�شري.
ويف خ�ضم هذه التطورات املثرية يطرح ال�س�ؤال التايل :ما �أف�ضل
الوظائف وامل��ه��ارات املطلوبة يف �سوق العمل وهل ميكن �أن ت�ستمر
الوظائف على حالها للع�شر �سنوات القادمة؟
للإجابة عن ذلك ،قام �أكرب موقع للوظائف يف ال�شرق الأو�سط «بيت.
كوم» ب�إجراء ا�ستبيان حول قطاعات العمل املختلفة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،والتع ّرف على �أقل املهارات توافراً يف الوقت
احلايل ،واكت�شاف ما �إن كان يوجد فع ً
ال فجوة بني املهارات املطلوبة
واملتوافرة يف املنطقة.
و�أ�شارت نتائج اال�ستبيان �إىل نق�ص كبري يف املهارات التي تتطلب
القدرة على التوا�صل مع الآخرين ،وبرزت مهارات �إجادة اللغة الإجنليزية
و�إدارة الوقت �إىل جانب الذكاء الب�شري والعاطفي ك�أكرث املهارات
�أهمية ،وهذا يدل على �أنه بالرغم من احتمال �سيطرة الروبوتات على
القطاعات بعد حوايل عقدين� ،سيبقى العن�صر الب�شري القادر على
التوا�صل بفعالية ،يلعب دوراً مهماً يف �سوق العمل.
وبح�سب امل�شاركني يف اال�ستبيان ،ب��رزت امل��ه��ارات التالية ك�أكرث
و�أف�ضل املهارات طلباً يف �سوق العمل للمنا�صب املبتدئة على الأقل:
�إج��ادة و�إت��ق��ان اللغة الإجنليزية ،العمل �ضمن فريق� ،إدارة الوقت،
ومهارات التوا�صل ،وميكن اكت�ساب هذه املهارات ب�سهولة من خالل
التطوير الذاتي والت�سجيل يف دورات �إلكرتونية �أو تقليدية.
�أما بالن�سبة للمهارات التقنية والعملية ،فيمكن تعلّمها يف اجلامعة،
وهي تقع يف املرتبة ال�ساد�سة بعد املهارات العامة �أو ال�شخ�صية ،وميكن
اكت�سابها يف �أي وقت ،وكل ذلك ي�ؤكد على �أهمية التط ّور ال�شخ�صي
والتدريب على �أداء الوظيفة ،وعدم االكتفاء بالتعلم النظري.
makinzyadel@ksu.edu.sa

رام لتنمية ذك���اء ال��ط��ف��ل» على
جائزتني ،وح�صد ابتكار الطالبة
وع��د ال��ق��رين م��ن كلية الهند�سة
«التحكم باملوقد» جائزتني.
وتقلد طالب وطالبات اجلامعة
 6ميداليات مقدمة من اجلمعية
الكورية لت�شجيع االخرتاعات على
النحو ال��ت��ايل :ميداليات ف�ضية
الالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي
اجلامعات ال�سعوديني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س وم��ن يف حكمهم».
و�أو�ضح قائ ً
ال« :كبداية يتم الإعالن
عن الوظائف عرب املوقع واحل�ساب
الر�سمي للجامعة يف تويرت ،وكذلك
عرب ال�صحف املحلية ،بعد ذلك يتم
ا�ستقبال طلبات الرت�شح من �سائر
املتقدمني على هذه الوظائف املعلن
عنها ،ولي�س هناك تفريق بني متقدم
و�آخ����ر ،اجل��م��ي��ع ي��ت��اح ل��ه الرت�شح
وامل�سابقة على ه��ذه ال��وظ��ائ��ف»،

للطالبتني جن��اة نايف العتيبي،
وع��د �سعد ال��ق��رين ،وميداليات
برونزية لكل م��ن الطالبة حنني
ع��م��ر م��ي��م�����ش ،ال��ط��ال��ب��ة ري��ف
حممد �آل من�صور ،الطالب علي
خالد الغامدي ،والطالب ماهر
عبدالرحمن اجلهني.
م�ضيفاً �أن «من تنطبق عليه ال�شروط
ينتقل �إىل اخلطوات واملراحل التالية
يف م�س�ألة الإجراءات».
و�شدد املتحدث الر�سمي جلامعة
�أم القرى الدكتور يا�سر القحطاين
على مبد�أ النزاهة قائ ً
ال�« :أنا عملت
�سنة كاملة يف اللجنة الدائمة لت�أهيل
املعيدين واملحا�ضرين ،مل يتم فر�ض
ا�سم من الأ�سماء يوماً من الأي��ام
على اللجنة ،ومل تتم حم��اب��اة �أي
ا�سم ،بالعك�س كنا ندر�س كل حالة
ب�شكل تف�صيلي».

مشروع سكني لطالبات جامعة جازان

تعتزم جامعة جازان طرح م�شروع �سكن للطالبات قريباً ،كما �أ�شار
لذلك مديرها د .مرعي القحطاين يف اللقاء املفتوح له مع طالبات كليات
املجمع الأكادميي عرب الدائرة ال�صوتية ،م�ؤكداً خالل اللقاء �أن اجلامعة
ت�سعى لتوفري نقل لبع�ض الطالبات من مقراتهن �إىل كلياتهن.

إعادة هيكلة  4كليات بجامعة الطائف

�أعلنت جامعة الطائف �إعادة هيكلة عدد من كلياتها يف مقرها الرئي�س
وفروعها يف املحافظات ،و�شملت املوافقة �إعادة هيكلة كلية الت�صاميم
والفنون التطبيقية ،والكلية اجلامعية برتبة ،والكلية اجلامعية برنية،
والكلية اجلامعية باخلرمة.

جامعة نورة تطلب مدربات قيادة سيارات

�أعلنت جامعة الأم�يرة نورة عرب ح�سابها الر�سمي مبوقع التوا�صل
االجتماعي «ت��وي�تر» عن حاجتها مل��درب��ات على القيادة ،ممن ميلكن
الرخ�ص ،وو�ضعت عددًا من �شروط التقدمي �أبرزها �أال يقل عدد �سنوات
اخلربة يف القيادة عن � 3سنوات ،و�أن تكون حا�صلة على الثانوية العامة
فما فوق ،والعمر بني  25و� 40سنة ،وحا�صلة على رخ�صة قيادة �سارية
املفعول ،والئقة �صح ًيا ،و�أال يكون قد �صدر بحقها �أي حكم ق�ضائي ،مع
اجتياز املقابلة ال�شخ�صية ،والأف�ضلية للمواطنات ،ومن لديهن لغة �أخرى،
واحلا�صالت على �شهادة مدرب معتمد .علماً ب�أن �أن التقدمي �سيكون عن
طريق �إر�سال البيانات على الرابط الإلكرتوينAD@pnu.edu.sa :

العدد  - 1294الأحد  18جمادى الأول 1439هـ املوافق  4فرباير 2018م

يف ختام م�ؤمتر «حماية ال�شباب من الأفكار واجلماعات املنحرفة»

التعليم العالي
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«امللك �سعود» حافظت على �صدارتها حملي ًا و�إقليمي ًا

العيسى يشيد بدور الجامعات في  12جامعة سعودية تتقدم في
نشر الفكر الصحيح ومحاربة التطرف تصنيف «ويبومتريكس »2018

�أثنى معايل ﻭﺯير التعليم الدكتوﺭ
�أحمد العي�سى ،على دور اجلامعات
ال�سعودية يف ن�شر الفكر ال�صحيح
بني �شباب الوطن وحماربة التطرف
والأف���ك���ار امل��ن��ح��رف��ة واجل��م��اع��ات
والأحزاب املتطرفة ،مبيناً �أﻥ ميدﺍﻥ
التعليم ﻭا�سع وكبري ،ويهمنا يف هذﻩ
املرحلة الرتكيز على الربامج التي
ت�ساهم يف وقاية ال�شباﺏ ﻭالتوعية
من اجلماعاﺕ التي ال تريد لبالﺩنا
اخلري.
جاء ذلك يف ختام م�ؤمتر «واجب
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية و�أث��ره��ا يف
حماية ال�شباب من خطر اجلماعات
والأح��������زاب واالن����ح����راف» ال���ذي
نظمته جامعة الإم����ام حممد بن
�سعود الإ�سالمية مببنى امل�ؤمترات
باملدينة اجلامعية ،برعاية خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز-حفظه اهلل.-
م��ن ج��ان��ب��ه ع�بر م��دي��ر جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
ع�ضو هيئة كبار العلماء الدكتور
�سليمان �أبا اخليل عن �شكره خلادم
احل��رم�ين ال�شريفني وويل عهده

الأم�ين على الرعاية الكرمية التي
ت�أتي ام��ت��دادًا للدعم الكبري والال
حمدود الذي تلقاه اجلامعة خا�صة،
واجلامعات ال�سعودية ب�شكل عام،
والذي ميثل دعماً كبرياً لبذل مزيد
من اجلهد والعطاء يف �سبيل �إجناح
هذا امل�ؤمتر وغ�يره من الفعاليات
العلمية والثقافية.
ويف ختام جل�سات امل�ؤمتر تو�صل
امل�شاركون �إىل « »23تو�صية ،تالها
وكيل اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
رئي�س اللجنة العلمية للم�ؤمتر،
الدكتور عبدالعزيز الهليل ،وكان
من �أبرزها :رفع برقية �شكر خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود �-أي��ده اهلل-
على موافقته على �إق��ام��ة امل�ؤمتر
ورع��اي��ت��ه ل���ه ،ول�����ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع؛
لدعمهما هذا امل�ؤمتر العلمي الذي
ي�ؤكد الأ���ص��ول وال��ث��واب��ت ،ويحمي
�أف��راد املجتمع من دع��وى املبطلني
من اجلماعات والأحزاب املنحرفة.

و�أ�شاد امل�شاركون مبا تنتجه هذه
البالد الطاهرة منذ توحيدها على
ي��د امل��وح��د امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
عبدالرحمن �آل �سعود -رحمه اهلل-
وعهد �أبنائه الربرة ،و�صوالً �إىل هذا
العهد الزاهر ،من نهج اعتمدت فيه
تطبيق الكتاب وال�سنة على فهم
�سلف الأمة يف �أحكام ال�شرع ،حتى
أمنوذجا يحتذى به.
�أ�صبحت �
ً
و�أك��د امل�شاركون �ضرورة حت ّ ُمل
امل�س�ؤولية من جميع فئات املجتمع
و�شرائحه ك��ب��ا ًرا و���ص��غ��ا ًرا ،ذك��و ًرا
و�إن��ا ًث��ا ،وب�صفة خا�صة القائمون
ع��ل��ى التعليم ،وذل���ك يف امل��راح��ل
الت�أ�سي�سية �أو يف اجلامعات ومراحل
التعليم العليا ،وذل��ك بالتح�صني
الوقائي والعالجي �ضد االنحرافات
ال��ف��ك��ري��ة ،واجل��م��اع��ات املنحرفة
وامل��ب��ادئ ال�����ض��ال��ة ،وال��ت��ح��ذي��ر من
كل من يريد زرع الفرقة وال�شقاق
والفتنة .ودعا الباحثون �إىل �ضرورة
العمل على جتاوز التنظري والت�أ�صيل
�إىل برامج علمية عملية م�ؤثرة يف
توعية ال�شباب ال�سعودي ،وحمايتهم
من اجلماعات والأح��زاب والأفكار
املنحرفة ،وذل��ك من خ�لال �إقامة
م�سابقات علمية واب��ت��ك��ار برامج
�إلكرتونية ،و�إن�شاء �صفحات م�ؤثرة
على �شبكات التوا�صل االجتماعي،
و�صناعة برامج توعوية وتثقيفية
لل�شباب ال�سعودي .ويو�صي الباحثون
بتلخي�ص �أفكار وم�ضامني الأبحاث
امل��ق��دم��ة ل��ل��م ��ؤمت��ر ،و���ص��ي��اغ��ت��ه��ا
كحقيبة تدريبية ،يتم اعتمادها يف
دورات تدريبية موجهة للجامعات
ال�سعودية ،واجلهات املخت�صة يف
هذا املجال.

برئا�سة معايل وزير التعليم وع�ضوية �أ�صحاب املعايل وال�سعادة

تشكيل لجنة إشرافية على مركز
الوعي الفكري

�أ����ص���در م��ع��ايل وزي���ر التعليم
د� .أح���م���د ب���ن حم��م��د العي�سى
ال���ي���وم ق�����راراً بت�شكيل جمل�س
�إ����ش���رايف مل��رك��ز ال��وع��ي الفكري
ال���ذي ا�ستحدثته وزارة التعليم
م�ؤخراً بنا ًء على تو�صيات اللجنة
امل�شكلة لدرا�سة التوعية الفكرية
مب�ؤ�س�سات التعليم العام والعايل،
وح��اج��ة ال�����وزارة لتنظيم العمل
الفكري داخلها ،ورفع فاعليته يف
م�ؤ�س�ساتها التعليمية.
وجاء يف القرار �أن يكون املجل�س
الإ�شرايف برئا�سة معاليه وع�ضوية
م��ع��ايل ن��ائ��ب وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م د.
عبدالرحمن العا�صمي ،ومعايل
م��دي��ر جامعة الإم����ام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ع�ضو هيئة كبار
العلماء �أ .د� .سليمان �أباخليل،
ومعايل مدير جامعة الق�صيم د.
عبدالرحمن ال��داود ،ووكيل وزارة
التعليم للبنني د .نياف اجلابري،
ووكيل التعليم للبنات د .هيا العواد،
ووكيل ال�ش�ؤون املدر�سية د .حممد
ال��ه��ران ،ووكيل البعثات د .جا�سر
احلرب�ش ،والأم�ي�ن ال��ع��ام لإدارات
التعليم د .را�شد الغيا�ض ،وامل�شرف

ك�����ش��ف �آخ����ر ت�صنيف ع��امل��ي
للجامعات «يناير  »2018تقدم
 12جامعة �سعودية ع��دة مراكز
عن ت�صنيف العام املا�ضي «يناير
 ،»2017ووف���ق م��ا �أع��ل��ن��ه موقع
«ويبومرتيك�س» webometrics.
info/en/aw/Saudi
الإ�سباين ال�شهري فقد حافظت
جامعة امللك �سعود على �صدارة
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية والعربية
رغ��م انخفا�ض م�ستواها عاملياً
باحتاللها املركز  424بعدما كانت
يف املركز  383العام املا�ضي.
�أم��ا جامعة امللك عبدالعزيز
فقد حافظت على املركز الثاين
�سعودياً وع��رب��ي�اً وق��ف��زت عاملياً
لتحتل املركز  510بعدما كانت يف
املركز  540العام املا�ضي ،وكذلك
حافظت جامعة امل��ل��ك عبداهلل
للعلوم والتقنية «ك��او���س��ت» على

مركزها الثالث �سعودياً وعربياً
وقفزت عاملياً �إىل املركز ،590
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ال��ع��ام امل��ا���ض��ي يف
املركز  ،684وكذلك قفزت جامعة
امللك فهد للبرتول وامل��ع��ادن �إىل
املركز  852عاملياً بعدما كانت
يف امل��رك��ز  877ال��ع��ام املا�ضي،
وح��اف��ظ��ت على م��رك��زه��ا ال��راب��ع
�سعودياً وال�ساد�س عربياً.
وع� ّو���ض��ت جامعة امللك خالد
تراجعها العام املا�ضي واحتلت
هذا العام املركز  ،1892بعدما
ك��ان��ت يف امل��رك��ز  2251ال��ع��ام
امل��ا���ض��ي ،وت��ق��دم��ت ع��رب��ي �اً من
املركز � 37إىل املركز  ،23وكذلك
جامعة امللك في�صل تقدمت �إىل
املركز  2137عاملياً بعدما كانت
يف امل��رك��ز  2153ال��ع��ام املا�ضي
وبقيت على حالها يف املركز 31
ع��رب��ي�اً ،وارت��ق��ت جامعة جن��ران

�إىل املركز  2299بعدما كانت يف
املركز  2308العام املا�ضي لكنها
تراجعت عربياً �إىل امل��رك��ز 42
بعدما كانت يف املركز .40
وت���ق���دم���ت ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف
�إىل امل��رك��ز  2307بعدما كانت
يف امل��رك��ز  2490ال��ع��ام املا�ضي
واحتلت املركز  44عربياً بعدما
ك��ان��ت يف امل���رك���ز  ،48وك��ذل��ك
جامعة طيبة احتلت املركز 2314
بعدما كانت يف املركز  2319العام
املا�ضي وتراجعت عربياً من املركز
� 41إىل امل��رك��ز  ،46و���ص��ع��دت
جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
للعلوم ال�صحية من املركز 2643
العام املا�ضي �إىل املركز 2477
العام احلايل رغم تراجعها عربياً
من املركز � 55إىل املركز .59

 ٪16من أفضل علماء العالم من
جامعة سعودية

ال��ع��ام على م��رك��ز ال��وع��ي الفكري
د .م��رزوق الروي�س ع�ضواً و�أميناً
للمجل�س.
ون�ص ال��ق��رار �أن يتوىل املجل�س
مهام الإ�شراف على اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات التي �سي�سري عليها
املركز ،واعتماد لوائحه الداخلية

املنظمة ومناق�شة التقارير الدورية
للمركز واملوافقة على عقد اللقاءات
وامل�ؤمترات والندوات حملياً ودولياً
والتي لها ارتباط مبهام املركز .كما
منح القرار تفوي�ض املجل�س بع�ضاً
من �صالحياته للم�شرف العام على
مركز الوعي الفكري.

�أعلن مدير جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية
«كاو�ست» اختيار  8من بني �أف�ضل  50عاملاً دولياَ
خالل العامني املا�ضيني من جامعة كاو�ست� ،أي بن�سبة
 16باملئة� ،إ�ضافة �إىل �أن اجلامعة حتت�ضن  80جن�سية
م��ن الطلبة م�ضيفاً �أن  60باملئة م��ن الطلبة غري
ال�سعوديني ي�ستقرون يف اململكة بعد تخرجهم.
وق���ال م��دي��ر «ك��او���س��ت» املكلف املهند�س نظمي
الن�صر� ،إن اجلامعة عملت على برنامج الإثراء ال�شتوي
قبل افتتاح اجلامعة بعام ون�صف ،وال�برن��ام��ج من
�أه��م الربامج التي مت الرتكيز عليها ،وج��رى تو�سيع
قاعدته ليجذب �أكرب عدد من املواطنني يف اململكة من
الأكادمييني وطالب املدار�س واجلامعات.
و�أ�ضاف «الن�صر» خالل امل�ؤمتر ال�صحفي امل�صاحب
لفعاليات برنامج الإثراء ال�شتوي ال�سنوي املقام بجامعة
امللك عبداهلل� ،أن��ه يف العام املا�ضي قدمت الدعوة
�إىل � 400سعودي من كل اجلامعات ،وهذا العام مت
ا�ستقطاب  ،850معترباً ذلك قفزة كبرية للربنامج.

وب���د�أت «ك��او���س��ت» ب��ث فعاليات برنامج الإث���راء
ال�شتوي ال�سنوي م�ؤخراً عرب قنواتها على الإنرتنت
لإثراء اجلمهور من اململكة ،ومتكينه من متابعة �أن�شطة
ال�برن��ام��ج وم�شاهدة حم��ا���ض��رات �أب���رز ق��ادة الفكر
ال�سعوديني والدوليني ،وامل�شاركة الفعلية يف املقابالت
وحلقات النقا�ش ،عرب �صفحة اجلامعة على موقع
في�سبوك وقناة يوتيوب وح�ساب اجلامعة يف تويرت.

36
10
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«قبعات التفكير» أفضل طريقة للتعلم البناء والتفكير

�أطلق رائد التفكري الإبداعي «�إدوارد دي بونو»
م�صطلح «قبعات التفكري ال�ست» على الطريقة
التي طورها بنف�سه يف هذا املجال ،وهي قبعات
وهمية يزعم �أنّ ال�شخ�ص ي�ضعها �أو يلب�سها خالل
عملية التفكري ،حيث �إنّ كل منط للتفكري يقابله
نوع معني ولون حمدد من القبعات ،و�إدوارد دي
بونو طبيب نف�سي مالطي ،ا�ستطاع �أن يجمع بني
درا�ساته للمخ الب�شري وبني �أبحاثه يف جمال
التفكري ليطور طريقة جتمع بني االثنني.
 القبعة البي�ضاء :تفكري حيادييعترب ه��ذا ال��ن��وع م��ن التفكري �أك�ثر الأن���واع
مو�ضوعية وب�ساطة ،ويعتمد وا�ضع هذه القبعة
على الإح�����ص��ائ��ي��ات والأرق�����ام ،وي��ط��رح �أ�سئل ًة
وا�ضح ًة ويبحث عن �إجابات مبا�شرة مو�ضوعية،
ال مييل للنقد �أو امل�شاعر ،وغال ًبا ما يتم ارتداء
هذه القبعة يف بداية عملية التفكري ،فالفكرة
تكون يف بدايتها ب�سيط ًة ومبنية ن�سب ًّيا على

فكر خارج
الصندوق
�إنّ الرتتيب الذي و�ضعت به القبعات ال�ست
لي�س عبط ًّيا ،بل �إنّ التفكري الإبداعي ال�سليم
ي�ستلزم و�ضع وتغيري القبعات ح�سب هذا
الرتتيب املو�ضوع ق�صد الو�صول �إىل �أف�ضل
�إنتاجية ،فالفكرة غال ًبا ما تكون ب�سيط ًة يف
طرحها وم�صادرها «القبعة البي�ضاء» ،لكنها
���س��رع��ان م��ا ينتج ح��ول��ه��ا ع��واط��ف وح��د���س
باعتبار �أن الإن�سان �صعب احلياد «القبعة
احلمراء» ،ينتقل بعدها �إىل مرحلة التحليل
بح ًثا عن �إيجابياتها و�سلبياتها ،نقاط قوتها
و�ضعفها ،اخل��وف م��ن حتقيقها واالن��دف��اع
لفعلها «القبعتان ال�سوداء وال�صفراء»� ،إىل �أن
ت�صل �إىل البحث عن التميز والإبداع «القبعة

حقائق مو�ضوعية ومعطيات واقعية.
 القبعة احلمراء :تفكري عاطفيتعتمد ه��ذه القبعة على كل ما هو عاطفي
وم�����ش��اع��ري ،ف��وا���ض��ع ال��ق��ب��ع��ة ال ي��ب��ح��ث عن
معلومات مو�ضوعية ب��ق��در م��ا يعطي �أهمية
حلد�سه وم�شاعره ،فمواقفه تت�سم بر�أي �شخ�صي
خ�صو�صا و�إن كان حد�سه مل يخنه يف مواقف
ً
�سابقة ،وبتبني ه��ذا امل��وق��ف ،ت�صبح العاطفة
خلفية امل ُ ِ ّ
فكر املتينة التي يقبل بها �أو يرف�ض �آراء
الآخرين بدل االعتماد على العقل واملنطق.
 القبعة ال�سوداء :تفكري �سلبيحتمل هذه القبعة كل �أنواع التفكري النقدي
املت�شائم ال�����س��وداوي ،وي��رك��ز ما�ضعها على
عقبات النجاح ون�سب الف�شل ،ومهما ات�ضح
�أ ّنه منطقي فهو يف احلقيقة يعتمد يف حتليله
على كيميائية اخلوف وعدم الر�ضا والرتدد،
وهذا النوع من التفكري يف حال متت ال�سيطرة

التسلسل المنطقي لنظرية القبعات الست
اخل�����ض��راء» ،فتت�شكل بذلك النظرة العامة
وال�شاملة حول املو�ضوع �أو الفكرة «القبعة
الزرقاء».
�أف�ضل �إنتاجية
�إنّ التعرف على القبعات ال�ست ي�سهم
ب�شكل �أ�سا�سي يف تنظيم الفكر ب�شكل ي�ضمن
�أكرب قدر من حتقيق الإنتاجية والفعالية .كما
ي�سهم يف تدفق الأفكار ب�شكل مت�سل�سل ي�سهل
خ�صو�صا بالن�سبة
تذكرها وع��دم ن�سيانها
ً
للمواد الدرا�سية الأدبية ،من ناحية �أخرى،
ميكن ا�ستخدام هذه القبعات خالل املذاكرة
اجل��م��اع��ي��ة ،ف��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ق��ب��ع��ات التي
ي�ضعها الآخ��رون خالل النقا�ش �أو املراجعة
ي�ساعد يف اختيار القبعة الأن�سب لو�ضعها
متا�ش ًيا مع ذلك من �أجل تفادي ال�صدامات،
ف�إن كان زميلُك ،مثلاً  ،مت�شائ ًما من االمتحان
وال يرى أ�ملاً يف فهم الدر�س ،فحاول ارتداء

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

ع��ل��ي��ه ب��ح��ي��ث ي��ك��ون م ��ؤق � ًت��ا ،ف ��إ ّن��ه
�سيمثل جزء احليطة واحلذر الذي
يجب �أخذه بعني االعتبار يف العملية
التفكريية.
 ال���ق���ب���ع���ة ال���������ص����ف����راء :ال��ت��ف��ك�يرالإيجابي
تعرب القبعة ال�صفراء عن التفكري
املتفائل املبني على الآم��ال ،والرغبة
يف حتقيق الأم��ر �أو حل امل�شكلة �أو
القيام بالتجريب مركزًا على جمموع
الإيجابيات ،واعتماد هذا النمط من
التفكري يف ح��ال ك��ان معقلنًا ،يعترب
القبعة الأن�����س��ب للنظر للم�ستقبل،
والتي ين�صح بارتدائها بعد ال�سوداء
ق�صد حتقيق ال��ت��وازن؛ فالنظر يف
ال�سلبيات ي�ستدعي وجو ًبا االهتمام
� ً
أي�ضا بالإيجابيات.
 ال���ق���ب���ع���ة اخل�����������ض�����راء :ال��ت��ف��ك�يرالإبداعي
�صاحب هذه القبعة غال ًبا ما ي�س�أل
نف�سه «ومل ال؟» باح ًثا عن حلول و�أفكار �إبداعية
مميزة بدل تلك التقليدية واملتداولة ،وهذه القبعة
تعرب عن االندفاع وعن القدرة على جتريب كل
ما هو جديد غري م�ألوف ،و�صاحب هذا النمط
من التفكري م�ستعد لتحمل املخاطر ومواجهة
املجهول من �أجل حتقيق �أهدافه و�أفكاره الغريبة
املجنونة واملختلفة املبتكرة.
 القبعة الزرقاء :التفكري ال�شامليناق�ش التفكري ال�شامل العام طريقة التفكري
نف�سها ،وهذه القبعة متثل قبعة القائد املوجه
العب ال�شطرجن ،ال��ذي يجب �أن يحرك قطعه
ب�شكل حمدد يتما�شى مع اللعبة كامل ًة ،وميتاز
�صاحبها بنظرته ال�شاملة ،ومييل غال ًبا �إىل
العمل اجلماعي والتفكري متعدد الأط��راف� ،إذ
�إنه ي�ؤمن يقينًا �أنّ التفكري اجلمعي �أكرث نف ًعا
و�أكرث حكم ًة من التفكري الفردي.

