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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

توجهات المملكة في البحث العلمي ..األحد القادم
برعاية وزير التعليم الدكتور
�أحمد العي�سى ،وح�ضور رئي�س
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
وال��ت��ق��ن��ي��ة الأم��ي�ر ت��رك��ي بن
�سعود بن حممد �آل �سعود،
تنظم عمادة البحث العلمي
ملتقى البحث العلمي حتت
���ش��ع��ار «ب��ح��ث علمي
ر����ص�ي�ن وف�����ق ر�ؤي�����ة
اململكة  »2030يوم
الأح���د ال��ق��ادم ،ومل��دة
خم�سة �أي��ام ،وال��ذي �سيت�ضمن العديد من الندوات
واملحا�ضرات وور�ش عمل ودورات تدريبية وم�سابقات.
و�أ�شار الدكتور خالد احلميزي عميد البحث العلمي

مسار التلمذة المساند 05

ورئ��ي�����س اللجنة املنظمة للملتقى �أن املحا�ضرة
الرئي�سة يف ه��ذا االفتتاح �ستكون بعنوان
«توجهات اململكة يف البحث العلمي وفق
ر�ؤية  ،»2030يتحدث فيها رئي�س مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
الأم��ي�ر ت��رك��ي ب��ن ���س��ع��ود بن
حممد �آل �سعود ،ونائب رئي�س
���ش��رك��ة ���س��اب��ك للتطوير
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال�شريهي
وممثل عن وزارة التعليم.
كما �ست�شارك وزارة التعليم بتقدمي
مبادرتها اجل��دي��دة ح��ول البحث والتطوير يف هذا
امللتقى ،حيث �سيتم تد�شني بع�ض امل��ب��ادرات �أثناء
امللتقى ،منها مبادرة امل�شروعات البحثية الوطنية،

األمن والسالمة في ملعب الجامعة

06

وتد�شني البوابة الإلكرتونية
للتقدمي على املبادرات.
كما �ستقام حما�ضرات
وور�ش عمل حول كيفية
زيادة الن�شر العلمي يف
الأق�������س���ام العلمية
وال�صحية ،الأولويات
البحثية الوطنية ور�ؤية
 ،2030اللقاء العلمي
الأول لطلبة برنامج دعم
�أبحاث البكالوريو�س ،كما �سيتم
ا�ست�ضافة العديد من مدراء وم�شريف مراكز البحوث
املتخ�ص�صة من خارج اجلامعة.
يتخلل امللتقى قافلة توعوية للكليات اجلامعية

دورات متميزة لقطاعات الدولة

تهدف لزيادة الوعي وتعزيز قيمة �أ�صالة
البحث العلمي وطرق الن�شر يف املجالت
العلمية الر�صينة.
كما �سيعقد خالل �أيام امللتقى �صالون
يومي ي�ست�ضيف �أحد م�س�ؤويل البحث
العلمي باجلامعة يف لقاء مفتوح ومبا�شر،
�إىل جانب �أن امللتقى �سي�صاحبه
العديد من الفعاليات وامل�سابقات
العلمية ملراكز البحوث.
واختتم عميد البحث العلمي
حديثه قائ ً
ال�« :إن امل�شاركني يف
هذا امللتقى من داخل اجلامعة ممثلة مبراكز البحوث
وكرا�سي البحث ومراكز التميز ،والعديد من اجلهات
ذات العالقة من خارج اجلامعة».
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تدشين مبادرة
التسجيل
بالعنوان الوطني
د���ش��ن امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى ع��م��ادة
�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ���س��امل الرجيعي
بح�ضور املدير العام على �إدارة العنوان
ال��وط��ن��ي ب��امل��ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للربيد
ال�سعودي املهند�س علي البخيت م�ؤخراً
م��ب��ادرة الت�سجيل ب��ال��ع��ن��وان الوطني
والذي يهدف �إىل االنتقال من العنوان
الو�صفي �إىل العنوان املعياري من خالل
�آلية لرتقيم وعنونة املباين ،وذلك مبقر
وح���دة خ��دم��ات من�سوبي اجلامعة يف
البهو الرئي�س.
قدّ م املدير العام على �إدارة العنوان
ال��وط��ن��ي ���ش��رح �اً م��ف�����ص� ً
لا ع���ن �آل��ي��ة
الت�سجيل يف العنوان الوطني واخلدمات
املقدمة و�أهمية الت�سجيل يف العنوان
ال��وط��ن��ي ل��ل��ف��رد وللمجتمع؛ م�شيداً
مببادرة اجلامعة ممثلة بالعمادة على
ال��ت��ع��اون ودع���م ه���ذه احل��م��ل��ة خلدمة
من�سوبي اجلامعة ،وامل�شاركة لتحقيق
ال��ه��دف املطلوب وال��و���ص��ول �إىل �أك�بر
�شريحة ممكنة من املواطنني واملقيمني
وتقدمي الدعم الالزم لهم.
تفا�صيل �ص4

د .السلمان:

قدر جامعتنا
التصدر في التعليم

براعم رؤية 2030
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برعاية معايل الدكتور ب��دران العمر
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ،افتتح وك��ي��ل اجلامعة
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال�سلمان وبح�ضور
الدكتور نياف اجلابري وكيل وزارة التعليم
لتعليم البنني رئي�س جلنة تطوير برامج
�إع��داد املعلم ،اللقاء العلمي الأول حتت
عنوان «م�ستقبل كلية الرتبية بجامعة
امللك �سعود وفق ر�ؤي��ة اململكة ..2030
نظرة ا�ست�شرافية» الأ�سبوع املا�ضي.
و�أك��د وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل
ال�سلمان �أن «ق��در جامعة امللك �سعود
�أن تكون يف ال�صدارة و�أن تقود التطوير
يف التعليم اجلامعي باململكة ،ون�أمل �أن
يكون للجامعة دور ري��ادي يف امل�ساهمة
يف حتقيق ر�ؤية اململكة  2030من خالل
مبادرة حتول اجلامعة �إىل م�ؤ�س�سة غري
ربحية لها ا�ستقالليتها ،و�أن اختيار
مهند�س الر�ؤية و�صانعها �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
جلامعة امللك �سعود �أن تكون �أول جامعة
يف اململكة تطبق هذا التحول من خالل
دعمه العتمادها كمبادرة وكونها �أحد
�أك�ب�ر م��ب��ادرات ر�ؤي���ة  2030يف قطاع
التعليم.
تفا�صيل �ص2

الجامعة تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» بندوات

هيئة االعتماد الكندي تسلم شهادة «الدرجة
الماسية» لـ«الطبية»

كتب :م�ساعد الغنيم
ت�سلمت املدينة الطبية اجلامعية �شهادة
«الدرجة املا�سية» من هيئة االعتماد الكندي
ب��ع��د تقييم ���ش��ام��ل م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق هيئة
االعتماد الكندي حول مدى التزام املدينة
الطبية اجلامعية مبعايري اجل��ودة املوثقة
عاملياً ،حيث �سلمت جلنة التقييم ال�شهادة

مل�ست�شفى امللك خالد وامللك عبدالعزيز
اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية.
وقال املدير التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باملدينة الطبية اجلامعية الدكتور في�صل
ال�سيف �إن املدينة الطبية اجلامعية تطبق
�أعلى معايري الرقابة يف املن�ش�آت ال�صحية
واملتوافقة مع املعايري العاملية ،حر�صاً منها

على تهيئة البيئة الآمنة يف املن�ش�آت ال�صحية
وتعزيز ج��ودة الرعاية ال�صحية املقدمة،
م�ضيفاً �أن االعتماد يغطي جميع اجلوانب
الطبية وغري الطبية ،م�شرياً �إىل �أن عدد
الفرق امل�شاركة بلغ  46فريق جودة ،م�شيداً
باجلهود املخل�صة ال��ت��ي يبذلها من�سوبو
املدينة الطبية اجلامعية .تفا�صيل �ص23
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برعاية معايل مدير اجلامعة

استشراف «مستقبل التربية» وفق رؤية 2030

ورشة الشراكة بين الجامعة
وقطاع الصناعة واألعمال..غدًا
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران العمر ويف �إط��ار
اجلهود التي تبذلها وكالة اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
جت��اه تعزيز العالقة ب�ين منظومة
ال��ب��ح��ث واالب���ت���ك���ار يف اجل��ام��ع��ة
وبني قطاع ال�صناعة والأعمال يف
اململكة ،تعتزم الوكالة ممثلة مبكتب
العالقات ال�صناعية والأعمال عقد
ور�شة عمل بعنوان :ال�شراكة بني
اجلامعة وقطاع ال�صناعة والأعمال
– الفر�ص والتحديات� -صباح يوم
االثنني  26جمادى الأوىل  1439املوافق  12فرباير 2018م يف قاعة
الدرعية مببنى  17للرجال و للن�ساء بقاعة  20F11مببنى  26باملدينة
اجلامعية للطالبات.
تهدف الور�شة ملناق�شة �إىل �سبل دفع ال�شراكة بني منظومة البحث
واالبتكار باجلامعة وب�ين قطاع ال�صناعة والأع��م��ال �إىل �آف��اق �أو�سع
ملواكبة الر�ؤيا الوطنية « »2030ومبا ي�سهم يف تو�سيع فر�ص ت�سويق نتائج
الأبحاث وبراءات االخرتاع والنماذج الأولية وا�ستقطاب الدعم لتبنيها
و�إنتاجها وزيادة فر�ص تقدمي اخلدمات البحثية لقطاع الأعمال.

«التطوير والجودة» تنظم ورشة
لمجلس التقييم بالجامعة

ب��رع��اي��ة م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ب ��دران
العمر مدير اجلامعة ،افتتح وكيل
اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان
وب�ح���ض��ور ال��دك �ت��ور ن�ي��اف اجل��اب��ري
وكيل وزارة التعليم لتعليم البنني
رئ�ي����س جل�ن��ة ت�ط��وي��ر ب��رام��ج �إع ��داد
امل�ع�ل��م ،ال�ل�ق��اء العلمي الأول حتت
ع � �ن ��وان «م �� �س �ت �ق �ب��ل ك �ل �ي��ة ال�ترب �ي��ة
ب �ج��ام �ع��ة امل� �ل ��ك � �س �ع��ود وف� ��ق ر�ؤي� ��ة
اململكة  ..2030نظرة ا�ست�شرافية»
الأ�� �س� �ب ��وع امل��ا� �ض��ي � �ض �م��ن ��س�ل���س�ل��ة
ل �ق��اءات ب��رن��ام��ج حت ��ول �أدوار كلية
الرتبية وفق ر�ؤية اململكة .2030
املحور الرئي�س
بد�أ اللقاء بحفل خطابي لعميد
كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع،
حيث �أك��د �أن «كليات الرتبية تعد
املحور الرئي�س يف �إعداد املمار�سني
الرتبويني والقيادات الرتبوية الذين
تعول عليهم ر�ؤي���ة اململكة 2030
يف حت��ق��ي��ق ب��راجم��ه��ا ال��ط��م��وح��ة.
وان�سجاماً مع ر�ؤي��ة وزارة التعليم
يف التزامها ب�أن يح�صل كل مواطن
على فر�ص التعليم اجليد واملتنوع
امل�ستجيب الح��ت��ي��اج��ات التنمية،
و�ضمان ا�ستمرارية التطوير و�إعادة
الت�أهيل والتوجيه نحو اخليارات
امل��ه��ن��ي��ة وال��وظ��ي��ف��ي��ة ،م���ن خ�لال
مواءمتها امل�ستمرة لرباجمها مع
احتياجات التنمية ،وتركيزها على
اخليارات الأف�ضل؛ لذا يتحتم على
كليات الرتبية العمل اجلاد نحو بناء
ا�سرتاتيجياتها وفق هذه التوجهات
الوطنية الكربى مما يتطلب �إعادة
النظر يف �أدوارها وبراجمها».
حتول الأدوار
و�أ�ضاف�« :إن كلية الرتبية بجامعة
امل��ل��ك �سعود تبنت ب��رن��ام��ج حتول
�أدوار كلية الرتبية وفق ر�ؤية اململكة
 2030ات�����س��اق��اً م��ع م��ب��ادرة حتول
جامعة امللك �سعود �إىل م�ؤ�س�سة
غ�ير رب��ح��ي��ة ،ل��ه��ا ا�ستقالليتها،
وي���أت��ي ه��ذا اللقاء �ضمن �سل�سلة
من اللقاءات املخطط لها لتحقيق
ه��ذا ال�برن��ام��ج -م��ن خ�لال تركيز
ال�ضوء على م�ستقبل كلية الرتبية
مب�شاركة قطاعات وزارة التعليم
وع���دد م��ن ���ش��رك��اء ال��ن��ج��اح للكلية
من داخ��ل وخ��ارج اجلامعة وليكون
انطالقاً ملبادرات الكلية �سواء على

�صعيد تطوير الربامج الأكادميية
وم��واءم��ت��ه��ا� ،أو امل�شاركة الفاعلة
يف حتقيق م��ب��ادرات وب��رام��ج ر�ؤي��ة
اململكة  ،»2030ويف نهاية كلمته
تقدم بال�شكر ملعايل مدير اجلامعة
على رعايته لهذا امللتقى.
بعد ذلك مت عر�ض فيلم وثائقي
ع��ن كلية ال�ترب��ي��ة وم�سريتها نال
ا���س��ت��ح�����س��ان احل�����ض��ورـ ت�ل�ا ذل��ك
كلمة وك��ي��ل وزارة التعليم لتعليم
ال��ب��ن�ين ال��دك��ت��ور ن��ي��اف اجل��اب��ري،
حيث �أ�شار �إىل �أن كليات الرتبية
يجب �أن تتفاعل مع ر�ؤي��ة اململكة
العربية ال�سعودية وما تنطوي عليه
من جتديد يف التعليم ويف �إع��داد
املعلمني ،وقد ن�صت الر�ؤية �صراحة
على «حت�سني �سيا�سة ا�ستقطاب
املعلمني و�إعدادهم».
م�ؤ�شرات �صادقة
و�أ�ضاف د.اجل��اب��ري�« :أن ر�ؤية
اململكة ت�ؤكد على التقومي امل�ستمر
ل���ل����أداء ب��ا���س��ت��ع��م��ال امل����ؤ����ش���رات
ال�����ص��ادق��ة ،وع��ل��ى حتليل الفوائد
وال��ت��وظ��ي��ف ال��ك��فء ل��ل��م��وارد ،و�أن
م�ستقبل كلية
ال�ترب��ي��ة يتمثل
يف حت���ف���ي���ز
�أع�����ض��اء هيئة
ال����ت����دري���������س
للتطوير املهني
امل�ستمر وجتدد
براجمها ب�شكل
وال
دوري،
ترتدد يف �إعادة
هيكلة �أق�سامها
ووح��دات��ه��ا الإداري����ة لتحدث �أك�بر
تكامل ممكن بني مواردها الب�شرية
وامل���ادي���ة ،و�أن م��ه��ام كلية الرتبية
يجب �أن تتعدى التدري�س �إىل مهام
البحث ،وتقدم الدليل العلمي الذي
يقود �سيا�سة التح�سني ،وت�صمم
النماذج التطبيقية التي تطور اجلهد
التعليمي ،وت��ب��دع يف ب��ل��ورة �أدوات
القيا�س الفاعلة و�أن امل�ستقبل هو
ل�سيا�سة ال�شفافية واملحا�سبية ،حيث
يجب �أن تتطور برامج �إعداد معلم
لت�صبح متحررة من النمط التقليدي
يف تن�سيق ال�����ش���ؤون الأك��ادمي��ي��ة،
تدار مبرونة عالية ت�سمح بالتكامل
الفاعل يف املوارد الب�شرية واملوارد
امل��ادي��ة وامل����وارد الزمنية والطاقة

واملكانية ،مبا ي�ضمن حتقق نواجت
التعلم بفاعلية عالية».
ا�ستثمار يف التعليم
بعد ذل��ك �أل��ق��ى وك��ي��ل اجلامعة
الدكتور عبداهلل ال�سلمان كلمة نيابة
عن معايل مدير اجلامعة ،حيث بني
�أن التعليم حظي باهتمام كبري من
حكومة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأم�ين ،وانعك�س هذا
االهتمام يف ر�ؤي��ة اململكة ،2030
حيث �أك��دت الر�ؤية الطموحة على
م��وا���ص��ل��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف التعليم
والتدريب ،والتزمت بال�سعي لردم
ال��ف��ج��وة ب�ي�ن خم���رج���ات التعليم
ال��ع��ايل ومتطلبات ���س��وق العمل،
وال ميكن للجامعات ال�سعودية �أن
حتقق تطلعات الر�ؤية و�أهدافها دون
تطوير جذري فيها.
جامعتنا يف ال�صدارة
و�أ���ض��اف �أن «ق��در جامعة امللك
�سعود �أن تكون يف ال�����ص��دارة و�أن
تقود التطوير يف التعليم اجلامعي
باململكة ،ون�أمل �أن يكون للجامعة
دور ري���ادي يف
امل�����س��اه��م��ة يف
حت��ق��ي��ق ر�ؤي����ة
اململكة 2030
م���������ن خ���ل��ال
م���ب���ادرة حت��ول
اجل��ام��ع��ة �إىل
م���ؤ���س�����س��ة غري
رب����ح����ي����ة ل��ه��ا
ا �ستقال ليتها ،
و�أن اخ��ت��ي��ار
مهند�س ال��ر�ؤي��ة و�صانعها �صاحب
ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
���س��ل��م��ان ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع جلامعة
امللك �سعود �أن تكون �أول جامعة يف
اململكة تطبق هذا التحول من خالل
دعمه العتمادها كمبادرة وكونها
�أح���د �أك�ب�ر م��ب��ادرات ر�ؤي���ة 2030
يف ق��ط��اع التعليم يحملنا جمي ًعا
م�س�ؤولية كبرية لتحقيق تطلعات
القيادة من خالل ت�ضافر جهود كافة
من�سوبي اجلامعة».
و�أ���ض��اف« :يعترب ه��ذا التحول
�أح��د �أه��م نقاط التطوير يف تاريخ
اجلامعة و�سيدفعها ب�إذن اهلل ملزيد
م��ن التميز واملناف�سة ع��امل��ي��اً مع

د .السلمان:
قدر جامعتنا أن
تتصدر التطوير في
التعليم الجامعي

احلفاظ على �إرث اجلامعة العريق
وم��ب��ادئ��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة يف خدمة
ط�لاب��ه��ا م��ن خ�ل�ال ت��ق��دمي خدمة
تعليمية متقدمة و�أب��ح��اث مميزة
وخدمة املجتمع مع م�ساهمة فاعلة
يف االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي م��ن خ�لال
منتجات معرفية يكون لها عوائد
مالية ومعنوية».
ب���ع���ده���ا رح�����ب د .ال�����س��ل��م��ان
ب��احل�����ض��ور ومت ع��ق��د اجل��ل�����س��ات،
حيث متثلت يف جل�ستني رئي�سيتني
حيث ر�أ���س وكيل اجلامعة اجلل�سة
الأوىل بعنوان «�أدوار التعليم وفق
ر�ؤية اململكة  ،»2030وحلت وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
�إينا�س العي�سى مقرراً للجل�سة يف
ال�شطر الن�سائي.
وق��������دم م����دي����ر ع�������ام �إدارة
الإ�سرتاتيجية مبكتب حتقيق الر�ؤية
بوزارة التعليم الدكتور علي الأملعي
ورقة بعنوان دور التعليم يف حتقيق
ر�ؤي���ة اململكة  ،2030تلتها كلمة
امل�شرف على مكتب حتقيق الر�ؤية
باجلامعة الدكتور عبداملجيد البنيان
ورقة بعنوان «مبادرة حتول جامعة
امللك �سعود �إىل م�ؤ�س�سة غري ربحية
لها ا�ستقالليتها».
ور�أ����س وك��ي��ل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور
حممد النمي اجلل�سة الثانية والتي
كانت بعنوان «�أدوار كلية الرتبية وفق
ر�ؤية اململكة  ،»2030وكانت عميدة
�أق�سام العلوم الإن�سانية الدكتورة
غزيل العي�سى م��ق��رراً للجل�سة يف
الق�سم الن�سائي.
وق������دم ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
الدكتور فهد ال�شايع ورق��ة بعنوان
«ن��ظ��رة ا���س��ت�����ش��راف��ي��ة ل����دور كلية
ال�ترب��ي��ة يف حتقيق ر�ؤي����ة اململكة
 ،»2030و�شهدت اجلل�سة ع��دداً
من املقرتحات من احل�ضور التي
بينت حجم التفاعل الإيجابي نحو
ه��ذه امل��ب��ادرة التي ي�ؤمل �أن حتقق
�أهدافها .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��ل��ق��اء �شهد
ح�ضوراً كبرياً من ق�سمي الرجال
والن�ساء ،مما �أدى �إىل فتح قاعات
بث �إ�ضافية مل�شاهدة اللقاء ،كما مت
نقله مبا�شرة على ح�ساب الكلية يف
مواقع التوا�صل االجتماعي وحظي
بتغطية �إع�لام��ي��ة م��ن ق��ب��ل بع�ض
القنوات الإعالمية.

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي،
و�إ�شراف عميد التطوير واجلودة الدكتور �صالح الق�سومي تنظم عمادة
التطوير واجل���ودة ور�شة العمل التن�شيطية لأع�ضاء جمل�س املقومني
باجلامعة  ،KSU-BOAوذلك يوم اخلمي�س 1439/5/29هـ املوافق
�صباحا �إىل  3م�سا ًء.
2018/2/15م ،ال�ساعة 9
ً
و�أو�ضح د .الق�سومي �أن الور�شة التن�شيطية للمقومني باجلامعة تعد
خطوة هامة يف م�سرية تطبيق م�سرية جامعة امللك �سعود لإدارة اجلودة
 ،KSU-QMSوت���أت��ي انطالقاً من حر�ص وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير على �ضمان ج��ودة الربامج الأكادميية باجلامعة من خالل
تن�شيط دور املقومني ،و�إثراء خرباتهم مبا ي�ضمن تقدمي دعم فعال لكافة
كليات اجلامعة وبراجمها الأكادميية.
وذكر الدكتور الق�سومي �أن الور�شة تت�ضمن تعريف املقومني بالربامج
الأكادميية اجلاري العمل على ت�أهيليها لالعتماد الأكادميي� ،إ�ضافة �إىل
االطالع على التعديالت التي �أدخلتها هيئة تقومي التعليم على مناذجها
و�أهمية االلتزام بها ،و�أخالقيات عملية التقييم ،و�آلية وتنظيم عملية
التقييم والتدقيق الداخلي ،وتكرمي امل�شاركني.
وذكر وكيل عمادة التطوير واجلودة ل�ش�ؤون
اجلودة الدكتور عبداهلل احليدري �أن الور�شة
ت�ستهدف �أكرث من  50مقوماً ميثلون 16
كلية ومعهداً باجلامعة ،وتهدف لزيادة
االرت���ق���اء ب��ك��ف��اءة وق����درات املقومني
باجلامعة ،والت�أكيد على العمليات
املهنية والأخ�لاق��ي��ة الرفيعة التي
يتميزون بها.

ح�صل عليها كر�سي �أبحاث املواد املتقدمة

براءة اختراع خلية قياس ضوئية
نانوية لكروماتوغرافيا النانو

كتب :عبدالإلة الدلبحي
ح�صل كر�سي �أبحاث املواد املتقدمة على براءة اخرتاع خللية قيا�س
�ضوئية نانوية لكروماتوغرافيا النانو .واالخ�تراع عبارة عن طريقة
حت�ضري خلية نانوية ذات حجم �صغري ال�ستعمالها مع جهاز ك�شف
�ضوئي يف املجال املرئي وفوق البنف�سجي مرتبط بجهاز كروماتوغراف
الطور ال�سائل.
وتتكون هذه اخللية من قطعة معدنية من الألومنيوم بحجم و�أبعاد
تتالءم مع جهاز الكروماتوغراف امل�ستعمل والكا�شف املنا�سب ،ومن بني
فوائدها �أن حجمها �أقل بكثري من حجم اخلاليا املتوفرة بال�سوق ،وميكن
تغيري هذا احلجم ح�سب قطر الأنبوب ال�شعري امل�ستعمل ل�صنعها.
ومتتاز اخللية بح�سا�سية عالية نظ ًرا لطول م�سار ال�شعاع ال�ضوئي
الذي يرتاوح بني  5و 40ملم ح�سب اجلهاز امل�ستخدم.
وقد �أثبتت هذه اخللية �أن لها مقاومة عالية لل�ضغط الذي ي�صل �إىل
عال يف كروماتوغرافيا الطور ال�سائل ميكن تقلي�ص الأحجام
م�ستوى ٍ
الزائدة بن�سبة عالية با�ستخدام رواب��ط منا�سبة بني اخللية وخمرج
العمود ال�شعري ،وميكن ربط اخللية بطريقة �سهلة و�سريعة با�ستعمال
�أنبوب بال�ستيكي من التيفلون �أو مادة البيك.
وق��د مت ا�ستعمال ه��ذه اخللية على �أج��ه��زة خمتلفة يف عمليات
ف�صل بتقنية الكروماتوغرافيا امل�صغرة املعروفة بامليكرو �أو النانو
كروماتوغرافيا ،و�أدت �إىل نتائج عالية الدقة وبتكرارية جيدة ،نذكر
منها :مواد �صيدالنية فعالة ،ملوثات ع�ضوية و�سامة ،مكونات طبيعية،
مركبات كيميائية خمتلفة.
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رعى لقاء عمداء العلوم باململكة ..د .العمر:
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جامعة الملك سعود منصة للحراك العلمي الطموح
كتبت :هوازن كتبي
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور ب��دران العمرُ ،عقد الأحد
املا�ضي لقاء العمداء ووكالء كليات
العلوم باجلامعات ال�سعودية.
�أقيم اللقاء بكلية العلوم ب�شطر
الطالب ونقل بث مبا�شر بكلية العلوم
باملدينة اجلامعية للطالبات ،تاله
افتتاح املعر�ض امل�صاحب بح�ضور
عمداء ووك�لاء ووكيالت العلوم من
كافة اجلامعات ال�سعودية وبت�شريف
وكيلة اجلامعة ل�����ش��ؤون الطالبات
الدكتورة �إينا�س العي�سى بكلية العلوم
باملدينة اجلامعية للطالبات ،واملقام
ملدة خم�سة �أيام.

ي�أتي تنظيم اللقاء يف �إطار م�سعى
كلية العلوم للم�ساهمة وامل�شاركة
ب�صورة �إيجابية فاعلة يف برامج
التحول الوطني 2020م ك�أحد برامج
ر�ؤي��ة اململكة 2030م ،وا�ست�شعاراً
لأه��م��ي��ة دور جامعة ال��وط��ن لبناء
ج�سور التوا�صل بينها وبني اجلامعات
الأخ��رى لتكون جامعة امللك �سعود
من�صة للحراك العلمي الطموح الذي
من �ش�أنه حتقيق الت�شاور والتطوير
ورفع م�ستوى الأداء من خالل تبادل
الأفكار والتجارب امل�شرتكة لتعزيز
مفهوم املنظومة التعليمية الأكادميية
بني اجلامعات .ب��د�أ امللتقى بتالوة
�آيات من الذكر احلكيم ،تالها كلمة

عميد كلية العلوم الدكتور نا�صر
ال��داغ��ري حيث ق��ال« :ي�أتي انعقاد
هذا اللقاء ملناق�شة عدة مو�ضوعات،
�أهمها م�ساهمة كليات العلوم يف
حتقيق ر�ؤية اململكة 2030م ،وكذلك
التخ�ص�صات ال��ن��وع��ي��ة وال�برام��ج
الدرا�سية البينية التي تهم �سوق
العمل ،بالإ�ضافة �إىل التعاون البحثي
واالع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي وال��ت��ط��وي��ر
واجل���ودة ،وتزويد الكليات ب�أحدث
امل�����س��ت��ج��دات العلمية والتقنيات
احلديثة والتميز يف املهنة يتطلب نقل
املعرفة ملن حولها لتكون كفيلة لبناء
ر�سالة املجتمع واالرتقاء به».
تالها كلمة معايل مدير اجلامعة

د.النمي يستقبل منسوبي برنامج التعليم العالي الصم
ا�ستقبل وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور
حم��م��د ال��ن��م��ي يف مكتبه م ��ؤخ��راً
وف���داً م��ن برنامج التعليم العايل
للطالب والطالبات ال�صم و�ضعاف
ال�سمع يرت�أ�سهم امل�شرف العام على
الربنامج الدكتور علي الزهراين
ونائب امل�شرف العام على الربنامج
الدكتور ماجد ال�سامل وامل�ست�شار
لدى الربنامج الدكتور طارق الري�س.
مت خ��ل��ال ال���ل���ق���اء ال��ت��ع��ري��ف
بالربنامج واخلدمات املقدمة لهذه
الفئة الغالية من الطالب ،كما مت
عر�ض الأف��ك��ار التطويرية املزمع
طرحها خالل الفرتة القادمة.

ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ق����ام وك��ي��ل
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والأكادميية بتكرمي الدكتور طارق

ال��ري�����س ل��ق��اء ج��ه��وده يف ت�أ�سي�س
هذا الربنامج و�إ�شرافه عليه خالل
الفرتة ال�سابقة.

د.الداغري :اللقاء يناقش التعاون البحثي بين الجامعات السعودية
الدكتور بدران العمر التي عرب فيها
عن �سعادته وترحيبه وا�ستطرد قائ ً
ال:
«�إن� أه����داف ال��ر�ؤي��ة �شاملة جلميع
القطاعات وخمتلف مناحي احلياة،
وم��ن بينها قطاع التعليم ال �سيما
التعليم ال��ع��ايل ،حيث يعد تطويره
تعليم ًيا وبحث ًيا خ��دم��ة للمجتمع
واهتمت الر�ؤية ب�أن ي�صبح هناك ما
ال يقل عن خم�س جامعات �سعودية
�ضمن �أف�����ض��ل اجل��ام��ع��ات العاملية
بحلول عام  .»2030ويف نهاية اللقاء
ك� ّرم معايل مدير اجلامعة الدكتور
ب��دران العمر عمداء كليات العلوم
ال�سابقني ورع���اة اللقاء بت�سليمهم
دروع�����اً ت��ذك��اري��ة ب��ه��ذه املنا�سبة.

بعدها رحبت الدكتورة عبري املدلج
وكيلة كلية العلوم باملدينة اجلامعية
للطالبات باحلا�ضرات ودعت وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
�إينا�س العي�سى لتكرمي وكيالت كليات
العلوم ال�سابقات لت�سليمهن الدروع
ال��ت��ذك��اري��ة وا�صطحابهن الفتتاح
املعر�ض امل�صاحب للقاء.
���ص��اح��ب االج���ت���م���اع ع����دد من
ور���ش العمل ،مق�سمة على يومني
لإث��راء املحتوى العلمي وا�ستعرا�ض
املنجزات مب�سرح الكلية ،بالإ�ضافة
لإق��ام��ة معر�ض مبنا�سبة احتفال
الكلية مبرور  60عاماً على �إن�شائها،
وه��و معر�ض ا�ستك�شاف العلوم يف

ب��ه��و اجل��ام��ع��ة ب�����ش��ط��ري ال��ط�لاب
والطالبات ويت�ضمن املعر�ض جناح
ال��ذرات واحل�ضارة الب�شرية وجناح
اجل��ي��ن��ات والهند�سة ال��وراث��ي��ة وال
تغيب الريا�ضيات والإح�صاء عن هذا
املعر�ض بجناحي �سحر الأرقام ورجال
عا�شوا للعلم .جدير بالذكر �أنه من
�ضمن املعر�ض امل�صاحب توجد بع�ض
جهات التوظيف للطالب اخلريجني
واملتوقع تخرجهم ،حيث يعد اللقاء
فر�صة كبرية ومميزة لتبادل اخلربات
ون��ق��ل ال��ت��ج��ارب الناجحة لتطوير
وحتقيق ال�سبل الكفيلة ب�ضمان جودة
الأداء واملخرجات بني كليات العلوم
يف اجلامعات ال�سعودية.
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د�شنها وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

«خمسة عقود من التعليم والبناء» بالعمارة والتخطيط

د .الثقيل

�أ�صدر عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان
�آل �سعود قراراً بتعيني ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
الإعالم الدكتور نايف بن خلف الثقيل رئي�ساً لوحدة
الأن�شطة الطالبية بالكلية.

«الصيدلة اإلكلينيكية» تحتفل
بتخريج طالب وطالبات الماجستير

احتفت كلية ال�صيدلة م�ؤخراً بتخرج ت�سعة ع�شر طالباً وطالبة من
ماج�ستري ال�صيدلة الإكلينيكية .وي�ستمر الربنامج مبخرجاته املتميزة من
ال�صيادلة الإكلينيكيني لدعم م�سرية النه�ضة ال�صحية والأكادميية ،حيث
يحظى باهتمام بالغ وتطور م�ستمر عا ًما بعد عام ملواكبة التطورات يف
املمار�سة املهنية .بد�أ اليوم بتالوة من كتاب اهلل الكرمي ،تال ذلك كلمة
�ألقاها وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي ،رحب
فيها بخريجي وخريجات املاج�ستري ،ومتنى لهم م�ستقب ً
ال زاه � ًرا ،حيث
ي�شاركون يف تعزيز وجناح دور ال�صيادلة الإكلينيكيني.
فيما ق��ال عميد كلية ال�صيدلة د� .أو���س ال�شم�سان يف كلمته مهنئاً
اخلريجني واخلريجات على متيزهم قال فيها« :ن�سعد بتخريج هذه الكوكبة
التي تعد من �أهم املخرجات يف كلية ال�صيدلة ،و�إنتما�ؤكم جلامعة امللك
�سعود ما هو �إال بداية طريق حافل يف م�سريتكم املهنية و�أمتنى �أن ي�ستمر
هذا االنتماء والتوا�صل مع الكلية».
كما عرب كل من رئي�س ق�سم ال�صيدلة الإكلنيكية د .عبدالعزيز احل�صان
ومن�سق الربنامج د� .سعيد القحطاين عن �سعادتهما وفخرهما بخريجي
وخريجات هذا الربنامج ومتنيا لهم املزيد من النجاحات.
بعد ذلك �ألقت �إميان حممد �شروق كلمة اخلريجني بالنيابة عن الطالب
والطالبات ه��ن��أت فيها اخلريجني واخل��ري��ج��ات على تتويجهم بدرجة
املاج�ستري وما حققوه من �إجن��ازات على خمتلف الأ�صعدة لتوافق ر�ؤية
أمنوذجا عامل ًيا ،كما توجهت بال�شكر نيابة
 2030يف ريادة اململكة وجعلها �
ً
عن الطالب لذويهم و لإدارة الكلية و�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س يف
ق�سم ال�صيدلة الإكلينيكية على ما قدموه لهم من دعم وت�شجيع ال متناهي.

د���ش��ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي ،وم�ساعد
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل�����ش ��ؤون اخل��ط��ط ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن العنقري خ�لال زيارتهما لكلية
العمارة والتخطيط �شعار احتفائية الكلية
مبنا�سبة م���رور خم�سني ع��ام�اً على الن�ش�أة
واملتمثلة بت�أ�سي�س ق�سم العمارة وعلوم البناء
عام 1387هـ كنواة �أوىل لإن�شاء كلية العمارة
والتخطيط ،لتكون بذلك �أول م�ؤ�س�سة �أكادميية
لتعليم العمارة يف �شبه اجلزيرة العربية.
ذك��ر ذل��ك لر�سالة اجلامعة رئي�س وح��دة
العالقات العامة والإع�ل�ام بالكلية الأ�ستاذ
ماجد الربيع.

