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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

أكثر من  40فعالية في ملتقى انطالق بطولة كأس مدير الجامعة

البحث العلمي ..اليوم

ي��رع��ى وزي���ر التعليم الدكتور
�أحمد العي�سى اليوم ملتقى البحث
العلمي الذي تنظمه عمادة البحث
العلمي حتت �شعار« :بحث علمي
ر�صني وفق ر�ؤية اململكة .»2030

و�أ�شار الدكتور خالد احلميزي
ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ورئ��ي�����س
اللجنة املنظمة للملتقى �أنه ي�ضم
�أكرث من  40فعالية.
تفا�صيل �ص 23 - 22

ي الجالية الهندية تتبرع بالدم  02ملتقى للجهاز الهضمي 03
منتخب «القوى»
يحقق المركز
الثاني في بطولة
الجامعات

كتب :خالد اليو�سف
متكن منتخب اجلامعة امل�شارك يف
بطولة جامعات اململكة لألعاب القوى
واخ�تراق ال�ضاحية من �إح��راز املركز
ال��ث��اين مبجموع  134نقطة �ضمن
بطوالت االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية نظمت جامعة بي�شة من
 24-21جمادى الأوىل ،و���ش��ارك يف
البطولة  22جامعة من خمتلف مناطق
اململكة.
تفا�صيل �ص 21

انطلقت بطولة ك ��أ���س معايل
مدير اجلامعة لكرة القدم ،وذلك
مب��واج��ه��ة كلية ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط ال��ب��دين بطل الن�سخة
املا�ضية وكلية الآداب ،التي كانت
ن��داً �صع ًبا وفري ًقا عنيدًا ،حيث
انتهى اللقاء بفوز كلية الريا�ضة

لقاء البحث والتطوير ..األربعاء

خريج في زمن قياسي
ك � ّرم وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة الدكتور حممد النمي �أول
خريج لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
الطالب تركي بن مطلق ال�سبيعي؛ مقدراً
�سعيه املتميز يف املحافظة على تفوقه
الأكادميي ،ومتمنياً له مزيداً من التقدم
خدم ًة جلامعته ووطنه الغايل.
وا�ستطاع الطالب ال�سبيعي �أن ينهي
متطلبات ال��ت��خ��رج يف تخ�ص�ص الأدب
الإجنليزي بكلية الآداب بزمن قيا�سي «3
�سنوات ون�صف» ليكون الأول على دفعته
مع مرتبة ال�شرف.
وقد التحق الطالب ال�سبيعي بربنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني �ضمن الدفعة
الأوىل منذ ت�أ�سي�سه .التفا�صيل �ص4

والن�شاط البدين بهدف وحيد.
فيما انتهى اللقاء الثاين بني
كلية الأم�ي�ر �سلطان للخدمات
ال��ط��ب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة وك��ل��ي��ة ع��ل��وم
احلا�سب واملعلومات بفوز الأخري
بنتيجة  6مقابل .3
تفا�صيل �ص21
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فتح باب التحويل لـ «التربية»

«عالقات الكليات» ..خارج التغطية!

تعاين بع�ض وحدات العالقات العامة يف
الكليات من روتينية يف الأداء وبريوقراطية
يف ال��ت��ع��ام��ل ،ح�����س��ب ر�أي ال��ع��دي��د من
�أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني ،و�أ�صبح
دوره��ا مقت�صراً يف الغالب على اجلانب

الربوتوكويل املتعلق مبرا�سم الت�شريفات
واال�ستقبال وتنظيم امل�ؤمترات والندوات،
مع �إغفال وا�ضح لدورها الأه��م واملتمثل
يف خدمة �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
«وت�سويقهم �إعالمياً» .تفا�صيل �ص18

خبراء يناقشون اإلعالم السياسي العربي وقيادة التحوالت وصياغة المواقف
حقق «�إ�ستاد جامعة امللك �سعود» �أ�صدا ًء وا�سعة
و�إ���ش��ادات ب�إمكانياته من الريا�ضيني والإعالميني
واجل��م��اه�ير وال�شخ�صيات العامة خ�لال الأ�سبوع
املا�ضي والي��زال ،مع �إقامة �أول مباراة ر�سمية بني
جنباته بعد قرابة � 3أعوام من افتتاحه ..عرب مباراة
جمعت فريقي الهالل ال�سعودي والعني الإم��ارات��ي
الثالثاء املا�ضي ،والتي انتهت �سلبياً ب��دون �أه��داف
�ضمن اجلولة الأوىل للمجموعة الرابعة لدوري �أبطال
�آ�سيا لكرة القدم..
حيث بد�أت اجلامعة قطف ثمار ا�ستثماراتها وتنمية
مواردها املالية وبث ال�شراكة املجتمعية عرب االتفاق
مع �إحدى ال�شركات الريا�ضية الت�سويقية ال�ست�ضافة
مباريات نادي الهالل ال�سعودي ملدة � 3أعوام.
وجنحت الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي
وكافة اجلهات املعنية من داخ��ل اجلامعة الثالثاء
املا�ضي يف و�ضع كافة الإمكانيات الأمنية واملرورية
لتنظيم دخول اجلماهري من �أفراد وعوائل �إىل املدينة
اجلامعية والتي و�صل عدد احل�ضور نحو � 24ألف
متفرج.
وت�ضمنت اخلطة املرورية تكوين فرق عمل ودوريات
مرورية ودوري��ات راجلة وتخ�صي�ص املواقف الغربية
للعائالت ،واملواقف اجلنوبية للدرجة الأوىل والثانية،
ومواقف الكليات العلمية لبقية اجلماهري ،كما مت
تثبيت ( )40لوحة �إر�شادية على الطرق الرئي�سية
ويف التقاطعات لتوجيه اجلماهري �إىل تلك املواقف،
�إ�ضافة �إىل �إر���س��ال ر�سائل ن�صية تت�ضمن خريطة
تو�ضح هذه املواقف والطرق امل�ؤدية �إليها ،وقد �سبق
ذلك عقد عدة اجتماعات ومناق�شات مع �شركة �صلة
و اجلهات احلكومية لتو�ضيح املهام والأدوار لكل جهة.
و�صرح الأ�ستاذ مو�سى قحل ،مدير عام الإدارة
العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي �أن اجلامعة ا�ستقبلت
ما يقارب ( 24.000متفرج) و �أكرث من (15.000
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األمن والسالمة 40 :لوحة إرشادية و  20دورية واستقبال  15ألف سيارة

قدم ..وماراثون
�سيارة) ،و�شارك يف تنفيذ اخلطة ( )20دوري��ة من
مرور اجلامعة وعدد من من�سوبي الإدارة ،ومل ت�سجل
وهلل احلمد حوادث مرورية �أو حوادث ده�س  ،وهذا
يعك�س اال�ستعداد اجليد لهذا احلدث.
من ناحية �أخ��رى ت�ست�ضيف جامعة امللك �سعود

نهاية الأ�سبوع احلايل وعلى ملعبها الرئي�سي «ماراثون
الريا�ض ال��دويل  »2018بتنظم من الهيئة العامة
للريا�ضة ،وال��ذي يقام ي��وم ال�سبت ال��ق��ادم /6 /8
1439هـ ،وي�صاحبه عدة فعاليات جمتمعية موجهة
لكافة �أف��راد الأ�سرة ،وذلك �أي��ام اخلمي�س واجلمعة

وال�سبت املوافق 1439 /6/8 - 6هـ ،حيث و�صل
ع��دد امل�شاركني ب��امل��اراث��ون �إىل قرابة ع�شرة �آالف
مت�سابق حتى الآن ،وخ�ص�صت جوائز مالية �ضخمة
قدرها مليونا ريال ،بواقع مليون ريال ل�صاحب املركز
الأول ،ومليون ريال لبقية املراكز.

271

أخبار

وطني
وطني

حصر مستحقات «الخاص»
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أمير القصيم يكرم عميد
الصيدلة

كرم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود
بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم الثالثاء املا�ضي ،عميد كلية ال�صيدلة
الدكتور �أو���س ال�شم�سان ،نظري امل�شاركة يف امل�ؤمتر ال��دويل لل�صيدلة
املجتمعية واملقام يف مركز امللك خالد احل�ضاري مبدينة بريدة ،واملنظم
من قبل كلية ال�صيدلة بجامعة الق�صيم بعنوان «خلق ثقافة مبنیة على
القیم» ،وذلك برعاية �صاحب ال�سمو امللكي �أمري منطقة الق�صيم ،وعلى
مدى ثالثة �أیام مب�شاركة نخبة من اخلرباء يف جمال ال�صیدلة املجتمعیة
من جمیع �أنحاء العامل.

اإلعالم السياسي العربي وقيادة التحوالت ..باإلعالم
���س��ام يق�ضي بت�شكيل جلنة تتوىل ح�صر جميع
�صدر �أم��ر
ٍ
م�ستحقات املوردين واملتعهدين واملقاولني املت�أخرة لدى اجلهات
احلكومية وو�ضع حلول عاجلة لإنهائها ،يف خطوة �أتت ا�ستمرا ًرا
ملبادرات جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية يف �إ�صالح االقت�صاد
ال�سعودي ودعماً للقطاع اخلا�ص.
وجاء ت�شكيل اللجنة بنا ًء على ما رفعه الأمري حممد بن �سلمان
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ورئي�س جمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية بطلب املوافقة على �إيجاد �آليات فاعلة لتعزيز
رئي�سا يف حتقيق التنمية
دور القطاع اخلا�ص باعتباره �شري ًكا
ً
االقت�صادية يف ال�سعودية.

دخول «الكهربائية» بعد  6أشهر

افتتح رئي�س ق�سم الإعالم الدكتور علي بن دبكل العنزي الثالثاء املا�ضي
ندوة «الإعالم ال�سيا�سي العربي� :صياغة املواقف وقيادة التحوالت» التي
تقام �ضمن ن�شاطات «املهرجان الوطني للرتاث والثقافة -اجلنادرية ،»32
يف مقر جامعة امللك �سعود بالريا�ض.
�شارك يف الندوة الدكتور ه�شام عبداملق�صود عطية عميد كلية الإعالم
بجامعة م�صر للعلوم وع�ضو جلنة الإعالم باملجل�س الأعلى للجامعات مب�صر،
والأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم الإعالم بجامعة امللك �سعود والكاتب ال�صحفي
وامل�شرف على الإدارة والتحرير لـ«ر�سالة اجلامعة» الدكتور فهد الطيا�ش.
وقد �ألقى الدكتور العنزي كلمة يف افتتاح الندوة رفع من خاللها ال�شكر
والتقدير با�سمه وا�سم جميع امل�شاركني يف الندوة خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -على رعايته «للمهرجان
الوطني للرتاث والثقافة -اجلنادرية  ،»32وتناول الدكتور العنزي يف كلمته
مو�ضوع الف�صل بني الإعالم ال�سيا�سي والإعالم الآخر ،والأقوال التي ت�ؤكد

عدم ف�صلهما ،و�أهمية ذلك بالن�سبة للإعالمي ،وت�أثريه يف الر�أي العام.
بعد ذلك حتدث الدكتور ه�شام عطية عن الإب��داع يف تو�صيل املحتوى
الإعالمي ،مبيناً �أن ت�أثري ونفوذ الإعالم على ما ال يعرفه وال يتوا�صل معه
امل�شاهد هو ت�أثري عظيم لكن الت�أثري ال يقوم دائماً وال ي�ستمر �أبداً بدون
الإبداع ،كما تطرق �إىل فكرة الإعالم امل�شرتك ،والإعالم ال�سيا�سي ،مو�ضحاً
�أن من �شروطه وجود الكفاءة يف الإعالمي ،مع الإبداع.
ثم حتدث الدكتور الطيا�ش قائ ً
ال« :عندما نتحدث عن اجلانب ال�سيا�سي
ف�إننا جند لدينا ثالث منظومات ،هي منظومة املجتمع ومنظومة الإعالم
ومنظومة ال�سيا�سة» ،مت�سائ ً
ال ع��ن احلجم امل�شرتك م��ا ب�ين املجتمع
وال�سيا�سي والإعالمي ومدى تالم�س الدوائر الثالث.
بعد ذلك مت فتح املجال للأ�سئلة واملداخالت التي �سلطت ال�ضوء على
مزيد من التحديات التي يواجهها الإعالم ال�سيا�سي العربي.

وفد «عجمان» يزور الجامعة

تعكف ال�سعودية حال ًيا على �إعداد �إجراءات ا�ستقبال الطلبات
التجارية املتعلقة ب�إدخال ال�سيارات الكهربائية �إىل الأ�سواق املحلية،
قبل دخولها حيز التنفيذ بعد �ستة �أ�شهر من الآن.
وا�ستقبلت الهيئة العامة للموا�صفات واملقايي�س طلبات لإدخال
هذه املركبات واعتماد �شهاداتها اخلا�صة ،وذلك بعد �إقرار الالئحة
الفنية للمركبات الكهربائية.

«التحلية» ..األكبر في العالم

ت���������ص����درت
امل�ؤ�س�سة العامة
ل��ت��ح��ل��ي��ة امل���ي���اه
امل���احل���ة ،ك���أك�بر
م��ن�����ش���أة منتجة
مل�����ي�����اه ال���ب���ح���ر
املحالة يف العامل،
بحجم �إن��ت��اج بلغ
خ��م�����س��ة م�لاي�ين
م��ت�ر م��ك��ع��ب يف

قام وفد من جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية املتحدة برئا�سة
معايل الدكتور وليد ال�صغري مدير اجلامعة ،الدكتور عبداحلق ب�شري
النعيمي نائب مدير اجلامعة والأ�ستاذة هناء البلو�شي من�سقة التعاون
باجلامعة بزيارة جلامعة امللك �سعود الأ�سبوع املا�ضي.
وكان يف ا�ستقبال الوفد معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر،
ووكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان و الدكتور مـزيد الرتكاوي
امل�شرف على �إدارة التعاون الدويل والتو�أمة العلمية العاملية.
وتهدف الزيارة �إىل بحث التعاون الأكادميي والبحثي بني اجلامعتني،
ومت االتفاق على عقد اتفاقية تعاون بحثي �شاملة جميع التخ�ص�صات
امل�شرتكة بني اجلامعتني.

يف بادرة �إن�سانية

الجالية الهندية تشارك بحملة التبرع بالدم

اليوم الواحد.
وت�سلم املهند�س عبدالرحمن الف�ضلي؛ وزي��ر املياه والكهرباء
رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة� ،شهادة
من مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية التي تُ�صادق على متيز
«التحلية» يف هذا الأمر.

ضبط  592272مخالفًا

�أ�سفرت احلمالت امليدانية امل�شرتكة التي انطلقت يوم الأربعاء
املوافق 1439 /2 /26هـ حتى نهاية يوم الأحد 1439 /5 /25هـ
لتعقب و�ضبط خمالفي �أنظمة الإقامة والعمل و�أم��ن احل��دود،
التي متت يف مناطق اململكة ،حيث بلغ �إجمايل املخالفني الذين
مت �ضبطهم باحلمالت امليدانية الأمنية وامل�شرتكة يف مناطق
اململكة كافة « »592272خمال ًفا ،منهم « »406422خمال ًفا لنظام
الإقامة ،و « »131545خمال ًفا لنظام العمل ،و« »54305خمالفني
لنظام �أمن احلدود.

كتبت :لبنى ال�شامان
يف ب��ادرة �إن�سانية نظم جمموعة من �شباب
اجلالية الهندية حملة التربع بالدم مبركز التربع
باملدينة الطبية اجلامعية مبنا�سبة يوم اجلمهورية
الهندي بالتن�سيق م��ع املهند�س �سلمان خالد

بخ�ش ،وبح�ضور م�ست�شار �سفارة الهند ال�سيد
 ANIL NAUTYALوجمموعة من الأطباء
منهم الدكتور ظفر علي ،والدكتور عبداملنان
عبداخلالق ،وا�ستقطب يف احلملة  108متربعني
بالدم ما بني ن�ساء ورجال.

من جانبه �أثنى من�سوبو بنك ال��دم باملدينة
الطبية اجلامعية على ه��ذه امل��ب��ادرة وق��دم��وا
ال�شكر للمهند�س �سلمان خ��ال��د بخ�ش على
تن�سيقه وملن�سوبي اجلالية الهندية على مبادرتهم
الإن�سانية.
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�شهد ح�ضور ًا مميز ًا من داخل وخارج اململكة

ختام أعمال الملتقى العلمي السعودي
ألمراض الجهاز الهضمي

كتبت :فاطمة القحطاين
اختتم امللتقى العلمي ال�سعودي
لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي �أعماله
م����ؤخ���ر اً ال����ذي نُ��ظ��م ب��ال��ت��ع��اون
ب�ين اجلمعيات العلمية املهتمة
ب�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
وامل��ن��اظ�ير وال��ت��غ��ذي��ة يف ف��ن��دق
الفي�صلية مبدينة الريا�ض.
ت�ضمن امللتقى �إق��ام��ة العديد
من ور�ش العمل منها ور�شة عمل
«درا�سة حرك ّية ا لأمعاء» ،وور�شة
ع��م��ل « �أ���ش��ع��ة ال��ف��اي�برو���س��ك��ان»،
ور����ش���ة ع��م��ل «ت��ط��وي��ر م��ه��ارات
ال��ق��ي��ادة» ،ور���ش��ة ع��م��ل «تنظري
اجل��ه��از اله�ضمي» وور���ش��ة عمل
«منهجية ا لأبحاث وطرقها»؛ وقد
حظيت هذه الور�ش بح�ضور عدد
ك��ب�ير م��ن امل��م��ار���س�ين ال�صحيني
املهتمني من ا لأطباء والتمري�ض
والفنيني وغريهم.
وا�شتمل امل�ؤمتر الرئي�س على
ث�لاث��ة م��ل��ت��ق��ي��ات ع��ل��م��ي��ة� ،أول��ه��ا
ل��ل��م��ه��ت��م�ين ب����أم���را����ض اجل���ه���از
ال��ه�����ض��م��ي وال���ك���ب���د وامل��ن��اظ�ير
ل��دى البالغني وال��ك��ب��ار ،وال��ث��اين
ل��ل��م��ه��ت��م�ين ب����أم���را����ض اجل���ه���از
اله�ضمي والكبد والتغذية لدى
ا لأطفال ،والثالث لغري املخت�صني
يف �أم���را����ض اجل���ه���از اله�ضمي
وال���ك���ب���د .وت�ضمنت ال�ب�رام���ج
العلمية العديد من املحا�ضرات؛
التي ناق�شت �أح��دث الدرا�سات
عن عالجات فريو�س الكبد «ج»

يف اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية،
وك���ذل���ك ال����درا�����س����ات ال��ع��امل��ي��ة
ح��ول ع�لاج فريو�س الكبد «ب»،
وحم��ا���ض��رات �أخ���رى ع��ن �أح��دث
ع��ل�اج����ات �أم�����را������ض ال���ق���ول���ون
ال��ت��ق��رح��ي وداء «ك����رون����ز» م��ع
الرتكيز على �أهمية الت�شخي�ص
وال��ع�لاج املبكر ومتابعة العالج
بعد اجل��راح��ة� ،إ�ضافة �إىل عدد
من املحا�ضرات يف جمال املناظري
و �أمرا�ض القولون الع�صبي التي
عر�ضت �أح���دث م��ا تو�صل �إليه
العلم يف هذه املجاالت.
وقدّ م عدد من املتحدثني دورة
ملراجعة �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
والكبد ال�شائعة موجهة ب�صورة
خا�صة للأطباء املقيمني و�أطباء
الزمالة ،تناولت �سرطان القولون،
نزيف اجلهاز اله�ضمي ،التهابات
ال��ك��ب��د ال��ف�يرو���س��ي��ة� ،أم���را����ض
ال��ق��ول��ون ال��ع�����ص��ب��ي وج��رث��وم��ي��ة
امل��ع��دة وغ�يره��ا ،ب��ا لإ���ض��اف��ة �إىل
�����واز خ��ا���ص
ت��ن��ظ��ي��م ب���رن���ام���ج م� ٍ
ب�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
والتغذية ل��دى ا لأط��ف��ال ،كما مت
ع��ر���ض ال��ع��دي��د م��ن املحا�ضرات
ع��ن ال��ت��ه��اب ال��ب��ن��ك��ري��ا���س وط��رق
عالجه ،زراع��ة ا لأم��ع��اء ،برنامج
ال��ت��غ��ذي��ة امل��ن��زل��ي��ة ال��ب��دي��ل��ة عن
ط��ري��ق ال��وري��د وال��ت��ه��اب��ات الكبد
الفريو�سية لدى ا لأطفال وغريها
الكثري.
وق���د ب��ل��غ ع���دد امل��ت��ح��دث�ين يف

ه��ذا امللتقى  47متحد ًثا ،منهم
 34م��ت��ح��د ًث��ا م��ن داخ���ل اململكة
العربية ال�سعودية و  13متحدثاً
م��ن خ��ارج��ه��ا ،كما مت ق��ب��ول 40
ورق�����ة ب��ح��ث��ي��ة ل��ع��ر���ض��ه��ا خ�لال
املعر�ض امل�صاحب ،وق��د اختري
منها �أف�ضل خم�سة �أب��ح��اث ومت
ت�سليمهم اجل��وائ��ز ،ف��ح��از على
امل��رك��ز الأول ب��ح��ث م��ن جامعة
امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ج���دة ع��ن
ا���س��ت��ب��ي��ان ي���ه���دف �إىل حت��دي��د
ن�سبة �سوء اله�ضم والتغذية لدى
مر�ضى كرونز والتهاب القولون
التقرحي.
و�����ش����ه����د امل���ل���ت���ق���ى اخ���ت���ي���ار
ال�ب�روف���ي�������س���ور ف���ال���ح ال���ف���ال���ح
للح�صول على جائزة الربوفي�سور
�إب��راه��ي��م املفلح للتميز العلمي؛
والتي �سلمها له رئي�س اجلمعية
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ج��ه��از ال��ه�����ض��م��ي
الدكتور ماجد املا�ضي ،كما مت
اختيار الدكتور �إبراهيم الطريف
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ج���ائ���زة التميز
للجمعية ال�����س��ع��ودي��ة لأم��را���ض
وزراع���ة الكبد وال��ت��ي �سلمها له
رئي�س اجلمعية ال��دك��ت��ور حممد
ال��غ��ام��دي ،واختيار الربوفي�سور
حم��م��د امل�����وزان ل��ل��ح�����ص��ول على
جائزة التميز للجمعية ال�سعودية
لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
وال��ت��غ��ذي��ة ل���دى الأط���ف���ال وال��ت��ي
�سلمها له رئي�س اجلمعية الدكتور
معاذ الرتيكي.
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لت�سويق نتائج الأبحاث وبراءات االخرتاع

شراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة

برعاية معايل مدير اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران ال��ع��م��ر ،وو�سط
ح�������ض���ور ك��ث��ي��ف م����ن ال���ع���م���داء
وال����ق����ي����ادات و�أع���������ض����اء ه��ي��ئ��ة
التدري�س والباحثني باجلامعة،
�أقامت وكالة اجلامعة للدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ور���ش��ة
ع��م��ل ب���ع���ن���وان «ال�������ش���راك���ة ب�ين
اجل���ام���ع���ة وق����ط����اع ال�����ص��ن��اع��ة
والأع��م��ال» ،وذل��ك �صباح االثنني
امل��ا���ض��ي ،ب��ه��دف مناق�شة ُ�سبل
دفع ال�شراكة بني منظومة البحث
واالب��ت��ك��ار باجلامعة وب�ين قطاع
ال�����ص��ن��اع��ة والأع���م���ال �إىل �آف���اق
�أو���س��ع مل��واك��ب��ة ال��ر �ؤي��ة الوطنية
« ،»2030ومبا ي�سهم يف تو�سيع
ف��ر���ص ت�سويق نتائج الأب��ح��اث،
وب�����راءات االخ��ت��راع ،وال��ن��م��اذج
الأول����ي����ة ،وا���س��ت��ق��ط��اب ال��دع��م
ال�لازم لتبنيها و �إنتاجها ،وزي��ادة
فر�ص تقدمي اخلدمات البحثية
لل�شركات ال�صناعية.

الر�ؤية واملجتمع
وق����د �أل���ق���ى وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
الدكتور عبداهلل ال�سلمان كلمة
نيابة عن معايل مدير اجلامعة
�أ���ش��ار فيها �إىل ا�ستناد جامعة
امل���ل���ك ����س���ع���ود يف ت��وج��ه��ات��ه��ا
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ،وب���راجم���ه���ا
التنفيذية ،وفعالياتها املتعددة
�إىل ال��ر �ؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة «»2030
باعتبارها املن�صة التي �ستنقل
املجتمع بكافة قطاعاته التنموية
�إىل م��رح��ل��ة متقدمة م��ن النمو
وا لإزده���ار -ب ��إذن اهلل ،-يف ظل
القيادة الر�شيدة خلادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين وويل ع��ه��ده ا لأم�ي�ن
ال��ت��ي ال ت��دخ��ر ج��ه � ًد ا ل�لارت��ق��اء
ب��ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة وت��ل��ب��ي��ة
احتياجات املواطنني.
فر�ص وحتديات
ك���م���ا �أل���ق���ى وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور �أحمد العامري كلمة �أكد

فيها على �أه��م��ي��ة ال��ت��ع��رف على
الفر�ص والتحديات التي تواجه
ال�����ش��راك��ة ب�ين اجل��ام��ع��ة وق��ط��اع
ال�صناعة والأع���م���ال لإي�صالها
�إىل امل�س�ؤولني واملهتمني يف قطاع
ال�����ص��ن��اع��ة والأع���م���ال م��ن خ�لال
ور���ش��ة عمل م��ن امل��زم��ع �إقامتها
الحقاً معهم ،لأن ذلك �سي�سهم يف
تعزيز ال�شراكة مبا يعود بالنفع
ع��ل��ى ال��ط��رف�ين وع��ل��ى املجتمع
والوطن الغايل.
ت�ل�ا ذل����ك اف���ت���ت���اح ف��ع��ال��ي��ات
ال����ور�����ش����ة و �إدارة حم���اوره���ا
ب����إدارة م�ساعد وك��ي��ل اجلامعة
ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ع�لاق��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة
وا لأع����م����ال ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل
ال��زه��راين ،حيث مت��ت مناق�شة
امل���ح���اور ال��رئ��ي�����س��ة وا لآل���ي���ات
املقرتحة من امل�شاركني لتعزيز
ال�صلة مع ال�شركات والقطاعات
التنموية املختلفة.
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برعاية برنامج «عي�ش ال�سعودية»

طالب ومنسوبو السياحة واآلثار في «تبوك»
د .ال�شغيرثي

�أ���ص��در معايل مدير اجلامعة ق���راراً بتكليف
الدكتور مفلح ال�شغيرثي بالعمل مديراً تنفيذياً
ل��دار جامعة امللك �سعود للن�شر ،بالإ�ضافة �إىل
عمله.

طالب التربية البدنية يزورون
مهرجان التراث والثقافة

زار ق�سم الرتبية البدنية يوم اخلمي�س  22جمادى الأوىل 1439هـ،
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة يف دورته الثانية والثالثني والذي
يقام حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود -حفظه اهلل -وتنظمه وزارة احلر�س الوطني ال�سعودي يف
اجلنادرية .وقد �شارك يف هذه الزيارة نخبة من طالب امل�ستوى ال�سابع
والثامن برفقة من�سوبي الق�سم الدكتور ملجد ال�سديري ،والدكتور
�أمين عبدالعزيز ،وت�ضمنت الزيارة عرو�ضاً متعددة للموروث الثقايف
ال�سعودي ،وا�ستفاد الطالب من ح�ضورهم لعدة فعاليات تراثية و�أن�شطة
ثقافية وحما�ضرات توعوية من �أبرزها العرو�ض التي قدمها من�سوبو ركن
قوات الأمن الوطني اخلا�ص .اجلدير بالذكر �أن ق�سم الرتبية البدنية
ويف مقدمته رئي�س الق�سم الدكتور عبداهلل اللهيبي ي�سعى �إىل توعية
طالبه معلمي الأجيال القادمة ب�ضرورة احلفاظ على الرتاث ال�شعبي
والتعريف به وحمايته ،كما ي�ؤكد على تكاتف جهود اجلميع لإبراز �أهمية
هذه املنا�سبة التي ترمز لوحدة هذا الوطن املعطاء وترابطه ودعمه
مل�سرية الثقافة والرتاث والإبداع يف اململكة العربية ال�سعودية.

نظمت كلية ال�سياحة والآث���ار
وب���رع���اي���ة م���ن ب���رن���ام���ج «ع��ي�����ش
ال�����س��ع��ودي��ة» ال���ذي تنظمه الهيئة
ال����ع����ام����ة ل��ل�����س��ي��اح��ة وال���ت���راث
ال����وط����ن����ي ،رح����ل����ة� إىل م��ن��ط��ق��ة
ت��ب��وك ���ش��ارك فيها عميد الكلية
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر ال��زه��راين
ورئ��ي�����س ق�����س��م الآث������ار ال��دك��ت��ور
�سحله مبعية عدد من
���س��ام��ر
الطالب ومن�سوبي النادي.
ا�ستهلت البعثة برنامج الزيارة
بالتوجه نحو منطقة «ق��ر ّي��ة» التي
ت�شتهر باملباين النبطية وال��دوائ��ر
احلجرية وال�سدود الرتابية وك�سر

الفخار وغريها من املعامل والكنوز
الأثرية.
ع��ق��ب ذل����ك ت��وج��ه��ت ال��ب��ع��ث��ة
ن��ح��و م��ن��ط��ق��ة «ال���زي���ت���ة» وق��ري��ة
«علقان» التي تعترب �أقرب املناطق
احلدودية مع اململكة الأردنية ،ثم
انتقل وف��د الكلية �إىل حمافظة
«حقل» لتناول ال��غ��داء وم�شاهدة
معلم ال�سفينة اليونانية الغارقة
على �شواطئ املحافظة ،ثم زيارة
قلعة امللك عبدالعزيز.
ال���������ي���������وم ال��������ث��������اين ب��������د�أ
البدع «مديَن»
بزيارة منطقة
ث���م ع��رج��ت البعثة على «العني

بالتعاون بني كلية علوم الأغذية وفرع الزراعة مبحافظة احلريق

«الممارسات الزراعية الجيدة» في ورشة عمل
ب��ح�����ض��ور حم���اف���ظ حم��اف��ظ��ة
احلريق وبدعوة كرمية من مديرية
الزراعة مبحافظة اخل��رج؛ نظمت
وزارة البيئة واملياه والزراعة ممثلة
بفرع ال��زراع��ة مبحافظة احلريق
ق�سم الإر�شاد الزراعي ،ور�شة عمل
عن «املمار�سات الزراعية اجليدة
لنخيل التمر واحلم�ضيات» ،وذلك
ي��وم الأرب���ع���اء  14ج��م��ادى الأوىل
1439هـ مب��ح��اف��ظ��ة احل���ري���ق،
بالتعاون م��ع كلية ع��ل��وم الأغ��ذي��ة
وال��زراع��ة ،و���ش��ارك �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س املتخ�ص�صون بكلية علوم
الأغذية والزراعة يف فعاليات هذه

«المتفوقين والموهوبين»
يكرم أول خريج بمرتبة
الشرف وبزمن قياسي
ك� ّرم وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور
حممد النمي �أول خريج لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
الطالب تركي بن مطلق ال�سبيعي؛ م��ق��دراً �سعيه املتميز يف
املحافظة على تفوقه الأكادميي ،ومتمنياً له مزيداً من التقدم
خدم ًة جلامعته ووطنه الغايل.
وا�ستطاع الطالب ال�سبيعي �أن ينهي متطلبات التخرج يف
تخ�ص�ص الأدب الإجنليزي بكلية الآداب بزمن قيا�سي «� 3سنوات
ون�صف» ليكون الأول على دفعته مع مرتبة ال�شرف.
وق��د التحق الطالب ال�سبيعي بربنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني �ضمن الدفعة الأوىل منذ ت�أ�سي�سه ،م�ستفيداً من جميع
الربامج التطويرية والإثرائية والفعاليات والزيارات العلمية التي
قدمها الربنامج لطلبته.
واليوم ومب�ساعدة من الربنامج يحمل الطالب ال�سبيعي يف
�سجله املهاري ما يزيد عن � 395ساعة تدريبية تت�ضمن دورات
متخ�ص�صة وور�ش عمل يف القيادة واحلا�سب الآيل ومهارات اللغة
العربية والإجنليزية ومهارات تطوير ال�شخ�صية والذات.

د .النمي يكرم ال�سبيعي

ال��ط��ب��اخ��ة» ق��ب��ل االن���ت���ق���ال �إىل
�أوا�سط «مقنا» وحتديدًا منطقة
«طيب ا�سم» ،حيث وق��ف اجلميع
ذهوالً �أمام معجزة كليم اهلل مو�سى
عليه ال�سالم املعروفة بـ«انفالق
البحر» ،ثم انتقل الوفد نحو «�شاطئ
مقنا» ذي املراجني ال�ساحرة مروراً
مبنطقة «ر�أ�س ال�شيخ حميد» ومعلم
«الطائرة» القابعة منذ عام 1950م
وحتى يومنا هذا.
ويف �صبيحة اليوم الثالث با�شر
ف���ري���ق ال��ك��ل��ي��ة زي������ارة منطقة
«عينونة» التي تعد من� أكرب املوانئ
النبطية الرومانية التجارية على

���س��اح��ل ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ،حيث
يعود تاريخها �إىل القرن الرابع
ق��ب��ل امل��ي�لاد ومي��ت��د �إىل ال��ق��رن
الثاين امل��ي�لادي ،قبل �أن ي�ستقل
الوفد رحلة العودة �إىل العا�صمة
الريا�ض حمم ً
ال مب�شاهد الفخر
واالعتزاز ملا ر�آه خالل الزيارة من
���ش��واه��د ت��اري��خ��ي��ة وح�����ض��اري��ة
اململكة العربية
ناطقة بتاريخ
ال�سعودية.
وقد �أبدى عميد الكلية الدكتور
عبدالنا�صر الزهراين �سعادته مبا
�شاهده خالل هذه الرحلة.

الور�شة.
وق������د م���ث���ل ال���ك���ل���ي���ة ب����إل���ق���اء
املحا�ضرات وزيارة احلقول �أع�ضاء
هيئة التدري�س من الكلية وهم رئي�س
ق�سم الإنتاج النباتي الدكتور را�شد
العبيد ،وع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
وقاية النبات الدكتور عبدالرحمن
ال���داود ،والدكتور �أحمد ال�صباغ،
وال��دك��ت��ور حممود �أح��م��د� ،أع�ضاء
هيئة التدري�س بق�سم الإنتاج النباتي.
ح�ضر الور�شة عدد من املزارعني
وامل��ر���ش��دي��ن ال��زراع��ي�ين ب��ال��وزارة
وغ�ي�ره���م م���ن امل��ه��ت��م�ين بب�ساتني
النخيل واحلم�ضيات.