ال��ق��ب��ع��ة اخل�����ض��راء ل��ت�����س��اع��ده ع��ل��ى البحث
عن طرق �أخ��رى مبتكرة ت�سهل عليه عملية
احل��ف��ظ ،وال تكتفي بالقبعة ال�����س��وداء �أن��ت
� ً
حل �أو فائدة.
أي�ضا ،فذلك لن يو�صلكما لأي ٍ
معطيات و�إيجابيات
ا�ستخدام القبعات خ�لال كتابة مو�ضوع
درا����س���ي �أو ب��ح��ث م���ا ،ي��ق��دم ن��ظ��رة ع��ام��ة
�شاملة� ،إذ لن يقتنع �أ�ستاذك مبو�ضوع يتناول
�إيجابيات فكرة فقط ،ول��ن يكتفي بر�أيك
دعم مبعطيات و�أرق��ام
اخلا�ص يف حال مل يُ َ
حقيقية ،لذلك يعد التفكري �أداة ال�شخ�ص
امل��م��ي��زة ،ول��ه��ذا وج��ب �أن ي��ول��ي��ه ال�شخ�ص
ريا مي ّكنه من الأخ��ذ باالعتبار
اهتما ًما كب ً
جميع �أف��ك��اره وم��واق��ف��ه و�آرائ���ه خ�لال هذه
العملية ،و�إن القبعات ال�ست مهما بدت
طريف ًة ب�سيط ًة ،فقد �أثبتت فعاليتها يف جمال
التفكري البنَّاء والفهم العميق.

« َمن يهزم رغباته �أ�شجع ممن يهزم
�أعداءه ،لأن �أ�صعب انت�صار هو االنت�صار
على الذات».
�أر�سطو طالي�س  -فيل�سوف ومفكر يوناين
« 384ق.م –  322ق.م».

سيـــن
وجيم
«البراغماتية» ما هي وما المقصود بها؟
ال�ب�راغ���م���ات���ي���ة وب���الإجن���ل���ي���زي���ة
« »Pragmatismم��ذه��ب ف��ك��ري
�سيا�سي يعترب جن��اح العمل املعيار
ً
رابطا بني التطبيق
الوحيد للحقيقة؛
وال��ن��ظ��ري��ة ،ح��ي��ث �إن ال��ن��ظ��ري��ة يتم
ا�ستخراجها ع�بر التطبيق ،ون�ش�أت
ه��ذه امل��در���س��ة يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية يف �أواخر �سنة 1878م.
ت��ق��وم ال�براغ��م��ات��ي��ة على �أن الأث��ر
��دد الأ���س��ا���س��ي يف
ال��ع��م��ل��ي ه��و املُ���ح� ِ ّ
�صدق املعرفة و�صحة االعتقاد باحلياة
االجتماعية للنا�س ،فالقيمة واحلقيقة ال تتحددان �إال يف عالقتهما
باملمار�سة العملية ،وت�شمل الرباغماتية كل احلركة الفل�سفية املتعلقة
بوليام جيم�س وج��ون دي��وي ،ثم الفال�سفة اجل��دد الذين ا�ست�أنفوا
تراثهم الفكري من مثل ريت�شارد رورتي وهيالري غودمان وروبري
براندوم.
ويف�ضل البع�ض ت�سميتها بال َع َمال ِن َّية ب��دل «الرباغماتية» �أو
«الذرائعية» ،لكونها فل�سفة تهتم �أ�سا�ساً بالآثار العملية كما جت�سدها
النجاعة والفعالية على م�ستوى املمار�سة العملية.
ويعترب ت�شارلز ���س��ان��در���س ب�ير���س « 1839ـ  »1914م�ؤ�س�س
الذرائعية ،و�أول من ابتكر كلمة الرباجماتية يف الفل�سفة املعا�صرة،
و�أول من ا�ستخدم هذا اللفظ عام 1878م ،وذلك يف مقال ن�شره
يف عدد يناير من تلك ال�سنة -ب�إحدى املجالت العلمية حتت عنوان«كيف نو�ضح �أفكارنا» ،ذكر فيه �أنه لكي نبلغ الو�ضوح التام يف �أفكارنا
من مو�ضوع ما ف�إننا ال نحتاج �إال �إىل اعتبار ما قد يرتتب من �آثار
ميكن ت�صورها ذات طابع عملي ،قد يت�ضمنها ال�شيء �أو املو�ضوع� ،أما
لفظ « »pragmatismف�إن بري�س يعرتف �أنه قد تو�صل �إليه بعد
درا�سته للفيل�سوف الأملاين �إميانويل كانط مما ينفي ما ذهب �إليه
البع�ض من ت�صور �أمريكي خال�ص.
�أما �أ�شهر فال�سفة الرباجماتيزم ف�إنه «وليام جيم�س»  1842ـ
1910م ،الذي تدرج يف اهتماماته العلمية والفل�سفية التي تلقاها
يف معاهد وجامعات �أوروب��ي��ة و�أمريكية حتى ح�صل على درج��ة
الدكتوراه يف الطب من جامعة هارفارد �سنة 1870م ،وعني �أ�ستاذاً
للف�سيولوجيا والت�شريح بها ،ثم �أ�ستاذاً لعلم النف�س فربز فيه.
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توقعات �صندوق النقد الدويل ب�ش�أن االقت�صاد ال�سعودي حتى عام 2020

 254مليار ريال وفورات مالية جراء إصالح أسعار الطاقة

قدر خرباء يف ال�صندوق الدويل،
�إجمايل الوفورات يف املالية العامة
ال�سعودية بنحو  254مليار ري��ال
بحلول ع��ام  ،2020ج��راء �إ�صالح
�أ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة يف ال��ب�لاد ،فيما
توقعوا حتقيق االقت�صاد ال�سعودي
من��واً �إيجابياً بالأ�سعار احلقيقية
ع��ن��د  0.1يف امل��ائ��ة خ�ل�ال ال��ع��ام
اجلاري� ،إ�ضافة �إىل توقعهم ت�سجيل
الت�ضخم معدالت �إيجابية عند 1.7
يف املائة خالل العام اجلاري.
وخل�صت درا���س��ات و�إح�����ص��اءات
�أجراها خرباء يف البنك الدويل �إنه

مع الأخ��ذ يف االعتبار التعوي�ضات
امل��ق��دم��ة �إىل الأ����س���ر وق��ط��اع��ات
الأن�����ش��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ،يبلغ �صايف
ال��وف��ورات املالية وفقا للتقديرات
نحو  250مليار ري��ال بحلول عام
 ،2020وم��ن غ�ير امل��ت��وق��ع حتويل
جميع الإيرادات �إىل امليزانية ب�سبب
النظام ال�ضريبي املطبق على �شركة
�أرامكو ال�سعودية.
وح�سب حتاليل اقت�صادية تراجع
الناجت املحلي الإج��م��ايل بالأ�سعار
الثابتة «احلقيقية» بن�سبة  0.8يف
املائة خالل الن�صف الأول من عام

2017م ليبلغ  1.27تريليون ريال،
مقابل  1.28تريليون ريال يف نف�س
الفرتة من العام املا�ضي ،وانخف�ض
الناجت املحلي بالأ�سعار الثابتة خالل
الن�صف الأول من العام اجل��اري،
بقيمة  9.95مليار ريال ،كما تراجع
بن�سبة  1يف امل��ائ��ة خ�ل�ال ال��رب��ع
الثاين.
و�سجل معدل الت�ضخم يف يوليو
ً
انكما�شا بن�سبة  0.1 -يف
،2017
امل��ائ��ة مقارنة بالفرتة نف�سها من
العام املا�ضي ،بينما �سجل ا�ستقرا ًرا
مقارنة ب�شهر يوليو املا�ضي.

وقال �صندوق النقد الدويل�« :إن
معدل الت�ضخم يف م�ؤ�شر �أ�سعار
امل�ستهلكني �سيت�أثر ب�إ�صالحات
�أ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة والإي������رادات غري
النفطية خ�لال ال�سنوات القليلة
املقبلة» ،وتوقع �أن يظل الت�ضخم
ً
منخف�ضا ،بينما ت�شري
الأ�سا�سي
التوقعات �إىل بلوغ الت�ضخم الكلي
يف م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلكني  1.7يف
املائة عام  2017لي�صل �إىل ذروته
البالغة  5يف املائة يف عام ،2018
وذلك قبل �أن يرتاجع �إىل  2يف املائة
يف الأجل املتو�سط.

دراسات
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اللغة العربية واإلعالن
����ص���در ع����ن م���رك���ز امل��ل��ك
ع����ب����داهلل ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
الدو ّ
يل خلدمة اللغة العربية،
كتاب بعنوان «اللغة العربية
والإع����ل���ان» ،وق����د اح��ت��وى
ال��ك��ت��اب ع��ل��ى �سبع ع�شرة
ورق��� ًةُ ،ق��دم��ت يف جل�سات
نقا�ش علمية ،جمعت بني
لغويني و�إعالميني ومعلنني
ومنتجني للإعالن ومتلقني
ل��ه� ،سلطوا فيها ال�ضوء
على الإع�لان ال��ذي �شاع
يف اال���س��ت��خ��دام اليومي
ب�����ص��ور ���ش��ت��ى ،و�أح����اط
بالإن�سان يف و�سائل الإعالم املختلفة
ويف الأ�سواق والطرق وو�سائل االت�صال.
م�س�ؤولية ثقافية واجتماعية
ريا حقيق ًّيا – قد يكون �إيجاب ًّيا �أو
وق��رروا �أن للإعالن ت�أث ً
�سلب ًّيا– يف اللغة على املدى املتو�سط والبعيد ،ولفتوا االنتباه �إىل
�أن الإعالن ،مع �سعيه لتحقيق هدفه االقت�صادي ،يحمل م�س�ؤولية
ثقافية واجتماعية ،تكمن يف �أهمية ا�ستخدامه للغة العربية
ال�سليمة ،ودعم ح�ضورها يف احلياة اليومية ،دون �أن ي�ؤثر بها
�سل ًبا بال�صوت �أو الكتابة.

الباحة وحائل األكثر في زواج التعدد وتبوك األقل
خل�صت ح�سابات باحث �أكادميي يف جامعة
الباحة حول ن�سبة الرجال املعددين يف كل منطقة
من اململكة� ،إىل ت�صدر منطقة الباحة بن�سبة
 ٪14.2يف التعدد مقارنة بفائ�ض عدد املتزوجات
�إىل املتزوجني يف املنطقة ذاتها ،يليها منطقة
حائل بن�سبة  ،٪11.8وج��اء يف �آخ��ر القائمة
منطقة تبوك بن�سبة  ٪1.3ثم املنطقة ال�شرقية
بن�سبة .%0.3
وقال معدّ الدرا�سة الدكتور �إبراهيم اجلعفري
املخت�ص يف الإح�صاء احليوي بجامعة الباحة،
�إنه اعتمد يف هذه الدرا�سة على �إح�صائية الهيئة
العامة للإح�صاء التي �أ�صدرتها عام 2016م،
وت�ضمنت �أع��داد املتزوجني واملتزوجات يف كل
منطقة ،وا�ستنتج ك��ذل��ك ع��دد امل��ت��زوج�ين من
غري �سعوديات يف تلك القائمة الإح�صائية ،وقد
اعتمد فيها على فائ�ض ع��دد املتزوجات �إىل
املتزوجني مق�سوم على العدد الكلي للمتزوجات
يف كل منطقة على حدة.
و�أ���ض��اف �أن النتائج ج��اءت بت�صدر منطقة
مكة املكرمة يف الزواج من غري �سعوديات بعدد
« »40086بن�سبة  ،٪4.2تلتها الريا�ض بعدد
« »29714بن�سبة  ،3.4٪و�أخرياً املنطفة ال�شرقية
بعدد « »1573مبا ن�سبته .٪0.3

كما �أظهرت احل�سبة ت�صدر منطقة الباحة
يف �أعداد الرجال املعددين بزوجات ثانية بعدد
«� »13786شخ�صاً بن�سبة  ٪14.2من �أ�صل عدد
املتزوجات يف املنطقة ،تلتها منطقة حائل بعدد
« »13346معدداً مبا ن�سبته  ،٪11.8ثم منطقة
جنران بعدد « »9267بن�سبة  ،٪9.7ثم احلدود

ال�شمالية بعدد « ،»3599ون�سبة  ،٪6.4وع�سري
بعدد « »18975ون�سبة  ،٪5.1والق�صيم بعدد
« »9730معدداً بن�سبة  ،٪5وت�أتي بعد ذلك منطقة
اجلوف بعدد « »2558ون�سبة  ،٪3.6يليها جازان
بعدد « »6969معدداً ون�سبتهم  ،٪2.7واملدينة
املنورة بعدد « »5478ون�سبتهم .٪2

السيارات الكهربائية تهدد استقرار إمدادات الطاقة

ح��ذرت درا�سة ن�شرت يف �أملانيا حديثاً ،من
�أن العدد املتنامي لل�سيارات الكهربائية �سيمثل
تهديدًا ال�ستقرار �إمدادات الكهرباء يف البالد ما
مل يتم �ضخ ا�ستثمارات مبليارات اليورو يف هذا
القطاع.

و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة ،ال��ت��ي �أج��رت��ه��ا �شركة
«�أوليفر ومي��ان» لال�ست�شارات� ،أن من املمكن
حدوث نق�ص يف �إمدادات الكهرباء يف حال بلغت
ن�سبة ال�سيارات الكهربائية  30يف املائة من
ال�سيارات يف �أملانيا.

ون��وه��ت ال��درا���س��ة� ،إىل �إم��ك��ان��ي��ة انقطاع
ال��ك��ه��رب��اء يف بع�ض امل��ن��اط��ق يف غ�����ض��ون م��دة
م��ن خم�س �إىل ع�شر ���س��ن��وات ،و�أ���ض��اف��ت �أن��ه
من املمكن حدوث ذلك يف جميع �أنحاء �أملانيا
اعتبا ًرا من  ،2032وتوقعت الدرا�سة� ،أن �أكرث
ال�سيارات الكهربائية �ستمثل ن�سبة تتجاوز ثلث
ال�سيارات املوجودة يف �أملانيا يف عام ،2035
م�ضيفة �أن «�شبكة ال�ضغط املنخف�ض يف �شبكة
الكهرباء الأملانية لي�ست م�صممة ملثل هذا الكم
من املحركات الكهربائية».
و�أو����ص���ت ال��درا���س��ة ،ب�����ض��رورة �أن ت�ستثمر
ال�شركات امل�شغلة ل�شبكات الكهرباء ما ي�صل �إىل
 11مليار يورو يف تو�سيع نطاق �شبكاتها ،وذلك
من �أجل جتنب انقطاع الكهرباء ،وخل�صت �إىل �أن
البديل لهذا هو وقف �شحن ال�سيارات بالكهرباء
م�ساء وت�أجيل ذلك �إىل وقت مت�أخر من الليل،
وجاء يف الدرا�سة �أنه يف حال فعل ذلك  93يف
املائة من �سائقي ال�سيارات « ف�سيكون تو�سيع
نطاق ال�شبكات م�س�ألة ال لزوم لها حتى لو بلغت
ن�سبة ال�سيارات الكهربائية  100يف املائة».

نظرية اال�ستماالت
ت��ن��اول��ت ال���ورق���ة الأوىل ال��ط��ب��ي��ع��ة الإع�لام��ي��ة ل�ل�إع�لان،
و�أ�شارت �إىل ت�أكيد الدرا�سات والإح�صائيات على �أن الإعالن
ال ي��ؤدي دائ ًما �إىل ال�شراء املبا�شر ،ولكنه يثري الرغبات لدى
امل�ستهدفني ،و�أن الإنفاق الإعالين يف و�سائل الإعالم اجلديدة
يف تزايُد م�ستمر على ح�ساب املطبوع ،و�أنه بالإ�ضافة �إىل �آثاره
ال�سلبية املتعلقة بتعزيز النمط اال�ستهالكي للفرد ،ف�إن له �آثا ًرا
�إيجابية تتعلق بانخفا�ض الأ�سعار نتيجة التناف�س ،وتو�سيع
اخل��ي��ارات ،ورف��ع امل�ستوى ال�صحي واملعي�شي ،وبينت عوامل
جناح الإعالن ،ومن بينها ا�ستخدام النماذج والنظريات العلمية
التنظريية كاال�ستماالت مثل :اال�ستماالت املنطقية ،والعاطفية،
ال�شخ�صي ،وا�ستمالة ت�أكيد الأمان،
والتخويفية ،وفقدان االحرتام
ّ
واالجتماعية ،والتميز والتفرد ،وال�صحة والقوة البدينة.
لغة الإعالن
وطرحت الورقة الثانية مو�ضوع ت�أثري العالمة الإعالنية اللغوية،
والورقة الثالثة تناولت لغة الإع�لان ،وم�ستوياتها التي تتدرج
بني الف�صحى والعامية والأجنبية� ،أما الورقة الرابعة فتناولت
الإعالن بني نظام اللغة ومقت�ضيات التوا�صل املكتوب واملرئي،
و� ً
أي�ضا حتليلاً للمفردات واجلمل الإعالنية ،واللهجات ،وناق�شت
الورقتان اخلام�سة وال�ساد�سة من��اذج من اللغة الإعالنية يف
الإذاعة وال�صحافة ،وعر�ضت الورقتان ال�سابعة والثامنة حتلي ً
ال
لواقع اللغة الإعالنية يف التلفزيون ال�سعودي� .أما الورقة التا�سعة
فتطرقت �إىل لغة الإعالن امل�ستخدمة يف اللوحات الإعالنية ،ومت
يف الورقة العا�شرة عر�ض لتجربة م�ؤ�س�سة «اجلزيرة» ال�صحفية
يف امل��وازن��ة بني القيم الإعالمية والإعالنية ،وتناولت الورقة
احلادية ع�شرة جترب َة �شركة «موبايلي».
و�سائط الإعالن
وجاءت الورقة الثانية ع�شرة بعنوان «الإعالن �أداة ت�سويقية»،
وتناولت و�سائط الإع�ل�ان ،ومنها الإلكرتونية واجلماهريية
واملطبوعة والفعاليات ،والعائد على اال�ستثمار الإع�لاين ،ومت
حتلي ُل جتربة امل�صارف مع الإع�ل�ان بالورقة الثالثة ع�شرة،
وحتدثت الورقة الرابعة ع�شرة يف املقدمة عن �أهمية املحافظة
على اللغة العربية ،ثم ختمت بتو�صيات عملية ،وحللت الورقة
ِ
الدرا�سات
اخلام�سة ع�شرة اخلطاب الإع�لاين من وجهة نظر
اللغوية االجتماعية؛ باعتباره خطا ًبا �إعالم ًّيا جماهري ًّيا.
� 3شروط
وطرحت الورقة ال�ساد�سة ع�شرة �س�ؤاالً هو «ماذا يريد اللغوي
من لغة الإعالن»؟ و�أو�ضحت ب�إ�سهاب �أن اللغوي يهدف �إىل �أن
تتحقق يف لغة الإعالن ثالثة �شروط؛ الأول حتري ال�سالمة من
الأخطاء الإمالئية واللغوية والأ�سلوبية ،والثاين مراعاة الذوق
العام ،والثالث البعد عن العامية واالب��ت��ذال ،و�أُف���ردت الورقة
ال�سابعة ع�شرة والأخرية ملو�ضوع «الإعالن وامل�س�ؤولية الثقافية»،
وخل�صت �إىل القول �إن الدرا�سات الأنرثوبولوجية عن اللغة
العربية ميكن �أن تك�شف جمموعة من املعارف وال�سلوكيات التي
متيز املجتمع العربي ،و�أ َّن م�س�ؤولية �صانع الإعالن �أن ينهل منها،
وال يعمد �إىل اللغة والرتجمة الرديئة.
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عمداء كليات العلوم باجلامعات ال�سعودية
 18جمادى الأوىل اجلهة املنظمة :كلية العلوم
املكان :مبنى  ٤كلية العلوم

�صغار منتجون
 21جمادى الأوىل الوقت :من ٥م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة بتوال لتنظيم املعار�ض املحلية
معرض والدولية
املكان :منتزه البجريي

مهارات االت�صال الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س
 18جمادى الأوىل الوقت:من  ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
دورة
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

اجلنادرية 1439هـ
 21جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :وزارة احلر�س الوطني
مهرجان املكان :اجلنادرية

م�ستقبل كلية الرتبية باجلامعة برعاية معايل مدير
 19جمادى الأوىل اجلامعة
الوقت :من �١٠ص �إىل ١٢م
لقاء
اجلهة املنظمة :كلية الرتبية
املكان :مدرج كلية الرتبية

�أر�ض العجائب ..وندرالند..
 21جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :بنية لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
مهرجان املكان :ملعب جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

الأزياء الريا�ضي الن�سائي
 20جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة �إيكواليزر لتنظيم املعار�ض
معرض وامل�ؤمترات
املكان :كليات العناية للعلوم الطبية الأهلية

مهارات التفاو�ض الفعال للموظفات
 21جمادى الأوىل الوقت :من �٨ص �إىل  ٢ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
دورة
املكان :مهارات ٦

الثقايف ال�ساد�س
 20جمادى الأوىل الوقت :من �٨ص �إىل ٥م
اجلهة املنظمة :جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
برنامج للعلوم ال�صحية
املكان :نادي الطالب-جامعة امللك �سعود

تقدمي البحوث واملل�صقات يف امل�ؤمتر لع�ضوات هيئة
 21جمادى الأوىل التدري�س
الوقت :من �٨ص �إىل ٢ظ
ورشة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٥

معايري املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي
 20جمادى الأوىل لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت:من  ٤م �إىل ٩م
دورة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

ا�ستخدام �أدوات جوجل يف التعليم لع�ضوات هيئة
 22جمادى الأوىل التدري�س
الوقت :من �٩ص �إىل ٢ظ
ورشة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٣

اجتماع

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

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

أجندة
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ريحانة للعطور
 22جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة� :شركة قيمة الذهبية
معرض املكان :برج رافال كمبن�سكي

التعليم الن�شط لأع�ضاء هيئة التدري�س
 27جمادى الأوىل الوقت :من  ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
دورة
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

الدويل اخلام�س للطب الإ�شعاعي
 25جمادى الأوىل الوقت :من � ٨ص �إىل  ٤م
اجلهة املنظمة واملكان :م�ست�شفى امللك في�صل
المؤتمر التخ�ص�صي ومركز الأبحاث

برنامج العرو�ض التقدميية « »Preziلع�ضوات
هيئة التدري�س
 27جمادى الأوىل الوقت :من �٨ص �إىل ٢ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
ورشة
املكان :مهارات ٦

�إعداد فل�سفة التدري�س اجلامعي لأع�ضاء هيئة
 25جمادى الأوىل التدري�س
الوقت:من  ٤م �إىل ٩م
ورشة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

الن�سائي يف علوم البيانات
 29جمادى الأوىل الوقت :من � ٩ص �إىل  ٤م
اجلهة املنظمة :جامعة الأمري �سلطان
منتدى املكان :جامعة االمري �سلطان  -الريا�ض �شارع
الرفحاء

مهارات العمل �ضمن فريق للموظفات
 25جمادى الأوىل الوقت :من �٨ص �إىل ١٢ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
ورشة
املكان :مهارات ٦

رواد �صناعة ال�سياحة وال�سفر 2018
 29جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل  ١١م
اجلهة املنظمة :الأو�سط �إك�سبو
ملتقى املكان :برج رافال فندق كمبين�سكي

التميز يف خدمة العمالء للموظفات
 25جمادى الأوىل الوقت :من �٨ص �إىل ١ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
دورة
املكان :مهارات ٥

 2جمادى الآخر

ملتقى

تطوير ملف التدري�س اجلامعي لأع�ضاء هيئة
 26جمادى الأوىل التدري�س
الوقت:من  ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
دورة
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

ال�سعودي ل�صناعة االجتماعات
الوقت :من ٤م �إىل  ١١م
اجلهة املنظمة :هيئة ال�سياحة والرتاث الوطني
املكان :فندق انرتكونتيننتال  -قاعة امللك في�صل
للم�ؤمترات

التعليم ما بعد الثانوي :الهوية ومتطلبات التنمية
 26جمادى الآخر اجلهة املنظمة :اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية
مؤتمر املكان :يف رحاب اجلامعة

إصدارات دار جامعة الملك سعود

إصدارات

الفئة :العلوم االجتماعية
الت�صنيف الديوى :العلوم االجتماعية
ISBN: 9786035075886
العدد :الأول
عنوان الكتاب :علم االجتماع ال�سيا�سي املعا�صر :العوملة وال�سيا�سة وال�سلطة
امل�ؤلفkate Nash :
ترجمة :ذيب بن حممد الدو�سري  -ال�سنة1438 :
تناولت م�ؤلفة الكتاب الق�ضايا ال�شائكة يف علم االجتماع ال�سيا�سي من منطلق مناق�شة
�أفكار علماء االجتماع حول تلك الق�ضايا� ،أبرزها احل�شود واحلركات االجتماعية املعا�صرة
وكيفية ت�أثريها على املفاهيم االجتماعية الأخرى ،مثل املواطنة والدميقراطية من خالل
انت�شارها عن طريق و�سائل الإع�لام العاملية وت�أثري العوملة يف ت�شكيل تلك احلركات
االجتماعية العاملية عابرة للقارات ومتجاوزة الثقافات املحلية ،ويعد هذا الكتاب – من
وجهة نظر املرتجم -من �أبرز الكتب التي ناق�شت الق�ضايا االجتماعية العاملية املعا�صرة ودورها يف
ت�شكيل الر�أي ال�سيا�سي ،مع ت�أطريها وب�شكل منا�سب بالنظريات االجتماعية الكربى.