بح�ضور د .الرجيعي واملهند�س البخيت..

تدشين مبادرة التسجيل بالعنوان الوطني
د�شن امل�شرف العام على عمادة
����ش����ؤون �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س
واملوظفني باجلامعة الدكتور �سامل
الرجيعي بح�ضور املدير العام على
�إدارة العنوان الوطني بامل�ؤ�س�سة
العامة للربيد ال�سعودي املهند�س
ع��ل��ي ال��ب��خ��ي��ت م�����ؤخ����راً م���ب���ادرة
الت�سجيل بالعنوان الوطني والذي
ي��ه��دف �إىل االن��ت��ق��ال م��ن العنوان
الو�صفي �إىل العنوان املعياري من
خالل �آلية لرتقيم وعنونة املباين،
وذلك مبقر وحدة خدمات من�سوبي
اجلامعة يف البهو الرئي�س.
ق���دّ م امل��دي��ر ال��ع��ام ع��ل��ى �إدارة

ال��ع��ن��وان ال��وط��ن��ي ���ش��رح�اً مف� ً
صال
ع��ن �آل��ي��ة الت�سجيل يف ال��ع��ن��وان
الوطني واخلدمات املقدمة و�أهمية
الت�سجيل يف العنوان الوطني للفرد
وللمجتمع؛ م�شيداً مببادرة اجلامعة
ممثلة بالعمادة على التعاون ودعم
ه���ذه احل��م��ل��ة خل��دم��ة من�سوبي
اجلامعة ،وامل�شاركة لتحقيق الهدف
املطلوب والو�صول �إىل �أكرب �شريحة
ممكنة م��ن امل��واط��ن�ين واملقيمني
وتقدمي الدعم الالزم لهم.
م��ن جانبه ثمن امل�شرف العام
على عمادة ���ش��ؤون �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني الدكتور �سامل
الرجيعي جهود امل�ؤ�س�سة العامة

للربيد ال�سعودي م��ن خ�لال هذه
املبادرة؛ م�ؤكداً حر�ص اجلامعة على
تعزيز �أوا�صر التعاون ومد ج�سور
التوا�صل بني القطاعات احلكومية؛
م�شرياً �إىل �أنه من ال�ضروري حتقيق
ه��دف حملة الت�سجيل يف العنوان
الوطني جلميع املواطنني واملقيمني
وعلى ا�ستمرار هذا التعاون فيما
يخدم امل�صلحة العامة.
كما �أو�ضح مدير �إدارة عالقات
املوظفني باجلامعة الأ�ستاذ �إبراهيم
ب��ن ج��ار اهلل �أن ت��وف�ير اخل��دم��ات
النوعية ملن�سوبي اجلامعة تعترب
ال���ه���دف الأب�����رز ل���وح���دة خ��دم��ات
م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة م���ن �أع�����ض��اء

هيئة التدري�س واملوظفني ،معرباً
عن �شكره وامتنانه لإدارة الربيد
ال�سعودي لتلبية دعوة امل�شاركة يف
احلملة وتوفري هذه اخلدمة املهمة
للجامعة ومن�سوبيها.
جدير بالذكر �أنه ميكن اال�ستفادة
م��ن ه���ذه اخل��دم��ة والت�سجيل يف
العنوان الوطني جلميع من�سوبي
اجل��ام��ع��ة خ��ل�ال �أي�����ام «االث���ن�ي�ن،
الثالثاء ،والأربعاء» ابتدا ًء من تاريخ
1439 5/12هـ وملدة � 3أ�سابيع.
ح�ضر ال��ت��د���ش�ين ك��ل م��ن مدير
�إدارة ع�لاق��ات املوظفني الأ�ستاذ
�إبراهيم بن جار اهلل ،مدير �إدارة
التوظيف الأ�ستاذ �أحمد العريني،
نائب مدير �إدارة الرواتب الأ�ستاذ
ح�سان العنزي ،نائب مدير �إدارة
���ش ��ؤون امل��وظ��ف�ين الأ���س��ت��اذ حممد
ال�شارقي ،نائب مدير �إدارة عالقات
املوظفني الأ�ستاذ علي الفود ،نائب
مدير �إدارة اخلدمات الإلكرتونية
الأ�ستاذ يا�سر احلربي ،ونيابة عن
مدير �إدارة ���ش ��ؤون �أع�����ض��اء هيئة
ال��ت��دري�����س ح�ضر الأ���س��ت��اذ �أحمد
املحي�سن رئي�س وحدة اال�ستحقاقات
ور�ؤ���س��اء وح��دات الإدارات املعنية
بالعمادة.

صندوق الطالب يطلق مركز مهارة وتطوير

�أطلق �صندوق الطالب باجلامعة م��رك�زًا تدريبياً
للرجال يحمل ا�سم «مهارة وتطوير  ،»CSDويهدف
�إىل تقدمي دورات عالية اجل���ودة للم�ستفيدين من
خارج اجلامعة وخا�صة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد
الباحثني ع��ن تطوير مهاراتهم .حيث يقدم دورات
وب��رام��ج مالية وتقنية وتطوير ذات ب��إ���ش��راف مركز
احلا�سب وتنمية املهارات باجلامعة ،وجميع ال�شهادات
معتمدة من امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني،
كما توجد اعتمادات دولية للدورات املتخ�ص�صة.
وي���ق���دم ه���ذه ال������دورات جم��م��وع��ة م���ن امل��درب�ين
املتخ�ص�صني امل�ؤهلني على �أعلى امل�ستويات ،حيث
قام �صندوق الطالب ب�إعداد مقر للمركز مهي�أ ويقدم
خ�صومات للم�ؤ�س�سات وال�شركات واملجموعات.

ح�ساب تويرتtwitter.com/KSUCSD_G :
وللت�سجيل بالدورات:
http://www.v.ht/ksucsd

«الجامعة» تستكمل مؤشرات المرحلة الخامسة في «آفاق»
ا�ستمراراً يف م�ساهمة اجلامعة الفاعلة يف تنفيذ
اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي باململكة العربية
ال�سعودية «  ،»AAFAQ2029قامت وكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة
بتحديث بيانات م�ؤ�شرات �أداء �إجنازات اجلامعة يف
اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي «�آفاق» باملرحلة
اخلام�سة.
جاء ذلك ا�ستكماالً لال�ستبيانات التي مت تعميمها
على جميع من�سوبي اجلامعة «الإدارة العليا� -أع�ضاء
هيئة التدري�س -الطلبة -املوظفني» ،والتي تهتم

بقيا�س م�ستويات الر�ضا عن اخلدمات املقدمة لهم
بهدف العمل على حت�سينها وجتويدها؛ حيث قامت
عمادة التطوير واجل���ودة بجمع البيانات الالزمة
لقيا�س م�ؤ�شرات �أداء اجلامعة يف تنفيذ خطة �آفاق،
والتي تناولت بيانات «الطلبة -امل���وارد الب�شرية-
البحوث واالبتكارات -الربامج الأكادميية -التقنية»
و�إدخالها على النظام الإلكرتوين مبوقع وزارة التعليم
«من��ا» ،كما قامت العمادة بح�صر وجمع �إجن��ازات
الربامج التنفيذية التي ت�شارك اجلامعة يف تنفيذها
بخطة «�آفاق» وعددها  14برناجماً تنفيذياً.
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تدشين مسار «التلمذة المساند»

�إمي����ان����اً م���ن وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ب�أهمية التطوير امل�ستمر لربنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني وبلورة
جوانبه �سعياً لإعداد طلبة اجلامعة
امل��ت��ف��وق�ين وامل���وه���وب�ي�ن ل��ي��ك��ون��وا
ن��واة للكفاءات والقيادات العلمية
وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة
على م�ستوى اجل��ام��ع��ة واملجتمع
وب��ال��ت��واف��ق م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ر�ؤي���ة
اململكة  2030ومنطلقات خطة
ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي  ،2020د�شن
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي
م�ؤخراً م�سار التلمذة امل�ساند يف
برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
بح�ضور م�ساعد وك��ي��ل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ل�ش�ؤون اخلطط الدرا�سية الدكتور

ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ن��ق��ري وع��م��ي��د
القبول والت�سجيل الدكتور با�سل
ال�سدحان ،ومدير الربنامج الدكتور
علي الدلبحي ،ومن�سوبي ومن�سقي
ال�ب�رن���ام���ج م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات
اجلامعة.
وخ��ل�ال ال��ت��د���ش�ين ،ق���ام وك��ي��ل
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والأكادميية ب�إعالن �أ�سماء الطلبة
املر�شحني للبعد الكمي يف مرحلة
الإع����داد ال��ع��ام للربنامج والبالغ
عددهم « »457طالباً وطالبة ،كما
ك ّرم خريج الربنامج الأول الطالب
تركي ال�سبيعي ال��ذي ا�ستطاع �أن
ينهي متطلبات تخرجه م��ن كلية
الآداب يف ثالث �سنوات مع مرتبة
ال�شرف.
وب���ع���د ج���ول���ة د .ال���ن���م���ي يف
�أروق��ة مقر الربنامج مطلعاً على

كتب :عادل العتيبي
د�شن مركز الدر�سات اجلنائية
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
ب���راجم���ه ل���ه���ذا ال��ف�����ص��ل ب��ور���ش��ة
افتتاحية م ��ؤخ��راً يف م��ق��ره بكلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية .بد�أت
الور�شة بعر�ض قدمه مدير املركز
ال��دك��ت��ور م��ع��اذ ب��ن معال اللويحق
بني فيه اخلطة امل�ستقبلية وما مت
�إجنازه من منا�شط وبرامج.
تال ذلك عر�ض عن طبيعة عالقة
املركز باجلهات احلكومية واخلا�صة
امل�ستفيدة م��ن خ��دم��ات امل��رك��ز يف
ال�����ش ��ؤون البحثية واال�ست�شارية
والتدريبية.
ثم قدمت الدكتورة �سحر الهبدان
ع�ضو املركز وامل�شرف على ال�ش�ؤون
البحثية �صيغة م��ق�ترح��ة مل��ذك��رة
التفاهم ال��ت��ي حتكم العالقة بني

مركز الدرا�سات اجلنائية واجلهات
امل�ستفيدة من خدماته.
ب��ع��د ذل���ك تف�ضل ع��م��ي��د كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ورئي�س
جمل�س �إدارة املركز الدكتور مفلح
ال��ق��ح��ط��اين بنقا�ش خ��ط��ة امل��رك��ز
لهذا العام والآليات املتبعة لتنفيذ

التجهيزات واخلدمات املخ�ص�صة
لرعاية طلبة اجلامعة املتفوقني
وامل��وه��وب�ين و�آل���ي���ات ال��ع��م��ل ذات
ال��ع�لاق��ة ،ق���ام ط��ال��ب ال�برن��ام��ج
املوهوب في�صل بن معيقل ب�إهدائه
جمموعة من م�ؤلفاته الأدبية تعبرياً
عن دعم الربنامج مل�سريته يف تنمية
موهبته الأدبية.
ويف �إط������ار ت���وج���ه ال�ب�رن���ام���ج
ن��ح��و �إع����داد ال�برن��ام��ج الإث��رائ��ي
التخ�ص�صي لطلبته يف مرحلة
الإع����داد التخ�ص�صي ،ق��ام وكيل
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والأكادميية برعاية وح�ضور ور�شة
العمل املخ�ص�صة ل��ه��ذا الغر�ض
وامل��وج��ه��ة ملن�سقي ال�برن��ام��ج يف
جميع كليات اجلامعة.
ب��د�أت الور�شة بكلمة د .النمي
التي �أك��د فيها على حر�ص �إدارة

مركز الدرسات الجنائية بالحقوق يدشن برامجه بورشة

اخلطة.
و�أو���ض��ح الدكتور اللويحق نية
مركز ال��درا���س��ات اجلنائية توقيع
مذكرات تفاهم مع عدد من اجلهات
امل�ستفيدة من خدمات املركز خالل
الأ���ش��ه��ر ال��ق��ادم��ة وف���ق الأن��ظ��م��ة
واللوائح.

اجلامعة على رعاية فئتني غاليتني
ي�شكالن العماد الأ���س��ا���س للرثوة
الوطنية احلقيقية ،وهما الطلبة
املتفوقون والطلبة املوهوبون ،كما
�أ���ش��اد ب���الإجن���ازات ال��ت��ي حققها
برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
منذ ت�أ�سي�سيه يف رع��اي��ة هاتني
الفئتني ،و�أ�شار �إىل �أهمية الدور
التكاملي ال��ذي ينهجه الربنامج
مع الكليات والأق�سام الأكادميية
والعمادات والوحدات ذات العالقة
بعمله ،كما �شكر وك��ي��ل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
جهود املن�سقني احل�ضور للور�شة
ودوره��م الهام على �صعيد حتقيق
�أهداف الربنامج ومنطلقاته ،حيث
نوه �إىل �أن اختيا َر ه�ؤالء املن�سقني
لالن�ضمام �إىل �إدارة هذا الربنامج
وال�����دور ال���ذي���ن ي��ق��وم��ون ب���ه ،ما

ه��و �إال م�ؤ�شر مل��ا يحظون ب��ه من
�سمعة �أكادميية وبحثية متميزة.
واختتم كلمته بالإ�شادة بجهدهم
و�سعيهم ال��دو�ؤب لتحقيق مرامي
هذا الربنامج و�أهدافه ومنطلقاته
وتطلعاته.
وخالل ور�شة العمل قامت �إدارة
الربنامج بتقدمي عر�ض مل�سارات
الربنامج الثالثة و�إطالع املن�سقني
احل�����ض��ور ع��ل��ى �أب����رز ال��ت��ط��ورات
وال���ت���ع���دي�ل�ات احل���ا����ص���ل���ة ع��ل��ى
ال�برن��ام��ج وكيفية اال���س��ت��ف��ادة من
برامج اجلامعة يف تعزيز اجلوانب
ذات العالقة.
كما قامت �إدارة الربنامج بتقدمي
ع��ر���ض م��ف�����ص��ل ل��ك��ي��ف��ي��ة �إع����داد
ال�برن��ام��ج الإث���رائ���ي التخ�ص�صي
وف��ق�اً للأ�س�س العلمية والعملية
القومية ومبا يحقق الفائدة املرجوة

«السكرتارية الطبية ومتطلبات
العمل» لطالبات الدراسات التطبيقية
نظم ق�سم العلوم ال�صحية الق�سم الن�سائي بكلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع ور�شة عمل بعنوان «ال�سكرتارية الطبية ومتطلبات
العمل ،»The Medical Secretary & Job Requirements
وذلك على م�سرح مبنى ال�سنة الأوىل امل�شرتكة يوم اخلمي�س املوافق
١٤٣٩/٥/١٥هـ.
بد�أت الور�شة بكلمة لوكيلة الق�سم الدكتورة جواهر احلجي بتعريف
دبلوم ال�سكرتارية الطبية ن�ش�أته و�إ�سهاماته يف املرافق واملن�ش�آت
ال�صحية ،وقدم الدكتور خالد املعاري رئي�س ق�سم العلوم ال�صحية
ور�شة العمل ،حيث حتدث فيها عن متطلبات �سوق العمل واخل�صائ�ص
املهنية ملوظفة ال�سكرتارية الطبية و�أخالقيات املهنة وكيف ت�ؤدي ما
يطلب منها على �أكمل وجه خالل التدريب امليداين يف امل�ست�شفى ،كما
تناول بع�ض ال�صعوبات التى قد تواجه الطالبه �أثناء الدرا�سة وكيفية
التغلب عليها واجلهد املطلوب منها لبذله لت�صل �إىل �أعلى امل�ستويات،
وعر�ض للطالبات الفر�ص التعليمية واملهنية التي حتقق منو وتطور
املهارات لدى الطالبة.

منه للمحور الأ�سا�س للربنامج وهو
الطالب/ة املتفوق/ة.
كما �أكد الدكتور علي الدلبحي
مدير الربنامج على �أهمية ودور
الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي يف
متكني طلبة الربنامج يف احل�صول
ع��ل��ى خ��ب�رات م��ع��رف��ي��ة متقدمة
تدعم لديهم ركائز التفوق ،وذلك
�ضمن منهجية نوعية ،ت�ستند �إىل
جمموعة من الأن�شطة التخ�ص�صية
الهادفة.
ويف نهاية الور�شة مت اال�ستماع
والإجابة عن �أ�سئلة وا�ستف�سارات
امل��ن�����س��ق�ين احل�������ض���ور ودع��وت��ه��م
�إىل ب��ذل �أق�صى اجل��ه��ود لإخ��راج
ال�برن��ام��ج الإث���رائ���ي التخ�ص�صي
بال�شكل الذي ين�سجم مع التطلعات
الإث���رائ���ي���ة امل��ن�����ش��ودة ل��ل�برن��ام��ج
وطلبته.

لقاء للطالب الجدد
بالبرنامج االنتقالي
�أقامت �إدارة الربنامج االنتقايل
حما�ضرة تعريفية للطالب اجلدد
وامل�سجلني للف�صل الدرا�سي الثاين
من العام اجلامعي 1438-39هـ.
والتي عقدت يف امل��درج الرئي�سي
مببنى الربنامج يف علي�شة .افتتح
اللقاء ب ��آي��ات م��ن ال��ق��ر�آن الكرمي،
تبعها عر�ض فيديو عن جامعة امللك
�سعود ،وكذلك عر�ض �إنفوجرافيك
ع��ن ال�سنة الأوىل امل�����ش�ترك��ة ،ثم
كلمة عميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
الدكتور نامي اجلهني على الطالب،
�أل��ق��اه��ا نيابة عنه امل�����ش��رف على
الربنامج االنتقايل الدكتور �أمين
مبارك والذي وتناول بع�ض اجلوانب
املهمة التي تتعلق باخلدمات املقدمة
للطالب من قبل العمادة.
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«المجتمع» تقيم حفل استقبال ألعضاء هيئة التدريس الجدد
ب��رع��اي��ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة املجتمع
وح�����ض��ور وم�����ش��ارك��ة وك�ل�اء الكلية
ور�ؤ���س��اء الأق�����س��ام؛ �أق��ام��ت الكلية
م�ؤخراًحفل اال�ستقبال والرتحيب
ب����اجل����دد م����ن �أع�������ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة
التدري�سية.
ي ��أت��ي احل��ف��ل يف �إط���ار اجلهود
ال���رام���ي���ة �إىل ت��وث��ي��ق ال��ع�لاق��ات
ب�ين ال��ق��دام��ى م��ن �أع�����ض��اء الهيئة
التدري�سية واجلدد منهم ممن عادوا
من بالد االبتعاث بعد احل�صول على
الدرجات العلمية التي ابتعثوا �إليها
يف خمتلف التخ�ص�صات ،الأم��ر
ال��ذي م��ن �ش�أنه �سد االحتياجات
التي تتنامى يف ظل زي��ادة �أع��داد
امل��ق��ب��ول�ين يف ال��ك��ل��ي��ة واف��ت��ت��اح
تخ�ص�صات جديدة.
وقد �ألقى عميد الكلية الدكتور
ع���ب���داهلل ال����زه����راين ك��ل��م��ة ب��ه��ذه
املنا�سبة �أو���ض��ح فيها �أن ال��ك��وادر

جامعات
عربية
تخريج أول دفعة صيدلة بجامعة اليرموك

التدري�سية اجلديدة ت�شكل �إ�ضافة
نوعية للأق�سام الأكادميية والكلية
واجل��ام��ع��ة ككل على اعتبار �أنهم

ملناق�شة ترتيبات ندوة الأن�صاري

يحملون درجات عالية من الت�أهيل
بعد �أن نهلوا علومهم م��ن �أرق��ى
و�أع���رق اجل��ام��ع��ات العاملية ،وتبع

كلمة عميد الكلية حفل تعارف بني
اجلدد والقدامى من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية.

«السياحة» تجتمع مع وفد التراث الوطني

التقى عميد كلية ال�سياحة والآثار
الدكتور عبدالنا�صر الزهراين يف

مكتبه م�ؤخراً بالدكتور ح�سني �أبو
احل�سن نائب الرئي�س لقطاع الآثار

كتب� :أحمد خ�ضري
نظمت ج��وال��ة اجل��ام��ع��ة رحلة
«تعاي�ش � »2إىل منطقة حائل ،وذلك
مب�شاركة �أكرث من  40طالباً ،والتي
تعد �إحدى الربامج املتميزة ،وتهدف
�إىل غر�س مفهوم ال�سياحة البيئية
يف ن��ف��و���س ال���ط�ل�اب ،و�إ���ش��ع��اره��م
ب�أهمية احلفاظ على البيئة ،حيث
ت��ع��رف��وا ع��ل��ى ت�����ض��اري�����س املنطقة
و�أج��وائ��ه��ا وعلى «م��ب��ادئ ال ترتك
�أث ًرا ال�سبعة» ،كما تلقوا دورة �أقامها
مدير ن��ادي احل��ي الك�شفي بحائل
املدرب الأ�ستاذ علي املن�صور .
وقد حظي الطالب خالل زيارتهم
ب�ترح��ي��ب وا���س��ت��ق��ب��ال م���ن �أه���ايل

املنطقة ،وتخلل الزيارة العديد من
ال�برام��ج امل�شوقة وال��رائ��ع��ة ،مثل
هايكنج العثيم ،وال���ذي قطع فيه
�شباب اجلوالة ما يزيد عن الثالثني

واملتاحف يف الهيئة العامة لل�سياحة
وال�ت�راث الوطني يرافقه الدكتور

ماجد العنزي.
تخلل ال��ل��ق��اء اج��ت��م��اع ملناق�شة
الرتتيبات اخلا�صة ب�إقامة «ن��دوة
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ط��ي��ب
الأن�����ص��اري» ،ع��امل التاريخ والآث��ار
ب��امل��م��ل��ك��ة ،ك��م��ا ت����داول االج��ت��م��اع
ا�ستعرا�ض �آلية ت�سليم القطع الأثرية
العائدة ملكيتها لق�سم الآثار بالكلية
�إىل الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني.
ح�ضر االجتماع الدكتور �سامل
ط�ي�ران وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��درا���س��ات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي ،الدكتور
�سامر �سحلة وكيل الكلية للتطوير
واجلودة رئي�س ق�سم الآثار ،الأ�ستاذ
�سعيد الزهراين مدير �إدارة الكلية
والأ���س��ت��اذ �ضيف احل��ارث��ي مدير
وح��دة العالقات العامة والإع�ل�ام
بالكلية.

جوالة الجامعة تنظم رحلة «تعايش  »2إلى حائل

احتفلت كلية ال�صيدلة بجامعة الريموك بتخريج الدفعة الأوىل من
طلبتها� ،ضمن احتفاالت اجلامعة بخريجي الف�صل الأول من العام
اجلامعي 2018 /2017م لطلبة كليات العلوم ،والإع�لام ،وال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية ،وتكنولوجيا املعلومات وعلوم احلا�سوب ،و�ألقى
عميد كلية ال�صيدلة د .عدنان م�ساعدة كلمة �أ�شار فيها �إىل فخر
الريموك بتخريج هذه الكوكبة من طلبتها ،م�ؤكدًا ثقة اجلامعة بخريجيها
الذين �سريفدون �سوق العمل املحلي والعربي بكوادر كف�ؤة م�ؤهلة قادرة
على خدمة جمتمعاتها بثقة عالية واحرتاف ،ودعا د .امل�ساعدة خريجي
كلية ال�صيدلة للمحافظة على قد�سية املهنة و�أخالقياتها جتاه املر�ضى،
وتقدمي الن�صح والإر�شاد لهم بكل �صدق و�ضمري ومعرفة.

اتفاقية تعاون بين جامعتي األنبار والشارقة

زار وفد من جامعة الأبنار العراقية برئا�سة الدكتور خالد النجم
رئي�س اجلامعة يرافقه الدكتور عمار حامت مدير العالقات الثقافية،
جامعة ال�شارقة الإماراتية ،وكان يف ا�ستقبالهم مدير جامعة ال�شارقة
الدكتور حميد جمول النعيمي ،ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �آفاق التعاون
العلمي والثقايف بني اجلامعتني ،واتفق الطرفان على �إع��داد وتوقيع
اتفاقية تعاون علمي وثقايف ،كما اتفق الطرفان على ا�ستقبال جامعة
ال�شارقة لوفد من جامعة الأنبار مُيثل جلنة االعتماد  ABETيف كليتي
الهند�سة واحلا�سوب لالطالع على جتربة جامعة ال�شارقة التي �سبق و�أن
ح�صلت على اعتماد املجل�س الأمريكي لالعتماد الأكادميي ،ويف ختام
اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

«مهارات اإلدارة الحديثة» بجامعة طنطا

كيلو م�ت�راً م�شياً ع��ل��ى الأق����دام،
وكذلك برنامج التخييم يف اخلالء
الذي يدور حول االندماج مع البيئة
املحيطة وكيفية ن�صب اخل��ي��ام،

وح���ف�ل�ات ال�����س��م��ر ،وه���ي �إح���دى
التقاليد الك�شفية الهامة التي تخلق
جواً من البهجة وال�سرور واكت�شاف
املواهب وتطويرها.

األمن والسالمة الجامعي تنظم دورة لمنسوبي شركة «صلة»

�أق��ام��ت الإدارة ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��ن
وال�سالمة بالتعاون مع �شركة �صلة
ال��ري��ا���ض��ي��ة دورة ت��دري��ب��ي��ة بعنوان
«مبادئ الإخالء والت�صرف ال�صحيح
يف احل��االت الطارئة» قدمها مدير
�إدارة ال�سالمة الأ�ستاذ �سند العنزي
ب�إ�ستاد جامعة امللك �سعود بح�ضور
مدير ع��ام الإدارة العامة لل�سالمة
والأمن اجلامعي الأ�ستاذ مو�سى قحل
والأ�ستاذ عبدالعزيز الفايدي مدير
�أول ت�شغيل املالعب والأ�ستاذ تركي
املطريي م�شرف �أول �إدارة احل�شود.
ح�ضر الدورة « »58متدرباً.

عقد بجامعة طنطا برنامج تدريبي بعنوان «مهارات الإدارة احلديثة»
بالتعاون مع برنامج دعم �إ�صالح التعليم الفني والتدريب املهني املرحلة
الثانية  ،TVET llبكلية الرتبية بجامعة طنطا ،وذلك بح�ضور 31
متدر ًبا من مديرى مدار�س التعليم الفنى باملحافظة «�صناعي ،زراعي،
جت��اري ،وفندقي» وقيادات التعليم الفني ،وق��ام بالتدريب املحا�ضر
الدكتور �صابر فاروق حمد مدر�س ال�صحة النف�سية والإر�شاد النف�سي
بكلية الرتبية جامعة عني �شم�س ،ومت الرتكيز خالل املحا�ضرة على
مهارات التفكري االيجابي واتخاذ القرار وتوزيع ال�صالحيات والعمل
بروح الفريق الواحد.
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تدشين حملة التبرع بالدم «قطرة = حياة» ..بمدينة الطالبات
كتبت :هوازن كتبي
اح��ت��ف��ل��ت امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة
ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
وبتنظيم من وحدة العالقات العامة
بكلية ط��ب الأ���س��ن��ان بالتعاون مع
بنك ال��دم مب�ست�شفى امللك في�صل
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي وم���رك���ز الأب���ح���اث
بتد�شني حملة التربع بالدم حتت
�شعار «قطرة = حياة» ،وذل��ك يوم
الأحد 1439/5/13-11هـ املوافق
/ -30 28يناير 2018 /بال�ساحة
اخلارجية مبقر الكلية لثالثة �أيام
متتالية.
ح��ي��ث د���ش��ن��ت وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة
ل�ش�ؤون الطالبات د� .إينا�س العي�سى،
بح�ضور عميد كلية طب الأ�سنان
الدكتور �أح��م��د القحطاين ،حملة
«قطرة=حياة» والتي تهدف لن�شر

ثقافة التربع بالدم بني �أفراد املجتمع
وامل��ح��اف��ظ��ة على ال�صحة العامة
يف �إط���ار الت�أكيد على امل��ب��ادرات
الإن�سانية اخلرية ،وم�شاركة املدينة
اجل��ام��ع��ي��ة للطالبات يف خمتلف
املنا�سبات والفعاليات ذات الطبيعة

االن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت�سعى اجلامعة
لت�أكيدها والعمل من خاللها.
���ش��ه��دت احل��م��ل��ة �إق���ب���االً كثيفاً
للمتربعني وامل��ت�برع��ات م��ن داخ��ل
وخ����ارج اجل��ام��ع��ة م��ن من�سوبات
اجلامعة وطالباتها وح�ضور �شريف

من عميدة �أق�سام العلوم والدرا�سات
الطبية الدكتورة مي�ساء القر�شي
ووكيلة كلية طب الأ�سنان ل�ش�ؤون
الطالبات ومديرة العيادات وطبيبات
الكلية ،مم��ا ي��ؤك��د حر�صهن على
تفعيل املبادرات الإن�سانية وامل�شاركة
ب��ه��ا ،وت��ع��زي��ز ال�����ص��ورة احل�ضارية
لأبناء هذا الوطن كما عززت احلملة
الفوائد الدينية والإن�سانية والوطنية
للحملة وتعزيز ال�شراكة املجتمعية
م��ن خ�ل�ال ال��ت��ف��اع��ل ب�ين الأف����راد
واملجتمع.
ي�شار �إىل �أن احلملة هي امتداد
حلمالت �سابقة للتربع بالدم داخل
رحاب جامعة امللك �سعود؛ �إذ �سبق
�أن مت التعاون مع م�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي يف الأع����وام
ال�سابقة.

«المجتمع» تقيم اللقاء الطالبي للفصل الدراسي الثاني
�أقامت كلية املجتمع بجامعة امللك
�سعود اللقاء الثاين التعريفي للعام
اجلامعي 1439/1438هـ ،وذلك
يوم االثنني املوافق 1439/5/5هـ،
بح�ضور عميد كلية املجتمع الدكتور
ع���ب���داهلل ال���زه���راين ع��م��ي��د كلية
املجتمع ووك��ل�اء الكلية ور�ؤ���س��اء
الأق�سام ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
وجمع من طالب الكلية.
يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء ح���ث عميد
الكلية ال��ط�لاب على اال�ستفادة
م���ن الإم���ك���ان���ات وال��ت�����س��ه��ي�لات
واحل��واف��ز التي توفرها اجلامعة
والكلية وحثهم على ب��ذل اجلهد
واالجتهاد ليكونوا خري من ميثل
جامعتهم ووطنهم ،مو�ضحاً ب�أن
اجلامعة �سعت �إىل توفري البيئة
التعليمية املنا�سبة ال��ت��ي ت�سهم
يف حت�����ص��ي��ل ال���ط���ال���ب امل���ع���ريف
وامل��ه��اري وال�سلوكي ووف��رت لهم
جميع و�سائل التميز ،كما بني يف
كلمته على حماور النجاح للطالب

وهي املعدل الف�صلي ،واحل�ضور
الفعلي للمحا�ضرات� ،إ�ضافة �إىل
م��دى م�شاركة ال��ط��ال��ب الفاعلة
يف الأن�����ش��ط��ة ال��ط�لاب��ي��ة ،ك��ذل��ك
حث الطالب على اال�ستفادة من
ال��دورات التدريبية التي توفرها
الكلية ب�صورة جمانية لطالبها من
خ�لال وح��دة التدريب والتوظيف
امل�ساندة ،الأم��ر ال��ذي ي�سهم يف
�صقل مهاراتهم و�سهولة انخراطهم

وبي �أهمية هذه
يف �سوق العمل ،نّ
الدورات يف البناء املهاري للطالب
ومت��ي��ي��زه��م ع���ن غ�يره��م يف ظل
ت��زاي��د املناف�سة على ال��وظ��ائ��ف،
وخ�����ص��و� ً��ص��ا يف ظ���ل رب����ط ه��ذه
الدورات بال�سجل املهاري للطالب،
كما �أكد �أهمية ا�ستفادة الطالب
م��ن وح���دة الإر����ش���اد الأك���ادمي���ي
و�ضرورة مراجعة املر�شدين ،لأنّ
ذلك ي�سهم يف زيادة �إملام الطالب

مبتطلبات التخرج.
من جانبه ا�ستعر�ض وكيل الكلية
لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور خالد
العتيبي �أب��رز الق�ضايا التي تواجه
الطالب خالل م�سريتهم الدرا�سية،
و�أه��م��ه��ا احل��اج��ة �إىل زي���ادة وعي
ال��ط�لاب ب��امل��ق��ررات االخ��ت��ي��اري��ة،
و���ض��رورة اجتيازها وف��ق�اً للخطة
الدرا�سية اال�سرت�شادية التي تبني
توزيع تلك املقررات على �أربع ف�صول
درا�سية بعد �إنهاء الف�صل امل�شرتك،
ومعرفة احل���االت ال��ت��ي ت�ستوجب
ف�صل الطالب ،ومنها ح�صوله على
�إن����ذار �أك���ادمي���ي ث�ل�اث م����رات� ،أو
ح�صوله على �إن���ذار �ضعف امل��دة،
وهي �سنة وفقاً لنظام اجلامعة.
ويف ختام اللقاء -الذي �شهد كثافة
ع��ال��ي��ة يف احل�����ض��ور -مت��ت �إت��اح��ة
الفر�صة للطالب لطرح الأ�سئلة ومتت
الإجابة عن تلك الأ�سئلة من قبل عميد
الكلية وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية
ومدير �ش�ؤون الطالب بالكلية.

«األولى المشتركة» تطلق حملة التبرع بالخاليا الجذعية

�أط��ل��ق��ت ع��م��ادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة بالتعاون مع م�ست�شفى
امل��ل��ك في�صل التخ�ص�صي حملة
للتربع ب��اخل�لاي��ا اجل��ذع��ي��ة حتت
ع��ن��وان «لنت�شارك احل��ي��اة» التي
ت��ه��دف ل���زي���ادة ال���وع���ي وغ��ر���س
ثقافة التربع بني �أو���س��اط طالب
اجلامعة.
م��ن جانبه ،ق��ال امل�شرف على
احل��م��ل��ة الأ���س��ت��اذ ب��ن��در العتيبي
�إن احل���م���ل���ة م���دت���ه���ا � 5أي������ام،
و�أب���دى �سعادته ب��إق��ب��ال الطالب
وم�شاركتهم بالتربع باحلملة.

أخبار

17
7

جامعات
خليجية
براءة اختراع هندسي لجامعة الكويت
ك � َّرم مدير جامعة الكويت د .ح�سني الأن�صاري الطلبة احلائزين
براءة اخرتاع مل�شروع تخرجهم من ق�سم الهند�سة امليكانيكية ،وامل�شروع
احلائز ب��راءة االخ�تراع عبارة عن كرة القطر املتحركة للعربات التي
ت�ستخدم لتحميل العربات للربط بني القوارب وال�سيارة ،ومت ت�سجيل
ب��راءة االخ�تراع يف الواليات املتحدة الأمريكية با�سم جامعة الكويت
كلية الهند�سة والبرتول ،وبهذه املنا�سبة هن�أ د .الأن�صاري امل�شرف على
امل�شروع والطلبة على هذا الإجناز العلمي وح�صولهم على براءة اخرتاع
مل�شروعهم الهند�سي ،معرباً عن �سعادته ومهنئاً �إياهم على هذا الإجناز
العلمي الرائع.