طالبات علوم الحاسب يحتفلن بتخريج الدفعة 54
نظمت كلية علوم احلا�سب واملعلومات م�ؤخراً يف
بهو الكلية حفل تخريج طالباتها للف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي 1439/1438هـ ،حيث
احتفلت الكلية بتخريج  51طالبة من ق�سم تقنية
املعلومات ،و 16طالبة من ق�سم علوم احلا�سب،
والالتي �أمتمن �سنوات التح�صيل الدرا�سي وجاء
وقت التحاقهن مبيدان جديد من ميادين احلياة،
وهو ميدان العمل والإجناز مت�سلحات مبا تلقوه
من علوم ومعارف �شتى حتت هذا ال�صرح العظيم.
وج��اء ه��ذا احلفل برعاية وكيلة كلية علوم
احلا�سب واملعلومات الدكتورة ح�صة ال�سالمة،
وبح�ضور كل من رئي�سة ق�سم تقنية املعلومات
ال��دك��ت��ورة ه��ي��ام ال��ب��ي��ت��ي ,وك��ي��ل��ة ق�����س��م تقنية
املعلومات الدكتورة نورة الطوير�ش ,وكيلة ق�سم
علوم احلا�سب الدكتورة منار ف��وزي ,م�ساعدة
وكيلة كلية علوم احلا�سب واملعلومات للتطوير
واجل���ودة الدكتورة عبري احلميميدي ،و�أه��ايل
اخلريجات ،حيث ر�أين ثمرة �سنوات طويلة من
الرعاية واالهتمام ببناتهن حتى نلن �شرف النجاح
والتخرج.
بد�أ احلفل بال�سالم امللكي ثم مب�سرية للطالبات
اخلريجات ومن ثم تالوة عطرة من الذكر احلكيم
�ألقتها اخلريجة رندا الوادي ,ثم تف�ضلت الدكتورة

ح�صة ال�سالمة ب�إلقاء كلمة للخريجات عربت
فيها عن فرحتها وفخرها بخريجات الكلية داعية
اهلل لهن بالتوفيق والنجاح.
وبعد العديد من الفقرات ُ
اختتم احلفل بتكرمي
اخلريجات من قبل الدكتورة ح�صة ال�سالمة ،التي

عربت عن فخر الكلية بهن ومبا حققن من جناح
درا�سي �سيمهد لهن الطريق مل�ستقبل م�شرق ب�إذن
اهلل ،وتتطلع �إىل �أن يحققن املزيد من النجاحات
العلمية والعملية يف ال�سنوات املقبلة.
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ركن تعريفي لبرنامج المتفوقين والموهوبين بمعرض «العلوم» تعزيز التعاون مع جامعة ليدز
اكاديميًا وبحثيًا

ان��ط�لاق �اً م��ن �أه��م��ي��ة التعريف
ب��ب�رن����ام����ج ال���ط���ل���ب���ة امل��ت��ف��وق�ين
واملوهوبني� ،شارك الربنامج بركن
تعريفي يف معر�ض العلوم امل�صاحب
ل�لاج��ت��م��اع الأول ل��ع��م��داء كليات
العلوم يف جامعات اململكة ال��ذي
عقد برعاية كرمية من معايل مدير
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر،
م�ؤخراً ،يف كلية العلوم بجامعة امللك
�سعود.
وتهدف هذه امل�شاركة �إىل تعريف
عمداء اجلامعات املُ�شاركني بدور

ال�برن��ام��ج يف امل�����س��اه��م��ة ب ��إع��داد
طلبة جامعة امللك �سعود املتفوقني
واملوهوبني ليكونوا ن��واة للكفاءات
العلمية وال��ق��ي��ادي��ة املتميزة على
م�ستوى اجلامعة و�سوق العمل.
وخ�ل�ال امل�����ش��ارك��ة ،ت�شرف ركن
ال�برن��ام��ج يف امل��ع��ر���ض ب��زي��ارة من
م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ووك��ل�اء
اجل��ام��ع��ة وع��م��داء ك��ل��ي��ات العلوم
باململكة ،وا�ستمع الزائرون وبلفتة
ك��رمي��ة م��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
�إىل طبيعة ال�برن��ام��ج ومنطلقاته

امل�ستقبلية وخم��رج��ات��ه وب��راجم��ه
الإثرائية التخ�ص�صية.
و�أ���ش��اد معاليه بجهود الربنامج
يف �سعيه ال�����د�ؤوب ل�ل�إ���س��ه��ام يف
تطوير و�إب����راز ال��ق��درات العلمية
والبحثية والإبداعية لطلبة اجلامعة
املتفوقني وامل��وه��وب�ين للم�ساهمة
يف ج��ه��ود ال��ت��ح��ول ن��ح��و جمتمع
املعرفة ،منوهاً ب�أهمية هذه املبادرة
النوعية للجامعة يف رعاية الرثوات
احلقيقية للوطن و�أه��م فئاته وهم
فئة الطلبة املتفوقني وفئة الطلبة

جنح يف توجيه  8000طالب وطالبة نحو تخ�ص�ص امل�ستقبل

املوهوبني.
وخ�لال امل�شاركة مت ا�ستعرا�ض
جت��رب��ة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود يف
رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني
م���ن خ��ل�ال ال�ب�رن���ام���ج م���ن حيث
الأه������داف وال��ت��وج��ه��ات و�آل���ي���ات
ال��ع��م��ل وامل��خ��رج��ات امل�ستهدفة،
والإجابة على �أ�سئلة الزائرين مع
ت��وزي��ع �أدل���ة ال�برن��ام��ج التعريفية
ون�شراته الف�صلية ،وكذلك عر�ض
للفعاليات التي قدمت لطلبة كلية
العلوم والذي ا�شتمل على م�شاركة
الطالب والطالبات بـ  52فعالية
ا�شتملت على دورات تخ�صي�صية
وور�������ش ع��م��ل وزي�������ارات علمية
�ساهمت يف �إث��راء طلبة الربنامج،
كما قدمت �إح�صائية بعدد الطلبة
املتفوقني بالكلية التابعني للربنامج
خ�ل�ال ال���ع���ام ال���درا����س���ي احل���ايل
1439/1438هـ والبالغ عددهم
 83طالباً وطالبة ،م�شتم ً
ال على
طلبة الإع���داد املتقدم وم�ستمري
ال��ت��ف��وق والإع������داد التخ�ص�صي
والإعداد املتقدم ،وبلغ عدد الطلبة
املوهوبني الذين يتم رعايتهم من
قبل الربنامج بالكلية 28موهوباً
وم���وه���وب���ة يف خم��ت��ل��ف جم���االت
املوهبة.

جميع المسارات الدراسية بالجامعة شاركت في معرض «مساري»

�أكد عميدال�سنة الأوىل امل�شرتكة
الدكتور نامي اجلهني �أن برنامج
ومعر�ض «م�ساري» قد حقق هذا
ي�را م���ن خ�لال
ال���ع���ام جن� ً
��اح���ا ك���ب� ً
امل�ساهمة يف �إر�شاد وتوجيه الطلبة
وم�ساعدتهم لتحديد التخ�ص�ص
الأكادميي الأن�سب لهم بعد ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة ،كما �ساعدهم يف
التعرف على املجاالت الأكادميية
امل���ت���اح���ة ل���ه���م ،وق������دم ال�ب�رام���ج
والأن�شطة التي تلفت انتباه واهتمام
الطلبة لتحديد التخ�ص�ص واكت�ساب
املهارات الالزمة.
و�أك��د �أن �أك�ثر من � 8000آالف
طالب وطالبة ا�ستفادوا يف هذا
الف�صل من الربنامج فيما ح�ضر
�أكرث من  1628طالباً املحا�ضرات
وال���ل���ق���اءات امل��ب��ا���ش��رة م���ع وك�ل�اء
وم�س�ؤويل كليات اجلامعة من خالل
ال�برن��ام��ج امل��ع��د ل��ذل��ك يف ع��م��ادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
وقال اجلهني �إن برنامج م�ساري
ي��ق��دم الإر����ش���اد امل��ه��ن��ي املنا�سب
لطبيعة الطالب وميولهم وقدراتهم
وخ�����ص��ائ�����ص��ه��م ،مب���ا ي�����س��م��ح لهم

باختيار املهنة والتخ�ص�ص ال��ذي
يتنا�سب مع هذه القدرات وامليول،
بالإ�ضافة �إىل ما يقدمه «م�ساري
كافيه» ،حيث ميثل نادياً �إر�شادياً
مهنياً ل��ل��ط�لاب يعمل وف���ق خطة
حمكمة لإم����داد ال��ط�لاب بكل ما
ميكن �أن ي�ساعدهم على االختيار
املهني املنا�سب واملعرفة امل�سبقة
ب�سوق العمل ومتطلباته ومبا يتوافق
مع ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وذلك من
�أج��ل حتديد التخ�ص�ص املنا�سب
لقدرات الطالب وميوله.
م��ن جهته �أو���ض��ح وك��ي��ل عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة للخدمات
الطالبية د .خملد العنزي �أن معر�ض
التعريف بالكليات «م�ساري» الذي
تنظمه وكالة اخل��دم��ات الطالبية
ممثلة ب��وح��دة الإر����ش���اد الطالبي
�ضمن برنامج «م�����س��اري مل�ستقبل
�أف�ضل» �شاركت فيه جميع كليات
اجلامعة وطالبها املتميزين للتعريف
برباجمها و�أق�سامها و�شروط القبول
فيها والفر�ص الوظيفية التي تتوفر
خلريجيها ،ويعد معر�ض التعريف
بالكليات مق�صداً مهماً للطلبة

للتعرف �أكرث على الكليات و�أق�سامها
الأكادميية و�شروط الت�سجيل فيها،
ما ي�سهل اختيار التخ�ص�ص وفق
�أ�س�س علمية.
و�أكد �أن املعر�ض ينقل اخلربات
الأكادميية للطلبة و�أقرانهم ،حيث
يتم التعرف على جميع الكليات
والتخ�ص�صات م��ن ح��ي��ث اخلطة
ال��درا���س��ي��ة ون��ظ��ام ال��درا���س��ة فيها
وفر�ص العمل املتاحة لكل كلية ،وهو
ما يحقق تطلعات اجلامعة ممثلة
بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة يف
ال��ري��ادة والتميز للو�صول ملجتمع
املعرفة.
وق���د ���ض��م امل��ع��ر���ض امل�صاحب
للربنامج جميع امل�سارات الدرا�سية
يف اجلامعة «العلمية والهند�سية
وال�����ص��ح��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة وم�����س��ار
�إدارة الأعمال وم�سار التمري�ض»،
و�شاركت فيه جميع كليات اجلامعة
ب��اال���ض��اف��ة �إىل ع���م���ادة ال��ق��ب��ول
والت�سجيل وعمادة �ش�ؤون الطالب
مم��ث��ل��ة ب��وح��دة ال�����س��ج��ل امل��ه��اري،
وا�ستهدف الربنامج ب�شكل �أ�سا�سي
ط�ل�اب ال�����س��ن��ة امل�����ش�ترك��ة ل��زي��ارة

ت��ع��ق��د ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة ال��ل��ق��اء
العلمي ال��ث��اين ب��ع��ن��وان «البحث
وال��ت��ط��وي��ر  ،»R & Dال�ساعة
ال��ت��ا���س��ع��ة وال��ن�����ص��ف م��ن �صباح
ا لأرب��ع��اء ال��ق��ادم ،وذل��ك برعاية
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور �أحمد
العامري.
و �أ����ش���ار ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
الدكتور فهد ال�شايع �إىل �أن هذا
اللقاء ي�أتي متزامناً مع فعاليات
�أ���س��ب��وع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���ذي
ت��ق��ي��م��ه ع��م��ادة ال��ب��ح��ث العلمي
ب��اجل��ام��ع��ة ب��ع��ن��وان «ب��ح��ث علمي
ر�صني وفق روية اململكة ،»2030

و�أن����ه ي��ع��د ال��ل��ق��اء ال��ث��اين �ضمن
�سل�سلة لقاءات خمطط لها �ضمن
مبادرة «حتول �أدوار كلية الرتبية
ب��اجل��ام��ع��ة وف����ق ر �ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة
 ،»2030ح��ي��ث ي�����س��ل��ط ال�����ض��وء
على �أحد مرتكزات املبادرة ،وهو
«البحث والتطوير .»R & D
وبني �أن اللقاء يت�ضمن تد�شني
عدد من الربامج املتعلقة بتحقيق
ه����ذه امل����ب����ادرة ،و���س��ي��ك��ون مقر
ال��رج��ال يف م���درج كلية الرتبية
�1أ ،27ب��ي��ن��م��ا م��ق��ر ال��ن�����س��اء يف
املبنى رقم  2بالدور ا لأر�ضي يف
املدرج رقم .3
جدير بالذكر �أن كلية الرتبية

ت���ق���دم جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة م��ن
اللقاءات وور�ش العمل امل�صاحبة
لأ�سبوع البحث العلمي باجلامعة
خ�ل�ال ال���ف�ت�رة  6 - 3ج��م��ادى
ا لآخ���رة 1439هـ امل��واف��ق - 19
 22فرباير  ،2018حيث ي�شارك
مركز البحوث بالكلية ،وكذلك
مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�ضيات ،ومركز
البحوث يف الأق�����س��ام الإن�سانية
ل��ل��ب��ن��ات ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل امل��رك��ز
ال��ت�رب����وي ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة
املهنية بالكلية يف ه��ذا امللتقى،
مب��ج��م��وع��ة م��ن الأوراق وور����ش
العمل امل�صاحبة.

التربية تعقد لقاء «البحث والتطوير» ..األربعاء

املعر�ض واال�ستماع ل�شرح مف�صل
عن كافة التخ�ص�صات املتاحة يف
اجلامعة.

ا�ستقبلت اجلامعة م�ؤخراً وف��داً من جامعة ليدز الربيطانية� ،ض ّم
الربوفي�سيور هاي �سيوي يوي نائب مدير اجلامعة للعالقات الدولية،
والربوفي�سيور جعفر املرغاين مدير معهد االت�صاالت و�شبكات الطاقة،
وال��دك��ت��ور حممد �شنجازي م��دي��ر البحث وتنمية االب��ت��ك��ار ،وال�سيد
دوج بري�س رئي�س ا�ستقدام الطالب الدوليني ،وال�سيدة مرمي جمتبي
م�ست�شارة العلوم واالبتكار بال�سفارة الربيطانية بالريا�ض.
ومت ا�ستقبال الوفد بح�ضور كل من عميد البحث العلمي الدكتور
خالد احلميزي ،وعميد كلية الهند�سة الدكتور وليد زاهد ،ووكيل عمادة
البحث العلمي الدكتور نا�صر العريفي ،ووكيل كلية العلوم للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور عبداهلل املعيوف ،ووكيل كلية الآداب
لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ور حميد ال�شايجي ،ووك��ي��ل كلية اللغات
والرتجمة للتطوير واجل��ودة الدكتور مبارك القحطاين ،ورئي�س ق�سم
الفيزياء بكلية العلوم الدكتور حممد ال�صالح ،وامل�شرف على �إدارة
التعاون الدويل والتو�أمة العلمية العاملية بجامعة امللك �سعود الدكتور
م��زي��د ال�ترك��اوي .وق��د تباحث اجل��ان��ب��ان �سبل زي���ادة ف��ر���ص التعاون
بني اجلامعتني على ال�صعيدين الأكادميي والبحثي ،ودرا�سة ابتعاث
حما�ضري اجلامعة ال�ستكمال الدرا�سات العليا ملرحلتي املاج�ستري
والدكتوراه ،وكذلك مت االتفاق على حتديد موعد االجتماع القادم يف
�شهر �أبريل 2018م ملناق�شة ما �آلت �إليه التطورات والنتائج عن هذه
امل�شاورات.
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أخبار

جامعات
خليجية
تدشين أول محطة شحن سيارات بعمان

رع������ت جم��م��وع��ة
من�����اء �إن�������ش���اء �أول
حم������ط������ة ����ش���ح���ن
لل�سيارات الكهربائية
يف ع���م���ان ب��ج��ام��ع��ة
ال�����س��ل��ط��ان ق��اب��و���س،
وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع
مركز �أبحاث الطاقة
امل�ستدامة باجلامعة،
وتندرج هذه الرعاية �ضمن ا�سرتاتيجية اال�ستدامة ملجموعة مناء
يف مواكبة التوجه العاملي نحو ا�ستخدام الطاقة النظيفة ومتكني
البحث العلمي يف جماالت الطاقة ،وتعتزم املجموعة �إجراء البحوث
املتعلقة بعمليات ال�شحن الكهربائي للمركبات الكهربائية وقيا�س مدى
فعالية وكفاءة �أجهزة ال�شحن بالتعاون مع اجلامعة ،وي�أتي تد�شني هذه
املحطة تزامناً مع فعالية �شركة  Global EVRTوالتي ت�ضمنت
رحلة قافلة �سيارات كهربائية من الإمارات �إىل عمان ثم العودة �إىل
الإمارات ،مع املرور مبدينة �صحار.

ملتقى لألمن الفكري بجامعة الكويت

�أو�صى امللتقى الرابع
لكلية العلوم االجتماعية
بجامعة الكويت الذي
ح��م��ل ع���ن���وان «الأم����ن
ال��ف��ك��ري يف املجتمع
اخل��ل��ي��ج��ي» با�ستثمار
م�����واق�����ع ال���ت���وا����ص���ل
االجتماعي يف تعميق
الوعي واحل�س الأمني
ل���دى امل��واط��ن�ين وع��دم
االكتفاء بو�سائل الإعالم التقليدية ،و�أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية
اللواء عبداهلل املهنا يف كلمة االفتتاح �أن الأم��ن هو مقيا�س تقدم
الأمم وال�شعوب وبدونه ال ت�ستقيم احلياة ،و�أ�شار �إىل الت�ضحيات
التي بذلها اجلميع على م�ستوى دول اخلليج العربية ماد ًيا ومعنو ًيا
ل�صد االنحراف ال�سلوكي والإرهابي خالل املرحلة ال�سابقة ،م�شيدًا
يف الوقت ذاته بدور رجال الأمن وفئات املجتمع كافة يف هذا ال�صدد.

جامعة البحرين بمعرض الخليج للصناعات

�������ش������ارك
�أ�������س������ات������ذة
ج������ام������ع������ة
ال����ب����ح����ري����ن
وط���ل���ب���ت���ه���ا
يف م��ع��ر���ض
اخل������ل������ي������ج
ل��ل�����ص��ن��اع��ات
2 0 1 8
والفعاليات العلمية امل�صاحبة للمعر�ض الذي يقام برعاية �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س ال��وزراء،
وحتدث نائب رئي�س اجلامعة للربامج الأكادميية والدرا�سات العليا
الأ���س��ت��اذ الدكتور وهيب عي�سى النا�صر ،يف ورق��ة ل��ه ،ع��ن مدى
قدرة البحرين على تلبية احتياجاتها من الطاقة من خالل الطاقة
ال�شم�سية ،وذلك يف افتتاح �أعمال الفعاليات العلمية ،وقدم الأ�ستاذ
امل�شارك يف ق�سم الهند�سة الكيميائية الدكتور �شاكر حممد ح�سني
حجي بكلية الهند�سة يف اجلامعة ورقة عن حتليل نتائج ا�ستخدام
الألواح ال�شم�سية يف البحرين.

حلقة نقاش حول سبل
االرتقاء بالنشر العلمي

تعقد جملة احل��ق��وق والعلوم
ال�سيا�سية يف كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية بالتعاون م��ع عمادة
البحث العلمي وم��رك��ز البحوث
بالكلية� ،ضمن فعاليات �أ�سبوع
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف اجل��ام��ع��ة،
ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش بعنوان «�سبل
االرتقاء بالن�شـر العلمي يف جمال
الدرا�سات القانونية».
ي�������ش���ارك يف احل���ل���ق���ة ،ال��ت��ي
�ستعقد يوم ال���ث�ل�اث���اء ال���ق���ادم

1439/6/4هـ ال�ساعة «12 - 9
���ص��ب��اح �اً» يف ق��اع��ة الت�شريفات
ب����ال����دور الأول يف م��ب��ن��ى كلية
احل��ق��وق وال��ع��ل��وم ال�سيا�سية يف
الدرعية� ،أع�ضاء هيئة التدري�س
يف تخ�ص�صات القانون يف جامعة
امللك �سعود ويف عدد من اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية يف منطقة
ال��ري��ا���ض .وت��ه��دف احل��ل��ق��ة �إىل
ت��وف�ير م��ن��ت��دى ل�ل�أك��ادمي��ي�ين يف
تخ�ص�ص القانون.
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تزامن ًا مع احلملة اخلليجية ملكافحة ال�رسطان

يوم للمشي بكلية المجتمع
ام��ت��داداً لل�شراكة ب�ين كلية املجتمع
واحلملة اخلليجية ملكافحة ال�سرطان،
�أقامت الكلية م�ؤخراً فعالية امل�شي و�شارك
فيها عميد كلية املجتمع الدكتور عبداهلل
ال��زه��راين وم�شرف الأن�شطة الطالبية
الدكتور �سعد العتيبي وعدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني والطالب ،وذلك
�إ�سهاماً يف رفع الوعي ال�صحي ب�ضرورة
و�أهمية االلتزام بنمط احلياة ال�صحي،
وال��ذي هو من �أ�سباب الوقاية ب��إذن اهلل
من مر�ض ال�سرطان.
وق����د مت ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة يف
ال�ساحات اخلارجية للكلية ،ويف نهاية
الربنامج قدم عميد الكلية كلمة توجيهية
بهذا ال�ش�أن ،وقدم كذلك جوائز للطالب
امل�شاركني يف الفعالية.

«األدب السعودي والعالمية» في ندوة
كتب :عبداهلل قنيوي
يف �إطار تفعيل ال�شراكة املعرفية
نظم ق�سم اللغة العربية و�آداب��ه��ا
بالتعاون مع كر�سي الأدب ال�سعودي،
م�����ؤخ����راً ،ن����دوة ب��ع��ن��وان «الأدب
ال�سعودي والعامل ّية» �شارك فيها د.
مرت�ضى �سيد عمروف ،د .حممد
خري البقاعي ،د .نوره القحطاين،
ب�إدارة د .ح�سني املنا�صرة ،د .بدور
الف�صام.
افتتح الدكتور البقاعي حما�ضرته
بالت�سا�ؤل :كيف يكون الأدب عاملياً
وما هي �سمات الأدب العاملي؟ و�أ�شار
�إىل �أن الأدب العاملي هو الذي اجتاز
احلدود ،وحقق انت�شاراً وا�سعاً خارج
احل���دود الإقليمية واللغوية ،مثل
�أدب �شك�سبري وتول�ستوي وغريهما،
ولكن من خ�صائ�ص عاملية الأدب
كذلك �أن يتجذر يف املحلية فيكون
�صورة �صادقة عن حميطه!!
و�أب��ان �أن بدايات الأدب العاملي
متتد يف تراثنا �إىل العهد الأندل�سي
حني كان الأدب واملعرفة العربيني
يرتجمان �إىل لغات �أوروبا ،ثم كانت
فرن�سا رائدة الآداب العاملية بنه�ضة
�أدبائها ونقادها يف درا���س��ة �آداب
الأمم الأخ���رى وه��و ما ع��رف بعد
ذلك بالأدب املقارن.
و�أمل���ح البقاعي �إىل دور وزارة
ال��ث��ق��اف��ة يف امل��م��ل��ك��ة لال�ضطالع
مبهمة ت��رج��م��ة الأدب ال�سعودي
�إىل �آداب �أخرى ،عرب كادر م�ؤهل،
وعن طريق اختيار �أف�ضل الأعمال
لتقدميها للآخر ،وال يقت�صر الأمر
على �أمم الغرب ك�أمريكا و�أوروبا بل

برنامج مسائي
لتعليم العربية
للناطقين بغيرها

د���ش��ن ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات
العربية الدكتور �سعد القحطاين
م ��ؤخ��راً الربنامج امل�سائي لتعليم
اللغة العربية لغري الناطقني بها,
ب��ح�����ض��ور م��دي��ر م��رك��ز ال��ت��دري��ب
وخ��دم��ة املجتمع ال��دك��ت��ور �صالح
ال���ف���راج ,وم��دي��ر م��رك��ز ال��ت��دري��ب
مبعهد اللغويات العربية الدكتور
ح�����س��ن ال�������ش���م���راين ,وم�����ش��رف
الربنامج امل�سائي باملعهد الدكتور
�إبراهيم الدب ّيان .وي�أتي ذل��ك يف
�إط��ار التعاون امل�شرتك بني املعهد
واجل��ه��ات املختلفة لإق��ام��ة برامج
التدريب التجارية حتت مظلة مركز
التدريب.

البد من االجتاه �شرقاً نحو ال�صني
ودول جنوب �شرق �آ�سيا ورو�سيا
االحتادية ،ومن املهم تعميق البعد
املحلي ومعاجلته معاجلة مو�ضوعية
يف �إط���ار �إن�ساين وتهيئة ال��ك��وادر
لتقدميه يف ���ص��ورة ج��دي��ة جتذب
الآخرين!
ب���دوره �شكر ال��دك��ت��ور مرت�ضى
عمروف الباحث يف الأدب العربي
ق�سم اللغة العربية على اال�ست�ضافة،
وحت���دث ع��ن الأدب ال�سعودي يف
ال��ل��غ��ة ال��رو���س��ي��ة ،م�����ش�يراً �إىل �أن
اهتمام رو�سيا بالأدب العربي يعود
�إىل القرن التا�سع ع�شر امليالدي،
ث��م تطور ذل��ك حتى غ��دا الآن يف
اجلامعات واملعاهد الرو�سية قرابة
 50ق�سماً لدرا�سة الأدب واللغة
العربية.
و�أمل���ح الدكتور ع��م��روف �إىل �أن
�أول رواي���ة �سعودية ترجمت �إىل
ال��ل��غ��ة ال��رو���س��ي��ة ه��ي رواي����ة «ثمن
الت�ضحية» حلامد دمنهوري عام
1966م ترجمة غريغروي ليبيديف،
ويف بداية الت�سعينيات ترجم �شعر
عبداملق�صود خ��وج��ة ،ث��م ترجمت
رواي���ة «�سقيفة ال�����ص��ف��اء» حلمزة
ب��وق��ري ،ون�شرت �أك��ادمي��ي��ة العلوم
برو�سيا يف العقد الأول من القرن
احل���ايل ك��ت��اب «م��ا وراء الكثبان:
�أن��ط��ول��وج��ي��ا الأدب ال�����س��ع��ودي
احلديث».
وخ��ت��م ال��دك��ت��ور ع��م��روف ورقته
بالتو�صية ببناء عالقات مع الأق�سام

اخلم�سني يف اجلامعات واملعاهد
ال��رو���س��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ت��زوي��ده��ا
ب�أبحاث ودرا���س��ات وم��ؤل��ف��ات عن
الأدب ال�سعودي ،و�إر�سال خمت�صني
ل�لاط�لاع على ج��ه��ود تعليم اللغة
ون�شرها ،و�إق��ام��ة حلقات تعاون
وم�شاركة بني الأندية الأدبية واحتاد
الكتاب الرو�س!
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ط��رح��ت د .ن���ورة
ال��ق��ح��ط��اين ورق���ة ب��ع��ن��وان «تلقي
ال�����ص��ح��اف��ة ال���غ���رب���ي���ة ل���ل���رواي���ة
ال�سعودية» �أك��دت فيها �أن الرواية
العربية اكت�سبت �أهميتها يف الغرب
منذ عام 1988م بعد تتويج جنيب
حمفوظ بجائزة نوبل ،و�شهد مطلع
القرن احلديث اهتمام النا�شرين
يف الغرب بالرواية ال�سعودية فقد
ترجمت رواي���ات غ��ازي الق�صيبي
وعبدالرحمن منيف ورج��اء عامل
وغريهم ،وب��د�أت الكتابة الن�سائية

ال�سعودية جتتذب القراء يف الغرب
فقد ترجمت رواية «بنات الريا�ض»
�إىل  40لغة .و�أ�ضافت �أن «جائزة
ال��ب��وك��ر» مهدت لرتجمة ع��دد من
الروايات التي و�صلت �إىل القائمة
ال��ق�����ص�يرة ،وحت��دث��ت ع��ن �أ���س��ب��اب
تعدد هذه الرتجمات ،وتلك ال�صور
النمطية التي يحملها القارئ الغربي
ع��ن امل�شرق ،فهو يريد م��ن خالل
مطالعة ه��ذه ال��رواي��ات �أن يتعرف
ب�شكل �أق��رب على منط احلياة يف
املجتمعات ال�شرقية.
ح�ضر اللقاء رئي�س ق�سم اللغة
العربية الدكتور معجب العدواين
وع����دد م���ن �أ����س���ات���ذة ق�����س��م اللغة
العربية ،ويف ختام اللقاء مت تكرمي
ال�ضيف ب�����ش��ه��ادة ت��ق��دي��ري��ة وف���ا ًء
وعرفاناً مل�شاركته بح�ضور الدكتور
���ص��ال��ح ال���زه���راين م��ق��رر ال��ن��دوة
العلمية.

يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني

مهارات االستعداد الوظيفي والتوجه لسوق العمل

خ�ص�صت �إدارة برنامج الطلبة
امل��ت��ف��وق�ين وامل��وه��وب�ين ال��ث�لاث��اء
املا�ضي ور���ش��ة عمل تدريبية يف
جمال اال�ستعداد الوظيفي والتوجه
ل�سوق العمل لطلبتها املتفوقني يف
مرحلة الإع���داد املتقدم واملتوقع
تخرجهم يف الف�صل ال��درا���س��ي
احل���ايل ،قدمها �أخ�صائي �إدارة
امل��وارد الب�شرية وا�سرتاتيجياتها
الأ�ستاذ ريا�ض طهماز وبح�ضور
( )20طالباً من طالب الربنامج
من خمتلف كليات اجلامعة.
ه��دف��ت ال��ور���ش��ة �إىل متكني
الطالب امل�شاركني من بناء املعارف
وال���ق���درات ال�لازم��ة لال�ستعداد
الوظيفي والتوجه ل�سوق العمل يف

�ضوء جمموعة م��ن امل��ح��اور ذات
ال��ع�لاق��ة �أب���رزه���ا :تنظيم عملية
البحث عن وظيفة� ،إعداد ال�سرية
الذاتية ور�سالة التغطية امل�صاحبة
لها واال�ستعداد للمقابلة ال�شخ�صية
واج���ت���ي���ازه���ا ب���ك���ف���اءة وجن�����اح،

بالإ�ضافة �إىل التقييم واملتابعة
ودرا�سة العر�ض الوظيفي .وتخلل
ال��ور���ش��ة تطبيقات عملية على
جميع حماورها ،مع م�شاركة فاعلة
من الطالب امل�شاركني.
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استعراض نشأة وتطور االعتماد األكاديمي
جامعات
بالجامعة
عربية

ا����س���ت���ج���اب���ة ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة
ل�لاج��ت��م��اع الأول ل��ع��م��داء كليات

العلوم باجلامعات ال�سعودية الذي
نظمته كلية العلوم بجامعة امللك

�سعود ،م�ؤخراً ،برعاية معايل مدير
اجل��ام��ع��ة؛ ���ش��ارك وك��ي��ل اجلامعة
للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف
ع�����س�يري يف اجلل�سة ال��ث��ال��ث��ة من
االجتماع؛ حيث قدم عر�ضاً تقدميياً
بعنوان «االعتماد الأكادميي بجامعة
امللك �سعود الن�ش�أة والتطور».
ت�ضمن العر�ض خم�سة حم��اور
رئي�سة ه��ي :االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي
امل�ؤ�س�سي ،واالع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي
ال�ب�راجم���ي «ال�����دويل وال��وط��ن��ي»،
و�أوج�����ه ال��دع��م امل��ق��دم��ة لكليات
اجل��ام��ع��ة ل��دع��م ح�����ص��ول��ه��ا على
االع��ت��م��اد ال�ب�راجم���ي ،وعمليات
االت�صال الداعمة العتماد برامج
اجلامعة ،واالعتماد يف الت�صنيفات

العاملية.
وت�ضمنت اجلل�سة ال��ع��دي��د من
املناق�شات حول االعتماد الأكادميي
يف كليات العلوم ،و�أ�شاد احلا�ضرون
بتميز عمليات االعتماد الأكادميي
بكلية العلوم ،كما �أبدوا رغبتهم يف
اال�ستفادة من جتربة الكلية وجهود
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
يف هذا املجال.
وب��ه��ذه املنا�سبة �أث��ن��ى الدكتور
ع�سريي على ج��ه��ود كلية العلوم
و�سعيها امل�ستمر للتميز ،موجها
ال�شكر لعميد كلية العلوم ،واللجنة
العلمية وجميع ال��ل��ج��ان املنظمة
باالجتماع.

الجامعة تستكمل مؤشرات المرحلة
الخامسة من «آفاق»
ا�ستمراراً يف م�ساهمة اجلامعة
الفاعلة يف تنفيذ اخلطة امل�ستقبلية
للتعليم اجلامعي باململكة العربية
ال�سعودية «»AAFAQ2029
قامت 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
ال��ت��ي مت تعميمها ع��ل��ى جميع
من�سوبي اجلامعة «الإدارة العليا-
�أع�ضاء هيئة التدري�س -الطلبة-
امل��وظ��ف�ين» ،وال��ت��ي تهتم بقيا�س
م�ستويات الر�ضا عن اخلدمات

املقدمة لهم ب��ه��دف العمل على
حت�سينها وجتويدها.
ح��ي��ث ق��ام��ت ع��م��ادة التطوير
واجل��ودة بجمع البيانات الالزمة
لقيا�س م�ؤ�شرات �أداء اجلامعة يف
تنفيذ خطة �آف��اق ،والتي تناولت
بيانات «الطلبة -املوارد الب�شرية-
البحوث واالب��ت��ك��ارات -ال�برام��ج

تدشين برنامج «رافد» بكلية المجتمع

د�شن عميد كلية املجتمع الدكتور
ع��ب��داهلل ال��زه��راين وامل��دي��ر العام
جلمعية ال��وق��ف اخل�يري��ة الدكتور
نايف اجلابر م�ؤخراً ،برنامج «رافد»
لت�أهيل املتطوعني والذي ي�ستهدف
ت�أهيل جمموعة من طالب اجلامعة
ب��ت��زوي��ده��م ب���امل���ه���ارات الإداري������ة
والقيادية بالعمل التطوعي .كما

يت�ضمن تقدمي مبادرات علمية تنفذ
من خالل املتدربني مبا ي�ساهم يف
ت�أ�سي�سهم ب�أداء مبادراتهم املجتمعية
ب�صورة احرتافية ومهنية عالية.
وحث عميد كلية املجتمع املتدربني
ع��ل��ى اال����س���ت���ف���ادة م���ن ال������دورات
التدريبية املقدمة يف الربنامج ،كما
قدم �شكره جلمعية الوقف اخلريية

على دعمها الربنامج ،متمن ًيا حتقيق
ال�شراكة بني الكلية وجمعية الوقف
يف تقدمي برامج تخدم هذا املجتمع
ومبا ي�سهم يف حتقيق ر�ؤية اململكة
 2030ال��داع��م��ة للعمل التطوعي
وزيادة �أعداد املتطوعني.

«طفولة صيدالنية» بصيدلة الطالبات
كتبت :فاطمه النا�صري
نظمت كلية ال�صيدلة �شطر الطالبات م�ؤخراً فعالية
بعنوان «طفولة �صيدالنية» حتول بهو كلية ال�صيدلة �إىل
�ساحة طفولة ومرتع �صبا وعاد �شريط الزمن بالطالبات
وامل�شاركات �إىل �أعوام م�ضت وذكريات جميلة �أعادت
لهن روح الطفولة مبرحها و�شقاوتها.
ومت خالل الفعالية عر�ض جمموعة من امل�سل�سالت
الكرتونية القدمية ورددت الطالبات �أغ��اين مقدمتها
التي ما زالت حمفورة يف الذاكرة ،كما مت تقدمي وتناول
طعم املا�ضي من خالل حلوى زمان التي �أ�ضافت جواً
من احليوية واملرح ،وت�سابقت احلا�ضرات للح�صول على
املف�ضل منها ،وكانت الفرحة وبقايا من �شقاوة الطفوله
تك�سو وجوه احلا�ضرات وكلمات ال�شكر ترتد يف املكان
ب�أن اجلميع عا�ش جزءاً من املا�ضي اجلميل.