مفكرة الشهر
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وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

جمادى الأول
1439هـ
) فرباير (

2018 - 2017م

القيادة يف مدار�س امل�ستقبل لـ«احلر»
يهدف ه��ذا الكتاب ال��ذي �أ���ص��دره عبدالعزيز حممد
احلر عام 2017م �إىل تقدمي ت�صور عام لإ�صالح التعليم
والرتكيز على املدر�سة كوحدة تطوير �أ�سا�سية ،وحتديد
خ�صائ�صها ،كما يركز على دور القائد املدر�سي يف تطوير
الأداء املدر�سي بطريقة منهجية ،والتعامل معها كم�ؤ�س�سة
احرتافية ولي�ست مدر�سة تقليدية .وتقدمي ر�ؤية جديدة
للقيادة يف الإط���ار امل��در���س��ي .ويختتم الكتاب ب�صورة
بانورامية توظف نظريات ومداخل القيادة يف الإط��ار
املدر�سي ،وتو�ضح دور القائد الإ�صالحي يف تطوير الأداء
املدر�سي.
واحتوى الكتاب على مراجع وجمموعة الأدوات التي تعني القادة يف مدار�س امل�ستقبل يف :
بناء الر�ؤية ،وحتديد االحتياجات ،وتقومي برنامج تدريبي ،وبطاقة النمو املهني ،وعنا�صر اخلطة
املدر�سية ،والئحة ال�سلوكات الطالبية ،وم�شاركة �أولياء الأمور يف العمل املدر�سي.
قاعدة اللعبة:

سدوكو

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

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

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

ح�شد اجلهود املجتمعية لتحقيق التنمية
�سعياً نحو تقدمي مناذج لتجارب ناجحة يف دعم املجتمع؛ طرحت
خالل املقالني ال�سابقني ما يو�ضح �أهمية هذه التجارب و�أثرها على
التطوير يف املجتمع ،وقد ت�ضمنت املقالة الأوىل «�سل�سلة املبادرات
املجتمعية مبنظمة ال�صحة العاملية» نبذة عن الإ�صدار النوعي الذي
�أ�صدرته منظمة ال�صحة العاملية بعنوان «كتيب تدريبي للمبادرات
املجتمعية � -أدوات عملية للمدربني واملتدربني» ،وت�ضمنت املقالة
الثانية «التنمية ال�صحية نه�ضة للمجتمع» دور املجتمع يف جناح
برامج التنمية املجتمعية ،ومن �أمثلة ذلك الربامج التدريبية التي
قدمتها منظمة ال�صحة العاملية وا�ستفاد منها �أكرث من  15.5مليون
�شخ�ص يف �إقليم �شرق املتو�سط ،وهنا يطرح �س�ؤال نف�سه ،ما �أهداف
ح�شد اجلهود املجتمعية؟ وما اخلطوات الرئي�سة لهذا احل�شد؟ وهو
مو�ضوع مقالنا اليوم.
يت�ضمن �إ���ص��دار منظمة ال�صحة العاملية ال���ذي نحن ب�صدد
ا�ستعرا�ض بع�ض منه �إجابة خمت�صرة على هذه الأ�سئلة؛ فهي بداية
ترى �أن مفهوم ح�شد اجلهود املجتمعية ظهر اعرتافاً ب�أن م�شاركة
املجتمع �أ�سا�س حلدوث عملية التنمية؛ خا�صة و�أن املجتمع املدين
هو امل�ستفيد الفعلي من عملية التنمية ب�أكملها ،وعليه �أن يقوم بدور
�إيجابي يف التنمية الذاتية ،وهذا يتطلب جهوداً م�ستمرة و�آليات
تي�سر عملية ح�شد جهود النا�س ،وتذكر املنظمة �أي�ضاً �أن عملية
ح�شد اجلهود �أداة متكن النا�س من تنظيم �أنف�سهم للعمل ب�صورة
جماعية لتحقيق الأهداف املطلوبة.
كما و�ضعت منظمة ال�صحة العاملية �أهدافاً حمددة حل�شد اجلهود
االجتماعية للمجتمعات املحلية وذكرت منها :جعل املجتمع املحلي
ي�شعر باحتياجاته وحقوقه وي�سوده حالة من التنمية ،وت�سهيل تغيري
�سلوك املجتمع املحلي من دور �سلبي �إىل دور �إيجابي ،وتنمية الوعي
بالن�سبة لل�صحة والتنمية لتح�سني نوعية احل��ي��اة ،وبناء ق��درات
املجتمع املحلي لبيان الأدوار القيادية يف �صنع ال��ق��رار والإدارة
ال��ذات��ي��ة لتنمية الأن�����ش��ط��ة ،وحت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات امل��ع��روف��ة وغري
املعروفة واكت�شاف م�صدرها ،وتقوية امل�شاركة املجتمعية واحلفاظ
على التقدم نحو حتقيق التنمية امل�ضمونة.
وتذكر منظمة ال�صحة العاملية �أي�ضاً �أن عملية ح�شد اجلهود يجب
�أن تتم على عدة خطوات ،ويجب يف �أغلب احل��االت القيام بهذا
وفق ترتيب حمدد ،وهذه اخلطوات هي :زي��ادة ال�شعور والإر�شاد
وتنمية الوعي ،والتحفيز والإع���داد االجتماعي ،وتطوير الهيكل
التنظيمي ،وبناء قدرات الأفراد ،وجتميع ال�شركاء ،وتبادل املعلومات
واالت�����ص��االت ،وامل�ساندة واحل��واف��ز ،وزي��ادة امل���وارد ،احلفاظ على
الروح املعنوية واالنطالق لتحقيق الأهداف ،وتقوية املجتمع املحلى
واالكتفاء الذاتي ،وملزيد من الإي�ضاح حول هذه اخلطوات يو�ضح
�إ�صدار املنظمة �آلية تنفيذ هذه اخلطوات مبا ي�ضمن االلتزام بها.
ولعل حر�ص منظمة ال�صحة العاملية على �إي�ضاح �أهمية ح�شد
اجلهود املجتمعية ناجت من املكت�سبات العديدة التي تنتج عن هذه
العملية ،حيث تذكر املنظمة �أنه مهما تكن حيوية و�أهمية الهدف
امل��راد حتقيقه ف�إنه ال ميكن �إح��راز تقدم يذكر دون عملية دعم
جماهريي �أو���س��ع وقيام قطاعات خمتلفة من املجتمع بامل�شاركة
يف عملية التغيري ،وتو�ضح ذلك بقولها�« :إن عملية ح�شد اجلهود
االجتماعية تتجاوز جمرد تبادل الآراء� ،أو التفاعل مع جمموعة
خمتارة ،لت�شمل جميع النا�س ،وبخا�صة الفقراء واملحرومني من
�أع�ضاء املجتمع ،وبهذه الطريقة ميكن �أن تعمل يف بيئة ذات م�شاركة
عالية».
اخلال�صة:
�آمل من جميع امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدماتها للمجتمع املحلي
وخا�صة املدين� ،أن حتر�ص على عملية ح�شد اجلهود ،و�أن ت�ستعني
باملتخ�ص�صني الذين ي�ضعون اخلطط ويعملون على تنفيذها ومتابعة
م�ؤ�شراتها مبا ي�ضمن جناح هذه امل�ؤ�س�سات يف حتقيق �أهدافها.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
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توطين التقنية يعزز التنمية
حتدثت يف مقال الأ�سبوع املا�ضي
ع��ن �أه��م��ي��ة نقل وت��وط�ين التقنية
ومعايريها و�ضوابطها ،باعتبارها
من الركائز املهمة التي تعتمد عليها
الدول النامية لتحقيق معدالت منو
اقت�صادي مرتفع ،ي�ضعها يف قائمة
ال��دول املناف�سة يف جم��ال الإنتاج
والت�صدير وتقليل االعتماد على
الواردات.
و�أ���ض��ي��ف ال��ي��وم �أن م��ن جملة
�أه���داف نقل التقنية �أن نطوعها
مب���ا ي��ن��ا���س��ب ق���درات���ن���ا ال��ب�����ش��ري��ة
وم��واردن��ا االقت�صادية ،فالطموح
�إىل حياة �أف�ضل هو ال�شعار الذي
ترفعه الأكرثية الكربى من ال�شعوب
ال��ن��ام��ي��ة يف ع���امل ي��ع��ج ب��احل��رك��ة
والإن��ت��اج والتقدم العلمي املذهل،
والإب������داع وال��ت��ط��وي��ر يف التقنية
ه��و �أح�����س��ن ط��ري��ق ي�����ؤدي للتفوق
والنهو�ض االجتماعي واالقت�صادية
والع�سكري.
وال��ت��ق��ن��ي��ة ت����أت���ي ع��ل��ى �أ���س��ا���س
الأهمية امل��ع��ارة للمعرفة كم�صدر
للفهم ومقيا�س للنوع كذلك التنظيم
الواعي يف تنمية الفكر الإن�ساين
كجزء من اكتناه املجهول والبحث
ع��ن احلقيقة� ،إذن نحن الآن يف
مواجهة تقنية نوعية وجتربة فريدة
يف نقلها وتطويعها وتوطينها.

�صناعات وابتكارات
�إن ال�سيطرة على
ج��دي��دة ل��ك��ي تقوم
ال��ن��وع��ي��ة يف حتقيق
�إىل جانبها وتتكامل
م�����س��ت��وي��ات الكفاية
معها.
واجل������ودة وحت�����س�ين
�إن احل�ضارة� ،أي
و����س���ائ���ل ال���ت���دري���ب
ح�����ض��ارة �إن�سانية،
وت��ط��وي��ر الأب���ح���اث
تقوم على التغريات
كلها عوامل مرتبطة
التقنية امل�ستجدة،
ب��اجل��ان��ب ال��ب�����ش��ري
وه������ي ����ش���ك���ل م��ن
ال�����ذي ي���ك���اد ي��ك��ون
�أ�شكال الثقافة التي
�أه�����م ال��ع��ن��ا���ص��ر يف
يتعلمها الإن�����س��ان
نقل التقنية املتطورة
�إىل البلدان النامية ،أ .د .عبداهلل الشعالن وت�����ص��ب��ح بالن�سبة
ل���ه م���ن امل��ق��وم��ات
ومهما يكن من �أمر
الرئي�سة يف ارتباطه
ف ��إن توطني التقنية
يف بلد م��ا يخدم عملية التنمية ،باحلياة وا�ستمراره بها ،فاملعرفة
كما �أن عملية التنمية تخدم عملية التقنية والعلمية التي يف متناولنا
تكفينا للق�ضاء على �أعدائنا الأربعة:
توطني التقنية.
وال �شك �أن م��ن ���ش��أن العوامل الفقر واجلهل والتخلف واملر�ض،
الب�شرية �أن ت��دع��م ال��ع�لاق��ة بني وتهيئ لنا كذلك بيئة نظيفة �آمنة
نقل التقنية وتوطينها واال�ستحواذ نعي�ش على �أدميها ويف كنفها حياة
عليها ،وي�أتي هذا الدعم من خالل �أف�ضل.
�إن الأم����ل الأك��ب�ر م��ع��ق��ود على
عملية ال�ضبط الب�شري يف االجتاه
املوازي ملقومات واحتياجات التنمية دَور العلم وم�ؤ�س�ساته كقوة علمية
ولإحباط التحديات التي تواجهها وم��ع��رف��ي��ة م��وج��ه��ة يف �أي جمتمع
يف وقت واحد ،ومن �ش�أن هذا الدعم منوط بالتقنية ومعطياتها ،فالإن�سان
�أن يك�سب ال�صناعة تفو ًقا يف الأداء املعا�صر ي��زداد تفهما لالكت�شافات
حل�ساب النمو والتطور ،وقد يدعو ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���خ�ت�رع���ات احل��دي��ث��ة
التوطني حل�ساب النمو �أو النمو واالبتكارات امل�ستجدة ،مما يحفزه
من خالل التوطني �إىل ا�ستقطاب على التعمق يف البحث واال�ستق�صاء

ال يخفى على �أي مراقب قلة
ع��دد الق�ضاة يف املحاكم العامة
واملتخ�ص�صة يف مملكتنا احلبيبة،
قيا�ساً بعدد الق�ضايا واملراجعني،
وم����ؤخ���ر اً �أخ���ذت امل��م��ل��ك��ة مب��ب��د �أ
«الق�ضاء املتخ�ص�ص» ،حيث ن�ص
نظام الق�ضاء ال�صادر قبل ع�شر
�سنوات تقريباً على �إن�شاء حماكم
«جتارية وعمالية
املتخ�ص�صة
ومرورية� ،إل��خ» ،مما زاد احلاجة

كلية الهند�سة

عاشوا للعلم وماتوا ألجله

نُقل عن �سلفنا ال�صاح مثل الإمام
�سفيان ب��ن عيينة والقا�ضي �أب��ي
يو�سف قولهم «ال��ع��ل��م ال يعطيك
بع�ضه حتى تعطيه ك��ل��ك» ،وه��ذه
ق��اع��دة َم�سلكية يف دن��ي��ا املعرفة
تنطبق على كل علم وفن و�صنعة،
ول��ه��ذا ا�شتهر ع��ن ك��ب��ار رج���االت
العلوم واملعرفة يف القدمي واحلديث
تفرغهم الكامل للتبتل واالن��ط��واء
الكت�ساب املعرفة ونقلها ،وي�صح
من وجهة نظري و�صف مثل ه�ؤالء
العلماء امل�ستغرقني يف العلم ب�أنهم
«رجال عا�شوا للعلم».
ومبنا�سبة احتفال كلية العلوم
بجامعة امللك �سعود مب��رور �ستني
�سنة على �إن�شائها ،وك��ذل��ك عقد
اج��ت��م��اع ع���م���داء ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم
باجلامعات ال�سعودية ،حر�صنا �أن
يحتوي «معر�ض ا�ستك�شاف العلوم»
التي تنظمه الكلية هذه الأيام على
ج��ن��اح خ��ا���ص يحمل ا���س��م «رج���ال
ع��ا���ش��وا للعلم» ،ي�ستعر�ض �صور
وق�ص�ص و�إجن���ازات ع��دد كبري من
العلماء واملخرتعني الذين �شغلوا
كامل �أوقاتهم بالبحث واملعرفة حتى
�آخر يوم يف حياتهم.
وهذا الو�صف واقع حال بالفعل
ولي�س ت�شبيهاً لغوياً مبالغاً فيه،
فمث ً
ال العامل الربيطاين جون دالتون
�صاحب النظرية الذرية كان طوال
عمره يجرى ب�شكل يومي القيا�سات
والأر���ص��اد اجل��وي��ة حتى يف اليوم
الذي مات فيه وهو يف �سن الثامنة
وال�����س��ب��ع�ين ،وع����امل ال��ري��ا���ض��ي��ات
ال�سوي�سري ليونهارد �أولري �أحد �أهم

ال��������دم امل��خ��ت��ل��ف��ة
علماء الريا�ضيات يف
واحل����ا�����ص����ل ع��ل��ى
الع�صر احلديث تويف
ج����ائ����زة ن����وب����ل يف
يف ���س��ن ال�����س��اد���س��ة
الطب لعام 1930م؛
وال���������س����ب����ع��ي�ن ويف
ف��ع��ن��دم��ا ت���ويف ع��ام
نف�س يوم وفاته كان
1943م وهو يف �سن
م�شغوالً لدرجة كبرية
 75مات على طاولة
يف �إجراء احل�سابات
البحث يف خمتربه
الريا�ضية اخلا�صة
ال����ط����ب����ي مب��ع��ه��د
مب�������������دار ك����وك����ب
روكفيلر.
�أورانو�س.
بينما الكيميائي
وع�����امل الأح���ي���اء
أ .د .أحمد الغامدي
الأم��ري��ك��ي جيلربت
ال��ه��ول��ن��دي ال�شهري
ل��وي�����س �أح����د �أه���م
لوفنيهوك رائد و�أبو
علماء الكيمياء يف
علم الأحياء الدقيقة
ظل مل��دة قاربت ال�ستني �سنة وهو الع�صر احلديث وامل�شهور جلميع
ي�ستك�شف بعد�سته املكربة ال�شهرية طالب الكيمياء يف املرحلة الثانوية
الكائنات املجهرية ،وعندما كان من خالل ما ي�سمى �أ�شكال لوي�س
ع��ل��ى ف��را���ش امل����وت وه���و يف �سن و�أحما�ض لوي�س؛ عندما بلغ �سن
الت�سعني ع��ام�اً ك��ان يجهز لتقرير ال�سبعني يف �سنة 1946م وج��ده
علمي جديد يرغب يف �إر�ساله �إىل �أحد طلبته وهو ميت حتت طاولة
الأبحاث يف خمتربة العلمي بجامعة
اجلمعية امللكية الربيطانية.
بينما �أ�سطورة العلم �آين�شتاين بريكلي .ورغ��م �أن امل��وت ح� ٌّق على
�شغل نف�سه يف العقود الأخ�يرة من ال��ع��ل��م��اء ���س��واء يف امل��خ��ت�بر �أو يف
حياته لإيجاد نظرية علمية جامعة الفرا�ش الوثري ،ف�إن موت الفج�أة يف
ت��وح��د ج��م��ي��ع ال���ق���وى وال��ظ��واه��ر خمترب كيميائي يثري �أحياناً ال�شك
الفيزيائية حتى وه��و مري�ض يف والريبة؛ لذلك حاول البع�ض تف�سري
امل�ست�شفى ومل يتوقف عن ذلك �إال م���وت الكيميائي ج��ل��ي�برت لوي�س
املفاجئ يف املخترب ب�أنه رمبا تعر�ض
قبل وفاته بيوم واحد فقط!
م���ن ه���ذا وذاك ل���ن ن�ستغرب حلالة اختناق بالغازات ال�سامة من
عندما نعلم �أن من �أولئك «الرجال �إحدى التجارب الكيميائية التي كان
الذين عا�شوا للعلم» من وافته املنية ي�ستخدم فيها مركبات ال�سيانيد،
وقب�ضت روح���ة وه���و يف خمتربه و�إن كان البع�ض ي�شري لوجود �شبهة
العلمي وبني �أدوات معمله البحثي؛ انتحار متعمد ب�سبب ظروف نف�سية
انظر مث ً
ال لق�صة العامل النم�ساوي كان مير بها.
و�إذا ك��ان��ت احل��ك��م��ة ال��ق��دمي��ة
كارل الند�ستينري مكت�شف ف�صائل

تقول «من عا�ش بال�سيف مات به»،
فيمكننا حتويرها طاملا نتحدث عن
العلم والعلماء لت�صبح «م��ن عا�ش
بالعلم مات به» ،ويقال �إن الكيميائي
الأمل�����اين �أوج�����س��ت ك��ي��ك��ويل ال��ذي
ا�شتهر يف دنيا العلم بحلمه ال�شهري
عن تركيب جزئي البنزين ذكر �أن
�أ�ستاذه الكيميائي جو�ستا�س ليبيج
قال له «�إذا �أردت �أن تكون كيميائياً
مبدعاً فيجب �أن تتلف �صحتك ،و�إن
الذي ال ي�ضحي ب�صحته لن يذهب
بعيداً يف علم الكيمياء».
وعرب التاريخ لقي مئات العلماء
والباحثني نهايتهم امل�أ�ساوية كنتيجة
غ�ير متوقعة م��ن نتائج جتاربهم
العلمية؛ فبع�ضهم قتل يف انفجار
جت��رب��ة وبع�ضهم تعر�ض للت�سمم
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ،يف ح�ي�ن ح�����ص��دت
الإ�شعاعات الفيزيائية �أرواح البع�ض
بينما ق�ضت ال��ع��دوى والأم��را���ض
البكتريية والفريو�سية على حياة
�آخرين .من ذلك مث ً
ال �أن االنفجارات
واحل��روق امل�شتعلة �أثناء التجارب
العلمية �أودت بحياة الكيميائي
الأمريكي روجر جريفن ،والكيميائي
ال�بري��ط��اين ت�شارلز مان�سيفيلد،
والكيميائية الرو�سية فريا بوبوفا،
وبنف�س درجة امل�أ�ساة تويف الفيزيائي
ال��ك��ن��دي ل��وي�����س ���س��ل��ت��ون ،وال��ع��امل
الأم��ري��ك��ي �سي�سل ك��ي��ل��ي ،وع��امل
الفيزياء الأمريكي هاري داغليان،
حيث �إن ك ً
ال منهم تويف �أثناء تعر�ضه
يف املخترب جلرعة عالية وقاتلة من
الإ�شعاعات الذرية.
ق�سم الكيمياء

الق�ضاة وف��ت��ح م�����س��ارات جديدة
لتخريجهم وتدريبهم.
�إذ ال �شك �أن من �أهم �أ�سباب
عدم قيام تلك املحاكم حتى ا لآن،
هو عدم وجود الكادر الق�ضائي
امل��ت��خ�����ص�����ص وب���ال���ع���دد ال��ك��ايف
ل��ق��ي��ام��ه��ا؛ ك��ون��ه��ا حم��اك��م تعمل
وفقاً لأنظمة خا�صة بها �صادرة
عن جمل�س الوزراء «نظام العمل،
نظام املرور ،الخ».

م���ن ج��ه��ة وم��ع��ار���ض��ة م���ن جهة
�أخرى.
واح��ت��ج املعرت�ضون على تويل
خريجي القانون واحلقوق للق�ضاء
ب��ع��دم وج���ود ال��ت ��أه��ي��ل ال�شرعي
امل��ن��ا���س��ب ل��دي��ه��م ،وم���ع �أن ه��ذا
ال��ق��ول غ�ير دقيق وفيه �إجحاف
بحقهم ،ف��إن��ه م��ن املنا�سب قيام
اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة بكلية احل��ق��وق
ب��إع��ادة هيكلة اخلطة الدرا�سية

لديها بحيث ت�شتمل على جميع
امل��واد ا لأ�سا�سية وال��ت��ي تعد من
متطلبات العمل الق�ضائي وفقاً
للمعمول به لدى كليات ال�شريعة
واملعهد العايل للق�ضاء.

ّ
تولي القانوني والحقوقي للقضاء بين مؤيد ومعارض
للكادر الق�ضائي.
���ص��ح��ي��ح �أن ت���ل���ك امل���ح���اك���م
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة مل ت��ر ال��ن��ور حتى
ا لآن با�ستثناء املحكمة التجارية
التي با�شرت مهامها مطلع العام
احلايل؛ كونها تعترب قائمة فعل ًيا
م��ن قبل لكن حت��ت مظلة دي��وان
املظامل ومت �سلخها ونقلها لوزارة
ال���ع���دل� ،إال �أن ذل����ك ال ينفي
احل��اج��ة ل��ت��أه��ي��ل ع��دد �أك�ب�ر من

ومن ثم االبتكار واالكت�شاف ،ولذا مت
اكت�شاف الف�ضاء وت�سيري املركبات
الف�ضائية لالت�صاالت وا�ستغالل
الطاقة ال�شم�سية والتحكم عن بعد
وحتلية املياه وحت��والت الطاقة من
���ص��ورة لأخ���رى ونقل ال�صور على
م��وج��ات حمملة ،كذلك ا�ستنباط
امل���و����ص�ل�ات و�أ����ش���ب���اه امل��و���ص�لات
وامل��ف��رط��ة يف التو�صيل وال��دوائ��ر
املتكاملة واخلاليا ال�ضوئية ،وكل
�أو جل هذا� ،أدى �إىل الت�صميمات
الدقيقة واملوجات املتناهية ال�صغر
وتخزين الطاقة يف خاليا دقيقة.
يف الأعداد القادمة �سن�ستعر�ض
جت���ارب بع�ض ال����دول ال��ت��ي كانت
تعد م��ن دول ال��ع��امل ال��ث��ال��ث ،بيد
�أن��ه��ا تبنت التقنية وات��خ��ذت منها
مطية لتنطلق بها يف مناحي التنمية
والتطور واالرتقاء والت�صنيع ،لعلنا
درو�سا
ن�ستلهم من تلك التجارب
ً
ربا ت�ضيء �أمامنا الطريق وتزيل
وع ً
منه العقبات ،وتع ّودنا على ال�صرب
وال���ت����أين وب����ذل اجل��ه��د ال�����د�ؤوب
والعمل اجلاد يف تبني هذه الظاهرة
العجيبة يف ع�صرنا احل��دي��ث من
�أجل الو�صول �إليها واحل�صول عليها
وتوطينها يف بلداننا العزيزة.

ويف خ��ط��وة مهمة م��ن جمل�س
ال�����ش��ورى؛ مت م��ن��اق�����ش��ة ت��ع��دي��ل
امل��ادة «  »31م��ن ن��ظ��ام الق�ضاء
بحيث ي�سمح خلريجي �أق�سام
ال����ق����ان����ون واحل�����ق�����وق ب���ت���ويل
الق�ضاء ،وهي التو�صية املقدمة
م��ن ث�لاث��ة �أع�����ض��اء يف املجل�س
كانوا ذات يوم �أع�ضا ًء يف هيئة
التدري�س بجامعة امللك �سعود،
وقد لقيت تلك التو�صية ت�أييد اً
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بقعة ضوء

«ألف الملز» وثقافة دعم البحث العلمي
ال مي��ك��ن ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة منا�سبة
مناف�سة للبحث العلمي يف اجلامعات
ال�سعودية� ،أو معظمها على الأق��ل،
دون الوقوف بجدية حيال التحديات
والعوائق التي ال يفرت�ض �أن تكون
موجودة؛ لكن دعونا نبني البداية �أوالً.
ال �أظن �أنه بالإمكان حل �أي م�شكلة
يف غياب امل�شاركة الفاعلة املت�سمة
بال�شفافية و�أ���ص��ول اجل���ودة ،ولي�س
من اجل��ودة يف �شيء �أن نتحدث عن
اجل��ودة وك�أنها مقت�صرة على جانب
معني �أو جم��رد من��اذج معب�أة لرتفع
جلهة م��ا ،وك��أن��ه��ا لي�س لها عالقة
مبفاهيم و�أ�س�س وتطبيقات معنية
بتجويد العمل �أي �اً ك��ان يف م�ؤ�س�سة
العمل .وعليه دعونا نطرح الت�سا�ؤالت
التالية بكل و�ضوح و�شفافية:
ما م�صري �أهداف وا�سرتاتيجيات
العمل التنفيذية حيال البحث العلمي
يف �أي جامعة؟
من املتحكم �أو �صاحب ال�صالحية
امل�ستفيد من الإبقاء �أو البقاء على
هذه النظرة ال�ضيقة للجودة؟
كيف ميكن تطوير البحث العلمي

ونحن ن�ضع عراقيل
دون ر�ؤي����ة وا�ضحة
جمحفة جتاه ح�ضور
وواقعية وعمل حثيث
امل�ؤمترات؟!
يومي لدعم العمليات
�أل���ي�������س ح�����ض��ور
ور����ص���د امل��ع��ل��وم��ات
امل������ؤمت�����ر م����ن ح��ق
وت�����ص��ح��ي��ح امل�����س��ار
الأ�ستاذ يف اجلامعة
�إن خ����رج ع���ن تلك
على الأقل مرة واحدة
الأهداف؟!
ومرة �أخرى بورقة؟
م��ن امل�����س ��ؤول عن
البحث العلمي فع ً
ث������م م����������اذا ع��ن
ال؟
م�صري االتفاقيات مع
ه��ل ه��و �شخ�ص �أو
اجل��ام��ع��ات وامل��راك��ز
جمموعة �أم ثقافة؟!
أ .د .علي الغامدي
ال��ب��ح��ث��ي��ة الأخ�����رى؟
ب�أي منطق ي�ستمر
و�أين ن�سخ االتفاقيات
ال��ع��م��ل ب ��أ���س��ل��وب ال
للأق�سام؟
�أريكم �إال ما �أرى؟!
ثم كيف نعامل البحوث يف العلوم
من الذي و�ضع �أو ي�ضع �شروط دعم
البحث العلمي �أو ح�ضور امل�ؤمترات؟! الإن�سانية بعني الإجحاف والدونية
ما حقيقة و�ضع مراكز البحوث وك�أنها �ضرب من العبث �أو الرتف
الفكري؟
ب�شروطها اجلديدة؟!
وي��ا للمفارقة ،ك���أن ه��ذا يذكرنا
ما دور مراكز البحوث فعليا يف
تن�شيط ودعم البحوث يف الكلية؟ �ألي�س مب��ك��اف��أة املناق�شة التي مل تعرتف
هو جمرد مركز لي�س له �صالحية ،مبفهوم الت�ضخم يف االقت�صاد ،وقد
�سوى الرفع ب��أوراق� ،أال يكتفى وهذه �سميتها يف احلقيقة ب��ـ«�أل��ف امللز»؛
لأنها من �أيام كانت اجلامعة يف امللز،
احلالة مبوظف يقوم بذلك؟!
كيف ميكن �أن نطور البحث العلمي ذلك �أننا يف بع�ض الأمور بقينا بنف�س

