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2450 مستفيدًا بمكافحة التدخين800 طالب بمتاحف العلومخطة البحث في حلقة نقاشندوة في علم جينات الوجه 02031624

ملتقى اآلداب العلمي األول.. 
األحد القادم

الأحد  العمر  بدران  د.  يرعى معايل مدير اجلامعة 

الأول  العلمي  الآداب  »ملتقى  اأيام  خم�سة  وملدة  القادم 

لطالب وطالبات الدرا�سات العليا«، والذي تقام فعالياته 

باجلامعة.

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الآداب  كلية  ودعا عميد 

�سعود طالب وطالبات الدرا�سات العليا حل�سور امللتقى 

�سرورة  على  تعتمد  امللتقى  فكرة  اأن  مو�سحاً  العلمي، 

جتديد وتن�سيط املعرفة والبحث العلمي ول تقت�سر على 

ن�ساط تقدمي الأبحاث العلمية وعر�سها بعد حتكميها، 

وتنمية  رقي  تخدم  اأخ��رى  اأن�سطة  اإىل  ذلك  تتعدى  بل 

مهارات البحث العلمي لدى طالب وطالبات الدرا�سات 

العليا يف كلية الآداب.                   تفا�صيل �ص 06

القبول  ملو�سم  ال�ستعداد  �سمن 

 ، 1440/1439ه�  اجلامعي  للعام 

عقد مبقر عمادة القبول والت�سجيل 

بجامعة امللك �سعود الجتماع الأول 

املوحد  الإل��ك��روين  القبول  للجنة 

احلكومية  اجلامعات  يف  للطالب 

والكليات التقنية مبنطقة الريا�ض، 

وذلك برئا�سة الدكتور حممد النمي 

لل�سوؤون  �سعود  امللك  جامعة  وكيل 

وح�سور  والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية 

عمداء القبول والت�سجيل بجامعات  

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 

عبد  بن  �سعود  امللك  �سعود،  امللك 

الأم��ر  ال�سحية،  للعلوم  ال��ع��زي��ز 

�سقراء،  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  �سطام 

للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة  املجمعة 

التقني واملهني.

تفا�صيل �ص19

تعترب مكتبة امللك �سلمان املركزية 

م�ستوى  على  املكتبات  اأكرب  اإح��دى 

1974م،  ع��ام  تاأ�س�ست  اململكة، 

وتقع يف موقع متميز حيث تتو�سط 

وتتكون  اجلامعة،  وعمادات  كليات 

املكتبة من 6 طوابق وتبلغ م�ساحتها 

على  وحتتوي  مربع،  مر   51400
3ماليني كتاب ومرجع تقريبا.

كما تت�سع املكتبة ل�4 اآلف مقعد، 

ي�ستخدمها  بحث  مق�سورة  و400 

وطلبة  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����س��اء 

الدرا�سات العليا.   تفا�صيل �ص21

»فعاليات« 
تشكو 

العزوف

كتب: نواف اخلمي�ص- عبداهلل املزروع:

اأع�ساء هيئة  اتفق عدد من 

الفعاليات  ومنظمي  التدري�ض 

ت�سميته  ميكن  ما  وج��ود  على 

»ع�������زوف« ل����دى ال���ط���الب عن 

اجلامعة،  داخ��ل  الفعاليات  ح�سور 

على  الفعاليات  تلك  ك��ان��ت  ���س��واء 

اأو  الكلية  اأو  الق�سم  م�ستوى 

اجلامعة ككل، و�سواء كانت 

اأو حما�سرة  ندوة  الفعالية 

وق��ال  ت��دري��ب��ي��ة،  دورة  اأو 

اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ض 

ح�سور  ب���ني  خ����روا  ل���و  ال���ط���الب  اإن 

 90 لختار  للمنزل  الذهاب  اأو  فعالية 

طرحنا  لذلك  للمنزل،  الذهاب  منهم   ٪

و�سعينا من خالله ملعرفة حجم  حتقيقاً 

»ال���ع���زوف« واأ���س��ب��اب��ه، ه��ل ه��و ب�سبب 

تعار�ض التوقيت اأم قلة احلوافز اأم غياب 

وبُعدها عن  املوا�سيع  تكرار  اأم  الإعالن 

اآراء  ا�ستطلعنا  كما  الطالب،  اهتمامات 

لهذه  املنا�سبة  احل��ل��ول  يف  امل�����س��ارك��ني 

الظاهرة والدور الذي ميكن اأن ت�سطلع 

هذا  يف  اجلامعة«  »ر�سالة  �سحيفة  به 

املجال..                  تفا�صيل �ص19

اجتماع أول 
للجنة القبول 

اإللكتروني

3 ماليين كتاب 
ومرجع

بالمكتبة المركزية..

افتتاح
»هيلتون الجامعة«

نهاية 2018
02

23

وظائف على بند األجور 
والمستخدمين

23 طالبًا يشاركون في 
ماراثون شل البيئي للسيارات

اأعلنت اجلامعة موؤخراً عن توافر جمموعة من الوظائف »للرجال، 

»مرا�سل،  مب�سمى  وامل�ستخدمني  الأج��ور  بند  لئحتي  على  والن�ساء« 

امل�سابقة  عرب  موؤهلة  �سعودية  بكوادر  ل�سغلها  اأم��ن«  وعامل  �سائق، 

الوظيفية. 