الأكادميية -التقنية» و�إدخالها على
النظام الإل��ك�تروين مبوقع وزارة
التعليم «منا» ،كما قامت العمادة
بح�صر وجمع �إجن���ازات الربامج
التنفيذية التي ت�شارك اجلامعة
يف تنفيذها بخطة «�آفاق» وعددها
 14برناجماً تنفيذياً.

«الكمساري صالح» معيدًا بجامعة الخرطوم

ه���ن����أ ط��ل�اب وط���ال���ب���ات كلية
الآداب بجامعة اخلرطوم زميلهم
خريج الكلية «�صالح عبدالهادي»
مبنا�سبة تعيينه م��ع��ي��داً يف كلية
الآداب ق�����س��م ع��ل��وم اجل��غ��راف��ي��ا
والبيئة باجلامعة ،وك��ت��ب زم�لاء
«���ص�لاح» على �صفحاتهم مبوقع
التوا�صل االجتماعي في�سبوك:
«���ص�لاح ال���ذي ك��رم��ه ط�لاب كلية
الآداب قبل ع��ام باعتباره «ملهم
ال�شباب» ،حيث تخرج وح�صل على
مرتبة ال�شرف بعد ك��ف��اح طويل
بجانب ك��� ّده واج��ت��ه��اده يف �إع��ال��ة
�أ�سرته من مهنته «كم�ساري» ،فها هو اليوم يرفع جباهنا عالياً باكتمال
متيزه وتعيينه معيداً بكلية علوم اجلغرافيا والبيئة بجامعة اخلرطوم,
�آالف التهاين والتربيكات للأ�ستاذ �صالح».

طالبة جزائرية تخترع روبوتًا ناطقًا

جن��ح��ت ال��ط��ال��ب��ة اجل���زائ���ري���ة يف
اخت�صا�ص الواب والذكاء اال�صطناعي
فوزية عجايلية ،يف جذب االنتباه �إليها
وت�سليط ال�ضوء على اخرتاعها ،بعد �أن
متكنت من �صنع روبوت �آيل ب�إمكانيات
ب�سيطة ويف مدة زمنية قيا�سية مل تتجاوز
م�شروعا
� 4أ�شهر ،وكان هذا االخ�تراع
ً
لتخرجها من اجلامعة وح�صولها على �شهادة املاج�ستري ،و�أطلقت على
الروبوت اجلديد ا�سم «قاردينيا» ،و�أو�ضحت فوزية �أن هذا امل�شروع «بد�أ
من ال �شيء ومبجهود �شخ�صي ومبعدات ب�سيطة» ،وتطمح حالياً لت�صنيع
هذا الروبوت واخرتاع املزيد من الروبوتات مل�ساعدة امل�سنني.
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جامعة المجمعة األولى في التحول للتعامالت اإللكترونية

آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

مباراة الهالل ..ومالحظات مرورية

د .املقرن
حققت جامعة املجمعة �إجن����ازاً متميزاً يف
قيا�س التحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية،
حيث تبو�أت اجلامعة املركز الأول على م�ستوى
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية ،وامل��رك��ز ال�ساد�س على
م�ستوى جميع اجلهات احلكومية « 157جهة
حكومية» ك�أف�ضل جهة �ساهمت يف حت�سني م�ؤ�شر
الن�ضج الإجمايل جلميع اخلدمات الإلكرتونية
احلكومية ،وذل��ك ح�سب تقرير م�ؤ�شر الن�ضج
للخدمات احلكومية الذي �أع�دّه ون�شره برنامج
«ي�سر» يف �شهر
التعامالت الإلكرتونية احلكومية ّ
يناير 2018م.
و�أو���ض��ح وكيل اجلامعة ون��ائ��ب رئي�س جلنة
التعامالت الإلكرتونية الدكتور م�سلّم بن حممد
الدو�سري� ،أن ما حتقق للجامعة يف م�ؤ�شر الن�ضج
للخدمات احلكومية كان نتيجة للقيا�س ال�سابع
للتحول �إىل التعامالت الإلكرتونية احلكومية،
والذي يُ�شرف عليه برنامج التعامالت الإلكرتونية
«ي�سر» ،حيث قامت اجلامعة من خالل
احلكومية ّ
جلنة ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة – وع��ل��ى مدى
�أربعة �أ�شهر – بح�صر وتوثيق و�إدخال اخلدمات

الإلكرتونية اخلا�صة باجلامعة يف نظام «مر�صد
اخلدمات احلكومية».
و�أك��د �أن ه��ذا الإجن��از ي�ضاف �إىل �إجن��ازات
اجلامعة يف ممار�ساتها املختلفة ،وميثل عالمة
بارزة على جناح توجه اجلامعة يف التحول الرقمي
يف خدماتها انطالقاً من توجيهات مدير اجلامعة
بالعمل على رفع م�ستوى التناف�سية للو�صول �إىل
حتقيق متطلبات حت�سني الأداء متا�شياً مع ر�ؤية
اململكة .2030
من جانبه �أب��دى مدير اجلامعة رئي�س جلنة
التعامالت الإلكرتونية الدكتور خالد بن �سعد
املقرن� ،سعادته البالغة مبا حققته اجلامعة من
نتيجة متميزة يف القيا�س ال�سابع للتحول �إىل
التعامالت الإلكرتونية احلكومية ،والذي يعك�س
م��ا متلكه اجلامعة م��ن �إمكانيات متقدمة يف
جمال تقنية املعلومات والتعامالت الإلكرتونية
�سابقة عمرها الزمني ،حيث جتاوزت اجلامعة
عقبات و�صعوبات متعددة يف جم��االت البنية
التحتية التقنية ،وا�ستقطاب الكفاءات املتميزة
فنياً ،وتباعد مقرات اجلامعة ،م�ستثمرة بذلك

ما �أُتيح لها من بنود مالية يف ميزانية اجلامعة
خ�ل�ال ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة ،لتحقق ب��ذل��ك ما
ر�سمته يف خطتها اال�سرتاتيجية وفق �أولويات
التنمية والتطوير .ون�� ّوه ب��ال��دور الفاعل الذي
قدمته اللجنة الدائمة للتعامالت الإلكرتونية يف
اجلامعة بكافة �أع�ضائها بهدف الرقي ب�أعمال
اجلامعة يف جماالت العمل الإلكرتوين ،وم�شيداً
ب��ال��دور الفاعل ال��ذي تقوم ب��ه وك��ال��ة اجلامعة
ممثلة يف ع��م��ادة تقنية امل��ع��ل��وم��ات م��ن خالل
العمل وفق خطة وا�ضحة وعمل ممنهج يهدف
�إىل تطبيق التنظيمات والتعليمات ال�صادرة من
«ي�سر»
برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية ّ
ومبا يخدم �أهداف اجلامعة ويتما�شى مع واقعها
واحتياجاتها.
و�أك��د مدير اجلامعة على ���ض��رورة ا�ستمرار
العمل اجل���اد يف جم��ال تطبيقات التعامالت
الإلكرتونية يف اجلامعة ملا لها من �أثر فاعل يف
تطوير الأداء يف خمتلف �أعمال اجلامعة ،وتعزيز
م��ب��ادئ ال�شفافية و���س��رع��ة الإجن����از ،وحتقيق
احتياجات من�سوبي اجلامعة.

اعتماد  6برامج أكاديمية بجامعة القصيم

وقعت جامعة الق�صيم م�ؤخراً اتفاقية لتنفيذ
برامج �أكادميية مع هيئة تقومي التعليم ممثلة
باملركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي.
وتت�ضمن االتفاقية املوقعة مبقر اجلامعة ،اعتماد
براجمي ل�ستة من الربامج الأكادميية املختلفة

للجامعة �شملت برناجمني من برامج الدرا�سات
العليا هما برنامج ماج�ستري الريا�ضيات البحتة
يف كلية ال��ع��ل��وم ،وب��رن��ام��ج ماج�ستري املناهج
وط��رق التدري�س يف كلية الرتبية� ،إ�ضافة �إىل
�أربعة برامج ملرحلة البكالوريو�س هي برنامج

بكالوريو�س الرتبية البدنية بكلية الرتبية،
وبرنامج بكالوريو�س الأنظمة يف كلية ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية ،وبرنامج بكالوريو�س
املحا�سبة يف كلية االقت�صاد والإدارة ،وبرنامج
بكالوريو�س الكيمياء يف كلية العلوم.
وبني املدير التنفيذي للمركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي الدكتور �أحمد بن يحيى
اجلبيلي� ،أن ه��ذه االتفاقية ت�أتي �إدراك���اً من
امل�س�ؤولني بجامعة الق�صيم ب�أهمية االعتماد
الأكادميي ملختلف براجمها ورغبة من اجلامعة
يف اعتماد املزيد من براجمها بعد �أن مل�ست
الأث��ر الإيجابي ال��ذي حتقق لربامج اجلامعة
التي �سبق �أن ح�صلت على االعتماد الرباجمي
يف فرتة �سابقة.
و�أكد �أهمية برامج الدرا�سات العليا يف تعميق
امل��ع��ارف و�إك�ساب الطالب م��ه��ارات وكفايات
تنا�سب عمليات التطوير الوطنية ال�شاملة،
وتلبي احتياجاتها من الكوادر الب�شرية املميزة،
التي ت�سهم يف حتقيق ر�ؤي��ة اململكة 2030م
و�صنع جمتمع معريف مميز.

جامعة طيبة تقدم تصميمًا لمقر العمليات الجوية
ق��دم��ت ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة طيبة
ع���رو�� ً��ض���ا ل��ت�����ص��م��ي��م م��ق��ر �إدارة
ال��ع��م��ل��ي��ات اجل����وي����ة ب��اخل��ط��وط
ال�سعودية بح�ضور مدير الإدارة
فهد املطريي ،وعدد من املهند�سني
يف �إحدى القاعات ،وذكرت عميدة
كلية علوم الأ�سرة الدكتورة �إميان
ع�����س�يري� ،أن مثل ه��ذه الأن�شطة
تفتح املجال �أم��ام خريجات ق�سم
الت�صميم الداخلي خللق فر�ص عمل
جديدة لهن ،كما ت�ؤكد دعم طالبات
اجلامعة من خالل �إيجاد جماالت
يحتاجها �سوق العمل تتوافق مع
ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي 2020
ور�ؤية اململكة 2030م.
ب���دوره���ا رح��ب��ت رئ��ي�����س��ة ق�سم
ال��ت�����ص��ام��ي��م بكلية ع��ل��وم الأ���س��رة
الدكتورة فاطمة ج�بران باحل�ضور

وامل�شاركات يف العرو�ض املقدمة،
مو�ضحة �أن هذا اللقاء ي�أتي مل�ساعدة
ال��ط��ال��ب��ات يف حت��وي��ل عرو�ضهن
وت�صاميمهن من الورق �إىل الواقع،
وكذلك متكني طالبات الق�سم من
امل�شاركة بعر�ض ت�صاميم مقرتحة
ليتم تنفيذها مبقر �إدارة العمليات
اجل��وي��ة ب��اخل��ط��وط ال�سعودية يف
مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز.
و�أب��ان��ت د .ج�ب�ران �أن طالبات
الق�سم قد �شاركن بخم�س ت�صاميم
مق�سمة على جمموعات ،والقت تلك
الت�صاميم ا�ستح�سان جلنة التحكيم
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،كما عك�ست
مدى ا�ستفادة الطالبات من املناهج
الأكادميية املحدّثة بالكلية.
و�أ���ش��ارت د .ج�بران �أن��ه مت منح
كل طالبة م�شاركة �شهادة �شكر من

بودي يف هذه امل�ساحة �أن �أذكر ف�أ�شكر جهود الزمالء يف �إدارة الأمن
وال�سالمة املبذولة يف االحتياطات واال�ستعدادات املبكرة للتعامل مع �أول
مباراة جماهريية داخل نطاق اجلامعة والتي �أقيمت لأول مرة على �إ�ستاد
اجلامعة بني فريقي الهالل والعني.
وال تخلو �أي فعالية بهذا احل�ضور اجلماهريي من مالحظات تقوم
وتعزز �أداء القائمني على تنظيم هذه الفعالية ،وقد و�صلت مالحظات من
من�سوبي اجلامعة� ،أوجزها بالتايل:
 يحبذ �إبالغ ال�ساكنني مبوعد املباراة لرت�شيد احلركة املرورية واحلدمن االزدح��ام ،كذلك التنبيه على قاطني ال�سكن اجلامعي ال�ستخدام
طريق امللك عبداهلل للدخول للجامعة بدي ً
ال عن الطرق الأخرى امل�ؤدية
للملعب التي ي�سلكها امل�شجعون.
 واجه طالب من كليه �إدارة الأعمال م�شكلة عدم ال�سماح لهم بالدخولول تفلح حماوالت �إقناع «ال�سكيورتي» ورف�ض معل ً
ملواقف الكلية ..مَ
ال �أنها
مواقف عوائل �أو قريبة من مواقف العوائل .الأمر الذي �أدى �إىل ت�أخر
الطالب �أكرث من  45دقيقة ق�ضوها بحثاً عن مواقف بعيدة عن كليتهم.
 لوحظ بع�ض امل�شجعني يف �ساحة ال�سكن اجلديد بعد املباراة يف�ساعة مت�أخرة «وهم يقطعون ال�ساحة خارجني منها».
 طرق اجلامعة حتولت �إىل مبا�سط لبيع الأعالم والقم�صان وغريها،لو يتم تخ�صي�ص موقع يف حميط امللعب �أو �أماكن معينة ملنع �إعاقة الطرق.
وال�شيء بال�شيء يذكر ..ف�إن بع�ض املالحظات املرورية بحاجة �إىل
ً
حفاظا على �أمن و�سالمة من�سوبي اجلامعة وزوارها ..خا�صة مع
معاجلة
النب�أ امل�ؤمل قبيل �أ ّيام لوفاة �أحد طالب الدرا�سات العليا �إثر ده�س عند
دوار الكتاب ..ن�س�أل اهلل له الرحمة واملغفرة.
ويالحظ �أن مكان الده�س مير به العديد من طالب اجلامعة وم�شاتها،
وكذلك �أبنائنا وبناتنا ممن يدر�سون باجلامعة �أو مبجمع امللك �سعود! كما
�أن العائالت والأطفال يواجهون خماطر جمة عند حماولتهم الو�صول
للمحالت التجارية يف ال�شارع املقابل «حيث املطاعم وال�سوبرماركت».
مقرتحا لتقليل خماطر «الدوار» الذي ميثل �شرياناً حيوياً
وقد طرح زميل
ً
ملن يريد الو�صول للجامعة وي�شهد كثافة يف املركبات وامل�شاة..
خال�صته :و�ضع مطبات قبل مدخل كل دوار ولي�س داخل الدوار ،ويقول
الزميل« :و�أنت بالدوار يدك على قلبك من �أي متهور يدخل الدوار ب�سرعة
وبدون ت� ٍأن دون �أدنى مراعاة لأولوية وحق املرور ملن داخل الدوار»!
ولفت االنتباه �إىل �ضرورة الإفادة من حتارب امل�ؤ�س�سات املماثلة مثل
عال
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،حيث يتوفر لديهم م�ستوى ٍ
من االحرتافية يف تنظيم ال�سري واحلفاظ على �أمن املوظفني وال�ساكنني..
وقد �أملح زميل �آخر �إىل بع�ض املظاهر غري احل�ضارية ي�شهدها دائري
اجلامعة وبحاجة ل�ضبط من �إدارة الأمن ،ومنها:
قطع �إ�شارات ،تفحيط يف الدوارات ،عك�س ال�سري� ،سرعة عالية ،عدم
الدوران بالكامل عند الدوار للرجوع من نف�س ال�شارع والدوران مبا�شرة
�أمام ال�سيارات القادمة يف الدوار..
وزميل �آخر يلفت النظر لواقع املطبات ..بقوله :للأ�سف تو�ضع مطبات
ب�شكل غري منا�سب �أحدها �أمام مدخل ال�سكن اجلديد ،ت�سبب يف �أكرث من
حادث� ،أحدها كنت �شاهداً على احلادث ،ت�سبب بتلفيات كبرية ل�صاحب
ال�سيارة ،الح ًقا حملها على �سطحة.
ويقرتح «زيادة م�ساحة �أر�صفة امل�شاة حول ال�سكن اجلديد مع و�ضع
مطبات بطريقة هند�سية متنع ال�سرعة وال ت�سبب تلفيات �أو حوادث
لل�سائقني».
�أخطاء مرورية تتطلب وقفة اجلميع ..من ال�سائقني  ..ومعاجلة عاجلة
من الإدارات املعنية باجلامعة.
حفظكم اهلل من كل مكروه.
makinzyadel@ksu.edu.sa

جامعة الجوف تطلق مبادرة «تمكين المرأة»

انطلقت فعاليات مبادرة «متكني امل��ر�أة» يف بهو جممع كليات البنات
بجامعة اجلوف يف حمافظة القريات ،وتناولت الندوة على مدار �أربعة
�أيام ومب�شاركة متخ�ص�صات من داخل اجلامعة وخارجها جملة من املحاور
الرئي�سية املتعلقة بواقع املر�أة وما ميكن لها �أن حتققه يف ظل برنامج التحول
الوطني  2020ور�ؤية اململكة  .2030و�أبرزت املبادرات �أهمية متكني املر�أة
يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ومتكينها ريادياً وقيادياً ،بالإ�ضافة �إىل حمور
متكني املر�أة �صحياً ،ويف تنمية املجتمع ،وقيادة الأ�سرة الناجحة.

ملتقى بجامعة شقراء لتطوير كليات التربية

اخلطوط ال�سعودية ،يف وقت تبنت
فيه اخلطوط فكرة واح��دة من كل

عر�ض مت تقدميه لتنفيذه على �أر�ض
الواقع.

تعقد الكليات الرتبوية يف جامعة �شقراء امللتقى الرتبوي العلمي الأول
بعنوان «تطوير منظومة كليات الرتبية يف �ضوء ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية
 ،»2030خالل الفرتة  17 – 16جمادى الآخرة اجلاري ،مب�شاركة وح�ضور
عدد كبري من النخب الرتبوية .و�أ�شار �أمني اللجنة العليا للملتقى وعميد
كلية الرتبية الدكتور طالل ال�شريف �أن هذا امللتقى الرتبوي ي�أتي يف الوقت
املنا�سب لالرتقاء مب�ستوى �أداء وخمرجات كليات الرتبية باعتبارها املنظومة
الأهم يف تطوير التعليم وحتقيق طموحات القيادة العليا ومتطلبات التنمية.
و�أو�ضح �أن امللتقى �سيتناول حمورين �أ�سا�سيني ،هما واقع كليات الرتبية
والآخر م�ستقبل كليات الرتبية ،حيث �سيتم تناول عدة �أبعاد يف هذه املحاور.
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حتت�ضنه جامعة الأعمال بجدة  20فرباير اجلاري

 150جامعة وشركة تعليمية تشارك بمؤتمر الخليج للتعليم
ت�����س��ت�����ض��ي��ف ج��ام��ع��ة الأع���م���ال
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مب��ح��اف��ظ��ة ج��دة،
خ�لال الفرتة « 21 - 20فرباير
2018م» فعاليات م�ؤمتر ومعر�ض
اخلليج للتعليم يف دورته ال�سابعة
مب�����ش��ارك��ة �أك��ث��ر م���ن  30دول���ة
و 150ج��ام��ع��ة و���ش��رك��ة تعليمية
�سعودية وخليجية ،وتت�صدر ر�ؤية
اململكة  2030يف جم��ال التعليم
�أع���م���ال امل����ؤمت���ر ال�����ذي تنظمه
الغرفة التجارية ال�صناعية بجدة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد غ���رف دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أو���ض��ح رئي�س جامعة الأعمال
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل
دح�لان� ،أن امل��ؤمت��ر ال��ذي ي�شارك
فيه �أكرث من  30دولة و 150جامعة
و�شركة تعليمية يعر�ض اخل�برات
والنجاحات وال��ف��ر���ص الأك��ادمي��ي��ة
للجامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية،
ويتوقع �أن ي�سهم يف تبادل اخلربات
وم���واك���ب���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وب��ح��ث

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه العملية
التعليمية والرتبوية يف دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي� ،إ���ض��اف��ة �إىل
اخلروج بتو�صيات الزمة للدفع بهذا
القطاع احل��ي��وي والنهو�ض ب��دوره
الرئي�سي يف التنمية.
وي ��أت��ي تنظيم ال���دورة ال�سابعة
للم�ؤمتر بعد �أن �أ�صبح عرب ال�سنوات
امل��ا���ض��ي��ة �أح����د �أه����م ال��ف��ع��ال��ي��ات
التعليمية يف املنطقة ،ف�ض ً
ال عن

ال��ن��ج��اح ال��ك��ب�ير ال����ذي ح��ق��ق��ه يف
دورته ال�سابقة التي عقدت بجامعة
الأع��م��ال والتكنولوجيا مبحافظة
ج��دة برعاية معايل وزي��ر التعليم
الدكتور �أحمد العي�سى وبح�ضور
معايل الأمني العام ملجل�س التعاون
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور
عبداللطيف ب��ن را���ش��د ال��زي��اين،
وعدد كبري من اجلامعات واخلرباء
وامل�س�ؤولني واملهتمني بقطاع التعليم

بعد �صدور تقرير متابعة وتقييم �أداء اجلامعات الأهلية

وممثلي القطاع اخلا�ص ومب�شاركة
�أك�ث�ر م��ن  120ج��ام��ع��ة �سعودية
وخليجية� ،إ�ضافة �إىل ال���زوار من
الطالب و�أول��ي��اء الأم���ور واملهتمني
بال�ش�أن التعليمي وال��ذي��ن جت��اوز
عددهم � 25ألف زائر.
تت�ضمن �أجندة امل�ؤمتر واملعر�ض
الذي ت�شارك فيه عدد من وزارات
التعليم اخلليجية واحتاد اجلامعات
العربية وجامعة الأعمال والتكنلوجيا
بجدة كم�ست�ضيف ،مناق�شة ال�شراكة
بني قطاع التعليم وقطاع العمل ور�ؤى
دول اخلليج التعليمية امل�ستقبلية
على ر�أ�سها ر�ؤية اململكة ،بالإ�ضافة
�إىل تنظيم ور�ش عمل تتناول ق�ضايا
�سوق العمل والتعليم العاملي وكيفية
االرتقاء به وتطويره ،كما ي�صاحب
امل��ؤمت��ر معر�ض ت�شارك فيه �أكرث
من  30دولة و 150جامعة و�شركة
تعليمية ،تعر�ض من خالله اخلربات
والنجاحات وال��ف��ر���ص الأك��ادمي��ي��ة
للجامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية.

أكاديمياً
ّ
«التعليم» توقف القبول في  28برنامجا
ك�شف مبارك الع�صيمي ،املتحدث
الر�سمي لوزارة التعليم ،عن �صدور
ق����رارات ب ��إي��ق��اف ال��ق��ب��ول يف 28
�اجم��ا �أك��ادمي � ًّي��ا؛ ُر���ص��د عليها
ب��رن� ً
مالحظات ،تخ ُّل بالعملية التعليمية
وجودة الأداء فيها.
و�أب����ان «الع�صيمي» �أن �إي��ق��اف
�اجم��ا
ال��ق��ب��ول �شمل ع�شرين ب��رن� ً
�صح ًّيا ،و�أرب��ع��ة ب��رام��ج �إن�سانية،
و�أرب��ع��ة ب��رام��ج علمية ،م��ع متابعة
ال��وزارة خطط التح�سني لت�صحيح
�أو�ضاعها� ،أو �إغالقها نهائ ًّيا يف حال
ريا �إىل �أنه
عدم
حت�سن �أدائها؛ م�ش ً
ُّ
�سيتم الإ�شارة �إىل هذه الربامج يف
موقع الوزارة الإلكرتوين.
و�أك��د املتحدث الر�سمي ت�شديد
وزير التعليم على ا�ستمرار الوزارة
يف متابعة الأداء ،وت��ق��دمي الدعم
مل�ؤ�س�سات التعليم الأه��ل��ي العايل
للقيام بدورها يف �سد احتياجات
����س���وق ال���ع���م���ل؛ وذل�����ك لتحقيق
م�����س��ت��ه��دف��ات ب���رن���ام���ج ال��ت��ح��ول
الوطني ور�ؤي���ة ال�سعودية ،2030
والتوجيه كذلك ب�ضرورة ا�ستمرارية
امل��ت��اب��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات
احلكومية والأهلية واجلهات ذات
ال��ع�لاق��ة ،كهيئة ت��ق��ومي التعليم،

و���ص��والً �إىل ال��ه��دف امل�����ش�ترك يف
االرتقاء مبخرجات تلك امل�ؤ�س�سات
الأكادميية.
وكان وزير التعليم ،الدكتور �أحمد
العي�سى ،ق��د اط��ل��ع على التقرير
اخل��ت��ام��ي مل�����ش��روع متابعة وتقييم
�أداء اجلامعات والكليات الأهلية،
التي بلغ عدد براجمها الأكادميية
برناجما موزعة على مناطق
222
ً
ال�����س��ع��ودي��ة ك��اف��ة ،ومت���ت زي��ارت��ه��ا
وتقييم �أدائها ،و�شملت تلك الربامج
برناجما
برناجما �صح ًّيا ،و62
86
ً
ً
برناجما �إن�سان ًّيا.
و74
ا،
ي
علم
ً
ًّ
وتلقى امل�شرف العام على وكالة
التعليم الأه��ل��ي الدكتور �سعد �آل
فهيد ،وامل�شرف العام على امل�شروع،
وزم�لا�ؤه يف الإدارة العامة للتعليم
الأه���ل���ي ال���ع���ايل ،وامل�����س��ت�����ش��ارون
واخلرباء والطاقم الإداري امل�ساند
كافة ،الذين �شاركوا يف �أعمال هذا
امل�شروع� ،شكر وتقدير وزير التعليم،
وتوجيهه ب�ضرورة ا�ستمرارية املتابعة
بالتعاون مع اجلامعات احلكومية
والأه��ل��ي��ة واجل��ه��ات ذات العالقة،
كهيئة تقومي التعليم ،و�صوالً للهدف
امل�شرتك يف االرتقاء مبخرجات تلك
امل�ؤ�س�سات الأكادميية.
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العوهلي �أكد اعتماد جميع برامج املاج�ستري من وزارة التعليم ال�سعودية

وفد من وزارة التعليم يبحث تعزيز التعاون
مع جامعة الخليج

زار وفد من وزارة التعليم ال�سعودية ،جامعة اخلليج العربي لبحث
�سبل التعاون امل�شرتك ،والتعرف على م�ستجدات الربامج الأكادميية
التابعة لكليتي الدرا�سات العليا والطب� ،إ�ضافة ملناق�شة �سبل اال�ستفادة
من �إمكانات املراكز البحثية والطبية التابعة للجامعة ،ومدى دعمها
لالحتياجات الوطنية يف اململكة العربية ال�سعودية ور�ؤية اململكة .2030
وقام الوفد املكون من مدير عام معادلة ال�شهادات يف وزارة التعليم
باململكة العربية ال�سعودية الدكتور ه�شام التويجري ،ورئي�س وحدة �ش�ؤون
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب��ال��وزارة الدكتور ن�شمي الر�شيدي ،ونائب
امللحق الثقايف يف �سفارة اململكة العربية ال�سعودية لدى مملكة البحرين
عبداملح�سن �شبانة ،بجولة ميدانية اطلعوا خاللها على كليتي الدرا�سات
العليا والطب وما يتبعهما من برامج وخمتربات.
كما زار الوفد كل من املركز الطبي اجلامعي ملدينة امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز الطبية ،ومركز الأمرية اجلوهرة الإبراهيم للطب اجلزيئي
وعلوم املورثات ،التابعني للجامعة.
�إىل ذل��ك ،ق��ال رئي�س جامعة اخلليج العربي ال��دك��ت��ور خالد بن
عبدالرحمن العوهلي �إن الزيارة ت�أتي يف �سياق االجتماعات الدورية
الت�شاورية التي جترى بني وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية
واجلامعة ،حيث هدفت الزيارة �إىل االطالع على الربامج اجلديدة التي
متنح درجة الدكتوراه.
الفتاً �إىل �أن جميع برامج املاج�ستري التي متنحها جامعة اخلليج
العربي معتمدة من قبل وزارة التعليم ال�سعودية ،كما اعتمدت الوزارة
بع�ضاً من برامج الدكتوراه وجاري العمل على مراجعة البع�ض الآخر
منها يف �سياق اعتمادها .وتعترب جامعة اخلليج العربي جامعة بحثية
متخ�ص�صة يف ال�برام��ج املبتكرة وال��ف��ري��دة ،والأب��ح��اث وال��درا���س��ات
اال�سرتاتيجية التي تت�صدى لالحتياجات اال�سرتاتيجية ملجتمع اخلليج
العربي ،ومتنح اجلامعة درجة الدكتوراه يف جمال �إدارة االبتكار والتقنية،
التقنية احليوية ،الطب اجلزيئي ،تربية املوهوبني ،علوم البيئة واملوارد
الطبيعية .يف جانب مت�صل ،تربط جامعة اخلليج العربي باململكة العربية
ال�سعودية عالقة وطيدة على مر تاريخها ،حيث د�أبت اململكة العربية
ال�سعودية على تقدمي الدعم املعنوي وامل��ايل جلامعة اخلليج العربي
يف خمتلف املراحل ،ومن �أبرز �أوجه الدعم اتفاقية «برنامج م�ؤ�س�سة
�سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود اخلريية للرتبية اخلا�صة بجامعة
اخلليج العربي» التي اهتمت بدعم برامج اجلامعة املخ�ص�صة لفئة ذوي
االحتياجات اخلا�صة وتعزيز الأبحاث العلمية يف هذا املجال ،وت�أهيل
الكوادر الأكادميية والرتبوية املتخ�ص�صة بهذه الفئة.
كما تربعت الأم�يرة اجلوهرة الإبراهيم ببناء مركز متخ�ص�ص يف
الطب اجلزيئي وعلوم امل��ورث��ات� ،إىل جانب مكرمة املغفور له خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود مببلغ مليار
ريال �سعودي لبناء مدينة طبية تتبع جامعة اخلليج العربي.
وقد انتهت اجلامعة م�ؤخراً من �إعداد تقرير حالة البيئة الأول للمملكة
العربية ال�سعودية ،كما قامت اجلامعة بتدريب الكوادر ال�سعودية يف
جمال امل�ؤ�شرات البيئية ،و�ساهمت يف مراجعة ا�سرتاتيجية املياه الوطنية
للمملكة العربية ال�سعودية ،وكذلك نظام املياه ال�شامل للمملكة العربية
ال�سعودية.

ا�ست�ضافته جامعة الأمرية نورة على مدى يومني

ملتقى اقتصادي يوصي بإنشاء مناطق للتجارة الحرة

اخ��ت��ت��م امل��ل��ت��ق��ى االق��ت�����ص��ادي
الأول يف ج��ام��ع��ة الأم���ي��رة ن���ورة
بنت عبدالرحمن بعنوان «ق�ضايا
اقت�صادية لتحول وطني تنموي»
�أع��م��ال��ه ب��ال��دع��وة لفتح امل��ج��ال يف
القطاعات غري النفطية ال�ستقطاب
امل�ستثمرين الأج���ان���ب ،وت�شجيع
اال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر يف
القطاعات التي لها قدرة ت�صديرية
ع��ال��ي��ة م��ث��ل ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ات
التحويلية ،و�إن�شاء مناطق للتجارة
احل��رة ملا متتلكه من مزايا كبرية،
كما �أو�صى امللتقى مب�شاركة العن�صر
الن�سائي يف مناق�شة النظم واللوائح
التنظيمية والتنفيذية اخلا�صة
باملر�أة قبل اعتمادها.