ال �شك �أن عمر و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي يف جمتمعنا العربي
ال يتجاوز العقد م��ن ال�سنني ،لكن
يتفق اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ت ��أث�يره��ا على
املجتمع متمث ً
ال ب�أفراده على اختالف
م�ستوياتهم ،ومن هنا خطر يف ذهني
���س ��ؤال؛ ه��ل ���س��وف ت�ساهم و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف بناء املعرفة
يف عقولنا وت�شكلها؟ وما مدى ت�أثريها
على الأفراد رجاالً ون�سا ًء و�أطفاالً؟!
بداي ًة� ،أن��ا ل�ست مع �أو �ضد هذه
الو�سائل ،و�إن كنت �أعتقد �أنها و�سائل
قد تكون مفيدة وق��د تكون �ضارة،
لكن ال�س�ؤال عن ت�أثري كمية املعلومات
املتداولة فيها ،وعن �سرعة انت�شارها
ودور ه��ذه املعلومات يف بناء الفكر
وال��ق��ن��اع��ات �أو ه��دم��ه��ا� ،أو �إن�شاء
قناعات جديدة.
م��ن خ�لال متابعة تلك الو�سائل
ور�صد ردود �أفعال املجتمع تبني يل
عدة مالحظات من �أهمها �أن كثرياً
من الأف��راد و�ضع له منرباً يلقي منه
كل ما يحلو له ،وبع�ضهم دون تثبت
وق��د يكون ل��ه جمهور م��ن املتابعني
الذين ا�ستغل بع�ضهم هذا اجلمهور
لال�ستثمار املايل.
كما تبني يل �أن كثرياً من الأفراد

�صحيحاً �أن املعلومات التي متر على
الإن�سان ال يت�أثر بها ،لأنه �إن مل يت�أثر
بها �أول مرة �أو ثاين مرة ف�إنه قد يت�أثر
بها عا�شر مرة.
ال يعني ذلك �أن و�سائل التوا�صل
االجتماعي �ضارة باملطلق ،فقد تكون
مفيدة ومفيدة جدا يف بع�ض جوانبها،
لذلك حري بنا اال�ستفادة الق�صوى
منها وتعليم الآخرين كيفية اال�ستفادة
منها ،وم��ن ذل��ك ع��دم الت�سليم ب�أي
معلومة ما مل يكن معها �إثبات على
�صحتها ،و�أن يكون للفرد مرجعية
ذاتية م�ستندة على عقيدة �صحيحة
وعلم ومعرفة �صحيحة حتى ي�سلم من
االنحراف وال يكون �إمعة مع كل ناعق
ويف كل واد يهيم.
علينا �أن ال نكرر ن�شر املعلومات
�أو املقاطع ما مل نت�أكد من �صحتها،
وكذلك من وجودها يف �صحيفتنا يوم
القيامة ،فحتى هذه الأمور حما�سبني
عليها ،وال ن�ساهم يف ن�شر �أو �إعادة
ن�شر ما فيه �ضرر �أو فتنة �أو خمالفة
حتى و�إن كان من قبيل ذمها فن�شرها
هو انت�شار لها ما مل تكن منت�شرة
ويجب التحذير منها.
على كل منا �أن ي�سعى ال�ستغالل
ه����ذه ال��و���س��ائ��ل وال��ت��ق��ن��ي��ة خري

التفكري.
ه��ذه عينة م��ن قائمة �أط���ول من
الأ�سئلة ،م�ؤملة لكل �أ�ستاذ «عامل» يف
اجلامعة ،مل تناق�ش ومل يفتح املجال
ل��ه��ا ،ف��ه��ل ���ص��اح��ب ال�صالحية يف
ظل الإدارة املركزية يتلطف فيك�سر
احلاجز نحو ح��وار ومناق�شة جادة
لنتفق على طريق �صحيح �سوي لنخدم
وظيفتنا الأ���س��ا���س��ي��ة وه���ي البحث
العلمي.
�أج����ل ،الوظيفة الأ���س��ا���س��ي��ة هي
البحث ،ولي�س التدري�س ،فالتدري�س
ي�ستطيع �أن ينفذه حما�ضر فما دون،
لكن البحث العلمي معني به �أ�ستاذ
اجلامعة؟ �أر�أيتم الآن ملاذا يطلق على
الدكتور ع�ضو هيئة تدري�س؟!
كثري من الأمور حتتاج �إىل �صراحة
و�شفافية ،وك��م �سيحزنني �إن نُظر
�إىل هذا املقال على �أنه جمرد «كالم
جرايد» عندها �سوف يبقى الو�ضع
كما هو �إىل �أن يفرجها اهلل ،هذا واهلل
من وراء الق�صد.

ضوابط التأثير المعرفي لوسائل التواصل االجتماعي
يتلقون تلك املعلومات وك�أنها م�سلمات
ال جدال فيها دون متييز بني ال�صحيح
واخل��اط��ئ منها ،ب��ل وبع�ضهم يعيد
ن�شرها مرة �أخرى وي�ساهم من حيث ال
يدري بالتلوث املعلوماتي يف املجتمع.
بع�ض الأف��راد لي�س عنده مرجعية
داخلية يعتمد عليها لتقييم الأمور ،بل
هو مع من غلب ،و�أحياناً مع الطرفني
املتناق�ضني ،مما ي�سبب له احلرية
واالرتباك ،و�سرعة انت�شار املعلومات
واملقاطع بني النا�س وا�ستجابتهم لها
وتكرارها قد يك�سبها قوة معنوية ال
ت�ستحقها .مما �سبق وغريه نتبني �أن
لهذه الو�سائل دور يف تكوين البنية
املعرفية لدى الأفراد وبالذات ال�شباب،
وكلما قل الن�صيب العلمي واملعريف
والثقايف لدى الفرد �سهل اندماجه
بهذا العامل الإلكرتوين وهذه الثورة
املعلوماتية املتباينة وازداد ت�أثره بها.
من هنا ي�أتي دور الفرد ل�ضبط تدفق
تلك املعلومات �إىل عقله وم��ا الذي
يختاره منها وما دوره نحوها؛ �إن العلم
واملعرفة والأفكار التي تت�شكل منها
العقول هي املحرك لقلب الإن�سان
ودوافعه غال ًبا ،وكما يحر�ص العاقل
على �صحة م�أكله وم�شربه ،يجب �أن
يحر�ص على �صحة غذاء عقله ،فلي�س

كلية الآداب

ا�ستغالل يف ن�شر اخلري واملعرفة
ون�����ش��ر ال�����س��ل��م وال�����س�لام و���ص��ل��ة
الأرح�����ام وال��ت��ف��ا�ؤل وامل��ع��ل��وم��ـ��ات
ال�صحيحة ويحت�ســب الأج���ر يف
ذلك ،و�أن يهتم بالوقت ،فيخ�ص�ص
�أوقات حمددة لهذه الو�سائل وعدم
االن�����ش��غ��ال ب��ه��ا ط���وال ال��وق��ت مع
مراعاة الآداب العامة.
راع �أن يهتم برعيته
ع��ل��ى ك��ل ٍ
ويتعهدهم بالتوجيه واملالحظة وال
يرتك و�سائل التوا�صل تتوىل تربيتهم
وت�شكيل عقولهم لأنه م�س�ؤول عنهم
�أم���ام اهلل ،و�أن يهتم ال��ف��رد بنف�سه
مبالحظتها با�ستمرار وببناء ذات��ه
وعقله وتطويرهما للخري واال�ستفادة
من كل ما هو جديد وتفعيله لن�شر
العلم النافع واخلري للنا�س.
وق��د �صح عن ر�سولنا �صلى اهلل
عليه و�سلم قوله�« :إِنَّ هَّ َ
الل َو َم َ
ال ِئ َكتَ ُه
َو�أَ ْه َل ال�سَّ َم َو ِ
�ض َحتَّى ال َّن ْمل َ َة
ات َوالأَ ْر ِ
َ
ُ
لحْ
َّ
�صلُّو َن
ي
ل
�
ا
ى
ت
ح
�وتَ
يف ُج ْحرِ هَ ا َو َ
ُ َ
ا�س الخْ َ يرْ ».
َعلَى ُم َعلِّ ِم ال َّن ِ
د .هدى نا�صر ال�شاليل
كلية الرتبية
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
E : Halshelali@ksu.edu.sa

بقعة ضوء
أ .د .يوسف بن عجمي العتيبي

أين تذهب األجهزة الحاسوبية المسترجعة؟
الكثري منا يف اجلامعة وخارجها ي�ستخدم الأج��ه��زة احلا�سوبية
املتنوعة الثابتة يف املكاتب والبيوت �أو املحمولة يف الأيدي مثل الهواتف
الذكية ،وهذا اال�ستخدام �شمل كل �أفراد العائلة ،حيث ال جتد بيتاً ال
يوجد فيه كمبيوتر �شخ�صي مكتبيي �أو حممول ،ف�ض ً
ال عن الأجهزة
املحمولة على اختالف �أنواعها و�أحجامها؛ �إذن من الطبيعي وجود
القدمي الذي يتم اال�ستغناء عنه من هذه الأجهزة وي�ستبدل باجلديد
وبوترية زمنية لي�ست طويلة ورمبا كانت كل �سنة �أو �سنتني.
لنا الآن �أن نت�ساءل عن امل�سرتجع من هذه الأجهزة من حا�سبات
�شخ�صية ومكتبية وحممولة وطابعات وما�سحات و�أج��ه��زة ت�صوير
و�أجهزة عر�ض خمتلفة و�أجهزة طبية بامل�ست�شفيات اجلامعية؛ �أين
تذهب ومن امل�ستفيد احلايل من هذه امل�سرتجعات؟ هل فع ً
ال لها قيمة؟
هل يوجد خطط لإعادة تهيئتها لي�ستفيد منها م�ستخدمون �آخرون؟
هل يوجد يف الوطن من هم بحاجة ملثل هذه الأجهزة امل�سرتجعة ليتم
ا�ستخدامها بعد �شيء من ال�صيانة؟
�أعتقد �أن الإجابة على مثل هذه الأ�سئلة ب�إيجابية وحتليل موفق
�سيفتح الباب وا�سعاً للت�صريف الأ�صوب ملثل هذه امل�سرتجعات؛ نعلم
جيدا �أن �أي ع�ضو هيئة تدري�س �أو موظف �أو طالب عند اال�ستقالة �أو
التخرج مطلوب منه �إعادة مثل هذه الأجهزة ،حتى ولو كانت قدمية
وال ميكن اال�ستفادة منها.
هذه الأجهزة الإلكرتونية معلوم �أن قيمتها الفعلية تقل �سنة بعد
�أخرى ،فلذلك هل من الأف�ضل ا�سرتجاعها من من�سوب اجلامعة �أو
من املمكن �إعطا�ؤه �إياها بحكم �أنه هو �أف�ضل م�ستفيد لها فيما بعد!
ملاذا ال تعترب بع�ض الأجهزة كم�ستهلكة ويتم منحها مل�ستخدمها بدالً
من مطالبته ب�إعادة جهاز لن ي�ستخدم فيما بعد؟ كذلك هل الأجهزة
احلا�سوبية امل�سرتجعة ت َُ�ص َّرف من قبل �إدارة امل�ستودعات كما هو
احلال يف الأثاث الراجع وتباع يف احلراج بالكيلو �أو احلجم؟!
يف اعتقادنا �أن املدار�س واجلمعيات واجلهات غري الربحية يف
وطننا بحاجة ملثل هذه امل�سرتجعات ،فلماذا ال يتم �إعادة تهيئتها مث ً
ال
والتربع بها ملثل تلك اجلهات؟ نحن ك�أفراد وكجهات حكومية ،مثلما
�أننا نحب �أن ن�أخذ ،ف�إنه يجدر بنا �أن نعطي ويكون ل�صاحب ال�صالحية
وح�سب النظام ،الدور الإيجابي مل�ساعدة الآخرين ،ولنطبق مبد�أ اللهم
ارزقنا وارزق منا.
ه��ل اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��ق��وم بت�صريف امل�����س�ترج��ع��ات م��ن الأج��ه��زة
احلا�سوبية والإلكرتونية عارفة وعلى دراية بهذه املكونات ويعرفون
الفرق بني قطعة �أثاث وجهاز حا�سوبي �أو طبي وماهية ا�ستخدامه؟ �أم
�أن مقولة «اللي ما يعرف ال�صقر ي�شويه» لي�ست ببعيدة!
�إنني �أعتقد �أن اجلامعة يدخلها ويخرج منها الكثري من الأجهزة
احلا�سوبية والطبية وامليكانيكية باهظة الثمن ،ولذلك ف�إنه من
احلكمة عدم م�ساواتها بقطعة �أث��اث ت�ستخدم ل�سنوات ثم ال ب�أ�س
بت�صريفها على حمالت الأثاث امل�ستخدم.
كلية علوم احلا�سب واملعلومات
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
yaalotaibi@ksu.edu.sa
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�أطلق �أول تطبيق �إلكرتوين على م�ستوى العامل خلدمة ال�صم و�ضعاف ال�سمع

«جستر» تشارك في منتدى اإلفصاح عن مشروع «إحسان
إنسان» بكليات المعرفة
الزير :التطبيق يسعى لكسر صمت  400مليون أصم وفكرته نشأت من برنامج إذاعي

�شاركت اجلمعية ال�سعودية للرتبية
اخلا�صة « »GESTERممثلة لكلية
ال�ترب��ي��ة بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،يف
منتدى الإف�صاح عن م�شروع «�إح�سان
�إن�سان» الذي مت عقده مبركز الأعمال
بكليات املعرفة بالريا�ض يوم الثالثاء
 13جمادى الأوىل 1439هـ املوافق
 30ي��ن��اي��ر 2018م مب�����ش��ارك��ة 20
جهة خ�يري��ة وع���دد م��ن امل�س�ؤولني
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال الأع���م���ال،
وبرعاية �إعالمية من �صحيفة «�سبق»
الإلكرتونية وملتقى «�صحافيون».
حافز ال حاجز
املنتدى حمل �شعار «الإعاقة حافز
ولي�س حاجز» ومت خالله الإف�صاح عن
م�شروع فريق «�إح�سان �إن�سان» واملتمثل
يف �إط�لاق �أول تطبيق �إلكرتوين من
نوعه على م�ستوى العامل خم�ص�ص
خلدمة ال�صم و�ضعاف ال�سمع يف
املجتمع وامل�����س��اع��دة ع��ل��ى دجمهم
وتوفري اخلدمات الإلكرتونية لهم،
ويعد ه��ذا التطبيق الأول من نوعه
على م�ستوى العامل ويطمح خلدمة
مليون م�صاب على م�ستوى اململكة
و�أك�ثر من  400مليون على م�ستوى
العامل.
«�إح�سان �إن�سان»
رئي�س ف��ري��ق «�إح�����س��ان �إن�����س��ان»
بي �أن
الأ�ستاذ يعقوب بن �سعد الزير نّ
«�إح�سان �إن�سان» فريق �سعودي 100%

�أخ��ذ على عاتقه م�س�ؤولية خدمة
ال�صم و�ضعاف ال�سمع يف املجتمع،
حمل هم البحث عن حل للم�شاكل
وال�صعوبات والعقبات التي تواجههم
وتقدمي اخلدمة لهم ،وخرجنا باحلل
الأول والأف�ضل عاملياً واملتمثل بتطبيق
�إل��ك�تروين با�سم «�إح�����س��ان �إن�سان»
ميثل باكورة �أعمال الفريق ومبادراته
التخ�ص�صية.
�أهداف امل�شروع
ي��ه��دف امل�����ش��روع �إىل امل�شاركة
يف رف����ع ك���ف���اءة ال�����ص��م و���ض��ع��اف
ال�سمع والعمل على رفع التح�صيل
العلمي لهم ،وجعل �إخواننا و�أخواتنا
من ال�صم و�ضعاف ال�سمع �أ�شخا�صاً
منتجني وفعالني يف املجتمع ،وتذليل
وت�سهيل جميع العوائق التي تقف
حائ ً
ال دونهم وم�ساعدتهم على �سهولة
التعلم والتوا�صل ،من خالل �إن�شاء
مراكز تقوية بلغة الإ���ش��ارة ل�ضعاف
ال�سمع وذويهم وامل�ساهمة يف توظيف
ال�����ص��م و���ض��ع��اف ال�سمع ومتابعة
�أدائهم الوظيفي .كما يهدف امل�شروع
للتخفيف من معاناة ال�صم و�ضعاف
ال�سمع يف املجتمع ،وتعزيز تواجدهم
التعليمي والأك��ادمي��ي واالجتماعي،
والتخفيف من �صعوبات التوا�صل مع
اجلهات احلكومية وغريها.
عدة لغات
و�أ�شار الزير �إىل �أن امل�شروع يخت�ص
بخدمة فئة ال�صم و�ضعاف ال�سمع،

يخدم التطبيق أكثر من مليون مصاب على مستوى الوطن
وذلك بتمكينهم من التوا�صل ب�سهولة
مع حميطهم عرب حم��ادث��ات فورية
ميكن من خاللها حتويل لغة الإ�شارة
�إىل ر�سائل �صوتية ومكتوبة بعدة لغات
والعك�س ،وهو الأم��ر ال��ذي ن�أمل �أن
فتحا جديدًا ينطلق من مملكتنا
يكون ً
الغالية خلدمة كل �إن�سان يعاين من
ال�صمم و�ضعف ال�سمع حول العامل.
ا�ستخدامالتطبيق
�شمل املنتدى ور���ش عمل جمانية
مرتجمة بلغة الإ�شارة قدمت لل�صم
وال�سامعني ،يف جم���االت مهمة يف
حياتهم� ،إ�ضافة لور�ش عمل قدمها
امل��درب فهد الفهيد بعنوان «ت�سويق
الذات» وور�شة «تطبيقك الأول لذوي
الإعاقة على الأجهزة الذكية» قدمتها
امل��درب��ة م��ي العتيبي ،كما �شارك
مرتجم لغة الإ���ش��ارة حممد الفهيد
بندوة «متكني فاقدي ال�سمع وتنمية
م��ه��ارات��ه��م» ،وق���دم املهند�س ط��ارق

تطبيق «إحسان إنسان» أول مبادرة من نوعها
عالميًا لدمج الصم وضعاف السمع في المجتمع

�إ�سماعيل ور�شة «كيفية ا�ستخدام
تطبيق �إح�سان �إن�سان» وختم املنتدى
بور�شة عمل مب�شاركة هيئة الهالل
الأحمر ح��ول «الإ�سعافات الأولية»
لل�صم وذويهم.
م�شاركة«ج�سرت»
اجلمعية ال�سعودية للرتبية اخلا�صة
«ج�سرت» �شاركت يف ه��ذا املنتدى
ممثلة لكلية الرتبية بجامعة امللك
�سعود ،وق��ال الدكتور بدر بن نا�صر
القحطاين� ،أ�ستاذ الرتبية اخلا�صة
امل�ساعد بق�سم الرتبية اخلا�صة يف
اجلامعة وع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية
وامل�شرف العام على الفروع ،مت خالل
هذا املنتدى توقيع اتفاقية بني اجلمعية
وفريق «�إح�سان �إن�سان» تهدف لتعزيز
�أوج��ه التعاون بني اجلانبني وتو�سيع
نطاق ا�ستخدام التطبيق من خالل
فروع اجلمعية املنت�شرة يف اململكة.
 1000كوبون
و�أ�ضافالدكتورالقحطاينمو�ضحاً
�أن اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
اجلمعية وفريق «�إح�سان �إن�سان» قد
بد�أت فعل ًيا من خالل قيام اجلمعية
بتوزيع �ألف كوبون للتطبيق جماناً على
ذوي الإعاقة و�أ�سرهم واملهتمني بهذا
املجال .وعرب د .القحطاين عن بالغ
�سروره بهذه االتفاقية التي �ست�سهم
يف ت�ضافر اجلهود وتعظيم �أثر التقنية
خل��دم��ة ذوي الإع���اق���ة يف اململكة
العربية ال�سعودية.
التنظيموالرعاية
مت ع��ق��د م��ن��ت��دى الإف�����ص��اح عن
م�شروع «�إح�سان �إن�سان» يف مركز
الأع���م���ال ال��ت��اب��ع ل��ك��ل��ي��ات املعرفة
بالريا�ض ،بتنظيم �شركة «تطورات
التقنية» وبرعاية �إعالمية من «�سبق»
و«���ص��ح��ف��ي��ون» ب��ح�����ض��ور ع���دد من
اجل��ه��ات واملتخ�ص�صني يف جم��ال
ال�صم و�ضعاف ال�سمع ،ومت خالل
التد�شني تكرمي الداعمني وامل�شاركني
يف املعر�ض امل�صاحب.

نقلة نوعية
الإع�لام��ي الأ�صم عبداهلل املحمدي �صاحب قناة ال�صم الثقافية
على اليوتيوب� ،ألقى كلمة بلغة الإ�شارة �ضمن فعاليات املنتدى قدمها
على م�سرح املنتدى وترجمها مرتجم لغة الإ���ش��ارة حممد الفهيد،
�شكر خاللها القائمني على تنظيم هذا املنتدى و�إطالق هذا امل�شروع
الإن�ساين العظيم ،وكذلك اجلهات الداعمة والراعية ،و�أكد خالل كلمته
�أن معاناة ال�صم و�ضعاف ال�سمع بد�أت تتال�شى مع التقنيات احلديثة
وثورة املعلومات واالت�صاالت ،و�أن تطبيق «�إح�سان �إن�سان» ميثل نقلة
نوعية وي�سهم يف تعزيز التوا�صل بني الأ�صم و�ضعيف ال�سمع واملجتمع،
فالتطبيقات �أ�صبحت يف متناول اجلميع ،ويجب �أن ي�سهم املجتمع
ورجال الأعمال يف دعم ال�صم يف املجاالت املختلفة خ�صو�صاً التعليمية
وال�صحية واالجتماعية.
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تناول الوجبات السريعة يسبب عدوى بكتيرية
د� .أحمد نايف الهادي

الوسواس القهري :أعراضه -أسبابه -
و طرق عالجه «الجزء األول»
تخيل :امر�أة تبد�أ الو�ضوء ل�صالة الظهر بعد الأذان مبا�شرة ،فتنتهي
بعد �صالة الع�صر .ملاذا؟
�سنتحدث يف ال�سطور القادمة عن ال�سبب وهو ما يعرف بـ«ا�ضطراب
الو�سوا�س القهري».
ما هو الو�سوا�س القهري؟
هو مر�ض من الأمرا�ض النف�سية ،وميكن تعريفه ب�أنه جمموعة من
الو�ساو�س والأفعال القهرية املتكررة امل�ستمرة التي ال ي�ستطيع ال�شخ�ص
مقاومتها ويعتربها �سخيفة �أحيا ًنا.
ما هي �أعرا�ض هذا املر�ض؟
تتكون الأعرا�ض من جزئني :الو�ساو�س والأفعال القهرية .تتمثل
ملحة �إجبارية ال
الو�ساو�س يف �أفكار �أو م�شاعر �أو �أحا�سي�س متكررة ّ
يرغب بها ال�شخ�ص ،ولكنها حتدث رغ ًما عنه مثل :ال�شك يف عدم
القيام ببع�ض الأعمال ،مثل �إقفال الأبواب �أو �إغالق الغاز �أو عدم القيام
بغ�سل ع�ضو �أو جزء من الع�ضو �أثناء الو�ضوء �أو اال�ستحمام� ,أو ال�شك
بعدم القيام ب�أحد �أركان �أو واجبات ال�صالة ،مثل تكبرية الإح��رام �أو
الركوع �أو ال�سجود� ،أو ال�شعور برغبة ملحة يف �إيذاء الذات �أو �أحد �آخر،
مثل �إيذاء الأطفال ب�سكني �أو نحوه� ،أو �إح�سا�س الإن�سان ب�أنه يقوم ب�سب
الذات الإلهية �أو الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكذلك اخلوف من
التلوث من اجلراثيم ونحوه.
بينما تكون الأفعال القهرية عبارة عن �سلوك متكرر مثل الفح�ص
والت�أكد ب�سبب ال�شك ،الغ�سيل املتكرر املبالغ فيه عند ال�شعور بالتعر�ض
للتلوث ،العد االجباري غري امل�برر ،الإ���ص��رار واحلر�ص الزائد على
التماثل والت�ساوي يف الأطوال والأحجام والأ�شكال.
فعند حدوث الو�ساو�س ي�شعر الإن�سان بالقلق املتعاظم مبرور الوقت،
وال يخف �إال عند القيام بالأفعال القهرية املرتبطة ،فمث ً
ال عند حدوث
ال�شك لدى ال�شخ�ص ب�أنه مل يقفل الباب اخلارجي للمنزل ف�إن القلق
يتعاظم لديه ويبلغ �أق�صاه �إىل �أن يذهب ال�شخ�ص ليت�أكد بنف�سه،
بعدها يخف القلق بدرجة كبرية� ،إىل هنا يعترب الأمر طبيع ًيا ،ولكن
ل��دى مر�ضى الو�سوا�س القهري ومبجرد القيام بالت�أكد وانخفا�ض
القلق حتدث الو�ساو�س مرة �أخرى ،ويتعاظم القلق ويحتاج ال�شخ�ص
�إىل الأفعال القهرية خلف�ض القلق وهلم جرا ،ويدور املري�ض يف دائرة
مفرغة من الو�سوا�س والقلق والفعل القهري.
ً
مر�ضا يجب عالجه �إال �إذا كانت ت�سبب
وال تعترب هذه الأعرا�ض
لل�شخ�ص �ضيقاً �شديدًا وتعيقه عن متابعة حياته اليومية وتت�سبب
ب�ضياع وقت طويل للتعامل مع هذه الو�ساو�س والأفعال القهرية.
يف الأ�سبوع القادم �سنكمل احلديث عن م�سببات ظهور �أعرا�ض هذا
اال�ضطراب و�أ�ساليب عالجها.
ق�سم الطب النف�سي
ـ �إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

يقلل فر�ص الإجناب بنحو %50

نقص اليود يؤثر على خصوبة النساء

قالت درا�سة �أمريكية حديثة �إن الن�ساء الالتي يعانني من نق�ص اليود،
رمبا ترتاجع فر�ص حملهن �إىل الن�صف ،مقارنة بن�ساء يتمتعن مب�ستويات
�صحية من هذا العن�صر وفق ما ن�شرته «رويرتز».
وتتبع الباحثون �أكرث من  500امر�أة يرغنب بالإجناب خالل فرتة خم�س
�سنوات تقريباً ،ووجدوا �أن الن�ساء الالتي يعانني من نق�ص متو�سط �أو حاد
يف اليود ترتاجع فر�ص حملهن بن�سبة  46يف املئة.
وقال الدكتور جيم�س ميلز الذي قاد فريق الدرا�سة وهو من املعهد
الوطني ل�صحة الطفل والتنمية الب�شرية يف والية ماريالند الأمريكية:
«فوجئنا من �شيوع نق�ص اليود لدى الن�ساء ومن �أنه يقلل فر�ص الإجناب
بنحو  %50يف كل دورة طمث» .كما �أن اليود يلعب دو ًرا حيو ًيا يف منو املخ
خالل فرتة احلمل .وكتب الباحثون يف دورية «هيومان ريربودك�شن» �أن
البحوث ال�سابقة وجدت �أن م�ستويات اليود لدى حوايل  %30من الن�ساء
يف �سن الإجناب �أقل من  100ميكروغرام لكل لرت يف الدم وهو امل�ستوى
الطبيعي .وتقرتح الإر�شادات الأمريكية احلالية �أن تتناول الن�ساء احلوامل
واملر�ضعات مكم ً
ال يحتوي على  150ميكروغرا ًما من اليود ،ولكن هذه
التو�صيات ال تتطرق �إىل ما يجب على املر�أة القيام به قبل احلمل.
ويوجد اليود يف الأ�سماك ،وخا�صة الأ�سماك البي�ضاء وامل��أك��والت
البحرية واحلليب ومنتجات الألبان ،وبع�ض الأمالح حتتوي على اليود لكن
ال ينبغي �أن تعتمد الن�ساء على امللح فقط للح�صول على املزيد من اليود.
وقال ميلز« :مل تتم معاجلة هذه امل�س�ألة حتى الآن بالن�سبة للن�ساء
اللواتي يحاولن احل��م��ل ،لذلك م��ن الأف�ضل اختيار النظام الغذائي
ال�صحيح ،ويعتقد العديد من اخلرباء �أن تناول الفيتامينات التي حتتوي
على اليود قبل الوالدة فكرة جيدة».