على  التقدمي  يف  وال��راغ��ب��ات  الراغبني  بجميع  اجلامعة  واأه��اب��ت 

زيارة  املطلوبة  وال�سروط  املوؤهالت  على  والطالع  املذكورة  الوظائف 

واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  �سوؤون  لعمادة  الإل��ك��روين  املوقع 

م�سرًة  https://dfpa.ksu.edu.sa/node/1676؛  باجلامعة 

اإىل اأن التقدمي يبداأ اليوم الأحد وي�ستمر ملدة خم�سة اأيام عمل.

������س�����ارك�����ت 

ماراثون  يف  اجلامعة 

���س��ل ال��ب��ي��ئ��ي ل��ل�����س��ي��ارات 

فريق ال�������س���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ي�����س��ارك  حيث  ���س��ن��غ��اف��ورة،  يف 

للجامعة  ممثاًل  الهند�سة  لكلية  التابع  للبيئة  ال�سديقة  ال�سيارات 

»فريق �سعف«، وللمرة الرابعة على التوايل يف مناف�سة ماراثون �سل 

البيئي 2018 يف الفرة من 8 اإىل 11 مار�ض يف مدينة �سنغافورة. 

23 طالباً، وباإ�سراف من  اأبدى الطالب امل�ساركون وعددهم  وقد 

ا�ستعدادهم  العطا  مهند  والدكتور  البداح  عبداملح�سن  الدكتور 

لتحقيق رقم اأعلى من الرقم ال�سابق. 

تفا�صيل �ص3



  

الريا�ض – ريناد الوميي

امللك  جلامعة  التابع  امل�سرح  ن��ادي  احتفل 

�سع�د باجلنادرية م�ؤخراً على طريقته اخلا�سة، 

باملزج ما بني املا�سي واحلا�سر وبني امل�سرحية 

القدمية  وامل�سروبات  واحلل�يات  والأوب��ري��ت 

لي�سارك اجلمه�ر الفرحة بالتعبري عن م�ساعر 

لل�طن  والإخال�ص  والمتنان  الفيا�سة  احلب 

�سحر  اأ.  تاأليف  من  نحّبه«  »اإي��ه  �سعار  حتت 

ع�سريي واأ. امتنان اجلدوع، اإذ اخت�سر جميع 

لعلهما  الكلمتني  بهاتني  وطننا  جتاه  م�ساعرنا 

ت�فيان بالتعبري عما نكن بداخلنا له.

وكان من �سمن احل�س�ر م�سرفة النادي رمي 

الأحمدي ومديرة النادي ب�سرى الربيعة ود. ن�ر 

اأبامني وكيلة العمادة.

كما �سهد العمل ح�س�راً كبرياً من اجلمه�ر 

مل يكن مت�قعاً، وحما�ساً وتفاعاًل كبرياً، و�سل 

م�قع ت�يرت.

�س�ق  الفنانة  امل�سرحية  يف  الأم  دور  اأدت   

ما  واإت��ق��ان  ع��اٍل  باإح�سا�ص  وقدمته  العتيبي 

انعك�ص على احل�س�ر، واكتمل �س�ت ال�طن من 

خالل اإن�ساد رهام العبد ال�سالم وحنني اخللف 

لالأوبريت ال�طني بكلمات اأكرث من رائعة.

اأن  اأت�قع  اأكن  امتنان اجل��دوع: »مل  اأ.  تق�ل 

يحظى الحتفال مبثل هذا احل�س�ر واجلمه�ر 

امل�سرف، حيث هدفنا اإىل تعزيز حمبة ال�طن، 

وهذا العمل بداأنا فيه منذ ثالث �سن�ات لكنه مل 

يكتمل بعد، واأوجه �سكر خا�ص لالأ�ستاذة �سحر 

ع�سريي مل�ساعدتها لنا اأثناء اإعداد الأوبريت«.

ووجهت الطالبة ح�سة الدو�سري -من كلية 

القائمني  جلميع  �سكرها  والرتجمة-  اللغات 

قائلة:  ال�س�رة،  بهذه  ليخرج  العمل  هذا  على 

»ع��ل��م��ت م����خ���ًرا ع��ن امل�����س��رح��ي��ة م��ن خ��الل 

اأول فعالية لنادي  املل�سقات الإعالنية، وتعترب 

كثرًيا  وا�ستمتعت  وق��د  اأح�����س��ره��ا،  امل�����س��رح 

ح�س�ر  على  م�ستقباًل  و�ساأحر�ص  حل�س�ري، 

فعاليات النادي«.

العمر  ب��دران  الدكت�ر  اجلامعة  مدير  معايل  تفقد 

م�ؤخراً م�سروع فندق هيلت�ن جامعة امللك �سع�د اململ�ك 

واملت�قع  »241 غرفة«،  ي�سم   والذي  لأوقاف اجلامعة 

افتتاحه نهاية عام 2018.