وخرجت الأوراق العلمية بالعديد
من التو�صيات منها؛ تنويع م�صادر
الدخل ،وتطوير القطاعات الإنتاجية
ب��ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ال��ي��ب التقنية
احلديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية يف
امل�شروعات غري النفطية ،كما جاء
�ضمن التو�صيات ت�أهيل كوادر تالئم
التط ّور لتخفي�ض معدالت البطالة
وعدم االكتفاء بتوفري فر�ص العمل،
وو�ضع �سيا�سات و�ضوابط لتنظيم
اال�ستقدام ،مع الت�أكيد على �أهمية
اال�ستفادة من موقع اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ك��راب��ط ب�ين ال��ق��ارات،
واال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ق��درات املتاحة
�أينما وجدت.
عميدة كلية الإدارة والأع��م��ال

الدكتورة تغريد ال�سدي�س �أو�ضحت
يف كلمتها خطط الكلية يف دعم
دور اجلامعة للقيام مب�س�ؤولياتها
جتاه احلراك االقت�صادي يف اململكة
وفق خطط التحول الوطني ،و�أعلنت
ان��ط�لاق جل�سات ال��ع��م��ل ،وك��ان��ت
اجلل�سة الأوىل ب��ع��ن��وان «ق�ضايا
اال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي يف
اململكة» برئا�سة �أ�ستاذ االقت�صاد
امل�شارك بق�سم االقت�صاد يف الكلية
الدكتورة عال عادل ،وجل�سة العمل
الثانية بعنوان «االقت�صاد ال�سعودي
يف ظ���ل ر�ؤي������ة امل��م��ل��ك��ة »2030
برئا�سة وكيلة كلية الإدارة واالعمال
للدرا�سات العليا و البحث العلمي يف
جامعة الأم�يرة نورة الدكتورة ر�شا

الغفي�ص.
وحملت اجلل�سة الثالثة عنوان
«ع���رو����ض �أب���ح���اث ط��ال��ب��ات ق�سم
االق��ت�����ص��اد ح��ول ال��ت��ح��ول الوطني
ل��ل��م��م��ل��ك��ة» ب��رئ��ا���س��ة ع�����ض��و هيئة
ال��ت��دري�����س بالكلية ال��دك��ت��ورة ندى
رم�����ض��ان ،حيث ق��دم��ت الطالبات
رغد احلميد ،وغادة احلمايل ،وملياء
ب��ل ،ع��رو���ض�اً ح��ول االع��ت��م��اد على
ال�صادرات النفطية و�أثره على النمو
االقت�صادي يف ال�سعودية - 1970
2015م والتنب�ؤ به وفق ر�ؤية .2030
ك��م��ا ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ات العنود
ده��م�����ش ،ن����ورة امل���ط���ريف ،ال��ع��ن��ود
ال��ع��ب��اد ،و���ش��ه��د ال��ن��ا���ص��ر ،ومل��ي��اء
امل��ق��رن ،ع��رو���ض��ا ح��ول م�ساهمة

امل��ر�أة ال�سعودية يف الناجت املحلي
الإجمايل لفرتة 2015 - 1999م
والتنب�ؤ بها وفق ر�ؤية  ،2030كما
قدمت الطالبات ب�شاير املطريي،
و�أجم�������اد ب���ن ع��ي�����س��ى ،وال��ع��ن��ود
ال�شرافاء ،و�أم��ل دغ�يري ،فعالية
ت��وط�ين ال��وظ��ائ��ف «ال�����س��ع��ودة» يف
ظ��ل ر�ؤية ،2030وق���د ت��زام��ن��ت
ه���ذه اجل��ل�����س��ات م��ع ور���ش��ة عمل
بعنوان «احلوكمة يف القطاع العام
وال�شركات» حتدثت فيها املحا�ضرة
بق�سم االق��ت�����ص��اد بكلية الإدارة
باجلامعة الأ�ستاذة تهاين بالعبيد،
والأ�ستاذة طواري العنزي.
ويف اليوم التايل انطلقت جل�سة
ال��ع��م��ل الأوىل ب��ع��ن��وان «ق�����ض��اي��ا

ال�����ص��ادرات وال�صناعات ال�صغرية
املتو�سطة» برئا�سة املحا�ضر يف
ق�سم �إدارة الأعمال بالكلية الدكتورة
منى جعفر ،ثم انطلقت جل�سة العمل
الثانية حتت عنوان «التحوالت يف
�سوق الطاقة العاملي وانعكا�ساتها
على االقت�صاد ال�سعودي» برئا�سة
وكيلة ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية يف
عمادة �ش�ؤون املكتبات يف اجلامعة
ال��دك��ت��ورة ه��دى ال��ه��دل��ق ،وحملت
جل�سة العمل الثالثة عنوان «عرو�ض
�أبحاث طالبات ق�سم االقت�صاد حول
التحول الوطني للمملكة» برئا�سة
�أ�ستاذ االقت�صاد امل�ساعد يف كلية
الإدارة والأع��م��ال جامعة الأم�يرة
نورة الدكتورة جناة بابكر.
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أهمية التعزيز في تعديل السلوك
يعترب ال��ت��ع��زي��ز �أح���د �أ�ساليب
تعديل ال�سلوك ،ويتمثل يف �إثابة
ال�شخ�ص ومكاف�أته على �سلوكه
ال�سوي ،بكلمة طيبة �أو ابت�سامة
عند املقابلة �أو الثناء عليه �أم��ام
زمالئه �أو منحه هدية منا�سبة� ،أو
الدعاء له بالتوفيق والفالح� ،أو �أي
�أ�سلوب �آخر يعزز �سلوكاً معيناً عنده
ويدعمه ويدفعه �إىل تكرار نف�س
ال�سلوك �إذا تكرر املوقف.
�أنواعه
تنق�سم امل���ع���ززات �إىل م��ادي��ة
ومعنوية ورمزية واجتماعية ،ولكن
�أح��د �أه��م العوامل التي تزيد من
فعالية التعزيز هو تقدميه مبا�شرة
بعد حدوث ال�سلوك ،فالت�أخري يف
تقدمي املعزز قد يفقده قيمته ويقلل
من �أثره وفاعليته ،وعندما ال يكون
من املمكن تقدمي املعزز مبا�شرة

بعد ح���دوث ال�سلوك امل�ستهدف
ف�إنه ين�صح ب�إعطاء الفرد معززات
و�سيطية ك��امل��ع��ززات ال��رم��زي��ة �أو
الثناء بهدف الإي��ح��اء للفرد ب��أن
التعزيز قادم.
ثباته
ي��ج��ب �أن ي��ك��ون ال��ت��ع��زي��ز ثابتاً
ومتدرجاً وعلى نحو منتظم وفق
ق��وان�ين معينة يتم حتديدها قبل
ال��ب��دء بتنفيذ ب��رن��ام��ج ال��ع�لاج �أو
التعديل ال�سلوكي ،و�أن نبتعد عن
الع�شوائية ،كما �أن من املهم تعزيز

ال�سلوك بتوا�صل يف مرحلة اكت�ساب
ال�����س��ل��وك ،وب��ع��د ذل���ك يف مرحلة
املحافظة على ا�ستمرارية ال�سلوك
ف�إننا ننتقل �إىل التعزيز املتقطع.
كميته
ي��ج��ب حت��دي��د ك��م��ي��ة ال��ت��ع��زي��ز
التي �ستعطى للفرد وذل��ك يعتمد
على نوع املعزز ،فكلما كانت كمية
التعزيز �أكرب كانت فعالية التعزيز
�أكرث� ،إال �أن �إعطاء كمية كبرية جداً
من املعزز يف فرتة زمنية ق�صرية قد
ي�ؤدي �إىل الإ�شباع ،والإ�شباع ي�ؤدي

�إىل ف��ق��دان امل��ع��زز لقيمته ،لهذا
يجب التوازن وا�ستخدام معززات
خمتلفة ال معزز واحد.
التنويع
�إن ا���س��ت��خ��دام �أن�����واع خمتلفة
من املعزز نف�سه �أك�ثر فعالية من
ا�ستخدام ن��وع واح��د منه ،ويجب
�أن يعتمد ا�ستخدام املعززات �إىل
حتليل الظروف البيئية التي يعي�ش
فيها ال��ف��رد ودرا����س���ة اح��ت��م��االت
التعزيز املتوفرة يف تلك البيئة ،لأن
ذلك ي�ساعد على حتديد املعززات
امل��ن��ا���س��ب��ة وامل�لائ��م��ة ،وي��زي��د من
احتمال تعميم ال�سلوك املكت�سب
واملحافظة على ا�ستمراريته ،مع
الرتكيز على �أن املعزز عندما يكون
جديداً وغريباً ف�إنه يك�سبه خا�صية،
لذا ين�صح مبحاولة ا�ستخدام �أ�شياء
غري م�ألوفة قدر الإمكان.

فكر خارج تصالح مع ذاتك لزيادة فاعليتك وإنتاجك
الصندوق

ت�ؤثر اال�ضطرابات النف�سية على حالة ر�ضا
ال�شخ�ص عن ذاته وت�صاحله مع نف�سه ،وتقلل
ثقته بنف�سه وتدفعه لل�شعور بالدونية �أحياناً،
وه��و م��ا ميكن جت���اوزه بتقدير ال���ذات ،ال��ذي
يُع ّرف ب�أنه حالة من التقبل النف�سي للمقومات
والقيم والأفكار التي منتلكها.
املتخ�ص�صون ي�ؤكدون �أن الر�ضا عن الذات
«حالة مزاجية تعرب عن �سوية النف�س ودرجة
ام��ت�لائ��ه��ا» ،وه��ن��اك ج��ان��ب ف��ك��ري م��ن تلك
احلالة يتمثل بالقناعة والثقة بالنف�س ،والقدرة
على حتمل ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية
واالقت�صادية التي مير بها ال�شخ�ص ،والعوامل
التي ت�ؤ�صلها هي البنية النف�سية لل�شخ�ص.
ويذهب �إىل �أن احل�سا�سية العادية والرتبوية
ت ��ؤدي �إىل القناعة والنظرة الإيجابية للذات
املوروثة واملكت�سبة خالل �سني حياة الإن�سان،
و�أنها جتعل ال�شخ�ص ي�شعر بر�ضا عن نف�سه
�أكرث من الأف��راد مفرطي احل�سا�سية ،والذين
يكرتثون لأق��ل ال�ضغوط النف�سية ،ويعتقد �أن
اجلانب الفكري من الر�ضا عن الذات مرتبط
باملعتقد الديني ،الذي ي�شعر الإن�سان باالرتياح
النف�سي.
ويو�ضح التكريتي �أن اال�ضطرابات النف�سية
مثل القلق النف�سي واالكتئاب تخف�ض من حالة
الر�ضا عن الذات وتقلل الثقة بالنف�س ،وي�صبح
لدى ال�شخ�ص �شعور بالدونية ،بحيث ت�صبح
نظرته ل�شخ�صه متدنية جدا ،كما ي�صبح بحاجة
�إىل املعاجلة.

ويبينّ �أن تقدير الذات ي�ؤثر يف �أ�سلوب حياة
وطريقة تفكري الإن�سان يف عمله ويف م�شاعره
نحو الآخ��ري��ن ،كما ي��ؤث��ر يف جناحه و�إجن��از
�أهدافه يف احلياة ،فمع احرتام وتقدير الذات
ت��زداد الفاعلية والإنتاجية� ،شريطة جتاهل
ٍ
بتحد
�أخطاء املا�ضي ،والتطلع نحو امل�ستقبل
وتفا�ؤل.
�أم��ا �أ�ستاذ علم االجتماع د� .إدري�����س فالح
العزام فريى �أن معنى تقدير الذات يتمثل يف
«جمموعة من القيم والأفكار وامل�شاعر التي
منلكها حول �أنف�سنا» ،ويعرب عن مقدار ر�ؤيتتنا
لأنف�سنا ،ويذهب �إىل �أنه توجد عالقة مبا�شرة
بني تقدير الفرد لنف�سه والنجاح االجتماعي،
مبيناً �أن ال�شخ�ص يحتاج �إىل قدر من القبول
واالح�ت�رام االجتماعي لتتكون لديه م�شاعر

صورة نقدية

أجمل تعليق
زخات املطر ،قطرات ،لكنها مليئة باخلري
والربكة ،متنحك راحة نف�سية ،هكذا بع�ض الأمور
ت�أتي يف حياتنا وتبدو �صغرية ،ولكنها يف الواقع
مليئة باخلريات والربكات.
ب�شرى �أبو املكرم
معهد اللغويات

�إيجابية حول نف�سه.
وي��ت��ح��دد ت����أث�ي�ر ال��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
ال�شخ�صية ،وفق د .العزام ،مبقدرة ال�شخ�ص
على الت�سامح واالح��ت�رام وتقبل الآخ��ري��ن،
وبالتايل ي�ؤثر على الدافعية للإجناز ،وي�شري
�أن الأ�شخا�ص الذين ينق�صهم تقدير الذات
ي�ستجيبون �إىل ظ��روف احل��ي��اة ومتغرياتها
ب ��إح��دى طريقتني :ال�شعور بالنق�ص جتاه
�أنف�سهم �أو ال�شعور بالغ�ضب والرغبة بالث�أر
من العامل.
وين�صح �أولئك الأ�شخا�ص بال�سيطرة على
خ�صو�صا
�أن��ف�����س��ه��م وال��ت��ح��ك��م يف ح��ي��ات��ه��م،
ً
م�شاعرهم جتاه الق�ضايا والأحداث ،لر�أيه �أن
احلياة مليئة باملواقف املتنوعة ،املتباينة بني
ال�سعادة والتعا�سة واحلب والنجاح.

«من ينتظرون قد يحظون ب�أ�شياء طيبة،
لكنهم لن ي�أخذوا �إال ما تركه �أولئك الذين
يقتن�صون الفر�ص».
�إبراهام لينكولن «1865 - 1809م»
كان الرئي�س ال�ساد�س ع�شر للواليات
املتحدة الأمريكية يف الفرتة «- 1861
1865م» ورغم ق�صر فرتته الرئا�سية �إال �أنه
ا�ستطاع قيادة الواليات املتحدة الأمريكية
بنجاح و�إعادة الواليات التي انف�صلت عن
االحتاد بقوة ال�سالح ،والق�ضاء على احلرب
الأهلية الأمريكية.

سيـــن
وجيم

«كل فتاة بأبيها معجبة» من القائل
وما المناسبة؟
�أول من قال هذا املثل «ال َعجفاء بنت علقمة ال�سعدى» ،وذلك
�أنها وثالث ن�سوة من قومها خرجن فاتَّعدن برو�ضة يتحدثن فيها،
فوافني بها لي ً
ال مقمراً ورو�ضة مع�شبة خ�صبة ،فلما جل�سن قلن: ما
ر�أينا كالليلة ليلة وال كهذه الرو�ضة رو�ضة ،ثم �أف�ضن يف احلديث؛
فقلن: �أي الن�ساء �أف�ضل؟ قالت �إحداهن: ا َ
خل � ُرود ال � َو ُدود ال َولُود.
َقالت الأخرى: خريهن ذات الغناء وطيب الثناء ،و�شدة احلياءَ .قالت
ال�س ُموع ا َ
جل ُموع ال َّن ُفوع ،غري املنوعَ .قالت الرابعة:
الثالثة: خريهن َّ
خريهن اجلامعة لأهلها ،الوادعة الرافعة ،ال الوا�ضعة.
ثم قلن: ف��أي الرجال �أف�ضل؟ قالت �إحداهن: خريهم ا َ
حل ِظ ُّى
ال ّر ِ�ض ُّي .قالت الثانية: خريهم ال�سيد الكرمي ،ذو احل�سب العميم،
ري
واملجد القدمي .قالت الثالثة: خريهم
ال�سخي الويف الذي ال يُغِ ُ
ُّ
احلرة ،وال يتخذ ال�ضرةَ .قالت الرابعة: لَعمري �إن يف �أبي لنَ ْعتَ ُكنَّ ؛
كرم الأخ�لاق ،وال�صدق عند التالق ،والفلج عند ال�سباق ،ويحمده
�أهل الرفاق .قالت ال َع ْج َفاء عند ذلك: «ك ُّل فتاة ب�أبيها ُم ْع َجبة».
ويف بع�ض الروايات �أن �إحداهن قالت: �إن �أبي يكرم اجلار ،ويعظم
النار ،وينحر العِ َ�شار ،بعد احل��وار ،ويحل الأم��ور الكبار .فقالت
الثانية: �إن �أبي عظيم اخلطر ،منيع ال َو َزر ،عزيز النفر ،يُ ْح َم ُد منه
وال�صدَر .وقالت الثالثة: �إن �أبي �صدوق الل�سان ،كثري الأعوان،
الوِ ْر ُد
َّ
ال�سنَان عند الطعان .فقالت الرابعة: �إن �أبي كرمي ال ِّنزال،
يروي
ِّ
منيف املقال ،كثري ال َّن َوال ،قليل ال�س�ؤال ،كرمي ال َف َعال.
ثم تناف ْرن �إىل كاهنة معهن يف احلي فقلن لها: ا�سمعي ما قلنا،
واحكمي بيننا ،واع��ديل ،ثم �أَ َع�� ْد َن عليها قولَهن ،فقالت لهن: كل
واحدة منكن م��اردة ،على الإح�سان جاهدة ،ل�صواحباتها حا�سدة،
ري الن�ساء املبقية على بعلها ،ال�صابرة على
ا�س َمع َن قويل: خ ُ
ولكن ْ
ال�ضراء ،خمافة �أن ترجع �إىل �أهلها مطلقة ،فهي ت�ؤثر حظ زوجها
على حظ نف�سها ،فتلك الكرمية الكاملة ،وخ�ير الرجال ا َ
جل��واد
ال َب َطل ،القليل الف�شل� ،إذا �س�أله الرجل �ألفاه قليل العلل ،كثري ال َّن َفل،
ثم َقالت: كل واحدة منكن ب�أبيها ُم ْع َجبة.
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دراسات

دراسة توصي بعدم بيع المخططات قبل إيصال الخدمات قــــــــــــــــرأت لك..

الشخصية القيادية وصنع القرار

ك�شفت درا�سة اقت�صادية �صدرت
حديثاً عن غرفة الريا�ض� ،أعدها
قطاع املعلومات والبحوث بالغرفة
حول واقع من�ش�آت القطاع العقاري
بالعا�صمة ال�سعودية الريا�ض� ،أن
عدد رخ�ص الت�شييد لعام 1433هـ
ملختلف اال�ستخدامات بالريا�ض بلغ
 29757رخ�صة مقارنة بـ112362
بال�سعودية �أي ما يعادل  29.3يف
املائة من �أع��داد الرخ�ص املمنوحة
يف البالد ،م�شرية �إىل �أن متو�سط
معدل النمو ال�سنوي يف م�ساهمة
قطاع البناء والت�شييد يف الناجت
املحلي بلع نحو  7.66يف املائة.
وب��ي��ن��ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي �شملت
 876من�ش�أة يف الريا�ض �أن املكاتب
ال��ع��ق��اري��ة مت��ث��ل  52يف امل��ائ��ة من
من�ش�آت القطاع بينما ال�شركات
متثل ن�سبة  40يف املائة ومتار�س
غالبية من�ش�آت القطاع �أك�ثر من
ن�شاط عقاري ،حيث ي�أتي ن�شاط
ت���أج�ير ال��ع��ق��ارات على ر�أ����س هذه
الأن�شطة مبتو�سط  36.17يف املائة.
و�أو���ص��ت الدرا�سة بعدم بيع �أو
ت�سويق املخططات العقارية �إال
بعد �إي�صال اخلدمات العامة لها،
مو�ضحة �أنها تعد من �أهم العوامل
امل��ح��ددة لأ���س��ع��ار ب��ي��ع ال��ع��ق��ارات
والأرا���ض��ي ،يلي ذل��ك عامل توفر
ال���ه���دوء وال���ق���رب م���ن امل�����ش��اري��ع
ال��ك�برى ،داع��ي��ة للحد م��ن ارتفاع

�أ�سعار مواد البناء والأيدي العاملة
يف جمال البناء والت�شييد وت�شجيع
جهات التمويل احلكومية واخلا�صة
على منح امل�ستثمرين متويل مي�سر
ب��غ��ر���ض ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع وت��وف�ير
امل�ساكن من خالل تخفي�ض ن�سب
العائد التي حت�صل عليها وتقدمي
ال���دع���م م���ن ال���دول���ة ل��ل��م��واط��ن�ين
القتناء العقار.
وك�شفت نتائج الدرا�سة يف هذا
اجل��ان��ب �أن �أك�ث�ر ال�شرائح ���ش��را ًء
ملنتجات القطاع العقاري هي فئة
م��وظ��ف��ي ال���دول���ة بن�سبة 32.96
يف املائة ثم فئة ال�شركات ورج��ال
الأعمال مبتو�سط  31.93يف املائة

وموظفي القطاع اخل��ا���ص بن�سبة
���ي��را فئة
 28.57يف امل���ائ���ة ،و�أخ ً
املقيمني بن�سبة  7.35يف املائة.
ودع����ت ال���درا����س���ة �إىل �إع����ادة
النظر يف الأن��ظ��م��ة والت�شريعات
ال��ع��ق��اري��ة ،و�إق������رار ال��ت�����ش��ري��ع��ات
الالزمة ال�ستقرار ال�سوق العقاري
وتعديل اللوائح والقوانني التي تعيق
ت��ط��وي��ره ،مو�صية يف ال��وق��ت ذات��ه
بتفعيل الأنظمة العقارية وخا�صة
ن��ظ��ام الت�سجيل ال��ع��ي��ن��ي للعقار
وال��ن��ظ��ر يف ن�سبة  30يف امل��ائ��ة
كدفعة مقدمة للتمويل العقاري وما
متثله من عائق �أمام تطبيق الرهن
العقاري.

ك��م��ا �أك������دت �أه���م���ي���ة ت�شجيع
اال���س��ت��ث��م��ار يف امل���ج���ال ال��ع��ق��اري
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ح��واف��ز وم��زاي��ا
للم�ستثمرين واحل��د من القرارات
والأن��ظ��م��ة املعيقة لال�ستثمار يف
القطاع.
ونبهت الدرا�سة �إىل �أهمية �إيجاد
قاعدة معلومات عقارية تر�صد ما
يجري يف �سوق العقار و�إن�شاء �شبكة
معلوماتية تتميز بال�شفافية تربط
كافة املكتب وال�شركات العقارية،
مو�ضحة �أه��م��ي��ة ت���أه��ي��ل العاملني
يف ال�����ش��رك��ات وامل��ك��ات��ب العقارية
م��ن خ�لال ت��وف�ير دورات تدريبية
متخ�ص�صة بالقطاع العقاري.

ك�شفت درا�سة اقت�صادية حديثة
�أجراها «مركز املعرفة» املتخ�ص�ص
ب��ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث وب��رام��ج
ال��ت���أه��ي��ل امل��ع��ريف� ،أن م��ا ي��ق��ارب
 ٪52من ال�سعوديني� ،أي �أك�ثر من
ن�صفهم ،ال يدخرون على الإطالق،
وتكاد تغيب لديهم ثقافة االدخ��ار،

بينما نحو  ٪17من املواطنني يعانون
من �أو�ضاع مالية غري م�ستقرة.
و�أ���ش��ارت الدرا�سة �إىل �أن نحو
 %52من ال�سعوديني ال يدخرون
على الإط��ل�اق ،وال يتمكنون من
تغطية م�صروفاتهم العاجلة �إال
ب�صعوبة ب��ال��غ��ة� ،إم���ا ب�سبب قلة

الدخل ال�شهري �أو عدم املواءمة
بني الدخل وامل�����ص��روف ،بينما ال
ت��ت��ج��اوز ن�سبة الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الدخل املادي الذي يكفي ويغطي
امل�صروفات العاجلة  ،٪33يف حني
�أن  %15م��ن امل��واط��ن�ين و�ضعهم
املايل م�ضطرب.

و�أرجعت الدرا�سة النتائج ال�سابقة
�إىل عدة �أ�سباب؛ منها غالء الأ�سعار،
و�ضعف مهارات �إدارة الأموال لدى
الكثريين ،وال�ضغوط االجتماعية يف
جعل بع�ض الأ�شخا�ص ينفقون �أكرث
مما يك�سبون؛ الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
تراكم الديون.
كما ك�شفت الدرا�سة التي �أُجريت
با�ستخدام امل��ق��اب�لات ال�شخ�صية
يف ث��ل�اث م�����دن؛ ه����ي :ال��ري��ا���ض
وج���دة وال���دم���ام� ،أن  %25فقط
م��ن ال�سعوديني ي�شعرون بالر�ضا
احلقيقي عن �أو�ضاعهم املالية ،فيما
�أك��د نحو ثلثي املجيبني من الفئة
امل�ستهدفة �أنهم يدخرون �أق��ل من
 %10من دخولهم� ،أو ال يدخرون
�أي مبلغ �إطال ًقا.
ووج����دت ال��درا���س��ة �أي ً
�����ض��ا �أن
ن�سبة لي�ست بالقليلة ي��دخ��رون
ب��ع ً
�����ض��ا م���ن امل����ال وي��ب��ح��ث��ون عن
���ش��خ�����ص ي��ر���ش��ده��م �إىل كيفية
االدخار ب�شكل �أف�ضل.

�آل خليفة رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة
لل�شباب والريا�ضة ق��د ق��در دخل
ال��ب��ح��ري��ن م��ن ا���س��ت�����ض��اف��ة �سباق
الفورموال 1ب��ح��وايل  100مليون
دوالر ،مقارنة بالدول الأخرى التي
ت�ست�ضيف ال�سباق� ،إال �أن م�صادر
�أخ��رى تتوقع �أن يكون الدخل �أكرث
من هذا املبلغ ،باعتبار �أن الكثري من
ح�ضور ال�سباق �سيكونون من خارج
البحرين.
وقالت الدرا�سة �إن حوايل %30
م��ن امل�ؤ�س�سات وال�شركات قامت
ب��رف��ع �أ���س��ع��اره��ا ب��ن��ا ًء ع��ل��ى زي���ادة
الطلب على مبيعاتها خا�صة يف
ن�شاط الفنادق واملطاعم وت�أجري
ال�سيارات ،حيث بلغت ن�سبة الزيادة
يف �أ�سعار بع�ض الفنادق ،%100
يف حني نفت  %70من العينة �أن
تكون قد رفعت �أ�سعارها ،وقدرت
الدرا�سة متو�سط ارتفاع الأ�سعار
جلميع القطاعات  ،%38.6وذكرت

 %44من امل�ؤ�س�سات �أن هذه الزيادة
ا�ستمرت �أق��ل من �أ�سبوع يف حني
�أك��دت  %25.6من امل�ؤ�س�سات �أن
الزيادة جتاوزت الأ�سبوع.
و�أك��د رجال الأعمال امل�شاركون
يف ال���درا����س���ة �أن ت��ن��ظ��ي��م �سباق
الفورموال 1ي�����س��ه��م يف �إن��ع��ا���ش
ال�شارع التجاري وتن�شيط احلركة
االقت�صادية مما ي�ؤدي �إىل ت�سويق
املنتج البحريني و�إىل ارتفاع حجم
ال��ت��ج��ارة يف ال�����س��وق البحريني،
واقرتحوا تطوير الفنادق� ،إذ �إنها
ب��ح�����س��ب ر�أي���ه���م ل��ي�����س��ت بال�شكل
الأم���ث���ل ،ك��م��ا ت��ق��ل ع���دد ال��ف��ن��ادق
املطلة على البحر ،وكذلك تن�شيط
اال�ستثمارات ب�إعطاء ت�سهيالت من
قبل احلكومة للم�ستثمرين بحيث
ت�����ش��م��ل ت�����س��ه��ي�لات �أك��ث�ر ل��دخ��ول
الأج��ان��ب ،وتوفري املناخ املنا�سب،
وااله���ت���م���ام مب�����س��ت��وى اخل��دم��ات
واالرتقاء بها.

مرزوق العنزي

أكثر من نصف السعوديين ال يدخرون على اإلطالق

 %65من الشركات البحرينية تزيد مبيعاتها خالل فترة سباق
ك�شفت درا�سة اقت�صادية حديثة �أن
 65.2%من امل�ؤ�س�سات وال�شركات
العاملة يف القطاع اخلا�ص بالبحرين
ت�أثرت مبيعاتها �إيجابياً من حدث
تنظيم �سباق الفورموال ،1وال��ذي
ت�ست�ضيفه البحرين �سنوياً يف �شهر
�أبريل من كل ع��ام ،وتركزت الآث��ار
الإيجابية على املبيعات باخل�صو�ص
يف ن�شاط املطاعم وال��ف��ن��ادق ويف
مكاتب ال�سياحة وال�سفر واملالب�س
وال��ع��ط��ور ،وك��ذل��ك حم�لات ت�أجري
ال�����س��ي��ارات ،يف ح�ي�ن مل ت�ستفد
 %34.8من امل�ؤ�س�سات وال�شركات
من احلدث.
وق��ال ال��دك��ت��ور ح�سن الب�ستكي
الأم���ي��ن ال���ع���ام مل���رك���ز ال��ب��ح��ري��ن
ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث �أن الهدف
م��ن ال��درا���س��ة ه��و ال��ت��ع��رف على
اخل�����ص��ائ�����ص االق��ت�����ص��ادي��ة لت�أثري
ا���س��ت�����ض��اف��ة ال���ب���ح���ري���ن ل�����س��ب��اق
الفورموال ،1م�شرياً �إىل �أن �أهمية
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ه��ذه ال��درا���س��ة تنبع م��ن ا�ستفادة
اجل��ه��ات املعنية ل��ه��ذه ال��درا���س��ة،
وم��ع��رف��ة النتائج الإي��ج��اب��ي��ة التي
تعود على البحرين من ج��راء هذه
اال�ست�ضافة الدولية �سنو ًيا لل�سباق.
وق���دّ رت ال��درا���س��ة التي �أعدها
ال��ب��اح��ث��ان ال��دك��ت��ورة �سها ال�سعد
والدكتور حميدة الكالعي و�أجراها
مركز البحرين للدرا�سات والبحوث،
الن�سبة يف زي���ادة حجم املبيعات
ح�سب ت�����ص��ري��ح��ات  %52.3من
�أ�صحاب الأعمال ب�أقل من ،25%
يف حني �أف��اد  %23.3منهم ب�أنها
ت���راوح���ت ب�ي�ن  26و� ،%50أم���ا
بخ�صو�ص حجم مبيعات و�إ�شغال
الفنادق من الغرف يف تلك الفرتة،
ف��ق��د �أف�����اد �أك��ث�ر م���ن  92%من
�أ�صحاب الفنادق ب�أن ن�سبة �إ�شغال
ال��غ��رف ق��د ت��راوح��ت م��ا ب�ين 76
و.%100
وك����ان ال�����ش��ي��خ ف����واز ب��ن حممد

تُ��ع��د ال�سمات ال�شخ�صية
م����ن امل���و����ض���وع���ات امل��ه��م��ة
يف ع��ل��م ال��ن��ف�����س ،وت�شمل
ال�صفات اجل�سمية والعقلية
واالنفعالية واالجتماعية،
الفطرية �أو املكت�سبة ،التي
متيز الفرد عن غريه ،كما
يُعد �صنع القرار من املحاور
الرئي�سة التي تقوم عليها
عملية التطور والتنمية
ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والرتبوية
يف املجتمعات ،وهكذا تكمن الأهمية الكربى
لل�سمات ال�شخ�صية ل��دى �صانع ال��ق��رار؛ ول��ذا ف����إ َّن املجتمع
و�أ�صحاب االخت�صا�ص يتطلعون ملعرفة ال�سمات املكونة ل�شخ�صية
�صانع القرار ،وهل هي وراثية �أو مكت�سبة ،والوقوف على مدى
م�س�ؤوليتها يف عملية �صنع القرار.
هكذا ق َدّم م�ؤلف الكتاب مرزوق العنزي ،الذي تط َّرق يف هذا
الكتاب للعالقة بني ال�شخ�صية القيادية و�صنع القرار ،حيث
ذكر �أ َّن �صنع القرار ال يعني اتخاذ القرار فح�سب ،و�إمن��ا هو
تنظي ٌم �أو عملية معقدة للغاية تتدخل فيها عوامل متعددة نف�سية،
و�سيا�سية ،واجتماعية ،واقت�صادية ،وظ��روف حميطة ،كما �أ َّن
ِ
املجتمعات يعتمد على فاعلية قياداتها و�إدارييها؛
منو وتق ُدّم
فالقرارات التي ي�صنعونها ت�شكل الفرق بني النجاح والف�شل ،وبني
النمو واجلمود ،وبني التقدم والت�أخر.
مفهوم ال�شخ�صية
تناول الف�صل الأول مو�ضوع ال�شخ�صية ،و�أ�شار �إىل �أ َّن مفهومها
يندرج �ضمن فئتني :املعنى املقابل للمهارة االجتماعية واحلذق؛
ومتثلها يف �أقوى االنطباعات التي خلفها يف الآخرين .كما �سرد
�أقوال علماء النف�س يف مكوناتها ،وحمدداتها ،و�أمناطها وهي:
االنب�ساطية ،واملنطوية ،كما جاءت يف تق�سيم «يونغ» ،وبنائها
االنب�ساطي ،وبُعد الع�صابية ،وبُعد الذهانية،
و�أبعادها :البعد
ُّ
وبُعد الذكاء ،وبُعد التقدمية ،كما تط َّرق �إىل نظريات علماء
النف�س عن ال�شخ�صية ،وال�سمات ال�شخ�صية.
مفهوم القيادة
ويف الف�صل الثاين كتب عن مفهوم القيادة؛ وهي القدرةُ على
التن�سيق مع جمموعة خمتلفة من الأ�شخا�ص يف العمل والتعامل
مع املهام املختلفة يف بيئة متغرية وغري م�ستقرة ،وعن �أهميتها
الب�شري حتى ترتتب
حيث �إ َّن القيادة الب َّد منها حلياة املجتمع
ِّ
حياتها ويُقام العدل .كما حتدث عن الفرق بني القيادة والقائد
و�أ�ساليب و�سمات للقيادة ،والأ�س�س النف�سية للقيادة ،وعن القيادة
إداري يف جمال
الإدارية ،التي هي الن�شاط الذي ميار�سه القائد ال ّ ُ
إداري على الآخرين
اتخاذ القرار و�إ�صدار الأوامر والإ�شراف ال ِ ّ
با�ستخدام ال�سلطة الر�سمية.
�صنع القرار
وخ�ص�ص الف�صل الثالث للحديث عن �صنع القرار ،والذي يف
َّ
معناه العام احل�سم ،وتناول مفهومه و�أهميته ،و�أركانه ،وهي �أ ْن
يكون هناك �أكرث من بديل متاح �إزاء موقف معني ،و�أ ْن يختار
ال�شخ�ص ب���إدراك بني البدائل املختلفة ،و�أن��واع��ه وهي القرار
ال�شخ�صي ،والإداري ،والوظيفي ،الروتيني ،والفردي واجلماعي،
وال��ق��رارات يف ظ��روف الت�أكد وع��دم الت�أكد ،والقرار الرتبوي،
والنف�سي ،واملنهجي ،والأخالقي ،والقرار املربمج وغري املربمج،
ومعايري كفاءته ،ومراحله ،وم�ستوياته.
عالقة تكاملية
وجاء الف�صل الرابع عن �سمات ال�شخ�صية وعالقتها ب�صنع
القرار ،وع َّرفها العنزي ب�أنها عالقة تكاملية جتمع بني ما يتم ّيز
به الفرد من �صفات ج�سمية وعقلية واجتماعية وانفعالية عن
غ�يره من الأف���راد ،و�سمات القيادة التي متيزه عن غ�يره من
الأفراد ومتكنه من الت�أثري يف الآخرين ،و�صوالً �إىل هدف معني.
ويف الف�صل اخلام�س تناول بع�ض الدرا�سات التي حتدثت عن
�سمات ال�شخ�صية وعالقتها ببع�ض املتغريات ،ودرا�سات تناولت
�صنع القرار وعالقتها ببع�ض املتغريات ،ودرا�سات تناولت �سمات
ال�شخ�صية وعالقتها ب�صنع ال��ق��رار .و�أف��رد الف�صل ال�ساد�س
لدرا�سته التي قام بها عن «�سمات ال�شخ�صية ،وعالقتها ب�صنع
القرار لدى القيادات الإدارية بدولة الكويت».
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أجندة

 2جمادى الآخر

ملتقى

 2جمادى الآخر

مهرجان
 2جمادى الآخر

مهرجان

 2جمادى الآخر

دورة

 2جمادى الآخر

ملتقى

 2جمادى الآخر

مؤتمر
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البحث العلمي
الوقت :من �٩٫٣٠ص �إىل ١٢ظ
اجلهة املنظمة :عمادة البحث العلمي
املكان :قاعة حمد اجلا�سر

 2جمادى الآخر

ملتقى

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

 3جمادى الآخر

مؤتمر

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

دور اجلامعة لإيجاد حلول ابتكارية للقطاعني العام
 4جمادى الآخر واخلا�ص «التحديات واحللول»
الوقت :من �١٠ص �إىل ٣٫٣٠م
ورشة اجلهة املنظمة :معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال
املكان :قاعة الدرعية ،وللن�ساء مبنى  ٦مدرج ٤١

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

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

 6جمادى الآخر

مهرجان

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
�إنرتكونتيننتال ,الريا�ض

 6جمادى الآخر

دورة

ال�سعودي الدويل لل�صيدلة
الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :اجلمعية ال�صيدلية ال�سعودية
املكان :فندق الفي�صلية ,الريا�ض

 7جمادى الآخر

معرض

الدرعية الثالث لل�سيارات الكال�سيكية
الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :كال�سيك الدرعية
املكان :البجريي

مهارات احلديث والإلقاء للطالبات
الوقت :من � ٨ص �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٤

�صنع يف ال�سعودية
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :جامعة الفي�صل
املكان� :ساحة ق�صر امللك في�صل-جامعة الفي�صل

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

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

أجندة
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 8جمادى الآخر

فعالية

 9جمادى الآخر

معرض
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ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي
 15جمادى الآخر الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة:الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
ملتقى الوطني  -الريا�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات

ن�صف ماراثون الريا�ض
الوقت :من ١م �إىل ٥٫٣٠م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للريا�ضة
املكان :جامعة امللك �سعود

الوظيفي ال�سابع
 18جمادى الآخر الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة:جامعة الفي�صل
معرض املكان :جامعة الفي�صل

ال�سعودي لدعم الت�صنيع الع�سكري املحلي
التاريخ والوقت١٤٣٩/٦/٩ :هـ من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :وزارة الدفاع ال�سعودية
املكان :مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات
++++++++++