مؤتمر دولي لطب األسنان بجامعة الشارقة

نظمت جامعة ال�شارقة «امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س لطب الأ�سنان» حتت
�شعار «اكت�شاف التميز من �أجل تغري امل�ستقبل للأف�ضل» ،وذلك مبقر
الكليات الطبية يف اجلامعة ومب�شاركة طلبة  13دولة خمتلفة ،و�ضم
امل�ؤمتر م�شاركة  600طالب وطالبة من جامعات عاملية من  13دولة،
وا�ستقبلت اللجنة العلمية للم�ؤمتر �أكرث من  55بحثاً علمياً مت انتقا�ؤها من
قبل نخبة من الباحثني واملفكرين من جامعة ال�شارقة وخارجها ليختاروا
 27بحثاً للعر�ض �ضمن فعاليات امل�ؤمتر ،كما �ضم امل�ؤمتر  14ور�شة عمل
تخ�ص�صية ،و�أي�ضاً  6متحدثني دوليني للتحدث عن مو�ضوعات خمتلفة
يف جمال طب الأ�سنان مثل طرق الإدارة الطبية ،وعلم الأوبئة ،وح�شو
الأ�سنان ،و�أمرا�ض اللثة.

 4مشاريع بحثية مشتركة بين جامعتي
قابوس واإلمارات

اعتمدت اللجنة امل�شرتكة بني جامعة قابو�س وجامعة الإم��ارات يف
اجتماعها الثالثني  4م�شاريع بحثية م�شرتكة من بني  11م�شروعاً
تقدم بها الباحثون ،و�شملت امل�شاريع املعتمدة :ت�أثري دخان «ال�شي�شة»
على اجلهاز التنا�سلي للفئران ،ت�صميم جهاز يحفز �أع�صاب امل�صابني
يف �أقدامهم ،ودرا�سة حدوث ازدهار للهائمات النباتية يف اخلليج العربي
وبحر عمان ،و�سكري احلمل .كما ناق�ش االجتماع عددًا من النقاط التي
تتعلق بجانب تطوير الأن�شطة الطالبية امل�شرتكة بني اجلانبني وتفعيلها،
وتعزيز التبادل الطالبي ،والتعاون بني املكتبات يف اجلامعتني ،وتعزيز
تبادل اخلربات والبحوث العلمية امل�شرتكة ،و�أقرت اللجنة � ً
أي�ضا �إقامة
حفل مرور ثالثني عا ًما على ت�شكيل اللجنة امل�شرتكة.

 6مشروعات فائزة بمعرض تخرج جامعة
البحرين

طور طلبة كلية الهند�سة بجامعة البحرين  64م�شروع تخرج� ،سعت
لإيجاد حلول هند�سية لق�ضايا حيوية ،وعر�ض الطلبة امل�شروعات �ضمن
معر�ض م�شروعات التخرج ال��ذي تُ��وج بفوز  6م�شروعات ،وك��ان من
بني �أب��رز امل�شروعات الفائزة :تطوير وحدة لإنتاج الطاقة عرب حركة
املوج ،وت�صميم نظام �إلكرتوين لتعيني مكان العطل الكهربائي ،وت�صميم
نظام �إلكرتوين يتنب�أ بالأعطاب يف العمليات ال�صناعية من خالل قيا�س
املتغريات ،وتعود م�شروعات التخرج �إىل  6برامج يف كلية الهند�سة ،هي:
الهند�سة الكيميائية ،وهند�سة الأجهزة الدقيقة والعمليات ال�صناعية،
والهند�سة الإلكرتونية ،والهند�سة الكهربائية ،والهند�سة الكيميائية،
والهند�سة املدنية.

836
مذكرة تعاون بين جامعة تبوك ومركز الحوار
جامعات سعودية

وقعت جامعة تبوك الأ�سبوع املا�ضي ،مذكرة
تعاون لإق��ام��ة برنامج «تبيان» مع مركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني ،ومت توقيع املذكرة
مبقر اجلامعة بتبوك بح�ضور مدير اجلامعة
الدكتور عبداهلل الذيابي وم�ساعد الأمني العام
ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني �إبراهيم

العدد  - 1295الأحد  25جمادى الأول 1439هـ املوافق  11فرباير 2018م

بن زايد الع�سريي ،ومدير عام �أكادميية احلوار
مبركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني �إ�سماعيل
العمري.
وت�أتي هذه ال�شراكة يف ظل حاجة املجتمع ملثل
تلك املبادرات ،حيث عملت جامعة تبوك بالتعاون
م��ع ال����وزارات وم�ؤ�س�سات املجتمع والهيئات

واجلهات احلكومية والأهلية ،من �أج��ل تعزيز
التالحم الوطني ،ومواجهة التطرف والتع�صب
ون�شر ثقافة التعاي�ش املجتمعي ب�ين خمتلف
�أطياف املجتمع و�شرائحه.
وترتكز فكرة برنامج «تبيان» على التوعية
والتح�صني من التطرف ،وه��و برنامج توعوي
تثقيفي وقائي يهدف �إىل حت�صني ال�شباب من
التطرف ،ويوظف طاقاتهم ب�شكل �إيجابي من
خالل الت�أكيد على قيم الو�سطية واالعتدال عرب
برامج وفعاليات و�أن�شطة متكاملة وخمتلفة ،وذلك
مبا يحقق ويعزز ال�سلم االجتماعي وحت�صني
ال�شباب من لوثة الأفكار املتطرفة الهدامة.
عرب الو�سائل املختلفة وبوا�سطة ال�شراكات مع
خمتلف القطاعات احلكومية والأهلية.
وتقوم ر�ؤي��ة امل�شروع على «خلق جمتمع �آمن
فكرياً ،يرف�ض التطرف وي�شجع على التعاي�ش
وقبول التنوع واالختالف» ،ولأن امل�شروع يحمل
قيماً فكرية �أ�صيلة ف���إن املواطنة والو�سطية
والتعاي�ش وال�سلم االجتماعي من �أهم القيم التي
يعمل «تبيان» وفقها ويدور يف فلكها.
ويحتوي ال�برن��ام��ج على ع��دد م��ن ال���دورات
التدريبية وور����ش العمل املخت�صة وال�برام��ج
ال�شبابية والأب��ح��اث وامل�سابقات املختلفة ،ومت
العمل على �إعداد برامج تدريبية خمت�صة معدة
وفق خطة الربنامج و�أهدافه تهدف �إىل تنمية
م��ه��ارات امل�����ش��ارك�ين يف ال��وق��اي��ة م��ن التطرف
وجدانياً ومعرفياً ومهارياً.

مؤتمر بجامعة القصيم يبرز جهود المملكة اإلغاثية
�أع��ل��ن م��دي��ر ج��ام��ع��ة الق�صيم
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حمد
ال�����داود ،ع��ن ط���رح م��ب��ادرة با�سم
اجل��ام��ع��ة لإق��ام��ة م ��ؤمت��ر �إع�لام��ي
دويل ت�ست�ضيفه اجلامعة بالتعاون
م��ع م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة
والأع����م����ال الإن�����س��ان��ي��ة ،ي��ت��ن��اول
ج��ه��ود اململكة يف جم���ال الإغ��اث��ة
وامل�����س��اع��دات الإن�سانية ،على �أن
يدعى �إليه كافة املهتمني والباحثني
من داخل اململكة وخارجها ،ووجه
ال���داود اجل��وال��ة وال��ن��ادي الطالبي
التطوعي باجلامعة للم�شاركة مع
املركز بعد املناق�شة مع املتحدث
ال��ر���س��م��ي ل��ل��م��رك��ز وب��ح��ث �سبل
احتياجهم.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال تنظيم مركز
الإع�لام واالت�صال باجلامعة ندوة
حت��ت ع��ن��وان «ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف
ال��ي��م��ن» ب��ح�����ض��ور وك�ل�اء وع��م��داء

اجل��ام��ع��ة وال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وجمع من
الإعالميني ،حيث تعد هذه الندوة
الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�ستوى
اجلامعات.
وب����ادر د .ال����داود ب ��إع�لان��ه عن
ط��رح دب��ل��وم لتخ�ص�ص «ال��ت��ط��وع»
ل�سد احتياج املركز ،و�أبدى �سعادته
ب ��أن تكون اجلامعة هي الأوىل يف
ت��ع��اون��ه��ا م��ع م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،وتنظم
ندوة للجامعات حول هذا الهدف،
و�أ�ضاف �أن اجلامعة م�ستعدة لتقدمي
كل ما يحتاجه املركز وم�ساعدته،
م�ؤكداً �أن املركز يقوم بجهد جبار
لإب����راز ج��ه��وده الإع�لام��ي��ة حملياً
وع��امل��ي �اً ،وال��ت��ع��ري��ف مب��ا ت��ق��وم به
الدولة من مواقف م�شرفة خلدمة
الإ���س�لام وامل�سلمني ،مو�ضحاً �أن
مواقف اململكة معروفة ،و�أكد على

د .الداود
جتاهل الإع�ل�ام العدائي املغر�ض
ودح�ضه باحلقائق والأدلة.
ويف ختام الندوة �أع��رب ال��داود
عن �إعجابه وفخره بجهود اململكة،

ممثلة يف مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأع���م���ال الإن�����س��ان��ي��ة يف تقدمي
امل�����س��اع��دات ل��ل��خ��ارج ،وم��ا تقدمه
قيادتها الر�شيدة للعامل.

آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

«كليكرز» أكثر متعة وتحفيزًا
�سعدت قبل �سنوات بدورة �ضمن دورات عمادة تطوير املهارات يف مدينة
«�أدن�برة» مع نخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومل��دة �أ�سبوعني ،خ�ضعنا
لربنامج مكثف معد بعناية من قبل خرباء عمادة املهارات وجامعة �أدنربة.
وقد كان من �ضمن التقنيات التي �صادفت �إعجا ًبا من امل�شاركني توظيف
الأجهزة التفاعلية «كليكرز» يف العملية التعليمية و�أثرها يف م�شاركة وتفاعل
الطالب.
ومنذ ذلك احلني و�أملي �أن نوظف تلك الأ�ساليب والتقنيات يف م�ؤ�س�ساتنا
التعليمية ،وبحمد اهلل مت تقدمي هذه التقنية حيث يقدم «مركز التميز
يف التعلم والتعليم» ،هذه اخلدمة �إىل جانب خدماته الأ�سا�سية الأخرى،
انطال ًقا من �أن التفاعل بني ع�ضو هيئة التدري�س والطالب يعد �شرطاً
�أ�سا�سياً لنجاح العملية التعليمية وحتقيق �أهدافها يف تو�صيل املعلومات
واملهارات املطلوبة.
يواجه الطالب يف التعليم التقليدي عدداً من املعوقات حتد من اكت�ساب
املهارات واملعلومات ،منها الأع��داد الكبرية يف القاعة الواحدة ،و�إحجام
وتردد بع�ض الطالب عن امل�شاركة نتيجة اخلجل وال�تردد و�ضعف الثقة
بالنف�س والذي بدوره يقلل تفاعل الطالب وم�شاركته داخل القاعة الدرا�سية.
�إ�ضافة لذلك يواجه ع�ضو هيئة التدري�س �صعوبات يف تو�صيل املعلومات
لطالبه ،منها عدم معرفته بخربات الطالب وخلفياتهم ال�سابقة ،وعدم
�إمكانية حتديد م�ستوى وتقدم كل طالب على حدة ،فنجد �أن ع�ضو هيئة
التدري�س قد يلج�أ �إىل توزيع �أوراق عمل على جميع الطلبة وتقييمهم ور�ؤية
مدى تقدمهم طالباً تلو الآخر ،وهذا يتطلب وقتاً وجهداً كبريين من ع�ضو
هيئة التدري�س قد ي�ستثمره يف مهام و�أن�شطة �أكرث فائدة للطلبة.
ومع تقدم التقنية وتوفرها� ،أ�صبح من ال�ضرورة ا�ستخدامها حلل امل�شاكل
وجتاوز العقبات املتعلقة بالتعليم ،والتي من �أهمها �إيجاد قاعة درا�سية
تفاعلية ،يكون فيها الطالب املحور الأ�سا�سي ،ويُعطى الوقت وامل�ساحة
للم�شاركة والتفاعل مع املادة العلمية املطروحة ،ويتم خالل ذلك ا�ستثمار
وتوفري الو�سائل التقنية املتاحة لع�ضو هيئة التدري�س لتقييم الطلبة وحتديد
م�ستوياتهم.
من هنا جاءت فكرة م�شروع �أنظمة اال�ستجابة ال�شخ�صية «»Clickers
ك�أحد �أدوات دمج التقنية يف التعليم خللق قاعة درا�سية تفاعلية بني ع�ضو
هيئة التدري�س وطالبه ،وتوفرياً يف الوقت واجلهد وتعزيزاً لعملية التعلم
وجعلها �أكرث متعة وحتفيزاً .كما يهدف امل�شروع �إىل زيادة التفاعل بني
ع�ضو هيئة التدري�س والطلبة داخل القاعات الدرا�سية ،وحت�سني وتعزيز
التوا�صل بني ع�ضو هيئة التدري�س والطلبة داخل القاعات الدرا�سية.
ويركز امل�شروع على اال�ستفادة من التقنية احلديثة وتفعيلها داخل
القاعات الدرا�سية لتح�سني العملية التعليمية� ،إ�ضافة لن�شر ثقافة ا�ستخدام
التقنية يف التعليم لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ،واال�ستعا�ضة عن التقييم
الورقي بالتقييم الآيل التفاعلي ملتابعة حت�صيل الطالب ورفع اجلودة،
وكذلك زيادة ا�ستيعاب الطلبة.
وهناك نتائج وخمرجات متوقعة من امل�شروع تتمثل يف �سهولة معرفة
نقاط القوة وال�ضعف لدى الطالب والتي حتتاج لتح�سني الفاعلية التعليمية،
وتطوير العملية التعليمية داخل القاعات الدرا�سية بتعزيز نقاط القوة لدى
الطالب ومعاجلة نقاط ال�ضعف ،وتعزيز الدافعية للتعلم وحتفيزهم على
املراجعة الدورية ملا يعطى خالل املحا�ضرات� ،إ�ضافة لتحفيز الطالب على
امل�شاركة والتفاعل داخل القاعات الدرا�سية «التعلم الن�شط» ورفع م�ستوى
حت�صيلهم.
makinzyadel@ksu.edu.sa

 60فكرة لتأسيس شركات ناشئة بجامعة طيبة

�أعلنت جامعة طيبة ممثلة يف �إدارة االبتكار
وري���ادة الأع��م��ال ل�ل�أع��م��ال والإب����داع املعريف،
الأ�سبوع املا�ضي ،ف��وز  60فكرة يف م�سابقة
خطة العمل الأوىل ل�صناعة ال�شركات النا�شئة،
التي �شاركت فيها  274فكرة.
و�أو�ضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز
ال�سراين �أن اجلامعة اتخذت هذا العام �شعار
«عام الإب��داع واال�ستثمار» وتعمل على ت�أ�صيل

فكرة اال�ستثمار والإبداع يف براجمها وغر�سها
يف نفو�س املن�سوبني والطلبة .و�أ���ش��ار �إىل �أن
منهجا
اجلامعة اتخذت الإب���داع واال�ستثمار
ً
متواف ًقا م��ع برنامج التحول الوطني 2020
ور�ؤية اململكة  ،2030و�أن اجلامعة ما�ضية يف
تطوير براجمها الأكادميية والبحثية لتتواءم مع
متطلبات �سوق العمل وحاجة منطقة املدينة
املنورة من الناحية الأكادميية والبحثية.

م��ن ج��ه��ت��ه ب�ين وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل�ل�أع��م��ال
والإبداع املعريف املكلف ووكيل اجلامعة الدكتور
�سلطان العمري �أن الهدف من امل�سابقة ن�شر
ثقافة امل��وه��ب��ة والإب�����داع وب����راءات االخ�ت�راع
وزيادة �أعداد املبتكرين ال�سعوديني والإ�سهام يف
و�صول جمتمعنا �إىل جمتمع املعرفة والنه�ضة
امل�����س��ت��دام��ة ،وت�شجيع ال��ط�لاب ع��ل��ى حتويل
�أفكارهم �إىل منتجات ا�ستثمارية لي�سهموا يف
بناء جمتمع املعرفة واقت�صاد ما بعد النفط
وحتقيق ر�ؤي���ة اململكة  2030القائمة على
�ضرورة التعليم النوعي وتعزيز ثقافة االبتكار.
من جانبه �أفاد امل�شرف على �إدارة االبتكار
وري���ادة الأع��م��ال الدكتور حممد الغامدي �أن
املعايري التي ارتكزت عليها اللجنة �أثناء فرز
وتر�شيح الأفكار هي �أن تكون الفكرة وا�ضحة
وذات �أ�صالة وغري متكررة ،وتكون قابلة لتوطني
ال�صناعة �أو اخلدمة ،وو�ضوح امليزة التناف�سية
يف امل�شروع وحتويل الفكرة �إىل �شركة يف غ�ضون
عام ،ولفت �إىل �أن عدد املحكمني يف اللجنة 20
�شخ�صا ،وعدد الأفكار التي قدمت يف امل�سابقة
ً
و�صلت �إىل  274فكرة ،فازت منها  60فكرة،
 27لل�شباب و 33للفتيات.

«أم القرى» تطلق دبلوم إصالح ذات البين

ثمن املتحدث با�سم جامعة �أم القرى الدكتور يا�سر القحطاين ،مطالبة
جمل�س ال�شورى ،وزارة العدل بالتعاون وعقد االتفاقات وال�شراكات مع
اجلهات التدريبية املتخ�ص�صة يف جمال �إ�صالح ذات البني ،كالدبلوم
العايل لإ�صالح ذات البني الذي تقدمه جامعة �أم القرى ،ور�أى القحطاين
�أن ذلك التوجه ي�سهم يف ت�أهيل العاملني يف جلان ال�صلح بوزارة العدل
وتقليل تدفق الق�ضايا يف �أروقة املحاكم.

جامعة شقراء تدشن جائزة التميز العلمي

د�شن مدير جامعة �شقراء الدكتور عو�ض بن خزمي الأ�سمري جائزة جامعة
�شقراء للتميز العلمي يف ن�سختها الأوىل ،دعماً وحتفيزاً للإنتاج العلمي
لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،وتهيئة ملناخ فاعل للبحث العلمي والإبداع.
وتتكون جائزة التميز العلمي من فرعني ر�صدت لها مكاف�آت ت�صل �إىل
� 100أل��ف ري��ال يف الفرع الأول «الباحث املتميز» و� 50أل��ف ري��ال للفرع
الثاين «البحث املتميز» ،و�شروط الرت�شح� :أن يكون املتقدم من �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة ،وقد �أم�ضى عامني يف اخلدمة ،و�أن تكون الأعمال
العلمية املر�شحة غري م�ستلة من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ،و�أن تكون
امل�ساهمات العلمية للمر�شح لفرع الباحث املتميز قد �أجنزت خالل اخلم�س
�سنوات املا�ضية ،و�أن ال يكون م�ضى على ن�شر الأعمال العلمية املر�شحة لفرع
البحث املتميز �أكرث من عامني ،و�أن ال يكون املر�شح ع�ضواً يف جلنة اجلائزة»،
ومت الإعالن عن بدء ا�ستقبال الأعمال العلمية عرب املوقع الإلكرتوين للجائزة
على الرابط التايلwww.su.edu.sa/Pages/awards.aspx :

العدد  - 1295الأحد  25جمادى الأول 1439هـ املوافق  11فرباير 2018م

يقام  22فرباير مبركز امللك خالد احل�ضاري يف بريدة

التعليم العالي
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المملكة تحقق المركز الرابع في الكيمياء
بمعرض تايوان ٢٠١٨

القصيم على موعد مع معرض الكتاب

المعرض يأتي بجهد مشترك بين إمارة المنطقة ووزارة التعليم وجمعية الناشرين السعوديين

ب����ارك ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امللكي
الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن
�سعود بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
الق�صيم �إط�ل�اق معر�ض الق�صيم
الأول للكتاب ,م�ؤكداً �أن مثل هذه
التظاهرة الثقافية لي�ست ملجرد
عر�ض للم�ؤلفات ودور الكتب بل
ملا هو جديد يف عامل الثقافة التي
ت�سهم يف ت�شجيع القراءة واالطالع
على كل حمتوى ثقايف نافع ,م�شرياً
�إىل �أن �أه����ايل منطقة الق�صيم
ومثقفيها على موعد لإقامة معر�ض
الق�صيم الأول للكتاب يف  22فرباير
اجلاري ب�إذن اهلل.
ج��اء ذل��ك خ�لال رئ��ا���س��ة �سموه
امل��ؤمت��ر ال�صحفي يف دي��وان �إم��ارة
امل��ن��ط��ق��ة ,ل�ل��إع�ل�ان ع���ن �إط��ل�اق
م��ع��ر���ض الق�صيم الأول للكتاب,
الذي �سيقام يف  22فرباير اجلاري
مبركز امللك خالد احل�ضاري مبدينة
بريدة ,بح�ضور وكيل �إمارة املنطقة
عبدالعزيز احلميدان ووكيلة وزارة
التعليم الدكتورة هيا العواد ووكيل
�إم����ارة املنطقة امل�ساعد لل�ش�ؤون
التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان
ورئي�س احتاد النا�شرين ال�سعوديني
ال��دك��ت��ور �أح��م��د احل��م��دان ومدير

تعليم الق�صيم ع��ب��داهلل الركيان
والرئي�س التنفيذي لل�شركة الوطنية
للتوزيع حمد البكر وم�ساعد مدير
تعليم الق�صيم هيفاء اليو�سف وعدد
م��ن م��دي��ري اجل��ه��ات الإع�لام��ي��ة
وال�صحف والقنوات.
وب�ي�ن ���س��م��وه �أن ه��ن��اك �أهمية
على �أن يكون ملثل ه��ذه املعار�ض
م�سار يختلف عن معار�ض الكتاب
ال�سابقة ,م�شرياً �إىل �أن الطموح
عال يف �إقامة مثل هذه التظاهرة
وال ينح�صر على املهتمني يف منطقة
الق�صيم فح�سب بل يتو�سع مل�شاركة
كافة املهتمني يف اجلانب الثقايف
على م�ستوى اململكة ,م ��ؤك��داً �أن
ال��دع��وات �سرت�سل لكافة اجلهات
التعليمية والثقافية يف كافة مناطق
اململكة ,م�شرياً �أن املنطقة تزخر
باملواقع والبنية الأ�سا�سية لنجاح
�إق���ام���ة م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ار���ض ,و�أن
منطقة الق�صيم حا�ضنة للكثري من
دور العلم واجلامعات وامل�ؤ�س�سات،
و�سيكون هناك تنفيذ على م�ستوى
عال ومتابعة حلظة بلحظة خلطوات
العمل لتكون هذه التظاهرة الثقافية
ع��اك�����س��ة ل��ل��ف��ائ��دة وال��ن��ف��ع والئ��ق��ة
لزوارها.

و�أو���ض��ح �سمو �أم�ير الق�صيم �أن
املعر�ض �سيكون داعماً لأبناء وبنات
املنطقة عرب �إيجاد �أماكن جمانية
لهم يف عر�ض جميع �أعمالهم ,مبينًا
�أن الأ�سعار �ستكون رمزية ت�شجيعية
ل���دور ال��ن�����ش��ر ل��ع��ر���ض حمتوياتها
الثقافية خلدمة الثقافة واملثقفني,
م��ن��وه�اً �أن امل��ع��ر���ض �سي�ست�ضيف
ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ت��اب والإع�لام��ي�ين
واملثقفني ال�سعوديني كونه يعك�س
ر�ؤي���ة اململكة  2030ال��ت��ي ت�سهم
يف تنمية �أبناء هذا الوطن ثقافياً
وعلمياً .
و�أ�شار �إىل �أن املعر�ض ي�أتي بجهد
م�شرتك بني �إم��ارة املنطقة ووزارة
التعليم وجمعية النا�شرين ال�سعوديني
وال�شركة الوطنية للتوزيع ,م�ؤكداً
�أننا نطمح �أن يكون معر�ض الق�صيم
الأول للكتاب منعطفاً مهماً يف ثقافة
معار�ض الكتاب و�أن يكون مكاناً
جاذباً للمتعة والت�سوق مع الفعاليات
الأخرى امل�صاحبة ,متمنياً �أن يكون
ل��دور الن�شر وال�شركات الرقمية
وللمكتبات الرقمية ت��واج��د �أك�ثر
يف معر�ض الق�صيم الأول للكتاب
لنواكب التقنية وم�ستجدات الع�صر
مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع رغ���ب���ات ال��ق��راء

وال�شباب والأخ��ذ بكل جديد لعلم
الن�شر احلديث.
م���ن ج��ه��ت��ه ب�ي�ن رئ��ي�����س احت���اد
ال��ن��ا���ش��ري��ن ال�����س��ع��ودي�ين ال��دك��ت��ور
�أحمد احلمدان �أن معر�ض الق�صيم
للكتاب �ستعتمده جمعية النا�شرين
ال�سعوديني معر�ضاً �سنوياً يقام
كل عام ب ��إذن اهلل ,م�شرياً �إىل �أن
املعر�ض �سي�شارك به حوايل 100
دار ن�شر و�سيكون ه��ن��اك من�صة
ل��ت��ك��رمي امل ��ؤل��ف�ين وت��وق��ي��ع الكتب
وامل ��ؤل��ف��ات اجل��دي��دة بالتعاون مع
ن��ادي الق�صيم الأدب��ي ,م�شرياً �إىل
�أن �أمام اجلمعية خارطة للمعار�ض
ومعر�ض الق�صيم هو �أحدها كون
املنطقة تزخر بالكثري من االهتمام
الثقايف والأدبي ,مو�ضحاً �أن جمعية
النا�شرين ال�سعوديني ت�سعى �إىل
خدمة النا�شر ال�سعودي وت�شجيع
امل ��ؤل��ف�ين ,وت��ب��ن��ي ن�شر �أي �إن��ت��اج
يتوافق مع متطلبات الع�صر الذي
يخ�ضع لف�سح اجلهات الإعالمية
ويكون متميزاً.
ب��ع��د ذل���ك د���ش��ن ���س��م��وه امل��وق��ع
اخل��ا���ص مل��ع��ر���ض الق�صيم الأول
للكتاب وح�����س��اب م��وق��ع التوا�صل
اخلا�ص باملعر�ض على تويرت.

�شاركت اململكة يف ح�ضور امل�ؤمتر
ال���دويل لل�شراكة العاملية للتعليم
املنعقد يف دك���ار ،وذل���ك برئا�سة
ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن حم��م��د امل��ال��ك
امل�ست�شار وامل�����ش��رف ال��ع��ام على
الإدارة العامة للتعاون الدويل ممث ً
ال
ع��ن وزارة التعليم ورئي�ساً لوفد
اململكة امل�شارك يف الن�سخة الثالثة
جلمع الأم��وال يف م�ؤمتر ال�شراكة
العاملية للتعليم ،حيث ت�سعى هذه
املنظمة من خالل هذا امل�ؤمتر جلمع
 ٢مليار دوالر لت�ستثمر يف �صندوق
خ���ا����ص ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف حت�سني
وتطوير التعليم يف الدول النامية يف
�أنحاء العامل.
و�أو���ض��ح رئي�س الوفد ال�سعودي

�أن م�شاركة اململكة
ت�����أت����ي ب����ن����اء ع��ل��ى
دع����������وة ر����س���م���ي���ة
م�����ن احل���ك���وم���ت�ي�ن
ال�سنغالية والفرن�سية
للح�ضور وامل�شاركة
يف فعاليات امل�ؤمتر،
عاك�سة الثقل الذي
حت���م���ل���ه امل���م���ل���ك���ة،
ودوره���ا ال��ري��ادي يف
الوقوف على الربامج
وامل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��دع��م وت��ط��ور
التعليم ،م��ؤك�دًا �أن ه��ذه امل�شاركة
الدولية ت�أتي يف وق��ت ي�شهد فيه
التعليم يف اململكة قفزة نوعية ومن ًوا
مت�سارعا يف ظل الدعم املتوا�صل
ً

ال�������ذي حت���ظ���ى ب��ه
ق��ط��اع��ات التعليم
م���ن ح��ك��وم��ة خ���ادم
احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأمني.
وال��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور
امل��ال��ك على هام�ش
امل���ؤمت��ر م��دي��ر ع��ام
اليون�سكو ال�سيدة
�أوزوالي،
�أودري
وك��ذل��ك م��دي��ر ع��ام
املنظمة الدولية الفرنكفونية ال�سيدة
مي�شيل جون ،ونقل لهما ثقة اململكة
باملنظمتني ،وما تقدمانه يف خدمة
التعليم من جهود ملمو�سة ووا�ضحة،
مبد ًيا النتائج الإيجابية التي يلم�سها

قيادات التعليم يف اململكة من جملة
ال�برام��ج واالت��ف��اق��ات والأح����داث
امل�شرتكة التي تعنى بها املنظمتان
ووزارة التعليم للنهو�ض بالتعليم
وتطوير العملية التعليمية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال�����ش��راك��ة
العاملية للتعليم انبثقت كمبادرة
م��ن ال��ب��ن��ك ال����دويل �ضمن م�سار
�سريع يف التعليم يف عام  ٢٠٠٢ثم
حتولت �إىل منظمة خا�صة با�سم
ال�شراكة العاملية للتعليم يف عام
٢٠١٣م ،وب��د�أت �أعمالها منذ ذلك
الوقت ،وتر�أ�سها يف الوقت احلا�ضر
ال�سيدة جوليا جيالرد رئي�سة وزراء
�أ�سرتاليا ال�سابقة واملديرة التنفيذية
ال�سيدة �ألي�س �أولربايت.

المالك يرأس وفد المملكة لمؤتمر الشراكة العالمية للتعليم

حققت اململكة العربية ال�سعودية املركز الرابع يف جمال الكيمياء يف
معر�ض تايوان الدويل للعلوم  ٢٠١٨عن م�شروع الطالب عبدالعزيز بن
يحيى ال�شهراين من ثانوية �أبها الأوىل من �إدارة تعليم ع�سري ،عن م�شروعه
بعنوان «�أك�سيد اجلرافني امل�ستدام لدعم حمفزات الروثينيوم لتح�سني
فعالية عملية نزع الكربيت املهدرج للثايوفني».
وكانت رئي�سة تايوان ت�ساي اينغ وي ،قد �شاركت يف اختتام فعاليات معر�ض
تايوان الدويل للعلوم  TISF ٢٠١٨املقام يف مدينة تايبيه عا�صمة دولة تايوان
وبح�ضور عدد من الوزراء وامل�س�ؤولني وممثلي دول الوفود امل�شاركة .وكانت
وزارة التعليم قد �شاركت من خالل طالب وطالبات الوطن من املوهوبني
واملوهوبات يف املعر�ض ،حيث مثل اململكة ثالثة م�شاريع ،بالإ�ضافة للم�شروع
الفائز،حيث �شاركت الطالبة دانة عبداهلل الغامدي من �إدارة تعليم املنطقة
ال�شرقية مب�شروع بعنوان «حتويل املخلفات الكيميائية �إىل مواد بدائية
لت�صنيع الأدوية» يف جمال هند�سة البيئة .فيما �شارك الطالب حممد �سليمان
النهدي من �إدارة تعليم املنطقة ال�شرقية يف جمال علوم احلا�سب وهند�سة
املعلومات ،مب�شروع بعنوان «ا�ستخدام املوجات فوق ال�صوتية مل�ساعدة فاقدي
الب�صر يف معرفة طريقهم وحتذيرهم من العوائق مع �سهولة العثور عليهم».
وامل�شروع الرابع للطالبة مروج اجليزاين من �إدارة تعليم جدة يف جمال العلوم
االجتماعية وال�سلوكية بعنوان «تعزيز كفاءة اليد اليمنى للطفل الأي�سر من
ذوي االحتياجات اخلا�صة» �ضمن املبتكرات يف العالج املهني .من جانبه قدم
الدكتور عبداهلل العفي�ص مدير عام املوهوبني ورئي�س الوفد ال�سعودي �شكره
وتقديره ملعايل وزير التعليم الدكتور �أحمد بن حممد العي�سى وكافة قيادات
ال��وزارة على دعمهم جلميع الطالب يف امل�شاركات واملناف�سات الدولية
واملوهوبني واملوهوبات منهم على وجه اخل�صو�ص ،كما �شكر كافة �أع�ضاء
الوفد امل�شارك من امل�شرفني وامل�شرفات والطالب والطالبات ملا قدموه من
جهود ومتيزيف متثيل اململكة العربية ال�سعودية بكل فخر نال �إعجاب الدول
امل�شاركة .املعر�ض يعترب م�سابقة دولية يف البحث العلمي لطالب املدار�س
م�شروعا علم ًيا للتناف�س تقدم بها ٤٨٦
الثانوية ،وقد مت فيه عر�ض 159
ً
طالباً وطالبة من جميع الدول امل�شاركة فيما بلغ عدد الدول امل�شاركة ٢٣
دولة ،وهي «اململكة العربية ال�سعودية – الواليات املتحدة الأمريكية  -جنوب
�أفريقيا � -سوي�سرا  -كندا  -تركيا  -تون�س  -الفلبني  -رو�سيا � -أندوني�سيا -
تايوان  -مكاو  -جواما  -النريويج  -تايالند  -كوريا اجلنوبية � -سنغافورة
 اليابان  -نيوزالند � -إيطاليا  -ال�سويد  -هنغاريا  -املك�سيك» ،واملعر�ضينظمه �سنوياً املركز الوطني لتعليم العلوم « »NTSECبدولة تايون.

المملكة تحقق نموًا ً
كبيرا في كفاءة اللغة
اإلنجليزية عام 2017

�أظهر م�ؤ�شر « »EFلكفاءة اللغة الإجنليزية يف �أحدث ت�صنيف عاملي
لأف�ضل الدول التي يوجد بها متحدثون باللغة الإجنليزية لغري الناطقني
ريا يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتربعت هولندا على ر�أ�س
بها ،من ًوا كب ً
القائمة بني  80دولة يف مهارات اللغة الإجنليزية.
وكانت « »EFوهي �شركة رائدة يف برامج تعليم اللغة الإجنليزية حول
العامل قد �أطلقت مبادرة « »EF PEIيف جمل�س العموم الربيطاين ،وذلك
بعد �أن حتدث الروائي الربيطاين �سيبا�ستيان فولك�س عن اللغة الإجنليزية
ك�أداة رئي�سية للتفاعل العاملي واالزدهار امل�شرتك ،ويقي�س م�ؤ�شر « »EFلكفاءة
اللغة الإجنليزية اكت�ساب مواطني الدول مهارات اللغة الإجنليزية .وارتفعت
كفاءة اللغة الإجنليزية يف اململكة عام  2017بن�سبة  8يف املئة مقارنة بالعام
الذي �سبقه ومقارنة مبعدل منو بلغ  %2فقط عام  ،2016ووف ًقا للتقرير
ف�إن الدول التي حتقق �أعلى كفاءة يف اللغة الإجنليزية متيل �إىل احل�صول على
خدمات �إنرتنت �أف�ضل وزيادة اال�ستثمار يف الأبحاث والتنمية مقارنة بالدول
ذات الكفاءة املنخف�ضة يف اللغة الإجنليزية .وبالإ�ضافة لتعلم اللغات عرب
الإنرتنت الذي اكت�سب �أهمية و�شعبية كبرية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،
تعترب املنح الدرا�سية لطالب اجلامعات للدرا�سة يف اخلارج واحدة من �أبرز
وجناحا يف التدريب على اللغة الإجنليزية ،كما �أنها �أ�سهل يف
الطرق �شعبية
ً
التنفيذ وحمفزة �أكرث للطالب ،وح�سب امل�ؤ�شر تعد اململكة العربية ال�سعودية
واملك�سيك واملجر من �أكرث الدول التي توفر منحاً درا�سية لطالبها للدرا�سة
يف اخلارج ،يف حني تعتمد الربازيل على ف�صول حت�ضريية لتعلم اللغة للنجاح
يف اخلارج.