من  العديد  حالياً  تنفيذه  اجل��اري  امل�سروع   وي�سم 

تهتّم  التي  والت�سهيالت  واملن�ساآت  الفندقية  اخلدمات 

مب�سافري ال�ستجمام والأعمال على حّد �س�اء.

كما ي�سم جمم�عة مطاعم على مدار الي�م، واأندية 

�سحياً  ون��ادي��اً  لالأعمال،  وم��راك��ز  وم�سابح،  ريا�سية، 

»�سبا«، ومتاجر، واأربع غرف اجتماعات، وردهة هيلت�ن 

وامل�سروبات،  لالأغذية  اإ�سافية  وخ��ي��ارات  التنفيذية، 

و�سالة يف البه� الرئي�سي، ومطعم بج�ار امل�سبح.
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ختام ندوة علم جينات الوجه 
والفكين بطب األسنان

د.العمر يتفقد مشروع فندق »هيلتون الجامعة«

»إيه نحبه« لك يا وطن

املا�سي  الأ���س��ب���ع  اختتمت 

للندوة  امل�ساحبة  العمل  ور���ص 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ق��دم��ة م���ن قبل 

العثمان حتت  ل���ل���ه  ال��دك��ت���ره 

ع���ن����ان »ع��ل��م ج��ي��ن��ات ال���ج��ه 

والفكني«. 

ح����ي����ث ق�����ام�����ت ط���ال���ب���ات 

طب  كلية  يف  ال��راب��ع��ة  ال�سنة 

على  عملية  بتطبيقات  الأ�سنان 

ا�ستخدامات احلم�ص الن�وي يف 

على  والتعرف  ال�سرعي  الطب 

اجلينية  الطفرة  ق��راءة  طريقة 

يف اخلاليا ال�سرطانية ومناق�سة 

ل�ستخدام  العلمية  التطبيقات 

احل��م�����ص ال���ن����وي واخل��ري��ط��ة 

اجلينية يف بح�ث طب الأ�سنان.

 قدمتها طالبات نادي امل�رسح

افتتاح فندق اجلامعة نهاية 2018

الفندق يضم 241 غرفة ومجموعة مطاعم وأندية رياضية وصحية
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د. العمر يستقبل الجهات المشاركة في الماراثون

الهندسة تشارك في ماراثون شل البيئي للسيارات

برنامج في الحاسب اآللي لمتفوقي األولى المشتركة 

لجنة القبول اإللكتروني تجتمع بالجامعة

اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 

مبكتبه  ال��ع��م��ر  ب�����دران  ال���دك���ت���ور 

وكيل  ال�سقري  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

عميد  يرافقه  للم�ساريع  اجلامعة 

����س���وؤون ال���ط���اب ال���دك���ت���ور فهد 

ذات  الإدارات  وم����دراء  القريني، 

املهند�س  وه��م:  بالوكالة،  العاقة 

حممد ال�سهراين مدير عام ال�سيانة 

الأ�ستاذ مو�سى قحل مدير  املكلف، 

اجلامعي،  والأم����ن  ال�سامة  ع��ام 

املهند�س عثمان ال�سهري مدير اإدارة 

املهند�س  البيئة،  ال�ستدامة وتطوير 

�سيانة  اإدارة  مدير  الدو�سري  حمد 

الأ�ستاذ  للطاب،  اجلامعية  املدينة 

قا�سم القا�سم مدير اإدارة اخلدمات 

عبداهلل  والأ�ستاذ  العامة  واملرافق 

ع�سريي م�ساعد مدير عام ال�سامة 

مبنا�سبة  وذل��ك  اجلامعي،  والأم���ن 

تكرمي اجلامعة من قبل الهيئة العامة 

للريا�سة �سمن اجلهات امل�ساركة يف 

ماراثون الريا�س الدويل. 

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ���س��ارك��ت 

لل�سيارات  البيئي  �سل  ماراثون  يف 

ال�سديقة للبيئة يف �سنغافورة، حيث 

ال�سديقة  ال�سيارات  فريق  ي�سارك 

ممثًا  الهند�سة  لكلية  التابع  للبيئة 

جلامعة امللك �سعود »فريق �سعف«، 

ول��ل��م��رة ال��راب��ع��ة على ال��ت��وايل يف 

مناف�سة ماراثون �سل البيئي 2018 

يف الفرتة من 8 اإىل 11 مار�س يف 

مدينة �سنغافورة.

هو  املناف�سة  ه��ذه  من  والهدف   

بالتدريب  امل�ستقبل  اإمداد مهند�سي 

ال��ع��م��ل��ي خل��و���س ع����امل الب��ت��ك��ار 

ت�ساهم يف احلفاظ  باأفكار  للخروج 

ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وت���ع���زز م���ن ك��ف��اءة 

ا�ستخدامها.

باإجراء  العام  لهذا  الفريق  وق��ام 

ت���ط���وي���ر م���ل���ح���وظ ع���ل���ى ���س��ي��ارة 

يف  �سابًقا  �ساركت  التي  »ريا�س2« 

ماراثون �سل البيئي يف عام 2017م، 

عربياً  الأول  امل��رك��ز  حققت  حيث 

الأو���س��ط،  ال�����س��رق  م�ستوى  وع��ل��ى 

اآ�سيا  م�ستوى  على  ال�سابع  واملركز 

 31 اأ�سل  من  البنزين  �سيارات  يف 

فريقاً.