مهرجان �أفالم الأطفال
 12جمادى الآخر الوقت :من ٧٫٣٠م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :مركز امللك فهد الثقايف
مهرجان املكان :مركز امللك فهد الثقايف

مهارات العمل �ضمن فريق عمل للطالبات
 18جمادى الآخر الوقت :من � ٨ص �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
ورشة
املكان :مهارات ٤

الت�أمني ال�صحي ال�سعودي
 12جمادى الآخر الوقت :من �٩ص �إىل ٥م
اجلهة املنظمة :جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
مؤتمر املكان :فندق الفي�صلية قاعة الأمري �سلطان

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

�إعداد البحث العلمي للطالبات
 12جمادى الآخر الوقت :من � ٨ص �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
برنامج املكان :مهارات ٤

الت�سويق الإلكرتين للطالبات
 20جمادى الآخر الوقت:ـ من � ٨ص �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
دورة
املكان :مهارات ٤

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

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
«حقائق لعالج �أمرا�ض ال�شعر وفروة الر�أ�س»

عنوان الكتاب :مواد اخلاليا ال�شم�سية :تقنيات التطوير
امل�ؤلفGavin J. Conibeer; Arthur Willoughby :
ترجمة :نا�صر حممد عبدال�سالم عمر  -خليل عبدالرازق خليل
ال�سنة1438 :
يناق�ش كتاب «مواد اخلاليا ال�شم�سية :تقنيات التطوير» ،الذي �أ ّلفه ;Gavin J. Conibeer
 Arthur Willoughbyوترجمه نا�صر حممد عبدال�سالم عمر  -خليل عبدالرازق خليل
�أحدث التطورات للح�صول على �أكرب قدر من الطاقة الكهربائية من ال�شم�س ب�أقل تكلفة مالية
و�أقل �ضرر بيئي ،بالإ�ضافة �إىل عدة موا�ضيع �أبرزها :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 الآخرة
1439هـ
) فرباير (

2018م

يحتوي كتاب «�أمرا�ض ال�شعر وفروة الر�أ�س» على حقائق
تتعلق ب�أمرا�ض ال�شعر وطريقة عالجه وعلى �شرح تركيبة
ال�شعر الت�شريحية والوظيفية وطرق الت�شخي�ص والتاريخ
املر�ضي والأدوات امل�ستخدمة ،كما خ�ص�ص الكتاب ف�ص ً
ال
عن �أمرا�ض فروة ال�شعر وف�ص ً
ال عن �أمرا�ض ال�شعر يف
الأطفال ،وحتدث كذلك عن العناية بال�شعر وم�ستح�ضرات
التجميل وزراعة ال�شعر ،م�ست�شهداً مبجموعة من ال�صور
واجل��داول ال�شاملة .كما تنبع �أهميته من ندرته ،وتناول
حقائق تتعلق ب�أمرا�ض ال�شعر وطريقة عالجه و�شرح تركيبة
ال�شعر الت�شريحية والوظيفية وطرق الت�شخي�ص والتاريخ املر�ضي والأدوات امل�ستخدمة يف
ذلك.
يجدر ذكره �أن الكتاب قام برتجمته ح�سام بن �سعيد الغامدي ,خالد بن حممد الغامدي.
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

جمل�س املراجعني املعتمدين «املقومني �سابق ًا»
تتطلب عمليات اجل��ودة عم ً
ال د�ؤوب��اً ال يتوقف ،وعملية تخطيط
وتنفيذ على درجة عالية من الدقة ،وبالرغم من هذه العمليات التي
�أ�صبحت من البديهيات يف عمليات اجل��ودة �إال �أن الكفاءة الب�شرية
�سوف تظل العامل احلا�سم الذي ي�صنع الفرق يف عمليات وخمرجات
اجلودة ،لذا تعمل وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة
التطوير واجل��ودة على االرتقاء بالكوادر الب�شرية التي تقدم الدعم
لوحدات اجلامعة.
وتعد ور�شة العمل التن�شيطية لأع�ضاء جمل�س املراجعني املعتمدين
باجلامعة «املقومني �ساب ًقا» التي نظمتها م��ؤخ��راً عمادة التطوير
واجلودة �أحد �شواهد ذلك ،وهي الور�شة التي ا�ستفاد منها �أكرث من
خم�سني مراجعاً معتمداً ميثلون �ست ع�شرة كلية ومعهداً باجلامعة
هي :كلية الطب ،كلية الأمري �سلطان للخدمات الطبية الطارئة ،كلية
العلوم الطبية التطبيقية ،كلية التمري�ض ،كلية ال�صيدلة ،كلية الهند�سة،
كلية علوم احلا�سب واملعلومات ،كلية العمارة والتخطيط ،كلية العلوم،
كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين ،كلية علوم الأغذية والزراعة،
كلية املجتمع ،كلية الآداب ،كلية اللغات والرتجمة ،كلية الرتبية ،معهد
اللغويات العربية.
ً
ويقوم جمل�س املراجعني املعتمدين «املقومني �سابقا» بدور مهم يف
مراجعة الربامج الأكادميية بكليات اجلامعة ،وهو دور م�ؤثر يف جودة
هذه الربامج ،ومن ثم خمرجاتها ،وخالل املرحلة القليلة املا�ضية قام
�أع�ضاء جمل�س املراجعني بعمليات مراجعة ملا يقارب ال�سبعة ع�شر
برناجماً �أكادميياً ،كما �شاركوا يف �إعداد الدرا�سة الذاتية للجامعة،
وهو ما �أثمر عن جتديد االعتماد الأكادميي للجامعة ملدة �سبع �سنوات.
وت�أكيداً على �أهمية الدور الذي يقوم به جمل�س املراجعني املعتمدين
باجلامعة �سوف ي�ستمر حر�ص وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
على االرتقاء بقدراتهم ،مبا ي�ضمن تقدمي دعم مميز لكافة الربامج
الأكادميية باجلامعة ،وتي�سري عمليات االعتماد الأكادميي لرباجمها.
مع الت�أكيد على �أن جناح جمل�س املراجعني املعتمدين يف القيام
باملهام املنوطة به يكون بتوفيق اهلل �أوالً ثم بتعاون العديد من اجلهات
ويف مقدمتها وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ،والزمالء
الأع��زاء �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س باجلامعة ،ووكالء التطوير
واجلودة بكليات اجلامعة ،وعمادة التطوير واجلودة.
�إ�ضافة مل��ا �سبق �أود الإ���ش��ارة �إىل �أن وك��ال��ة اجلامعة للتخطيط
والتطوير حتر�ص دو ًما على التعرف على �آراء اجلهات امل�ستفيدة من
خدماتها ،وت�سعد دو ًما بالت�شاور معهم ،والتزاماً بهذا النهج ا�ستطلعت
الوكالة ر�أي عدد من اجلهات منها :كلية اللغات والرتجمة ،ونخبة من
عمداء ووكالء الكليات ور�ؤ�ساء الأق�سام� ،إ�ضافة �إىل عمادة التطوير
واجلودة ،وعليه توكلنا على اهلل ومت تطوير م�سمى «جمل�س املقومني
باجلامعة» �إىل «جمل�س املراجعني املعتمدين باجلامعة» ،حيث يعد ذلك
�أكرث واقعية ،ودعماً للعمليات التي يقومون بها ،واهلل املوفق.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

كلمة شكر لذوي الفضل
مع دخ��ول ف�صل ال�شتاء ،تت�أثر �صحة الأطفال يف كثري من الأحيان
وي�صابون ب�أمرا�ض مو�سمية والتهابات ،بل حتى الكبار �أي�ضاً قد يعانون
نف�س امل�شكلة ،وال�شتاء بالن�سبة يل لي�س غريباً ،لأنني تكيفت معه �ساب ًقا،
ويل جتربة قا�سية مع ال�شتاء يف �إحدى دول املغرب العربي منذ �سنوات
م�ضت ،فال�شتاء يف امل�شرق العربي لي�س ب�أ�شدّ من ال�شتاء يف املغرب العربي
الذي تنزل فيه الثلوج .يف هذا ال�شتاء ت�أ ّثرت �صحة �أطفايل قلي ً
ال فذهبتُ
�إىل ال�صيدلية �أمام ال�شارع الرئي�سي من �شقتنا لأ�شرتي بع�ض الأدوية
وامل�سكنات كم�ساعدة �أولية لهم قبل مراجعة امل�ست�شفى اجلامعي الذي
و ّفرته اجلامعة لنا كطالب يف هذه البالد املباركة.
و�صفت لل�صيديل نوع املر�ض ،وحدد يل م�شرو ًبا بنكهة الفراولة حمب ًبا
عند ال�صغار ،وقدمت له املبلغ ،فقال با�ستغراب :ما عندك �صرف؟ قلت:
ال واهلل ما عندي! املبلغ كبري والفاتورة �أقل من ع�شرة رياالت فقط! ماذا
�أفعل! وبينما نحن يف احلوار �إذ دخل �إلينا رجل �سعودي و�سلّم علينا وقال
يل� :أنت جارنا الذي ي�سكن قريباً من امل�صلى الفالين؟ فقلت :نعم! ومل
�أكن �أدري حينها �أن الرجل جاري ،ولكنه عندما قال يل امل�صلى الفالين
ت�أكدت له الأمر.
ال�شاهد �أن هذا اجلار ال�سعودي طلب من ال�صيديل �إرجاع املبلغ يل
و�سدد عني الفاتورة! ف�شكراً جزي ً
ال له ولكل حم�سن يف هذه البالد الطيبة
املباركة ،وهم كرث ،نعم يا �إخ��واين فالأمر ال يقا�س برياالت معدودة بل
�إنه ف�ضل امل�صلى واجلوار ،و�صدق القائل عندما يقول :اجلار قبل الدار!
رجال مهدي يو�سمادي
طالب دكتوراه �إندوني�سي بكلية الآداب
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التقنية بين النقل والتوطين ..التجربة الكورية
ا�ستطاعت كوريا اجلنوبية �إجناز
قفزات �سريعة يف م�سرية انطالقتها،
وتطورها وحققت نه�ضة �شاملة يف
كل املجاالت �سواء االقت�صادية �أو
االجتماعية �أو التقنية �أو التعليمية،
مما مكنها �أن تتبو�أ موقعاً مرموقاً
يف االقت�صاد العاملي ،وال غ��رو �أن
هذا النمو ال�سريع والنجاح الباهر
كان نتاجاً لتجربة فريدة ورائدة يف
ميدان التطور ال�شامل الذي متيزت
به كوريا اجلنوبية بل وانفردت به
دون غريها من دول العامل.
يف ب���داي���ة الأم������ر ك���ان���ت ه��ذه
التجربة قا�سية بالن�سبة لكوريا؛
ح��ي��ث ت��ع��ر���ض��ت ل��دم��ار ك��ب�ير بعد
ا�ستقاللها من االح��ت�لال الياباين
عام  1945وحتى بعد اال�ستقالل،
حيث انق�سمت �إىل كوريتني جنوبية
و�شمالية ،وتكبدت كوريا اجلنوبية
جراء ذلك االنق�سام وال�صراع الكثري
من اخل�سائر يف مرافقها احليوية

الدولة من الأ�سلحة
كمحطات الكهرباء
والتقنيات الالزمة
وامل�ساكن وامل�صانع،
للإنتاج.
بالإ�ضافة للخ�سائر
ل������ذا ك������ان ث��م��ة
الب�شرية التي و�صلت
اهتمام نحو التو�سع
�إىل � 400ألف قتيل.
يف ت�أ�سي�س قطاعات
ول����ك����ن يف ع����ام
اقت�صادية جديدة
 1961ب���د�أت كوريا
وت��ب��ن��ي ���س��ي��ا���س��ات
اجلنوبية اخلروج من
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��دي��ث��ة
ذل���ك ال��ن��ف��ق املظلم
م���ن ���ش ��أن��ه��ا زي���ادة
واخل�لا���ص م��ن تلك
حجم اال�ستثمارات
الفرتة احلالكة والتي
مت��ث��ل��ت يف ال��ت��وج��ه أ .د .عبداهلل الشعالن وال�������ص���ادرات ،كما
�أن كوريا اجلنوبية
�إىل ت�أميم امل�صانع
تبنت توجهاً �سليماً
والوحدات الإنتاجية
لتوجيهها �إىل �إن��ت��اج م��ا حتتاجه نحو االقت�صاد احلر وترك م�ساحة
الدولة وفقاً لر�ؤيتها� ،إ�ضافة �إىل �أك�ب�ر للقطاع اخل��ا���ص للم�شاركة
ت��ب��ن��ي ���س��ي��ا���س��ات ت�سعى لتحفيز يف التنمية التقنية واالقت�صادية
ال�صادرات ،بهدف توفري العمالت وال�صناعية.
ويعترب ال��ق��ط��اع ال�صناعي من
اخلارجية التي ت�ساعد على دعم
م��ي��زان امل��دف��وع��ات وت��وف�ير امل��وارد �أهم القطاعات يف كوريا اجلنوبية،
املالية ال�لازم��ة ل�شراء احتياجات ح��ي��ث ت��و���س��ع��ت يف ال�����ص��ن��اع��ات

التقنية بف�ضل التطور الكبري يف
�سيا�سات التعليم والدخول يف جمال
ال��ن��ان��وت��ق��ن��ي و���ص��ن��اع��ة امل��ح��رك��ات
الآل��ي��ة «ال��روب��وت��ات» ،كما اهتمت
كوريا اجلنوبية ب�صناعة الأجهزة
الكهربائية املنزلية وب��ن��اء ال�سفن
وتقنية املعلومات.
على �سبيل املثال ج��اءت �شركة
«�سام�سونغ» للإلكرتونيات ،على
ر�أ���س القائمة يف الأجهزة املنزلية،
مثل التلفزيونات وال�شا�شات و�أجهزة
االت�صاالت ،حيث بلغت مبيعاتها يف
العام املا�ضي  48.2بليون دوالر،
تليها �شركة «�إل جي �إلكرتونيك�س»،
حيث بلغت مبيعاتها  36بليون دوالر،
وبالن�سبة ل�صناعة ال�سيارات ،جاءت
�شركة «هيونداي موتورز» و�شقيقتها
�شرة «كيا» �ضمن قائمة �أف�ضل 10
�شركات �إذ بلغت مبيعاتهما 51.9
بليون دوالر.
كلية الهند�سة

من املعلوم �أن االنهيارات ب�أنواعها
و�أحجامها تبد�أ عادة �أوالً من تك ّون
���ش��روخ �صغرية ،وال�����ش��روخ ت��ب��د�أ يف
التكون من احلالة املتناهية ال�صغر،
فتبد�أ من التفكك والت�شرخ بني الذرات
واجلزيئات ثم تتمدد لت�صل �إىل احلالة
املرئية مروراً باحلالة امليكرو�سكوبية
واملاكرو�سكوبية وما ي�سمي باحلالة
املي�سو�سكوبية.
وقد بد�أت درا�سة ال�شروخ درا�سة
مقننة منطقية مع ظهور علم «ميكانيكا
الك�سر والت�شرخ» يف الع�شرينات من
ال��ق��رن املا�ضي ح�ين تو�صل العامل
«ج��رف��ي��ث � »Griffithإىل نظرية
«امل��ع��دل الأق�صى الن��ط�لاق الطاقة
من املواد» «Maximum energy
.»release rate criterion
أ�سا�سا على
وتعتمد هذه النظرية � ً
خا�صية م��ن �أه���م خ��وا���ص الت�شرخ
ل��ل��م��واد وت�سمى خا�صية «�صالبة
الت�شرخ» «»Fracture toughness
�أو «معامل الكثافة احلرجة للإجهاد
عند مقدمة ال�����ش��رخ» «Critical
»stress intensity factor KIc
وهي خا�صية هامة يف جميع املواد
وتختلف باختالف املادة وكذلك تت�أثر
باختالف عدة معامالت منها حجم
املادة وحالة املادة ودرجة احلرارة ونوع
ال�شرخ والقوى امل�ؤثرة وغريها ،وهي
فقط خا�صية هامة ولي�ست تعني �آلية
وميكانيكية الت�شرخ� .أم��ا ميكانيكية
و�آل��ي��ة الت�شرخ فتخ�ضع لنظريات
ع��ل��م ميكانيكا ال��ت�����ش��رخ والك�سر،
والنظريات عموما ب��دوره��ا تخ�ضع
ملناهج علم ميكانيكا الك�سر والت�شرخ
وه���ي« :امل��ن��ه��اج القيا�سي Scalar
 ،quantity approachواملنهاج
�شبه االجت��اه��ي Vector –like
 quantity approachواملنهاج
االجتاهي Directional fracture
.»approach
وتلك النظريات يتم تطبيقها بطرق
خمتلفة تختلف باختالف نوع املواد

�إىل �أن �أت��ى املنهاج
وال��ق��وى امل��ؤث��رة ونوع
االجتاهي ونظرياته
ال�شرخ ومكان تواجده،
يف �أوائ����ل ت�سعينات
والأب���ع���اد الهند�سية
ال����ق����رن امل���ا����ض���ي،
ل���ل�������ش���روخ ،و���ش��ك��ل
وتبعتها عدة نظريات
ال�شروخ ،وحجم املادة،
�أخ��رى لنف�س املنهاج
ودرجة احلرارة ،وزمن
وال���ت���ي ا�ستطاعت
الت�أثري ،و هكذا.
ف���م���ث� ً
ك�شف خ��ط ��أ بع�ض
ل�ا ي��خ��ت��ل��ف
املفاهيم والنظريات
ت��ط��ب��ي��ق ال��ن��ظ��ري��ة
ال�����س��اب��ق��ة ،ومتكنت
باختالف ن��وع امل��ادة
م����ن ت��غ��ي�ير ب��ع�����ض
كمثال ح��االت امل��واد
ال��ق�����ص��ف��ة وامل������واد أ .د .رفعت الشيخي املفاهيم الأ�سا�سية،
وك��ذل��ك متكنت من
امل��ط��ي��ل��ة والق�صفة
�إيجاد حلول منطقية
املطيلة والبوليمرات
واملواد املركبة ب�أنواعها الآيزوتروبيك للم�شاكل التي عجزت عنها نظرية
والأورث��وت��روب��ي��ك والأن��ي��زوت��روب��ي��ك «جريفيث» ونظرية «جورج �سيه».
وج��م��ي��ع ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ات تهتم
واملركبات الطبقية واملواد املتجان�سة
أ�سا�سا بتحديد والتعرف
وغ�ير املتجان�سة وغريها ،وتختلف عمو ًما و� ً
باختالف ال��ق��وى امل ��ؤث��رة الداخلية على �آل��ي��ة وكيفية ت��ك � ّون وح��دوث
واخلارجية وقوى التال�صق والرتابط ال�شروخ و�أنواعها و�أم��اك��ن حدوثها
بني امل��واد واجلزيئات .وعمو ًما ف�إن وعوامل حدوثها والعوامل الناجتة،
نظرية «جريفيث» مت �صياغتها فقط وحت��دي��د اجت��اه ام��ت��داده��ا وحتديد
لل�شروخ يف احلالة النموذجية املعر�ضة ات��زان ال�شروخ ،ون��وع وقيمة القوى
لل�شد �أو ال�ضغط وي��ك��ون ال�شرخ امل����ؤث���رة ،و���ش��ك��ل وت����أث�ي�ر الرتكيب
متعامدًا م��ع ال��ق��وة امل ��ؤث��رة� ،أم��ا يف امليكرو�سكوبي ،وطول قيمة الت�شرخ،
حاالت ال�شروخ الأخرى وخا�صة التي وخطوات الت�شرخ ،واملنطقة اللدنة
لها اجتاهات غري متعامدة مع القوى ع��ن��د م��ق��دم��ة ال�������ش���روخ و�شكلها
امل�ؤثرة فلها نواحي ق�صور كثرية مت وحجمها ،و�شكل مقدمة ال�شرخ،
حماولة معاجلتها يف نظريات املنهاج وم�سار الت�شرخ ،و�سطح الت�شرخ،
�شبه االجتاهي ال��ذي �أن�ش�أه «جورج واملناطق اخلاملة يف الإج��ه��ادات،
ت�شاجن �سيه  »George C. Sihو�أن�ش�أ ومعامالت االحتكاك ،ومتى و�أي��ن
تب ًعا له «نظرية كثافة طاقة االنفعال ي��ب��د�أ الت�شرخ ،ومتى و�أي���ن يتوقف
الإج��م��ال��ي��ة ال��دن��ي��ا  Minimumالت�شرخ ،وكيفية التحكم يف �سلوك
 total strain energy densityال�شروخ ،والتعرف على ال�شروخ غري
 ،»criterionوذلك يف �ستينات القرن الظاهرة ،وال�شروخ ثالثية الأبعاد،
املا�ضي لإيجاد حلول لنواحي الق�صور وال�شروخ ال�سطحية ،وتقاطع ال�شروخ،
وجمموعات ال�شروخ ،وكيفية �إيقاف
يف املنهاج القيا�سي.
وق��د جن��ح فع ً
ال يف �إي��ج��اد حلول ال��ت�����ش��رخ ،وكيفية ع�ل�اج و�إ���ص�لاح
لبع�ضها ول��ك��ن مل يتمكن م��ن حل ال�شروخ و�إزالة �آثارها والتحكم فيها،
البع�ض الآخر ،وتبعه يف ذلك الكثري وحت��دي��د ومعرفة ال�شروخ مبك ًرا،
من الباحثني ،ونظريات عدة مل ت�أت وغريها الكثري.
وكما يقال �إن التقدم يف علوم املواد
بجديد جميعها ،كما تبع �أي�ضاً الكثري
م��ن الباحثني نظرية «جريفيث» ،وتطبيقاتها يبد�أ من التقدم يف علم

ميكانيكا ال�شروخ ،فال�شروخ تبد�أ من
حالة التكوين يف احلالة الذرية وت�صل
�إىل حاالت االنهيار ،وكذلك احلاالت
العظمى م��ث��ل ال��ف��وال��ق الأر���ض��ي��ة،
فجميعها يندرج حتت علم ميكاينيكا
ال�شروخ.
ويعترب علم ميكانيكية الك�سر �أحد
العلوم الهامة التي �شاركت يف التو�صل
�إىل علم تقنية النانو وتطبيقاته والتقدم
التكنولوجي يف جميع املجاالت منها
الهند�سية والطبية والإل��ك�ترون��ي��ة
والف�ضائية وامليكانيكية والإن�شائية
وطب الأ�سنان وطب العظام والأجهزة
الطبية ،وكذلك ال�صناعات الع�سكرية
والطرق واملطارات واجل�سور وال�سدود
وامل��ب��اين ال�سكنية ،وجميع من�ش�آت
البنية التحتية ،واالنهيارات الأر�ضية
وامل��ن��اج��م وح��ق��ول ال��ب�ترول وال��غ��از،
وخطوط الأنابيب للبرتول والغاز،
وال�صخور وغ�يره��ا ال��ك��ث�ير ،وذل��ك
حتت ت�أثري كافة �أن���واع القوى مثل
القوى الإ�ستاتيكية الدائمة واملتغرية،
والقوى الديناميكية والقوي الزلزالية
وق���وي ت ��أث�ير احل�����رارة واحل���رائ���ق،
وق��وى ت�أثري الإ�شعاعات ب�أنواعها،
وق��وى االنفجارات ،وت�أثري املجاالت
املغناطي�سية والكهربية والقوى املائية
وقوى الرياح.
وقد حافظت نتائج ا�ستخدام هذا
العلم على الرثوات القومية ،واحلقيقة
�أن هذا العلم من العلوم النادرة والتي
ال يتم تدري�سها يف اجلامعات �إال بقدر
ي�سري جدا يف بع�ض الأق�سام ودون
تعمق� ،إال يف بع�ض الدول املتقدمة مثل
الواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا؛
نظ ًرا لأهميته الق�صوى يف ال�صناعة
وله معاهد و�أق�سام متخ�ص�صة.

يف جل�سة عائلية حميمية ،كنت
�أت��ب��ادل خاللها احلديث مع �أخي
الذي تخرج يف جامعة امللك �سعود
قبل �أك�ث�ر م��ن ��� ١٠س��ن��وات ،وب��د�أ
ي�ستعيد الذكريات اجلميلة منها
واحلزينة ،دار احلديث عن املكاف�أة
اجلامعية ،وهنا قطعت احلديث
و�س�ألته :هل كانت تقتطع ع�شرة
ري���االت م��ن امل��ك��اف ��أة؟ ق���ال :نعم.
قلت :مل��اذا؟ ق��ال :بطبيعة احل��ال:
ال �أدري!

هذه اخلدمات! قال� :إن اخلدمات
املكتبية و�أع���م���ال ال��ط��ب��اع��ة كلها
ت�أتي من �صندوق الطالب .قلت:
�إذن ملاذا يف كل كلية هناك مراكز
«ربحية» للت�صوير والطباعة وبيع
الكتب!
�سمعت م��رة �أح��د الزمالء يقول
�إن����ه ي��ح��ق ل���ك �أن ت����أخ���ذ امل��ب��ال��غ
املقتطعة من املكاف�أة عند تخرجك،
فقلت �ضاحكاً« :يبدو �أن اجلامعة
تقوم بدور الأمهات يف حفظ جزء

الشروخ واالنهيارات وعلم «ميكانيكا الكسر والتشرخ»

ُّ
«أمنا» جامعة الملك سعود

يف اجلامعة متر الأجيال ،وجيل
وراء جيل ال ي��ع��رف ع��ن �صندوق
الطالب �إال ا�سمه ،وقد �س�ألت مرة
�أح��د �أع�����ض��اء هيئة التدري�س عن
�صندوق الطالب ،فقال دون تردد
ك�أنه ينتظر �أن ي�س�أله �أحد عن هذا
ال�����ص��ن��دوق :ان��ظ��ر �إىل اخل��دم��ات
املتنوعة املقدمة للطالب ،كل هذا
من �صندوق الطالب.
فقلت :عجباً! من ع�شرة رياالت
تقدم كل هذه اخلدمات! وما هي

�أ�ستاذ باحث – تقنية النانو
وميكانيكا الت�شرخ
معمل تقنية النانو – كر�سي
بق�شان لأبحاث الرتبة االنتفاخية
كلية الهند�سة

من مالك لليوم الأ�سود»!
يف اخلتام يجب �أن يكون هنالك
تو�ضيح عن فائدة �صندوق الطالب،
وهل يقدم خدمات حقيقية للطالب،
وم���ا ه��ي ه���ذه اخل���دم���ات ،وكيف
ي�ستفاد منها� ،أم هو كما قال زميلنا
�أن اجلامعة كالأم حتفظ لك جزءاً
من مالك «لليوم الأ�سود»!
عبداهلل حممد املزروع
كلية الآداب
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بقعة ضوء

دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة
ت�ضطلع اجلامعات على امل�ستوى
العاملي بدور حيوي مزدوج يتمثل يف
�إنتاج املعرفة لل�صالح العام وتثقيف
اجليل ال��ق��ادم ،وه��و ال��دور ال��ذي ال
ت�ستطيع �أي من امل�ؤ�س�سات الأخرى
القيام به؛ لذلك على اجلامعات �أن
تتبنى هذا الدور وتبد�أ العمل به وفقاً
لتلبية احتياجات املجتمع.
�إن �صعود تقنيات اجليل الرابع
من الثورة ال�صناعية �أدى �إىل �إحداث
ت��غ��ي�يرات ���س��ري��ع��ة يف ال��ت��ف��اع�لات
وال��ع�لاق��ات على امل�ستوى ال��دويل،
واجل��ام��ع��ات لها دور �أ���س��ا���س��ي يف
حتقيق وفهم هذه الثورة من خالل
القيام بثالث مهام رئي�سية تكمن يف:
تطوير تقنيات جديدة ،والفهم العميق
مل�سببات وم�ؤثرات هذه الثورة ،وتعليم
�أجيال امل�ستقبل مبا يتنا�سب مع هذه
التغريات.
اجلامعات تلعب دوراً �أ�سا�سياً
يف ت��ن��م��ي��ة ر�أ�������س امل�����ال ال��ف��ك��ري
و�إن��ت��اج امل��ع��رف��ة ،ف��ك��ث�يراً م��ا تعمل
هيئة التدري�س يف اجلامعات على
البحوث والق�ضايا امللحة يف جماالت
التخ�ص�ص واخل�ب�رات العملية ،يف
حني تقوم بتدري�س وتعليم الطلبة
ع��ل��ى الأ���س��ال��ي��ب ال�ل�ازم���ة لإن��ت��اج
املعرفة وتطبيقها ،وجميع الباحثني
اجلامعيني يلعبون دوراً مهماً يف
حتريك هذه الثورة وحتديد ت�أثرياتها
ونتائجها.

ال���ت���ي ي���زم���ع رج���ال
وتكمن �إ�سهامات
الأعمال واملهند�سون
اجل��ام��ع��ات يف ه��ذه
والباحثون تطويرها
الثورة بطرق عديدة
يف امل�ستقبل وكيف
م��ن��ه��ا :ال��ب��ح��ث يف
ي��ف��ك��رون بها وم��دى
التقنيات الرئي�سية
ت�أثرياتها االجتماعية
مب��ا يف ذل��ك الذكاء
واالق����ت���������ص����ادي����ة
اال������ص�����ط�����ن�����اع�����ي
وال�سيا�سية.
وال��������روب��������وت��������ات
على �سبيل املثال:
والتكنولوجيا احليوية
كيف مت دمج �أجهزة
واملجال ال�سيرباين،
الكمبيوتر والأجهزة
و�إج��������راء ال��ب��ح��وث
د .وليد الحنيطي
ال��ذك��ي��ة والإن�ت�رن���ت
الأ�سا�سية ال�لازم��ة
ب�شكل كبري يف
الآن
لفهم التكنولوجيا
ٍ
حياتنا اليومية.
اجل���دي���دة وال��ع��ل��وم
�إن تقنيات ومبادئ الثورة ال�صناعية
التطبيقية بهدف �إدخ���ال منتجات
ج��دي��دة �إىل ال�سوق� ،إ�ضافة لنقل الرابعة �ستغري حتماً �أ�ساليب التعليم
ت�أثريات وعواقب الثورة ال�صناعية يف اجلامعات ،لذلك �سيتعني على
اجلامعات البدء يف �إجراء التغيريات
للمجتمع واالقت�صاد وال�سيا�سة.
�إن اجلامعات تعترب �أداة فعالة ال�ضرورية التي �ستعود بالفائدة على
لتحفيز الأ�شخا�ص للعمل معاً �ضمن الطلبة وامل�ؤ�س�سات ذاتها.
وال ���ش��ك �أن اجل��ام��ع��ات لديها
فرق وجمموعات لتطوير التكنولوجيا
الأ�سا�سية وحتديد ت�أثرياتها املحتملة ال���ق���درات والإم��ك��ان��ي��ات ال�لازم��ة
على املجتمعات .كما �أنها م�س�ؤولة لتثقيف وتعليم وت��دري��ب الطلبة
عن ربط الباحثني والطلبة بال�شركاء واملوظفني على جمموعة املهارات
الرئي�سيني يف القطاع ال�صناعي ال�����ض��روري��ة للتكيف م��ع التغريات
واحل��ك��وم��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة اجلديدة والقادمة ،وتنظيم حلقات
درا����س���ي���ة ب��ح��ث��ي��ة ت��ع��اون��ي��ة ت��رب��ط
واملنظمات غري احلكومية.
هنالك مت�سع للنمو يف امل�ستقبل؛ ب�ين العلماء الأ�سا�سيني والعلماء
فمن خ�لال تثقيف اجليل ال��ق��ادم ،االجتماعيني والباحثني يف العلوم
ميكن للجامعات �أن حت��دد وتر�سم الإن�سانية؛ و�إقامة �شراكات تعاونية
خارطة الطريق للتقنيات احلديثة مع ال�صناعة واملجتمع للت�شجيع على

االبتكار.
ك���م���ا ي��ت��ع�ين ع���ل���ى اجل���ام���ع���ات
تو�سيع ن��ط��اق التن�سيق وال��ت��ع��اون
فيما بينها ب�شكل �أف�ضل ،فكثرياً
م��ا جن��د هيئات التدري�س معزولة
داخل كلياتها الفردية وتخ�ص�صاتها
الفرعية املحدودة؛ لذلك مع الطبيعة
ال�شمولية والتكاملية وامل��ج��االت
املتعددة واملتباينة للثورة ال�صناعية
ال��راب��ع��ة� ،سيتحتم على اجلامعات
�إزالة هذه احلواجز والعقبات والدفع
للتعاون بني الأكادمييني والباحثني
ح�سب احلاجة.
و�أخ�يراً ،يجب تثقيف املجتمعات
ب�ش�أن هذا اجليل اجلديد من الثورة
ال�صناعية والت�أثريات املتوقعة جراء
التغيريات والتطورات التكنولوجية
املت�سارعة ،وميكن للجامعات حتقيق
ذلك من خالل تثقيف املجتمع بطرق
�سهلة عن جمال عملها يف من�صات
�شعبية ،م��ث��ل الإن�ت�رن���ت والتلفاز
وال�صحف والبودكا�ست.
اخلال�صة؛ لي�س هنالك و�صفة
���س��ح��ري��ة �أو �إج�����راء وح��ي��د يكفي
لتحقيق الهدف املن�شود ،ولكن كل
�شخ�ص يف املجتمع عليه م�س�ؤولية
لي�ساعد اجلامعات على تبني دورها
احليوي يف ت�شكيل هوية وخمرجات
اجليل الرابع من الثورة ال�صناعية.
وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي

�أق�صد بـ«اجلمود العلمي» انقطاع
خريج الدرا�سات الأكادميية �سواء
يف البكالوريو�س �أو املاج�ستري �أو
ال��دك��ت��وراه ،ع��ن ال��درا���س��ة والبحث
وت��ط��وي��ر نف�سه علمياً ،واالك��ت��ف��اء
مبا در�سه يف القاعات والف�صول،
ويكاد ه��ذا اجلمود ي�صبح ظاهرة
بني اخلريجني للأ�سف� ،إال ما ندر
من املحبني لتخ�ص�صاتهم والذين
كان لهم هدف وا�ضح عند اختيار
التخ�ص�ص اجلامعي.
هذا اجلمود له ت�أثري �سلبي على
ال�شخ�ص وعلى املجتمع؛ لأن هذا
اخلريج ي�صبح حم�سوباً على �أهل
التخ�ص�ص ،رغ��م �ضعفه ورك��اك��ة
م��ع��ل��وم��ات��ه ،ف��ق��د �أم�����ض��ى درا���س��ت��ه
الأكادميية بطريقة بدائية ،تعتمد
على التلقني واحلفظ واالختبارات
وكتابة ما حفظه ،وبعد ذلك ين�سى
كل �شيء� ،أو يقوم بكتابة بحث طويل

غري!
وي��رك��ز على حتقيق
ح���ي���ن���م���ا ت���ري���د
ال�������ش���روط ل��ن��ج��اح
م������ع������ل������وم������ة م���ن
البحث دون �أن يطور
�شخ�ص متخ�ص�ص
من نف�سه علمياً.
ف�������س���ت���ج���د ث�ل�اث���ة
ال �أخ���ت���ل���ف م��ع
�شخ�صيات جتيبك
م���ن ي���ق���ول �إن من
ع��ل��ى ا�ستف�سارك,
تعلم وت��خ � ّرج ،حتى
ال�شخ�صية املبتدئة
و�إن �أ���ص��ب��ح ل��دي��ه
وال���������ش����خ���������ص����ي����ة
ج��م��ود ع��ل��م��ي� ،إال
املتمكنة وال�شخ�صية
�أن��ه قد ا�ستفاد من
اخل���������������ب�������ي�������رة,
الأب���واب الأ�سا�سية
مشاري الحمود
فال�شخ�صية املبتدئة
يف تخ�ص�صه ،لكني
وه����ي ال��ت��ي ل��دي��ه��ا
�أت�ساءل �أين ال�شغف
جمود علمي حينما
يف التعلم والتطوير،
وهذا هو الأ�صل يف املتعلم �أنه يتعلم تريد منه �أن يجيبك على ا�ستف�سارك
ليطور نف�سه قبل تخ�ص�صه ،ولكن فهو يحرجك بقدر امل�ستطاع وقد
من لديه جمود علمي عندما تناق�شه يجعل من حولك ي�ضحكون عليك
باملبادئ الأ�سا�سية ف�ستجد لديه لعدم معرفتك اجلواب ،و�إذا �أجابك
املراوغة الوا�ضحة لكي ال ينا َق�ش فهو يجيب بطريقة يت�ضح فيها
لأن هدفه الرئي�سي �شهادة فقط ال احلفظ ولي�س الفهم.