36
10
التأطير اإلعالمي وصياغة الخبر
التفكير النقدي

تدر�س نظرية «الت�أطري الإعالمي»
ظ����روف و�أدوات ت���أث�ير ال��ر���س��ال
الإع�لام��ي��ة يف املتلقني ،ف��أح��داث
وم�ضامني الر�سائل الإعالمية ال
يكون لها مغزى يف حد ذاتها �إال
�إذا و�ضعت يف تنظيم و�سياق و�أطر
�إعالمية تنظم الألفاظ والن�صو�ص
واملعاين وت�ستخدم اخلربات والقيم
االجتماعية ال�سائدة.
عندما يقع حادث معني فاحلدث
ق��د ال ت��ك��ون ل��ه دالل���ة ك�برى عند
ال��ن��ا���س �إال �إذا و���ض��ع��ت��ه و���س��ائ��ل
الإعالم يف �إطار �إعالمي من حيث
اللغة وال�صياغة وال�ترك��ي��ز على
عن�صر معني حتى ي�صبح هاما يف
قلب الإطار االجتماعي كله.
تعريف النظرية
ي����ع����رف «ج����وف����م����ان» الأط�����ر
الإع�ل�ام���ي���ة ب����أن���ه���ا :ب��ن��اء حم��دد
للتوقعات التي ت�ستخدمها و�سائل
الإعالم لتجعل النا�س �أكرث �إدرا ًكا
ل��ل��م��واق��ف االج��ت��م��اع��ي��ة يف وق��ت
م��ا ،فهي �إذن عملية ه��ادف��ة من
ال��ق��ائ��م ب��االت�����ص��ال ع��ن��دم��ا يعيد
تنظيم ال��ر���س��ال��ة ح��ت��ى ت�صب يف
خانة �إدراك���ات النا�س وم�ؤثراتهم

الإقناعية.
والأط��ر الإعالمية هي حماولة
ت�شابه ب�ين م��ا ي��درك��ه ال��ن��ا���س يف
حياتهم اليومية وبني بناء الر�سائل
وت�شكيلها ك��م��ا ت��ف��ع��ل ال��و���س��ائ��ل
الإع�لام��ي��ة؛ مبعنى �أن الو�سيلة
الإع�لام��ي��ة ال تهدف �إىل التغيري
�أو بناء قيم جديدة ولكنها تهدف
�أكرث �إىل اال�ستفادة من الفهم العام
املوجود.
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ت�أثريها
وي���رى «�إن��ت��م��ان» املنظر الأب���رز
ل��ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة �أن ت ��أث�ير الأط���ر
الإعالمية على الر�سائل ال يتم عرب
ت�شكيل الإطار ب�شكل متعمد فقط،
ب��ل يتحقق ب��احل��ذف وال��ت��ج��اه��ل
والإغ���ف���ال امل��ق�����ص��ود ،ورمب���ا غري
املق�صود من القائم باالت�صال؛ �أي
�أن عملية الت�أطري ت�ؤثر يف :املر�سل-
الر�سالة -املتلقي -االطار الثقايف

واالجتماعي.
�أهميتها
ت�برز �أهمية الأط���ر الإعالمية
يف �إمكانية �إن��ت��اج ق�ص�ص خربية
و�إب���راز ج��وان��ب معينة م��ن الواقع
وعزل جوانب �أخرى ،كما �أن الأطر
حتدد مدى مالحظة وفهم الأفراد
للم�شكلة ،وكيفية تقييمهم لها
وت�صرفهم �إزاءها ،فت�أطري الأحداث
والأخبار يف و�سائل الإع�لام ميكن
�أن ي�ؤثر ب�شكل َّ
منظم يف كيفية فهم
املتلقني ل�ل�أخ��ب��ار ،كما �أن تركيز
الإط��ار على �إب��راز معلومات معينة
يزيد من �إمكانية �إدراك املتلقي لها،
و�إدراك معناها ومن ث َّم معاجلتها
وتخزينها يف ذاكرته.
وق��د �أو�ضحت �أدب��ي��ات الت�أطري
ت����أث�ي�رات���ه ال���ق���وي���ة يف الإدراك
االجتماعي والتف�ضيالت ال�سيا�سية
ل�ل��أف���راد ،ونَ��� َب���ع ه���ذا الأم����ر من
خ�لال درا�سة التقارير ال�صحفية
والتلفزيونية ،عل ًما �أن اختيار الأطر
وتنوعها مهم جدًا يف تنويع وجهات
النظر.

فكر خارج أنواع األطر اإلعالمية
الصندوق

ق��دم العلماء ع��دة �أن���واع ل�ل�أط��ر الإعالمية
املرتبطة غالباً بتغطية و�سائل الإعالم للأخبار،
الأول الإطار املحدد بق�ضية؛ حيث يتم الرتكيز
على ق�ضية �أو حدث جوانبه وا�ضحة عند اجلمهور
لأنه مرتبط بوقائع ملمو�سة عندئذ يركز الإطار
على املدخل ال�شخ�صي �أو تقدمي عنا�صر احلدث
وتداعياته ،مثل �أنفلونزا الطيور ،احلدث انت�شار
مظاهر الإ���ص��اب��ة ،ن�صائح �إج����راءات �سلوكية
وط��ب��ي��ة� ،أدوار وق����رارات امل�����س��ؤول�ين ،ق�ص�ص
�إخبارية عن الإ�صابات �أو ال�سلع التي ت�ضررت،
البدائل املتاحة عند احلكومة وال�شعب.
الثاين الإطار العام :يرى الأحداث يف �سياق
عام جمرد ويقدم تف�سريات عامة للوقائع يربطها
باملعايري الثقافية وال�سيا�سية ،وقد تكون ثقيلة
على نف�سية املتلقي من الناحية املهنية �إال �أنها
هامة لفهم امل�شكالت وتقدمي احللول واالقناع
على املدى البعيد ،فحادث انتحار �شخ�ص فقري
مث ً
ال يعالج يف �إطار البطالة �أو الفقر الذي يهدد
املجتمع ،وغياب الت�ضامن االجتماعي و�أهمية
جمانية التعليم.
الثالث �إطار اال�سرتاتيجية :يرى الأحداث يف

�سياقها اال�سرتاتيجي امل�ؤثر على الأمن القومي
وي��ت�لاءم ه��ذا الإط���ار مع الأح���داث ال�سيا�سية
والع�سكرية ويركز على قيم مثل الوالء واالنتماء
والفوز واخل�سارة والتقدم والت�أخر والنه�ضة �أو
االنهيار ،ولغة احلروب وال�صراعات والتناف�س
الوطني والدويل ،ومبد�أ النفوذ والقوة وم�صادره
و�أ�شخا�صه ومظاهره.
ال����راب����ع �إط������ار االه��ت��م��ام��ات
الإن�سانية؛ يرى الأحداث يف �سياق
ت��أث�يرات��ه��ا الإن�����س��ان��ي��ة والعاطفية
العامة ت�صاغ الر�سائل يف قوالب
وق�ص�ص درامية ذات نزعة عاطفية
م��ؤث��رة مثل ال�شخ�ص ال��ذي يتربع
مب��ال��ه �أو �أع�����ض��ائ��ه لأج���ل �إن��ق��اذ
الآخرين.
اخل����ام���������س �إط���������ار ال���ن���ت���ائ���ج
االق��ت�����ص��ادي��ة :ي�ضع ه��ذا الإط���ار
الوقائع يف �سياق النتائج االقت�صادية
التي نتجت عن الأح���داث وي�شري
ل��ل��ت��أث�ير امل��ت��وق��ع �أو ال��ق��ائ��م على
الأفراد والدول وامل�ؤ�س�سات ،ويركز على النتائج
املادية جلعل الر�سالة الإعالمية �أك�ثر فاعلية
و�أكرث ارتباطاً مب�صالح النا�س.
ال�����س��اد���س �إط����ار امل�����س��ؤول��ي��ة :ي�ضع القائم
باالت�صال الر�سالة للإجابة عن ال�س�ؤال «من
امل�س�ؤول عن الأفراد وامل�ؤ�س�سات والدولة معنيون

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

مبعرفة امل�س�ؤول عن احلدث وحتديده يف �شخ�ص
�أو م�ؤ�س�سة �أو قانون �أو �سلوك �أو حكومة حمددة.
ال�سابع �إطار ال�صراع؛ تقدم الأحداث يف �إطار
تناف�سي �صراعي ح��اد ،قد تتجاهل الر�سائل
الإعالمية عنا�صر هامة يف �سبيل �إب��راز �سياق
ال�صراع ,تربز الف�ساد وعدم الثقة يف امل�س�ؤولني,
ترى الأ�شخا�ص قبل �أن ترى الأح��داث وتر�صد
امل�صالح قبل �أن تر�صد الأه��داف
وتقي�س ال��ر���س��ال��ة غالبا مبقيا�س
اخلا�سر والرابح واملنت�صر واملهزوم
وهو بعد يبالغ ال�صحفيون واملذيعون
يرا يف جعله �إط����ا ًرا ل�ل�أح��داث
ك��ث� ً
«اعتذار �أحد مر�شحي احلزب عن
خو�ض االن��ت��خ��اب��ات ق��د ي��ؤط��ر يف
�سياق� :صراع خطري داخل احلزب,
تناف�س بني القدمي واجلديد».
الثامن �إط��ار املبادئ الأخالقية:
يعر�ض الوقائع يف ال�سياق الأخالقي
وال��ق��ي��م��ي ل��ل��م��ج��ت��م��ع ,ي��خ��اط��ب
املعتقدات واملبادئ الرا�سخة عند املتلقي ,القائم
باالت�صال يرد احلدث رداً مبا�ش ًرا لوعاء املجتمع
الأخ�لاق��ي ,قد ي�ست�شهد باالقتبا�سات والأدل��ة
الدينية التي تدعم �سوقه للوقائع �أو بامل�صادر
واجلماعات املرجعية التي ت�ؤكد هذا الإطار.

«من يبحث عن املجد ثم يتهرب من
تبعاته� ،أو يتكا�سل عن �أداء واجباته ،ال
ميكنه �أن ي�صل».
باولو كويلو  -روائي وفيل�سوف برازيلي معا�صر
�أ�شهر رواياته «اخليميائي» ومتت
ترجمتها �إىل  80لغة

سيـــن
وجيم
راض عن نفسك؟
هل أنت ٍ

را�ض عن نف�سك؟ بكل ب�ساطة �ستقول :نعم،
لو �أن �أحداً �س�ألك :هل �أنت ٍ
را�ض عن نف�سي كل الر�ضا.
�أنا ٍ
ولو �س�ألك :هل تعرف نف�سك؟ �ستقول مبا�شرة :نعم� ،أعرف نف�سي جيداً.
�إنها نف�سي! كيف ال �أعرفها! لكن يف �أعماق نف�سك� ،أنت يف احلقيقة ل�ست
را�ضياً عن نف�سك كل الر�ضا ،كذلك �أنت ال تعرف نف�سك متام املعرفة.
�إذا كنا نعتقد �أننا را�ضون عن �أنف�سنا يعني هذا �أننا نعرف �أنف�سنا،
ومعنى �أننا نعرف �أنف�سنا يعني هذا �أننا را�ضون عن �أنف�سنا ،لكن يف الواقع
ما هذه �إال �أحالم ،جمرد �أوهام� ،إنها �أ�ساليب ابتدعناها «نعم �أنا �أعرف
نف�سي»! �إنها خدعة معكو�سة كي نهدر طاقتنا هبا ًء فنهرب من واقعنا.
�أعرف �شخ�صاً كنا نظنه مالكاً بل هو �أي�ضاً كان يظن نف�سه مالكاً يف
الطيبة وح�سن اخللق ،را�ضياً عن نف�سه ،ال ي�ؤذي �أحداً ،وال يرغب �أحد
ب�إيذائه� ،إذ كيف ميكن �أن ي�ؤذيه �أحد وهو م�سامل حتر�سه املالئكة ،كما
يقولون ،حل�سن خلقه ،هذا م�ستحيل ،و�إن �أح�س�ست ب�أن الإن�سان امل�سامل
يتعر�ض ل�ل�أذى فهذا �سوء فهم منك ،كن على ثقة ب�أنه يف نعيم حل�سن
خلقه ،فح�سب ما كلنا نعتقد؛ �أن لكل فعل نتيجة ،مبعنى؛ الفعل ونتيجته
متالزمان.
لكن من كنا نظنه مالكاً� ،سرعان ما �أكل «خازوقاً» ،بعد �أن كان فقرياً
رزق باملال ،وباملن�صب ،فتكرب وجترب ،فانك�شف معدنه.
للإجابة عن ال�س�ؤال �أعاله ،تذكر كلمتني :الأوىل الن�ضج والثانية الوعي،
فالوعي لي�س ن�ضجاً ،والن�ضج لي�س وعياً ،لكل منهما �ش�أن ،لكنهما �إذا
احتدا مع بع�ضهما �أو�صالك �إىل الر�ضا ومنه �إىل ال�سعادة.
الن�ضج يكرب مع النف�س والوعي يكرب باملعرفة ،ومن خالل امل�ساواة بني
درجة الر�ضا واملعرفة ،وبني الن�ضج والوعي� ،ست�صبح مت�صاحلاً مع نف�سك
توا�ضع معريف،
راق ويتملكك
ورا�ضياً ومتناغماً مع الوجود ،ي�سندك وعي ٍ
ٍ
ويف هذه احل��ال ت�ستطيع �أن جتيب بثقة :نعم �أن��ا را�ٍ��ض عن نف�سي كل
الر�ضا ،و�أعرف نف�سي جيداً.
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دراسات

االستخدام المفرط لـ«مواقع التواصل» يسبب االكتئاب قــــــــــــــــرأت لك..
خل�صت درا���س��ة حديثة �إىل �أن
ع��دد مواقع التوا�صل االجتماعي
التي ي�ستخدمها ال�شخ�ص ميكن �أن
تك�شف الكثري عن �صحته النف�سية،
حيث �إن اال�ستخدام املفرط لها قد
ي�ضع ال�شخ�ص حتت �ضغط وتوتر
زائدين لي�صبح بذلك �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بنوبات االكتئاب والقلق.
ووجد باحثون بجامعة بيت�سبورغ
الأم��ري��ك��ي��ة� ،أن الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون من � 7إىل  11موق ًعا
للتوا�صل االجتماعي يرتفع بينهم
خطر التعر�ض لالكتئاب والقلق
مبعدل ثالثة �أ�ضعاف امل�ستخدمني
الآخ����ري����ن مم���ن مي��ت��ل��ك��ون ع��دد
ح�سابات �أقل على تلك املواقع.
ال��درا���س��ة �أج��ري��ت على 1787
�شخ�صاً بالغاً يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،تراوحت �أعمارهم ما بني
� 19إىل  32عاماً ،با�ستخدام �أداة
لتقييم االكتئاب ا�ستناداً ال�ستبيان
لتحديد ت ��أث�ير ا���س��ت��خ��دام و�سائل
التوا�صل االجتماعي على ال�صحة
النف�سية .وقد طلب الباحث الرئي�س
يف الدرا�سة د .برايان برمياك ،من
امل�شاركني يف الدرا�سة اختيار �أكرث
مواقع التوا�صل االجتماعي �شعبية
ما بني في�سبوك ،ويوتيوب ،وتويرت،
وقوقل ،وان�ستغرام ،و�سناب �شات،
وري���دي���ت ،وت��ام��ب��ل��ر ،وبينرتي�ست،
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المرأة في السيرة الذاتية
ب�سمة حمي�سن القثامي

وفاين ،ولينكد �إن.
وبتحليل النتائج تبني �أن �أولئك
ال��ذي��ن ي�ستخدمون م��ا ب�ين � 7إىل
 11موقع توا�صل اجتماعي ارتفعت
بينهم مبعدل  3.1م��رة احتماالت
الإ�صابة ب�أعرا�ض االكتئاب ،مقارنة
ب��الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ستخدمون
موقعني �أو �أقل للتوا�صل االجتماعي.
و�أكد د برايان برمياك ،الأ�ستاذ
بجامعة بيت�سربغ للعلوم ال�صحية،
وم�ساعد نائب رئي�س اجلامعة� ،أن

تعدد من�صات التوا�صل االجتماعي
ي�ؤثر �سلباً على ال��ق��درات العقلية
وال�����ص��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة
لل�شخ�ص مهما ك��ان��ت �أ���س��ب��اب �أو
دوافع امتالكه لكل هذه احل�سابات
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أ�شار �إىل �أن الرتكيز يف كل هذه
امل��واق��ع يف �آن واح���د م��ع احلر�ص
على التوا�صل مب�ستوى واحد معها
جميعاً �أمر يعر�ض ال�شخ�ص للكثري
من ال�ضغط والتوتر ،الأمر الذي قد

ي�ؤدي يف النهاية لإ�صابته باالكتئاب،
بالإ�ضافة �إىل �أن طول فرتة الوقت
امل�ستغرق على هذه املواقع له ت�أثري
�سلبي �أي�ضاً.
ورغ���م �أن ال��درا���س��ة �أك����دت �أن
ا�ستخدام �أكرث من  7مواقع للتوا�صل
االج��ت��م��اع��ي مي��ك��ن �أن ي�����ؤدي �إىل
الإ�صابة باالكتئاب� ،إال �أن برمياك
ي��رى �أن امل��و���ض��وع ال ي���زال يحتاج
�إىل املزيد من الدرا�سات والأبحاث
العتماده ب�شكل تام.

برامج الدعم ضرورية للحد من آثار إصالح األسعار
ا�ستعر�ض م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل للدرا�سات
والبحوث البرتولية «كاب�سارك» ،خ�لال اللقاء
الإعالمي الربع �سنوي� ،أرب��ع درا�سات متنوعة
يف الطاقة واالقت�صاد ،ناق�شت الأوىل «ت�أثري
�إ�صالحات الأ�سعار املحلية للوقود يف و�سائل
النقل العامة يف اململكة» ،والثانية «�آث��ار تعديل
�أ�سعار البنزين يف الطلب والرفاهية االجتماعية
يف اململكة» ،وتطرقت الثالثة ل��درا���س��ة «�آث���ار
�إ���ص�لاح �أ���س��ع��ار ال��وق��ود ال�صناعي والكهرباء
ال�سكنية يف اململكة» ,فيما تناولت الرابعة «النمو
واال�ستثمار والتحول نحو انبعاثات �أقل للكربون،
نظرة على ال�سعودية» .و�أ�شارت درا�سة «�إ�صالح
�أ�سعار الوقود ال�صناعي والكهرباء ال�سكنية يف
ال�سعودية» �إىل �ضرورة احل��د من �آث��ار �إ�صالح
�أ�سعار ال��وق��ود يف ميزانيات امل�ستهلكني ذوي

ال��دخ��ل املنخف�ض وال��ن��ظ��ر يف ب��رام��ج ال��دع��م
لتخفيف العبء عن الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض
التي �ستدفع مبالغ �أكرث للكهرباء كربنامج ح�ساب
املواطن ،مو�ضحة �أن نظام الطاقة �سيحقق نحو
 12مليار دوالر « 45مليار ريال �سعودي» �سنوياً
جراء حترير �أ�سعار الوقود والكهرباء.
وتطرقت درا�سة «ت�أثري �إ�صالحات الأ�سعار
املحلية للوقود يف و�سائل النقل العامة يف اململكة»
ريا يف اململكة،
�إىل �إ�صالحات �أ�سعار الطاقة �أخ ً
وت�أثري تنويع و�سائل النقل يف ال�سعودية يف دخل
امل�ستهلكني على املدى الطويل ،وت�ساعد الدرا�سة
�صنّاع القرار على حتديد قدرة امل�ستهلكني على
التكيف مع �أ�سعار الوقود يف ال�سوق وم�ستويات
ا�ستهالك الطاقة� ،إ�ضافة �إىل الإيرادات الإ�ضافية
التي �ستك�سبها احلكومة بعد تنفيذ الإ�صالحات.

وبحثت درا�سة�« ،آث��ار تعديل �أ�سعار البنزين
يف الطلب والرفاهية يف اململكة» ،التغريات التي
ط���ر�أت على الرفاهية االجتماعية يف اململكة
نتيجة لتعديل �أ�سعار البنزين ،وت�أثري الزيادات يف
�سعر البنزين يف انخفا�ض الطلب املحلي ،وت�أثري
انخفا�ض الطلب على البنزين نتيجة الرتفاع
الأ���س��ع��ار يف تقليل انبعاثات ال��غ��ازات الدفينة
وتلوث الهواء.
وا���س��ت��ع��ر���ض��ت جل�سة« ،ال��ن��م��و واال�ستثمار
والتحول نحو انبعاثات �أقل للكربون ..نظرة على
اململكة» جهود اململكة يف التنويع االقت�صادي
الرامية �إىل حتقيق منو اقت�صادي �أكرث ا�ستدامة
والتدابري التي تنفذها اململكة لتحقيق االلتزام
الوطني يف اتفاقية باري�س بالتخل�ص من 130
مليون طن من ثاين �أك�سيد الكربون.

دراسة تحذر من خطورة األلعاب اإللكترونية على األطفال
ح��ذرت درا���س��ة تربوية حديثة بعنوان «الآث���ار
االجتماعية والنف�سية والرتبوية للألعاب الإلكرتونية
على الأطفال ..درا�سة ميدانية» من خطورة تلك
الألعاب على نف�سية الأطفال و�سلوكهم وطريقة
تفكريهم ،و�أو�صت ب�ضرورة توجيه �أولياء الأمور
نحو تقنني عدد �ساعات ا�ستخدام الأطفال للألعاب
الإلكرتونية ،وربطها مب�ستوى التح�سن الدرا�سي،
وعقد برامج تربوية �إر�شادية لأولياء الأمور والأطفال

حول �أ�ضرار ممار�سة الألعاب الإلكرتونية .كما �أكدت
الدرا�سة التي �أجريت بجامعة امللك خالد على �أهمية
توجيه الأ�سرة �إىل و�ضع برامج حظر على جواالت
�أطفالهم متنع حتميل الألعاب ال�سيئة ،واحلر�ص
على �إل��زام الطفل ب���أدوار داخ��ل جمموعات عمل
لتنمية العمل اجلماعي ،وحث الأبناء على الألعاب
ِ
امل�ستحدثة للتفكري والتحليل� ،إ�ضاف ًة �إىل
التعليمية
مقرتح ب�إيجاد نظام ت�صنيف «عمري ،ثقايف ،نوعي»

للألعاب الإلكرتونية على غرار «جمل�س ت�صنيف
الربجميات الرتفيهية».
ودعت وزارة التعليم لدرا�سة �أفكار جديدة مثل
تبني بع�ض الألعاب الإلكرتونية اجليدة وت�ضمينها
يف املناهج الدرا�سية ،واحلث على �إجراء العديد من
الدرا�سات امليدانية حول عالقة «العنف ،الغ�ضب،
العدوانية ،الإب��داع ،امل�ستوى الدرا�سي» با�ستخدام
الألعاب الإلكرتونية.

�سعت امل�ؤلفة ب�سمة حمي�سن
ال��ق��ث��ام��ي ،يف ه��ذا الكتاب،
لإل��ق��اء ال�����ض��وء على �صورة
امل�����ر�أة يف ك��ت��اب��ات ال�سرية
الذاتية ال�سعودية ،وتناولت
ك����� َّل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��و���ض��ع��ه��ا
وق�����ض��اي��اه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة
و�سلوكها باعتبارها �أ ًّم��ا،
وج�����دة ،وع���م���ة ،وخ��ال��ة،
واب��ن � ًة ،وزوج���ة ،ودر�ست
الأ�ساليب الفنية الراقية
وم�ستويات �أدائ��ه��ا لدى
ُك���تّ���اب ه����ذا ال���ن���وع من
الأدب.
�صورة املر�أة
تناولت يف الف�صل الأول «ت�شكيالت �صورة املر�أة وق�ضاياها»
وذكرت �أنه عندما اختار الأدباء ال�سعوديون الك�شف عن ذواتهم
للآخرين ،ف�إنهم اجتهوا �إىل �أ�صدق الفنون الأدب��ي��ة ت�صوي ًرا
للإن�سان؛ فاختاروا ف َّن ال�سرية الذاتية ،غري �أ َّن ال�صدق املح�ض
يف ال�سرية الذاتية ظهر حوله �إ�شكالية نقدية.
ولقد جاء الف�صل الأول يف مبحثني رئي�سني :دار �أولهما حول
ت�شكيالت �صورة املر�أة ،وفيه حتدثت امل�ؤلفة عن �أهم ال�شخ�صيات
امل�ؤثرة و�أبعادها من خالل ر�ؤية الكاتب للمر�أة ،وتطلعه �إليها ،وحتليل
�شخ�صيتها ،وذكرت �أن ال�صدق يف كتابات ال�سرية الذاتية ن�سبي
با�ستثناء ما يتعلق منها بالأم؛ كونها ل�صيقة بالنف�س ،و�أن دورها يف
احلياة ال يخفى على �أحد ،ولي�س يف عالقتها معهم ما مينع الن�شر
�أو يجعل الكاتب يخجل من الت�صريح به �أو يحجب بع�ضه.
رمز االحتواء
كما ذكرت �أن اجلدة عند كثري من كتاب ال�سري الذاتية هي رمز
وا�ضحا يف حياتهم
االحتواء واحلن ّو وامللج�أ الآمن ،وتركت �أث ًرا
ً
و�إبداعهم ،و�أنهم كتبوا عن الزوجة ب�صورتيْها التقليديتني :املطيعة
واملتمردة ،وعن االبنة التي حتتاج دائ ًما �إىل الرعاية الأبوية ،وما
ي�ضمره الأب من حنان وم�شاعر جتاهها .ويف املبحث الثاين
تناولت الق�ضايا االجتماعية التي تع َّر�ض لها الأدباء يف �سريهم
الذاتية والتي تعك�س حال جمتمعاتهم ،مثل :الطالق ،والعنو�سة،
وال��زواج ،وتعليم امل��ر�أة و�أ ّميتها ،وكيف �ص َّور ُكتاب ال�سري هذه
الق�ضايا ،ور�صدوا جوانب بع�ض معاناتهم معها.
البناء الفني
تناول الف�صل الثاين البناء الفني لتلك الكتابات ،وجممل
اخل�صائ�ص واملميزات الفنية واجلمالية ،و�أبعادها الداللية من جهة
ارتباطها ب�صورة امل��ر�أة ،وجاء يف خم�سة مباحث ،فتحدث الأول
عن اللغة التي و�صفتها ب�أنها «تلملم �سمات جمموع مكونات الن�ص،
وترتبط بعالقة الت�أثري املتبادَل» وعن م�ستويات اللغة التقريرية،
والتعبريية ،وال�شعورية ،والوثائقية ،كما ذكرت احل��وار بنوعيه:
املبا�شر وغري املبا�شرُ .
وخ�ص�ص املبحث الثاين لل�شخ�صيات من
خالل �أبعادها :اجل�سمية ،والنف�سية ،واالجتماعية ،و�أهميتها؛ كونها
�ي ال يخلو من ال�شخ�صيات
رئي�سة وثانوية ،حيث �إن العمل الأدب� َّ
الإن�سانية �سواء كانت واقعية �أو خيالية.
االجتاه الزماين واملكاين
�أما املبحث الثالث ،فتناول احلدث واعتماده على الأحداث
الرئي�سة والثانوية التي يُ��راد بها حقيقة كما حدث يف الواقع،
والبناء احلِ كائي الذي يراد به الطريقة التي اتخذها الكاتب يف
َ�سرده .واخت�ص املبحث الرابع بالزمان ،وقد عاجلت امل�ؤلفة فيه
االجتاه الزما َّ
ين لل�سرية الذاتية ال�سعودية ،وذلك بتحديد طابع
ال�سردي :املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل،
الزمن من خالل الزمن
ِّ
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الدويل اخلام�س للطب الإ�شعاعي
 25جمادى الأوىل الوقت :من � ٨ص �إىل  ٤م
اجلهة املنظمة :م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
مؤتمر ومركز الأبحاث

�صغار منتجون
 26جمادى الأوىل الوقت :من ٥م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة بتوال لتنظيم املعار�ض املحلية
معرض والدولية
املكان :منتزه البجريي

املكان :م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث

�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

اجلنادرية 1439هـ
 26جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :وزارة احلر�س الوطني
مهرجان املكان :اجلنادرية

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

�أر�ض العجائب  ..وندرالند ..
 26جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :بنية لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
مهرجان املكان :ملعب جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

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

ريحانة للعطور
 26جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة� :شركة قيمة الذهبية
معرض املكان :برج رافال كمبن�سكي

ت�صميم وبناء املقرر الدرا�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س
 26جمادى الأوىل اجلدد
الوقت :من � ٩٫٣٠ص �إىل ٢م
دورة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :كلية الطب

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

التدري�س اجلامعي الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س
 26جمادى الأوىل اجلدد
التاريخ والوقت١٤٣٩/٥/٢٦ :هـ من ٤م �إىل ٨م
ورشة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى ٢٦

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

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

العدد  - 1295الأحد  25جمادى الأول 1439هـ املوافق  11فرباير 2018م

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

 2جمادى الآخر

مؤتمر

ملتقى الأوقاف الرابع
 28جمادى الأوىل الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :جلنة الأوقاف بغرفة الريا�ض
برنامج املكان :فندق االنرتكـونتننتـال ,الريا�ض

 2جمادى الآخر

ملتقى

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

 3جمادى الآخر

مؤتمر

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

 2جمادى الآخر

دورة

 2جمادى الآخر

ملتقى
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ال�سعودي الدويل لل�صيدلة
الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :اجلمعية ال�صيدلية ال�سعودية
املكان :فندق الفي�صلية ,الريا�ض
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
تكنولوجيا املياه
الوقت :من �٨ص �إىل ٥٫٣٠م
اجلهة املنظمة :بري�شا كون�سيلتنق املتحدة
املكان :فندق ماريوت ,الريا�ض

تقييم خمرجات التعلم لع�ضوات هيئة التدري�س
 12جمادى الآخر اجلدد
الوقت :من �٩ص �إىل ١٫٣م
دورة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٥

الوعي املايل وثقافة االدخار موظفات
الوقت :من �٨ص �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٦

التدري�س امل�صغر لع�ضوات هيئة التدري�س اجلدد
 19جمادى الآخر الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
ورشة
املكان :مهارات ٥

ال�سعودي ل�صناعة االجتماعات
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :جمموعة �إكزيكون الدولية
املكان :قاعة امللك في�صل للم�ؤمترات  -فندق الريا�ض
انرتكونتيننتال ,الريا�ض

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
عنوان الكتاب :مواد اخلاليا ال�شم�سية :تقنيات التطوير
العدد :الأول
امل�ؤلفGavin J. Conibeer; Arthur Willoughby :
املرتجم :نا�صر حممد عبدال�سالم عمر ،خليل عبدالرازق خليل
ال�سنة1438 :

�إ�سقاطات اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية وامل�ساحة

ت�شكل الطاقة الكهرو�ضوئية جزءاً مهماً من التوجه البحثي الدويل للحد من اعتماد العامل على
الوقود الأحفوري ،وهو التحدي البيئي الأكرث �أهمية .كما �أن زيادة الكفاءة ال�ضوئية ،مع العمل على
خف�ض تكاليف �إنتاج اخلاليا ال�شم�سية وت�صغري حجمها ،يعد �أمراً �أ�سا�سياً للو�صول �إىل نطاق الطاقة
بالترياوات .ويناق�ش كتاب «مواد اخلاليا ال�شم�سية :تقنيات التطوير» ،و�أحدث التطورات للح�صول على
�أق�صى قدر من الطاقة الكهربائية من ال�شم�س ب�أقل تكلفة مالية و�أقل �ضرراً بيئياً ،وقد تناول هذا الكتاب املو�ضوعات التالية :الظاهرة
الكهرو�ضوئية ،احلدود الفيزيائية الأ�سا�سية للتحويل الكهرو�ضوئي ،التو�صيف الفيزيائي للمواد الكهرو�ضوئية ،اخلاليا ال�شم�سية
ال�سليكونية البلورية ،اخلاليا ال�شم�سية ال�سليكونية الالبلورية والبلورية الدقيقة ،خاليا املجموعة الثالثة واخلام�سة ال�شم�سية ،اخلاليا
ال�شم�سية الكالكوجينيدية رقيقة الغ�شاء ،اخلاليا ال�شم�سية الع�ضوية املطبوعة ،اجليل الثالث من اخلاليا ال�شم�سية.