م�سافة  ريا�س2  قطعت  وق���د   

على  م��ت��ف��وق��ة  ك���م/ل���رت.   287.1
�سابقتها »ريا�س1« امل�ساركة يف عام 

كم/  99.1 حققت  والتي  2015م 
لرت، وقد اأبدى الطاب وعددهم23 

ط��ال��ب��اً، وب���اإ����س���راف م��ن ال��دك��ت��ور 

مهند  والدكتور  البداح  عبداملح�سن 

رقم  لتحقيق  ا�ستعدادهم  العطا 

اأعلى من الرقم ال�سابق. 

من جهته اأكد عميد الكلية دعمه 

الطاب  جهد  على  واأث��ن��ى  للفريق 

الوا�سح خال اللقاء معهم ل�سكرهم 

تفخر  نتائج  لتحقيق  وت�سجيعهم 

دعم  على  اأك��د  كما  اجلامعة،  بها 

الكلية وت�سجيعها للمواهب من ذوي 

على  القادرين  وامل��ه��ارات  القدرات 

الإبداع والبتكار بهدف اإعداد كوادر 

ولإميانها  عالية،  ب��خ��رات  وطنية 

ال��ت��ام ب���اأن امل��وه��ب��ة تُ���َولِّ���د اأف��ك��اراً 

ابتكارية تخدم م�سلحة اجلميع.

بال�سكر  الكلية  عميد  وت��وج��ه 

ملدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

واأي�ساً  امل�ستمرة،  والرعاية  للدعم 

�سابك  �سركتي  م��ن  امل��ق��دم  ال��دع��م 

الفريق  مل�ساركة  الرا�سد  وجمموعة 

يف ماراثون 2018.

�سل-  ماراثون  اأن  بالذكر  جدير 

بداأ  قد  للبيئة  ال�سديقة  لل�سيارات 

ت�سابق  ع��ن��دم��ا  1939م  ع���ام  يف 

م��وظ��ف��و ���س��رك��ة ���س��ل ل��ل��ن��ف��ط يف 

لقطع  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

الوقود،  كمية  بنف�س  م�سافة  اأط��ول 

اآ�سيا  يف  �سنوًيا  يعقد  الآن  وه��و 

واأوروبا واأمريكا.

 وي��ت��م��ث��ل ه����دف امل�����س��اب��ق��ة يف 

جذب اأف�سل املواهب الهند�سية من 

خمتلف دول العامل من اأجل ت�سنيع 

�سيارات موفرة للطاقة.

املتفوقني  الطلبة  ب��رن��ام��ج  نظم 

لل�سوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبني 

التعليمية والأكادميية برناجماً تدريبياً 

اإثرائياً يف احلا�سب الآيل وفق اخلطة 

املعدة للرنامج يف مرحلته التاأهيلية 

امل�سرتكة،  الأوىل  ال�سنة  ب��ع��م��ادة 

حيث اأقام الرنامج و�سمن فعالياته 

دورت�����ني ت��دري��ب��ي��ت��ني يف احل��ا���س��ب 

 PACKET« يف  الأوىل  الآيل 

اإىل  تهدف  وال��ت��ي   »TREACER
يف  املتفوقني  الطلبة  مهارات  تنمية 

التعامل مع ال�سبكات ب�سكل افرتا�سي، 

وتوفري البيئة املنا�سبة للتدريب على 

اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  ومدتها  ال�سبكات، 

وبلغ  تدريبية،  �ساعة   »15« ب��واق��ع 

عدد الطلبة الذين �ساركوا يف الدورة 

»15« طالباً، وقد اكت�سب امل�ساركون 

خالها املهارات الازمة  يف التعامل 

يف  الثانية  وال����دورة  ال�سبكات،  م��ع 

تهدف   والتي   »BOOTSTRAP«

اإىل تنمية مهارات الطلبة املتفوقني يف 

اإن�ساء �سفحات الويب وت�سغيلها على 

مت�سفحات الأجهزة اللوحية والهواتف 

بواقع  اأ�سابيع  اأربعة  ومدتها  الذكية، 

عدد  وب��ل��غ  ت��دري��ب��ي��ة،  �ساعة   »15«

الطلبة الذين �ساركوا يف الدورة »10« 

طاب، وقد اكت�سبوا خالها املهارات 

الازمة يف اإن�ساء وت�سميم �سفحات 

 Responsive« امل���رن���ة  ال���وي���ب 

تقنية  با�ستخدام   »Web Design
الطلبة  والتي متكن   ،»Bootstrap«

من اإن�ساء �سفحات الويب وت�سغيلها 

اللوحية  الأج��ه��زة  مت�سفحات  على 

وال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة واحل��وا���س��ي��ب 

ال�سخ�سية.