حذرت عدة درا�سات من خماطر
الوجبات ال�سريعة التي غالباً ما
تكون مليئة ب��ال��ده��ون وال�سعرات
احلرارية املرتفعة ،ما ي�ؤثر مبختلف
املعايري على �صحة اجل�سد� ،إال �أن
ما ال يعرفه الكثريون �أن تناول ما
يعرف بـ«جانك فوود» ي�شبه �إىل حد
بعيد �إدخ��ال «ع��دوى بكتريية» �إىل
اجل�سم ،بح�سب ما �أف��ادت درا�سة
علمية ج��دي��دة ح���ول ت���أث�ير تلك
الأغذية عالية الدهون على جهاز
املناعة.
ويف ه����ذا ال�����س��ي��اق ،ول��ت ��أك��ي��د
م�����ض��اره��ا ع��ل��ى اجل��ه��از امل��ن��اع��ي،
ق��ام ع��دد م��ن العلماء بح�سب ما
�أورد موقع Ibelieveinscience
العلمي �إىل و�ضع فئران على نظام
غذائي غني بالدهون وال�سعرات
احلرارية العالية لفرتة زمنية معينة،
والح��ظ��وا التها ًبا ج��ه��از ًي��ا ي�ستمر

حتى بعد عودة الفئران �إىل غذائها
الطبيعي ،وت��ب�ين فيما ب��ع��د� ،أن��ه
عندما �أكلت الفئران هذا الطعام
كانت اال�ستجابة االلتهابية جلهازها
املناعي م�شابهة ال�ستجابته عند
تعر�ضه لعدوى بكتريية.
وتعليقاً على النتيجة ،قالت �أنيت
كري�ست ،الباحثة يف جامعة بون يف

�أملانيا« :ال��غ��ذاء غري ال�صحي �أدى
�إىل زي����ادة غ�ير متوقعة يف ع��دد
خاليا مناعية معينة يف دم الفئران».
و�أ���ض��اف��ت« :وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن
االلتهاب يتبدد عندما يتم ا�ستبدال
الطعام غري ال�صحي بطعام �صحي،
�إال �أن التغريات اجلينية املرتبطة
باال�ستجابة املناعية التي حدثت
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ب�سبب هذا الطعام �ستبقى».
وحيال هذا النوع من التغريات
نوعا من
الدائمة ،ي�ستخدم اجل�سم ً
ال��ذاك��رة لتجاربه ال�سابقة ليحمي
نف�سه ب�صورة �أف�ضل يف امل�ستقبل،
ووف��� ًق���ا ل��ل��ع��ل��م��اء ،ف�����إن ام��ت�لاك��ك
جهاز مناعي حم َّفز با�ستمرار من
املمكن �أن يكون له عواقب �صحية
يف امل�ستقبل ،كال�سكري و�أمرا�ض
القلب.
ويقول الباحث �إيك التز�« :أ�س�س
النظام الغذائي ال�صحي يجب �أن
تكون ذات �أهمية �أك�بر يف التعليم
مما هي عليه الآن ،وبهذه الطريقة
فقط ميكننا حت�صني الأط��ف��ال يف
مرحلة مبكرة �ضد �إغراءات �شركات
ال��ط��ع��ام ،الأط��ف��ال لديهم اخليار
بخ�صو�ص ما ي�أكلون كل يوم ،وينبغي
علينا �أن منكنهم من اتخاذ قرارات
واعية ب�ش�أن عاداتهم الغذائية».

ضعف اإلدراك مرتبط باألرق واضطرابات النوم
ت�شري درا���س��ة ج��دي��دة �إىل �أن
الأ���ش��خ��ا���ص ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من
ا�ضطرابات النوم يف منت�صف العمر
�أو عند تقدمهم يف ال�سن يكونون
�أك��ث�ر ع��ر���ض��ة ل�ل�إ���ص��اب��ة ب�ضعف
الإدراك مقارنة بالأ�شخا�ص الذين
ي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ى ن���وم ه����ادئ دون
انقطاع .وعكف باحثون �سويديون
على فح�ص بيانات �أرب��ع درا�سات
تناولت العالقة بني النوم والوظائف
الإدراكية ،و�شملت درا�ستني تتبعتا
� 3400شخ�ص مل��دة تربو على 20
عاماً منذ �أن كانوا يف اخلم�سينات
من عمرهم ،ويف هاتني املجموعتني
ك��ان الأ�شخا�ص الذين يعانون من
كوابي�س و�أرق عند منت�صف العمر
�أكرث عر�ضة لل�ضعف الإدراك��ي مع
تقدم العمر ،مقارنة بالأ�شخا�ص
الذين كانوا ينعمون بنوم هادئ يف
فرتة عمرية �سابقة.
وعندما فح�ص الباحثون بيانات
الدرا�ستني ف�ض ً
ال عن الدرا�ستني
الأخريني اللتني تابعتا �أ�شخا�صاً يف
ال�سبعينات والثمانينات من العمر،
خل�صوا �إىل �أن الأرق وا�ضطرابات
النوم العامة فيما بعد مرتبطة �أي�ضاً
باال�ضطرابات الإدراكية.

وقالت امل�شرفة على الدرا�سة،
����ش�ي�ري���ن ����س���ي���ن���دي ،م����ن م��ع��ه��د
كارولين�سكا يف �ستوكهومل بال�سويد
و�إمربيال كوليدج يف لندن� ،إنه «يف
حني متثل ا�ضطرابات النوم عامل
خطر مهماً للرتاجع الإدراك��ي ،ف�إن
النب�أ ال�سار ه��و �أن��ه��ا عامل خطر
قابل للتعديل».
وذك���رت �سيندي �أن��ه «ميكن �أن
نعاين جميعاً من �صعوبات النوم يف
بع�ض الأحيان �إما ب�سبب م�ستويات
ال�ضغط العالية �أو تناول الكافيني �أو
ب�سبب �إرهاق ما بعد ال�سفر الناجت
عن اختالفات التوقيت ،لكن �إذا
عانى �شخ�ص من ا�ضطرابات النوم

ب�شكل مزمن مثل �صعوبات اخللود
�إىل النوم �أو اال�ستيقاظ �أثناء الليل
�أو اال�ستيقاظ م��ب��ك��راً للغاية يف
ال�صباح �أو عانى من �سوء نوعية
النوم ،فمن املهم �أن يطلب امل�ساعدة
من خبري يف جمال ال�صحة».
و�أ���ض��اف��ت �أن ه��ن��اك جمموعة
وا�سعة م��ن العالجات التي ميكن
�أن ت�ساعد يف معاجلة ا�ضطرابات
النوم ،مبا يف ذلك العقاقري والعالج
ال�سلوكي املعريف وتغيري منط احلياة
للتخل�ص من �أ�شياء مثل ال�سجائر
وال�ترك��ي��ز على ال��ع��ادات الغذائية
ال�����ص��ح��ي��ة ومم���ار����س���ة ال��ت��م��اري��ن
الريا�ضية بانتظام.

كما �أ���ش��ار الباحثون يف دوري��ة
«ط��ب النوم» �إىل �أن��ه رغ��م ارتباط
احلرمان من النوم وال�صعوبات يف
احل�صول على راح���ة ج��ي��دة �أث��ن��اء
ال��ل��ي��ل ب��اال���ض��ط��راب��ات الإدراك���ي���ة
مب��رور الوقت منذ وقت طويل ،مل
يكن ي��ع��رف الكثري ب��دق��ة ع��ن نوع
م�شكالت النوم التي قد ت�ؤثر على
وظائف املخ.
ويف ال��درا���س��ة احل��ال��ي��ة ،جمع
الباحثون البيانات من �أربع درا�سات
ت�شمل �أ�شخا�صاً من عموم �سكان
ال�سويد ،وخل�صت �إىل �أن ا�ضطرابات
النوم ،مبا يف ذلك الأرق ،ارتبطت
برتاجع نتائج اختبارات الوظيفة
الإدراكية بعد فرتة ترتاوح بني ثالثة
�أعوام و 11عاماً.
كما خل�صت الدرا�سة �أي�ضاً �إىل
�أن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون من
كوابي�س يف منت�صف العمر يرتاجع
لديهم الإدراك بعد � 20إىل 30
عاماً من املتابعة ،لكن ذلك يرتبط
�أي�ضاً بعوامل �أخرى ميكن �أن ت�ؤثر
على جودة النوم ووظائف املخ مثل
التدخني وع��دم ممار�سة التمارين
الريا�ضية ،ف�ض ً
ال ع��ن م�شكالت
ال�صحة العقلية.

نصائح ذهبية للحفاظ على «صحة قلبك»
يبذل النا�س جهدًا يف العادة حتى
يظلوا يف هيئة ال�شباب فال تظهر
عليهم ع�لام��ات ال�شيخوخة ،لكن
«���ش��ب��اب ال��ق��ل��ب» ال يخ�ضع ملجرد
العمر فقط ،ذلك �أن �شا ًبا يف مقتبل
العمر قد يكون بقلب ه��رم ،فيما
ي�ستطيع �شخ�ص كهل �أن يحظى
بقلب «�شاب» لو �أن��ه اتبع خطوات
�صحية.
وتت�أثر �صحة القلب بعوامل عدة
مثل الوراثة والنظام الغذائي املتبع،
ف�����ض� ً
لا ع���ن ال��ت��دخ�ين ومم��ار���س��ة
الريا�ضة و�شرب الكحول ،وفق ما
نقلت �صحيفة «غارديان».
تبعاً ل��ذل��ك ،ف���إن بو�سع النا�س
�أن يقي�سوا �شباب قلوبهم ،عرب
اال�ستعانة با�ستمارة �إلكرتونية ت�س�أل
عن الوزن والطول وما �إذا كان الفرد
يعاين من بع�ض الأمرا�ض.
�أما الن�صيحة الثانية فت�ستوجب
اخل�ضوع لفح�ص طبي على م�ستوى
القلب ،بني الفينة والأخ���رى ،ففي
بريطانيا مث ً
ال ،يخ�ضع كل �شخ�ص
بني الأربعني والأربعة وال�سبعني من

العمر لفح�ص مماثل ،مرة واحدة
كل خم�س �سنوات ،وحتى من تقل
�أعمارهم عن الأربعني� ،سيحققون
حماية ل�صحتهم لو �أنهم واظبوا على
قيا�س �ضغط الدم داخل البيت.
و�إذا كنت ممن يدخنون ،ف�إنك
مدعو �إىل الإقالع فو ًرا عن العادة
ال�سيئة ،ذل��ك �أن ثلث الأم��را���ض
القلبية الوعائية تنجم عن خم�سة
ع��وام��ل ه��ي ال�����س��ج��ائ��ر ،و�ضغط
ال��دم املرتفع ،والكحول ،وال�سمنة،

والكولي�سرتول املرتفع.
ومبا �أن �ضغط الدم ال�صحي يقل
عن  ،140/90ف��إن على من يريد
�صحة مثالية �أن ي�ضبط نظامه
ال��غ��ذائ��ي� ،أم���ا �إذا ارت��ف��ع �ضغط
دمه ،فيجدر به �أن ي�سارع �إىل �أخذ
ال��دواء بعد اال�ست�شارة مع الطبيب
املخت�ص.
ويو�صي خرباء ال�صحة مبمار�سة
الريا�ضة مبعدل �ساعتني ون�صف
ال�ساعة �أ���س��ب��وع� ًي��ا ،وي��ق��ول��ون �إن

املواظبة على هذا الأمر يقلل تعر�ض
الإن�سان للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
كما يجدر بالإن�سان � ً
أي�ضا �أن ينتبه
للطعام الد�سم ويقي�س الكولي�سرتول
با�ستمرار.
لكن ما ج��رى ذك��ره ال يعني �أن
اخل��ط��ر مل ي��ع��د حم���د ًق���ا ب��امل��رة،
أ�شخا�صا كثريين يغادرون
ذلك �أن �
ً
احلياة ب�شكل مفاجئ جراء �سكتة
قلبية ،دون �أن يكونوا م�صابني ب�أي
�أمرا�ض.
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خوارزمية جديدة تساعد في تعزيز حياة
الالجئين وتوظيفهم

ا�ضطر �أك�ثر من  65.6مليون �شخ�ص حول
العامل خالل عام � 2016إىل ترك منازلهم لعدة
�أ�سباب؛ منها احلروب وانتهاكات حقوق الإن�سان،
ويزيد هذا العدد بثالثمائة �ألف �شخ�ص عن عدد
الالجئني يف العام .2015
تفاقم امل�شكلة
يفاقم التغري املناخي واالحرتار العاملي م�شكلة
الالجئني ،ويتوقع �أن يُجرب ماليني النا�س على
االنتقال �إىل بلدان �أخرى ذات طق�س �أبرد غال ًبا،
وما زالت هذه امل�شكلة تزداد تعقيدًا �إىل درجة
دفعت نيوزيلندا �إىل التفكري ب�إ�صدار ت�أ�شرية
�سفر خم�ص�صة للنازحني ب�سبب التغري املناخي.
وال �شك �أن الالجئني ي��واج��ه��ون ع���ددًا من
الأ�سئلة ال�صعبة عند اتخاذهم ق��را ًرا مبغادرة
منازلهم؛ �إىل �أي بلد يهربون؟ �إىل �أي مدينة؟
وهل �سيتمكنون من �إيجاد عمل عند و�صولهم �إىل
وجهاتهم؟!
خوارزمية جديدة
توفر الدول لالجئني الذين ت�ستقبلهم �أماكن
�إي���واء �أينما ت��وف��رت م�ساكن منا�سبة ،فت�صبح
منزلهم اجل��دي��د� ،إال �أن باحثني م��ن جامعة
�ستانفورد واملعهد الفيدرايل ال�سوي�سري للتقنية
يف زي��ورخ ط��وروا خوارزمية ت�ساعد ال��دول يف

تعزيز حياة الالجئني من خالل فتح �آفاق الفر�ص
جمتمع
�أمامهم لإي��ج��اد وظائف واالن��دم��اج يف
ٍ
جديد ،ون�شر الباحثون درا�ستهم اجلديدة يف
جملة �ساين�س للعلوم.
حتديد املكان
حلل الفريق البيانات االجتماعية واالقت�صادية
من عام  2011حتى عام  2016لأكرث من 30
�ألف الجئ ترتاوح �أعمارهم بني  18و 64عا ًما
يف الواليات املتحدة الأمريكية من �أجل تطوير
خوارزمية لإيجاد م�أوى لالجئني ،واهتم الباحثون
ببع�ض اخل�صائ�ص الفردية لالجئني ،مثل القدرة
على التحدث باللغة الإجنليزية بطالقة وم�ستوى
التعليم و�أم��اك��ن وج��وده��م يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،ثم ا�ستخدموا هذه اخلوارزمية للتنب�ؤ
ب�أف�ضل مكان لالجئني الذين و�صلوا يف نهاية
العام  ،2016ومقارنتها مع الأم��اك��ن احلالية
لالجئني ،ووج��د الباحثون �أن معدل توظيفهم
���س��ي��زداد بن�سبة � % 40إن ا�ستخدمت هذه
اخلوارزمية لتحديد �أماكن �سكن الالجئني.
فر�ص توظيف �أكرب
�أجرى الفريق التجربة ذاتها با�ستخدام بيانات
طالبي اللجوء الذين و�صلوا �إىل �سوي�سرا يف
الفرتة بني العام  1999والعام  ،2013ووجدوا

�أن فر�ص توظيف الالجئني ���س��ت��زداد مبقدار
� % 73إن ا�ستخدمت اخلوارزمية لإيجاد م�أوى
لالجئني الذين و�صلوا يف نهاية العام .2013
جتنب العقبات
وق��ال ك�يرك بان�ساك امل���ؤل��ف الرئي�س لهذه
ال��دار���س��ة يف ب��ي��ان �صحايف �أ���ص��درت��ه جامعة
���س��ت��ان��ف��ورد« :ن��ت��وق��ع حتقيق ف��وائ��د ك��ب�يرة من
توظيف الالجئني دون �أن تتكبد احلكومات �أو
وكاالت �إعادة التوطني تكاليف �إ�ضافية ،وميكن
للخوارزمية التي طورناها �أن تتجنب العديد
من العقبات املالية والإداري���ة التي تعوق غال ًبا
�سيا�سيات اندماج الالجئني».
�سل�سلة اختبارات
وينوي الباحثون �إخ�ضاع اخلوارزمية ل�سل�سلة
من االختبارات العملية يف الوقت الآين ،ويعمل
الفريق على ع��دة ب��رام��ج �أول��ي��ة بال�شراكة مع
حكومات ووكاالت لإعادة التوطني ملوا�صلة اختبار
ق��درات اخلوارزمية ،وه��ذه لي�ست امل��رة الأوىل
التي ي�ساعد الذكاء اال�صطناعي وتقنية تعلم الآلة
الب�شر يف �إع��داد تنب�ؤات ت�ساعدهم على اتخاذ
القرار ال�صحيح.

جامعة يابانية تنتج عضالت صناعية
ً
�شوطا
بعدما قطعت عمليات تقومي العظام
طوي ً
ال بداية من ت�صاميمها الأولية من اخل�شب
والأح���زم���ة وو���ص��ل��ت �إىل م��راح��ل��ه��ا احلالية
املتطورة ،ف�إن كل ما مت ابتكاره يف جمال تقومي
العظام حتى الآن يت�ضاءل �أمام ما مت �إجنازه
يف جم��ال اخ�ت�راع ف��ري��د م��ن ن��وع��ه للو�سائل
التعوي�ضية ل��ق��وة الع�ضالت ،بح�سب موقع
«.»ScienceDaily
فقد �صمم فريق بحثي جماعي «روب��وت»
ميكن ارتدا�ؤه لدعم مف�صل الفخذ �أثناء امل�شي،
ون�شر ال��ف��ري��ق ،ب��ق��ي��ادة م��ي��ن��ورو ها�شيموتو،
�أ�ستاذ علوم وتكنولوجيا الن�سيج يف جامعة
�شين�شو يف اليابان ،تفا�صيل
من��وذج��ه الأويل يف دوري���ة
Smart
«Materials
 »and Structuresالتي
ي�صدرها معهد الفيزياء.
وي��ق��ول ها�شيموتو« :مع
وجود جمتمع �سريع التقدم
يف ال�سن ،يحتاج عدد متزايد
من امل�سنني �إىل الرعاية بعد
التعر�ض لل�سكتة الدماغية،
والإعاقات الأخرى املرتبطة
ب��ال��ع��م��ر ،وت��ظ��ه��ر تقنيات
خمتلفة و�أج��ه��زة وروب��وت��ات
مل�����س��اع��دة ال��ق��ائ��م�ين على

الرعاية».
وي�شري ها�شيموتو �إىل �أن عدة تقنيات ،من
التي تعنى مب�ساعدة الأ�شخا�ص على امل�شي،
مو�ضحا �أنه
غال ًبا ما تكون مرهقة للم�ستخدم،
ً
«يف درا�ستنا احلالية� ،سعينا �إىل تطوير و�سائل
م�ساعدة خفيفة الوزن ولينة ،وميكن ارتدا�ؤها
لدعم �أن�شطة احلياة اليومية لكبار ال�سن الذين
يعانون من �ضعف الع�ضالت ،و�أول��ئ��ك الذين
يعانون من م�شكالت احلركة».
ويتكون النظام الذي ميكن ارتدا�ؤه من هالم
ب��ويل فينيل كلوريد « »PVCاملُ��ل��دن و�شبكة
�أقطاب وتطبيقات للجهد الكهربي ،وحتتوي

�شبكة الأق��ط��اب على �شطرية ه�ل�ام ،وعند
تطبيق اجلهد الكهربي ين�ساب الهالم املرن
وينقب�ض مثل الع�ضالت� ،إنها �آلية حُمركة ميكن
ارتدا�ؤها لت�ساعد على امل�شي.
ويف تقييم �أويل ،مت ر�صد حركة م�شي مري�ض
بال�سكتة الدماغية ،يعاين من بع�ض ال�شلل على
جانب واحد من ج�سده ،بدون اجلهاز ثم بعد
ارتداء نظام الع�ضالت ال�صناعية الآلية .وعلق
ها�شيموتو على ذلك بالقول« :وجدنا �أن ارتداء
و�سيلة امل�ساعدة الآل��ي��ة يعاون على احلركة
الطبيعية ،وزيادة طول اخلطوة ،وتقليل الن�شاط
الع�ضلي �أثناء امل�شي على خط م�ستقيم».
وح�صل ن��ظ��ام الع�ضالت
ال�����ص��ن��اع��ي��ة الآيل م��ت��ع��دد
الطبقات م��ن ه�لام PVC
على املركز الأول يف عرو�ض
«الندوة الدولية الـ 24للهياكل
واملواد الذكية» التي نظمتها
اجلمعية الدولية للب�صريات
وال�������ض���وئ���ي���ات ،وي��خ��ط��ط
ال��ب��اح��ث��ون لإن���ت���اج حم��رك
مت�سل�سل با�ستخدام هالم
 ،PVCم��ا ق��د ي�����ؤدي �إىل
تطوير الن�سيج القادر على
توفري دعم ع�ضلي خارجي،
�أكرث قابلية للت�شغيل ب�سهولة.

لوقف تدهور �صحة الأطفال
دعوة إلبعاد مطاعم الوجبات
السريعة عن المدارس

ريا
حذر بحث حديث من ت�أثريات قاتلة للبدانة على الأطفال ،م�ش ً
�إىل �أن  4بني كل  5من طالب املدار�س البدناء ت�ستمر معاناتهم مع
الوزن الزائد طوال حياتهم ،وطالب البحث الذي �أجرته الكلية امللكية
لأطباء الوالدة و�صحة الأطفال يف بريطانيا ،بو�ضع قيود على الإعالن
عن الأطعمة غري ال�صحية ،ومبنع مطاعم الوجبات ال�سريعة من افتتاح
فروع �إىل جوار املدار�س.
واتهم البحث احلكومة الربيطانية بالتق�صري يف بذل اجلهود التي
من �ش�أنها وقف تدهور �صحة الأطفال ،وح�سب �إح�صاء ر�سمي ،ف�إن
طالباً من بني كل  3طالب ي�صاب بزيادة الوزن مبجرد مغادرة املدر�سة
االبتدائية .وقالت مديرة الكلية الربوفي�سور نينا م��ودي� ،إن ه���ؤالء
الأط��ف��ال «�سيواجهون ال�شقاء» عند بلوغهم ،ورمب��ا ميوتون مبك ًرا.
و�أ�ضافت يف ت�صريحات نقلتها �صحيفة «غارديان» الربيطانية�« :أربعة
�أخما�س الأطفال البدناء �سيظلون بدناء طوال حياتهم ،وهذا �سيقلل
�أعمار كل منهم بنحو � 10سنوات ،و�سيقلل � ً
أي�ضا فرتة معي�شتهم �أ�صحاء
بنحو  20عا ًما ،والأغلب �أنهم �سيق�ضون �سنواتهم الأخرية من احلياة
ً
أمرا�ضا �أخرى مثل ال�سكري».
وهم يكافحون م�شاكل القلب و�
وتابعت بلهجة حمذرة« :هذا �إح�صاء خميف جدا و�شيء على احلكومة
�أن تنتبه له» ،و�أ�شارت نينا مودي �إىل �أن الآباء البدناء عادة ما ينجبون
�أطفاالً بدناء ،لأنهم ين�ش�أون و�سط عادات غذائية ومنط حياة ي�صعب
عليهم تغيريه.

«التصديع المائي» إلنتاج
الطاقة ..أضراره أكثر من فوائده

خل�صت درا�سة جديدة قادها علماء بريطانيون �إىل �أن عملية «الت�صديع
املائي» حلت يف املرتبة ال�سابعة من �أ�صل ت�سعة م�صادر للطاقة يف
ا�ستمراريتها بناء على معايري اجلوانب البيئية واالقت�صادية واالجتماعية.
وقد ت�شجع هذه الدرا�سة الواليات املتحدة الأمريكية على �إج��راء
درا�سة مماثلة ،فهي �إحدى الدول التي ت�ستخدم فيها تلك العملية على
نطاق وا�سع.
تُ َّ
لخ�ص عملية «الت�صديع املائي» املثرية للجدل ب�أنها حقن حتت �ضغط
عال للماء املخلوط بالرتاب واملواد الكيميائية يف الت�شكالت ال�صخرية
ٍ
املتما�سكة لإح��داث �صدوع فيها وا�ستخراج النفط �أو/والغاز الطبيعي
منها.
وقد رتب فريق علماء من مدينة مان�ش�سرت الربيطانية عملية الت�صديع
املائي �ضمن جمموعة م�صادر الطاقة ،مثل الفحم والرياح وال�شم�س
بعد �أن در�س ا�ستمرارية هذه امل�صادر من اجلوانب البيئية واالقت�صادية
واالجتماعية ،بهدف اكت�شاف الآثار املحتملة يف اململكة املتحدة الناجمة
عن ا�ستخدام الت�صديع املائي فيها.
وحازت عملية الت�صديع على املركز ال�سابع من �أ�صل ت�سعة م�صادر
طاقة �ض ّمنها العلماء يف درا�ستهم التي نُ�شرت يف دورية «�ساين�س �أوف ذا
توتال �إنفايرومنينت».
وف ًقا للباحثني ،تتطلب ترقية عملية الت�صديع �إىل مراتب �أعلى وجعلها
�أكرث ا�ستمرارية مثل م�صادر الطاقة الأخرى كالرياح وال�شم�س تقليلاً
هائلاً بنحو  329مرة يف ت�أثريها امل�ضر على البيئة ،ودر���س الفريق
ا�ستمرارية �سيناريوهات م�ستقبلية خمتلفة وتو�صل �إىل �أن الو�صول
�إىل اعتماد اململكة املتحدة على عملية الت�صديع املائي بن�سبة  % 1من
�إجمايل �إنتاج الكهرباء يرفع ا�ستمراريتها �أكرث مما لو كانت بن�سبة ت�صل
�إىل .% 8
ووف ًقا لدرا�سة الفريق ،تُركز معظم �أبحاث عملية الت�صديع املائي على
جوانبها البيئية يف الواليات املتحدة الأمريكية وحدها ،ويزعم الباحثون
�أن الدرا�سات احلالية تتجاهل اجلانبني االقت�صادي واالجتماعي لعملية
الت�صديع املائي و�أن درا�ستهم هي الأوىل التي تدر�س اجلوانب البيئية
واالقت�صادية واالجتماعية م ًعا.
وقالت الربوفي�سور «�أدي�سها �آزاباجيك» يف جامعة مان�ش�سرت والكاتبة
الرئي�سة يف الدرا�سة ل�صحيفة الإندبندنت« :يمُ كننا تقييم ا�ستمراريتها
الإجمالية ب اً
��دل من الرتكيز على م�شكالتها الفردية ،مثل تلوث املياه
ُ
واالزدحام املروري وال�ضو�ضاء التي طرحت يف النقا�ش حول ا�ستخراج
الغاز احلجري» .و�أ�ضافت« :حظرت بع�ض الدول عملية الت�صديع املائي،
لكن الواليات املتحدة الأمريكية ما زالت ت�ستخدمها على نطاق وا�سع،
ورمبا ت�شجع هذه الدرا�سة الواليات املتحدة الأمريكية على �إجراء درا�سة
مماثلة ،وقد حتفز م�ؤيدي عملية الت�صديع املائي للبحث عن م�صادر
�أخرى بديلة للطاقة� ،إن ح�صلت على مركز مت�أخر مثل الذي ح�صلت عليه
يف اململكة املتحدة».