مفكرة الشهر

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

جمادى الأول
1439هـ
) فرباير (

2018 - 2017م

بعد نفاد ن�سخ الإ�صدار الأول من الكتاب «�أ�سطح الإ�سناد
و�إ�سقاطات اخلرائط لال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات
اجلغرافية وامل�ساحة» تبني حاجة املكتبة العربية ملثل هذه
املراجع التي يحتاج �إليها املنتمون ملجاالت �إن�شاء اخلرائط
ونظم املعلومات املرتبطة بالأماكن وامل�ساحة .ولذلك جاءت
ن�سخة الإ���ص��دار الثاين لهذا الكتاب مبزيد من ال�شرح
والتفا�صيل والأمثلة العملية واالفرتا�ضية وطرق احللول
لبع�ض امل�شاكل التي تواجه م�ستخدمي تلك النظم .ويعد
الإ�صدار الثاين �إ�ضافة ثرية للمكتبة العربية ،حيث اهتم
فيه بال�شرح املب�سط وربط النظريات امل�ستحدثة يف هذا املجال والأ�ساليب التقنية احلديثة؛
لتحديد املواقع على �سطح الأر�ض و�إن�شاء اخلرائط بالتطبيقات العملية وتقدمي حلول للم�شاكل
احلقلية.
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

حراك التخطيط والتطوير
�شهدت الأيام القليلة املا�ضية حراكاً كبرياً بوكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،كان �أبرز �صوره توقيع اجلامعة اتفاقية البدء يف تنفيذ م�شاريع
االعتماد الرباجمي لثمانية ع�شر برناجماً �أكادميياً مع املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي بهيئة تقومي التعليم؛ برعاية معايل مدير
اجلامعة .و�شهد مرا�سم التوقيع �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية ،و�أ�صحاب ال�سعادة عمداء الكليات ،ووكالء التطوير واجلودة،
ور�ؤ�ساء الأق�سام ،وم�شرفو الربامج الأكادميية املعنية� ،إ�ضافة �إىل �سعادة
وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات ،ونخبة من من�سوبات املدينة اجلامعية
للطالبات؛ ووفد كرمي من من�سوبي املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي.
وقع االتفاقية املدير التنفيذي للمركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي �سعادة الدكتور �أحمد اجلبيلي ،وهو الأمر الذي �سبقه رحلة
عمل د�ؤوبة بني كليات اجلامعة وعمادة التطوير واجلودة ووكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير� ،إ�ضافة ملتابعة معايل مدير اجلامعة وتعاون العديد
من اجلهات باجلامعة ،ويعقب ذلك ب�إذن اهلل حراك �أكرب ،حيث تعمل
هذه الربامج يف �إعداد متطلبات االعتماد الأكادميي يف ظل تعاون ودعم
مت�صل من كافة اجلهات املعنية .من جانب �آخر وحر�صاً من اجلامعة
ممثلة يف وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير؛ فقد �أمتت عمادة التطوير
واجل��ودة ا�ستكمال م�ؤ�شرات املرحلة اخلام�سة يف اخلطة امل�ستقبلية
للتعليم اجلامعي باململكة العربية ال�سعودية «�آف��اق» التي تعمل عليها
وزارة التعليم ،ومت ذلك بعد قيام الوكالة بدعوة جميع من�سوبي اجلامعة
للم�شاركة يف اال�ستبيانات ال�سنوية ،حيث ركزت هذه اال�ستبيانات على
قيا�س م�ستويات الر�ضا عن اخلدمات املقدمة ملن�سوبي اجلامعة ،مما
ي�ضمن دقة عمليات التقومي واالرتقاء امل�ستمر بجودة اخلدمات التي تقدم
ملن�سوبي اجلامعة ،كما مت ر�صد �إجنازات الربامج التنفيذية التي ت�شارك
اجلامعة يف تنفيذها بخطة «�آفاق» وعددها « »14برناجماً تنفيذياً.
وا�ستمراراً يف نهج وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير لدعم كافة
وح��دات اجلامعة �شاركت الوكالة م�ؤخراً يف فعاليات االجتماع الأول
لعمداء كليات العلوم باجلامعات ال�سعودية الذي نظمته بتميز كلية العلوم
باجلامعة ،وقدمت الوكالة م�شاركة بعنوان «االعتماد الأكادميي بجامعة
امللك �سعود  -الن�ش�أة والتطور» ،و�شهدت هذه امل�شاركة ح�ضوراً كبرياً من
�سعادة عمداء كليات العلوم باجلامعات ال�سعودية ولفيف من من�سوبي
كلية العلوم باجلامعة بقيادة �سعادة عميد الكلية ،كما �شهدت حواراً
ومناق�شات مهمة مع �ضيوف اجلامعة الكرام� ،أعربوا خاللها عن متيز
عمليات االعتماد الأكادميي بكلية العلوم ،وطلب اال�ستفادة من جتربة
الكلية ودعم وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير يف هذا املجال ،وهو ما
رحبت به الوكالة دعماً للجامعات ال�سعودية ومد ج�سور التوا�صل معها.
ومب�شيئة اهلل تعاىل تعقد وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة يف
عمادة التطوير واجلودة اخلمي�س املقبل 1439/5/29هـ ور�شة العمل
التن�شيطية لأع�ضاء جمل�س املقومني باجلامعة « ،»KSU-BOAوالتي
ت�ستهدف زيادة االرتقاء بكفاءة وقدرات املقومني باجلامعة ،والت�أكيد على
العمليات املهنية والأخالقية الرفيعة التي يتمتع بها مقومو اجلامعة،
�إ�ضافة ملتابعة عمليات التطوير التي متت م�ؤخراً يف معايري هيئة تقومي
التعليم ل�ضمان تقدمي دعم مميز للربامج الأكادميية باجلامعة وتي�سري
عمليات االعتماد الأكادميي لهذه الربامج.
�أ�شكر جميع اجلهات املتعاونة يف هذا احلراك ،و�أ�س�أل اهلل لنا ولهم
التوفيق وال�سداد.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

«حرة رهط» متحف جيولوجي مفتوح
تتمتع �أر�ض اجلزيرة العربية ب�شكل عام واململكة العربيةال�سعودية ب�شكل
خا�ص بتنوع ت�ضاري�سها ومكوناتها اجليولوجية واجلغرافية والطبيعية ،وتتعدد
مظاهر التنوع لت�شمل اله�ضاب واجلبال وال�سهول والوديان وال�صحاي .ومن
�أبرز املكونات اجليولوجية احلرات ،وهي �صخور بازلتية قامتة اللون تكونت
نتيجة اندفاع احلمم الربكانية من باطن الأر�ض �إىل ال�سطح ،ومنها «حرة
رهط» التي تقع جنوب املدينة املنورة وحتوي �أكرث من  700فوهة بركانية،
و�آخر ن�شاط بركاين �شهدته احلرة كان عام 1265م املوافق 645هـ .وقد
�صنفت حرة رهاط من قبل الهيئة العامة لل�سياحة وال�تراث ك�أول متنزه
جيولوجي مفتوح يف اململكة ،ومت ت�صنيفها �ضمن م�شروع «حماية املعامل
اجليولوجية» ،وت�سعى هيئة ال�سياحة بالتعاون مع هيئة امل�ساحة اجليولوجية،
لطرح احل َّرة �أمام اال�ستثمار بو�صفها �أول متنزه جيولوجي يف اململكة� ،ضمن
م�شروع �شمل �أكرث من  380موقعاً جيولوجياً .ومت اختيار موقع احلرة
لأ�سباب �سياحية وجمالية ،ولوجود ت�شكيالت �صخرية ذات طابع جمايل،
ومعامل جيولوجية ذات �إرث تاريخي� ،أب��رزه��ا ق��رب املتنزه من النطاق
العمراين للمدينة املنورة� ،إ�ضافة لت�شكيالت بركانية نادرة موجودة يف املوقع،
و�سهولة الو�صول �إليه عن طريق الرب .تعد «حرة رهط» من �أكرث املناطق
جذباً لل�سياح يف املنطقة ومن �أحدث املناطق املت�أخرة تاريخياً من حيث
الن�شاط الربكاين ،وت�ستحق املحافظة على طبيعتها املتميزة وا�ستثمارها
عرب توفري متحف علمي ملحتويات املنطقة وتقدميها ب�صيغة علمية وت�شجيع
تنظيم رحالت لها عرب منظمي الرحالت.
ماجد م�شوح احلو�شان  -كلية العلوم
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التجربة الهندية في نقل وتوطين التقنية
الهند موئل ال��دي��ان��ات واللغات
وال��ط��وائ��ف ،م��ا فتئت يف �أذه���ان
العامل وبخا�صة يف دولنا اخلليجية
على �أنها بالد الفقر والتخلف ،حيث
نرى انت�شار العمالة الهندية لدينا
متتهن وظ��ائ��ف متدنية ومت��ار���س
�أعماالً �شاقة وكل ذلك لقاء �أجور
زهيدة.
بيد �أن���ه م��ع ب��داي��ة الت�سعينات
امليالدية ب��د�أت الهند تخطو نحو
االزده��ار وبخا�صة يف جمال تقنية
امل��ع��ل��وم��ات و���ص��ن��اع��ة ال�برجم��ي��ات
احل��ا���س��وب��ي��ة ،ح��ي��ث جن��ح��ت فيه
ومتكنت معه يف ا�ستقطاب ال�شركات
العاملية يف جمال تقنية املعلومات
و�صنع الربجميات ،حيث �أ�ضحت
مدينة بنجلور يف و�سط الهند مركزًا
عامل ًيا ل�شركات تقنية املعلومات.
وت�����ش�ير ال���ب���ي���ان���ات م���ن واق���ع
�سجالت احتاد �شركات الربجميات
الهندية «تا�سكوم» �أن مبيعاتها من
قيمة الربجميات وخدماتها الفنية

خلق فر�ص وظيفية
قفزت من  6مليارات
واف�����ي�����ة وراق����ي����ة
دوالر ع����ام 2002
ملواطني الهند ،مما
�إىل م���ا ي��رب��و على
ي��دل على امل�ستوى
 100مليار دوالر يف
امل����ع����ريف ال��ت��ق��ن��ي
ن��ه��اي��ة ع���ام ،2015
الذي تقوده �صناعة
ونتيجة لنجاح الهند
املعلومات.
يف ت���وط�ي�ن ت��ق��ن��ي��ة
ه�������ذا ال���ن���ج���اح
امل��ع��ل��وم��ات ان��ت�����ش��ر
الباهر ملا يت�أتى من
خرباء التقنية الهنود
ف����راغ �إمن����ا ارت��ك��ز
يف �أ�����س����واق ال��ع��م��ل
ع��ل��ى ع����دة دع��ائ��م
ال��ع��امل��ي��ة يف جم��ال
أ .د .عبداهلل الشعالن من �أهمها الكثافة
تقنية املعلومات.
ال�سكانية الهائلة
وم���ن ن��ت��ائ��ج ه��ذا
يف ال���ه���ن���د وال���ت���ي
االك��ت�����س��اح التقني
�أعلنت �شركة �أوراك���ل قبل �سنتني تعترب ث��اين �أك�ب�ر دول���ة يف العامل
ت��ق��ري� ًب��ا ع��زم��ه��ا ع��ل��ى زي����ادة ع��دد م��ن حيث ع��دد ال�سكان ،وانت�شار
موظفيها يف الهند �إىل ال�ضعف �أي امل�ؤ�س�سات التعليمية املتخ�ص�صة يف
من ثالثة �آالف �إىل �ستة �آالف خالل �إع��داد امل�ؤهلني يف جم��االت تقنية
�سنة واح��دة فقط؛ حتى �أ�صبحت امل��ع��ل��وم��ات� ،أم���ا ال��دع��ام��ة الثانية
رئي�سا للدعم الفني فهي العامل اللغوي املتمثل يف كون
الهند مركزًا
ً
لهذه ال�شركة وغريها من ال�شركات اللغة الإجنليزية هي اللغة املهيمنة
ال��ع��امل��ي��ة ،مم��ا �أت���اح ل��ه��ذه التقنية يف ال��ه��ن��د ،وه��ي ب��ال��ت��ايل املهيمنة

على ق��ط��اع تقنية املعلومات مما
�ساعد على توجه ال�شركات الهندية
لالهتمام بجودة املنتج واحل�صول
على �شهادات اجلودة من منظمات
عاملية م��ع�ترف بها على م�ستوى
العامل .لذلك كله �أ�ضحت الهند دولة
رائ���دة يف تطوير حلول برجميات
متقدمة ،وقد تب ّدى ذلك يف العديد
م��ن امل��م��ار���س��ات ال��ن��اج��ح��ة ل��ه��ا يف
ميادين متعددة مثل �أ�ساليب التجارة
الإلكرتونية وقواعد البيانات بكل
�أمناطها و�أمن��اط املحا�سبة والن�شر
الإل���ك�ت�روين مم��ا ح��ف��ز ال�شركات
العاملية لالعتماد على مثل هذه
الطرائق وتبنيها وتطبيقها.
�إن م����ا �أح�����رزت�����ه ال���ه���ن���د يف
م�ضامري تقنية املعلومات و�صناعة
ال�برجم��ي��ات؛ يعترب ب��ك��ل املعايري
��اح���ا ب���اه��� ًرا مل ي�����أت مبح�ض
جن� ً
واع وعمل
ال�صدفة بل عن تخطيط ٍ
متقن وتنفيذ �سليم.
كلية الهند�سة

الشمس والرمال بعض كنوز المملكة
ال ريب �أن الطاقة الكهربائية هي
ع�صب احل��ي��اة الع�صرية ،فبدونها
ال يُتَ�صور العي�ش مبكان ،وامل�صدر
التقليدي للح�صول على الطاقة
الكهربائية هو الوقود احلفري مثل
النفط وال��ف��ح��م ،وي��ت��م ذل��ك بحرق
�أي منهما وحتويل الطاقة احلرارية
الناجتة �إىل طاقة كهربائية ،وكما هو
معروف ف�إن عملية احلرق تنبعث معها
بع�ض الغازات املُلوثة للبيئة ،مثل �أول
وثاين �أك�سيد الكربون ،ويو�صف الأول
ب�أنه م�صدر خطر على �صحة الإن�سان
واحليوان على الأر�ض.
وتعد الطاقة النووية من امل�صادر
الأخرى التى ميكن حتويلها �إىل طاقة
كهربائية ،ولهذه الطريقة �سلبياتها
التي قد ال تت�سع م�ساحة هذا املقال
للحديث عنها ،وبالإ�ضافة �إىل الآثار
ال�ضارة بالبيئة للم�صادر التقليدية
للطاقة ف�إنها يف �سبيلها للن�ضوب ،لذا
فقد اجتهت �أنظار العامل املتقدم -
منذ زمن -للبحث عن م�صادر بديلة
م��ت��ج��ددة و�آم��ن��ة للطاقة ،والطاقة
ال�شم�سية هي �إحدى هذه امل�صادر.
لن ترف�ض ال�شم�س �أن ت�شرق على
الأر���ض �إىل �أن ي�شاء اهلل ،وي�ستقبل

ال��و���س��ي��ل��ة امل��ب��ا���ش��رة
كوكب الأر�ض ما قيمته
ل���ل���ح�������ص���ول ع��ل��ى
 174مليون جيجاوات
الكهرباء من ال�شم�س،
من الإ�شعاع ال�شم�سى
وميكن �صناعة اخللية
ينعك�س  %30منها
ال�����ش��م�����س��ي��ة ب��ط��رق
ل��ل��ف�����ض��اء اخل��ارج��ي
عديدة وم��ن خامات
بفعل طبقات الغالف
خمتلفة ،وال�سيليكون
اجلوي ،وينفذ الباقي
�أح��د �أك�ثر اخلامات
ليتم امت�صا�صه يف
انت�شا ًرا على الأر�ض،
ال�سحب واملحيطات
وهو من �أهم العنا�صر
والياب�سة من الأر�ض.
امل�ستخدمة لت�صنيع
�إن كمية الطاقة
اخل�لاي��ا ال�شم�سية
ال�شم�سية التى ت�صل
د .محمد عباس
الأر�����ض ك��ب�يرة ج��داً
للتطبيقات الأر�ضية.
وكما حبا اهلل هذه
ل���درج���ة �أن كميتها
يف ع��ام واح��د ت�صل تقريباً ل�ضعف البالد مب�صادر الوقود احلفري متمث ً
ال
الطاقة التي ميكن �إنتاجها من جميع يف النفط ،فقد حباها � ً
أي�ضا مبقومات
امل�صادر غري املتجددة كالفحم والنفط ا�ستخدام ال�شم�س كم�صدر عظيم
والغاز الطبيعي مع اليورانيوم ،وذلك للطاقة املتجددة ،ف�إن �أر���ض اململكة
بح�سب �أحد مراكز الأبحاث بجامعة العربية ال�سعودية تعترب من املناطق
�ستانفورد .لهذه الأ�سباب كان وال يزال الغنية بالإ�شعاع ال�شم�سي املنا�سب
حتويل الطاقة ال�شم�سية �إىل طاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية ،عالوة على
كهربائية هد ًفا ا�سرتاتيج ًيا للعديد ذلك؛ ف�إن عن�صر ال�سليكون  -الالزم
من ال��دول «على �سبيل املثال� :أملانيا ل�صناعة اخل�لاي��ا ال�شم�سية  -يتم
و�إ�سبانيا» للح�صول على طاقة نظيفة ا�ستخراجه من الرمال التي ال يوجد
وهادئة ومن م�صدر غري قابل للنفاد� .أكرث منها يف بالدنا مما يجعل هذه
وتو�صف اخللية ال�شم�سية ب�أنها ال��ب�لاد م�ؤهلة وب�شدة لت�صبح من

الدول الرائدة يف جمال �إنتاج الطاقة
الكهربائية من الطاقة ال�شم�سية.
وك�أحد مظاهر حر�ص جامعة امللك
�سعود على امتالك املعرفة يف هذا
املجال ،ت�شارك اجلامعة يف م�سابقة
عاملية للأبنية املعتمدة على الطاقة
«Solar Decathlon Middle
 »Eastالتي تعقد للمرة الأوىل بدبي
عام 2018م ،حيث يتم تنظيمها عرب
�شراكة بني هيئة كهرباء ومياه دبي
مع وزارة الطاقة الأمريكية ،لت�صميم
منزل ع�صري م�ستدام يعتمد كل ًيا على
الطاقة ال�شم�سية ،بو�صفه م�صدراً
وحيداً للطاقة الالزمة لت�شغيل املنزل
ب�شكل مريح ،وكذلك توفري الطاقة
الالزمة لالنتقاالت ب�سيارة كهربائية.
و�سيتم مب�شيئة اهلل يف جمموعة
مقاالت متتالية ،احلديث عن اجلوانب
التنموية واالق��ت�����ص��ادي��ة ال�ستغالل
الطاقة ال�شم�سية بهدف امل�ساهمة -
ولو بالي�سري  -يف ن�شر الوعي بهذا
املجال املهم.
�أ�ستاذ م�شارك بق�سم الهند�سة
الكهربائية
ع�ضو مب�شروع املنزل ال�شم�سي
امل�ستدام

ت��ع��ت�بر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
�صرحاً �أك��ادمي��ي�اً متميزاً ،وخطت
خ��ط��وات ج��ب��ارة يف تنظيم وتوفري
اخل��دم��ات ال�صحية ع�بر املدينة
الطبية وال��ت��ي ت�ضم يف جنباتها
م�ست�شفيني جامعيني مميزين ،هما
م�ست�شفى امل��ل��ك خ��ال��د اجلامعي
العام وم�ست�شفى امللك عبدالعزيز
اجل��ام��ع��ي التخ�ص�صي .ل��ك��ن يف
املقابل تراجع اهتمام املدينة الطبية
يف احل��ر���ص على ت��ق��دمي الرعاية
ال�صحية العاجلة ملن�سوبيها بعدما
كانت تتميز يف ذلك ،وهناك معاناة
ك��ب�يرة ت��واج��ه من�سوبي اجلامعة
الباحثني عن رعاية �صحية لهم �أو
لذويهم ،نتيجة م�شكلة تنظيمية -
ح�سب اع��ت��ق��ادي  -تتطلب تدخل
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة لعالجها
و�إي���ج���اد ح��ل��ول ع��اج��ل��ة ل��ه��ا حتى
ي��ت��ف��رغ م��ن�����س��وب اجل��ام��ع��ة لأداء
واجباته الوظيفية بطم�أنينة وراحة
ب����ال .ول��ي�����س��م��ح يل م��ع��ايل مدير
اجلامعة ب ��أن يت�سع ���ص��دره لطرح
بع�ض �صور املعاناة التي يواجهها
من�سوبو اجلامعة عند مراجعتهم
للم�ست�شفيات اجلامعية.
 -املعاناة الأوىل :موظف باملرتبة

بالعيادة الأولية يف اليوم التايل �إذا
كان العمر �أكرب من  14عاماً ،وبعد
�شهور �إذا كان �أقل من ذلك ،وبعدها
يتم حتويل املري�ض لعيادة العيون
مب�ست�شفى امللك خالد بعد �أ�شهر
ع��دي��دة وم��دي��دة ،وب��ع��ده��ا ق��د يتم
حتويله مل�ست�شفى امللك عبدالعزيز
اجلامعي لي�سجل موعد بالعيادات
الأول��ي��ة للأ�سف.وامل�صيبة �أن��ه لن
يجد موعداً �إال بعد �أ�شهر عديدة
ومديدة ،لكن املفرح املبكي �أنه �سيتم
حتويله ال�ست�شاري متخ�ص�ص يف
العيون بعدها كذلك ب�أ�شهر ،ليتفاج�أ
�أن الدكتور اال�ست�شاري يقول له:
«ملاذا مل تراجعنا مبكراً لنتمكن من
عالجك قبل �أن تتلف عينك» نا�سياً
�أن املوظف الغلبان «طلعت عينه» لكي
ي�صل له ويتفاج�أ بخري «تلفان عينه»!
 املعاناة الثالثة� :إذا �أراد من�سوباجلامعة مراجعة عيادة املن�سوبني
فعليه م��راج��ع��ة ال��ع��ي��ادة ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف �صباحاً لكي يتم
ت�سجيل موعد له بالعيادات الأولية
يف ال��ي��وم ال���ت���ايل ،ف��ل��م��اذا ال يتم
ت�سجيل موعد له يف اليوم التايل
�أو الذي يليه �أو خالل �أ�سبوع بدالً
من �إجباره على احل�ضور مبكراً �أو

�إر�سال مناديب له لت�سجيل موعد،
و�إذا كان املوعد لطفل فللأ�سف لن
يجد موعداً قبل �أ�شهر ،فهل فلذات
�أكبادنا �آخر اهتماماتنا!
 امل��ع��ان��اة ال��راب��ع��ة� :إذا رغ��بمن�سوب اجلامعة مبوعد يف عيادة
الأ���س��ن��ان فيتم توجيهه مبراجعة
م�ست�شفى الأ���س��ن��ان اجل��دي��د ،ف��إن
كنت ع�ضو هيئة تدري�س �أو على
املرتبة الثانية ع�شرة �أو �أخ�صائياً
بامل�ستوى ال�سابع فال خوف عليك،
�أم��ا �إذا كنت غري ذل��ك فعليك �أن
ت��ع��اين الأم���ري���ن وتق�ضي ���ش��ه��وراً
ع��دي��دة وم��دي��دة لكي ت�ستطيع �أن
جت��د طالباً جريئاً ي�ستطيع خلع
�ضر�سك �أو �إزالة ع�صبه ،وعليك �أن
تتنظر �سنة لكي ت�ستطيع �أن حت�شو
وتلب�س ���س��ن��ك ،وال�����س��ب��ب ك��ال��ع��ادة
ك�ثرة امل��راج��ع�ين ،وع��ن��دم��ا تتجول
يف العيادة جتد �أن �أك�ثر الكرا�سي
املخ�ص�صة خلدمة املر�ضى خاوية
على عرو�شها.
 املعاناة اخلام�سة� :أن ال يجدمن�سوب اجلامعة �أذناً �صاغية!
حمدان بن حممد الغامدي
عمادة �ش�ؤون الطالب
�إدارة التغذية

صور من معاناة منسوبي الجامعة مع الخدمات الصحية
الثانية ع�شرة وي��ح��ق ل��ه مراجعة
عيادة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ولكن
بعد �أن انتقل م��ن �سلم املوظفني
العام �إىل �سلم الالئحة ال�صحية
مت �إل��غ��اء ه��ذا احل��ق ل��ه ،وال�سبب
تذمر بع�ض من�سوبي الكادر الطبي
و�أع�ضاء هيئة التدري�س من كرثة
وجود مراجعني بعيادة �أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س ،وك��أن��ه��م يتحدثون عن
خملوق غريب ولي�س �إن�ساناً وزمي ً
ال
وي��ت��ج��اوزن��ه��م ب�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة يف
ال�سلك الوظيفي!
 املعاناة الثانية :عند مراجعةم�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي
من �أج��ل ت�سجيل موعد بالعيادات
الأولية ،يفاج�أ املن�سوب ب�أنه ال ميكن
تقدمي اخلدمة له �إذا مل يكن �أحد
من�سوبي م�ست�شفى امللك عبدالعزيز
اجل���ام���ع���ي� ،إال ب��ت��ح��وي��ل م�سبق
و�إج��راءات طويلة ،وذلك بتوجيه من
معاليكم كما يقول موظفو ا�ستقبال
املواعيد ،فبدالً من اخت�صار الوقت
وحجز موعد بق�سم العيون مب�ست�شفى
امللك عبدالعزيز اجلامعي ،علينا
مراجعة ع��ي��ادة من�سوبي اجلامعة
مب�ست�شفى امللك خالد ال�ساعة 7.30
�صباحاً ليتم ت�سجيل موعد للك�شف
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أهم التسهيالت األكاديمية لذوي اإلعاقة في التعليم العالي
يختلف التعليم العايل الذي يطلق
عليه � ً
أي�ضا ما بعد التعليم الثانوي،
يرا ع��ن التعليم ال��ث��ان��وي ،حيث
ك��ث� ً
تتطلب م�ؤ�س�سات التعليم العايل
من الطالب ذي الإعاقة �أن يُعرف
بنف�سه م��ن �أج���ل احل�����ص��ول على
الت�سهيالت الأك��ادمي��ي��ة املالئمة،
والتي يجب �أال تكون على ح�ساب
املعايري الأكادميية� ،أو تقدمي فر�ص
غ�ير ع��ادل��ة �أو م��ن��ح ال��ط��ال��ب ذي
الإعاقة امتيازاً �أف�ضل من الطالب
الآخرين.
وت��������ه��������دف ال����ت���������س����ه����ي��ل�ات
«Academic
الأك�����ادمي�����ي�����ة
 »accommodationsللطالب
ذوي الإع����اق����ات يف م ��ؤ���س�����س��ات
التعليم ال��ع��ايل �إىل �إت��اح��ة فر�ص
التعلم املتكافئة وت��ق��دمي��ه��ا على
قدم امل�ساواة �ش�أنهم ك�ش�أن الطالب
الآخرين الذين لي�س لديهم �إعاقة.
ولإلقاء ال�ضوء على الت�سهيالت
الأك��ادمي��ي��ة امل��و���ص��ى ب��ه��ا والأك�ث�ر
�شيوعا وا�ستخدا ًما يف م�ؤ�س�سات
ً
التعليم ال��ع��ايل ،ت�أتي ه��ذه املقالة
التي مت االعتماد يف كتابتها على
ور�شة العمل املقدمة من ال�سيدة
دوكمان ،مديرة مكتب الوالية للتعليم
التقني ،بجامعة هاواي ،وذلك على
النحو الآتي:
�أوال :متديد وقت االختبار :قد
يتطلب ال��ط�لاب ذوي الإع��اق��ات
وقتاً �إ�ضافياً لأداء االختبارات �أو
القيام مبهمة �أثناء املحا�ضرة� ،إال
�إذا كانت ال�سرعة متطل ًبا �أ�سا�س ًيا
للمهارة املقا�سة ،ويعد تقدمي وقت
�إ����ض���ايف ل���ذوي الإع���اق���ة منطقياً
جل��م��ي��ع االخ���ت���ب���ارات يف ال��ق��اع��ة
وامل��ع��م��ل ،وي��ت��ف��اوت ح��ج��م ال��وق��ت
الإ����ض���ايف امل��ط��ل��وب يف االخ��ت��ب��ار،
ولكن ب�شكل عام ،يرتاوح بني ن�صف
�إىل �ضعف الوقت ،ويتوقع �أن يقوم
�أ�ستاذ املقرر مب�س�ؤلية تقدمي الوقت
الإ���ض��ايف والتنظيمات ال�ضرورية،
ويف احل���االت التي الميكن عملها
يف الق�سم الأك��ادمي��ي ،يقدم مكتب

�أو الإعاقة ال�سمعية
خ���دم���ات الإع���اق���ة
�أو الب�صرية ملكان
مكان اختبار بديل
جلو�س مف�ضل ،مثل
م��ع �إ���ش��ع��ار �أ���س��ت��اذ
اجللو�س بالقرب من
املقرر بذلك.
م��ق��دم��ة ال��ق��اع��ة �أو
ث����ان����ي����اً :م���ك���ان
بالقرب م��ن و�سيلة
االخ��ت��ب��ار ال��ب��دي��ل:
للم�ساعدة الب�صرية،
ال��������ط����ل���اب ذوو
ور�ؤية غري حمجوبة
الت�شتت ال��زائ��د �أو
ل���ل���م���ح���ا����ض���ر �أو
القلق ق��د يتطلبون
مكان اختبار خالياً
ملرتجم لغة الإ�شارة،
واجل��ل��و���س ق��رب �أو
تقريباً من امل�شتتات
ال�سمعية والب�صرية ،أ .د .زيد بن محمد البتال بعيدًا من ال�شبابيك
والأبواب.
وب�����ش��ك��ل ع����ام �أي
خام�ساً :ت�سجيل
م��ك��ان ف���ارغ وه��ادئ
«خارج القاعة» مع وجود �أثاث يعد امل��ح��ا���ض��رات :ق��د يحتاج الطالب
منا�سباً ،وتقع على عاتق �أ�ستاذ ذوو الإعاقة الب�صرية �أو ال�سمعية �أو
املقرر م�س�ؤولية حتديد املكان املالئم �صعوبات التعلم ،لت�سجيل املحا�ضرة
يف الق�سم الأكادميي �أو املبنى الذي واملناق�شات يف القاعة للح�صول
تعقد فيه املحا�ضرة وعمل ترتيبات على املعلومات ب�شكل كامل ،ومن
احلماية ال�ضرورية ،ويف احل��االت حقهم �إح�����ض��ار �أدوات الت�سجيل
التي ال يكون فيها امل��ك��ان املالئم اخلا�صة بهم ،ولكن ق��د ين�سقون
موجودًا �أو ال ميكن عمل ترتيبات مع �أ�ستاذ املقرر حول �أف�ضل مكان
احلماية يف الق�سم الأكادميي ،ف�إن مم��ك��ن جل��ه��از الت�سجيل ،وي��ق��دم
مكتب خدمات الإعاقة قد ي�ستخدم مكتب خدمات الإع��اق��ة �إر���ش��ادات
كمكان بديل لالختبار مع الإ�شعار و�إج����اب����ات ع��ل��ى الأ���س��ئ��ل��ة ح��ول
ت�سهيالت الت�سجيل.
املبكر لكل من الطالب والأ�ستاذ.
�ساد�ساً :اعتبارات الغياب :قد
ث��ال��ث�اً :ت��وف�ير ك��ات��ب �أو م�سجل
م�لاح��ظ��ات :ق��د ي��ح��ت��اج ال��ط�لاب ت�ؤثر الإعاقة اجل�سمية وال�صحية
ذوو الإعاقة النمائية �أو ال�سمعية واال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية
�أو الق�صور احل��رك��ي �أو �صعوبات �أو �أي ق�صور �آخر يف قدرات الطالب
التعلم ،مل�ساعدة يف كتابة املحا�ضرة على احل�ضور ب�شكل مت�سق ،وقد
�أو املحتوى ،وال �شك �أن توفري كاتب يتطلب ذل��ك م��رون��ة يف احل�ضور
املالحظات �أو ال�سماح بالت�سجيل امل��ط��ل��وب ،وامل��رون��ة ال تعني عدم
ال�صوتي �أث��ن��اء امل��ح��ا���ض��رة يعطي تطبيق �سيا�سات احل�ضور باجلامعة،
و���ص��والً ملعلومات امل��ق��رر التي قد ولكنها تتطلب من الأ�ستاذ مراعاة
ال تكون كذلك للطالب ب��دون هذه و�ضعية الطالب من ذوي الإعاقة
ال��ت�����س��ه��ي�لات ،وي��ف�����ض��ل ت�شجيع وات���خ���اذ ق���رار منطقي ملتطلبات
الطالب على �إدارة هذه الت�سهيالت احل�ضور ،ويف بع�ض املحا�ضرات قد
ب�أنف�سهم ،ولكن لأ���س��ب��اب عديدة ال يكون احل�ضور �أ�سا�س ًيا ،وميكن �أن
ميكن �أن تكون اجلامعة م�س�ؤولة عن يكون بع�ض الت�ساهل مقبوالً.
�سابعاً :الو�صول ملواد البوربوينت
م�ساعدة الطالب يف اختيار متطوع
لأخذ املالحظات �أو جعل معلومات �أو امل��ح��ا���ض��رات الأخ�����رى :ق��د ال
ي�ستطيع ال��ط�لاب ذوو �صعوبات
املحا�ضرة جاهزة.
راب���ع���اً :اجل��ل��و���س امل��ف�����ض��ل :قد التعلم �أو االنتباه �أو ال��ذاك��رة من
يحتاج الطالب ذوو ق�صور االنتباه الو�صول جلميع املعلومات ال�ضرورية

�أثناء املحا�ضرة �أو مراجعة امل��واد
املطلوبة املتكررة ،وقد يطلبون مواد
حما�ضرة املقرر جاهزة للمراجعة،
ورغ���م �أن ذل��ك لي�س مطلوباً من
�أ�ستاذ املقرر ،ف�إنه من املنطقي توزيع
ن�سخ مطبوعة للطالب �أو و�ضعها
يف املكتبة �أو �إر�سالها للطالب ذي
الإعاقة بالربيد الإلكرتوين.
ثامناً :-الإذن مبغادرة القاعة �أو
التحرك فيها :جلو�س الطالب ذوي
الإعاقة �أو بقا�ؤهم يف مكان واحد
ط��وال مدة املحا�ضرة قد يزيد من
�أعرا�ض الإعاقة لديهم ،وقد يكون
بع�ضهم مرتبطاً مب��وع��د حل�ضور
املعاجلات الطبية ،وم��ن املنا�سب
ال�سماح له�ؤالء الطالب و�إعطائهم
الإذن ل��ل��م��غ��ادرة �أو ال��ت��ح��رك يف
امل���ك���ان �أو ح��ول��ه ل��ب��ع�����ض ال��وق��ت
لتخفيف امل�شكلة وزي���ادة قدرتهم
على الرتكيز ،وي�شجع الطالب على
مناق�شة ترتيبات اجللو�س و�أوق��ات
التوقف مع �أ�ستاذ املقرر ،وبالتايل
احل��د من الت�شوي�ش على الطالب
الآخرين.
خ���ت���ام���اً ،ت��ت��م��ث��ل ال��ت�����س��ه��ي�لات
الأكادميية يف م�ساعدة الطالب ذوي
الإعاقات على التعلم ومن ثم �إظهار
م��ا تعلموه دومن���ا وج���ود حتديات
تعرت�ض �سبيلهم ،وق��د يكون ذلك
بتغيري طريقة العر�ض �أو التقدمي �أو
�شكل اال�ستجابة �أو الأو�ضاع البيئية
�أو طول املدة الالزمة لأداء االختبار
ٍ
مهمة ما ،علماً ب�أنه حتى
�أو �إجناز
بوجود الت�سهيالت الأكادميية يتوقع
�أن يتعلم الطالب ذوو الإعاقات ذات
املحتوى ال��ذي يتعلمه �أقرانهم من
الطالب العاديني ،وال يت�ضمن هذا
التغيري تعديل طريقة الت�صحيح
�أو الغر�ض من املهمة �أو الإخ�لال
ب��امل��ع��اي�ير الأك��ادمي��ي��ة ،ومي��ك��ن �أن
ت�ستخدم ال��ع��دي��د م��ن الرتتيبات
�آن��ف��ة ال��ذك��ر ب�صفة منتظمة �أثناء
املحا�ضرة.
كلية الرتبية

البل ّية عط ّية ،واملحنة منحة ،وكل
الوقائع جوائز ،فال ي�صيبك قلق من
مر�ض �أو موت ابن �أو خ�سارة مالية،
ف�إن الباري قد ق�دّر ،والق�ضاء قد
ح � ّل ،واخل�يرة هلل ،والأج��ر ح�صل،
والذنب ُكفر.
هنيئ�أ لأه���ل امل�صائب �صربهم
ور�ضاهم ،لن تهد�أ �أع�صابك وت�سكن

ب�لاب��ل نف�سك وت��ذه��ب و���س��او���س
����ص���درك ،ح��ت��ى ت����ؤم���ن بالق�ضاء
والقدر ،فال تذهب نف�سك ح�سرات،
وال تظن �أن��ه ك��ان بو�سعك �إيقاف
اجلدار �أن ينهار� ،أو حب�س املاء �أن
ين�سكب� ،أو منع الريح �أن تهب� ،أو
ح��ف��ظ ال��زج��اج �أن ينك�سر ،لي�س
ب�صحيح رغ � ًم��ا ع��ن��ك ،ب��ل �سوف

ارض بالقدر وال تتذمر
�إذا وق��ع ال��ق��در ف�لا ي�سعنا �إال
القبول والر�ضا والت�سليم ،فقد ّ
جف
القلم ورفعت ال�صحف وق�ضي الأمر
وكتبت املقادير ،ولتعلم �أخي العزيز
�أن م��ا �أ���ص��اب��ك مل يكن ليخطئك