وت���اأت���ي ه���ذه ال�����دورات ام���ت���داداً 

للدورات التدريبية باملرحلة التاأهيلية 

يف ب���رن���ام���ج ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني 

هذه  ح�سور  يعد  حيث  واملوهوبني، 

الطلبة  لنتقال  ���س��روري��اً  ال����دورات 

»الإع��داد  الثانية  للمرحلة  املتفوقني 

العام« من الرنامج. 

القبول  ملو�سم  ال�ستعداد  �سمن 

1440/1439ه�،  اجلامعي  للعام 

عقد مبقر عمادة القبول والت�سجيل 

بجامعة امللك �سعود الجتماع الأول 

املوحد  الإل��ك��رتوين  القبول  للجنة 

احلكومية  اجلامعات  يف  للطاب 

الريا�س،  مبنطقة  التقنية  والكليات 

وذلك برئا�سة الدكتور حممد النمي 

لل�سوؤون  �سعود  امللك  جامعة  وكيل 

وح�سور  والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية 

عمداء القبول والت�سجيل بجامعات  

الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية، 

امل��ل��ك ���س��ع��ود، امل��ل��ك ���س��ع��ود بن 

الأمري  ال�سحية،  للعلوم  عبدالعزيز 

���س��ط��ام ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ���س��ق��راء، 

للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة  املجمعة 

التقني واملهني.

ا�ستعرا�س  مت  اللقاء  ب��داي��ة  يف 

على  ا�ستمل  ال��ذي  الأعمال  ج��دول 

عدة موا�سيع، منها مناق�سة ت�سكيل 

ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة، ك��م��ا مت اإق���رار 

اجلدول الزمني للقبول العام القادم 

واخلطة الإعامية.

القبول  جتربة  اأن  بالذكر  جدير 

احلكومية  اجل��ام��ع��ات  يف  امل��وح��د 

والكليات التقنية يف منطقة الريا�س 

تعتر من التجارب الرائدة يف جمال 

جامعات،  ع��دة  بني  القبول  توحيد 

املوحد  ال��ق��ب��ول  جلنة  خطت  وق��د 

مبنطقة  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات 

جمال  يف  عديدة  خطوات  الريا�س 

القبول يف  واإج��راءات  اآليات  تطوير 

فيها واأ�سبحت  امل�سرتكة  اجلامعات 

وتوحيد  للتكامل  ناجحاً  من��وذج��اً 

يف  اأف�سل  لنتائج  للو�سول  اجلهود 

يتعلق  فيما  خا�سة  الأ�سعدة  جميع 

بال�ستفادة املثلى من املقاعد املتاحة 

و�سمان عدم الهدر فيها من خال 

تفادي تكرار القبول بني اجلامعات.

بح�سور عمداء القبول والت�سجيل بجامعات الريا�ض

لل�سنة الرابعة على التوايل مع »�سعف«

حلقة نقاشية من 
مركز بحوث الدراسات 

اإلنسانية...غدًا

يقيم مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية عند العا�سرة من �سباح يوم غداً  حلقة 

نقا�س بعنوان »اإعداد خطة البحث« للدكتورة وداد اأبا ح�سني الأ�ستاذة امل�ساركة 

بق�سم الرتبية اخلا�سة كلية الرتبية، وذلك يف مبنى »31« القاعات امل�سرتكة 

قاعة »11«. والفئة امل�ستهدفة من احللقة هي طالبات الدرا�سات العليا، اأما 

الأهداف فهي: مفهوم خطة البحث، التفريق بني مكونات خطة البحث والبحث، 

اختيار العنوان، مكونات �سفحة العنوان، كتابة املقدمة، �سياغة امل�سكلة، اختيار 

الدرا�سات ال�سابقة، اختيار املنهج، توثيق املراجع وا�ستدراكات بحثية.
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افتتح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي الدكتور اأحمد العامري يف بهو البانوراما 

مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي باملدينة الطبية 

ال�سابعة  الوطنية  احلملة  فعاليات  م��وؤخ��راً 

 »7 »جنف  الفقري  العمود  بانحرافات  للتوعية 

العمود  انحرافات  اأبحاث  كر�سي  ينظمها  التي 

عميد  بح�سور  باجلامعة،  الطب  بكلية  الفقري 

كلية ال��ط��ب ال��دك��ت��ور خ��ال��د ف���ودة وع���دد من 

الطبية  واملدينة  بالكلية  الطبية  الأق�سام  روؤ�ساء 

اجلامعية.

وقدم الدكتور عبداملنعم ال�سديقي ا�ست�ساري 

ج��راح��ة ع��ظ��ام الأط��ف��ال وان��ح��راف��ات العمود 

العمود  تقومي  لطريقة  عملياً  �سرحاً  الفقري 

على  اجلراحية،  العمليات  خ��ال  من  الفقري 

بع�ض املج�سمات للعمود الفقري والتي كان لها 

اجلراحية  العمليات  طريقة  فهم  يف  كبري  دور 

ملر�ض اجلنف.

يقدم   »7 »جنف  »اإن  ال�سديقي  د.  واأ�ساف 

عدداً من الربامج التوعوية املوجهة لفئة الطاب، 

وتركز تلك الربامج على تعريف طاب املدار�ض 

اإىل  بالإ�سافة  مبكراً،  اكت�سافه  وطرق  باجلنف 

عر�ض لأحدث الو�سائل العاجية«.