العدد  - 1294الأحد  18جمادى الأول 1439هـ املوافق  4فرباير 2018م
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دعا لمواكبة التطور التقني سياحيًا ودمجه بالعملية التدريسية والبحثية

د .أزهري :قدرة األستاذ وتمكنه من مادته ينعكس
على مستوى الطالب
الدكتور �أزه��ري م�صطفى �صادق� ،سوداين اجلن�سية،
ان�ضم للهيئة التدري�سية بكلية ال�سياحة والآثار منذ 6
ً
تقريبا ،حا�صل على البكالوريو�س واملاج�ستري
�سنوات
والدكتوراه من جامعة اخلرطوم بال�سودان وح�ضر دورات
وك��ور� �س��ات يف �أمل��ان �ي��ا ،ي��رى �أن
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
غ � �ن � �ي� ��ة ب� � ��امل� � ��واق� � ��ع الأث � � ��ري � � ��ة
وال � �� � �س � �ي ��اح � �ي ��ة ال� � �ت � ��ي مي �ك��ن
ا�ستثمارها ب�شكل �أكرب و�أف�ضل،
ل� �ك ��ن «�أه� � � ��ل ال� �ب� �ل ��د» ب �ح��اج��ة
ل�ل�ت�ع��رف عليها ق�ب��ل غ�يره��م،
كما دعا ملواكبة التطور التقني
يف جم� ��ال ال �� �س �ي��اح��ة والآث � ��ار
ودجم��ه يف العملية التدري�سية والبحثية ،ورك��ز يف هذا
اللقاء على الدور املهم والإيجابي للمكتبة اجلامعية يف
بناء �شخ�صية الطالب و�صقل قدراته البحثية ،معرب ًا
عن �أ�سفه لعزوف الطالب عنها وا�ستغناء ن�سبة كبرية
منهم باملذكرات وامللخ�صات وامل�ل�ازم ،داع�ي� ً�ا �إىل �إيجاد
ع�ل�اق ��ة �إي �ج��اب �ي��ة وق ��وي ��ة ب�ين
الأ�ستاذ وطالبه..

�أدر�س يف جامعة غلون وقد وافقت على ان�ضمامي �إىل
اجلامعة.
 وماذا كنت تعرف عن جامعة امللك �سعود قبلقدومك �إليها؟

المالزم والمذكرات سببان في
هجرة المكتبات والعام الماضي
صدر قرار بمنعها داخل
الجامعة

 يف البداية حدثنا عنق�صة ان�ضمامك �إىل جامعة
امللك �سعود؟

 كيف وجدتها بنيتنقالتك كونك در�ست يف ال�سودان و�أملانيا؟

كجامعة عربية تعد من �أف�ضل اجلامعات التي زرتها،
يف جمال الآثار ،فقد خطت خطوات كبرية تتعلق بالن�شر
والعمل امليداين.

المملكة غنية بالمواقع األثرية
والسياحية ..لكن يجب
تعريف السعوديين عليها
قبل غيرهم!

كنت على توا�صل مع العديد
من �أع�ضاء ومن�سوبي جامعة
امللك �سعود ،وقد �شاركت يف
م�ؤمترات عديدة يف اجلامعة قبل ان�ضمامي �إليها عام
 ،2010كما تعرفت على العديد من الزمالء من�سوبي
اجلامعة ،و ُقدم �إ ّ
يل عر�ض للعمل وكنت حينها يف �أملانيا

الطالب والمكتبة عزوف أم
هروب!
وحول �أ�سباب عزوف الطالب اجلامعي عن املكتبة،
حت��دث ال��دك�ت��ور �أزه� ��ري ق��ائ ً
�لا :ه�ن��اك جم�م��وع��ة من
الأ� �س �ب��اب امل�ت��داخ�ل��ة وامل�ت���ش��اب�ك��ة ،وم��ن وج�ه��ة نظري
ح�ت��ى ل��و مت ت��وج�ي��ه ال�ط��ال��ب �إىل املكتبة �أو تكليفه
ب��واج �ب��ات و�أب �ح��اث مكتبية ف ��إن��ه �سيجد يف الغالب
ً
ً
ً
إلكرتونيا،
مهربا من خالل تنزيل الكتب �
خمرجا �أو

كما قلت �سابقاً �شاركت يف
ع��دة م ��ؤمت��رات ويل عالقات
بالعديد م��ن ال��زم�لاء فيها،
فكنت تقري ًبا �أعرفها ومنهم
ال�سودانيون.

 وماذا عن الفرق عناجلامعات العاملية مثل
الأملانية التي خ�ضت فيها
جتربة التدري�س؟

ه���ذا احل���دي���ث ك��ب�ير وذو
�شجون ،فنحن لدينا م�شكلة
يف ع��م��ل��ي��ة م���واك���ب ال��ت��ط��ور
ال��ت��ق��ن��ي ،ف��ن��ج��د اجل��ام��ع��ات
الأملانية والفرن�سية والأمريكية تطورت تطوراً كبرياً يف
عملية مواكبة التطور التقني ودجمه بالعملية التدري�سية
والبحثية.
لذلك الب��د من ت�شجيع الطالب على زي��ارة املكتبات
وت�ن�ظ�ي��م حم��ا� �ض��رات �أو ��س��اع��ات ت��دري���س�ي��ة يف �أروق ��ة
املكتبات ،وتعويد الطالب على اعتبار املكتبة ج��زء ًا
ً
أ�سا�سيا من العملية التدري�سية والبحثية ،وال �شك �أن
�
مكتبة امللك �سلمان التابعة جلامعة امللك �سعود منارة
علمية وثقافية وتتوفر فيها �أف�ضل امل�صادر واملراجع.
وان �ت �ق��د وج � ��ود جم �م��وع��ة ك �ب�ي�رة م ��ن امل �ك��ات��ب يف
حميط اجلامعة تبيع امللخ�صات واملذكرات للطالب
واعتربها �أحد الأ�سباب يف هجرة املكتبات ،وقال� :أنا
ال �أ�شجع على هذا ال�سلوك بل �أحاربه ،حتى املراكز
التي تبيع املذكرات داخل اجلامعة ،وكان لدينا خطوة

 كيف تقيم م�ستوى الطالب ال�سعودي مقارنةمب�ستوى الطالب الذين در�ستهم يف اخلارج؟
من ناحية امل�ستوى الأكادميي جند كل الطالب �سواء
يف ال�سعودية �أو ال�سودان �أو �أملانيا �إذا مل يجد الرعاية
من الأ�ستاذ ومل يكن الأ�ستاذ قريباً جداً من الطالب،
مهمة العام املا�ضي ومنها حماربة بيع امل�لازم ،علمً ا
ب�أن هذه الظاهرة موجودة � ً
أي�ضا يف ال�سودان.
وخ�ت��م ب��ال�ق��ول :ظ��اه��ر ب�ي��ع امل��ذك��رات وامللخ�صات
ً
تقريبا ،حتى يف ال��دول
م��وج��ودة يف ك��ل دول ال�ع��امل
املتقدمة ،لكن عندما ن�أتي �إىل �أملانيا جند االهتمام
ب��امل��رج��ع �أك�ث�ر م��ن امللخ�ص �أو امل�ل��زم��ة ال�ت��ي ت�ب��اع يف
م��راك��ز ال�ت���ص��وي��ر ،وت�ع��د امللخ�صات ن��اف��ذة للمراجع
والكتب ي�أخذ املعلومات الرئي�سة من امللزمة وي�ستفيد
من الكتب ،وهذا ما �أعمله مع طالبي ،والطالب يريد
ً
و�سهال دون الذهاب �إىل املكتبات.
�أن يكون الأمر ي�سري ًا

فلن يكون هناك تطور يف م�ستوى الطالب ،فالعملية
حتتاج �إىل عالقة قريبة بني الأ�ستاذ والطالب ،ويجب
�أن ي�صاحب ذلك تطور يف م�ستوى الأ�ستاذ لينعك�س
على م�ستوى الطالب ،وكذلك يجب �أن ينتبه الطالب
�إىل نف�سه ،فهناك ك�سل لدى العديد من طالب ،وجند
واحدة من �أكرب امل�شكالت عدم زيارة املكتبات.
 ما ن�صيحتك حل�سن ا�ستغالل الإمكانيات املتوفرةيف اجلامعة وماذا تتوقع من وراء ذلك؟
ل��و مت ا�ستغالل الإمكانيات املتوفرة يف اجلامعة
الحتلت اجلامعة «رقم واح��د» لي�س يف العامل العربي
وح�سب ،بل يف �آ�سيا ويف خمتلف الت�صنيفات العاملية،
فاجلامعات تقوم على الأ�ستاذ والطالب ويجب ا�ستغالل
الإمكانيات املتوفرة ،ومنها الت�شجيع على الذهاب �إىل
املكتبة و�إج��راء الأبحاث وكتابة الأوراق العلمية دون
�إجبار.
 هل ال�سعودية قادرة على جذب ال�سياح وفق ر�ؤية 2030من وجهة نظرك؟
واحدة من �أهم املقومات يف ال�سعودية امتالكها ملواقع
�أثرية و�سياحية ال جتدها يف �أي مكان يف العامل ،ولكن
نحتاج �إىل توظيف هذه امل��وارد ،ونحتاج قبل تعريف
ال��ع��امل اخل��ارج��ي بها �أن يعرفها ال�سعوديون جيداً،
فللأ�سف ال�شديد �أج��د بع�ض الطالب ال�سعوديني ال
يعرفونها وهم �أبناء البلد
وجندهم ال يعرفون �إال الأ�شياء الكبرية مثل مدائن
�صالح وغريها.
 كيف ميكن تعريفهم عليها؟عرب و�سائل الإع�لام ،البد �أن يكون هناك دور كبري
للإعالم ،ودور لكبار الكتّاب ومن�شورات وكتب تعريفية
�صغرية متكن ال��ف��رد ال�سعودي م��ن معرفة الأم��اك��ن
الرتاثية وتنمية احل�س الوطني.
ً
ً
برناجما مثل «على خطى العرب»
إعالميا جند
�مقدمه ي�شكو من عدم متابعة املجتمع عرب اليويتوب
ما تعليقك؟
�أعرفه جيداً و�أتابعه ب�شكل م�ستمر ،و�أالح��ظ �أن
غري ال�سعوديني يتابعونه ب�شكل كبري �أكرث من الإخوة
ال�سعوديني ،مع �أن املفرت�ض واملتوقع هو العك�س.
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تقنية

 25فبراير موعد إطالق هاتفي

سامسونغ الجديدين S9وS9+
ت�����س��ت��ع��د ���ش��رك��ة ���س��ام�����س��ون��غ
ل��ك�����ش��ف ال��ن��ق��اب ع���ن ه��وات��ف��ه��ا
ال��رائ��دة املنتظرة Galaxy S9
و Galaxy S9+خ�لال حدثها
Samsung
Unpacked
املحدد بتاريخ  25فرباير�/شباط
اجل���اري� ،أي قبل ي��وم واح��د من
انطالق فعاليات امل�ؤمتر العاملي
للجوال ،MWC 2018
وذل�����ك ح�سب
ال��دع��وات التي
ق��ام��ت ال�شركة
ب ��إر���س��ال��ه��ا �إىل
ال�����ص��ح��اف��ة قبل
عدة �أيام.
وك���ان���ت ت��ق��اري��ر
�سابقة ق��د �أ���ش��ارت
�إىل �أن هذه الهواتف
م��ت��ط��اب��ق��ة م���ن حيث
ال��ن��اح��ي��ة الت�صميمية
مع مناذج العام املا�ضي
 Galaxy S8و،S8+
بحيث يتميز هاتف Galaxy S9
ب�شا�شة بقيا�س � 5.8إن�ش من نوع
 Super AMOLEDبتقنية
 Infinityودق��ة 2960×1440
بيك�سل ،م��ع م��ع��ال��ج Exynos
 9810لن�سخ ال��والي��ات املتحدة
وال�صني وSnapdragon 845
للن�سخ العاملية ،مع ذاك��رة و�صول
ع�شوائي ب�سعة  4غيغابايت ،و64
غيغابايت من م�ساحة التخزين
الداخلية ،وك��ام�يرا خلفية بدقة
 12ميغابيك�سل.
يف حني ي�أتي هاتف Galaxy+
 S9ب�شا�شة من قيا�س � 6.2إن�ش من
نوع  Super AMOLEDبتقنية
 Infinityودق��ة 2960×1440

بيك�سل ،م��ع م��ع��ال��ج Exynos
 9810لن�سخ ال��والي��ات املتحدة
وال�صني وSnapdragon 845
للن�سخ العاملية ،مع ذاك��رة و�صول
ع�����ش��وائ��ي ب�سعة  6غيغابايت،
و 128غ��ي��غ��اب��اي��ت م��ن م�ساحة
التخزين ال��داخ��ل��ي��ة ،م��ع كامريا
خلفية مزدوجة بدقة
 12ميغابيك�سل 5 +
ميغابيك�سل.
وك����م����ا ت���وح���ي
ال�����������دع�����������وات
اخل�������ا��������ص�������ة
ب��احل��دث ،ف ��إن
���س��ام�����س��ون��غ
ت���ت���ج���ه �إىل
ت�������س���ل���ي���ط
ال�����������ض�����وء
ب���������ش����ك����ل
رئ���ي�������س���ي
ع���ل���ى ك���ام�ي�را
ال���ه���وات���ف م���ن ح��ي��ث ال��ع��ت��اد
والربجميات ،حيث �إن الكامريا
تتميز بامتالكها لفتحة عد�سة
م��ت��غ�يرة  f/2.4و  ،f/1.5مع
ت�ضمنها مل�ست�شعر ال���ق���راءات
ال�سريعة املكون من ثالث طبقات،
وال����ذي يتيح ل��ل��ه��وات��ف �إمكانية
التقاط فيديوهات احلركة البطيئة
بدقة ت�صل �إىل 1920×1080
بيك�سل ومب���ع���دل � 480إط�����اراً
يف الثانية ،جن ًبا �إىل جنب مع
ت�ضمنها لتقنية .Tetracell
ويتوقع �أن تبد�أ �شركة �سام�سونغ
ب�شحن الهواتف وبيعها من خالل
متاجر التجزئة بتاريخ  16مار�س/
�آذار القادم.
امل�صدرalarabiya :

«قوقل» تسعى لتطوير
متصفحها «كروم»

ك�شفت
�شركة غوغل عن
جهودها التجريبية لدمج ميزات
ال��واق��ع امل��ع��زز �إىل مت�صفح الويب
خا�صتها «كروم» على �سطح املكتب
والأجهزة املحمولة ،وبهذه الطريقة
مي��ك��ن مل�����ص��م��م��ي م���واق���ع ال��وي��ب
واملنظمات الإعالمية وغريهم من
املبدعني �إن�شاء كائنات ثالثية الأبعاد
 3Dافرتا�ضية ،و�إدراجها يف مواقع
الويب ليتم عر�ضها على حوا�سيب
�سطح املكتب وجعلها قابلة للتنزيل.
و�أ����ش���ار ال��ف��ري��ق ال��ع��ام��ل على
ت��ط��وي��ر جت���رب���ة امل�����س��ت��خ��دم على
 Daydream WebXRخ�لال
الأ�شهر القليلة املقبلة �أن��ه «�سوف
يكون هناك مئات املاليني من �أجهزة
�أن��دروي��د و�آي �أو �إ���س ال��ق��ادرة على
توفري جت��ارب الواقع املعزز ،وهذا
يعني �أن��ه �سيكون ب�إمكانك �إلقاء
نظرة على العامل من خالل هاتفك
املحمول ،وو�ضع الأ�شياء والعنا�صر
الرقمية �أينما نظرت ،وللم�ساعدة يف
حتقيق �إمكانية توفر ذلك لأكرب عدد

من امل�ستخدمني ،ف�إننا نعمل على
ا�ستك�شاف كيفية جلب الواقع املعزز
�إىل من�صة الويب ،لذلك قد ي�أتي
ذلك اليوم الذي ميكن لأي �شخ�ص
من خالل مت�صفح الويب
ال�������و��������ص�������ول
ه�������ذه
�إىل
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا
اجلديدة».
ون�����ش��رت ق��وق��ل ع�ب�ر م��دون��ت��ه��ا
تفا�صيل حول كيفية عمل الن�سخة
الأول���ي���ة م���ن ال���واق���ع امل���ع���زز على
مت�صفح كروم ،بحيث تبد�أ التجربة
مع منتج ي�سمى م�ؤق ًتا ،Article
وال��ذي ي�شري و�صفه �إىل �أن��ه عبارة
ع��ن ع��ار���ض من���اذج ثالثية الأب��ع��اد
للمت�صفحات ،ويف ح��ال مت تزويد
ه��ذا العار�ض على مت�صفح �سطح
املكتب بنموذج ثالثي الأبعاد ،3D
ف�إنه يقوم بعر�ضه ك�صورة تفاعلية
ميكن �سحبها لتدويرها ،وعند و�ضع
ال�صورة �ضمن �صفحة وي��ب ،ميكن
الداللة على �أنه منوذج ثالثي الأبعاد
تفاعلي بنف�س الطريقة امل�ستخدمة
للداللة على وج��ود �صورة متحركة
.GIF
يف ح�ي�ن ت��ع��ت�بر ال��ت��ج��رب��ة على
الهاتف املحمول �أكرث تطو ًرا بكثري
بف�ضل الكامريات املدجمة و�أجهزة
اال�ست�شعار املوجودة �ضمن الهواتف
الذكية احلديثة.
امل�صدرskynewsarabia :
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نتيجة عدم الثقة ب�أخبار مواقع التوا�صل االجتماعي

 ٪13ارتفاع الثقة بوسائل اإلعالم
التقليدية «تلفزيون وصحافة»

�أظهرت �أحدث الدرا�سات �أن الغالبية العظمى
من النا�س مل تعد تثق بالأخبار ،التي يتم تداولها
ع�بر م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ،وتعتقد �أن
ال�شركات املالكة لهذه ال�شبكات ال تقوم مبا يكفي
من �أجل التخل�ص من الأخبار الكاذبة وال�سموم
الفكرية مثل الأفكار املتطرفة التي تغذي الإرهاب
يف العامل.
وح�سب �أو���س��ع درا���س��ة عاملية ح��ول �شبكات
التوا�صل االجتماعي ف�إن �أقل من ربع امل�ستخدمني
يف بريطانيا يثقون حالياً مي��ا ي��رد م��ن �أخبار
ومعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي،
وخا�صة «في�سبوك» و«تويرت» ،بينما تعتقد الغالبية
ال�ساحقة �أن الأخبار الكاذبة واملعلومات الزائفة
متلأ هذه ال�شبكات ،كما �أن هذه ال�شركات ال
تفعل ما يكفي من �أجل مكافحة الأفكار املتطرفة
و�أعمال «البلطجة الإلكرتونية» ،كما �أنها ال تقوم
مبنع اال�ستخدام غري القانوين لهذه ال�شبكات.
وك�شفت الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها جريدة
«التاميز» الربيطانية� ،أن  % 64من امل�ستخدمني
ي�ؤيدون ت�شديد القيود والقوانني املنظمة لعمل
�شبكات التوا�صل االجتماعي يف العامل ،كما �أنهم
ي�ؤيدون �أن تتحمل هذه ال�شركات امل�س�ؤولية عن
املحتوى غري املنا�سب الذي يتم ن�شره من خالل
من�صاتها.
وج��اءت هذه النتائج عرب م�ؤ�شر «�إيديلمان»
للثقة ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت )Edelman Trust
 (Barometerوال��ذي �أظهر �أن الثقة بو�سائل
الإعالم التقليدية «التلفزيون وال�صحافة» عادت
وارتفعت خالل عام من الآن وبن�سبة  % 13زيادة

عن العام ال�سابق.
�أم��ا الن�سبة الأخ��رى املفاجئة التي خ��رج بها
امل�ؤ�شر فتقول �إن  % 10من ال�شباب البالغني ممن
هم يف مقتبل العمر غ��ادروا �شبكة «في�سبوك»،
وذلك على الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها
ال�شبكة من �أجل ا�ستقطاب مزيد من امل�ستخدمني
من خمتلف �أنحاء العامل.
وتقول «التاميز» �إن الرتاجع يف الثقة ب�شبكات
التوا�صل االجتماعي ي�أتي ب�سبب القناعة املتزايدة
لدى النا�س ب�أنها لعبت دوراً كبرياً خالل الفرتة
املا�ضية يف ن�شر الأخبار الكاذبة �إ�ضافة �إىل �أنها
ت�ؤثر على ال�صحة العقلية للم�ستخدمني.
وبح�سب امل�ؤ�شر ف�إن  % 28من امل�ستخدمني

كانوا يثقون ب�شبكات التوا�صل االجتماعي يف
العام  ،2012ثم انخف�ضت هذه الن�سبة الحقاً
لت�صل اىل  ،% 26ثم انخف�ضت �أخ�يراً خالل
العام املا�ضي لت�صل �إىل  ،% 24ما يعني �أن �أقل
من ربع امل�ستخدمني يثقون مبا يرد من �أخبار
ومعلومات على �شبكات التوا�صل.
ي�شار �إىل �أن ك ً
ال من «في�سبوك» و«تويرت» كانا
قد اعرتفا ب�أن �آالف احل�سابات على �شبكتيهما
كانت ت��دار من قبل جهات يف رو�سيا من �أجل
الت�أثري يف االنتخابات الرئا�سية التي �شهدتها
الواليات املتحدة يف العام .2016
امل�صدرalarabiya :

أقل حجمًا وأكثر حداثة

نسخة جديدة من ويندوز ..قريبًا

تعمل �شركة مايكرو�سوفت على بناء ن�سخة
جديدة من نظامها الت�شغيلي الأح��دث لأجهزة
احلوا�سيب ويندوز  ،10وذل��ك باالعتماد على
امل�شروع الداخلي «»Windows Core OS
وامل��ع��روف اخت�صا ًرا با�سم « »WCOSوال��ذي
يعزز من خطوات مايكرو�سوفت فيما يتعلق بر�ؤية
نظام ويندوز موحد ،ويهدف �إىل حتويل ويندوز
� 10إىل من�صة معيارية وي�ضع الأ�س�س امل�ستقبلية
لنظام ويندوز القادر على العمل على خمتلف
الأجهزة ،وذلك من خالل اال�ستغناء عن املكونات
القدمية من �أجل الو�صول �إىل نظام ت�شغيل �أكرث
حداثة.
وي�ساعد هذا امل�شروع على �إيجاد ت�شكيالت
جديدة من ويندوز  ،10مما يتيح ملايكرو�سوفت
امل��رون��ة املطلوبة من �أج��ل بناء جت��ارب ويندوز
جديدة للأجهزة املتواجدة اليوم ،والأهم من ذلك
للأجهزة التي �سوف تتواجد م�ستقبلاً  ،بحيث

تتنا�سب تلك التجارب مع خمتلف االحتياجات
والبيئات.
وبح�سب املعلومات ف��إن مايكرو�سوفت تعمل
�س ًرا على تطوير ن�سخة �أكرث حداثة من ويندوز
 ،10ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ش��روع «Windows
 »Core OSوال��ت��ي حتمل يف ال��وق��ت احل��ايل
اال�سم الرمزي بوالري�س «.»Polaris
وت����أم���ل م��اي��ك��رو���س��وف��ت م��ن خ�ل�ال م�شروع
 Windows Core OSيف �أن تتمكن من
نقل ك��ل جهاز يعمل بنظام الت�شغيل وي��ن��دوز،
ببطء ولكن بثبات ،نحو الن�سخة اجلديدة من
النظام املخ�ص�صة لأجهزة احلا�سب التقليدية،
مثل �أجهزة �سطح املكتب واحلوا�سيب املحمولة
واحلوا�سيب الهجينة من فئة «اثنان يف واحد».
وت��ع��م��ل ن�سخة ب��والري�����س ع��ل��ى ت��وف�ير بيئة
�سطح مكتب جديدة اً
بدل من بيئة �سطح املكتب
التقليدية التي اعتاد عليها م�ستخدمو احلوا�سيب

ال�شخ�صية� ،إذ تعترب واج��ه��ة �سطر الأوام���ر
 Windows Shellمب��ث��اب��ة �أح���د امل��ك��ون��ات
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي تتجه ال�شركة �إىل ا�ستبدالها
�ضمن بوالري�س ،جن ًبا �إىل جنب مع اال�ستغناء
عن املكونات والتطبيقات القدمية مثل املفكرة
� Notepadأو الر�سام  ،Paintويعني ذلك �أن
احلوا�سيب العاملة بوا�سطة بوالري�س لن تكون
قادرة على ت�شغيل برامج  Win32ب�شكل �ضمني.
وتتميز هذه الن�سخة بالعديد من الفوائد ويف
مقدمتها الأمن� ،إذ ينبغي �أن تكون بوالري�س من
الناحية النظرية الن�سخة الأكرث �أما ًنا من ويندوز
لأجهزة احلا�سب املكتبية واملحمولة ،وذلك من
خ�لال حفاظها على تطبيقات من�صة ويندوز
العاملية ،جن ًبا �إىل جنب مع كونها �أقل ا�ستهال ًكا
للموارد و�أف�ضل من حيث عمر البطارية والأداء
بالن�سبة لأجهزة احلا�سب الأقل حداثة تب ًعا لإزالة
بع�ض املكونات القدمية.
وا�ستغلت م��اي��ك��رو���س��وف��ت ال��ف�ترة املا�ضية
للعمل ب�شكل م�ستمر من �أجل حتويل الإعدادات
والوظائف القدمية املتبقية �ضمن ويندوز � 10إىل
من�صة ويندوز العاملية ،بحيث يجري تفكيك لوحة
التحكم ببطء و�إع��ادة بنائها �ضمن الإع��دادات،
وذلك من �أجل التح�ضري لأجهزة الن�سخة القادمة
من ويندوز املعتمدة على Windows Core
 ،OSحيث �إن��ه��ا ل��ن تت�ضمن دع � ًم��ا للوظائف
القدمية مثل لوحة التحكم.
ويرجح �أن يجري �إط�لاق ن�سخة ويندوز 10
بوالري�س كبديل لن�سخة  ،Windows 10 Sمع
�إمكانية توفر الإ�صدار الأويل منها بحلول عام
 ،2019وت�ستهدف ه��ذه الن�سخة امل�ستخدمني
الذين ي�شرتون �أجهزة مثل حوا�سيب � Surfaceأو
� MacBook Airأو � iPadأو Chromebook
�أو �أي جهاز �آخ���ر ،ويقومون مبعظم �أعمالهم
من خ�لال مت�صفح ال��وي��ب ،جن ًبا �إىل جنب مع
ا�ستخدام حزمة تطبيقات �أوفي�س والتطبيقات
الأخرى مثل نيتفليك�س �أو �سبوتيفاي.
امل�صدرaitnews :