وما �أخط�أك مل يكن لي�صيبك ،ولن
ينفعك اجل��زع �أو الت�سخط ال يف
الدنيا وال يف الآخرة.
�إن هذه العقيدة �إذا ر�سخت يف
نف�سك وق � ّرت يف �ضمريك �صارت

بقعة ضوء
بقعة ضوء
أ .د .يوسف بن عجمي العتيبي

دعم القطاع الخاص ألنشطة الجامعة
�أثناء كل عام درا�سي تُقيم اجلامعة وكلياتها وعماداتها وم�ست�شفياتها
اجلامعية بع�ض الأن�شطة ال�سنوية �أو الف�صلية التي تقع خارج نطاق
املقررات والقاعات الدرا�سية ،واملوجهة ملرحلة �أو لكل مراحل الدرا�سة
الثالث البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه.
من �أمثلة ذلك اللقاءات ال�سنوية بني كبار م�س�ؤويل اجلامعة والكليات
والطلبة والطالبات ،واالحتفاالت ببداية العام الدرا�سي وبنهايته،
�إ�ضافة للم�سابقات البحثية والعلمية والريا�ضية ،والقائمة طويلة.
مثل ه��ذه الأن�شطة حتتاج بع�ض الدعم امل��ادي واملعنوي ،وكذلك
امل�شاركة الفعالة بني امل�س�ؤول والفئة امل�ستهدفة من هذا الن�شاط،
وال �شك �أن الدعم امل��ادي الأ�سا�س ي�أتي من اجلامعة ،ولكن ال ينفي
ذلك �أن م�شاركة القطاع اخلا�ص ممث ً
ال يف ال�شركات الوطنية الكربى
وامل�ؤ�س�سات والبنوك مهم ،وله فوائد وعوائد جمة على كل الأطراف.
هناك مثال متميز يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات ،وه��و دعم
�شركة الإلكرتونيات املتقدمة للم�سابقة ال�سنوية مل�شاريع تخرج طلبة
البكالوريو�س للأق�سام الأكادميية يف الكلية� ،إ�ضافة لق�سم الهند�سة
الكهربائية يف كلية الهند�سة ،هذه امل�سابقة ال�سنوية انطلقت قبل ما
يقرب من عقدين من الزمن وما زالت ت�ؤتي ثمارها ال�سنوية يف ت�شجيع
التميز الأك��ادمي��ي والبحثي للطلبة عند تخرجهم يف نهاية مرحلة
البكالوريو�س�.أعتقد �أن دعم ورعاية القطاع اخلا�ص لأن�شطة اجلامعة
له منافع كثرية �سواء للجامعة ومن�سوبيها �أو للجهة الداعمة ،من ذلك
تع ُرف من�سوبي اجلامعة على مكونات القطاع اخلا�ص يف وطننا الكبري،
وت�سويق ودعاية لتلك ال�شركة �أو اجلهة يف جمتمع اجلامعة .كما �أن هذا
الدعم رمبا �أ�صبح باباً لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة اخلا�صة للتعرف على املتميز
من الطلبة والطالبات اخلريجني وا�ستقطابهم للتوظيف بعد التخرج.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إنه عندما تدعم �شركة �أو م�ؤ�س�سة وطنية مرموقة
�أن�شطة جامعة وطنية مرموقة ،ف�إن هذا مبثابة اعرتاف وثقة متبادلني
من جانب للجانب الأخ��ر و�شهادة متيز لكل واح��د منهما ب�أنه ي�ؤدي
ر�سالته بطريقة نظامية وتناف�سية نقية.
عندما ن�شارك يف م�ؤمترات دولية يف دول �أجنبية ف�إننا نتعرف على
�شركات وم�ؤ�س�سات البلد امل�ضيف وما حوله من البلدان عن طريق
رعاية مثل هذه ال�شركات لأن�شطة ذلك امل�ؤمتر� ،سواء عن طريق هدايا
رمزية �أو رحالت يف املدينة �أو جوائز.
يف اخلتام �أرى �أن تقوم اجلامعة بتنظيم وطلب وت�شجيع دعم القطاع
اخلا�ص لأن�شطتها يف كامل الكليات والعمادات ،وكذلك تقدير من
ي�ستجيب لهذا والإ�شادة به يف قنوات اجلامعة الإعالمية ومنها هذه
ال�صحيفة املتميزة.
كلية علوم احلا�سب واملعلومات
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
yaalotaibi@ksu.edu.sa
يقع املقدور ،وينفذ الق�ضاء ،ويحل
املكتوب.
ا�ست�سلم للقدر قبل �أن يغلبك
جي�ش ال�سخط والتذمر والعويل،
اع�ترف بالق�ضاء قبل �أن يدهمك
�سيل الندم ،وليهد�أ بالك �إذا فعلت
الأ�سباب وبذلت احليل ثم وقع ما
كنت حت���ذر ،ف��ه��ذا ه��و ال���ذي كان

ينبغي �أن يقع.
�إن بعد اجلوع �شبع ،وبعد الظم�أ
ري ،وبعد ال�سهر نوم ،وبعد املر�ض
عافية� ،سوف ي�صل الغائب ،ويهتدي
ال�ضال ،ويفك العاين ،ب�إذن الباري
جل يف عاله.
عبداهلل �سعود ال�سياري
كلية العلوم  -ق�سم اجليولوجيا
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النادي الثقايف واالجتماعي بكلية الآداب

فعاليات تواكب رؤية  2030وشراكات متنوعة لخدمة الطالب
ناد ثقافي واجتماعي وبلغ
آل حسين :في كل كلية ٍ
عددها  22ناديًا في الجامعة حتى اآلن

�أح �م��د ح�م��د �آل ح���س�ين ،تخ�ص�ص �أدب �إجن �ل �ي��زي،
ورئ �ي ����س ال �ن��ادي ال �ث �ق��ايف واالج �ت �م��اع��ي بكلية الآداب،
�أو�ضح يف هذا اللقاء �أن النادي يركز على تنظيم �أن�شطة
ثقافية واجتماعية و�إقامة فعاليات تخدم �أكرب �شريحة
م��ن ال�ط�لاب على م�ستوى الكلية واجل��ام�ع��ة مبختلف
ال�ت�خ���ص���ص��ات ،و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ال �ن ��ادي ي���س�ع��ى لإق��ام��ة
فعاليات ت��واك��ب ر�ؤي ��ة اململكة  2030ويتطلع لإق��ام��ة
�شراكات ت�صب يف م�صلحة الطالب وتعود عليه بالفائدة
والنفع..
 يف البداية حدثنا عن �أعمال النادي؟يركز النادي على تنظيم �أن�شطة ثقافية واجتماعية
و�إقامة فعاليات تخدم �أكرب �شريحة من الطالب على
م�ستوى الكلية واجلامعة مبختلف التخ�ص�صات.
 ما �أبرز الفعاليات التي ينظمها النادي؟ا�ستقبال الطالب يف بداية كل ف�صل ،حيث نعرف
الطالب على الأق�سام الأكادميية والقاعات الدرا�سية،
والأندية الطالبية ،حيث لدينا خم�سة �أندية تخ�ص�صية
«�إعالم ،تاريخ ،درا�سات اجتماعية ،علم املعلومات ،ومت
م�ؤخراً ا�ستحداث نادي اللغة الإجنليزية».
 وهل يوجد تن�سيق بني هذه الأندية؟ال �شك �أن هناك الكثري من التن�سيق بيننا ،وت�شمل
الفعاليات التوعوية ال��ت��ي ننظمها تعريف الطالب
بالأندية الأخرى ،حيث يعترب ذلك هدفاً من �أهدافنا.
 كم عدد الأع�ضاء؟عدد الأع�ضاء حال ًيا يبلغ �أكرث من  170طالباً.

 وماذا عن الطالبات؟ال يوجد لنا عالقة �أو توا�صل معهن.
 كيف ت�صف لنا تواجدكم وم�شاركتكم يف املنا�سباتوالأيام املحلية والعاملية؟
نحن نتواجد غالياً يف املنا�سبات والأي���ام املحلية
والعاملية ،فتواجدنا �أي��ام التربع ب��ال��دم ،ونتعاون مع
م�ست�شفيات حكومية مثل م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي،
وم�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ،وم�ست�شفى قوى
الأمن ،وقريباً تعاون مع م�ست�شفى احلر�س الوطني ،كما
كان لنا دور يف حملة فريو�س كورنا ،ولنا �أن�شطة �أخرى
تتعلق بال�صحة والريا�ضة.
 ما �أبرز امل�شاكل والعقبات التي تواجهكم؟ال يوجد م�شاكل �أو عقبات �أو �صعوبات وهلل احلمد،
وكل الأمور مي�سرة من عمادة كلية الآداب وعمادة �ش�ؤون
الطالب ،حيث نحن نتبع عمادة �ش�ؤون الطالب علماً
ب�أنه يف كل كلية يوجد ٍ
ناد ثقايف وعددها و�صل �إىل ما
يقارب  22نادياً ثقافياً واجتماعياً يف اجلامعة.
 هل لكم تعاون مع قطاعات �أخرى؟كان لنا تعاون مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني،
حيث متت يف البداية زيارة تعريفية لالطالع على �أن�شطة
املركز ،ومت االتفاق على تعاون فيما بيننا ي�شمل �إقامة
حملة بعنوان تعزيز القيم الوطنية «ال�شعار ودالالته».
 ما خططكم امل�ستقبلية؟نهدف لإقامة فعاليات تواكب ر�ؤي��ة اململكة 2030
ونتطلع لإقامة �شراكات ت�صب يف م�صلحة الطالب تعود
عليه بالنفع والفائدة واخلربة.

مركز التدريب وخدمة املجتمع

دورات متميزة وخدمات استشارية لقطاعات الدولة والمجتمع
يسعى المركز لتهيئة خريجي الثانوية لسوق
العمل من خالل مجموعة دبلومات تخصصية

تقرير :جواهر القحطاين
�أن���ش��ئ م��رك��ز ال�ت��دري��ب وخ��دم��ة املجتمع ال ��ذي ك��ان
يف ال���س��اب��ق ي�ع��رف مب��رك��ز خ��دم��ة املجتمع وال�ت��دري��ب
�رح��ا رائ � ً�دا
امل�ستمر ع��ام 1426هـ ,و�أ� �ص �ب��ح ال �ي��وم ��ص� ً
للتنمية الب�شرية حمليًا و�إقليميًا ً
وفقا ملعايري اجلودة.
وحدتان
يتكون املركز من وحدتني؛ الأوىل وح��دة التدريب
والثانية وحدة خدمة املجتمع ،اللتني ت�سعيان لتقدمي
جمموعة متنوعة من الربامج التدريبية املتميزة يف
املجال الإداري واملايل واملهني ،واملعدة بدرجة عالية من
اجلودة يف �ضوء احتياجات �سوق العمل لرفع م�ستوى
�أداء الأف��راد ,وتقدمي تدريب وا�ست�شارات متميزة يف
التنمية الب�شرية مما ي�سهم يف خدمة وتنمية املجتمع.
متيز وا�ستدامة
تت�ضمن ر�ؤي��ة املركز توفري بيئة تدريبية متميزة،
وحتقيق و���ض��ع م��ايل م�ستقر وم�����س��ت��دام ،والإب����داع
واالبتكار يف الربامج التدريبية� ،إَ�ضافة لإتاحة فر�صة
التدريب والتطوير واال�ست�شارات جلميع فئات املجتمع،
وال�سعي لتقدمي برامج متميزة يف خدمة املجتمع.
�إعداد متدربني
ي�سعى املركز �إىل ن�شر ثقافة التدريب بني �أف��راد
املجتمع ,و�إعداد متدربني من خريجي الثانوية العامة
وخريجي اجلامعات لتهيئتهم ل�سوق العمل ,وتقدمي
جمموعة م��ن ال��دب��ل��وم��ات ال�ترب��وي��ة والتخ�ص�صية,
وت�صميم ال�برام��ج التدريبية وت��ق��دمي اال�ست�شارات
واخلدمات النوعية ملختلف قطاعات املجتمع احلكومية
واخلا�صة.
التجهيزات وامللحقات
ي�ضم املركز جمموعة من القاعات التدريبية الذكية
املجهزة بربوجكرت وم��ودي��وم ,كما تتوفر فيها خدمة

الإنرتنت ,بالإ�ضافة �إىل معامل للحا�سب الآيل يحتوي
كل منها على �أجهزة حا�سب �آيل وبروجكتور و�سبورة
ذكية ،وتتوفر فيها كذلك خدمة الإنرتنت ،كما يوجد
يف املركز معامل للغة الإجنليزية.
برامج تخ�ص�صية
يقدم املركز عدداً من الربامج التخ�ص�صية الق�صرية
مثل الأر�شفة الإلكرتونية وحفظ امل�ستندات وقواعد
البيانات وتطبيقاتها يف �إدارة املكاتب والت�صميم
اجلرافيكي وبرنامج معاجلة الن�صو�ص وخادم ال�شبكة
وملحقاتها.
كما ي�سعى املركز لتهيئة خريجي الثانوية ل�سوق
العمل من خالل تقدمي دبلوم تقنية الربجمة وقواعد

يستفيد من برامج المركز أفراد المجتمع ومختلف
أجهزة قطاعات الدولة والقوات المسلحة

البيانات ,ودبلوم تطبيقات احلا�سب الآيل املكتبية,
ودبلوم �شبكات �سي�سكو ودبلوم اللغة الإجنليزية العامة.
دورات تدريبية للرجال
كما ي��ق��دم امل��رك��ز جمموعة ك��ب�يرة م��ن ال���دورات
التدريبية للرجال منها دور ال��ق��ي��ادات الإداري����ة يف
التغيري ,الإدارة املتقدمة واالمتياز الإداري� ,ضغوط
العمل و�أثرها على الأداء ,فن التحفيز الإداري ,فن
التخطيط الإداري وحتقيق الأه��داف� ,إدارة اخلالف
«ال�صراع» ,التفكري اال�سرتاتيجي� ,إدارة ر�أ���س املال
الب�شري ,مهارات حل امل�شكالت واتخاذ القرارات,
فن التحفيز الذاتي� ,إدارة الفعاليات ,تقدير الذات
والثقة بالنف�س ,ال�صدق والنزاهة ,بناء فرق العمل ,فن

الإتيكيت والربوتوكول ,تنمية املهارات ال�شخ�صية.
دورات تدريبية للن�ساء
وت�ضم برامج الن�ساء عدة جماالت منها� :إدارة املوارد
الب�شرية احلديثة ,اللغة الإجنليزية م�ستوى مبتدئ
ومتو�سط ,الإ�شراف الإداري ,تدريب املدربني ,دبلوم
احلا�سب الآيل التطبيقي ,دبلوم احلا�سب الآيل لتقنية
املعلومات.
امل�ستفيدون
ي�ستفيد م��ن ه��ذه ال�برام��ج قطاعات خمتلفة من
املجتمع ت�ضم� :أف��راد املجتمع ,الأمن العام ,التدريب
الأمني ب��وزارة الداخلية ,اجل��وازات ,احلر�س امللكي,
احلر�س الوطني ,اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة,
الدفاع امل��دين ,القوات البحرية ,القوات اخلا�صة,
القوات امل�سلحة ,حر�س احلدود ,قوات �أمن املن�ش�آت,
مكافحة امل��خ��درات ,الهيئة امللكية للجبيل وينبع,
التنظيم الوطني للتدريب امل�شرتك ,اخلدمات الطبية
بوزارة الداخلية ,كلية امللك فهد الأمنية ,وطريان الأمن
بوزارة الداخلية.
ا�ست�شارات وتعاون خارجي
ي ��ؤدي مركز التدريب وخدمة املجتمع ر�سالته من
خ�لال جمموعة متميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
الذين مت اال�ستعانة بهم مبا لديهم من خربات يف تقدمي
خ��دم��ات ا�ست�شارية جلهات وطـنية حملية وعربية
متعددة ،نذكر منها :التنظيم الوطني امل�شرتك� ,شهادة
كامربدج الدولية يف مهارات تقنية املعلومات ,الرخ�صة
لدولية للحا�سب الآيل ،قوات �أم املن�ش�آت ,الهيئة امللكية
للجبيل وينبع ,الأمن العام ,الإدارة العامة للجوزات,
ق���وات ح��ر���س احل����دود ,اخل��دم��ات الطبية للقوات
امل�سلحة ,القوات البحرية امللكية ال�سعوديةCisco ,
.systems, Microsoft ,Ic3
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ُت�س ِّبب طفرات غري طبيعية للحم�ض النووي

د� .أحمد نايف الهادي

الوسواس القهري :أعراضه ..أسبابه..
وطرق عالجه «الجزء الثاني»
كنا يف عدد الأ�سبوع املا�ضي قد حتدثنا عن �أعرا�ض ا�ضطراب
الو�سوا�س القهري وعر�ضنا مثاالً لطبيعة تلك الأعرا�ض الو�سوا�سية
والقهرية التي ت�سيطر على �أفكار ال�شخ�ص امل�صاب و�سلوكياته؛ ويف هذا
العدد نتناول ب�إيجاز �أ�سباب ظهور هذه الأعرا�ض ون�ش�أة اال�ضطراب
و�أن�سب الطرق العالجية للتعامل معه.
ما هو �سبب حدوث هذا اال�ضطراب؟
ال يعرف ال�سبب احلقيقي يف حدوث هذا اال�ضطراب حتى الآن،
ولكن هناك نظريات عديدة لتف�سريه ،بع�ضها لديه دليل مادي ولكنه
ال ي�ستطيع تف�سري ال�صورة كاملة ،وتتمثل هذه النظريات يف :الوراثة،
اختالل املواد الع�صبية يف الدماغ ،نظرية التعلم وال�سلوك ،النظرية
التحليلية.
تبد�أ �أعرا�ض هذا اال�ضطراب بالظهور يف �سن مبكرة ،ومتو�سط
العمر حوايل ع�شرين �سنة ،ويت�ساوى الرجال والن�ساء يف الإ�صابة به،
وترتاوح ن�سبة الإ�صابة بهذا اال�ضطراب عاملياً من  % 3-2من املجتمع،
وال توجد �إح�صائيات دقيقة يف املجتمع ال�سعودي ،و�إذا افرت�ضنا �أن
املعدل كما هو عامل ًيا ،فهناك ما يقارب من ن�صف مليون �سعودي م�صاب
بهذا اال�ضطراب ،وت�ستمر الأعرا�ض ملدة طويلة غالبا ً،فهو مر�ض مزمن
يحتاج املري�ض للت�أقلم معه.
ما هو العالج؟
�أثبتت الدرا�سات �أن �أف�ضل عالج لهذا اال�ضطراب هو اجلمع بني
العالج املعريف ال�سلوكي والعالج الدوائي ،فقد وجد �أن �أكرث من 70%
ممن يعانون من هذا اال�ضطراب ي�ستجيبون ب�شكل جيد لهذا العالج،
ويتمثل العالج املعريف ال�سلوكي يف تقنيات :منع اال�ستجابة ،والتعري�ض،
وتعديل الأفكار ويتم التدرب عليها مب�ساعدة املعالج النف�سي.
بينما يكون العالج الدوائي مب�ضادات االكتئاب التي �أثبتت فعاليتها
يف التقليل من �شدة الأعرا�ض ويف بع�ض الأحيان �إىل اختفائها متا ًما.
كلية الطب  -ق�سم الطب النف�سي
�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 :

دراسة جديدة تكشف أضرار السجائر اإللكترونية
�أك� ��دت درا� �س��ة ج��دي��دة
�أن ال � �� � �س � �ج� ��ائ� ��ر
الإل � � �ك �ت ��رون � � �ي� � ��ة
ت�سبب ط�ف��رات
غ�ي�ر ط�ب�ي�ع�ي��ة
ل� � �ل� � �ح � �م� � �� � ��ض
ال � � � � � � � �ن� � � � � � � ��ووي
وال� � �ت � ��ي ت� � � ��ؤدي
�إىل ال �� �س��رط��ان،
ال�ب��اح�ث��ون
و�أخ � � � � � � �� � � � � � � �ض � � � � � � ��ع
والرئة الب�شرية
خ� �ل ��اي � � ��ا امل � �ث � ��ان � ��ة
ل � ��دخ � ��ان ال �� �س �ج��ائ��ر
امل � � � �� � � � �س � � � �ت � � � ��زرع � � � ��ة
لتجنب املنتجات الثانوية
الإل�ك�ترون�ي��ة امل�صممة
�أن اخل�لاي��ا تتغري ع��ن الطبيعي
امل �� �س��رط �ن��ة ل �ل �ت �ب��غ ،ووج � ��دوا
ً
متوقعا ،كما عانت
و�أ�صبحت �سرطانية مبعدل �أعلى بكثري مما كان
الفئران املعر�ضة للدخان من تلف كبري يف احلم�ض النووي.
فريق جامعة نيويورك حذر من �أن النتائج التي تو�صلوا �إليها
�ستثري ال�ت���س��ا�ؤل ب��االع�ت�ق��اد ال�سائد ب ��أن ال�سجائر الإل�ك�ترون�ي��ة
بالنيكوتني بديل �آم��ن لتدخينه ،وي�أتي ذل��ك بعد �أي��ام فقط من
رف�ض �إدارة الغذاء وال��دواء منتج ال�سجائر الإلكرتونية ال�صحية
من فيليب�س موري�س �إكو�س ،قائلة �إنها لي�ست �صحية من التبغ.
يو�صل دخ��ان ال�سجائر الإل�ك�ترون�ي��ة النيكوتني م��ن خ�لال الهباء
اجلوي دون حرق التبغ ،يف حني يحتوي دخان التبغ على النرتوزامني
والكثري من املواد الكيميائية امل�سببة لل�سرطان من خالل حرقها ،يحتوي
دخان ال�سجائر الإلكرتونية على النيكوتني وبع�ض املذيبات الع�ضوية
غري ال�ضارة ن�سبيا ،ونتيجة لذلك ،مت الرتويج لل�سجائر الإلكرتونية
ب�أنها لي�ست م�سرطنة ،و�أنها بديل �أكرث �أمنا من التبغ.
ووج ��دت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة �أن م��دخ�ن��ي ال���س�ج��ائ��ر الإل �ك�ترون �ي��ة لديهم
م�سرطنات رئة �أقل بن�سبة  97يف املئة يف �سوائل ج�سمهم مقارنة مبدخني
التبغ ،ومع ذلك ،يحذر اخلرباء �أن هذا ال يعني �أنها �آمنة وخالية من
خماطر ال�سرطان ،وكانت الدرا�سة اجل��دي��دة التي �أج��راه��ا م��ون �شونغ
ً
حتقيقا يف االعتقاد ب�أن املنتجات الأخرى
تانغ ،من ق�سم الطب البيئي،
يف التبغ -ولي�س النيكوتني -هي تلك التي ت�سبب ال�سرطان وغريها من
امل�شاكل ال�صحية ،ف�أخ�ضعوا الفئران واخلاليا الب�شرية لدخان ال�سجائر،
وخل�صوا �إىل �أنه على الرغم من �أن ال�سجائر الإلكرتونية تو�صل مواد
م�سرطنة �أق��ل من دخ��ان التبغ ،ف��إن مدخني ال�سجائر الإلكرتونية قد

يكونون
�أك � � � � � �ث� � � � � ��ر
عر�ضة خلطر
الإ� �ص��اب��ة ب���س��رط��ان
الرئة واملثانة و�أمرا�ض القلب.
يف الأ�سبوع املا�ضي �صوتت �إدارة الأغ��ذي��ة والعقاقري بالإجماع على
ادعاءات فيليب موري�س �إنرتنا�شيونال ب�أن ال�سجائر الإلكرتونية ميكن �أن
تتنب�أ بانخفا�ض معدالت الأمرا�ض والوفاة لدى الب�شر.
اجل�ه��از ال��ذي ي�شبه القلم ي�ق��وم بت�سخني �أ��ص��اب��ع تبغ م��ن العالمة
التجارية مارلبورو الع�صي ولكن تتوقف عن حرقها ،ومت بيعه بالفعل
يف �أك�ثر من ً 30
بلدا ،ويهدف فيليب موري�س �إىل جعله �أول منتج من
منتجات التبغ «منخف�ض املخاطر» تفر�ضه الواليات املتحدة.
وميثل ق��رار �إدارة الأغذية والعقاقري معلمً ا رئي�سيًا يف اجلهود التي
تبذلها كل من ال�صناعة وامل�س�ؤولني احلكوميني لتوفري منتجات التبغ
البديلة للمدخنني يف الواليات املتحدة ،وانخف�ض معدل التدخني لدى
البالغني �إىل �أدنى م�ستوى له على الإطالق وهو  15يف املئة ،على الرغم
من �أن التدخني ال يزال هو ال�سبب الرئي�سي الذي ميكن الوقاية منه يف
البالد.

مستخلصات العنب تعالج االكتئاب
ك�شفت درا�سة �أمريكية حديثة �أن مركبات طبيعية
م�ستخل�صة من العنب ،ميكن تطويرها كعالج فعال
ملر�ض االكتئاب ،خا�صة للمر�ضى الذين ال ي�ستجيبون
للعالجات احلالية للمر�ض.
ال��درا���س��ة �أج��راه��ا ب��اح��ث��ون مب�ست�شفى «م��اون��ت
�سيناي» يف مدينة نيويورك ،ون�شروا نتائجها دورية
« »Nature Communicationsالعلمية.
ويف درا�سة �أجريت على الفئران ،اخترب الباحثون
مركبات حم�ض الديهيدروكايف « »DHCAومالفيدين
جلوكو�سيد « »Mal-glucاملوجودة ب�شكل طبيعي يف
العنب ،ووج��دوا �أن هذه املركبات الطبيعية تخفف
من االكتئاب با�ستهداف الآليات الأ�سا�سية املكت�شفة

حديثاً للمر�ض.
وك�شفت الدرا�سة �أن التجارب ما قبل ال�سريرية التي
�أجريت على الفئران ،و ّفرت �أدلة على قدرة املركبات
امل�ستخل�صة من العنب على ا�ستهداف �آليات املر�ض
الرئي�سية لعالج االكتئاب.
وبح�سب الفريق ،تدعم هذه الدرا�سة بقوة احلاجة
�إىل �إج��راء اختبارات جديدة وحتديد املركبات التي
ميكنها عالج مر�ضى االكتئاب الذين ال ي�ستجيبون
للعالجات احلالية للمر�ض.
وق��ال قائد فريق البحث ال��دك��ت��ور جوليو ماريا
با�سينيتي� ،إن املركبات امل�ستخل�صة من العنب لديها
ال��ق��درة على حت�سني م��ق��اوم��ة الأمن����اط الظاهرية

ال�شبيهة باالكتئاب املزمن الناجم عن
الإج��ه��اد ،وه��ذا النهج العالجي ميكن
�أن يوفر و�سيلة فعالة لعالج جمموعة
فرعية من الأ�شخا�ص الذين يعانون من
االكتئاب والقلق ،وهي حالة ت�ؤثر على
الكثري من النا�س.
وكانت درا�سة �أمريكية �سابقة ك�شفت يف
يونيو/متوز � ،2015أن تناول العنب الأحمر
ي�ساعد يف تخفيف حدة االكتئاب بني مر�ضاه،
و�أ�ضافت �أن مركب الري�سفرياترول امل�ضاد
لاللتهابات والأك�سدة املتواجد ب�صورة
طبيعية يف جلد العنب الأحمر ،ميكن

�أن يعمل على منع االلتهابات ،ف�ضال
عن ال�سلوكيات املرتبطة باالكتئاب
لدى القوار�ض التي تتعر�ض ل�ضغوط
اجتماعية.
وك��ان��ت منظمة ال�صحة العاملية
ك�شفت ،يف �أح��دث تقاريرها� ،أن �أكرث
من  300مليون ح��ول العامل يتعاي�شون
حالياً مع االكتئاب ،وحذرت املنظمة من �أن
معدالت الإ�صابة بهذا املر�ض ارتفعت ب�أكرث
من  % 18بني عامي  2005و.2015
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تعتمد تكنولوجيا فائقة تعر�ض ال�ضوء يف جمال ر�ؤية حاملها

نظارات حديثة تمنع دوار الحركة في السيارات
ذاتية القيادة
تعد ال�����س��ي��ارات ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة ،و�سيلة نقل
امل�ستقبل ،ولكن هناك م�شكلة واح��دة ميكن �أن
تعيق التجربة برمتها ،دوار احلركة ،لذلك طور
زوجا من النظارات
باحثون من جامعة مي�شيغان ً
النموذجية ميكن �أن متنع دوار احلركة يف املركبات
ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة ،ويف ب���راءة االخ�ت�راع املكت�شفة
زوجا من النظارات التي
حديثا ،ي�صف الباحثون ً
ت�ضعها على عظمة الأن��ف وتعر�ض ال�ضوء يف
جمال ر�ؤية حاملها الذي يحاكي حركة ال�سيارة.
وق��ال الباحثون �إن ح��وايل ن�صف البالغني
يعانون من دوار احلركة عند قراءة كتاب داخل
مركبة متحركة ،وم��ن املتوقع �أن ي�صبح دوار
احل��رك��ة م�شكلة �أك�بر عندما ت�صبح املركبات
الذاتية القيادة يف كل مكان ،حيث �أن جمموع
ال�سائقني الذين ال يقودون يف �سيارة تتحرك
يزداد.
كما وج��د باحثون م��ن جامعة مي�شيغان يف
درا�سة منف�صلة ن�شرت يف عام  ،2015وك�شف
مايكل �سيفاك� ،أحد املخرتعني امل�شاركني للمنتج،
�أنّ «دوار احلركة �أكرث �أهمية مع انت�شار املركبات
ذاتية احلركة ،حيث اجلميع �سيكون راك ًبا ،لذلك
�سيكون لديك �أكرب جتمع ممكن من املر�ضى».
و�أ�ضاف �سيفاك�« :إن احلماية التي يتلقاها
ال�سائقون من القيادة لن تكون موجودة بعد الآن».
وي�صاب ال�سائقون بدوار احلركة عندما ترى
ما هو غري متزامن مع النظام الدهليزي اخلا�ص
بك� ،أو ال�شبكة يف �أج�سامنا التي تدير التوازن،

فعقولنا لديها �صعوبة يف حتديد م��ا �إذا كنا
ثابتة �أو تتحرك ،مما �أدى �إىل الغثيان �أو عدم
الراحة ،هذه الأحا�سي�س ميكن �أن ت��زداد �سو ًءا
يف ال�سيارات ذاتية القيادة �إذا جلو�س الراكبون
يف الكرا�سي التي ت��واج��ه اخل��ل��ف ،فمن �ش�أن
النظارات �أن ت�ساعد يف حل هذه امل�شكلة لأن
«نظام م�صفوفة ال�ضوء» �سوف يظهر �شرائط
ال�ضوء التي تتحرك يف ان�سجام مع ال�سيارة يف
الر�ؤية املحيطية ملرتديها ،كما �سيتم ت�ضمني هذه
التكنولوجيا يف ال�سيارة ،بحيث ميكنها اال�ستجابة

كرات نارية أحرقت ع ُـشر األرض
قبل  13ألف سنة

للمنعطفات والفرامل واحلركات الأخ��رى ،ويف
العام املا�ضي ،قدمت �أوبر براءة اخرتاع التي توفر
ح ً
ال لدوار احلركة يف ال�سيارات ذاتية القيادة،
وت�صف ب��راءة االخ�تراع ا�ستخدام مقاعد تهتز
�أو تتحرك ،والق�ضبان اخلفيفة وم��راوح الهواء
للحد من الغثيان يف ال�سيارات ذاتية القيادة،
وعلى عك�س براءات االخرتاع مي�شيغان ،يقرتح
�أوب��ر تركيب �أ�شرطة خفيفة يف �سقف ال�سيارة
�أو الأبواب ،و�أوبر لديه �سبب وجيه للرتكيز على
دوار احلركة يف ال�سيارات ذاتية القيادة.

تو�صلت درا�سة لعلماء �أمريكيني
�إىل �أن ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة �شهدت
�سقوط مذنب �ضخم قبل � 13ألف
عام ،نتج عنه كرات نارية �ضخمة
�أ�سفرت عن ك��وارث هائلة ،ووف ًقا
ل�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية،
�شارك يف الدرا�سة  12باح ًثا من
جامعة كان�سا�س ،بحثوا يف 170
موق ًعا خمتل ًفا حول العامل لت�أكيد
ت ��أث�ير ذل���ك احل���دث ع��ل��ى ت��اري��خ
الأر�ض.
وقال الباحثون �إن مذن ًبا بطول
نحو  100كلم �سقط على الأر�ض،
حتديدًا قبل  12800عام ،وعند
دخ��ول��ه امل��ج��ال اجل��وي تفتت �إىل
ك���رات ل��ه��ب �أ���ش��ع��ل��ت ال��ن�يران يف
كوكبنا وت�سببت يف ان��ف��ج��ارات
�ضخمة ،م��ا �أدى يف النهاية �إىل
اح��ت��راق ن��ح��و  10يف امل��ئ��ة من

م�ساحة ال��ك��وك��ب ،وي��ف��وق حجم
تلك احلرائق ،ح�سب العلماء ،تلك
التي �سببها مذنب ت�سبب يف فناء
الدينا�صورات قبل �آالف ال�سنني.
ومل ي��ت��وق��ف الأم����ر ع��ن��د ه��ذا
احلد� ،إذ حتولت ال�سماء �إىل اللون
الأ�سود ،فيما حجب الغبار �أ�شعة
ال�شم�س وتراجعت درج��ة ح��رارة
الأر����ض ب�شكل مت�سارع وات�سعت
رق��ع��ة الأن���ه���ار اجل��ل��ي��دي��ة ،و�أدت
«الواقعة» كذلك �إىل نفوق الكثري
م��ن احل��ي��وان��ات وت���داع���ي طبقة
الأوزون.
وق��ال العلماء �إن ت�أثري املذنب
ترك تركيزات عالية من البالتني
يف الن�صف ال�شمايل م��ن الكرة
الأر�ضية ،م�شريين �إىل �أنه ميكن
ال��ع��ث��ور على ه��ذه ال�ترك��ي��زات يف
مناطق عدة مث ً
ال جزيرة غرينالند.

عالج جديد للسرطان قد يصبح اكتشاف القرن
قال باحثون يف جامعة �ستانفورد
الأمريكية� ،إنهم تو�صلوا �إىل عالج
نهائي ملر�ض ال�سرطان قد يكون
اكت�شاف القرن الواحد والع�شرين،
وقد �أجيز حالياً لعالج نوعني من
ال�سرطان.
ه�ؤالء الباحثون قالوا �إن الدواء
اجلديد �سيكون واعداً يف مكافحة
مر�ض ال�سرطان ،فهو ال يكتفي
بتدمري الأورام اخلبيثة و�إمنا يزيل
جميع �آثارها.
الدرا�سة التي نُفذت يف املركز
ال��ط��ب��ي جل��ام��ع��ة «���س��ت��ان��ف��ورد»
الأمريكية ،بينت �أن حقن مقادير
�ضئيلة جداً من اثنني من العوامل
املحفزة للمناعة داخ��ل الأورام
ال�صلبة اخلبيثة مبا�شرة �أزال
�أي �أث��ر لل�سرطان على حيوانات
االختبار.
و�أك��د القائمون على التجربة
�أن تطبيقها على اجل�سم الب�شري

ميكن �أن ي�صبح و�سيلة �سريعة
ورخي�صة لعالح ال�سرطان دون �أن
ينجم عنها يف الأغلب �آثار جانبية
�سيئة.
وقد �أجيز ا�ستخدام هذا اللقاح

لعالج اللوكيميا والليمفوما� ،إذ
ي��ق��وم امل��خ��ت�����ص��ون با�ستخال�ص
خاليا «ت��ي» املناعية من املري�ض
وهند�ستها جينياً حلقنها جمدداً.
ويعترب العالج املناعي �أحد �أنواع

العالجات التي تهدف �إىل حتفيز
ج��ه��از املناعة �إم���ا يف ك��ل �أج���زاء
اجل�سم� ،أو يف مناطق يقل فيها
ن�شاط اخلاليا املناعية.