من  ن��وع  هو  اجلنف  اأن  ال�سديقي  واأو���س��ح 

تت�سبب  التي  الفقري  العمود  انحرافات  اأن��واع 

 C اإىل اجلانب ب�سكل ي�سبه احلروف  بانحنائه 

اأن  وميكن  درج��ات،   10 عن  تزيد  بزاوية   S و 

يكون النحراف يف اأي جزء من العمود الفقري، 

ولكن املناطق الأكرث �سيوعاً هي منطقة ال�سدر 

الظهر  ال�سفلي من  والق�سم  ال�سدري«  »اجلنف 

النحناء  زاوي��ة  تختلف  كما  القطني«،  »اجلنف 

تكون  فقد  الت�سخي�ض  عند  الأ���س��خ��ا���ض  ب��ن 

�سغرية، متو�سطة، اأو كبرية، وكلما ازدادت زاوية 

احتمالية  زادت  كلما  الفقري،  العمود  انحناء 

زيادة النحناء مع مرور الوقت، م�سرياً اإىل اأنه 

يف املراحل املبكرة من اجلنف قد ل تظهر على 

الأطفال، حيث  اأعرا�ض خا�سة يف  اأية  املري�ض 

يبداأ ظهورها مع بداية النمو ال�سريع يف مرحلة 

اإذا مل يتم التدخل العاجي  املراهقة خ�سو�ساً 

مبكًرا.

اجلهاز  ان��ت��ظ��ام  ع��دم  الأع���را����ض  وت�سمل   

الع�سلي على جانب من العمود الفقري، اختاف 

والقف�ض  الكتف  م�ستوى  يف  ان��ت��ظ��ام  وع���دم 

يف  تنا�سق  وع��دم  اختاف  والفخذ،  ال�سدري 

الثدي لدى الإناث، اختاف يف م�سافة الذراعن 

ب�سهولة  والتعب  والكتف  الأ�سابع  اأطراف  -بن 

اأثناء بذل املجهود البدين.

اأن  »لوحظ  ال�سديقي:  الدكتور  وا�ستطرد 

تكون جمهولة  باملئة من حالت اجلنف  ثمانن 

ال�سبب يف حن اأن بع�ض احلالت تُعزى لأ�سباب 

طبية، م�سيفاً اأن اجلنف ينق�سم بناًء على وجود 

البنيوي  اجلنف  اإىل  الفقري  العمود  يف  خلل 

وغري البنيوي.

 ويعرف اجلنف البنيوي بوجود انحناء ثابت 

ال�سلل  م�سبباته  اأهم  ومن  الفقري،  العمود  يف 

خلقية،  ت�سوهات  الع�سات،  �سمور  الدماغي، 

داون  كمتازمة  وامل��ت��ازم��ات  الأورام  وبع�ض 

ومتازمة مارفان.

وجود  عدم  فيعني  البنيوي  غري  اجلنف  اأما 

خلل يف العمود الفقري واإمنا يبدو منحنياً لعدة 

اأ�سباب منها خلل يف طول ال�ساقن حيث تكون 

ع�سلية  وت�سنجات  الأخ���رى،  من  اأط��ول  �ساقاً 

وبع�ض اللتهابات.

امل��ر���ض  اجل��ن��ف مب��ع��اجل��ة  يختفي  وع����ادة   

امل�سبب له، موؤكداً اأن ت�سخي�ض اجلنف يف العادة 

يكون من خال اأخذ التاريخ املر�سي والفح�ض 

مثل  الت�سوير  تقنيات  اإىل  اإ�سافة  ال�سريري، 

والت�سوير  املقطعية  الأ�سعة  ال�سينية،  الأ�سعة 

فهي  العاج  طريقة  اأم��ا  املغناطي�سي،  بالرنن 

املري�ض،  عمر  منها  ع��وام��ل  ع��دة  على  تعتمد 

مقدار النحراف ونوع اجلنف؛ حيث يتم عاج 

من  لاأطفال  واملتو�سطة  الب�سيطة  احل���الت 

وذلك  ال��داع��م،  احل��زام  اأو  الظهر  خ��ال مقوم 

عاًجا  يعترب  ل  لكنه  املر�ض،  تقدم  من  للحد 

عند  ا�ستخدامه  عن  التوقف  ميكن  و  جذرًيا؛ 

توقف منو العظام، العاج باجلراحة عادًة يكون 

للحالت التي يتجاوز فيها النحراف 40 درجة، 

وللمر�سى الذين يعيق اجلنف حياتهم اليومية .

فيها  �سارك  احلملة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جتدر 

137 طالباً وطالبة من كلية الطب بجامعة امللك 
�سعود، كما اأن الن�سخ ال�سابقة من حملة اجلنف 

لقت ح�سوراً وا�سعاً، حيث بلغ عدد امل�ستفيدين 

 70000 عن  يزيد  ما  احلمات  انطاق  منذ 

م�ستفيد.