�أما ال�شخ�صية املتمكنة فهي التي
تقر�أ وتطور نف�سها و�أي�ضاً تتميز بحب
التخ�ص�ص ،وردة فعلها خمتلفة لأنها
ت�سعى لتدريبك ولي�س الإجابة فقط،
و�أم��ا ال�شخ�صية اخلبرية فهي التي
مزجت حب التخ�ص�ص مع ممار�سته
فرتة لي�ست بالق�صرية فهي ال تقف
على تدريبك ب��ل تر�سم ل��ك خطة
لتطويرك تطويراً ملمو�ساً ومقنناً.
�أخ���ي���راً اجل���م���ود ال��ع��ل��م��ي هو
ب��اخ��ت�����ص��ار ���ش��ه��ادة ج��ام��ع��ي��ة مع
ركاكة مبحتوى التخ�ص�ص و�ضعف
يف الإرادة العلمية وع���دم قابلية
ال�ستيعاب ما تعلمه ،ويظهر ذلك
جلياً ووا���ض��ح�اً عند مناق�شته �أو
���س ��ؤال��ه ع��ن تخ�ص�صه ،ف�ستجده
�شخ�صية ب��دائ��ي��ة وي��خ��ت��م نقا�شه
ب�ضحك و�إح�����راج لل�سائل ن��ظ��راً
ل�ضعفه يف جمال تخ�ص�صه.
الأخ�صائي النف�سي

التأثير السلبي للجمود العلمي

بقعة ضوء
أ .د .يوسف بن عجمي العتيبي

انقطاعات بسبب الصيانة!
يف �أ�سابيع كثرية �أثناء العام الدرا�سي ت�صل ملن�سوبي اجلامعة ر�سائل
تخربهم �أن اخلدمات الإلكرتونية ،ومنها �شبكة الإنرتنت داخل اجلامعة
والربيد الإلكرتوين� ،سيح�صل لها انقطاعات حمتملة ب�سبب �أعمال ال�صيانة
�أو حت�سني �أو حتديث الأنظمة ذات العالقة.
مثل هذه الر�سائل التنبيهية غالباً ما تكون يف عطل نهاية الأ�سبوع ،وهذا
ريا لدرجة �أنه رمبا �أحدث م�شاكل ملن يعمل يف اجلامعة �سواء
الأمر يتكرر كث ً
كانوا �أع�ضاء هيئة تدري�س �أو موظفني �أو طلبة �أو حتى ممن ي�سكن يف �إ�سكان
اجلامعة� .أعتقد �أن الكثري من من�سوبي اجلامعة يعملون طوال الأ�سبوع ولي�س
لديهم فرق بني العمل يف عطلة الأ�سبوع �أو �أيام العمل منه ،وجامعة امللك
�سعود وكلياتها وعماداتها وم�ست�شفياتها اجلامعية ومكتباتها لي�ست مدر�سة
متو�سطة ي�سهل �إقفال كل �شيء بها بعد نهاية الدوام الر�سمي.
من املمكن �أن تكون يف انتظار بريد ي�أتيك من جملة �أو م�ؤمتر مث ً
ال ،عن
طريق بريدك الإلكرتوين يف اجلامعة ،وتتفاج�أ ب�أن النظام يقول لك� :آ�سف
نحن خارج اخلدمة ،وقد نبهناك لذلك! حينها ومبا �أنه وجد انقطاع يف
اخلدمة فلرمبا حدث �ضياع لبع�ض البيانات القادمة لك �أو اخلارجة من
طرفك .الأنظمة املالية مثل البنوك يف وطننا ويف العامل �أجمع ،ال ميكن �أن
يالحظ امل�ستخدم لها انقطاع اخلدمة �أبدًا ،اللهم �إال يف �أوقات مت�أخرة من
الليل ولرمبا ل�سويعات معدودة ولي�س عطلة الأ�سبوع كاملة .ملاذا ال يوجد
حلول علمية ملثل �أعمال ال�صيانة وحتديث الأنظمة ،وما املانع يف عدم البحث
والعمل بهذه احللول التي يعرف اجلميع �أنها ممكنة والكثري من مراكز
املعلومات تقوم بها �أو تعتمدها منذ زمن طويل .ال �شك �أن احلديث عن هذه
امل�شكلة لن ينق�ص من قدر وجهود عمادة التعامالت الإلكرتونية وكل اجلهات
ذات العالقة ،ولكن على النقي�ض من ذلك فعمادة التعامالت الإلكرتونية،
كما ذكرنا �سابقاً ،لها � ٍ
أياد بي�ضاء يف تطوير البنية املعلوماتية والتحول �إىل
التعامالت الإلكرتونية ليتم اال�ستغناء بها عن املعامالت الورقية التقليدية.
�إننا هنا نذكر هذا الأمر الذي نعتقد �أنه من املمكن حله ب�شكل علمي،
ولرمبا بالبحث العلمي والدرا�سة ،لن�صل ملا و�صل �إليه كثري من اجلامعات
املتميزة ،لأننا مت�أكدون �أن قدر جامعة امللك �سعود هو التميز وال�سبق ملا هو
�أف�ضل� ،إن �شاء اهلل.
كلية علوم احلا�سب واملعلومات
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
yaalotaibi@ksu.edu.sa

الوقود األحفوري ..مميزاته وعيوبه
يت�ساءل الكثري من املهتمني واملتابعني عن �سبب ت�سمية الوقود الأحفوري
بهذا اال�سم وعن �أنواعه وا�ستخداماته ومميزاته وعيوبه ،واحلقيقة �أن
الوقود الأح��ف��وري ُ�سمي بهذا اال�سم ل�سببني ،الأول �أن��ه ي�ستخرج من
«الأحفوريات» وهي عبارة عن كائنات حية ماتت منذ ماليني ال�سنني
و ُدفنت بقاياها يف باطن الأر�ض ،والثاين لأنه يحتاج �إىل �أدوات حفر ليتم
ا�ستخراجه من باطن الأر�ض.
وال �شك �أن �أب��رز مميزات الوقود الأحفوري �أن��ه ميتلك كثافة طاقة
عالية ،و�سهل التخزين ،وعندما تتم معاجلته برتوكيميائ ًيا ف�إننا نح�صل
على �أنواع خمتلفة من الوقود التي لها ا�ستخدامات متعددة ،و�أما عيوبه
فتتمثل يف كونه من �أكرث الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل دمار البيئة ،وهو من �أهم
العوامل التي �أدت �إىل ظهور ظاهرة االحرتار العاملي «االحتبا�س احلراري»
وتلوث الهواء بفعل الغازات واملواد املتطايرة الناجتة عن حرقه.
فهد عبدالرحمن البلو�شي
كلية العلوم
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«عالقات الكليات» ..خارج التغطية!
د .الشمري :ال أذكر أن أحدًا من وحدة
العالقات العامة تواصل أو استفسر عن
بحث أو إنجاز

د .اليحيى

د .بن �إ�سماعيل

حت �ق �ي��ق :ن� ��واف اخل �م �ي ����س -ع �ب��داهلل امل � � ��زروع�� -ص��ال��ح
العبديل
تعاين بع�ض وح��دات العالقات العامة يف الكليات من
روتينية يف الأداء وبريوقراطية يف التعامل ،ح�سب ر�أي
العديد م��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني ،و�أ�صبح
دوره� ��ا م�ق�ت���ص��ر ًا يف ال�غ��ال��ب ع�ل��ى اجل��ان��ب ال�بروت��وك��ويل
املتعلق مبرا�سم الت�شريفات واال�ستقبال وتنظيم امل�ؤمترات
وال �ن��دوات ،م��ع �إغ�ف��ال وا��ض��ح ل��دوره��ا الأه��م واملتمثل يف
خ��دم��ة �أع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س وال�ب��اح�ث�ين «وت�سويقهم
�إع�ل�ام �ي� ً�ا» م��ن خ�ل�ال ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع�ل��ى م�ن�ج��زات�ه��م
املتمثلة يف الأبحاث وب��راءات االخ�تراع واجلوائز املحلية
والعاملية ،يف ه��ذا التحقيق �صرح ع��دد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س والباحثني ب�شكواهم يف ه��ذا اجلانب يف نف�س
الوقت ال��ذي �أحتنا فيه ملجموعة من م�س�ؤويل ومديري
وح � � ��دات ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة م �� �س��اح� ً�ة ل� �ل ��رد ع �ل��ى ت�ل��ك
االت�ه��ام��ات وال�شكاوى وتو�ضيح موقف ودور �إدارات �ه��م يف
تن�شيط اجلانب الإعالمي
وال� �ت� ��� �س ��وي� �ق ��ي مل� �ن� �ج ��زات
الكلية ومن�سوبيها..

د .ال�شمري

و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه لكي ين�شر البحوث واملنجزات التي
يحققها ف�إنه ي�سعى لال�ستعانة بال�صحفيني ومعارفه
ال�شخ�صيني خ��ارج اجلامعة ،داعياً لإيجاد حلقة و�صل
بني ع�ضو هيئة التدري�س وبني �إدارة العالقات العامة يف
اجلامعة ويف الكلية ،واقرتح تخ�صي�ص �صفحة يف �صحيفة
ر�سالة اجلامعة لإب��راز الأبحاث اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وخا�صة الأبحاث التي لها دور حيوي ،وبخا�صة
�أن �صحيفة ر�سالة اجلامعة �أغلب قرائها من من�سوبي
اجل��ام��ع��ة ،ل��ذا م��ن ال�����ض��روري �أن يطلعوا على بحوث
ومنجزات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
توا�صل �ضعيف
من جانبه �أو�ضح عبداهلل بن �سلمان الفيفي ،مدير
�إدارة كلية علوم احلا�سب واملعلومات� ،أن دور وح��دة
العالقات العامة هو �إبراز �أن�شطة الكلية وجهود �أع�ضاء
هيئة التدري�س �سواء كانت بحثية �أو تدري�سية �أو جوائز
ح�صلوا عليها وكذلك �إبراز
جهود الطالب امل�شاركني يف
امل�سابقات املحلية والعاملية.
وذكر �أن الدور الرئي�سي
لوحدة العالقات العامة هو
ت�سليط ال�ضوء على الأبحاث
واجل���وائ���ز ال��ت��ي ي�صدرها
�أو يحققها �أع�����ض��اء هيئة
وب�ّين �أنها تن�شر
التدري�س ،نّ
يف ر�سالة اجلامعة وموقع
اجلامعة وبع�ض ال�صحف
املحلية ،لكن التوا�صل بني وح��دة العالقات العامة يف
الكلية وال�صحف املحلية والإذاع��ة والتلفزيون حمدود،
ب�سبب �أن العالقات العامة يف اجلامعة تطلب �أن يكون كل
�شيء عن طريقها ،خا�صة �إذا كان املو�ضوع يتعلق بالأمور
اخلارجية.
وذكر �أن العالقات العامة حتتاج �إىل تفعيل مع ال�صحف
اخلارجية ،و�أو�ضح �أن التوا�صل �ضعيف جدًا بني وحدة
العالقات العامة بكلية علوم احلا�سب واملعلومات وق�سم
الإع�ل�ام ،وال�سبب �أن دور
ق�����س��م الإع��ل��ام �أك���ادمي���ي
ولي�س �إخبارياً.
عرّفوا ب�أنف�سكم
�أم�����ا ال���دك���ت���ور حممد
ماهر بن �إ�سماعيل ،ع�ضو
هيئة التدري�س بكلية علوم
احلا�سب واملعلومات ،فقد
دع����ا وح������دات و�إدارات
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ���س��وا ًء
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة
�أو الكليات ،لأن تع ّرف بنف�سها وتو�ضح اخلدمات التي
تقدمها لأع�ضاء هيئة التدري�س؛ وو�سائل التوا�صل معها،
عندها �سيكون هناك تفاعل من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني دون �شك.
وذكر �أنه يجهل دور وحدة العالقات العامة متاماً ،ومل
يتم التوا�صل معه من قبل العالقات العامة بخ�صو�ص

د .الفيفي :تواصل وحدات
العالقات العامة مع اإلعالم
ضعيف جدًا ويحتاج
لتفعيل وتعزيز

غياب الآلية
الدكتور غدير ال�شمري
�أ���س��ت��اذ م�����س��اع��د بكلية
علوم الأغذية والزراعة،
�أكد �أن كثرياً من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وهو واحد
منهم ،يطمحون �إىل ن�شر �أبحاث متميزة لها ت�صنيفات
عالية ،وهم يحملون ا�سم جامعة امللك �سعود التي تعترب
من اجلامعات املرموقة حملياً ودولياً ،ويتمنون دون �شك
�أن يكون هنالك �إبراز ملجهودات �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وذلك لدعم ع�ضو هيئة التدري�س ملوا�صلة بحوثه العلمية.
و�أ�ضاف :ال �أذكر �أن �أحداً من العالقات العامة يف الكلية
�أو يف اجلامعة �أو من �صحيفة ر�سالة اجلامعة �أي�ضاً ،قد
توا�صل معنا �أو ا�ستف�سر منا ك�أع�ضاء هيئة تدري�س ملعرفة
البحوث العلمية التي نعمل عليها �أو املنجزات التي ح�صلنا
عليها ،ورمبا �أي�ضاً يكون هناك ق�صور من ع�ضو هيئة
التدري�س باعتبار �أنه ال يعرف طرق التوا�صل مع �إدارة
العالقات العامة وكيفية الن�شر والتوا�صل لن�شر بحوثه
ومنجزاته ،وذلك لعدم وجود �آلية وا�ضحة بيننا وبني� إدارة
العالقات العامة بالكلية ،واجلامعة ب�شكل ع��ام ،لن�شر
بحوثنا العلمية ومنجزاتنا.
�أهمية التن�سيق
و�أ�شار الدكتور ال�شمري �إىل �أنه حينما كان طالباً مبتعثاً
للدرا�سات العليا ح�صل على جائزة �أف�ضل ثالث باحث
على م�ستوى اجلامعة التي كان �أحد طالبها ،وهي من
اجلامعات املرموقة عاملياً ،ولكن مع الأ�سف كان يتوا�صل
مع امللحقية واجلامعة لإب���راز ه��ذا املنجز ومل يحدث
�شيء ،لذلك يتمنى �أن يكون هناك تن�سيق بني امللحقيات
ال�سعودية يف اخل��ارج وب�ين اجلامعات هنا وخ�صو�صاً
جامعة امللك �سعود ،لن�شر بحوث ومنجزات �أع�ضاء هيئة
التدري�س املبتعثني ،كنوع من الدعم املعنوي.

د .اليحيى :دور الوحدة إبراز المنجزات
وتوثيق األخبار وتغطية الفعاليات
واستقبال الزوار

�أ.ال�شويرخ

د .بن إسماعيل :على «وحدات العالقات»
التعريف بنفسها وتوضيح الخدمات التي
تقدمها

�أ.ال�سبيعي

ن�شر الإجن��ازات �أو اجلوائز ،م�شرياً �إىل �أنه ال ي�ستطيع
تقييم وحدة العالقات العامة ب�سبب عدم وجود توا�صل
بني العالقات العامة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وذكر �أنه مل
يتوا�صل مع �إعالميني من خارج اجلامعة لن�شر �إجنازاته.
و�أو�ضح �أن��ه يتم جمع الأن�شطة العلمية والإجن��ازات
واجلوائز من �أع�ضاء هيئة التدري�س وتر�سل لعمادة اجلودة
لي�س لهدف التثمني �أو الإ�شادة بل للأخذ بعني االعتبار
م�ؤ�شرات اجلودة التي تراقب من �سنة ل�سنة �أخرى.
�إبراز املنجزات
الدكتور فهد اليحيى ،رئي�س وحدة العالقات العامة
بكلية علوم الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة� ،أك��د �أن دور الوحدة
الأ�سا�سي هو �إب��راز املنجزات وتوثيق الأخ��ب��ار وتغطية
فعاليات ون�شاطات الكلية وامل�شاركة يف التقرير ال�سنوي
و�أيام املهنة اخلا�صة بالكلية.
و�أو�ضح �أن الوحدة تقوم بالتوا�صل مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س ,وت�سهم يف ن�شر
و�إب����راز م��ن��ج��زات �أع�ضاء
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ,داع��ي �اً
املهتمني واملتابعني لزيارة
ال�����ص��ف��ح��ة الإل���ك�ت�رون���ي���ة
ل��ل��وح��دة ل��ل��ح�����ص��ول على
الأخبار اخلا�صة ب�إجنازات
وب���ح���وث �أع�������ض���اء هيئة
التدري�س.
و�أ�ضاف �أن الوحدة بد�أت
ع��م��ل��ه��ا مب�����س��م��ي ال��وح��دة
الإعالمية عام 1427هـ ويف عام 1431هـ تغري م�سماها
�إىل وحدة العالقات العامة والإع�لام ،والأعمال املناط
بها ذات �شقني؛ �أحدهما يعنى بالعالقات العامة وي�شمل
رفع الروح املعنوية ملن�سوبي الكلية و�إعداد برامج ل�ضيوف
وزوار الكلية بالتن�سيق مع عمادة الكلية ووحداتها ،والثاين
اجلانب الإعالمي ويت�ضمن تعريف املجتمع بالدور املهم
للكلية ،و�إع���داد الأف�ل�ام الوثائقية ،واالت�صال املبا�شر
بو�سائل الإعالم لن�شر الأخبار اخلا�صة بالكلية وتغطية
فعاليات الكلية ون�شاطاتها
خ��ل�ال ال���ع���ام ال��درا���س��ي
وتوثيقها.
ع�صب رئي�سي
�سعود ال�سبيعي م�س�ؤول
العالقات العامة يف ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة� ،أك��د �أن
وح���دة ال��ع�لاق��ات العامة
تعترب الع�صب الرئي�سي
ل���ق���ن���وات االت�������ص���ال بني
�أق�سام و�إدارات ووح��دات
عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،وتقوم العمادة من خالل
منظومة اخلطة اال�سرتاتيجية بو�ضع خطة �سنوية متنوعة
للتوا�صل والتن�سيق مع جميع اجلهات ذات ال�صلة �سواء
داخل العمادة �أو خارجها ،وتهتم العالقات العامة ببناء
�شراكات مع املجتمع يف معظم الأن�شطة التي تنفذها.
كما تقوم العالقات العامة بتنفيذ العديد من الفعاليات

الشويرخ :نتواصل مع
أعضاء هيئة التدريس لنشر
أبحاثهم ومنجزاتهم في
الصحف المحلية

�أ.الفيفي

والربامج النوعية لإحداث �أكرب قدر من اال�ستفادة لأبنائنا
الطالب وذلك فيما يخ�ص بالإعالم اجلديد.
وح��ول ن�شر �أخبار الكلية وق��وة العالقة مع اجلهات
الإع�لام��ي��ة ���س��وا ًء على م�ستوى اجل��ام��ع��ة �أو اجلهات
اخلارجية� ،أف��اد �أن العالقات العامة يف ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة تقوم بن�شر الأخ��ب��ار ب�شكل متنوع من خالل
النوافذ املختلفة للتوا�صل االجتماعي ،وكذلك يوجد
توا�صل مع ال�صحف الر�سمية التي نحر�ص من خاللها على
ن�شر الأخبار التي حتظى باهتمام على امل�ستوى املجتمعي
والأكادميي وبخا�صة تلك التي تهم �أبناءنا الطالب.
نافذة �أ�سا�سية
و�أ�شار ال�سبيعي �إىل �أن �صحيفة «ر�سالة اجلامعة» تعد
النافذة الأ�سا�سية التي تقوم العالقات العامة من خاللها
بن�شر الأخبار والفعاليات املختلفة ،ملا لها من قدرة على
االنت�شار بني الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�أك��د
�أن ع��م��ادة ال�سنة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة ت��زخ��ر بنخبة
متميزة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ال��ذي��ن يقومون
بن�شر العديد من الأبحاث
ال��ع��ل��م��ي��ة ،وق���د ���س��ب��ق �أن
ح��ق��ق��ت ال��ع��م��ادة ال��ع��دي��د
من اجلوائز على امل�ستوى
ال�����دويل وع���ل���ى م�����س��ت��وى
اململكة ،ومت ا�ستالم جوائز
من جهات دولية بالواليات
املتحدة االمريكية ،ومت ن�شر اخلرب يف العديد من املجالت
الدولية وجملة جامعة «بن�سلفانيا» للبحث املقدم بخ�صو�ص
احلقائب التفاعلية.
دور مزدوج
�سلطان �أحمد ال�شويرخ مدير وحدة العالقات العامة
بكلية العلوم ،يرى �أن دور العالقات العامة ينق�سم �إىل
ق�سمني؛ الأول يتعلق بالت�شريفات وا�ستقبال �ضيوف الكلية
والتن�سيق واملتابعة مع اجلهات خ��ارج الق�سم ،والثاين
دور �إعالمي يعنى بت�سليط ال�ضوء على �إجن��ازات الكلية
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني وال��ط�لاب ،وكتابة
التقارير ال�صحفية ون�شرها يف ر�سالة اجلامعة �أو ال�صحف
املحلية ،وكذلك من�صات الكلية الإعالمية ومتابعة كل
جديد يف الكلية وم�شاريعها �أوالً ب�أول.
و�أ���ض��اف :هناك توا�صل مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
لن�شر �أبحاثهم ومنجزاتهم و�إبرازها �سواء كانت �أبحاثاً �أو
جوائز �أو ب��راءات اخ�تراع ،حيث يتم ن�شر بع�ض الأخبار
يف ال�صحف املحلية ،ولكن نطمح من ال�صحف والقنوات
املزيد من التعاون لن�شر �أخبار الكلية ملا حتظى به من
�أع�ضاء هيئة تدري�س وعلماء يف جميع املجاالت العلمية.
و�أكد �أن وحدة العالقات العامة بكلية العلوم ال يقت�صر
دورها على ن�شر الأخبار بل ت�صدر تقارير �صحفية �سنو ًيا،
منها على �سبيل املثال ال احل�صر ال��زي��ارات املدر�سية
لطالب التعليم العام ملتاحف الكلية وال�ش�ؤون الأكادميية
وخدمة الطالب ،كما هو معلوم �أن كلية العلوم تعترب كلية
خدمية تخدم غالبية الطالب.

السبيعي« :رسالة الجامعة»
النافذة األساسية لنشر أخبار
وفعاليات السنة األولى
المشتركة
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«النمل» قد يصبح مصدرًا لألدوية في المستقبل!
�أ.د .فهد عبداهلل الدليم

هل أنا مضطرب الشخصية؟
اعتاد الكثري منا على ا�ستخدام م�صطلح ا�ضطراب ال�شخ�صية
حتت بع�ض الظروف واملواقف� ،إ�شارة �إىل ت�صرفات ال�شخ�ص غري
املنا�سبة �أو امللفتة للأنظار �أو الطارئة ،طبعاً هناك �أمن��اط من
ال�سلوكات والت�صرفات يقوم بها بع�ض الأ�شخا�ص تظهر �أعرا�ض
و�سمات ال�شخ�صية امل�ضطربة عليهم ،ولكن ذلك ال يدوم ويتكرر �إىل
حد يجيز لنا ت�صنيفهم �أو ت�شخي�صهم �إكلينيك ًيا �ضمن ا�ضطرابات
ال�شخ�صية ،لقد �صنفت الن�سخة اخلام�سة للدليل الإح�صائي
لال�ضطرابات النف�سية ال�����ص��ادرة ع��ن راب��ط��ة الأط��ب��اء النف�سيني
ا�ضطرابات ال�شخ�صية يف ع�شرة �أنواع مت ت�صنيفها يف ثالث فئات
�أو جمموعات رئي�سة على النحو التايل:
الفئة الأوىل :املجموعة ال�شاذة الغريبة الطباع مثل �شخ�صية
البارانويا التي ت�شك بالأقارب وال تثق بهم؛ والف�صامية «�سكيزوويد»
و�شبه الف�صامية ،واللتان جت�سدان عدم قدرة ال�شخ�ص على �إقامة
العالقات االجتماعية �سواء العادية �أو احلميمية.
الفئة الثانية :وتت�ضمن �أربعة �أنواع تت�سم بعدم املباالة والنزعة
الدرامية واالنفعالية يف ت�صرفاتها ،مثل ال�شخ�صية الرنج�سية
املعجبة بذاتها� ،أو تلك ال�شخ�صية املناه�ضة للمجتمع امليالة النتهاك
حقوق الآخرين والتطاول عليهم «ال�سيكوباثيهة»� ،أو تلك ال�سخ�صية
احلدية غري امل�ستقرة يف عالقاتها ال�شخ�صية �أو تلك ال�سخ�صية
الهي�ستريية التي حتاول لفت الأنظار باملبالغة يف انفعاالتها وردود
�أفعالها..
�أم��ا الفئة الثالثة :فت�ضم جمموعة �أطلق عليها الدليل م�سمى
اخلائفة والقلقة ،وتت�ضمن �أمن��اط �شخ�صبة تت�سم �إم��ا بالتجنب
وع��دم ال��ق��درة على الإن��دم��اج والتعاي�ش االجتماعي العتقادها
بعدم الكفاءة وح�سا�سيتها املفرطة للنقد� ،أو تلك ال�شخ�صية التي
تت�سم ب�سيطرة الو�ساو�س القهرية عليها مما يجعلها م�ستغرقة يف
مو�ضوعات التنظيم والرتتيب واحلر�ص على الكماليات ب�إفراط
ملحوظ؛ يف حني �أطلق على النمط الأخري من هذه املجموعة م�سمى
ال�شخ�صية االعتماديه االتكالية ،والتي متيل يف ت�صرفاتها وطباعها
�إىل االرمتاء يف �أح�ضان الآخرين بحثاً عن احلماية والأمان خ�شية
االنف�صال ومطالب املجتمع.
ه��ذا جممل لل�سمات وال�صفات ال��ت��ي تت�سم بها بع�ض �أن��واع
ا�ضطرابات ال�شخ�صية الع�شرة ،كما وردت يف الإ�صدار اخلام�س
لدليل اال�ضطرابات النف�سية ال�صادر يف مايو 2013؛ وقد نعود
لتناول بع�ض الفئات �أو الأنواع ال�شائعة من هذه اال�ضطرابات يف
عدد �أو �أعداد �أخرى قادمة ب�إذن اهلل .
ق�سم علم النف�س
ـ �إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

«صدمات كهربائية» تقوي الذاكرة
وتكافح الزهايمر
خل�ص علماء �أمريكيون �إىل �أن جهازاً حديثاً �صنعوه ير�سل �صدمات
كهربائية قادر على حت�سني قدرات ذاكرة الإن�سان ،يف خطوة واعدة تعزز
�آمال مر�ضى الزهامير ،الذي يعرف بـ«مر�ض الن�سيان».
و�أوردت �صحيفة «تلغراف» الربيطانية� ،أن اجلهاز اجلديد يزيد قدرة
الدماغ على التذكر بن�سبة  15يف املئة ،و�أجرى الدرا�سة علماء يف جامعة
بن�سلفانيا ،ون�شرت يف دورية «.»Nature Communications
ويعمل اجلهاز على مراقبة الدماغ ملعرفة امل�ؤ�شرات للأ�شخا�ص الذين
ين�سون كلمات معينة ،ثم ير�سل موجات كهربائية �صغرية �إىل اخلاليا
الع�صبية.
ويقول الباحثون �إن تن�شيط مناطق معينة م�س�ؤولة عن اللغة يف الدماغ،
ي�ساعد على حت�سني ق��درة املر�ضى على تذكر الكلمات ،وي�صنف هذا
اجلهاز �ضمن تقنيات التحفيز الع�صبي ،التي ت�ستخدم يف حت�سني النوم
وكبح القلق.
ً
مري�ضا ا�ستهدفت الف�ص ال�صدغي
و�أج��رى العلماء جتربة على 25
اجلبهي يف الدماغ ،الذي يعتقد �أنه ي�ؤدي دو ًرا يف ت�شكيل الذاكرة ،وجرى
تن�شيط هذا الف�ص بوا�سطة اجلهاز الذي و�ضع على ر�أ�س املر�ضى ،وراح
ير�سل نب�ضات.
وطلب من املر�ضى تذكر  12كلمة �شائعة ،ثم �إج��راء مهام ح�سابية
من �أجل ت�شتيت تركيزهم ،قبل �أن يطلب منهم تذكر الكلمات جمددًا،
وخل�ص الباحثون �إىل �أن قدرة املر�ضى على التذكر ،حت�سنت بن�سبة 15
يف املئة.

ميثل النمل ال��ذي ينتج طبيعياً
م���واد با�ستطاعتها الق�ضاء على
اجل���راث���ي���م م���ث���ل ال��ب��ك��ت�يري��ا �أو
الفطريات ،م�صدراً حمتم ً
ال لأدوية
جديدة ملعاجلة الأمرا�ض الب�شرية،
على ما �أظهر بحث علمي حديث.
و�أ���ش��ار الباحثون الذين ن�شرت
نتائج �أع��م��ال��ه��م يف جملة «روي���ال
�سو�سايتي اوب��ن �ساين�س» م�ؤخراً،
�إىل �أن�����ه يف م���واج���ه���ة «ازدي������اد
العنا�صر امل�سببة للأمرا�ض املقاومة
للم�ضادات احليوية التي ت�صيب ما
يقرب من مليوين �شخ�ص �سنوياً يف
الواليات املتحدة» ،قد يوفر البحث
ع���ن ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي حت����ارب من
خاللها احل�شرات العنا�صر امل�سببة
للأمرا�ض م�ؤ�شرات عن كيفية احلد
من هذه املقاومة للعالجات.
وك���ان الث��ن��ي ع�شر م��ن الأن����واع
الع�شرين م��ن النمل التي �أجريت
عليها اختبارات خ�صائ�ص م�ضادة
للجراثيم بدرجات خمتلفة ،والحظ

الباحثون �أن النمل الأك�بر والأك�ثر
انت�شاراً وهو النمل العامل مل ينتج
م�ضادات جرثومية بفعالية �أقوى �أو
كميات �أكرب.
ولفت ه�ؤالء يف درا�ستهم �إىل �أن
«اثنني من الأجنا�س التي �أظهرت
ال��ن�����ش��اط الأق�������وى يف م��ك��اف��ح��ة
اجلراثيم ه��ي م��ن �أ�صغر �أجنا�س
النمل التي خ�ضعت لالختبار» ،بينما
ثمانية �أجنا�س من النمل مل تكن

تنتج م�ضادات حيوية �أو �أي مواد
فعالة �ضد البكترييا امل�ستخدمة
يف ال��درا���س��ة ،وه��ي م��ن امل��ك��ورات
العنقودية غري امل�سببة للأمرا�ض
وتوجد عادة حتت اجللد.
وتدفع هذه النتائج �إىل االعتقاد
ب������أن ال��ن��م��ل ق���د ي���ك���ون م�����ص��دراً
م�ستقبلياً مل�ضادات حيوية جديدة
ملكافحة الأمرا�ض الب�شرية ،بح�سب
كلينت بينك ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف
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جامعة «�أري���زون���ا �ستايت» واملعد
الرئي�سي للدرا�سة.
و�أ�شار �أدريان �سميث ،من جامعة
والية «كاروالينا ال�شمالية» ،يف رايل،
امل�شارك يف �إعداد الدرا�سة� ،إىل �أن
«�أحد الأجنا�س التي در�سناها وهو
النمل الطائر كان له الأث��ر الأقوى
على �صعيد �إنتاج امل�ضاد احليوي
ب�ين تلك ال��ت��ي �أج��ري��ن��ا اخ��ت��ب��ارات
عليها».
وق��ال الباحثون �إن ه��ذه النتائج
هي «اخلطوة الأوىل» للتعرف على
النمل ال��ذي يتمتع بالقدرة الأك�بر
على هذا ال�صعيد وال ي��زال يتعني
القيام ب�أمور كثرية لتحديد امل��واد
التي تتمتع ب�أثر امل�ضادات احليوية
وا�ستغاللها.
كذلك لفت الباحثون �إىل �أنه من
املالئم البحث يف اال�سرتاتيجيات
البديلة للم�ضادات اجلرثومية التي
ي�ستعني بها النمل كدفاع طبيعي
�ضد العوامل امل�سببة للأمرا�ض.

اإلفراط في تناول المسكنات خطر جدا
ح����ذرت درا����س���ة �أم��رب��ك��ي��ة من
اال�ستخدام املفرط لبع�ض امل�سكنات
«�آي���ب���وب���روف�ي�ن» و�أ����ش���ك���ال �أخ���رى
مم��ا ي��ع��رف مب�����ض��ادات االل��ت��ه��اب
ال�لا���س��ت�يروي��دي��ة ،الأم���ر ال���ذي قد
ي�ؤدي لنزيف داخلي و�أزمات قلبية.
ورك����زت ال��درا���س��ة ع��ل��ى �أدوي���ة
مثل �آيبوبروفني «موترين و�أدفيل»،
�أو �أن������واع �أخ�����رى م���ن ال��ع��ق��اق�ير
ال�لا���س��ت�يروي��دي��ة م��ث��ل الأ���س�بري��ن
والنابروك�سني ،مثل دواء «�أليف»،
«�سيليربك�س»،
وال�سليكوك�سيب
وم���ي���ل���وك�������س���ي���ك���ام «م����وب����ي����ك»،
والدايكلوفناك «فولتارين».
ووجدت الدرا�سة �أن نحو  15يف
املائة من البالغني الذين يتعاطون
ت��ل��ك ال��ع��ق��اق�ير ،يتخطون �أق�صى
جرعة يومية مو�صى بها.
وق��ال ديفيد كوفمان من جامعة
ب��و���س��ط��ن وك���ب�ي�ر ال���ب���اح���ث�ي�ن يف

الدرا�سة« :العقاقري الال�ستريويدية
امل�����ض��ادة لاللتهاب تعد م��ن �أك�ثر
الأدوي������ة ���ش��ائ��ع��ة اال���س��ت��خ��دام يف
الواليات املتحدة والعامل» ،وفق ما
ذكرت وكالة رويرتز.
و�أ�ضاف« :قد يكون لهذه الأدوية
�آث��ار جانبية خطرية ت�شمل حدوث
نزيف باجلهاز اله�ضمي والأزم��ات
القلبية ،وكثرياً ما يتم تناولها دون
ريا منها متاح
�إ�شراف طبي ،لأن كث ً
للبيع دون و�صفة طبية».