ادعوا �أن الدماغ الب�رشي لديه �شبكة «واي فاي»

علماء يكتشفون سر «الشعور
الغريزي» عند اإلنسان

يعتقد العلماء �أنهم ك�شفوا ال�سر وراء «ال�شعور الغريزي» ،مدّعني �أن
الدماغ الب�شري لديه �شكل من �أ�شكال �شبكة «الواي فاي» التي جتمع
با�ستمرار معلومات عن �أ�شخا�ص �آخرين بب�ساطة عن طريق النظر �إليهم.
قام الربوفي�سور ديغبي تاتوم ،من جامعة �شيفيلد بالبحث يف الدماغ
الب�شري وكيفية توا�صل النا�س يف ما بينهم ،ويعتقد �أن عمله يظهر �أن
اللغة تلعب دو ًرا حمدودًا فقط عندما يتعلق الأمر بالتوا�صل ،كما يعتقد
�أن العبي لعبة البوكر املحرتفني ي�ستطيعون التقاط «�أقوال و�أ�سرار» من
خ�صومهم من خالل التقاط القرائن الب�صرية �أو التحركات.
وقال الربوفي�سور تاتوم ،وهو �أ�ستاذ الكلية ال�سريري للعالج النف�سي،
�إن ب�إمكان النا�س التقاط معلومات ن�صف واعية ،وقد كتب عن النتائج
التي تو�صل �إليها يف كتاب جديد« The Interbrain ،الدماغ البيني»
الذي ن�شرته دار ن�شر جي�سيكا كينغل�سي.
وفقاً ل�صنداي تلغراف ،قال الربوفي�سور تاتوم« :ميكننا �أن نعرف
ب�شكل مبا�شر م�شاعر الآخرين وما ال��ذي يلفت انتباههم ،من خالل
االت�صال املبا�شر بني �أدمغتنا وغرينا من النا�س وبني �أدمغتهم و�أدمغتنا،
وهذا ما �أطلق عليه الدماغ البيني» ،و�أ�ضاف« :نحن يف و�ضع ح�شد وهو
ما يجعلنا � ً
أي�ضا ن�شعر مبا �سيكون عليه احلال �إذا ما جتاوزنا وجهات
نظرنا ،وع�صرنا ،ومكاننا وقدرتنا ،لن�شعر باللحظة ،وعلى الرغم من �أنه
حذر من �أن التوا�صل من خالل مكاملات الفيديو ميكن �أن يقطع هذه
العملية وميكن �أن ي�سبب �ضر ًرا».

ح�سب باحثني بجامعة كورنيل

التلوث البالستيكي يهدد حياة
الشعاب المرجانية

تهدد النفايات البال�ستيكية حياة ال�شعاب املرجانية يف العامل،
فتنقل �إليها عوامل �ضارة وممر�ضة ت�ؤدي �إىل تف�شي الأمرا�ض املميتة،
وتعد ال�شعاب املرجانية �إح��دى �أك�ثر النظم البيئية ت��أث� ًرا بالتغري
املناخي ،بالإ�ضافة �إىل �أن هيكلها املعقد م�ستهدف من جمموعة من
التهديدات الأخرى التي يت�سبب الب�شر بالكثري منها ،ومنها النفايات
البال�ستيكية� ،إذ ت�ؤثر �سل ًبا على �صحة ال�شعاب املرجانية عن طريق
ن�شر عوامل ممر�ضة ت�ؤدي �إىل تف�شي الأمرا�ض املميتة.
ووجدت درا�سة ن�شرت يف جملة �ساين�س للعلوم �أن مل�س البال�ستيك
لل�شعاب املرجانية يرفع احتمال �إ�صابتها ب�أمرا�ض من � 4%إىل ،89%
ووف ًقا لفريق بحثي من جامعة كورنيل يف الواليات املتحدة ف�إن �أكرث
من ثلث ال�شعاب املرجانية التي �شملها البحث وعددها  ،159كانت
ملوثة بالبال�ستيك.
وقال �إيفان فيورنزا امل�ؤلف امل�شارك يف الدار�سة ملوقع فيوت�شريزم
«تهدد قائمة طويلة من العوامل ال�شعاب املرجانية ،ويعد التغري املناخي
�أحد هذه العوامل و�أهمها و�أو�سعها انت�شا ًرا ،و�أ�ضافت درا�ستنا النفايات
البال�ستيكية �إىل
ه�����ذه ال��ق��ائ��م��ة
املتزايدة».
وق�����د �أج�����رى
ال������ب������اح������ث������ون
درا�����س����ت����ه����م يف
م��ن��ط��ق��ة �آ���س��ي��ا
واملحيط الهادي،
ح�����ي�����ث ت����وج����د
م��ع��ظ��م ال�شعاب
املرجانية العاملية ،وقدر الباحثون وجود ما يقارب  11.1مليون قطعة
بال�ستيك على متا�س مع ال�شعاب املرجانية يف املنطقة ،ومن املتوقع
�أن يزداد هذا العدد بن�سبة  40%بحلول العام .2025
وق��د مت الت�أكيد على �أن للبال�ستيك جمموعة كبرية من الآث��ار
ال�سلبية على ال�شعاب املرجانية ،وميكن �أن ي�ؤدي رمي النفايات على
ال�شواطئ �إىل نقل العوامل املمر�ضة �إىل البحار ،بالإ�ضافة �إىل �أن
النفايات التي ت�ستوطن يف ال�شعاب املرجانية تخد�ش �سطحها ،ما
يخلق بيئة خ�صبة لتكاثر العوامل املمر�ضة ،وهذا ي�شابه اجلرح على
يد الإن�سان الذي قد ي�ؤدي �إىل حدوث �إنتان ،عالوة على ذلك ،ي�ؤدي
الإجهاد الناجم عن وجود النفايات البال�ستيكية �إىل �صعوبة حماربة
العوامل املمر�ضة.

حوار
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يرى أن لتخصص الحقوق والعلوم السياسية مستقبال واعدًا في المملكة
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د .نجيب :هذا ما أخشاه على طالب القانون!
الفصل التدريبي لطالب القانون يجعلهم على صلة بالواقع
وال تكون دراستهم نظرية فقط
حوار :عبداهلل املزروع
ال��دك�ت��ور ع �ب��دال��رزاق �شيخ جن�ي��ب�� ،س��وري اجلن�سية،
ح�صل على درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف القانون من
جامعة �سرتا�سبورغ بفرن�سا ،يرى �أن القانون تخ�ص�ص
واع ��د يف امل�م�ل�ك��ة ،وك�ل�ي��ة احل �ق��وق وال �ع �ل��وم ال�سيا�سية
م�ستقبلها واع��د � ً
أي�ضا ،لكنه يرى م�شكلة بكرثة كليات
القانون ،ولهذا يخ�شى مع كرثة الكليات �أن يكون هناك
تكد�س للطالب بعد تخرجهم ،يدعو لالهتمام باجلودة
والنوعية وتعزيز التوا�صل بني كلية احلقوق واملجتمع
وااله �ت �م��ام �أك �ث�ر ب��ال��درا� �س��ات ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة وت �ع��زي��زه��ا،
و�أ� �ش��اد ك�ث�ير ًا ب ��إق��رار ف�صل ت��دري�ب��ي للطالب على غ��رار
التخ�ص�صات العلمية الأخرى ،م�ؤكد ًا �أن التدريب مهم
ل�ل�ط��ال��ب ل�ك��ي ي �ك��ون ع�ل��ى ��ص�ل��ة ب��ال��واق��ع وان ال تكون
درا�سته درا�سة نظرية فقط..
ً
بداية حدثنا عن م�ؤهالتك العلمية وخرباتك
الأكادميية.
الدكتور عبدالرزاق �شيخ جنيب� ،سوري اجلن�سية،
حا�صل على �شهادة البكالوري�س يف القانون من جامعة
دم�شق ،وعملت معيداً يف نف�س اجلامعة ،ونلت �شهادتي
املاج�ستري والدكتوراه من جامعة �سرتا�سبورغ يف فرن�سا.
 كيف ت�صف لنا ق�صة ان�ضمامك جلامعة امللك�سعود؟
ق�صة ان�ضمامي جلامعة امللك �سعود كانت بال�صدفة،
�إذ كانت لدي الرغبة يف ال�سفر خلارج �سوريا ،فاقرتح
علي �أحد الأ�صدقاء �أن �أتقدم بطلب للجامعة ،وتقدمت

بطلب عادي ،ويف �شهرين مت قبويل وهلل احلمد.
 كيف جتد اجلامعة من ناحية البنية التحتيةواخلدمات؟
ال �شك �أن جامعة امللك �سعود متميزة حملياً و�إقليمياً
وعاملياً ،والبنية التحتية مقارن ًة باجلامعات الأخرى التي
عملت بها ،بنية حتتية جيدة ،وهي ممتازة من �أ�سا�س
ن�ش�أتها ،وذلك من خالل اخلدمات والقاعات الذكية،
واملن�ش�آت امل�ساندة ،فهي جامعة منوذجية بكل ما تعنيه
الكلمة من معنى.
 بر�أيك ما الفرق بني الطالب ال�سعودي وغريه منالطالب؟
ب�إمكاين �أن �أميز الطالب ال�سعودي على مرحلتني،
الطالب ال�سعودي قبل ال�سنة التح�ضريية وبعد ال�سنة
التح�ضريية ،قبل ال�سنة التح�ضريية كان الطالب قدراته
�أقل نوعاً ما ،حيث �إنه مل يت�أ�س�س �أكادميياً ب�شكل جيد.
�أما بعد ال�سنة التح�ضريية فالطالب ال�سعودي تطور
تطوراً ملحوظاً من خالل اجلدية والإقبال على املعرفة،
وب�شكل عام الطالب ال�سعودي ال ينق�صه �شيء ،وبع�ض
الطالب ينق�صهم فقط اجلدية واالن�ضباط يف الدرا�سة.
 كيف جتد م�ستقبل كلية احلقوق والعلومً
وخ�صو�صا تخ�ص�ص القانون يف ظل التطور
ال�سيا�سية،
يف هذا املجال يف اململكة؟
القانون تخ�ص�ص واعد ،وخ�صو�صاً مع اهتمام اململكة
بهذا املجال ،وكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية م�ستقبلها
واعد �أي�ضاً ،امل�شكلة بر�أيي هي كرثة كليات القانون يف
الفرتة الأخرية ،ولهذا �أخ�شى مع كرثة الكليات �أن يكون
هناك تكد�س للطالب بعد تخرجهم.

 هل لديك مقرتحات تقدمها للجامعة �أو لكليةاحلقوق والعلوم ال�سيا�سية؟
�أمتنى �أن يتم االهتمام باجلودة والنوعية و�أن نفكر
ككلية رائ��دة يف تطوير وتعزيز التوا�صل مع املجتمع
واالهتمام �أكرث بالدرا�سات التطبيقية وتعزيزها .وهناك
اق�تراح��ات كانت ل��دي والآن يتم العمل بها و�صارت

واقعاً ،و�أهمها �أن يكون لدينا ف�صل تدريبي للطالب،
والآن وهلل احلمد يوجد ف�صل تدريبي للطالب على
غرار التخ�ص�صات العلمية الأخرى ،وهذا مهم للطالب
لكي يكون على �صلة بالواقع و�أن ال تكون درا�سته درا�سة
نظرية فقط.

أنصاري :البنية التحتية لجامعة الملك سعود تفوق الخيال
حوار :فهد احلمود
اال�سم :مظفر حممد علي �أن�صاري
اجلن�سية :نيبايل-الكلية :ا لآداب
ا ل� � �ق� � ��� � �س � ��م :ا ل� � �ل� � �غ � ��ة ا ل� � �ع � ��ر ب� � �ي � ��ة ا حل � ��ا ل � ��ة
االجتماعية :متزوج ولديه ابنتان

�� �س ��ار ع �ل��ى خ �ط��ى وال� � ��ده ف��ال�ت�ح��ق
ب ��ال ��درا�� �س ��ة يف ج��ام �ع��ة امل� �ل ��ك � �س �ع��ود
تخ�ص�ص ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ق��ادمً ��ا من
نيبال ،ويطمح يف �إكمال درا�ساته العليا
املاج�ستري وال��دك�ت��وراه ،ي��رى �أن البنية
التحتية امل�ت�ط��ورة وامل �ب��اين العمالقة
يف اجلامعة تفوق اخل�ي��ال ،بالإ�ضافة
ل��وج��د ك ��وادر م��ادي��ة وب�شرية و�أع���ض��اء
هيئة تدري�س �أقوياء يف التدري�س..

 يف البداية حدثنا عن ق�صة ان�ضمامك�إىل جامعة امللك �سعود؟
كنت �أتعلم يف بلدي نيبال ،ومن ثم انتقلت
�إىل الهند لإكمال الدرا�سة اجلامعية خم�س
���س��ن��وات ،وه��ن��اك تعلمت ال��ل��غ��ة الأوردي����ة
والعربية و�أي�ضا اللغة الإجنليزية ،وكان لدي
�أخ ا�سمه حماد عبداحلفيظ يدر�س يف جامعة
امللك �سعود ،و�أخ�برين بفتح باب القبول يف
اجلامعة ،فقدمت �أوراقي عرب الأونالين ومت
قبويل وهلل احلمد ،ومن ثم انتقلت من الهند
�إىل ال�سعودية لتعلم ودرا�سة اللغة العربية.
 ملاذا اخرتت تعلم اللغة العربية؟�سبق ل��وال��دي درا���س��ة اللغة العربية يف
ال�سعودية يف جامعة امللك �سعود ،وهو يريدين

�أن �أدر�س اللغة العربية يف بلد الإ�سالم ومهوى
�أف��ئ��دة امل�سلمني وق��ل��ب اجل��زي��رة العربية،
ووال���دي يعمل حال ًيا نائباً لرئي�س �إح��دى
املدار�س يف بلدي نيبال وا�سمها دار العلوم،
نور الإ�سالم جلفافور �سن�سري نيبال.
 ما طموحك يف امل�ستقبل؟طموحي كبري� ،سواء من ناحية الدرا�سة
�أو من الناحية املهنية والعملية واالجتماعية،
وحالياً �أك�ثر ما �أفكر فيه و�أطمح لتحقيقه
هو �أن �أكمل املاج�ستري والدكتوراه يف نف�س
املجال ،ومن ثم �أ�صبح �أكادميياً.
 هل لديك �أ�صدقاء �سعوديون؟نعم لدي الكثري من الأ�صدقاء ال�سعوديني

ممن در�ست معهم.
 هل �سافرت ملدن �سعودية �أخرى غريالريا�ض؟
ب��ك��ل ت��أك��ي��د ���س��اف��رت �إىل م��ك��ة املكرمة
واملدنية املنورة �ضمن وفد اجلامعة ،وكذلك
�سافرت �إىل
الدمام وجدة.
 كيف جتد اجلامعة؟ال �أ�ستطيع �أن �أ�صف اجلامعة من حيث
البنية التحتية املتطورة واملباين العمالقة،
لأنني وجدتها فوق اخليال ،بالإ�ضافة لتطور
املناهج العلمية ،حيث يوجد ك��وادر مادية
وب�شرية و�أع�ضاء هيئة تدري�س �أق��وي��اء يف
التدري�س.
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تقنية

أبل تعترف بمشكلة عمرها سنة
في آيفون وتصلحها «مجانًا»
اع�ترف��ت «�أب ��ل» �أخ �ي�رًا مب�شكلة
ع�م��ره��ا �أك�ث�ر م��ن ع ��ام يف ه��وات��ف
«�آي �ف��ون  ،»7حت��ول دون ات�صالها
ب�شبكات املحمول حتى يف مناطق
ال� �ت� �غ� �ط� �ي ��ة اجل � � �ي� � ��دة ،وت� �ع� �ه ��دت
ب�إ�صالحها جما ًنا.
وظ�ه��رت امل�شكلة للمرة الأوىل
يف ��س�ب�ت�م�بر ع� ��ام  ،2016ع�ق��ب
�� �ص ��دور «�آي � �ف� ��ون  ،»7ح �ي��ث ��ش�ك��ا
بع�ض امل�ستخدمني من عدم قدرة
ال �ه��ات��ف ع �ل��ى ال �ت �ق��اط �إ� � �ش� ��ارات
ال���ش�ب�ك��ة ،ب�ع��د ت�ع��دي�ل��ه م��ن و��ض��ع
الطريان �إىل اال�ستخدام العادي.
ووق � � �ت � � �ه� � ��ا ن � �� � �ص � �ح� ��ت «�أب � � � � � ��ل»
امل �� �س �ت �خ��دم�ي�ن ب� � ��إع � ��ادة ت���ش�غ�ي��ل
ال� �ه ��ات ��ف� ،أو ب � ��إخ� ��راج ��ش��ري�ح�ت��ه
و�إدخ� ��ال � �ه� ��ا م � ��رة �أخ � � � ��رى� ،إال �أن

ال�شركة قالت م��ؤخ��ر ًا� ،إن م�شكلة
ف�شل الهواتف يف التقاط �إ�شارات
ال� ��� �ش� �ب� �ك ��ات «»No service
ت�ستدعي �إعادة الهاتف �إىل مراكز
«�أبل» من �أجل �إ�صالحه.
و�أ�ضافت ال�شركة الأمريكية يف
بيان �أن «ن�سبة �صغرية من هواتف
�آي �ف��ون  7رمب��ا تظهر ع�لام��ة No
 serviceحتى يف وج��ود تغطية
ج �ي��دة ل�ل���ش�ب�ك��ة ،ب���س�ب��ب ع�ط��ل يف
�أح ��د م�ك��ون��ات ل��وح��ة ال�ع�م�ل�ي��ات»،
وبالإ�ضافة �إىل الإ��ص�لاح املجاين
للم�شكلة الذي توفره «�أبل» ،قالت
ال �� �ش��رك��ة �إن �ه��ا ��س�ت�ع�ي��د مل��ن دف �ع��وا
من �أج��ل �إ�صالح امل�شكلة �أموالهم
«كاملة».
امل�صدرskynewsarabia :

الروبوت «إريكا»

مذيعة أخبار بتلفزيون ياباني قريبًا

من املقرر �أن تقدم الروبوت «�إريكا» ن�شرة الأخبار ب�إحدى قنوات
التلفزيون اليابانية يف �أبريل القادم ،وتعد �أهم م�ؤهالت �إريكا ،وهي
روبوت ذي مظهر ي�شبه الإن�سان العادي� ،أنه مت تزويدها ب�أحد �أكرث �أنظمة
املحادثة ال�صناعية تقدماً يف العامل ،بح�سب ما ن�شرته �صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية.
ووفقاً ملبتكرها ،هريو�شي �إي�شيغورو ،ف�إن الروبوت «�إريكا» تبدي حفاوة
واهتماماً ،ورمب��ا يكون لديها قريباً «وع��ي �إدراك��ي م�ستقل» .وي�ضيف
�إي�شيغورو« :مت و�صف �إريكا يف الكثري من املنا�سبات ب�أنها واقعية بدرجة
روحا».
تبدو وك�أن لها ً
مل يتم الإف�صاح عن تفا�صيل وظيفة �إريكا اجلديدة ،ولكن دكتور
�إي�شيغورو يقول�« :إنها �سوف ت�ستخدم الذكاء ال�صناعي لقراءة الأخبار
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«يوتيوب غو» يصل إلى أكثر من 130
دولة في العالم
�أع��ل��ن م��وق��ع «ي��وت��ي��وب» ع��ن �إط��ل�اق تطبيق
«يوتيوب غو»  YouTube Goيف �أكرث من 130
دول��ة ح��ول العامل وب�شكل ح�صري مل�ستخدمي
نظام «�أندرويد».
ويعترب التطبيق ن�سخة معاداً ت�صميمها من
تطبيق «يوتيوب» الر�سمي ،حيث مت ت�صميمه
للأماكن ذات االت�صال ال�ضعيف والتي تكون فيها
�أ�سعار البيانات اخللوية مكلفة جداً.
يتيح تطبيق «يوتيوب غو» للم�ستخدمني تنزيل
مقاطع الفيديو لعر�ضها يف و�ضع عدم االت�صال،
وه��و ال�شيء ال��ذي متنحه �شركة «يوتيوب» يف
ال��ع��ادة كجزء من ا���ش�تراك YouTube Red
الذي تبلغ قيمة ا�شرتاكه يف ال�شهر  10دوالرات.
وميكن مل�ستخدمي التطبيق �أي�ضاً م�شاركة
مقاطع الفيديو م��ع الأ���ص��دق��اء م��ن خ�لال نقل
الفيديوهات من جهاز �إىل �آخ��ر دون ا�ستخدام
املزيد من البيانات.
وقد مت �إطالق التطبيق لأول مرة العام املا�ضي
يف الهند ،ثم بد�أ العمل عليه يف  14بلداً �آخر ،لكن
ي�شهد التطبيق اليوم �أول ظهور دويل له ،وتعمل
«قوقل» على حتديث التطبيق با�ستخدام مزايا
جديدة ،منها خيار بث مقاطع الفيديو وتنزيلها

ب��ج��ودة �أع��ل��ى ،وب���ث حم��ت��وى ج��دي��د خم�ص�ص
للمحتوى املقرتح ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية م�شاركة
عدة مقاطع فيديو دفعة واحدة بني جهاز و�آخر.
ورغم �أن التطبيق مت �إطالقه يف �أكرث من 130
دول��ة �إال �أن الرتكيز منح�صر على ال��دول التي
لديها �إمكانية حمدودة يف الو�صول �إىل البيانات

التي يقوم بتحريرها فريق الن�شرات الب�شري».
وي��و���ض��ح دك���ت���ور �إي�����ش��ي��غ��ورو ،م��دي��ر خمترب
الروبوتات الذكية يف جامعة �أو�ساكا�« :سنقوم
با�ستبدال �أح��د مرا�سلي الأخ��ب��ار بالروبوت
�إريكا» ،م�شرياً �إىل �أنه يوا�صل م�ساعيه لبلوغ
تلك اخلطوة يف بث مبا�شر على الهواء منذ عام
.2014
ونوه دكتور �إي�شيغورو يف مقال ن�شره ب�صحيفة
«� »Wall Street Journalإىل �أن �إريكا،
التي مت��ول عمليات تطويرها من قبل JST
 Eratoال��ذي يعد �أح��د �أع��ل��ى امل�شروعات
العلمية مت��وي�ل ً
ا يف ال��ي��اب��ان ،ت�ستطيع
�أي�ضاً �أن تتحدث ب�صوتها �إىل الركاب
يف ال�������س���ي���ارات ذات��ي��ة
القيادة ،وعلى الرغم
م���ن �أن���ه���ا ال حت��رك
ذراع����ي����ه����ا ب��ال��وق��ت
احلايل� ،إال �أنها ميكن
�أن تتبني اجتاه م�صدر �صوت املتحدث �إليها ومن يوجه �إليها �س�ؤاالً.

اخللوية ،كما ال توجد خطط لبدء ت�شغيل التطبيق
يف الدول ذات ال�شبكات املتقدمة مثل الواليات
املتحدة الأمريكية وكندا واليابان وكوريا اجلنوبية
و�أملانيا وفرن�سا واململكة املتحدة الربيطانية.
ي�شار �إىل �أن التطبيق متوفر ب�شكل جماين
على متجر «قوقل بالي» .امل�صدرalarabiya :

وتقوم �إريكا بتتبع الأ�شخا�ص املحيطني بها يف غرفة ما بوا�سطة 14
ح�سا�ساً للأ�شعة حتت احلمراء وتقنية التعرف على ب�صمة الوجه.
ويقول دكتور ديالن غال�س ،املهند�س امل�شارك يف بناء الروبوت
«�إريكا» �إنها تعلمت �أن تطلق النكات والدعابات اللطيفة .وي�ضيف
دكتور غال�س« :ما نريد حقاً القيام به هو �أن يتمكن الروبوت �أن
يفكر ويعمل ويقوم بكل الأمور ب�شكل ذاتي وتلقائي متاماً».
وال تعد «�إريكا» �أول روبوت يبتكره الدكتور �إي�شيغورو ي�ستطيع
ق���راءة ن�شرات الأخ��ب��ار ،ففي ع��ام  ،2014ك�شف الدكتور
�إي�شيغورو النقاب عن روب��وت مذيع �أخبار «واقعي للغاية»
ا�سمه  Kodomoroidو Otonaroidيف �أحد متاحف
طوكيو.
ويف عام � 2015أن�ش�أت ميكرو�سوفت  ،Xiaoiceوهو
�أول روبوت مذيع تلفزيوين وقدم ن�شرة �أخبار �صباحية
يف ال�صني ،وبا�ستخدام تقنيات التعلم العميق من
خالل  Smart Cloudو ،Big Dataقام املذيع
الروبوت  Xiaoiceبتحليل بيانات الطق�س يف
بث على الهواء مبا�شرة ،ومت تنفيذ م�شروع املذيع
 Xiaoiceكثمرة تعاون بني ميكرو�سوفت ومركز
امل�صدرalarabiya :
�أخبار تابع ملجموعة �شانغهاي ميديا .SMG

 1.5مليار مستخدم فيسبوك تنشر  7مبادئ أساسية للخصوصية

لواتساب شهريًا

ك�شف مارك زوكربرغ ،املدير التنفيذي ل�شركة في�سبوك والتي متلك
خدمة التوا�صل وات���س��اب ،ع��ن �أح��دث الأرق ��ام املتعلقة بنمو وات�ساب
خالل الن�صف الأخري من العام املا�ضي.
ً
ً
حاليا �إىل 1.5
ووفقا لزوكربرغ ف�إن عدد م�ستخدمي وات�ساب و�صل
مليار م�ستخدم للخدمة �شهريا التي ت�شهد �إر�سال  60مليار ر�سالة
ً
يوميا ،بح�سب ما �أورده موقع «تك كران�ش».
وتعرب الأرقام عن زيادة كبرية يف عدد م�ستخدمي اخلدمة باملقارنة
م��ع يوليو امل��ا��ض��ي ،حيث ك��ان ع��دد م�ستخدميها حينئذ  1.3مليار
ً
يوميا.
م�ستخدم منهم مليار م�ستخدم ن�شط
ً
وا�ستطاعت في�سبوك �أن حتقق من �وًا ملحوظا خل��دم��ة وات���س��اب،
التي ا�ستحوذت عليها عام  2014نظري  19مليار دوالر ،وكانت متلك
حينها  450مليون م�ستخدم �شهريًا ،بينهم  315مليون م�ستخدم
امل�صدرskynewsarabia :
ن�شط يوميًا.

ب���د�أت من�صة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
باال�ستعداد لالئحة العامة حلماية البيانات ،GDPR
وهي الالئحة التي يعتزم الربملان الأوروبي وجمل�س
االحت��اد الأوروب���ي واملفو�ضية الأوروب��ي��ة مبوجبها
تعزيز وتوحيد حماية البيانات جلميع الأفراد داخل
االحت��اد الأوروب����ي ،وم��ن املفرت�ض �أن تدخل حيز
التنفيذ بتاريخ � 25أيار/مايو  ،2018من خالل ن�شر
مبادئ اخل�صو�صية اخلا�صة بها للمرة الأوىل.
و�أعلنت ال�شركة � ً
أي�ضا �أنها �ستوفر مقاطع فيديو
تو�ضح كيفية �إدارة اخل�صو�صية على ال�شبكة
الإجتماعية �ضمن خال�صة تغذية الأخبار اخلا�صة
بامل�ستخدم ،وك�شفت م�ؤخ ًرا �أنها تخطط يف وقت
الحق من هذا العام �إىل طرح مركز خ�صو�صية جديد
يجمع بني الإعدادات الرئي�سية يف مركز واحد.
وقالت �إيرين �إيغان كبرية م�س�ؤويل اخل�صو�صية
يف في�سبوك« :نحن نقوم بت�صميم هذا املركز وبنائه
باالعتماد على ردود الفعل من النا�س و�صناع القرار
وخرباء اخل�صو�صية يف جميع �أنحاء العامل».
وقامت في�سبوك بتوقيت الإعالن بالتزامن مع يوم
خ�صو�صية البيانات ،وهي املنا�سبة التي توافق تاريخ
 28يناير/كانون الثاين من كل عام واملتعلقة بتعزيز
املمار�سات حول خ�صو�صية وحماية البيانات على
الإنرتنت ،ولكن الأهم من ذلك �أن الأخبار ت�أتي قبل
�أ�شهر قليلة من موعد بدء �سريان القوانني اجلديدة
املتعلقة بحماية البيانات عرب االحتاد الأوروبي ،والتي
تب�شر ب�إطار تنظيمي جديد موحد حلماية البيانات
يعد � ً
أي�ضا بحماية البيانات ال�شخ�صية لل�سكان ب�شكل

�أف�ضل.وقد ن�شرت من�صة التوا�صل االجتماعي
�سبعة مبادئ �أ�سا�سية للخ�صو�صية ،ت�شمل م�ساعدة
امل�ستخدمني على فهم كيفية ا�ستخدام بياناتهم،
وت�صميم اخل�صو�صية يف منتجات في�سبوك ،وت�سهيل
عملية حذف املعلومات ال�شخ�صية للم�ستخدمني.
و�أ����ض���اف���ت �إي���غ���ان« :ن��ح��ن ن����درك �أن ال��ن��ا���س

ي�ستخدمون في�سبوك للتوا�صل ،ولكن لي�س اجلميع
يريد م�شاركة كل �شيء مع اجلميع – مبا يف ذلك
معنا ،ومن املهم �أن يكون لديك خيارات عندما يتعلق
الأمر بكيفية ا�ستخدام البيانات اخلا�صة بك ،وهذه
هي املبادئ التي توجه كيفية تعاملنا مع اخل�صو�صية
امل�صدرaitnews :
يف في�سبوك».
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«»KSU Movement

مبادرة لتعزيز الصحة العامة والنشاط
البدني بمدينة الطالبات
ً
أ�سبوعا ويرافقها عيادات وخدمات �إ�سعافات �أولية
ت�شمل الرك�ض والتدريب وت�ستمر � 12

رياضة
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برعاية وكيل الشؤون الرياضية

نهائي مثير في بطولة الطائرة
الشاطئية
حقق المركز األول نادي كلية الهندسة والمركزين الثاني
والثالث فريقان من كلية علوم الرياضة

كتبت� :أثيل املطوع
انطلقت يف املدينة اجلامعية للطالبات
م �ب��ادرة « »KSU Movementللرك�ض،
والتي تهدف لرفع م�ستوى الن�شاط البدين
وت�ع��زي��ز ال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة للمجتمع ون�شر
احليوية واحلما�س يف احلرم اجلامعي ،ومن
املقرر �أن ت�ستمر حتى الأ�سبوع الثالث ع�شر
من الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي
احلايل 1439هـ ،وت�ستهدف املبادرة جميع
م�ن���س��وب��ات ج��ام �ع��ة امل �ل��ك � �س �ع��ود ،و��س�ت�ت��اح
الفر�صة لن�ساء املجتمع يف فعاليتي اليوم
العاملي للمر�أة ويوم الأم للم�شاركة.
رك�ض وتدريب
تنق�سم الأن�شطة �إىل نوعني:
* الن�شاط الأول وه��و جمموعة رك�ض
مل�سافة  5كيلومرتات ،ويخ�ص�ص له يوم واحد
لكل �أ�سبوع من فرتة املبادرة � -12أ�سبوعاً-
وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة ع�ص ًرا وحتى
الرابعة �أمام مبنى املكتبة املركزية « »23يف
التواريخ املو�ضحة باجلدول �أعاله.
* الن�شاط الثاين وهو املخيم التدريبي،
حيث �ستعقد �ست خميمات تدريبية مدتها
 40دقيقة حت��ت��وي على �أن�شطة هوائية
وع�ضلية للطالبات ومن�سوبات اجلامعة يف
�أوقات �سيتم حتديدها الحقا.
خدمات �إ�سعافية
ي��ت��وق��ع �أن ي��ك��ون ع���دد امل�����ش�ترك��ات يف

جمموعة الرك�ض  200كحد �أق�صى و500
يف الأيام املفتوحة لن�ساء املجتمع ،و�ستوفر
ع��ي��ادات الطالبات يف املدينة اجلامعية
خدمات �إ�سعافات �أولية خالل فرتة الفعالية
عند حدوث �إ�صابة.
فكرة املبادرة
مت �إطالق هذه املبادرة بفكرة من الدكتورة
مزنة املرزوقي والأ�ستاذة رمي اخلمي�س.
الدكتورة املرزوقي �أ�ستاذ م�ساعد بق�سم
علوم �صحة املجتمع بكلية العلوم التطبيقية،
وحا�صلة على الدكتوراه يف ال�صحة العامة
و�سلوك الن�شاط البدين من جامعه �إدليد
�أ�سرتاليا ،و�أي�ضاً حا�صلة على �شهادة يف
التدريب ال�شخ�صي من املعهد الأ�سرتايل
للياقة البدنية ،وت�شمل اهتماماتها البحثية
���س��ل��وك امل�����ش��ي� ،صحة امل����دن ،حم���ددات
ال�صحة االجتماعية ،ال��ع��دال��ة ال�صحية
و�صحه املر�أة.
الأ�ستاذة رمي اخلمي�س معيدة بق�سم علوم
املختربات بكلية العلوم التطبيقية ،حا�صلة
على درج��ة املاج�ستري يف علوم التنا�سلية
م��ن جامعة �أم��ب�يري��ال ك��ول��دج ,بريطانيا،
اه��ت��م��ام��ات��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي��ة يف ���ص��ح��ة امل����ر�أة
والإجناب ،وهي ع�ضو وم�ساعد يف ت�أ�سي�س
نادي التحدي الن�سائي وحا�صلة على �شهادة
يف التدريب ال�شخ�صي من املعهد الأوروبي
للياقة البدنية ،بريطانيا.