رياضة
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مب�شاركة  22جامعة وكلية حكومية و�أهلية

جامعة بيشة تستضيف التجمع الثالث
لبطوالت اتحاد الجامعات
حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل وزي����ر
ال��ت��ع��ل��ي��م ورئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
االحت����اد ال��ري��ا���ض��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات
ال�سعودية الدكتور �أحمد العي�سى،
ت�ست�ضيف جامعة بي�شة التجمع
ال��ث��ال��ث ال���ذي ينظمه «االحت���اد»
يف م��و���س��م��ه ال��ث��ام��ن ل��ب��ط��والت��ه
وي�شمل «�أل��ع��اب القوى واخ�تراق
ال�ضاحية» للجامعات والكليات
احلكومية والأهلية ،خالل الفرتة
م��ن الأرب��ع��اء حتى اجلمعة  21ـ
1439/5/24هـ امل��واف��ق � 7إىل
2018 /2/10م.
و�أو�����ض����ح �أم��ي�ن ع����ام االحت����اد
ال��ري��ا���ض��ي للجامعات ال�سعودية
الدكتور �صالح ال�سقا �أن التجمع
ي�����ش��ارك ف��ي��ه  22ج��ام��ع��ة وكلية
حكومية و�أه��ل��ي��ة ،وه���ي :جامعة
امل��ل��ك �سعود ،جامعة �أم ال��ق��رى،
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ي�����ص��ل ،اجل��ام��ع��ة

د .العي�سى

د .ال�سقا

الإ�سالمية ،جامعة الق�صيم،جامعة
احل��دود ال�شمالية ،جامعة طيبة،
ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل ،كلية اب��ن �سيناء
الأه��ل��ي��ة للعلوم الطبية ،جامعة
الأع��م��ال والتكنولوجيا ،جامعة
امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم
ال�صحية ،جامعة ج��ازان ،جامعة
امللك عبدالعزيز ،جامعة املجمعة،

ج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة ،ج��ام��ع��ة الأم�ي�ر
حممد ب��ن فهد الأه��ل��ي��ة ،جامعة
�شقراء ،جامعة اجل���وف ،جامعة
ج��دة ،جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن ،جامعة الطائف ،وجامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل.
وق��������ال« :ي����ح����ق ل���ك���ل ف��ري��ق
يف م��ن��اف�����س��ات �أل����ع����اب ال��ق��وى

اال����ش�ت�راك مب�����س��اب��ق��ت�ين يف كل
�سباق وفريق واحد يف كل تتابع،
كما يحق لكل الع��ب اال���ش�تراك
يف �سباقني وتتابع واح��د ,وفيما
يتعلق مب�سابقة الع�شاري فيمكن
للجامعة �أن ت�����ش��ارك بالعبني،
وحت�سب نقاط امل�سابقة م�ضاعفة
للمراكز الثمانية الأوىل وهي «،2
.»18 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4
و �أ����ض���اف« :ت�شمل مناف�سات
�أل��ع��اب ال��ق��وى �سباقات ال�سرعة
100م200 ،م400 ،م800 ،م،
1500م5000 ،م ،و110م
ح����واج����ز ،و 400م ح���واج���ز،
والتتابع  4 × 100و 4 × 400م
ومناف�سات الوثب العايل والوثب
الطويل وال��وث��ب الثالثي والقفز
بالع�صا ودف���ع ال��ك��رة احلديدية
ورمي رمح ورمي القر�ص و�إطاحة
املطرقة».

�أ�صدر  5كتيبات بالتعاون مع اللجنة الإعالمية

و�أ����ش���ار ال��دك��ت��ور ال�����س��ق��ا �إىل
�أن��ه ي�شارك يف م�سابقة اخ�تراق
ال�����ض��اح��ي��ة  6الع��ب�ين وحتت�سب
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة لأف�������ض���ل 4
العبني �أمت���وا ال�سباق ،وت�شارك
يف امل�����س��اب��ق��ة ن��ف�����س اجل��ام��ع��ات
امل�شاركة يف �ألعاب القوى �إ�ضافة
�إىل جامعة جنران ،وجامعة الأمري
�سطام ،وكليات املعرفة الأهلية.
ي���ذك���ر �أن االج���ت���م���اع ال��ف��ن��ي
ل��ل��ب��ط��ول��ة ���س��ي��ق��ام ي���وم ال��ث�لاث��اء
املقبل ,فيما �سيقام �سباق اخرتاق
ال�ضاحية وم�سافته  5.8كلم يوم
ا لأرب���ع���اء ,ع��ل��ى �أن ت��ن��ط��ل��ق ي��وم
اخلمي�س بطولة �ألعاب القوى يف
يومها الأول ,ويف نف�س اليوم يقام
ح��ف��ل ل��ت��ك��رمي ال��وف��ود امل�����ش��ارك��ة
ب��ح�����ض��ور م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة
ب��ي�����ش��ة ,وي���وم اجل��م��ع��ة ت�ستكمل
مناف�سات �ألعاب القوى.
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«إعالمية» االتحاد
الرياضي للجامعات
السعودية تجتمع ..غدًا

بح�ضور رئي�س االحتاد الريا�ضي
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ال��دك��ت��ور
ع��ب��داهلل البقمي والأم��ي�ن ال��ع��ام
الدكتور �صالح ال�سقا تعقد اللجنة
الإع�ل�ام���ي���ة ل�ل�احت���اد ال��ري��ا���ض��ي
للجامعات ال�سعودية اجتماعها
الأول برئا�سة الدكتور تركي العيار
امل�ست�شار الإعالمي باالحتاد ،وذلك
م�ساء غ���داً االث��ن�ين يف ا�سرتاحة
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س ب�سكن
اجلامعة.
ت�ضم اللجنة �أع�ضا ًء ميثلون وكالة
الأنباء ال�سعودية «وا�س» وال�صحف
ال���ورق���ي���ة ال���ري���ا����ض واجل����زي����رة
والريا�ضية وال�صحف الإلكرتونية
���س��ب��ق وب����رق وع���اج���ل وال�����ص��ح��ف
اجلامعية ر�سالة اجلامعة التابعة
جلامعة امللك �سعود ،ومر�آة اجلامعة
التابعة جلامعة الإم���ام والقنوات
ال��ري��ا���ض��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال��ق��ن��وات
الف�ضائية قناة عني وقناة  24وقناة
 22و�إذاعة يو �إف �إم.
ي ��أت��ي ه��ذا االج��ت��م��اع للتن�سيق
والت�شاور يف مهام اللجنة واخلطة
الإع��ل�ام����ي����ة ل��ت��غ��ط��ي��ة ب���ط���والت
وجتمعات االحتاد يف املو�سم الثامن
احلايل.

د .العيار :اتحاد الجامعات السعودية يوثق بطوالته
ً
تحتوي الكتيبات صورا خاصة بجميع المسابقات والتتويج في ختام كل بطولة

�أ�صدرت جلنة التوثيق والإح�صاء
باالحتادالريا�ضيللجامعاتال�سعودية
بالتعاون مع اللجنة الإعالمية باالحتاد
كتيبات خا�صة عن البطوالت التي
نظمها االحت��اد يف مو�سمه احلايل
بن�سخته الثامنة ،وت�ضمنت الكتيبات
تقارير مو�سعة مدعمة بال�صور عن
خمتلف البطوالت التي �أقيمت حتى
الآن� ،إ�ضافة �إىل �أ�سماء اجلامعات
امل�شاركة والالعبني الذين مثلوها يف
خمتلف املناف�سات ،ونتائج ال�سباقات
ونبذة عن اجلامعات التي ا�ست�ضافت
بطوالت االحتاد.
جلنة �إعالمية
الدكتور تركي العيار رئي�س اللجنة
الإع�لام��ي��ة وامل�ست�شار الإع�لام��ي
باالحتاد� ،أكد �أن هذه الكتيبات متثل
�أهمية بالغة كونها تربز اجلهد والعمل
ال���ذي ق��ام��ت ب��ه اللجنة الإعالمية
خالل الفرتة املا�ضية وتقدميها لهذه
املعلومات ب�شكل مب�سط للجميع ب�شكل
مرئي �أي�ضاً من خالل احتوائها على
ال�صور اخلا�صة بجميع امل�سابقات

والتتويج يف ختام كل بطولة.
 5كتيبات
وقال« :مت �إ�صدار خم�سة كتيبات،
الأول ا�شتمل ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج و���ص��ور
مناف�سات بطولة الكاراتيه ال�سابعة
�ضمن التجمع الأول ال���ذي �أق��ي��م
با�ست�ضافة جامعة الإمام عبدالرحمن
ب��ن في�صل ب��ال��دم��ام خ�ل�ال ال��ف�ترة
1439/2/29-27هـ امل��واف��ق 16
2017/11/-18م مب�شاركة 75
الع��ب��اً مي��ث��ل��ون  18ج��ام��ع��ة وكلية
حكومية و�أه��ل��ي��ة ،وج���اءت نتائجها
بتحقيق جامعة الإمام عبدالرحمن بن
في�صل املركز الأول ،ويف املركز الثاين
جامعة امللك �سعود ،وحلت جامعة �أم
القرى يف املركز الثالث».
بطولة ال�سباحة
واحتوى الكتيب الثاين على نتائج
و���ص��ور مناف�سات بطولة ال�سباحة
الثامنة التي �أقيمت �ضمن التجمع
الأول وخالل نف�س الفرتة مب�شاركة
 161العباً ميثلون  20جامعة وكلية
حكومية و�أهلية ،وحققت فيه جامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل املركز

عبدالعزيز.
الأول ب��ح�����ص��ول
بطولة ذوي
�سباحيها على 233
االحتياجات
نقطة ،وحلت جامعة
�أما الكتيب الرابع
الإم�������ام حم��م��د بن
فا�شتمل على نتائج
�سعود الإ�سالمية يف
م��ن��اف�����س��ات بطولة
املركز الثاين بـ140
ذوي االح��ت��ي��اج��ات
ن��ق��ط��ة ،وه����و نف�س
اخلا�صة اخلام�سة
ر�صيد جامعة امللك
يف ل��ع��ب��ت��ي «�أل���ع���اب
عبدالعزيز التي حلت
القوى /كرة الهدف»
يف املركز الثالث.
�ضمن التجمع الثاين
بطولة التن�س
د .العيار
يف نف�س اجل��ام��ع��ة،
ف���ي���م���ا ا���ش��ت��م��ل
ح���ي���ث �����ش����ارك يف
ال���ك���ت���ي���ب ال���ث���ال���ث
على نتائج مناف�سات بطولة التن�س �ألعاب القوى  68العباً ميثلون 10
الأر�ضي الثامنة �ضمن التجمع الثاين جامعات وكليات حكومية و�أهلية،
لبطوالت االحتاد وا�ست�ضافتها جامعة وح��ق��ق امل��رك��ز الأول فيها فريق
امللك في�صل بالأح�ساء خالل الفرتة جامعة امللك �سعود بح�صول العبيها
م��ن 1439/3/14-11هـ املوافق على  147نقطة ،ويف املركز الثاين
من  11/29حتى 2017/12/2م جامعة امللك عبدالعزيز مبجموع
وف املركز الثالث فريق
مب�شاركة  60الع��ب��اً ،ميثلون  131 15نقطة ،يِ
جامعة وكلية حكومية و�أهلية وحققت جامعة طيبة مبجموع  50نقطة،
فيه جامعة امللك �سعود املركز الأول ،فيما �شارك يف بطولة كرة الهدف
ونالت جامعة �شقراء املركز الثاين 58 ،العباً ميثلون  11جامعة وكلية
ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ج��ام��ع��ة امللك حكومية و�أهلية ،وحقق املركز الأول

فريق جامعة امللك خالد مبجموع
 24نقطة ،ويف املركز الثاين فريق
جامعة الق�صيم مبجموع  21نقطة،
ويليه يف املركز الثالث فريق جامعة
امللك �سعود مبجموع  18نقطة.
بطولة كرة القدم
فيما احتوى الكتيب اخلام�س على
نتائج بطولة ك��رة القدم للم�ستوى
«ب» التي �شاركت فيها اجلامعات
والكليات التي مل ت�شارك يف نف�س
امل�سابقة للم�ستوى «�أ» وعددها ،7
و�أقيمت مناف�ساتها بنظام الدوري من
دور واحد بنظام املجموعات خالل
ال��ف�ترة م��ن  2/15ح��ت��ى /3/30
1439هـ ،ون��ال فريق جامعة امللك
�سعود املركز الأول ،بفوزه يف املباراة
النهائية التي �أقيمت يف حائل بنتيجة
« »0-2على فريق جامعة حائل الذي
ح��ل ثانياً ،وج��اء يف امل��رك��ز الثالث
ف��ري��ق جامعة ج��دة ب��ف��وزه يف لقاء
حتديد املراكز الذي �أقيم يف تبوك
بنتيجة « »1-2على فريق جامعة
تبوك الذي حل رابعاً لتت�أهل الفرق
الأربعة �إىل امل�شاركة يف دوري كرة

قدم اجلامعات للم�ستوى «�أ» املو�سم
املقبل».
جهد كبري ومميز
و�أ�شاد الدكتور العيار باجلهد الكبري
واملميز للجنة التوثيق والإح�����ص��اء
ب����االحت����اد ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي
ت�ضمنتها الكتيبات اخلم�سة والر�صد
الدقيق لكافة الأحداث التي ت�ضمنها
البطوالت من خالل �إح�صائية �شاملة
عن م�شاركة اجلامعات يف بطوالت
االحتاد خالل � 8سنوات ت�ضمنت عدد
الالعبني والنتائج الفردية واجلماعية
لكل بطولة و�صور املناف�سات والزمن
اخلا�ص لكل العب خالل املناف�سات،
�إ�ضافة �إىل التعريف باللجان العاملة
يف كل بطولة وحتديد العاملني بها،
مثمناً ه��ذا ال��ت��ع��اون م��ع اللجنة ما
يحقق الهدف الرئي�س وهو �إبراز عمل
االحت��اد خلدمة الريا�ضة اجلامعية
وف��ق تطلعات امل�����س��ؤول�ين يف وزارة
التعليم ،وعلى ر�أ�سهم معايل الوزير
رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد الدكتور
�أحمد العي�سى ومعايل نائبه الدكتور
عبدالرحمنالعا�صمي.
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غرائب حول العالم

من وحي الصورة

شاطئ إيرلندي يظهر بعد اختفاء دام
 12عامًا

امل�شي �أجمل �أنواع الريا�ضة
و�أ�سهلها �أدا ًء و�أكرثها فائدة
يقلّل التوتّر والإجهاد واخلمول
ويعالج جمموعة كبرية من الأمرا�ض
ال�صحة
واجلديد يف الأمر �أنه يعزز
ّ
العقل ّية
وي��رف��ع م�ستوى ال��ط��اق��ة الذهنية
والذكاء والرتكيز
خالد العبدالعزيز
الآداب

جيولوجيات

جبل طويق ..قلب اليمامة ونجد
يعد جبل طويق �أحد �أهم املعامل اجلغرافية
يف اجلزيرة العربية ،ويقع حالياً �ضمن اململكة
العربية ال�سعودية ،وه��و قلب �إقليم اليمامة
التاريخي و�إقليم جند ،وا�سم اجلبل «طويق»
ت�صغري لكلمة طوق وت�صغري الأ�سماء لتمليحها
عادة قدمية عند العرب.
وه��و عبارة عن ه�ضبة �ضيقة من ال�صخر
اجلريي وميتد ملا يقارب  800كلم من �صحراء
نفود الثويرات يف الزلفي �شماالً وحتى م�شارف
وادي الدوا�سر والربع اخلايل جنوباً على �شكل
قو�س �أو «ط��وق» لأن��ه يط ّوق ويحيط مبنطقة
وا���س��ع��ة ،يتجه ط��رف��اه نحو ال��غ��رب ،وتنحدر
ال�سفوح ال�شرقية لطويق ب�شكل تدريجي،
بخالف اجلانب الغربي ال��ذي ينقطع ب�شكل
مفاجئ ،وتنحدر على جانبه ال�شرقي عدة �أودية
�أ�شهرها وادي حنيفة ال��ذي تقع على �ضفافه
مدينة الريا�ض ،كما ت�ش ّقه ب�شكل كامل من
الغرب �إىل ال�شرق �أودية مثل وادي ن�ساح ووادي
الأو�سط و�شعيب حلاء.
وق��د ت��ر ّك��زت معظم حوا�ضر منطقة جند
تاريخياً حول جبل طويق وعلى الأودية املن�ساحة
على جوانبه منذ الع�صر اجلاهلي ،وي�سمى
اجلبل تاريخياً بـ«جبل العار�ض» �أو «عار�ض

اليمامة» ،وظل هذا اال�سم القدمي معروفاً حتى
الع�صور احلديثة ،وعليه �سميت منطقة العار�ض
ال��ت��ي ت�شمل ال��ري��ا���ض وحم��اف��ظ��ة املزاحمية
وحمافظة احلريق وحوطة بني متيم والدرعية
و�ضرماء والعيينة وغريها لوقوعها عليه ،كما
ي�شكل جبل طويق حاجزاً بني قرى �سدير من
ال�شرق وقرى الو�شم من الغرب.
وي��ح��ت��ل وادي ال��ب��ط�ين اجل���زء ال��غ��رب��ي من
�سل�سلة طويق ال�شاخمة ،وقد قال فيها ال�شاعر
اجلاهلي عمرو بن كلثوم:
ف�أعر�ضت اليمامة وا�شمخرت
ك�أ�سياف ب�أيدي م�صلتينا

كما ت�سمى � ً
أي�ضا العار�ض ،وورد يف ذلك قول
ال�شاعر:
و�أكاد من �شغفي مبا �أن�شدته
�أطوي �إليك تهامة والعار�ضا
وذلك �إ�ضافة �إىل اال�سم املعروف طويق الذي
حفظه ال�شعر يف البيت الذي يقول:
ولو �أن قلب طويق باح ب�سره
مل يَ ْع ُد ما هو َ�ش َّف عنه جملجال
ويخت�شم جبال طويق �ضلع �شامخ من الغرب
ي�سمى خ�شم زبيدة.
نا�صر �شتوي
باحث جيولوجيا برتول

رؤية اجتماعية

التأمين الصحي والمجتمع «»5/2
جاء يف معنى الت�أمني لغة �أن��ه «عقد يلتزم
�أحد طرفيه وهو امل�ؤمن من قبل الطرف الآخر
وهو امل�ست�أمن �أداء ما يتفق عليه عند حلول
�أجل معني يف نظري مقابل نقدي معلوم»� .أما
جممع الفقه الإ���س�لام��ي فقد ع�� ّرف الت�أمني
ال�صحي ب�أنه «عقد اتفاق يلتزم مبوجبه �شخ�ص
�أو م�ؤ�س�سة تتعهد برعايته بدفع مبلغ حمدد �أو
عدد من الأق�ساط جلهة معينة على �أن تلتزم
تلك اجلهة بتغطية العالج �أو تغطية تكاليفه
خالل مدة معينة».
يف ح�ين ح���ددت منظمة ال�صحة العاملية
الت�أمني ال�صحي على �أنه «الو�سيلة التي يتم بها
دفع بع�ض �أو كل تكلفة الرعاية ال�صحية الواجبة
للمري�ض امل�شرتك يف النظام حني مير�ض ،فهو
يحمي امل��ؤم��ن عليه من دف��ع التكلفة العالية
للعالج يف �أحوال املر�ض».
و�أ�سا�س الت�أمني ال�صحي هو قيام امل�شرتك
امل��ؤم��ن عليه بدفع ا���ش�تراك منتظم مل�ؤ�س�سة
�إدارية وهي الهيئة العامة للت�أمني ال�صحي التي
تُعد هي امل�س�ؤولة عن �إدارة تلك املدفوعات
داخل �إطار نظام يقوم بدفع نفقات العالج عنه
حني مير�ض �إىل مقدم اخلدمة ال�صحية.
الإن�سان بطبعه كائن اجتماعي ،مييل بالفطرة
جماعات ُم ّ
ٍ
نظمة ،ت�سري وفق
�إىل العي�ش �ضمن
�أحكام وقوانني مو�ضوعة من قبل �سلطة حاكمة،

وذل��ك من �أج��ل ت�سيري م�صاحله،
وال��ق��ي��ام ع��ل��ى خ��دم��ت��ه ،وت��ق��دمي
جميع اخلدمات العامة له؛ كقطاع
الطاقة الكهربائية ،و�شبكات املياه،
والبنية التحتية ،وقطاع التعليم،
وق��ط��اع ال�صحة ،وق��ط��اع الأم���ن،
واحلماية ،وغريها من اخلدمات.
لكن امل�شكلة تقع عندما تواجه
الدول وخا�صة الدول النامية عجزاً
يف ميزانيتها ب�سبب ارتفاع تكلفة
م�صروفات اخلدمات العامة ،وخا�صة اخلدمات
ال�صحية؛ �إذ تُعد �أغلى �أنواع اخلدمات قاطبة،
صال يوماً
وتتزايد تكاليفها تزايداً كبرياً ومتوا� ً
بعد �آخر يف خمتلف �أنحاء العامل ،حيث ي�صرف
العامل �سنوياً �أك�ثر من اثنني «تريليون دوالر»
تقريباً على اخلدمات ال�صحية ،ويبلغ متو�سط
الإنفاق ال�صحي يف العامل ن�سبة قدرها «»9.9٪
من الناجت املحلي الإجمايل ،الأمر الذي حدا
ب��ال��دول للبحث ع��ن ب��دائ��ل لتمويل اخلدمات
ال�صحية وتقنني ا�ستخدامها واملحافظة على
جودتها وال�سعي امل�ستمر لتطويرها ،فكان
الت�أمني ال�صحي هو �أحد البدائل املطروحة.
واململكة العربية ال�سعودية �ش�أنها �ش�أن �سائر
دول ال��ع��امل ت��واج��ه م�شكلة االرت��ف��اع الكبري
واملت�سارع يف تكاليف اخلدمات ال�صحية ،حيث

ت�صرف ما يقارب « »5.5٪من
ميزانيتها ال�سنوية العامة على
اخل��دم��ات ال�صحية ،وت�شري
التقديرات الإح�صائية لل�سكان
�إىل �أن����ه ح��ت��ى ع����ام 2024
�سوف ت�ستمر الزيادة ال�سكانية
باململكة مب��ع��دل من��و مرتفع،
وذل����ك ب�سبب ارت���ف���اع معدل
اخل�صوبة ،وانخفا�ض معدالت
الوفيات.
و���س��وف تتطلب ه���ذه ال���زي���ادة متطلبات
�إ�ضافية من مرافق وقوى ب�شرية �صحية تتواءم
مع االحتياجات ال�سكانية ،ومبا يحافظ على
معدالت اخلدمة ال�صحية ،ويف ظل هذا التو�سع
يف اخلدمات ال�صحية يف املجتمع ال�سعودي،
وتزايد حجم الطلب عليها واالرتفاع املتوا�صل
يف تكاليفها حدث �شيء من اخللل يف التوازن
ب�ين امل���وارد والتكاليف ،الأم���ر ال��ذي يتطلب
درا���س��ة بدائل �أخ��رى للتمويل ،فكان الت�أمني
ال�صحي يف مقدمتها.
وللحديث بقية �إن �شاء اهلل ت��ع��اىل ،و�إىل
اللقاء.
د .علي بن �أحمد ال�سامل
املدينة الطبية اجلامعية
alisalem@ksu.edu.sa

اختفى �شاطئ خليج �أ�شليم ،التابع جلزيرة �أ�شيل يف �إيرلنادا ،منذ
 12عاماً بعد �أن اجتاحت عا�صفة اخلليج وت�سببت يف حمل الرمال
من مكانها ونزحت املياه ومل يت َّبق �سوى ال�صخور ،ويف ال�صيف املا�ضي،
ت�سببت العا�صفة «براين» بت�شكيل طبقة كثيفة من الرمال على منطقة
ال�شاطئ وعودة ظهره مر ًة �أخرى.
وتقول �أ�سطورة حملية� ،إن �شاطئ خليج �أ�شليم يعود لفرتة ق�صرية
مرة كل �سبع �سنوات ،لكن هذه املرة ،ا�ستغرق الأمر  12عا ًما ليعود من
جديد ،وكان ال�شاطئ قد �شوهد لآخر مرة يف عام 2005م ،وظل لب�ضع
�أ�شهر قبل �أن يختفي جمددًا.
وعلى الرغم من �أن ال�سكان املحليني خلليج �أ�شليم ال يعلمون موعد
اختفاء ال�شاطئ مر ًة �أخرى� ،إال �أنهم ُم�ستمتعون ب�شاطئهم ويُحاولون قدر
أجل غري م�سمى.
الإمكان زيارته قبل �أن يُغادرهم �إىل � ٍ
الغريب يف الأمر �أن �شاطئ خليج �أ�شليم لي�س الوحيد الذي اختفى ثم
عاود الظهور مر ًة �أخرى يف جزيرة �أ�شيل يف �إيرلندا ،بل هناك �شاطئ
�آخر يبعد حوايل  10كلم فقط عن �شاطئ خليج �أ�شليم ،كان قد اختفى
منذ  33عا ًما يف عام 1984م ،بعدما اجتاحت عا�صفة ربيعية ال�شاطئ
وت�سببت يف اختفاء الرمال واملياه ،ومل يت َّبق �سوى ال�صخور!
قد ي�سند البع�ض اختفاء هذين ال�شاطئَني يف جزيرة �أ�شيل �إىل التغريات
�صحيحا وف ًقا لرتجيحات عامل
املناخية ،لكن هذا ال�سبب قد ال يكون
ً
اجلغرافيا «كيفني لين�ش» الذي ا�ستبعد ت�أثري التغيري املناخي ،واعترب
�أن ال�سبب هو الهيدروديناميكا والروا�سب وحركة الرياح التي تتغري
با�ستمرار ،ما يُ�سبب حمل الرمال من على ال�شاطئ وانح�سار املياه.
وبغ�ض النظر عن الأ�سباب ،ف�إن ظاهرة اختفاء ال�شواطئ وعودتها
للظهور مر ًة �أخرى تزيد من عجائب الطبيعة يف �إيرلندا!
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«مستقبل التربية وفق رؤية  »2030في لقاء علمي ..غدًا
د .الشايع :اللقاء يأتي ضمن استراتيجيات الجامعة في التحول لمنظمة غير ربحية لها استقالليتها
د .الشمراني :يفترض أن تبادر الجامعة بتطوير برامجها لتكون على مستوى الطموح المؤمل منها
تقيم كلية الرتبية اللقاء العلمي
الأول حت���ت ع���ن���وان «م�����س��ت��ق��ب��ل
كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
وف���ق ر�ؤي����ة اململكة  2030نظرة
ا�ست�شرافية» ،وال��ذي �سيقام عند
العا�شرة من �صباح غداً االثنني يف
مدرج كلية الرتبية «�1أ »27للرجال،
ومب��ق��ر ال��ن�����س��اء يف امل��ب��ن��ى رق���م 2
ب���ال���دور الأر����ض���ي
ب��امل��درج رق���م «»3
باملدينة اجلامعية
ل��ل��ط��ال��ب��ات ،وذل��ك
حتت رعاية معايل
م���دي���ر اجل��ام��ع��ة
ال���دك���ت���ور ب����دران
ال��ع��م��ر ،وبح�ضور
ال����دك����ت����ور ن��ي��اف
اجل�����اب�����ري وك��ي��ل
وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م
لتعليم البنني رئي�س
جلنة تطوير برامج
�إعداد املعلم.
وتعقد اجلل�سات
امل�����ص��اح��ب��ة للقاء
م����ن خ��ل��ال ن��خ��ب��ة
من الأ�ساتذة واملتخ�ص�صني ،حيث
���س�ير�أ���س اجل��ل�����س��ة الأوىل وك��ي��ل
اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان،
و�ستكون وكيلة اجل��ام��ع��ة ل�ش�ؤون
الطالبات الدكتورة �إينا�س العي�سى
مقررة للجل�سة.
وي��ر�أ���س ال��دك��ت��ور حممد النمي
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك����ادمي����ي����ة اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة
وم��ق��ررت��ه��ا عميدة �أق�����س��ام العلوم
الإن�سانية الدكتورة غزيل العي�سى،
ويحتوي اللقاء على عدد من �أوراق
العمل ي��ت��ن��اوب على تقدميها كل
من مدير عام �إدارة الإ�سرتاتيجية
مبكتب حتقيق الر�ؤية بوزارة التعليم
ال��دك��ت��ور علي الأمل��ع��ي ،وامل�شرف
على مكتب حتقيق الر�ؤية باجلامعة
ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ج��ي��د ال��ب��ن��ي��ان،
والرئي�س التنفيذي ل�شركة تطوير
للخدمات التعليمية الدكتور حممد
ال��زغ��ي��ب��ي ،وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
الدكتور فهد ال�شايع.
و�أ�شار عميد كلية الرتبية الدكتور
فهد ال�شايع �إىل �أن هذا اللقاء ي�أتي
�ضمن تطبيق ا�سرتاتيجيات اجلامعة
يف نطاق التحول ملنظمة غري ربحية
لها ا�ستقالليتها ،ومتا�شياً مع توجه
احلكومة الر�شيدة نحو حتقيق ر�ؤية
 ،2030ومب�شاركة �شركاء النجاح
لكلية الرتبية.