كتب: عبداهلل قنيوي، �سمري الغيثي

بالتعاون بن وحدة اأبحاث ال�سرديات والندوة 

العلمية بق�سم اللغة العربية واآدابها نُظمت موؤخراً 

فعالية يوم ال�سرد �سارك، فيها رئي�ض ق�سم اللغة 

والدكتور  ال��ع��دواين،  معجب  ال��دك��ت��ور  العربية 

اأبواملعاطي الرمادي، والدكتورة اأمينة اجلربين.

 اأدار الندوة من اجلانب الرجايل يف ق�سم اللغة 

العربية د. ح�سن الفيفي، ومن اجلانب الن�سائي د. 

اأمل التميمي، وحتدث الدكتور العدواين يف ورقته 

على  وتطبيقاته  ال�ستعمار«،  بعد  »ما  منهج  عن 

م�ستوى النقد والإنتاج الفني ال�سردي، واأ�سار اإىل 

زال  وما  املعا�سرة،  التيارات  اأحدث  من  يعد  اأنه 

احلديث.  ع�سرنا  الثقافية يف  احلياة  فاعًا يف 

التفكيكي  الدر�ض  عن  التيار  هذا  متخ�ض  وقد 

على يد »جاك دريدا« حينما حتدث عن مفهوم 

ك�سر الرتاتبية، اأي اإعادة النظر اإىل الثنائيات يف 

والكبري،  ال�سغري  وامل��راأة،  الرجل  كثنائية  الكون، 

الأبي�ض والأ�سود، امل�ستعِمر وامل�ستعَمر.

تنحو  التي  املناهج  عن  يختلف  التيار  وه��ذا   

حيث  ال�����س��ردي،  الن�ض  حتليل  يف  فنياً  منحى 

الأدب،  من  النفعي  باجلانب  التيار  ي�سطلع هذا 

ويلتم�ض حاجة ال�سعوب يف الإنتاج املعريف، وقد 

وجد هذا التيار ح�سوره يف اأعمال اإدوارد �سعيد 

وبالذات كتابه عن ال�ست�سراق.

 واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ال���ع���دواين اإىل ع���دد من 

ومنها  التيار  ه��ذا  يف  ت��ربز  التي  امل�سطلحات 

الف�ساء  التمثيات،  الآخ��ر،  والتهجن،  »الأم��ة 

اجلن�سي،  ال�ستيهام  ال�سرقي،  اجلن�ض  الثالث، 

النقاد  اأعمال  يف  ظهرت  كما  والهام�ض«.  املركز 

البارزين يف هذا التيار النقدي كالفرن�سي »فرانز 

فانون« ومن اأهم كتبه »ب�سرة �سوداء وقناع اأبي�ض« 

والناقد الهندي»هومي بابا« ومن اأهم كتبه »اأمم 

ومرويات«.

اأمينة  الدكتورة  در�ست  النقدية  ورقتها  ويف 

رواي��ة  وحللت  للن�ض  العميقة  البنية  اجل��ربي��ن 

العميقة  البنية  اأن  امل��اح��ظ  وم��ن  »القند�ض«، 

م�ستوين  اإىل  واأ���س��ارت  النك�سار.  هي  للرواية 

عليها  ن�ض  كما  ال�����س��ردي،  للن�ض  التحليل  يف 

غرميا�ض وهما تيار ال�سردية الل�ساين الذي يهتم 

بدرا�سة اخلطاب ال�سردي يف م�ستوياته الرتكيبية 

احلكائي.  باملنت  ال��راوي  تربط  التي  والعائقية 

يدر�ض  الذي  ال�سردية  ال�سيميائية  تيار  والثاين 

اخلطاب،  مبظاهر  تتحكم  التي  العميقة  البنى 

وهو عك�ض الأول، اإذ يهتم ب�سردية احلكاية بغ�ض 

النظر عن احلامل لها.

الرمادي  املعاطي  اأب��و  الدكتور  ورق��ة  وحتمل 

نقدية«  ن�سو�ض  نظرة يف  الفعال:  »النقد  عنوان 

ويق�سد بفاعلية النقد مقدرة الن�ض النقدي على 

حتقيق الهدف من اإجنازه، وهي ترتبط باملعرفة 

وقد  النقدي،  الن�ض  ق��راءة  بعد  عليها  املتح�سل 

وعي  عدم  ب�سبب  م�سوهاً  النقدي  الن�ض  يكون 

اختاره  ال��ذي  املنهج  واإج���راءات  بحدود  الناقد 

التحاليل  من  كم  على  يقوم  هامياً  اأو  لدرا�سته 

هذا  وي�سبح  متما�سكة.  روؤي��ة  يف  املنتظمة  غري 

الن�ض عبئاً على املتلقي فيما بعد!! .

انطالق فعاليات حملة »جنف 7«

يوم السرد في قسم اللغة العربية

نظمها كر�سي اأبحاث انحرافات العمود الفقري

انطالق مبادرة يوم البحث 
العلمي من »صحة المجتمع«

ة أداء الجمعيات  ورشة تقييم كفاء
العلمية.. األسبوع القادم
حت���ت رع���اي���ة وح�����س��ور وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

اأحمد العامري، تنظم اإدارة اجلمعيات العلمية 

ور�سة عمل بعنوان »حتديث معايري تقييم كفاءة 

�ستقام مببنى  والتي  العلمية«،  اجلمعيات  اأداء 

يوم  وذل��ك  الدرعية،  بقاعة  الرابع  ال��دور   17
2018/3/18م  املوافق  1439/7/1ه�  الأحد 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.