�سجل
ومن �أجل �إمتام الدرا�سة؛ ّ
�شخ�صا ،قالوا �إنهم تناولوا
1326
ً
الآيبوبروفني خالل ال�شهر ال�سابق،
م��ع��دل ت��ن��اول��ه يف م��ف��ك��رة يومية
للأدوية على الإنرتنت وذل��ك على
مدى �أ�سبوع.
وق���ال الباحثون يف دوري���ة علم
ت ��أث�ير الأدوي�����ة و���س�لام��ة ال����دواء،
�إن ج��م��ي��ع امل�������ش���ارك�ي�ن ت��ن��اول��وا
الآيبوبروفني خالل �أ�سبوع بينهم 87
يف املائة ا�ستخدموا الأنواع املتاحة

دون و�صفة عالجية.
ويف املجمل تناول  55يف املائة من
امل�شاركني الآيبوبروفني � 3أيام على
الأقل خالل الأ�سبوع وا�ستخدمه 16
يف املائة يوم ًيا ،وتناول  37يف املائة
من امل�شاركني عقا ًرا واحدًا �آخر من
العقاقري الال�ستريويدية امل�ضادة
لاللتهاب� ،إىل جانب الآيبوبروفني،
وك���ان �أق���ل م��ن ن�صف امل�شاركني
يعرفون �أن ما تناولوه ينتمي لهذه
الفئة من العقاقري.
وق���ال ليفر ف��وخ��ت م��ن امل��رك��ز
الأكادميي الطبي بجامعة �أم�سرتدام
يف هولندا� ،إن الأطباء قد ين�صحون
بتناول هذه العقاقري ب�سبب م�شاكل
بالع�ضالت �أو �أ�سباب �أخرى ،لكنها ال
ريا من الأ�سباب التي تدفع
تالئم كث ً
املر�ضى ل�شرائها من ال�صيدليات.

«شيونوغي» ثورة يابانية تدمر اإلنفلونزا في  24ساعة

بينما ي��ع��اين الأم��ري��ك��ي��ون هذا
ال�شتاء واح���دة م��ن �أ���س��و�أ موجات
الإن��ف��ل��ون��زا يف ال�����س��ن��وات الع�شر
الأخ�يرة� ،أكدت �شركة دواء يابانية
�أنها ط��ورت حبة دواء تق�ضي على
الفريو�س بيوم واحد فقط.
وق��ال��ت �صحيفة «وول �سرتيت

جورنال» �إن ال�شركة جربت الدواء
على مر�ضى من الواليات املتحدة
واليابان ،وكانت النتيجة الق�ضاء
على ف�يرو���س الإن��ف��ل��ون��زا يف زمن
معدله � 24ساعة.
وقالت ال�شركة اليابانية �إن دواء
«�شيونوغي» اجلديد ميتلك قوة �أكرب

ت�ساعد املر�ضى على التخل�ص من
الفريو�س ب�شكل فوري.
ويعمل ال���دواء اجلديد بطريقة
خمتلفة ع��ن �أدوي�����ة الإن��ف��ل��وان��زا
العادية ،حيث مينع الفريو�س من
ال�سيطرة على خاليا الإن�سان.
وح�صل ال���دواء التجريبي على

الرخ�صة الدولية التي تتيح له بدء
ال��ت��وزي��ع ،فيما تعمل اليابان على
ت�سريع عملية ترخي�صه داخل البالد
بعد احل�صول على املوافقة الدولية،
وم��ن امل��ت��وق��ع دخ��ول��ه الأ����س���واق يف
مار�س املقبل.

مناشف المطبخ «خطيرة جدا» على الصحة

قال خرباء يف ال�صحة �إن خطر
منا�شف امل��ط��ب��خ ك��ب�ير ج���دا على
الإن�سان كونها ب ��ؤرة لتج ّمع �أن��واع
خطرية من البكترييا.
و�أجرى علماء من جامعة �أريزونا
الأمريكية درا�سة على  82من�شفة
مطبخ «لليدين والأطباق والأ�سطح»
م�أخوذة من منازل عائالت خمتلفة
يف خم�س م��دن �أمريكية وكندية،
ووج�����دوا يف  89يف امل��ائ��ة منها
جمموعة م��ن البكترييا اخلطرة
على ال�صحة منها  25.6يف املائة
بكترييا ع�صو ّية.
ونقلت «نوفو�ستي» عن ت�شارلز
غريبا �أحد امل�شاركني يف الدرا�سة
قوله« :ال يغ�سل الكثري من النا�س
�أي���دي���ه���م ب�����ش��ك��ل ج��ي��د ،وع��ن��دم��ا
مي�سحونها باملن�شفة تعلق عليها
ال��ب��ك��ت�يري��ا ،وب��ع��د ي��وم�ين تقري ًبا

ت�صبح مليئة بالـبكترييا الع�صوية
اخلطرة».
وين�صح الباحثون بغ�سل منا�شف
املطبخ يومياً لأن تركها لفرتات
طويلة دون تنظيف ي�ضاعف من
كميات هذه البكترييا التي تنتمي
لعائلة الع�صويات املعوية ،والتي
ت�سبب �أم��را���ض�اً متعددة خطرية،
بح�سب موقع «ريجيم» ال�صحي.

وم���ن ال��ن�����ص��ائ��ح اجل��وه��ري��ة يف
املطبخ �أي�ضا ،ا�ستبدال �إ�سفنجة
غ�����س��ي��ل ال�������ص���ح���ون ب��ا���س��ت��م��رار
والتخل�ص منها خارج البيت ،ف�ض ً
ال
ع��ن و���ض��ع «ال��ل��ي��ف��ة» ،وه��ي رطبة
داخ���ل امل��ي��ك��روي��ف مل���دة دقيقتني
ب�شكل يومي.
ويو�صي اخل�براء بغلي «الليفة»
يف امل��اء مل��دة ت�تراوح بني دقيقتني

وخم�س دقائق ب�شكل �شبه يومي،
ف�����ض� ً
لا ع��ن تخ�صي�ص �أك�ث�ر من
�إ�سفنجة� ،إذ ال ينبغي ا�ستخدام
واحدة يف تنظيف الأواين والأطباق
والأر�ض والرفوف.
ولأن اللحوم النيئة حتوي عدداً
ك��ب�يراً م��ن اجل��راث��ي��م والبكترييا،
يُن�صح بعدم ا�ستخدام لوح تقطيع
ال��ل��ح��وم يف تقطيع اخل�����ض��روات
والفواكه ،كما يتوجب تنظيف اللوح
ب�سائل منا�سب للق�ضاء على ما فيه
من جراثيم.
ف�����ض� ً
لا ع��ن ذل����ك ،ي��ج��در مبن
يديرون املطابخ �أن يحر�صوا على
تنظيف م�����ص��ارف امل��ي��اه وغ�سل
م��ن��ا���ش��ف ال�������ص���ح���ون وت��ن��ظ��ي��ف
ال��ث�لاج��ة م���ن ال���داخ���ل وتنظيف
جميع ال�سطوح التي تو�ضع عليها
الأطعمة يف املطبخ.
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اكت�شفها باحثون بجامعة كاليفورنيا ومركز �إيرفنج الطبي

خاليا القلق في الدماغ يمكن تشغيلها وتعطيلها

يف درا���س��ة ج��دي��دة ،ح���دد ع��ل��م��اء �أع�����ص��اب
«خاليا القلق» يف منطقة احل�صني لدى الفئران،
وعربوا عن اعتقادهم �أن هذه اخلاليا موجودة
لدى الإن�سان � ً
أي�ضا ،و�أن هذا االكت�شاف ميكن
�أن ي�ساعد يف فهم ا�ضطرابات القلق وتطوير
عالجات ناجحة لها.
وقد تع َّرف علماء �أع�صاب يعملون يف جامعة
كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو ومركز �إيرفنج
الطبي يف جامعة كولومبيا على خاليا دماغية يف
منطقة احل�صني قد تكون م�س�ؤولة عن التح ُّكم
مب�شاعر القلق ،ورغم �أن الدرا�سة �أجريت على
الفئران ،لكنَّ «ريني هني» �أحد امل�ؤ ّلفني يف البحث
يتوقع وجود خاليا القلق هذه عند الإن�سان � ً
أي�ضا.

عندما تطلق خاليا القلق �إ�شارات ع�صبية،
تر�سل ر�سائل �إىل مناطق حم��ددة يف الدماغ
تتحكم ب�سلوكيات القلق ،و�شملت هذه ال�سلوكيات
عند الفئران جتنب املواقع التي �أ�شعرتها بعدم
الأمان ومغادرتها �إىل مواقع �أكرث �أما ًنا ،و�شرح
«هني» ذلك يف بيان �صحفي بقوله« :تعني املواقع
غري الآمنة عند الفئران املواقع املك�شوفة التي
تزيد فر�صة تع ُّر�ضها للحيوانات املفرت�سة».
وقد �أ�شار بحث �سابق �إىل جمموعة من اخلاليا
املختلفة التي تلعب دو ًرا يف م�شاعر القلق ،لكنَّ
اخلاليا املكت�شفة يف الدرا�سة اجلديدة تُ َع ُّد �أ َّول
خاليا ترتبط بحالة قلق حقيقية عند احليوان
ب�صرف النظر عن البيئة املحيطة به.

وا�ستخدم الباحثون يف ه��ذه الدرا�سة التي
نُ ِ�شرت يف جملة ن��ي��ورون ،طريقة تعتمد على
علم الب�صريات الوراثية للتح ُّكم بالإ�شارات التي
تطلقها اخلاليا الع�صبية ،فعندما رفعوا ن�شاط
وا�ضحا
خاليا القلق �أبدت الفئران �سلو ًكا قل ًقا
ً
وامتنعت عن ا�ستك�شاف البيئة املحيطة.
الفريق البحثي �أكد �أن ال�شعور بالقلق يهدف
�إىل م�ساعدة احليوان على �إدراك اخلطر وجتنُّب
البيئة اخلطرة ،ويُ َع ُّد �شعو ًرا طبيع ًّيا ومفيدًا ،لكنَّه
�صحية م�ؤملة و�ضا ّرة �إذا خرج
يتح َّول �إىل م�شكلة ّ
عن �سيطرة الفرد.
وي َع ُّد عالج القلق لدى الب�شر �صع ًبا� ،إذ تعرت�ض
ع��دي��د م��ن العقبات و���س��ائ��ل ال��ع�لاج احلالية،
وت�سبب الأدوي����ة امل�ستخدمة يف ع�لاج القلق
ً
أعرا�ضا جانبية عديدة ،وحتى املر�ضى الذين
�
عالجا نف�س ًّيا ودوائ ًّيا يجدون �صعوبة يف
يتلقون
ً
العثور على العالج الف َّعال حلاالتهم.
وقالت جي�سيكا جيمينيز باحثة الدكتوراه يف
كلية الأطباء واجلراحني يف جامعة كولومبيا« :بعد
�أن اكت�شفنا هذه اخلاليا يف منطقة احل�صني،
�سنبحث ع��ن خ��ي��ارات ج��دي��دة لعالج القلق مل
تخطر لنا �ساب ًقا» .و�أ�ضافت« :ال بد �أن ت�سهم
نتائج ه��ذا البحث يف تطوير عالجات جديدة
للقلق �أو حت�سني العالجات املتاحة حال ًّيا».
وق��ال جو�شوا ج��وردون مدير املعهد الوطني
لل�صحة العقلية التي �أ�سهمت يف متويل البحث:
«�إذا اكت�سبنا معرفة كافية عن هذه اخلاليا ،فقد
نط ّور �أدوات ت�ش ّغل هذه اخلاليا وتطفئها للتح ُّكم
بالقلق ل��دى النا�س ،ومتثل ه��ذه الدرا�سة لبنة
ت�سهم يف بناء ما ن�سعى �إليه».

عرب م�رشوع م�شرتك بني جامعة ليدز واملركز التقني الأوروبي

باحثون يسعون لجعل القيادة الذاتية
أقرب للقيادة البشرية

ي��ع��م��ل
ب�����اح�����ث�����ون
ي�سعى جلعل
����ض���م���ن م�������ش���روع
القيادة الذاتية �أق��رب �إىل القيادة الب�شرية
فت�ستجيب ب�سال�سة ملفاج�آت الطرق العديدة
عرب اختبارها يف �أحد �أعقد الطرق املوجودة
يف اململكة املتحدة.
ي�سعى باحثون من جامعة ليدز يف اململكة
املتحدة �إىل جعل القيادة الذاتية �أق��رب �إىل
ال��ق��ي��ادة الب�شرية �ضمن م�����ش��روع «ه��ي��وم��ان
درايف» الذي ي�ستمر لثالثني �شه ًرا ،و�ستخو�ض
فيه �سيارت ذاتية القيادة الرحلة الأكرث حتد ًيا
على الإطالق يف اململكة املتحدة.
ي�شارك امل��رك��ز «التقني الأوروب����ي» التابع
ل�شركة ني�سان يف اجلهود الت�شاركية ل�ضمان
ق��درة تقنية القيادة الذاتية على التعامل مع
ال�سيناريوهات الب�شرية الطارئة وغري املتوقعة
التي قد تواجهها على طرق العامل احلقيقي.

وق��ال��ت
«ناتا�شا م�يرات» الباحثة
الرئي�سة يف �أب��ح��اث امل�����ش��روع يف
معهد «درا����س���ات ال��ن��ق��ل» يف ل��ي��دز« :ت�سعى
اجلهود �إىل دم��ج املركبات ذاتية القيادة يف
املجتمع دون عقبات ،ون��أم��ل بتطوير �سيارة
هيومان درايف لتقود على الطريق مثل الب�شر
وتتنقل على كل �أنواع الطرق يف ظروف القيادة
املختلفة» ،و�أ�ضافت« :ميكن حتقيق هذا بتطوير
خوارزميتنا ،ونرغب يف معرفة ما يتطلع �إليه
الب�شر يف جتارب القيادة الذاتية».
وت�شمل التجربة اختبار القيادة الذاتية على
امل�سار الذي يبلغ طوله  320كيلومرتًا يف دي�سمرب/
كانون الأول من عام  ،2019وقد تمُ كن تقنيات
القيادة الذاتية التي يجري تطويرها حال ًيا
�سيارة هيومان درايف من اكت�ساب ال�سلوكيات
الب�شرية يف ال��ق��ي��ادة ،بحلول وق��ت الإط�لاق
املحدد ،دون ال�سلوكيات الطائ�شة التي ترفع خطر

احل������������وادث
وت�ؤدي �إليها.
ان����ت���������ش����ار
وي��واك��ب امل�شروع تزايد
ال�سيارات ذاتية القيادة يف املجتمع� ،إذ باتت
تُخترب على الطرق وت�سافر �ضمن �أ�ساطيل
وتو�سعت لت�شمل �سيارات ال�صالون وامليني فان،
وق��د تقطع التقنيات التي يختربها م�شروع
ً
أ�شواطا طويل ًة يف ت�سهيل دخول
هيومان درايف �
املجتمع �إىل ع�صر النقل اجلديد هذا ،وخا�ص ًة
مع تزايد ا�ستخدام �أع���داد كبرية لل�سيارات
ذاتية القيادة.
وق���ال «م���ارك وي�����س��ت��وود» م�����س��ؤول التقنية
الرئي�س يف «تران�سبورت �سي�ستمز كاتابولت»:
«�سيُح�سن هذا امل�شروع الريادي خربة ال�سائقني
الذين ي�ستخدمون ال�سيارات ذاتية القيادة»،
و�أ�ضاف« :لكن ما زال �أمامنا كثري من العمل
لدمج تعلم الآل��ة مع ال��ذك��اء اال�صطناعي يف
القيادة».

بوا�سطة حتليل عني «فر�س النبي» ونظرته ثالثية الأبعاد

اكتشاف مميز يساعد في تعزيز
رؤية الروبوتات

تعترب دقة احلكم على امل�سافة ،من �أكرب التحديات التي تواجه الروبوتات
ً
اً
ويدعي علماء بريطانيون �أنهم ّ
احلديثةّ ،
مذهل
اكت�شافا وتقدمً ا
حققوا
من خالل حتليل عني «فر�س النبي» ذات النظرة ثالثية الأب�ع��اد ،وحاليًا،
متيل �أنظمة «ال��ر�ؤي��ة» للروبوت ،وخا�صة تلك التي ت�ستخدمها الطائرات
بدون طيار� ،إىل تقليد الر�ؤية املج�سمة الب�شرية «الإ�سرتيو» ،فكل عني ترى
ر�ؤية خمتلفة هام�شيًا ،والدماغ يدمج الر�ؤيتني خللق �صورة واحدة ،يف حني
ت�ستخدم ال�صور املتفاوتة حل�ساب مدى بُعد الأ�شياء.
ويعمل هذا النظام ب�شكل جيّد لدى الب�شر� ،إال �أن الأنظمة اال�صطناعية
التي تقوم على �أ�سا�س نف�س املفهوم تتطلب قوة حا�سوبية كبرية ،مما يبطئ
ويرهق الروبوتات ،ولذلك بحث متخ�ص�صون يف جامعة نيوكا�سل عن �أمثلة
�أخ��رى ل�ل��ر�ؤي��ة املج�سمة يف اململكة احليوانية ورك ��زوا على «ف��ر���س النبي»
باعتبارها احل�شرة الوحيدة املعروفة بامتالك الر�ؤية املج�سمة.
ولتحقيق ن�ظ��ام ر�ؤي ��ة احل���ش��رة ،ق��ام ال�ف��ري��ق بت�صميم ن �ظ��ارات حمراء
ثالثية الأب�ع��اد م�صممة خ�صي�صً ا وقاموا بل�صقها م�ؤق ًتا ب�شمع الع�سل،
و�أظ �ه��روا للح�شرات � �ص��ورًا متحرّكة لفري�سة ،ف�ضالً ع��ن �أمن ��اط معقدة
منقطة والتي ُت�ستخدم �أي�ضً ا للتحقيق يف ر�ؤية الإن�سان ثالثية الأبعاد.
ووج��دت ال�ت�ج��ارب �أن��ه ن�ظ�رًا لأن «ف��ر���س النبي» يهاجم فقط الفري�سة
املتحرّكة ،ف�إن عملياتها الع�صبية ال تهتم مبقارنة تفا�صيل ال�صور الثابتة
يف كل عني ،وبدالً من ذلك ،يحكمون على امل�سافة عن طريق البحث بب�ساطة
عن الأماكن التي تتغري فيها ال�صورة ،وهم يفعلون ذلك �أف�ضل من الب�شر.
الدرا�سة ن�شرت يف جملة « »Current Biologyوخل�صت �إىل �أن نظام
ر�ؤي��ة «فر�س النبي» «قوي ج� ً�دا» و�أب�سط من الذي ي�ستخدمه الب�شر ،وهذا
يعني �إمكانية توفر قالب �أف�ضل بكثري اللروبوتات.
وق��ال الدكتور غيث ال�ط��راون��ة ،ال��ذي عمل يف البحثّ � ،إن «العديد من
الروبوتات ،ت�ستخدم الر�ؤية املج�سمة «الإ�سترييو» مل�ساعدتها على التنقل،
ولكن هذا عادة ما يعتمد على «�إ�سترييو» الإن�سان املعقدة ،وحيث � ّإن �أدمغة
احل�شرات �صغرية ج� ً�دا ،ف��إن �شكل ر�ؤيتها ال ميكن �أن يتطلب الكثري من
املعاجلة احلا�سوبية� ،أي ميكن العثور على تطبيقات مفيدة يف الروبوتات
ذات الطاقة املنخف�ضة».

�أجراها باحثون بجامعة رومانية

دراسة توضح إمكانية أكل الثلج
من عدمه

ن�شرت جامعة رومانية نتائج درا�سة حول �سالمة �أكل الثلج ،والتي
تعد التجربة الأوىل من نوعها يف رومانيا ،وقال �ستيفان ماثي وهو
�أ�ستاذ يف جامعة �سابييتا الرومانية� ،إن التجربة التي �أجريت تظهر
�أنه من املمكن �أكل الثلج الذي م�ضى عليه ن�صف يوم ،ومن الأكرث
�سالمة �أن ت�أكله يف الأ�شهر الباردة� ،أما بعد مرور يومني فال يكون
م�أمونا �أكله.
و�أثناء �إجراء التجربة جمع الباحثون الثلج من حديقة «مومن دوار»
يف «مريوكريا كيوك» بو�سط رومانيا يف يناير /كانون ثان وفرباير/
�شباط وو�ضعوه يف حاويات معقمة ،وحاولوا تنمية بكترييا وعفن
فيها ،و�أجريت التجربة يف درج��ات ح��رارة ت�تراوح بني  -1.1درجة
مئوية �إىل  -17.4درجة مئوية يف املدينة ،وهي واحدة من �أكرث مدن
رومانيا ب��رودة ،وبعد يوم كانت هناك خم�سة عقد بكتريية يف كل
مليمرت يف يناير /كانون ثان� ،أما يف فرباير� /شباط فقد بلغ الرقم
�أربعة �أ�ضعاف.
وقال ماثي« :الثلج الطازج به بكترييا قليلة للغاية ،وبعد يومني كان
هناك الع�شرات من البكترييا نتيجة تلوث الهواء» ،ولفت ماثي �إىل
�أنه خطرت له الفكرة للمرة الأوىل عندما ر�أى �أطفاله ي�أكلون الثلج،
و�أ�ضاف« :ال �أو�صي �أي �شخ�ص ب�أن ي�أكل الثلج ،ولكني فقط �أقول �إنك
لن متر�ض �إذا ما �أكلت قلي ً
ال منه».
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تسريب شيفرات

«آي أو إس»
وأبل تعترف باالختراق

اعرتفت �شركة «�أب��ل» الأمريكية
�أن ب�ع����ض ال �� �ش �ي �ف��رات ال�برجم�ي��ة
«ال �� �س��ور���س ك ��ود» اخل��ا� �ص��ة بنظام
ال �ت �� �ش �غ �ي��ل «�آي �أو �إ�� � � ��س» ج ��رى
ت�سريبها على الإن�ترن��ت ،وف��ق ما
ذكرته تقارير �إعالمية.
وق��ال��ت ال�ت�ق��اري��ر �إن «ال���س��ور���س
كود» امل�ستخدم يف نظام الت�شغيل
« »iOS 9مت ت�سريبه ون�شره على
موقع «غيت هاب».
وغ��ال �ب� ً�ا م��ا حت�ت�ف��ظ ال���ش��رك��ات
امل �� �ص �ن �ع��ة ل �ل �ه��وات��ف ب���ش�ي�ف��رات�ه��ا
ال�برجم �ي��ة لنف�سها وال ت�سربها
لأي ك��ان ،وق��د �أم ��رت «�أب ��ل» موقع

«غيت هاب» بحذف وم�سح الأكواد
ال�ب�رجم �ي��ة ،م �� �ش�يرة �إىل �أن ه��ذا
«الت�سريب لن ي�ضر ب�أمن و�سالمة
هواتفها».
وق��ال��ت ال���ش��رك��ة �إن «ال���س��ور���س
ك ��ود ال ��ذي مت ت���س��ري�ب��ه ق ��دمي� ،إذ
ت�ستخدم معظم �أجهزتنا حاليًا
ن�ظ��ام �آي �أو �إ���س  .»10و�أ��ض��اف��ت:
«وف�ق� ً�ا لبياناتنا ،ف ��إن  93يف املئة
من م�ستخدمي �أب��ل ي�ستخدمون
ال �ن �ظ��ام ال�ت���ش�غ�ي�ل��ي اجل ��دي ��د ،ما
يعني �أن ه��ذا الت�سريب لن ي�ضر
يف �شيء».
امل�صدرalarabiya :

كيفية التحقق من حالة
بطارية «آيفون» في
التحديث التجريبي
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 11خطوة لنقل جهات االتصال
إلى هاتفك الجديد

عند ح�صولك على هاتف «�أندرويد» جديد �أول ما يخطر
يف ذهنك هو نقل جهات االت�صال من الهاتف القدمي ،حيث
ميكنك الآن نقل جميع جهات االت�صال اخلا�صة بك دفع ًة
واحدة ،وذلك من خالل عدة خطوات ب�سيطة:
 افتح تطبيق «جهات االت�صال» على هاتفك. انقر على رمز القائمة املكون من ثالثة �أ�سطر يف اجلانبالعلوي الأمين.
 ا�ضغط على الإعدادات. انقر على ت�صدير �ضمن �إدارة جهات االت�صال. حدد جميع جهات االت�صال لديك. انقر على ت�صدير �إىل ملف .VCF قم بتغيري ا�سم امللف كما تريد ،ثم قم بحفظه. افتح جملد التنزيالت على هاتفك.اً
مطول على ملف  VCFالذي قمت بت�صديره.
 ا�ضغط انقر على رمز امل�شاركة. اخ�ت�ر الآن ح�ف��ظ امل �ل��ف يف ق��وق��ل دراي� ��ف �أو يف ال�بري��دالإلكرتوين اخلا�ص بك.
بعد حتميل امللف �إىل قوقل دراي��ف �أو �إر�ساله بالربيد
الإلكرتوين ،قم بفتح امللف من الهاتف اجلديد و�سيتم حفظ
جهات االت�صال على هاتفك الـ«�أندرويد» ب�شكل مبا�شر.
امل�صدرskynewsarabia :

«فقري» و«غني» و«متو�سط»

فيسبوك

 4نصائح من
قوقل للحفاظ على
خصوصيتك

يصنف مستخدميه

�أ���ص��درت �شركة �آب��ل حتدي ًثا م��ن خ�لال برناجمها
«بيتا» يحمل الرقم  iOS 11.3يتيح مل�ستخدمي هواتف
�آيفون ميزة الت�أكد من حالة البطارية ،ومن املتوقع �أن
يتم الإفراج عن هذه امليزة كتحديث جديد ي�صل جلميع
هواتف �آيفون خالل الفرتة القادمة.
مع التحديث اجلديد لنظام � iOS 11.3ستجد ق�سماً
تف�صل لك
جديداً على �صفحة �إعدادات البطارية التي ّ
�صحة البطارية ،حيث ميكنك عر�ض ال�صفحة من خالل
الذهاب �إىل الإعدادات ثم التوجه �إىل البطارية ،بعدها
يجب عليك اختيار حالة البطارية «بيتا» ،وهناك �سوف
ت�شاهد �صحة البطارية احلقيقة لهاتفك الآيفون.
بالإ�ضافة لذلك �ست�شاهد العوامل امل�ؤثرة على حالة
البطارية ،و�إذا كان يحدث �أي تقطيع يف �أداء الهاتف
ميكنك تعطيل امليزة اجلديدة بكل ب�ساطة ،ومع ذلك �إذا
قام الآيفون اخلا�ص بك بالإغالق ب�شكل ع�شوائي ف�إن
امليزة اجلديدة تعمل ب�شكل تلقائي على متكني نف�سها
ملنع �أي �إغالق يف امل�ستقبل.
اجلدير بالذكر �أنه �إذا كان نظام  iOS 11.3اخلا�ص
بك غري قادر على حتديد امل�ستوى ال�صحي للبطارية،
�سيتم توجيهك ب�شكل تلقائي �إىل متجر �آبل �أو مراكز
اخلدمة التابعة لل�شركة الختبار البطارية �أو ا�ستبدالها.
امل�صدرaitnews :

ت��ق��دم��ت ���ش��رك��ة في�سبوك بطلب ب����راءة اخ�ت�راع
لتقنية تك�شف ،ب�شكل تلقائي ،عن الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي للم�ستخدمني ،وذك��رت �صحيفة «ديلي
م��ي��ل» ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أن التقنية اجل��دي��دة ت�صنف
امل�ستخدمني �ضمن واح��دة من ثالث فئات «الطبقة
العاملة» �أو «الو�سطى» �أو «العليا».
وبح�سب ال�صحيفة ،ميكن للتقنية اجلديدة� ،إذا ما
مت تطبيقها حتديد م�ستواك االجتماعي �إذا ما كنت
غنياً �أم فقرياً ،و�أ�ضافت �أن تاريخ براءة االخرتاع يعود
�إىل  27يوليو/متوز  ،2016لكن مت الإعالن عنها من
قبل ال�شركة خالل فرباير�/شباط .2018
وي��ج��م��ع ه���ذا ال��ن��ظ��ام ك��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات املتعلقة
بالأ�شخا�ص يف التعليم وملكية امل��ن��ازل ،لتحديد
و�ضعهم املادي واالجتماعي ،وي�ستقي «في�سبوك» تلك
املعلومات عرب توجيه عدد من الأ�سئلة للم�ستخدم،
يف البداية ال�س�ؤال عن العمر ،و�سيطلب من هم بني
� 20إىل � 30سنة الإف�صاح عن عدد الأجهزة املت�صلة
بالإنرتنت التى ميلكونها ،يف حني ي�س�أل من عمره من
� 30إىل � 40سنة �إذا كان ميتلك منزالً �أم ال.
ومن املعلومات التي يتم البحث عنها �أي�ضاً ال�سفريات
التي قام بها امل�ستخدم ،و�أنواع الأجهزة التي ميتلكها،
وعدد الأجهزة الذكية وم�ستويات التعليم.
وم��ن خ�لال ه��ذه البيانات حت��دد اخلوارزمية
اخل��ا���ص��ة ب��امل��وق��ع م��ا هو
م�ستوى امل�ستخدم بدقة
كبرية.
وي��ت��م��ك��ن ه���ذا
النظام من حتديد
الفئة االجتماعية
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم�ين
ع���ن ط���ري���ق امل���دار����س
واجلامعات امل�سجلة عرب
ح�ساباتهم ،والأحياء التي
ي�سكنون بها� ،إ�ضافة �إىل
متكنه من التنب�ؤ بعدد الأج��ه��زة التي ميتلكها
امل�ستخدم.

و�أقر «في�سبوك» ب�أن امل�ستخدمني ال يريدون عادة
م�شاركة دخلهم على الإنرتنت ،لذلك ف�إن املوقع يجمع
م�ؤ�شرات حول الدخل مثل ال�سفر ،وا�ستخدام الإنرتنت
وملكية الأجهزة املتنوعة ،ويعمل نظام «في�سبوك» على
تطوير كفاءته با�ستمرار ،لتح�سني قدرته على جمع
املعلومات حول امل�ستهلكني.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنه من غري الوا�ضح ما �إذا
كانت براءة االخرتاع �ستطبق فعلياً على �أر�ض الواقع
�أم ال.
ونقل املوقع الإل��ك�تروين لل�صحيفة عن موقع «ذا
هيل» الأمريكي� ،أن «�شركة في�سبوك �ستعمل على
ذلك التحليل لتتبع الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي
للم�ستهلكني ،من �أجل عر�ض �أف�ضل الإعالنات لهم».
و�أ�ضاف �أنه من املمكن �أال تفعل ال�شركة �أي �شيء
بهذا االخرتاع� ،إذ غالباً ما ت�سعى ال�شركة للح�صول
على ب��راءة االخرتاعات التكنولوجية احلديثة ،حتى
و�إن مل تنفذها ،لكن رمب��ا ت�صبح
تلك ال�براءة مهمة يف خططها
امل�ستقبلية.
ويف يونيو/حزيران 2017
�أعلن «في�سبوك» عن براءة
اخ��ت�راع ي��ن��وي ا�ستخدامها
لتحليل العواطف التي ي�شعر
ب��ه��ا امل�����س��ت��خ��دم وت��ظ��ه��ر
ع��ل��ى وج���ه���ه ،وذل���ك
م��ن خ�لال كامريا
ه��ات��ف��ه ال��ذك��ي �أو
ك��ام�يرا احلا�سب
امل��ح��م��ول ،وتهدف
ه���ذه التكنولوجيا
�إىل م��راق��ب��ة ردود فعل
امل�ستخدمني ،وذل���ك حني
ي��ت��ف��اع��ل��ون م���ع امل��ن�����ش��ورات
والر�سائل والإع�لان��ات التي
يرونها يف ح�ساباتهم.
امل�صدرaitnews :

ت���ق���وم ق���وق���ل ب��ت��ق��دمي ب��ع�����ض الأدوات وامل���زاي���ا
للم�ستخدمني ت�ساعدهم يف احلفاظ على معلوماتهم
اخلا�صة ب�شكل �آمن ،و�سوا ًء كنت ت�ستخدم جي ميل �أو
يوتيوب �أو تقوم بالت�صفح فقط على الإنرتنت ،ف�إليك
هذه الن�صائح املهمة:
* �إجراء فح�ص الأمان :كل ما يلزم لت�أمني ح�سابك
يف قوقل ،هو دقيقتان فقط ،فما عليك �إال زيارة g.co/
 ،securitycheckupحيث �ستح�صل على ن�صائح
مهمة يجب عليك اتباعها لت�ساعدك يف احلفاظ على
خ�صو�صيتك.
* التحذيرات التلقائية :اكت�شاف االحتيال والت�صيد
�أو املواقع اخلطرة ميكن �أن يكون حتد ًيا ،حيث تعمل
�أنظمة قوقل على اكت�شاف املواقع التي حتتوي على
برامج �ضارة وتقوم بتحذيرك ب�شكل مبا�شر.
* امل�صادقة الثنائية :يجب عليك حماية ح�سابك من
خالل امل�صادقة الثنائية ،حيث ميكنك ت�أمني بريدك
الإلكرتوين من خالل تن�شيط التحقق بخطوتني ،مع
هذه امليزة ،عليك �أن حت�صل على كلمة امل��رور ورمز
التحقق الذي مت �إر�ساله �إىل الهاتف املحمول اخلا�ص
بك لتكون قادراً على الو�صول �إىل �صندوق الربيد الوارد
يف بريدك الإلكرتوين.
* حتميل التطبيقات� :إذا كنت من م�ستخدمي نظام
�أن��دروي��د ،يجب عليك حتميل التطبيقات فقط عن
طريق متجر قوقل بالي ،حيث قامت قوقل ب�إزالة �أكرث
من  700,000تطبيق يف عام  2017وحده ،النتهاك
هذه التطبيقات �سيا�سات ال�شركة.
كما ميكن للم�ستخدمني زيارة هذا املوقع android.
 com/findللح�صول على املزيد من �أدوات التحكم،
وحتديد موقع الهواتف الذكية بدقة.
امل�صدرalarabiya :
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غرائب حول العالم

من وحي الصورة

جريدة تتحول أوراقها إلى نباتات
بعد قراءتها

أر�ض �إِ اَّل َعلَى ا ِ
هلل
« َو َما مِ ْن دا َّب ٍة يف ال ِ
رِ ْز ُق َها َويَ ْعل َ ُم ُم ْ�ستَ َق َّرهَ ا َو ُم ْ�ستَ ْود ََعها ُك ٌّل
تاب ُمبني».
فيِ كِ ٍ
�صدق اهلل العظيم
عبدالرحمن العبيد
كلية العلوم