يف حتقيق براجمها املخطط لها
بعناية ،وان�سجاماً مع ر�ؤي��ة وزارة
التعليم يف التزامها ب�أن يح�صل كل
مواطن على فر�ص التعليم اجليد
وامل��ت��ن��وع امل�ستجيب الحتياجات
التنمية ،ومن هذا املنطلق ،وات�ساقاً
م��ع «م���ب���ادرة حت���ول ج��ام��ع��ة امللك
�سعود �إىل م�ؤ�س�سة غ�ير ربحية،
لها ا�ستقالليتها»؛
تبنت كلية الرتبية
ب���ج���ام���ع���ة امل���ل���ك
����س���ع���ود ب��رن��ام��ج
«حت��ول �أدوار كلية
الرتبية وف��ق ر�ؤي��ة
اململكة .»2030
جودة التعليم
واملعلم
وقال وكيل كلية
ال�ترب��ي��ة ل��ل�����ش��ؤون
الأكادميية الدكتور
�سعيد ال�شمراين:
«�إن ال��ت��ع��ل��ي��م هو
ال�صناعة احلقيقية
للم�ستقبل ،وميكن
من خالله حتقيق
التطلعات الوطنية واملجتمعية ،وال
ميكن النظر �إىل جودة التعليم دون
النظر �إىل ج��ودة املعلم ،وبالتايل
النظر �إىل جودة م�ؤ�س�سات �إعداده.
ولذلك التزمت ال��ر�ؤي��ة الطموحة
للمملكة  2030ب�أن تعزز دور املعلم
وترفع ت�أهيله.
و�أ�ضاف« :كلية الرتبية يف جامعة
امل��ل��ك �سعود بعراقتها التاريخية
والعلمية يفرت�ض �أن تكون قائدة يف
هذا التحول الذي ُم ِّهد له الطريق،
و�أن تبادر بتطوير براجمها لتكون
على م�ستوى الطموح املُ�ؤَ َّمل منها».
التعليم يحول
االقت�صاد
و���ش��ددت وكيلة
ك���ل���ي���ة ال�ت�رب���ي���ة
ال���دك���ت���ورة رج���اء
ب����اح����اذق ق��ائ��ل��ة:
«ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م
متمثل بجامعاته
وك���ل���ي���ات���ه وم��ن��ه��ا
ك���ل���ي���ة ال�ت�رب���ي���ة
م����ن ال��ق��ط��اع��ات
احليوية املرتبطة
ارت���ب���اط���اً وث��ي��ق �اً
باملجتمع ،وله �صلة
وطيدة بدفع عجلة
االقت�صاد الوطني،
ل��ذل��ك على التعليم �أن ي�سهم يف
حتويل االقت�صاد والبحث عن فر�ص
ا�ستثمارية والتحول من االعتماد
على م�صدر واح��د للدخل ،وعلى
كلية الرتبية �أن تتبنى م�ؤ�شرات
�أداء ت��ق��ي�����س م���ن خ�لال��ه��ا م��دى
تطورها لتحقيق امل��ح��اور الثالثة
لر�ؤية  ،2030وهي جمتمع حيوي-
اق��ت�����ص��اد م��زده��ر ووط���ن ط��م��وح،
حيث يقع عليها حت�سني بيئة العمل
وحتقيق تناف�سية عاملية.
�إننا قادرون
وبني وكيل كلية الرتبية للدرا�سات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور
حمود ال�سالمة �أن البحث العلمي
حجر الزاوية لكل تطور م�أمول ،وقد
�أدرك��ت بالدنا املباركة ذلك الدور

مركز البحوث
يطلق برنامج
مبادرات بحثية
وفق رؤية
2030

انطال ًقا من الر�ؤية
وق��ال« :اللقاء ي�أتي انطالقاً من
ر�ؤي���ة اململكة  2030ال��ت��ي تهدف
�إىل ب��ن��اء جمتمع ح��ي��وي ذي قيم
را�سخة ،من �أج��ل حتقيق اقت�صاد
مزدهر وم�ستدمي ،وذلك من خالل
تعزيز نظام التعليم ،ورف��ع كفاءته
لتلبية متطلبات التنمية لوطن
طموح ي�ضمن التعليم اجليد لأبنائه،
وي���ع���زز ف��ر���ص ال��ت��ع��ل��م ل��ه��م م��دى
احل��ي��اة ،لإع����داد م��واط��ن م�س�ؤول
ي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدمية
لوطنه؛ وت�برز �أهمية حت��ول �أدوار
امل�ؤ�س�سات الرتبوية لتن�سجم مع
ر�ؤية اململكة  ،2030وت�سهم بفعالية

الرائد للبحث العلمي ،فجاءت ر�ؤية
 2030م�ؤكدة على هذا املبد�أ ،مبيناً
�أن كلية ال�ترب��ي��ة ممثلة يف وكالة
الدرا�سات العليا والبحث العلمي
حتمل على عاتقها هذا اله ّم ،وت�ضع
�أم��ام عينيها تلك ال��ر�ؤي��ة ،وت�سعى
بكل ما �أوتيت لتحقيقها مبا يتنا�سب
مع تطلعات والة الأم��ر ،وكل حمب
لرقي هذه البالد وتقدمها.
ّ
و�أ�����ض����اف د .ال�����س�لام��ة�« :إن
تطلعاتنا يف وكالة الكلية �أن نواكب
الر�ؤية يف تطلعاتها ب�أن ن�صبح �أول
جامعة من خم�س جامعات �سعودية ـ
على الأقل ـ من �أف�ضل  200جامعة
دولية خالل «2030-2025م» ،ومع
ا�ست�شعارنا حلجم هذا التطلع �إال
�أننا قادرون».
دور الرتبية
وعرب وكيل كلية الرتبية للتطوير
واجل�����ودة ال��دك��ت��ور ف��اي��ز ال��ف��اي��ز:
«�أن الفهم ال�صحيح للدور املناط
بكليات ال�ترب��ي��ة يف اململكة بحد
ذات��ه كفيل ب�ضمان ا�ستمراريتها
بل وا�ست�شراف م�ستقبلها ،فكليات
الرتبية يف اجل��ام��ع��ات ال�سعودية
خا�صة والعاملية ب�شكل ع��ام هي
املكان ال�صحيح واملنا�سب لإع��داد
املعلم بال�شكل امل��ط��ل��وب وتهيئته
للعمل يف املدار�س وامليدان الرتبوي،
لذا فاال�ستغناء عن كليات الرتبية �أو
تهمي�ش دوره��ا وعدم االهتمام بها
هو يف املقام الأول يعني �ضعفاً يف
خمرجاتها.
�أدوار �أكرب
و�صرحت م�ساعدة وكيلة كلية
الرتبية ل�ش�ؤون التطوير واجل��ودة
الدكتورة �سلطانة �آل ال�شيخ قائلة:
«تبنت اململكة العربيـة ال�سعودية
ر�ؤي�����������ة 2030
كمنهج وخارطـــة
ط��ري��ـ��ـ��ـ��ق ،ل��ت��ك��ون
امل��م��ل��ك��ة -ب�������إذن
من���وذج���ا
اهلل -
ً
رائـــدًا على كافة
امل�������س���ـ���ـ���ـ���ت���وي���ات،
و���������ص��������والً �إىل
م�ســـتقبل زاه���ر
وتنمية م�ســـتدامة.
و�إتفا ًقا مع التحول
الوطني نحو ر�ؤي��ة
 ،2030ف�إن الكلية
ت�ضطلع ب��دوره��ا
ال��ك��ب�ير ،لتتحول
�إىل �أدوار �أك�ب�ر
حتقي ًقا ل��ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،وك���ان البد
من املراجعة ال��دوري��ة مل��دى حتقق
الأه��داف اال�سرتاتيجية ،فانطلقت
ال��ك��ل��ي��ة ن���ح���و حت���دي���ث خ��ط��ت��ه��ا
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة؛ ل��ت��ك��ون مت�سقة
مع ر�ؤي��ة  2030وبرنامج التحول
الوطني».
وق��ال م�شرف وح��دة العالقات
ال��ع��ام��ة والإع��ل��ام بكلية الرتبية
الدكتور ماجد ال�سامل« :ي�أتي امللتقى
�ضمن �سل�سلة لقاءات تهدف خللق
ر�ؤية ا�ست�شرافية لتحول �أدوار كلية
الرتبية متا�شياً مع ر�ؤي��ة اململكة،
حيث تعترب كلية الرتبية بجامعة
امللك �سعود من �أقدمها و�أعرقها
والتي دائماً ما ت�أخذ زمام املبادرة
والقيادة جتاه التطوير مبا يتوافق

د .باحاذق:
التعليم يرتبط
بدفع عجلة
االقتصاد
الوطني

مع تطلعات اململكة ور�ؤيتها».
قيادات م�ؤهلة
وبني رئي�س ق�سم الإدارة الرتبوية
الدكتور �أن�س التويجري �أنه انطالقاً
من دور ق�سم الإدارة الرتبوية نحو
امل��ن��ظ��م��ات وامل��ؤ���س�����س��ات ال�ترب��وي��ة
واالجتماعية يف �إع���داد القيادات
لها وفق ر�ؤية اململكة  2030وتقدمي
اال���س��ت�����ش��ارات واخل���دم���ات ل��ه��ذه
القطاعات ،يقوم الق�سم بتوجيه
جميع �إمكاناته وطاقاته الب�شرية
وامل���ادي���ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف تطوير
منظومة القيادات.
مبادرات هيئة التدري�س
وقال مدير مركز البحوث بكلية
ال�ترب��ي��ة ال��دك��ت��ور ت��رك��ي القريني:
«�أط��ل��ق امل��رك��ز ب��رن��اجم �اً مب�سمى
«ب��رن��ام��ج م���ب���ادرات ب��ح��ث��ي��ة وف��ق
ر�ؤي��ة اململكة  ،»2030حيث ي�سعى
ه���ذا ال�برن��ام��ج �إىل ح��ث �أع�����ض��اء
هيئة التدري�س بالكلية على تقدمي
مبادرات وم�شاريع بحثية تهدف �إىل
حت�سني املجال الرتبوي الذي يرتبط
ب��ر�ؤي��ة اململكة 2030م ،من خالل
ال�شراكة م��ع العديد م��ن اجلهات
ذات العالقة عرب تقدمي املبادرات
الرتبوية يف جم��االت متنوعة .كما
يعتزم املركز �إتاحة الأولوية يف دعم
البحوث املن�شورة التي تقدم �إليه،
�سواء من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س
�أو طالب الدرا�سات العليا بالكلية
لتلك البحوث الرتبوية ذات العالقة
بر�ؤية اململكة 2030م».
�أول برنامج عربي
و�أك��د املدير التنفيذي لربنامج
ال��و���ص��ول ال�شامل ال��دك��ت��ور نا�صر
العجمي« :يف �إط��ار ر�ؤي��ة ور�سالة
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ����س���ع���ود ب��ت��ق��دمي
خ��دم��ات تعليمية مم��ي��زة ،وتطوير
�سبل ال��و���ص��ول ال�شامل التعليمي
والهند�سي والتقني وتنفيذاً للأمر
ال�����س��ام��ي ال��ك��رمي رق���م «»35362
وتاريخ «1434-9-22هـ» ليكون
ب��رن��ام��ج ال��و���ص��ول ال�����ش��ام��ل على
امل�ستوى الوطني ،وحتقي ًقا لدعم
خطة التحول الوطني لت�أكيد حقوق
ذوي الإع��اق��ة ودع��م ا�ستقالليتهم
وم�ساعدتهم على حتمل امل�س�ؤولية،
يعمل ب��رن��ام��ج ال��و���ص��ول ال�شامل
بجامعة امللك �سعود على حتقيق
ذل��ك ،حيث �إن��ه �أول برنامج عربي
من نوعه يف التعليم العايل».
اجلامعة تدعمهم
وقال امل�شرف العام على برنامج
التعليم العايل للطالب والطالبات
ال�صم و�ضعاف ال�سمع الدكتور علي
ال��زه��راين« :يعترب برنامج التعليم
ال��ع��ايل ل��ل��ط�لاب ال�����ص��م و�ضعاف
ال�سمع من الربامج الريادية على
م�ستوى املنطقة العربية ،حيث �إن
التحاق الأ�شخا�ص ال�صم و�ضعاف
ال�سمع يف التعليم العايل كان �أمراً
يراه البع�ض �صعب التحقيق ،والآن
�أ�صبح واق��ع�اً ملمو�ساً ،ويعد نقلة
نوعية يف حياتهم بف�ضل الدعم
املقدم من اجلامعة ،ويرجع ذلك من
ا�ست�شعار الدولة ب�أهمية حقوق ذوي
الإعاقة النابعة من القيم الإ�سالمية
ال�سمحة التي حثت على امل�ساواة
وعدم التمييز ،ومتا�شياً مع اتفاقية
ح��ق��وق الأ���ش��خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة

د .العمر

د .اجلابري

د .ال�سلمان

د .النمي

د .ال�شايع

د .ال�شمراين

د .ال�سالمة

د .الفايز

د .ال�سامل

د .القريني

ال�صادرة من الأمم املتحدة والتي
وقعت عليها حكومتنا الر�شيدة،
وتلك امل�س�ؤولية تبنتها الدولة رعاها
اهلل والتي تتما�شى مع ر�ؤية اململكة
.»2030
و�أ�ضاف الزهراين�« :إن موافقة
اململكة للطالب ال�صم الراغبني يف

�إكمال درا�ستهم اجلامعية والعليا
على نفقة ال��دول��ة �ضمن برنامج
خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
اخلارجي يعد نقلة نوعية ،وتعبرياً
ع���ن ح��ق��وق��ه��م وف���ق���اً ل�لات��ف��اق��ي��ة
ال��دول��ي��ة ،ومب���ا ي��ت��واف��ق م��ع ر�ؤي���ة
اململكة .»2030
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صوت الصورة

نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

االعتماد لرأس مال المعرفة
ت�سجل جامعتنا وهلل احلمد احل�ضور تلو الآخ��ر على خارطة
الت�صنيف العاملي �أو االعتماد الأكادميي وامل�ؤ�س�سي ،ولكن هناك
وقفة البد من ترجمتها جمتمعياً لي�صبح لذلك احل�ضور قيمة
لر�أ�س مال املعرفة والتميز.
فعند اعتماد ق�سم �أكادميي �أو بروز يف الت�صنيف العاملي فهذا
يجب �أن يدفعنا نحو احل�ضور العلمي داخل م�ؤ�س�سات املجتمع،
وت�صبح اجلامعة هي ال�شريك اال�ست�شاري مل�ؤ�س�سات الدولة بدالً
من دور بيع اال�ست�شارات املكررة� ,أو الق�ص والل�صق من درا�سات
من دولة �أو م�ؤ�س�سة وبيعها لأخرى حتت بنود «التوقيع على �سرية
املعلومات» ،ولكن عندما ت�صيبنا يف اجلامعات ع��دوى اللجوء
لتلك املكاتب اال�ست�شارية الدولية عندها فقط لن يكون لر�أ�س
مال املعرفة باجلامعة �أي قيمة م�ضافة داخل امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة.
وهنا ونحن نحتفي باملزيد من التميز يف الت�صنيف العاملي
واالعتماد الأكادميي� ,أدعو �إىل الدفع بجامعاتنا و�أق�سامنا العلمية
لتكون �شريكاً ا�سرتاتيجياً مع م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص
وقبل اللجوء ملكاتب جتارة اال�ست�شارات.
فاجلامعات �شريك وطني وا�سرتاتيجي ،وقبل هذا وذاك هي
مراكز لر�أ�س املال املعريف والتطبيقي �أكرث مما ت�ستطيع مكاتب
اال�ست�شارات تقدميه.
و�أبرز مثال ما يقدمه معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية التابع للجامعة.

بقايا �أ�سياخ حديد على �أر�ضية مواقف «الإن�سانية» بالدور الأول

اتفاقيتا
التغير المناخي
وباريس ..في
ورشة بالجامعة

تنظم وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة
يف عمادة تطوير املهارات بالتعاون مع وزارة الطاقة
وال�صناعة وال�ثروة املعدنية ،ومدينة امللك عبداهلل
للطاقة الذرية واملتجددة ،واللجنة الوطنية لآلية
التنمية النظيفة ،وهيئة الأر���ص��اد وحماية البيئة،
امل��رك��ز ال�سعودي لكفاءة ال��ط��اق��ة� ،شركة �أرام��ك��و
ال�سعودية و�شركة �سابك ،ور�شة توعوية تهدف �إىل
تعريف �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف اجلامعة،
باتفاقية التغري املناخي واتفاقية باري�س وم�ساهمات
اململكة الوطنية وجهودها يف هذا املجال ،وما قد
يرتتب عليه من �آث��ار اقت�صادية لالجتماع الدويل
عن التغري املناخي ،حيث يعقد الربنامج يوم االثنني
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مبنى  26قاعة حمد اجلا�سر «ب» من ال�ساعة 8:00
�صباحاً حتى  1:00ظهراً.
وم�صادقة اململكة على اتفاقية باري�س ب�ش�أن التغري
املناخي التي تعرب عن التزام اململكة بامل�ساهمة يف
خف�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري والتكيف
مع التغري املناخي و�آثاره.
و�أو���ض��ح امل�شرف على ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات
الدكتور عادل با�شطح� ،أن م�شاركة العمادة يف هذه
الور�شة ،ميثل �أحد اجلهود املبذولة يف �سبيل تفعيل
ال�شراكة بني اجلامعة ممثلة يف عمادة تطوير املهارات
والقطاع العام ،وبدعم ال حمدود من وكالة اجلامعة
للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر ،كما �أه���اب ب��أع�����ض��اء هيئة
التدري�س والطالب باحل�ضور واال�ستفادة من الور�شة.

منسوبو الجامعة يكرمون المخرج التونسي بن طاره
���ض��م��ن اه���ت���م���ام اجل���ام���ع���ة يف
نقل اخل�ب�رات واكت�ساب امل��ع��ارف
وامل���ه���ارات ملن�سوبيها وط�لاب��ه��ا،
���ش��ارك وف��د م��ن من�سوبي وط�لاب
�إدارة امل�سرح بعمادة �ش�ؤون الطالب
يف فعاليات مهرجان امل�سرح العربي
الذي نظمته الهيئة العربية للم�سرح
يف العا�صمة التون�سية خالل الفرتة
من � 10إىل  16يناير اجلاري.
زيارة الوفد �شملت ح�ضور العديد
من �أن�شطة املهرجان كحفل االفتتاح
وحفل اخلتام والعرو�ض امل�سرحية
وور���ش العمل امل�صاحبة والندوات

ال��ف��ك��ري��ة وال����ن����دوات التطبيقية
وامل�ؤمترات ال�صحفية.
ويف بادرة وفاء على هام�ش الندوة
التطبيقية للم�سرحية ال�سعودية
«ت�شابك» وبا�سم اجلامعة قام رئي�س
الوفد مدير �إدارة امل�سرح الأ�ستاذ
���س��ام��ي ال�����س��ع��رة مبعية من�سوبي
اجلامعة بتكرمي املخرج امل�سرحي
التون�سي عبدالغني بن طاره ،نظري
خدمته للجامعة خالل فرتة عمله
على م��دى ع�شر �سنوات يف �إدارة
امل�سرح بعمادة �ش�ؤون الطالب.

«أفكر» يناقش البحوث المختلطة ..غدًا
ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر» عند
الثانية ع�شرة والن�صف م��ن ي��وم ٍ
غد
حلقة النقا�ش الثامنة والثالثني بعد
املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي
يعقدها املركز �أ�سبوعياً
ب����ع����ن����وان «ال���ب���ح���وث
امل��خ��ت��ل��ط��ة ..الأ���س�����س
وم���ع���اي�ي�ر ال��ت��م��ي��ي��ز»
تقدمها الدكتورة تغريد
الدخيل ،ع�ضو جمل�س

�إدارة اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية ،وذلك يف كلية الرتبية قاعة
رق��م «�1أ ،»33ولل�سيدات يف املدينة
اجلامعية للطالبات -كلية الرتبية مبنى
رقم « »2معمل « »72الدور الأول.

«التطوير والجودة» تشارك بملتقى
تطوير القيادات النسائية
افتتحت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتور �إينا�س
العي�سى ،وامل�ست�شار وامل�شرف العام على مكتب مدير اجلامعة
الدكتور �أح��م��د التميمي ال��ور���ش امل�صاحبة مللتقى تطوير
القيادات الن�سائية يف دورت��ه الثانية ال��ذي �أقامته املدينة
اجلامعية .وقدمت وكيلة عمادة التطوير واجل��ودة الدكتورة
مها عمري ور�شة م�ساعدات وكيالت الكليات للتطوير واجلودة
يوم الثالثاء باال�شرتاك مع الدكتورة �أريج الدبا�سي م�ساعدة
وكيلة عمادة التطوير واجل��ودة ،والأ�ستاذة فوزية باقازي،
والأ�ستاذة مها ال�سويد ،والأ�ستاذة مها النافع.

altayash@ksu.edu.sa

ّ
«الصيدلة» تعرف بوحدة
التعليم الصيدلي
عميد ال�صيدلة متو�سطاً امل�شاركني يف اللقاء
حت����ت رع����اي����ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة
ال�صيدلة الدكتور �أو�س ال�شم�سان،
عقدت وح��دة التعليم ال�صيديل
بكلية ال�صيدلة الثالثاء املا�ضي،
ل��ق��ا ًء للتعريف ب��وح��دة التعليم
ال�صيديل و�أهدافها للقيام بدورها
امل��ح��وري يف العملية التعليمية،
ح�ضر اللقاء وكالء الكلية ور�ؤ�ساء
الأق�سام� ،إ�ضافة �إىل لفيف من
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب.
وق���د ا���س��ت��ه��ل م�����ش��رف ال��وح��دة
الدكتور يزيد بن �سليمان الرثيع
با�ستعرا�ض بع�ض الأدوار التي
ت�ضطلع بها الوحدة يف ن�شر ثقافة
التعليم امل�ستمر ،وامل�ساهمة يف
تقييم خم��رج��ات التعليم عرب
ح��زم��ة م���ن امل�����ش��اري��ع البحثية

الهادفة لتعزيز دور التعلّم الن�شط
يف كلية ال�صيدلة ،والتعليم البيني
ب�ين الكليات ال�صحية inter-
professional education
ل��ل��رق��ي ب��امل��خ��رج��ات التعليمية
وربطها باحتياجات �سوق العمل.
ً
عر�ضا
ثم قدم عدد من الطالب
ملجموعة من الأن�شطة التعليمية
التي ي�شاركون فيها حال ًيا.
و�أو�ضح الدكتور �أو�س ال�شم�سان
�أن مفهوم التعليم ال�صيديل هو
ج��زء �أ���ص��ي��ل م��ن مم��ار���س��ة مهنة
ال�صيدلة ن��ظ��راً الرت��ب��اط خمرج
الكلية ارتباطاً وثيقاً ب�سوق العمل
مم��ا ي�����س��ت��دع��ي تطبيق �أف�����ض��ل
املمار�سات التعليمية بالكلية.

تدريب الباحثين الشباب بكرسي
األمير متعب لهشاشة العظام
كتب :نايف القحطاين
يقيم كر�سي الأم�ي�ر متعب بن
عبداهلل لأبحاث امل�ؤ�شرات احليوية
ل��ه�����ش��ا���ش��ة ال��ع��ظ��ام ور����ش���ة عمل
للباحثني ال�شباب وطالب وطالبات
املاج�ستري والدكتوراه حتت عنوان
«دورة امل�ؤ�س�سة الدولية له�شا�شة
العظام للباحثني ال�شباب »2018
ب��ت��اري��خ 1439/6/21-20ه�����������ـ
امل��واف��ق  9-8م��ار���س 2018م يف

فندق حياة ريجن�سي بالريا�ض حيث
�ستكون ال��دورة عن كيفية وطريقة
كتابة البحوث والأوراق العلمية
ور���س��ائ��ل املاج�ستري وال��دك��ت��وراه
وي�شارك فيها نخبة من العلماء من
اجلمعية الأوروبية له�شا�شة العظام.
وللراغبني يف الت�سجيل الدخول
على ال��راب��ط وتعبئة من��وذج طلب
امل�شاركة.