كتب :خالد اليو�سف
نظمت �إدارة الربامج والأندية الريا�ضية
يف وكالة عمادة ���ش��ؤون الطالب لل�ش�ؤون
الريا�ضية بطولة جامعة امللك �سعود لكرة
الطائرة ال�شاطئية ،حيث رعى وكيل عمادة
�ش�ؤون الطالب لل�ش�ؤون الريا�ضية الدكتور
عبداهلل ال�سليمي نهائي البطولة الذي �أقيم
يف مع�سكر اجلوالة داخل احلرم اجلامعي
مباريات البطولة والتي كانت بطريقة خروج
املغلوب.
وق���د ���ش��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة �سبع كليات
و�أ���س��ف��رت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ن ف���وز ن����ادي كلية

الهند�سة باملركز الأول ،بينما وعلى الرغم
من م�شاركته بفريقني �إال �أن نادي كلية علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين ح�صل على املركز
الثاين والفريق الآخ��ر للكلية ح�صل على
املركز الثالث.
املركز الأول حممد املهيدب ،عبدالعزيز
اخلالدي ،كلية الهند�سة.
م��ه��ن��د ال����زه����راين،
املركز الثاين
���س��امل ال��ق��ح��ط��اين ،كلية ع��ل��وم الريا�ضة
والن�شاط البدين.
متعب الروقي ،حممد
املركز الثالث
بن جويعد ،كلية علوم الريا�ضة والن�شاط

البدين.
و�أك����د م��دي��ر �إدارة ال�برام��ج والأن��دي��ة
الريا�ضية فاروق الأحمد على �أهمية ن�شر
الألعاب املختلفة وتقدميها للطالب اجلامعي
للم�شاركة بها ،واكت�شاف مواهب الطالب يف
هذه الألعاب وتطويرها للرقي مب�ستواه.
ي�شار �إىل �أن النادي ال��ذي حقق املركز
الأول �سيمثل منتخب جامعة امللك �سعود
يف بطولة االحت���اد ال��ري��ا���ض��ي للجامعات
ال�سعودية والتي �ستقام يف �شهر رجب من
هذا العام بحول اهلل تعاىل.

71
22

منوعات

العدد  - 1295الأحد  25جمادى الأول 1439هـ املوافق  11فرباير 2018م

غرائب حول العالم

من وحي الصورة

تحلق الطائرات على ارتفاع  10كلم؟
لماذا ّ

احلياة ق�صرية والعامل وا�سع
وكلما بد�أت يف اكت�شافه �أ�سرع
كلما كان �أجمل و�أف�ضل
عبداهلل ال�سهلي
الآداب

مناخ الرياض

مناخ الرياض خالل فبراير
نعي�ش هذه الفرتة يف الأيام الأوىل من �شهر
فرباير ،وال��ذي يعد �ضمن �أ�شهر مو�سم املطر
يف مدينة الريا�ض ،وباال�ستناد على ال�سجالت
املناخية منذ 1959م يت�ضح �أن فرباير لي�س
معروفاً بكرثة املطر ،حيث يبلغ متو�سط هطول
الأم��ط��ار خ�لال �شهر ف�براي��ر  7ملم تقريباً،
وبذلك يعد يف الرتتيب قبل الأخ�ير من حيث
كميات الأمطار خالل �أ�شهر مو�سم املطر الذي
ميتد من نوفمرب �إىل مايو من كل عام ،كما يبلغ
متو�سط عدد الأيام املمطرة خالل هذا ال�شهر
 4.1يوم ،وبذلك يعد يف الرتتيب ال�ساد�س من
حيث عدد الأيام املمطرة خالل املو�سم.
عند النظر �إىل �سجالت درج��ات احل��رارة
�آخر  60عاماً يت�ضح �أن فرباير يعد يف الرتتيب
الثالث م��ن حيث ال�ب�رودة بعد �شهري يناير

ودي�سمرب ،مبتو�سط حراري قدره ْ 16.3م فيما
يبلغ متو�سط احلرارة الكربى ْ 22.9م وال�صغرى
ْ 9.9م ،وتعد متو�سطات احلرارة �إجماالً مريحة
مائلة �إىل عدم االرتياح «مائلة للربودة» ح�سب
ت�صنيف «جفني  ،»1973كما �أن��ه خالل هذا
ال�شهر ال حاجة للتربيد نهائياً حتى خالل فرتة
النهار ،مع حاجة متو�سطة للتدفئة فرتة الليل
خ�صو�صا يف الن�صف الأول من ال�شهر.
ً
ت�شري �سجالت املناخ القيا�سية �إىل �أن فرباير
ال��ع��ام املا�ضي  2017ك��ان الأك�ث�ر تطرفاً يف
كميات الأمطار واحلرارة املنخف�ضة ،حيث بلغت
كمية الأمطار الرتاكمية  41.1ملم ،لتعد بذلك
�أعلى كمية �أمطار تراكمية ت�سجل خالل هذا
ال�شهر منذ  60عاماً بانحراف قدره 600%
ف��وق املتو�سط امل��ط��ري ،كما يعد ذل��ك ال�شهر

�أي�ضاً �أبرد فرباير منذ بدء ال�سجالت املناخية،
وذل��ك ح�سب متو�سطات احل���رارة ،فيما يعد
فرباير 1979م الأكرث دفئاً خالل نف�س الفرتة.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن التوقعات املناخية
ل�شهر فرباير  2018تو�ضح �أن درجات احلرارة
على مدينة الريا�ض �ستكون حول �أو �أعلى من
املتو�سطات احل��راري��ة ،فيما يتوقع �أن تكون
الأمطار حول معدالتها ،كما ت�شري التوقعات
مب�شيئة اهلل �إىل �أن الن�صف الأول من ال�شهر
قد ال ي�شهد حاالت ممطرة تذكر ،وتكون فر�صة
الأم��ط��ار �أعلى يف الن�صف الثاين من ال�شهر
ومطلع �شهر مار�س ،علماً ب�أنها قابلة للتغري،
واهلل �أعلم.
�أ .في�صل بن �سليمان املجلي
كلية الآداب ق�سم اجلغرافيا

عادة ما تلج�أ الطائرات �إىل التحليق على ارتفاعات �شاهقة ت�صل �إىل
 35000قدم �أو  10كلم تقري ًبا ،فهل ت�ساءلت من قبل َ
مل هذا االرتفاع
بالذات ،وهل من اخلطر تخطي هذا احلد �سوا ًء �أقل �أو �أكرث؟
بح�سب ما جاء يف موقع « »travellerف�إن اختيار الطائرات للتحليق
على ارتفاعات �شاهقة يعود �إىل عدة �أ�سباب� ،أولها �أن العوامل املناخية
هي من يتح َّكم يف �إمكانية حتليق الطائرة ،حيث �إن الهواء اخلفيف يف
الطبقات ال ُعليا من اجلو ي�سمح للطائرات التجارية بالتحليق ب�سال�سة،
وقطع م�سافات �أكرب بدون عائق ،وما يعنيه ذلك من توفري ا�ستهالك
الوقود.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن اختيار هذا االرتفاع ال�شاهق ي�ضمن لقائد الطائرة
تفادي اال�ضطرابات اجلوية التي حت�صل بكرثة على م�سافات منخف�ضة
يف ال��ه��واء ،ما يعني تقليل عن�صر اخلطر ،كما �أنها بذلك تتحا�شى
العوا�صف الرعدية القريبة من الأر�ض وتتجنب الأحوال اجلوية ال�سيئة
التي حت�صل عاد ًة يف طبقة الرتوبو�سفري ،وهي �أقرب طبقة من طبقات
الغالف اجلوي للأر�ض.
أمر طارئ� ،سيجد كابنت الطائرة مت�س ًعا
ويف حال تع َّر�ضت الطائرة ل ٍ
من الوقت للبحث عن حلول واملناورة بالطائرة ،خا�ص ًة مع ابتعاد الطائرة
علو منخف�ض ،ف�إنها
عن الأر�ض ،وعلى افرتا�ض �أن الطائرة حلَّقت على ٍ
ِّ
�ستُواجه الكثري من الأج�سام والطائرات ال�صغرية التي �ستُ�شكل عامل
خطر على �سالمة الطائرة.
ملاذا تختار الطائرات التحليق على ارتفاع  10كلم حتديدًا ولي�س �أعلى
من ذلك ،بالن�سبة للرقم ،ف�إن التحليق على ارتفاع  10كلم «35000
قدم» بالذات ،ولي�س �أعلى من ذلك ،الرتباط هذا االرتفاع مبن�سوب
الأوك�سجني يف امل�سار اجلوي .فكلما ارتفعنا للأعلى يف طبقات اجلو
يقل من�سوب الأك�سجني ويُ�صبح التحدي �أكرب على حمرك الطائرة،
لذلك ،جند �أن الطائرة تطري يف جمال يرتاوح بني � 10.5إىل  12.5كلم
ارتفاعا عن �سطح الأر�ض.
ً

رؤية اجتماعية

التأمين الصحي والمجتمع «»5/3
تباينت ردود الأفعال جتاه الت�أمني
ال�صحي يف املجتمع ال�سعودي،
فمنهم من ر�أى �أنه ت�أكيد على حق
الفرد يف احل�صول على اخلدمات
ال�صحية وحتقيق العدالة وامل�ساواة،
و�صوالً �إىل الهدف الأ�سا�سي املتمثل
يف توفري ال�صحة للجميع ،وتعميق
مبد�أ امل�شاركة بني الدولة واملواطن
وبني �صاحب العمل واملوظف وبني
املوظفني �أنف�سهم ،وذل��ك لت�أثريه
الإي��ج��اب��ي على ال��ف��رد م��ن خالل
توفري االطمئنان االجتماعي له.
فالفرد ب��دون الت�أمني ال�صحي
لن يتمكن من دفع تكاليف املعاجلة
الباهظة �سوى عدد قليل من الأفراد
القادرين على الدفع ،وبالتايل ف�إن
الت�أمني ال�صحي مبا فيه من �آلية
تكافلية ميكن الأف����راد م��ن تلقي
اخل��دم��ات ال�لازم��ة ذات الكلفة
العالية مببالغ معقولة.
يف املقابل ،جند من عار�ض هذا
التوجه وال��ر�أي وب�شدة وح��دة ،وال
ي��رى يف ال��ت��أم�ين ال�صحي اخلري
للمجتمع ال�سعودي ،بل يراه حمرماً،
ومف�سدة ،و�أخ����ذاً لأم���وال النا�س
ب��ال��ب��اط��ل ،وال ي��ج��وز تطبيقه يف
املجتمع ،م�ستند على ذلك بفتاوى
جمامع فقهية دينية و ُعلماء معتربين
وم�صنفني ت�صيفاً �إيجابياً من وجهة
نظرهم.
هذه ال�سل�سلة من املقاالت العلمية
حتاول فك اللب�س واالختالف ،وفهم
هذا الغمو�ض حول الت�أمني ال�صحي
يف املجتمع ال�����س��ع��ودي ،لي�س من
الناحية العملية التطبيقية له ،وال
من الناحية الدينية الفقهية؛ بل

من الناحية االجتماعية معتمدة
على نظرية ع��امل االجتماع كارل
مانهامي «»Karl Mannheim
يف درا�سة ايديولوجية اجلماعة عند
تف�سري هذا االختالف ،وذل��ك من
خالل ر�صد وحتليل م�ضمون ردود
�أفعال �أفراد املجتمع ال�سعودي جتاه
الت�أمني ال�صحي؛ ومعرفة ت�صنيفات
�أ�صحاب اجلماعات واالنتماءات،
وهل لهذا الت�صنيف داخل اجلماعة
ت�أثري على �أفكار �أف��راده��ا ،ومل��اذا
يتقبل الر�أي من �شخ�ص ما حتى لو
اختلف معه ،ويرف�ض من �شخ�ص
�آخر له نف�س الر�أي يف جواز تطبيق
الت�أمني ال�صحي يف املجتمع!
�إن الفرد ال ي�ستطيع  -على حد
تعبري ك���ارل مانهامي � -أن يفكر
مب��ف��رده ،وال ي�ستطيع �أن يتمايز
�أو يختلف مبفرده � ً
أي�ضا ،بل يبد�أ
ب�أفكار الآخرين وفكرهم� ،سواء اتفق
مع هذا الفكر �أو حاول تعديله �أو
ا�ستبدله بفكر �آخر ،وذلك ملواجهة
تطورات املواقف االجتماعية.
�إن الفرد ينتمي �إىل اجلماعة
ال لأن��ه ول��د فيها ،وال لأن��ه ي�سعى
لالنتماء �إل��ي��ه��ا ،وال لأن���ه ي�شعر
جتاهها باالنتماء وال��والء فح�سب،

بل لأنه يرى احلياة والعامل يف �ضوء
املعاين التي اكت�سبها من اجلماعة
�أو التي ط��وره��ا داخ��ل اجلماعة،
فالأيديولوجية املرتبطة بامل�صلحة
متنع الأف��راد من ر�ؤية امل�شكلة من
جميع جوانبها وحتول دون حتقيق
املو�ضوعية يف هذه الر�ؤية.
امل�س�ألة ال تقف عند هذا احلد،
فهناك املعرفة الأيديولوجية التي
ت��دع��و �إىل الت�صنيف وال��ت�بري��ر،
واملعرفة الأيديولوجية التي تدعو
�إىل العمل ،ف�إذا كانت الأيديولوجية
تعبرياً عن التنافر بني الفكر والواقع
فهناك حاالت من التفكري ال تكتفي
بالتنافر مع الواقع ،بل حت��اول �أن
تتخطاه فتتحول �إىل �سلوك و�إىل
عمل ي�ؤدي �أو يهدف �إىل تدمري كلي
�أو جزئي لنظام الأ�شياء ال�سائدة.
هذه احلاالت من التفكري يُ�سميها
م��ان��ه��امي «ي��وت��وب��ي��ا» ،ف��ال��ف��رق بني
ح��االت التفكري اليوتوبية وحاالت
التفكري الأيديولوجية هي �أننا يف
الأوىل ن�صبو �إىل �أ���ش��ي��اء لي�ست
موجودة يف الو�ضع القائم ،ولكننا ال
نكتفي بذلك بل نعمل على حتقيقها
ولو �أدى ذلك �إىل تغيري �أو تعديل
نظام الأ���ش��ي��اء ال��راه��ن ،بينما يف
الثانية ف�إن �آراءنا وفكرنا بالرغم من
تنافرهما مع الواقع القائم ف�إن ذلك
ال مينعنا من �أن ن�ساهم فيه ،بل نربر
احلفاظ على نظام الأ�شياء الراهن.
وللحديث بقية �إن �شاء اهلل تعاىل،
و�إىل اللقاء.
د .علي بن �أحمد ال�سامل
املدينة الطبية اجلامعية
alisalem@ksu.edu.sa
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هيئة االعتماد الكندي تسلم شهادة «الدرجة الماسية» لطبية الجامعة
د .السيف :المدينة الطبية تطبق الرقابة في المنشآت الصحية المتوافقة مع المعايير العالمية

أ .كاترينا« :المدينة الطبية» تعمل بجد في تطوير جودة الرعاية الصحية
كتب :م�ساعد الغنيم
ت�سلمت املدينة الطبية اجلامعية
�شهادة «الدرجة املا�سية» من هيئة
االعتماد الكندي بعد تقييم �شامل
م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق ه��ي��ئ��ة االع��ت��م��اد
الكندي ح��ول م��دى التزام املدينة
الطبية اجلامعية مبعايري اجلودة
املوثقة عاملياً ،حيث �سلمت جلنة
التقييم ال�شهادة مل�ست�شفى امللك
خالد وامللك عبدالعزيز اجلامعي
باملدينة الطبية اجلامعية.
ح�����ض��ر ح��ف��ل ال��ت�����س��ل��ي��م وك��ي��ل
اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان،
ووكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
الدكتور يو�سف ع�سريي ،واملدير
ال��ع��ام التنفيذي للمدينة الطبية

اجل��ام��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور عبدالرحمن
املعمر ،وعميد كلية الطب الدكتور
خ��ال��د ف���ودة ،وع���دد م��ن م�س�ؤويل
اجلامعة ور�ؤ�ساء الأق�سام الطبية
يف املدينة الطبية اجلامعية ،وقد
�أعلن معايل مدير اجلامعة الدكتور
ب���دران العمر يف وق��ت �سابق عن
ح�صول املدينة الطبية اجلامعية
على هذا االعتماد.
وق��ال املدير التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية باملدينة الطبية اجلامعية
الدكتور في�صل ال�سيف �إن املدينة
ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة ت��ط��ب��ق �أع��ل��ى
معايري الرقابة يف املن�ش�آت ال�صحية
وامل��ت��واف��ق��ة م��ع امل��ع��اي�ير العاملية،
ح��ر���ص �اً منها ع��ل��ى تهيئة البيئة

كتبت :فاطمة القحطاين
لبنى ال�شامان
ح�صل مركز املهارات واملحاكاة
ال�صحية بكلية الطب واملدينة الطبية
بجامعة امللك �سعود على الو�سام
الذهبي من جمعية القلب الأمريكية
لعام  ،2017وذلك لتميزه وتفوقه
يف دورات دع��م احل��ي��اة م��ن حيث
�إع���داد املتدربني وج���ودة التدريب
وبي مدير
ح�سب املعايري العاملية .نّ
مركز املهارات واملحاكاة ال�صحية
ال��دك��ت��ور ي��ا���س��ر الأ���ص��ق��ه� ،أن���ه مت
جتديد اعتماد املركز ليكون مرجعاً
للجمعية يف املنطقة لعام 2018
لل�سنة الرابعة على التوايل ما يخوله
ل�ل�إ���ش��راف واعتماد جتديد عقود

امل��راك��ز الأخ���رى �أو اعتماد �إن�شاء
مركز جديد لتدريب دورات دعم
احلياة مع جمعية القلب الأمريكية،
و�أف��اد �أن املركز ق��ام بتدريب نحو
 8000م��ت��درب على دورات دعم
احل��ي��اة والإن��ع��ا���ش القلبي الرئوي
واملتقدمة خ�لال ع��ام  ،2017كما
�أ�شرف وراقب عدد كبري من املراكز
يف مناطق اململكةُ ،عمان ،الكويت،
الأردن ،لبنان والبحرين العتمادهم
�أو جتديد اعتمادهم كمراكز تدريب
مع جمعية القلب الأمريكية كونه
م��رك��زاً مرجعياً للجمعية ما �أهله
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى اع��ت��م��اد كمرجع
للجمعية يف املنطقة لعام 2018
ولل�سنة الرابعة على التوايل.

الآمنة يف املن�ش�آت ال�صحية وتعزيز
ج��ودة الرعاية ال�صحية املقدمة،
م�ضيفاً �أن االعتماد يغطي جميع
اجل���وان���ب ال��ط��ب��ي��ة وغ�ي�ر الطبية
ومنها مكافحة ال��ع��دوى� ،سالمة
املر�ضى� ،إدارة املخاطر ،العمليات
اجل���راح���ي���ة ،ال���رع���اي���ة الأول���ي���ة،
الأورام ،امل��خ��ت�برات ب��ن��وك ال��دم،
ال�صيدلة ،الأ���ش��ع��ة الت�شخي�صية
والعالجية ،طب الطوارئ ،الباطنة
والت�أهيل الطبي ،م�شرياً �إىل �أن
عدد الفرق امل�شاركة بلغ  46فريق
ج��ودة ،م�شيداً باجلهود املخل�صة
التي يبذلها من�سوبو املدينة الطبية
اجلامعية.
كما �أكدت مديرة �إدارة اجلودة

مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي
باملدينة الطبية اجلامعية الأ�ستاذة
م���رام بخ�ش �أن امل��دي��ن��ة الطبية
اجلامعية ح�صلت على الت�صنيف
الف�ضي عام  2011حيث تركزت
�آنذاك على الأ�سا�سيات يف �سالمة
املر�ضى ،ويف عام  2014ح�صلت
ك��ذل��ك على الت�صنيف الذهبي،
حيث متيزت يف الأ�سا�سيات وبع�ض
الإج��راءات املقدمة للمر�ضى� ،أما
يف  2017ف��ق��د ح�صلت املدينة
الطبية اجلامعية على الت�صنيف
امل��ا���س��ي ،وه��و �أع��ل��ى ت�صنيف من
ه��ي��ئ��ة االع��ت��م��اد ال��ك��ن��دي ،حيث
اعتمدت الهيئة الكندية على نتائج
الإج����راءات واخل��دم��ات ال�صحية
املقدمة مثل حت�سني البيئة الآمنة
ارتفاعا
للمر�ضى والتي �سجلت
ً
يف ن�سبة ق��ي��ا���س البيــئة الآم��ن��ة
للمر�ضى �إىل .% 85
فيما ارتفعت ن�سبة ر�ضا املر�ضى
�إىل �أكــرث من ،% 70م�ضيف ًة �أن
�إدارة اجل����ودة ت��ع��م��ل ع��ل��ى قيا�س
م����ؤ����ش���رات الأداء ب�����ش��ك��ل دوري
وحتليل ودرا���س��ة املخاطر لتفادي
ح�صولها واتخاذ الإجراءات الالزمة
وو�ضع خطط العمل لتح�سني تلك
الإج��راءات وتطويرها ،م�شرية �إىل
�أن �إدارة اجل���ودة باملدينة الطبية
اجلامعية تقوم ب�شكل دوري بتدريب
م��ن�����س��وب��ي��ه��ا يف ب���رام���ج ���س�لام��ة
املر�ضى.
من جانبها �أثنت املدير التنفيذي
لالعتمادات ال��دويل يف م�ؤ�س�سة
االعتماد الكندي �أ .كاترينا على
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الإجنازات الكبرية للمدينة الطبية
اجلامعية ،م�شرية �إىل �أن املدينة
الطبية اجل��ام��ع��ي��ة ه��ي ج���زء من
 1600منظمة يف جم��ال الرعاية
ال�صحية يف  30دول��ة تعمل بجد
يف تطوير جودة الرعاية ال�صحية،
م����ؤك���دة خ�ل�ال ك��ل��م��ت��ه��ا ع��ل��ى �أن

االعتماد املا�سي يعد �أعلى م�ستوى
يف برنامج كمنتوم ال��دويل ،حيث
يتطلب احل�صول على هذه الدرجة
تطبيق ب��رام��ج م��ت��ق��دم��ة �صارمة
ت�ضمن اال���س��ت��م��راري��ة يف تطوير
جمال جودة الرعاية ال�صحية.

«الجامعة» تشارك في فعالية
«كيف الصحة»

�شاركت اجلامعة ممثلة مببادرتي وعي و�إحياء يف فعالية كيف ال�صحة
التي نظمتها �شركة االت�صاالت ال�سعودية  ،STCوالتي �أقيمت مبقر
ال�شركة الأ�سبوع املا�ضي وملدة يومني.
حيث مت افتتاح ركني مبادرة وعي و�إحياء على �شرف وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون الأكادميية والتعليمية الدكتور حممد النمي وبح�ضور عميد
�ش�ؤون الطالب الدكتور فهد القريني.
وكان احلوار بركن مبادرة وعي عن �أبرز الأمرا�ض ال�شائعة التي تواجه
املجتمع و�سبل الوقاية منها مثل داء ال�سكري� ،ضغط الدم والقولون
الع�صبي ،و� ً
أي�ضا عن الأمرا�ض وامل�شاكل النف�سية مثل �ضغوطات العمل
وتثقيف الزوار بكيفية التخل�ص من �ضغوطات العمل وامل�شاكل النف�سية.
وقام الأخ�صائيون ب�شرح �أهمية التربع بالكبد للزوار و�إبراز الهدف
النبيل من التربع يف ركن مبادرة �إحياء الذي �شهد �إقباالً من الزوار
والت�سجيل يف هذه املبادرة.

لقاء تعريفى لطالبات السكن
المستجدات
�أقام �سكن طالبات جامعة امللك �سعود لقا ًء تعريفياً للطالبات
امل�ستجدات للف�صل الدرا�سي الثاين لعام 1439هـ-1438هـ
ب�سكن اجلامعي بجو من الألفة واملودة بح�ضور مديرة ال�سكن
وجمموعة من من�سوباته من م�شرفات و�إداريات ،مت فيه تعريف
الطالبات بجميع اخلدمات املقدمة من �إدارة الإ�سكان حتت
�إ�شراف عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات وتعريفهن � ً
أي�ضا
ب�أهم القوانني والأنظمة املطبقة ل�ضبط داخل ال�سكن و�سماع
�أهم االقرتاحات املوجهة من الطالبات لرفع بها ومناق�شتها يف
املجل�س اال�ست�شاري لرفع وتطبيق ما يخدم الطالبات بالإ�سكان،
ويف نهاية اللقاء اجتمع اجلميع على وجبة خفيفة جمعت
الطالبات مبوظفات ال�سكن بجو �أ�سري جميل ،وك��ان اللقاء
ب�إعداد وتن�سيق وحدة العالقات العامة والإعالم.
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نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

شركاء البحث واالبتكار
خطوة م�شكورة وطال انتظارها يف تفعيل ال�شراكة البحثية
والتطوير بني اجلامعات ال�سعودية والقطاع اخلا�ص ،وجميل
�أن تكون الفر�ص والتحديات حا�ضرة على جدول الأعمال.
ولكن يف نف�سي �شيء من عودة الركود الذي ال يتحرك �إال يف
لقاء �أو ندوة �أو م�ؤمتر وتنتهي امل�س�ألة ب�صورة تذكارية.
�أمتنى على امل�شاركني يف هذا اللقاء �إيجاد �آلية لت�صبح
اجلامعات �شريكة وب�شكل مبا�شر يف �إدارة البحث والتطوير
يف القطاع اخلا�ص .ويف هذا توفري على ميزانيات القطاع
اخلا�ص وتفعيل جلهود �أهل البحث العلمي وبناء ال�شراكات
الوطنية.
وقد كتبت مقاالً الأ�سبوع املا�ضي يف �صحيفة الريا�ض
بهذا اخل�صو�ص وعتبت فيه على بع�ض �شركاتنا التي تتجه
خلارج الوطن بحثاً عن �شريك علمي ,وعندما تتقدم جامعاتنا
ال تلقى ذات التقدير ،و�ضربت مثاالً باجتاه �شركة الكهرباء
ل�شركاء يف البحث والتطوير من اليابان ،وهذا مك�سب للوطن،
ولكن يعاب عليه عدم االلتفات نحو جامعاتنا.
ولعل الدكتور عبداهلل ال�سلمان ّ
خل�ص دور جامعة امللك
�سعود ب ��أن قدرها ه��و امل�شاركة يف مقدمة رك��ب التطوير
العلمي وقيادته.

خملفات الأثاث ت�شوه املنظر العام داخل الكليات!

altayash@ksu.edu.sa

«الجامعة» تشارك في المهرجان الوطني
للتراث «الجنادرية» بندوات

ت�����ش��ارك ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
يف م��ه��رج��ان «اجل��ن��ادري��ة» ،حيث
ت�ست�ضيف ع���دة ن����دوات �أه��م��ه��ا
«الإعالم ال�سيا�سي العربي� ..صياغة
املواقف وقيادة التحوالت» ،والتي

تقام غداً االثنني 1439/5/26هـ
املوافق  2018/2/12من ال�ساعة
ال��ع��ا���ش��رة ���ص��ب��اح�اً وح��ت��ى الثانية
ع�����ش��رة ظ���ه���راً ،ي��دي��ره��ا د .علي
ال��ع��ن��زي ،وي��ت��ح��دث فيها ك��ل م��ن:

د .ف��ه��د ال��ط��ي��ا���ش ،د .ع��ب��داهلل
الرفاعي من ال�سعودية ،ود .ها�شم
ع��ب��دامل��ق�����ص��ود ،ود .حم��م��ود علم
الدين من جمهورية م�صر العربية،
ود .مروان كريري من �أمريكا.
وت�ستمر ال���ن���دوات امل�صاحبة
ل���ل���م���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي ل���ل�ت�راث
«اجل���ن���ادري���ة  »32ال��ت��ي �ستقام
يف اجل��ام��ع��ة ،وال����ذي رع���اه خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز الأربعاء املا�ضي ،وذلك
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني والأدباء
واملثقفني وامل�شاركني يف املهرجان
و���ض��ي��وف��ه ،ب���ن���دوة «دور ال��ع��ل��م��اء
وال��دع��اة يف التعاي�ش املجتمعي»،
والتي تقام غدًا من ال�ساعة العا�شرة
والن�صف وحتى الثانية ع�شرة ظهراً
وي��دي��ره��ا رئي�س ق�سم ال��درا���س��ات

الإ�سالمية د .عبداملح�سن التخيفي
ويتحدث فيها معايل د .توفيق بن
عبدالعزيز ال�سديري ،د .عبداهلل
بن عبدالعزيز العنقري ،د� .أحمد
بن عثمان املزيد ،بالإ�ضافة لندوة
«ت��ن��ام��ي ال��ت��ي��ارات ال�����ش��ع��وب��ي��ة يف
الغرب وانعكا�ساتها على ال�سيا�سة
ال��دول��ي��ة» ،وي��دي��ره��ا د .ع��ب��داهلل
احلمادي ويتحدث فيها :د .عبداهلل
احلميد من ال�سعودية ،ود� .إميل
�أمني من م�صر ،ود .غالب اخلالدي
من الأردن ود .عبدالرحمن العطري
من املغرب ود .حممد الب�شاري من
فرن�سا.
وي�شارك يف هذه الندوات عدد
من �أ�ساتذة اجلامعة� ،إ�ضافة �إىل
عدد من املخت�صني واملفكرين من
اململكة وخارجها.

«المسؤولية االجتماعية» يوقع  4مذكرات تعاون واتفاقيات
وقع نادي امل�س�ؤولية االجتماعية
 4اتفاقيات مع ع��دد من اجلهات
لتنفيذ عدد من الربامج املجتمعية،
ح��ي��ث وق���ع م��ع م��رك��ز «م�����س��ت��دام»
م��ذك��رة تفاهم ح��ول تطوير بع�ض
ال�ب�رام���ج اخل��ا���ص��ة ب��امل�����س ��ؤول��ي��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة ،كما وق��ع م��ع معهد
ت��دري��ب خ��ا���ص ب��ال��روب��وت لتنفيذ
دورات عن ال��روب��وت��ات ،بالإ�ضافة
�إىل ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت���ع���اون مع
«مركز مبدعون» لإقامة ع��دد من
الربامج عن امل�س�ؤولية االجتماعية،
بالإ�ضافة �إىل جتديد اتفاقية مع
جمعية الأط���ف���ال امل��ع��اق�ين وال��ت��ي
تعترب م��ن �أجن���ح ال�����ش��راك��ات على
مدار � 3سنوات.
م��ن جهة �أخ���رى ي�ستعد النادي

ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد  6ب���رام���ج خ��ا���ص��ة
مبنا�سبة ال��ي��وم العاملي ل�سرطان
الأطفال ت�شمل تنظيم �أيام مفتوحة
يف عدد من مراكز عالج ال�سرطان،
بالإ�ضافة �إىل برنامج توعية وتثقيف
حول الوقاية من ال�سرطان ،ي�شمل
عدداً من املوالت والأماكن العامة.
ك��م��ا ي��ط��ل��ق ن�����ادي امل�����س ��ؤول��ي��ة
االجتماعية قريباً ج��ائ��زة التميز
للفرق التطوعية بجوائز قيمتها 50
�ألف ريال يتكفل بها مركز م�ستدام
ل��ل��م�����س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،حيث
تهدف امل�سابقة �إىل حتفيز الفرق
على التناف�س وتقدمي برامج مميزة
خلدمة املجتمع.
جدير بالذكر �أن نادي امل�س�ؤولية
االجتماعية ح�صل على لقب �أف�ضل

ن���ادي يف م�سابقة �أف�����ض��ل الأن��دي��ة
الطالبية على م�ستوى اجلامعات ملدة
� 4سنوات متتالية ،كما كان هو املحكم
جلائزة الأم�ير مقرن بن عبدالعزيز
للم�س�ؤولية االجتماعية ،وهو النادي
الوحيد ال���ذي ق��دم �أك�ث�ر م��ن 120
برناجماً على مدار � 6سنوات ا�ستفاد
منها �أكرث من � 500ألف م�ستفيد يف

خمتلف ال�برام��ج والأن�����ش��ط��ة ،منهم
� 270ألفاً من ذوي الإعاقة.
كما ح�صل على ج��ائ��زة التميز
والدعم املقدمة من �صاحبة ال�سمو
امللكي الأمرية �صيتة بنت عبدالعزيز
وحا�صل على جائزة الغرفة التجارية
ك�أف�ضل جهة تعليمية قدمت خدمة
للمجتمع.

بدع ٍم من معايل مدير اجلامعة

«اإلعالم» يطلق مبادرة
#إعالم_ذوي_الهمم
وتقوم بن�شرها �أ�سبوعياً
�أطلق ق�سم الإع�لام
ع�ب�ر م��ن�����ص��ة رئي�سية
بكلية الآداب ،وبدعم
خم�ص�صة ل��ل��وح��دة
م����ن م���ع���ايل م��دي��ر
يف املوقع الرئي�سي
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
أي�ضا
ب���������دران ال���ع���م���ر،
للجامعة ،و� ً
م�������ن خ��ل��ال
مبادرة �#إعالم_
ح�������س���اب���ات
ذوي_ال���ه���م���م،
اجل����ام����ع����ة
وال���ه���ادف���ة �إىل
وال��ق�����س��م يف
مت����ك��ي�ن ط��ل��ب��ة
د .العنزي
م���ن�������ص���ات
الق�سم من ذوي
االحتياجات اخلا�صة ملمار�سة التوا�صل االجتماعي.
م��ن جانبه �أو���ض��ح �أن�����س بن
العمل االت�صايل والإع�لام��ي؛
ان��ط�لاق��اً م���ن ر���س��ال��ت��ه ال��ت��ي خمي�س ع�ضو هيئة التدري�س
ت�����س��ع��ى �إىل ت ��أه��ي��ل الطلبة بق�سم الإع�لام ،نائب امل�شرف
أ�سبوعي
باملعارف واملهارات االت�صالية على وحدة التقرير ال
ّ
الالزمة ،وتهيئتهم ل�سوق العمل امل�صور� ،أن الق�سم لديه من
يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات ذات ال��ك��وادر الطالبية املميزة ما
يجعله يربهن على جناح مبادرة
العالقة.
���ص� ّرح بذلك ال��دك��ت��ور علي � #إ عال م _ ذ و ي _ ا لهمم ،
ب����ن دب���ك���ل ال���ع���ن���زي رئ��ي�����س خا�صة و�أن هناك ع���دداً من
ق�سم الإع�ل�ام ،امل�شرف على الطلبة من ذوي االحتياجات
�ي اخل��ا���ص��ة م���ن ط���� ّوع التقنية
وح����دة ال��ت��ق��ري��ر الأ���س��ب��وع� ّ
امل�������ص���ور ،م�������ش�ي�راً �إىل �أن والأج��ه��زة الذكية لال�ستفادة
م���ب���ادرة �#إعالم_ذوي_ منها يف اجلانبني الأك��ادمي��ي
ال��ه��م��م ،ج���اءت لتمكني ذوي واملهني ،ويف اجلانب االت�صايل
االحتياجات اخلا�صة وتدريبهم والإع��ل�ام����ي ،ك��م��ا �أن هناك
على ممار�سة العمل االت�صايل �آخ���ري���ن مم��ي��زي��ن مب��ه��ارات��ه��م
والإع�لام��ي ،خا�صة و�أن ق�سم ال�شخ�صية ،وب��إت��ق��ان��ه��م لفن
الإع�لام ميتلك وحدة تدريبية مقابلة اجلمهور� ،إىل جانب
لديها من القدرات والإمكانات متيزهم يف خمتلف جم��االت
والطاقات الب�شرية ما مي ّكن ال��ت��ح��ري��ر الإع�ل�ام���ي���ة ،وم��ن
اجل��م��ي��ع م���ن �إجن������اح ه��ك��ذا ه��ن��ا �أن�������ش����أ وح����دة ال��ت��ق��ري��ر
م���ب���ادرة ،ح��ي��ث ي�ضم الق�سم الأ�سبوعي جمموعة طالبية
وح����دة ال��ت��ق��ري��ر الأ���س��ب��وع��ي من ذوي الهمم ،بهدف متكينهم
امل�����ص��ور ،وال��ت��ي تر�صد �أب��رز وتهيئتهم ل�سوق العمل.
ف��ع��ال��ي��ات و�أح�����داث اجلامعة