إرشادات أكاديمية

إرشادات في السعي نحو التميز
يعد متيز الطالب على مقعد الدرا�سة من
العوامل الأ�سا�سية لتميزه يف مهنته م�ستقب ً
ال،
والتميز لي�س بالأمر ال�صعب� ،إذ �إنه مبني على
�أ�س�س وا�ضحة تتمحور ب�شكل �أ�سا�س حول البحث
عن املعرفة واقتنائها ،وح�سن تنظيم الطالب ملهامه،
وا�ستثماره املنا�سب لوقته ،وتطويره للمهارات التي
يكت�سبها ،وح�سن تعاونه وجودة �أدائه �ضمن فرق
العمل اجلامعية.
وفيما يلي �أهم العوامل التي ت�ؤدي �إىل التميز:
• كلمة ال�سر «اقر�أ» حت�صيل املعرفة:
�ستبقى الكلمة الأوىل يف القر�آن الكرمي «اقر�أ»
الأ�سا�س لك�سب املعرفة ،وال�سر الفعلي يف تطور
الأمم وتفوقها ،فالطالب املهتم بك�سب املعرفة
ميتثل ملدلوالت هذه الكلمة مدركاً �أن املعلومة ال
تبحث عن �أحد ،و�إمنا املهتم بها هو الذي يبحث
عنها؛ م�ستخدماً كل الإمكانيات والو�سائل املتاحة:
املحا�ضرات ،الإن�ترن��ت ،امل��راج��ع ،وغ�يره��ا من
الو�سائل ،فتجده م�ستمتعاً باحل�صول عليها ،جمداً
يف حماولة اقتنائها وا�ض ًعا ن�صب عينيه فائدة ذلك
يف الدنيا مبا يناله من منزلة ومكانة اجتماعية،
ويف الآخرة مبا يناله من �أجر م�صداقاً لقوله �صلى
اهلل عليه و�سلم« :من �سلك طريقاً يلتم�س به علماً
�سهل اهلل له به طريقاً �إىل اجلنة».
• املحا�ضرات:
احر�ص على ح�ضور املحا�ضرات وعدم التغيب
عنها ،ال تدع حما�ضرة ت ُفتك بدءاً من املحا�ضرة
الأوىل فهي بوابة املقرر ،فيها تلتقي بزمالئك،
وتتعرف على �أ�ستاذ املقرر الذي ي�ستعر�ض ويحدد

جملة من الأمور املهمة :خطة املقرر ،واملخرجات
املتوقعة منه ،املراجع املنا�سبة ،ومواعيد االختبارات
الف�صلية ،توزيع الدرجات ،مواعيد املعمل ،وغريها
من الأمور املهمة الأخرى� .إن الطالب الباحث عن
التميز يتابع املحا�ضرات بفكر متقد ،وال ي�سمح
لنف�سه ب�أي ت�صرف غري منا�سب خاللها كاالن�شغال
ب�أمور ثانوية� ،أو ال�شرود� ،أو هدر وقت الزمالء
بالأحاديث اجلانبية ،وغ�ير ذل��ك من م�ضيعات
الوقت وم�شتتات الذهن ،بل على العك�س من ذلك
ت��رى الطالب احلري�ص على التميز ي��دون كافة
الأفكار الأ�سا�سية حول كل مو�ضوع من موا�ضيع
املحا�ضرة ،ويدرك �أن للمحا�ضرات دوراً �أ�سا�سياً
يف التح�ضري اجليد لالختبارات .ويف املح�صلة ف�إن
الطالب الباحث عن التميز يك�سب املعرفة ويح�صل
على املعدل العايل ،وهما �أ�سا�س التميز يف العمل
بعد التخرج ،فاملتميز على كر�سي الدرا�سة يكون
عادة متميزاً يف مهنته.
• التنظيم وااللتزام:
يعد ح�سن التنظيم ل�ل�أم��ور التي نقوم بها
وال��ت��ح��دي��د املنا�سب ل�ل�أول��وي��ات م��ن القواعد
الب�سيطة للتميز ،فاحلياة مراحل ولكل مرحلة عمل
�أ�سا�س يرافقها ،فالأولوية يف املرحلة اجلامعية هي
للتخ�ص�ص والتميز فيه ،ف�سخر كل ما هو خم�ص�ص
ل��ك لهذه الغاية م��ن خ�لال التنظيم لأعمالك
وال�سعي حل�سن �إجن��ازه��ا ،وم��ن خ�لال االلتزام
باملواعيد املحددة :ت�سجيل املقررات ،املحا�ضرات،
املعامل ،االختبارات ،الواجبات ،امل�شاريع ،البحوث،
وغري ذلك من املواعيد املهمة ،ومن خالل االلتزام

بتوجيهات �أ�ساتذتك الذين يعكفون على نقل
معارفهم وخرباتهم لطلبتهم وي�سعدون بتميزهم
حيث يُعد ذلك متيزًا لهم � ً
أي�ضا.
• ا�ستثمار الوقت:
كل منا يعلم �أن الوقت هبة كبرية من اهلل ،و�أنه
مورد نا�ضب ،فما يذهب منه ال يعود ،فالطالب
املتميز هو الذي يدرك �أن هدر الوقت من �أهم
�أ�سباب الف�شل ،و�أن ح�سن ا�ستثماره يف �إجناز املهام
الدرا�سية والتي تتمحور ب�شكل �أ�سا�س حول البحث
عن املعلومة واقتنائها من �أهم �أ�سباب التميز.
• التعاون:
قوة امل��رء لي�ست فقط يف �شخ�صه� ،إمن��ا مبن
حوله �أي�ضاً ،فتحليك مع زمالئك ومع �أ�ستاذك
بروح فريق العمل املتواد �سيمكنك من االن�ضمام
�إىل الأ�سرة املتعاونة على الرب واكت�ساب املعرفة،
وامل�ساهمة الفعلية يف خلق البيئة التعليمية التي
ت�ؤهلك للتميز ،ومتكن جامعتك من الريادة.
• الإر�شاد الأكادميي:
يُفرت�ض �أن يقدم لك مر�شدُك الأكادميي كل
ما ميكنه من دعم ،فال ترتدد يف ا�ست�شارته فيما
يعرت�ض طريقك من عقبات ال تتمكن من تذليلها،
مع ال�سعي ال��د�ؤوب لأن تطور ذاتك وتعتمد بعد
اهلل على نف�سك كي متتلك املنهج الذي ميكنك
من تذليل العقبات ب�شكل ذاتي؛ كون ذلك �إحدى
الو�سائل المتالكك للمهارة ،وك�سبك للمزيد من
الثقة بالنف�س.
عمادة تطوير املهارات

رؤية اجتماعية

التأمين الصحي والمجتمع «»5/4
ح�صل جدل وردود �أفعال متباينة يف املجتمع
ال�سعودي ح��ول تطبيق نظام الت�أمني ال�صحي
يف املجتمع ،ولعل �أهم الأ�سباب تعود �إىل بع�ض
املحاذير والتخوف من هذا النظام ،نذكر منها
على �سبيل املثال :من الناحية العملية التطبيقية
ال توجد يف اململكة حالياً �سوى ع��دد حمدود
من �شركات الت�أمني ،مقارنة بحجم امل�س�ؤولية،
ويخ�شى من عدم امل�ساواة بني مناطق اململكة،
حيث يح�صل مري�ض يف منطقة معينة على
خدمات متطورة تتمثل يف م�ست�شفيات حديثة
ك��ب�يرة بينما يح�صل مري�ض �آخ���ر يف منطقة
�أخرى على خدمات �صحية يف م�ستو�صفات �أو
م�ست�شفيات �صغرية رغم �أن قيمة الت�أمني التي
يدفعها كل منهما واح���دة ،وق��د ي ��ؤدي الت�أمني
ال�صحي �إىل ارتفاع �أ�سعار اخلدمات ال�صحية
وم��غ��االة القطاع اخل��ا���ص يف �أ���س��ع��ار خدماته
نظراً لزيادة الطلب على خدماته .كما قد ي�ؤدي
التطبيق الطوعي للت�أمني ال�صحي �إىل عدم
�شمولية التطبيق على جميع �شرائح وفئات
املجتمع ال�سعودي من موظفي الدولة وموظفي
قطاع خا�ص ،متقاعدين ،ومن ميلكون متجراً
خا�صاً ،والطالب ،والعاطلني عن العمل وهكذا.
ومن الناحية ال�شرعية الدينية ،فقد �أ�صدر
جمل�س الفقه الإ�سالمي الدويل يف دورته ال�ساد�سة
ع�شرة قراراً ب�ش�أن حكم الت�أمني ال�صحي جاء فيه

«�أن الت�أمني ال�صحي �إذا كان مبا�شراً
مع امل�ؤ�س�سة العالجية ف�إنه جائز
�شرعاً� ،أو �أن يكون الت�أمني ال�صحي
عن طريق �شركة ت�أمني �إ�سالمي
ت����زاول ن�شاطها وف���ق ال�ضوابط
ال�شرعية ،و�إذا كان الت�أمني ال�صحي
عن طريق �شركة ت�أمني جتاري فهو
غري جائز».
ال�شيخ «ع  .م» يرى �أن «الت�أمني
لي�س تربعاً و�إمنا يح�صل فيه ب�صفة
عامة تعاون غري مق�صود ،وال يختلف يف ذلك
الت�أمني التعاوين والتجاري ،ف�شركات الت�أمني
قائمة على الإلزام وااللتزام باحلقوق والواجبات،
و�أن القول �إن الت�أمني التجاري ي�شتمل على الربا
والقمار والغرر واجلهالة والت�أمني التعاوين ال
ي�شتمل على ذلك فهو قول غري دقيق ،بل ميكن
القول �إن الت�أمني التعاوين ي�سلك هذا امل�سلك
ح��ذو القذة بالقذة ،و�إذا ا�شتمل الت�أمني على
�صفة واحدة من تلك ال�صفات ال نعلم خالفاً يف
بطالنه».
�أما ال�شيخ «ع  .ع» فريى «�أن عقد الت�أمني الذي
حدث يف هذا الزمن م�س�ألة ع�صرية حادثة ونازلة
جديدة ،و�أ�صبحت احلاجة �إليه ملحة ،وقد بحث
عدد من ال ُعلماء هذه امل�س�ألة بحثاً دقيقاً و�أفتوا
بجواز هذا العقد لأدلة �أو�ضحوها يف كتبهم ،ومن

ه ��ؤالء العلماء ال�شيخ عبداهلل
بن حممود رئي�س حماكم قطر
وال�ش�ؤون الدينية �سابقاً رحمه
اهلل ،وم��ن��ه��م ف�ضيلة ال�شيخ
م�صطفى الزرقا رحمه اهلل ،وقد
�أفتيت باجلواز منذ زمن طويل».
اجلدير بالذكر هناك درا�سة
حتليلية �سابقة �أجريناها بعنوان
«الت�أمني ال�صحي يف املجتمع
ال�����س��ع��ودي  -درا���س��ة حتليلية
مل�ضمون ردود الأفعال» ،حيث مت جمع البيانات
خالل الفرتة ما بني  ،2017/5/16-9ومتثل
جمتمع البحث يف �أح��د املنتديات الإلكرتونية
اخلا�صة بالأ�سهم يف ال�سوق ال�سعودية ،ونظراً
ل�صغر حجم عينة الدرا�سة فقد ا�ستخدم الباحث
احل�صر ال�شامل جلميع امل�شاركني يف املتندى
املختار ،حيث �شملت ردود الأفعال جتاه �شيخني
لهما نف�س الر�أي بجواز تطبيق الت�أمني ال�صحي
يف املجتمع ال�سعودي ،وق��د مت التحفظ على
�أ�سماء ال�شيخني واال�ستعا�ضة باحلرف الأول
والأخري لهما ،كمبد�أ �أخالقي يف البحث العلمي،
وللحديث بقية �إن �شاء اهلل تعاىل ،و�إىل اللقاء.
د .علي بن �أحمد ال�سامل
املدينة الطبية اجلامعية
alisalem@ksu.edu.sa

ما تراه يف ال�صور هي جريدة  Mainichiاليابانية ،بعد �أن تنتهي
من قراءتها قم بتمزيقها وازرعها ،حيث �إن �أوراقها حتتوي على بذور
نباتات ويعمل حربها ك�سماد لهذه النباتات ،يقول مالِك اجلريدة :نحن
نرد اجلميل للطبيعة ،لأننا يو ًما ما �أخذنا هذه الأوراق منها.
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استضافتها جامعة بيشة خالل الفترة  24 - 21جمادى األولى
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مشاركة مميزة لمنتخبي ألعاب القوى والضاحية في
بطولة الجامعات

كتب :خالد اليو�سف
�ضمن بطوالت االحت��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية نظمت جامعة
بي�شة خالل الفرتة من  24-21جمادى الأوىل بطولة جامعات اململكة يف
بطولتي �ألعاب القوى واخ�تراق ال�ضاحية ،و�شارك يف البطولة  22جامعة
من خمتلف مناطق اململكة.
بطولة �ألعاب القوى
احتوت بطولة �ألعاب القوى على  11م�سابقة على م�ستوى امل�ضمار وهي:
 100مرت –  200مرت –  400مرت –  800مرت –  1500مرت جري – 4
× 100مرت تتابع –  400 × 4مرت تتابع –  110مرت حواجز –  400مرت
حواجز  3000 -مرت –  5000مرت.
بينما �شملت  9م�سابقات على م�ستوى امليدان وهي :القفز بالزانة – دفع
اجللة – رمي الرمح – رمي القر�ص – �إطاحة املطرقة – الع�شاري – الوثب
العايل – الوثب الطويل – الوثب الثالثي.
الو�صول واال�ستعداد
و�صلت بعثة جامعة امللك �سعود �إىل بي�شة �صباح يوم الثالثاء  20جمادى
الأوىل 1439هـ على اعتبار �أن هناك اجتماعاً فنياً ي�سبق البطولة ،حيث
عقد االجتماع يف ال�ساعة التا�سعة والن�صف م�ساء نف�س اليوم ،ومت خالل
االجتماع مناق�شة ع��دة حم��اور بني اللجنة املنظمة من جهة والإداري�ي�ن
واملن�سقني يف اجلامعات امل�شاركة من جهة �أخرى ،وقد تقرر �أن يكون انطالق
�سباق اخرتاق ال�ضاحية يف متام ال�ساعة الثالثة والن�صف ع�صراً ومل�سافة
تزيد عن ثمانية كيلومرتات ون�صف.
يف اجلانب الآخ��ر ك��ان لأل��ع��اب القوى الن�صيب الأك�بر من النقا�ش
الأمر الذي �أطال مدة االجتماع لأكرث من �ساعة ون�صف ،حيث تقرر �أن

د .البقمي يشكر جامعة بيشة لنجاح البطولة

عرب الدكتور عبداهلل البقمي رئي�س االحت��اد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية عن �شكره ملعايل نائب وزي��ر التعليم الدكتور عبدالرحمن
العا�صمي حلر�صه على تفعيل م�سابقات ومناف�سات االحتاد الريا�ضي
للجامعات ال�سعودية يف جميع حمافظات اململكة ،وللجامعات ال�سعودية
امل�شاركة يف بطولة �ألعاب القوى واخرتاق ال�ضاحية التي ا�ست�ضافتها
بنجاح جامعة بي�شة يف الفرتة  24 - 21جمادى الأوىل 1439هـ ،وكذلك
للطالب امل�شاركني يف هذه البطولة الذين قدموا لوحة تناف�سية ريا�ضية
مثالية من حيث اال�ستعدادات املبكرة والأداء املتميز وهذا ما ي�سعى
االحتاد الريا�ضي لتحقيقه.
و�شكر �سعادته معايل مدير جامعة بي�شه الدكتور �أحمد نقادي
والوكالء وعميد �ش�ؤون الطالب للجهود التي �سخروها لتنظيم البطولة
تكون بداية امل�سابقات لليوم الأول ع�صر يوم اخلمي�س� ،أما اليوم الثاين
فيقت�صر على الفرتة امل�سائية و�سيكون التتويج لكل امل�سابقات ثم ختام
البطولة.
نتائج اخرتاق ال�ضاحية
�أبلى العبو منتخب جامعة امللك �سعود بالء ح�سناً عند امل�شاركة يف
مناف�سة اخ�تراق ال�ضاحية حيث قدم العبونا �أدا ًء مميزاً ط��وال ال�سباق
مقدمني من خالله منوذجاً رائعاً جلميع املتناف�سني من اجلامعات الأخرى،
وحل منتخب جامعة امللك �سعود يف املركز اخلام�س بالرتتيب العام للبطولة

وال�ستقبال �أبنائهم الطالب الريا�ضيني ومدربيهم وم�شرفيهم ،وملحافظ
بي�شة الأ�ستاذ حممد بن �سربه الذي وقف و�شارك يف هذه االحتفالية
الريا�ضية املميزة والناجحة بكل املقايي�س .و�صرح د .البقمي �أنه انطالقاً
من متابعة معايل وزير التعليم رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد الريا�ضي
للجامعات ال�سعودية الدكتور �أحمد العي�سى ،فقد وجه معاليه حفظه
اهلل باختيار �أف�ضل ع�شرة العبني من البطولتني والعمل على ت�شجيعهم
وتنمية مهاراتهم ومتابعة ا�ستمرارهم يف التدريبات اجلدية التي ترتقي
مب�ستوياتهم وعمل لقاءات دورية تناف�سية بينهم �سواء داخلياً �أو خارجياً
ومتابعة �أدائهم واختيار �أحد املدربني الوطنيني املتميزين للوقوف على
هذا املنجز ،وذلك تواف ًقا مع الر�ؤية ال�سامية الكرمية  2030لدعم
الن�شاط الريا�ضي يف املجتمع و�إب��راز املواهب والكفاءات الريا�ضية
املتميزة لتكون من��اذج وطنية تخدم الوطن يف جميع املحافل املحلية
والإقليمية والعاملية.
كما هو مبني يف اجلدول.
الرتتيب العام للبطولة
املركز الأول :جامعة �أم القرى مبجموع  174نقطة.
املركز الثاين :جامعة امللك �سعود مبجموع  134نقطة.
املركز الثالث :جامعة جازان مبجموع  95نقطة.
تتويج اجلامعات
ويف ختام املناف�سات توج رئي�س االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
الدكتور عبداهلل بن راجح البقمي ،و�أمني عام االحتاد الدكتور �صالح ال�سقا،
اجلامعات احلا�صلة على املراكز الثالث الأول يف البطولة.

انطالق بطولة كأس مدير الجامعة

انطلقت بطولة ك�أ�س معايل مدير اجلامعة لكرة القدم ،وذلك مبواجهة
كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين بطل الن�سخة املا�ضية وكلية الآداب،
التي كانت نداً �صع ًبا وفري ًقا عنيدًا ،حيث انتهى اللقاء بفوز كلية الريا�ضة
والن�شاط البدين بهدف وحيد.

فيما انتهى اللقاء الثاين بني كلية الأمري �سلطان للخدمات الطبية
الطارئة وكلية علوم احلا�سب واملعلومات بفوز الأخري بنتيجة  6مقابل .3
اجلدير بالذكر �أن البطولة تقام بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
من جهة �أخ��رى �أو�ضح مدير �إدارة الربامج والأندية الريا�ضية �أن

مباريات يوم الثالثاء املا�ضي قد مت ت�أجيلها ،وذلك ب�سبب �إقامة مباراة
الهالل والعني الإماراتي على �إ�ستاد اجلامعة �ضمن بطولة دوري �أبطال
�آ�سيا ،حيث كانت �أول مباراة ي�ست�ضيفها الإ�ستاد.
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تبد�أ اليوم وت�ستمر لـ � 5أيام..

أكثر من  40فعالية في ملتقى البحث العلمي هذا األسبوع
تركي بن �سعود

د .العي�سى

د .العامري

د .احلميزي

تكرمي املتميزين بحثياً العام املن�صرم

تدشين البوابة اإللكترونية للبحث العلمي

معرض مصاحب طيلة أيام الملتقى

تدشين المشروعات البحثية الوطنية ودعمها بـ 5ماليين
ب��رع��اي��ة وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال��دك �ت��ور �أح �م��د ب��ن حممد
العي�سى وح�ضور الأم�ير تركي بن �سعود بن حممد �آل
�سعود رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
تنظم ع�م��ادة البحث العلمي ملتقى البحث العلمي
حت��ت � �ش �ع��ار« :ب �ح��ث ع�ل�م��ي ر� �ص�ين وف ��ق ر�ؤي � ��ة اململكة
 ،»2030وذلك بدءًا من اليوم الأحد وملدة خم�سة �أيام.
و�أ�شار الدكتور خالد احلميزي عميد البحث العلمي
ورئي�س اللجنة املنظمة للملتقى �أن املحا�ضرة الرئي�سة
يف افتتاح امللتقى بعنوان «توجهات اململكة يف البحث
العلمي وفق ر�ؤي��ة  »2030ويتحدث فيها رئي�س مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمري تركي بن �سعود
بن حممد �آل �سعود ،ونائب رئي�س �شركة �سابك للتطوير
الدكتور فهد ال�شريهي وممثل عن وزارة التعليم ،كما
ً
ممثال
�سي�شارك م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
مبركز الأبحاث.
حتديات و�صعوبات
و�ستعقد املحا�ضرات ومتابعةالدورات وور�ش العمل
يف مو�ضوعات عديدة منها �أ�صالة البحث العلمي،
البحوث الوطنية امل�شرتكة ،حتليل بيانات الأبحاث
وال�سجل العلمي والبحثي للباحثني وتفعيل التعاون بني
التخ�ص�صات البينية داخل اجلامعة وخارجها� ،إ�ضافة
�إىل التحديات التي تواجه الن�شر يف املجالت العلمية
املميزة ،وطرق تفعيل الكرا�سي البحثية وجلب التمويل
لها ،وكذلك �سبل تعزيز فر�ص الن�شر للتخ�ص�صات
الإن�سانية يف املجالت البحثية العاملية.
�إثراء الفعاليات
و�أ�ضاف الدكتور احلميزي �أن ا�ست�ضافة العديد من
مدراء وم�شريف مراكز البحوث املتخ�ص�صة من خارج
اجلامعة �ست�سهم يف �إثراء فعاليات امللتقى.
يتخلل امللتقى قافلة توعوية للكليات اجلامعية تهدف
�إىل زي��ادة الوعي بتعزيز قيمة �أ�صالة البحث العلمي
وطرق الن�شر يف املجالت العلمية الر�صينة.
معر�ض و�صالون
كما يعقد خالل �أيام امللتقى معر�ض م�صاحب للملتقى
بالبهو الرئي�سي و�صالون يومي ي�ست�ضيف �أحد م�س�ؤويل
البحث العلمي باجلامعة يف لقاء مفتوح ومبا�شر �إىل
جانب �أن امللتقى كما �صاحبه العديد من الفعاليات
وامل�سابقات العلمية ملراكز البحوث.
وختم الدكتور احلميزي حديثة بتوجيه ال�شكر ملعايل
وزي��ر التعليم على رعايته لهذا امللتقى و� ً
أي�ضا ملعايل

يد�شن معايل مدير اجلامعة يف افتتاح امللتقى
مبادرة برنامج امل�شروعات البحثية الوطنية امل�شرتكة
ال��ت��ي ت�ستهدف �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س
والباحثني يف خمتلف الكليات والأق�سام
الأكادميية يف اجلامعة� ،إ�ضافة لباحثني
من جهات خارج اجلامعة للقيام
مب�شاريع بحثية ذات �صبغة
ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وت��ق��اط��ع��ي��ة مت��زج
م��ع بع�ضها البع�ض ومرتبطة
بق�ضايا مهمة وذات �أولوية ق�صوى
للمجتمع والوطن.
وم��ن �أه����داف ه��ذه امل��ب��ادرة درا���س��ة ومعاجلة
مدير اجلامعة على دعمه البحث العلمي.
وهناك �أي�ضاً تد�شني مبادرة امل�شروعات البحثية
الوطنية امل�شرتكة ،حيث يت�ضمن برنامج امللتقى ندوة
بعنوان توجهات البحث العلمي يف اململكة وفق ر�ؤية
اململكة.2030

واقرتاح احللول للم�شكالت العلمية
واملجتمعية والبيئية ذات ال�صلة
باملجتمع ال�����س��ع��ودي ومنطقة
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ�لال
البحث العلمي ع��ايل اجل��ودة،
وتعزيز ال�شراكة العلمية داخ��ل
اململكة وبني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
العلمية ال�سعودية ،ويبلغ الدعم املوجه
لهذه املبادرة خم�سة ماليني ريال.
و�سيتم تد�شني ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة
للبحث العلمي والتي من خاللها يتم تقدمي
طلب الدعم �إلكرتونياً لبع�ض برامج البحث العلمي.

برامج البحث العلمي
ب��رن��ام��ج ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث ي��ع��ت�بر وح����دات بحوث
متخ�ص�صة يف جم��االت علمية مهمة تخدم التنمية

يف اململكة ،ويحت�ضن �أكرث من  101كر�سي و�أكرث من
خم�سة مراكز متيز تابعة لها.
 برنامج املجموعات البحثية :ويتكون من جمموعةمن الباحثني ذوي اخت�صا�صات بينية متنوعة ومتكاملة
وذات �إمكانيات وخ�ب�رات بحثية �إىل جانب باحثني
نا�شئني وطلبة درا�سات عليا.
 برنامج دع��م مراكز البحوث بالكليات ال��ذي متتوجيهه لدعم وم�ساندة �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
وطالب الدرا�سات العليا.
 برنامج مراكز التميز البحثي :وذلك لتكثيف جهودالباحثني يف �شتى التخ�ص�صات للقيام ب�إجنازات بحثية
متميزة تقود اجلامعة �إىل التميز.
 برنامج منح �أبحاث �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد«رائد» :ويهدف �إىل توفري بيئة بحثية منا�سبة وجاذبة
لأع�ضاء هيئة التدري�س ا ُ
جلدد يف اجلامعة ،وم�ساعدتهم
على البدء يف براجمهم البحثية.
 ب��رن��ام��ج ال�شراكة العلمية ال��دول��ي��ة :يتيح هذالربنامج لأع�ضاء هيئة التدري�س فر�ص التعاون والعمل
مع الباحثني العامليني يف اجلامعات واملراكز البحثية
املرموقة عاملياً.
 برنامج دعم ت�أليف كتاب ،حيث �إن الربنامج يدعممكانة اجلامعة الرائدة يف املنطقة ويرثي املكتبة العربية
مب�ؤلفات متعددة التخ�ص�صات.
 برنامج دعم �أبحاث طالب البكالوريو�س :ويهدفلتعزيز م�شاركة طالب املرحلة اجلامعية يف امل�شاريع
البحثية وت��ق��وي��ة امل��ه��ارات البحثية للطلبة «باحثي
امل�ستقبل».
 برنامج دع��م الن�شر العلمي للمبتعثني و طالبالزماالت والدرا�سات العليا :لتحفيز مبتعثي اجلامعة
والدار�سني يف برامج الزمالة ال�صحية وطلبة الدرا�سات
العليا للن�شر العلمي يف �أوعية علمية مرموقة.
 برنامج دعم الن�شر يف جمالت النخبة لتحقيق �أهم�أهداف اجلامعة ،وهو الن�شر العلمي املتميز ذو اجلودة
العالية والناجتة عن بحث علمي ذي اهتمام عاملي.
قاعدة الإنتاج العلمي لتوثيق �إنتاجها العلمي متمث ً
ال
يف خمرجات البحوث من �أوراق علمية من�شورة وكتب
ور�سائل علمية وبراءات اخرتاع حتى يت�سنى لها متابعة
الأداء وتقوميه وربطه باخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة.
وهناك � ً
أي�ضا وح��دة م�ساندة وخ��دم��ات الباحثني،
وجلنة �أخالقيات البحث العلمي ،وجائزة جامعة امللك
�سعود للتميز العلمي.
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

«التمويل» شريان البحث المفقود
لدى اجلامعات نبع متدفق من الأفكار البحثية يف خمتلف
التخ�ص�صات ،ولكن هذا النبع �سرعان ما يجف وين�ضب ،وهي
�سنة احلياة.
�أفكار تتجدد يف ظل �أ�ساليب دعم البحث العلمي ال ت�ستطيع
اجلامعات جماراتها �أو التكيف مع متغرياتها ،ولو �س�ألنا عن
طبيعة البحث العلمي املن�شود للتمويل يف الكليات الإن�سانية
ف��ق��ط؛ لغلبت �أب��ح��اث ال�ترق��ي��ة ع��ل��ى �أب��ح��اث خ��دم��ة الإن�����س��ان
واملجتمع.
فما ال�سبب يا ترى؟!
�إنه نتاج تاريخ طويل من ثقافة قطع �شريان التمويل والتغييب
للأبحاث الإن�سانية ،ومل تب َق هذه العدوى هناك و�إمنا انتقلت
لأق�سام �أخرى ،ورمبا �أقرب كلية ت�صاب بالعدوى هي كلية العلوم
ب�سبب ر�سم �صورة ذهنية �سلبية ل�سنوات ب�أنها القريبة من
الكليات الإن�سانية.
�أما ونحن �أم��ام م�ؤمتر علمي عن البحث الر�صني وتدفع به
اجلامعة �إىل الواجهة ،فعلينا التفكري يف خارطة ت�سويق وتوزيع
ومتويل البحث العلمي وال��دف��ع ب�أبحاث م�شرتكة بني العلمي
وا لإن�ساين.
فالناجت م��ن البحث الر�صني ه��و خدمة الإن�����س��ان واملجتمع
قبل حتقيق �أه��داف �شركاء التمويل فقط ،ولعل م�ؤمتر البحث
الر�صني يعيد ر�سم خارطة البحث العلمي يف جامعاتنا ال�سعودية
ويدفع للمزيد من العمل امل�شرتك بني �أق�سامها العلمية.

ا�ستهتار �صاحب �سيارة الثالثاء املا�ضي بالوقوف و�إغالق ال�سلم واملمر يف ظل غياب احل�س بامل�س�ؤولية!!

altayash@ksu.edu.sa

حلول ابتكارية للقطاعين العام والخاص..
تدريب متفوقي األولى المشتركة على
الثالثاء
اإلسعافات األولية
نظمه برنامج املتفوقني

حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل م��دي��ر
اجلامعة الدكتور ب��دران العمر،
يقيم معهد امللك �سلمان لريادة
الأع��م��ال وب�إ�شراف من الدكتور
�إب��راه��ي��م احل��رك��ان ور���ش��ة عمل
ب��ع��ن��وان «دور اجل��ام��ع��ة لإي��ج��اد
حلول ابتكارية للقطاعني العام
واخلا�ص  ..التحديات واحللول»
واملزمع انعقاده بقاعة الدرعية
ول��ل��ن�����س��اء كلية ع��ل��وم احلا�سب

واملعلومات مبنى رق��م  6م��درج
.41
و�ستنطلق الف ّعالية يف متام
ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة م��ن �صباح
الثالثاء القادم ،وتنتهي يف متام
ال�ساعة الثالثة والن�صف م�سا ًء،
علماً ب�أن الور�شة �سيتخللها ثالث
جل�سات لقطاعات خمتلفة و�سيتم
عر�ض �إمكانيات اجلامعة لإيجاد
حلول ابتكارية لها.

طالب اإلرشاد السياحي يزورون أشيقر
�ضمن برنامج التدريب امليداين
ل��ط�لاب امل�����س��ت��وى ال��ث��ام��ن بق�سم
�إدارة م����وارد ال��ت�راث والإر����ش���اد
ال�سياحي قام طالب الق�سم الأحد
املا�ضي ،بزيارة �إىل قرية �أ�شيقر
الرتاثية والتي تعد من الوجهات
ال�سياحية املميزة� ،إذ �أ�ضحت يف
ال�سنوات الأخ�يرة ت�ستقبل الوفود
واملجموعات ال�سياحية وال�ضيوف
والزوار من داخل اململكة وخارجها،
بالإ�ضافة �إىل زي��ارة متحف حمد
ال�سامل ،والقرية الرتاثية.

«الجنادرية»
ينال إعجاب
طالب معهد
اللغويات

زار ع����دد م���ن ط��ل�اب معهد
اللغويات املهرجان الثقايف للرتاث
والثقافة باجلنادرية ،حيث �شارك
يف الزيارة  50طالباً ،و�أ�شرف على
ال��زي��ارة م�شرف الن�شاط باملعهد
الدكتور �سعد الغايل.
وعند و�صول الطالب لأر���ض
اجل���ن���ادري���ة جت���ول���وا يف �أج��ن��ح��ة
ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة
امل�����ش��ارك��ة ،ك��م��ا ���ش��اه��دوا بع�ض

احلرف والفنون الأدبية وال�شعبية
امل�شاركة يف امل��ه��رج��ان .وق��د زار
ال���ط�ل�اب ج��ن��اح دول����ة ال��ه��ن��د يف
امل��ه��رج��ان و���ش��اه��دوا ال��ك��ث�ير من

نظم برنامج الطلبة املتفوقني
وامل��وه��وب�ين مببنى العمادة دورة
تدريبية مكثفة على م��دار يومني
وملدة �أربع �ساعات تدريبية لطلبة
امل�سار العلمي الهند�سي بعمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة يف جمال
�أ�سا�سيات الإ�سعافات الأولية.
ج���اءت ه���ذه ال����دورة يف �إط���ار
�سعي ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني لتحقيق �أق�صى درجات
الأمان وال�سالمة للطلبة وخلق بيئة
عمل �آمنة ،وا�ستهدفت ال��دورات
« »38ط��ال��ب �اً م��ن ط��ل��ب��ة امل�����س��ار
ال�صحي امل�شمولني يف الربنامج
ل��ي��ك��ون��وا م��ل��م�ين ب���ط���رق ت��ق��دمي
الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة لزمالئهم
وتقدمي العالج امل�ؤقت لأي �أزمة �أو
حالة قد تكون �سب ًبا يف �إنقاذ حياة
الإن�سان بالوقت املنا�سب.
و�أدى امل�����ش��ارك��ون يف ال����دورة
ف��ر���ض��ي��ات ح��ي��ة ع��ل��ى عمليات
�إن���ع���ا����ش ال��ق��ل��ب وال���رئ���ت�ي�ن بعد
توقفهما امل��ف��اج��ئ امل�����ؤدي لعدم

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�تراث��ي��ة والثقافية
وبع�ض امل�أكوالت ال�شعبية والعادات
الثقافية ملناطق اململكة ،حيث نالت
الزيارة �إعجاب الطالب.

و�صول الأوك�سجني للمخ وفقدان
امل�صاب لوعيه ،وذلك لإنقاذه حلني
و���ص��ول ف��رق��ة الإ���س��ع��اف و�إك��م��ال
دوره��ا الطبي ،وا�ستخدام جهاز
«م��زي��ل ال��رج��ف��ان» الآيل ،وكيفية
عمل �ضغطات ال�صدر والتنف�س
ال�صناعي للكبار وال�صغار.
كما �أدوا جت���ارب عملية على
ك��ي��ف��ي��ة �إن���ق���اذ امل�����ص��اب ب�ضيق

التنف�س ،والتدريب العملي على
كيفية �إنقاذ امل�صابني من حاالت
هبوط ملر�ضى ال�سكري ،والت�سمم،
و���ض��رب��ات ���ش��م�����س ،واالخ��ت��ن��اق،
والنزيف ،والك�سور ،وجروح نزعية
«البرت» ،بجانب التعرف على كيفية
�إنقاذ امل�صاب الذي تعر�ض للدغات
ول�سعات احل�شرات ال�شائعة التي
قد تنتج عنها الوفاة.

فتح باب التحويل لـ «التربية»

�أعلن وكيل كلية الرتبية لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور �سعيد ال�شمراين عن
فتح باب التحويل الإلكرتوين �إىل برامج البكالوريو�س بالكلية ،وذلك ابتدا ًء
من اليوم ،وينتهي نهاية يوم اخلمي�س املوافق 1439/6/27هـ ،كما �أكد �أن
كلية الرتبية اعتمدت جمموعة من �شروط التحويل اخلا�صة بكل برنامج
ملعرفة ال�شروط زيارة الرابط التايلhttps://education.ksu.edu. :
..._sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/attach/ln
و�أ�شار الدكتور ال�شمراين �إىل �أن القبول �سيكون تناف�سياً ح�سب توفر
املقاعد يف كل برنامج ،و�سيتم الإع�لان عن مواعيد املقابلة ال�شخ�صية
الحقاً ح�سب الربنامج الذي تقدم له الطالب �أو الطالبة.