اجلمعيات  اإدارة  على  امل�سرف  العبيداء  حممد  الدكتور  واأ�سار 

العلمية باأن الإدارة تقوم كل عام بتقييم اجلمعيات العلمية التي تقع 

حتت مظلة اجلامعة، ويكون هذا التقييم وفق معايري علمية و�ساملة، 

اجلمعيات  اأداء  كفاءة  بتقييم  العلمية  اجلمعيات  اإدارة  تقوم  حيث 

العلمية يف بداية كل عام درا�سي بعد رفع النماذج املخ�س�سة لذلك 

لها من قبل اجلمعيات، وي�ستثنى من ذلك اجلمعيات التي ل تزال 

حتت الإن�ساء.

»بصمتي خضراء« ... في العلوم

الزخرفة اإلسالمية.. واالقتصاد 
والتخطيط.. بمدينة الطالبات

اأعلنت د. غالية عابدين مقررة جلنة البحث العلمي بكلية العلوم 

الطبية التطبيقية انطاق مبادرة »يوم البحث العلمي« من ق�سم علوم 

�سحة املجتمع موؤخراً. 

العلمية  للمل�سقات  بعر�ض  العلمي  البحث  يوم  فعاليات  ا�ستهلت 

وذلك  التدري�ض،  هيئة  وع�سوات  واأع�ساء  الطالبات  من  املقدمة 

العي�سى  اإينا�ض  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  بح�سور 

الكلية  ووكيل  الرا�سد  مي  الدكتورة  التطبيقية  العلوم  كلية  ووكيلة 

للتطوير واجلودة الدكتور رائد العقيل.

رئي�ض  األقاها  باحل�سور  ترحيب  بكلمة  اليوم  فعاليات  افتتحت   

ق�سم علوم �سحة املجتمع د. خالد الدبيان، تاها كلمة لوكيلة الق�سم 

د. دارا الدي�سي، اأعقبها عر�ض تقدميي من جلنة املعامل للتعريف 

البحث  واألقت د. عبري امل�سري وكيلة عمادة  املتوفرة.  بالتجهيزات 

العلمي لاأق�سام الن�سائية ال�سوء على الربامج التي توفرها عمادة 

البحث العلمي لدعم الطاب واأع�ساء هيئة التدري�ض. 

نظمت جلنة خدمة املجتمع بكلية 

عنوان  حت��ت  ت�سجري  حملة  العلوم 

اأ�سبوع  »ب�سمتي خ�سراء«  مبنا�سبة 

جل�سة  تنظيم  مت  حيث  ال�����س��ج��رة، 

خ��ارج��ي��ة يف ال��ه��واء ال��ط��ل��ق ورك��ن 

كما  ال��ت��وع��وي،  خ�سراء«  »ب�سمتي 

متت زراعة اأنواع خمتلفة من الأزهار 

العلوم  لكلية  الأمامية  احلديقة  يف 

مب�ساركة وكيلة الكلية الدكتورة عبري 

من�سوبات  م��ن  كبري  وع��دد  امل��دل��ج، 

مقررة  ون��وه��ت  الكلية.  وط��ال��ب��ات 

اإىل  تهدف  باأن احلملة  اأ�سماء احلقيل  الدكتورة  املجتمع  جلنة خدمة 

امل�ساحات  وزي��ادة  النباتي  الغطاء  على  املحافظة  باأهمية  الوعي  رفع 

منطقة  باأمانة  للحدائق  العامة  ل��اإدارة  �سكرها  ووجهت  اخل�سراء، 

والنباتات  الأزه��ار  من  و�سجرية  �ستلة   360 من  اأكرث  لتوفري  الريا�ض 

العطرية امل�ستخدمة يف احلملة. مت تنظيم احلملة مب�ساركة الطالبات 

نورة  وندة،  اأبو  عبري  اجلريوي،  منرية  العنزي،  �سدى  الراجح،  العنود 

الدهم�ض ورئي�سة فريق العمل وداد الزهريي، وباإ�سراف كل من اأ. نادين 

املغيليث، واأ. عبري �سولن، اأ. نورة الكبي�سي واأ. ريهام الأحمدي.

كتبت: العنود ال�صالح 

بكلية  ال��ع��ل��م��ي  ال���ن���ادي  اأق�����ام 

املا�سي  الثنن  والآث���ار  ال�سياحة 

دورة بعنوان» الزخرفة الإ�سامية« 

كليب،  بن  اأب��رار  الأ�ستاذة  قدمتها 

ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ال������دورة  ه���دف���ت 

بالزخرفه الإ�سامية واأنواعها، اأما 

والهدف الثاين فهو العملي تدريب 

ع��ل��ى ب��ع�����ض ر���س��م��ات ال��زخ��رف��ة 

بح�سور  ال��دوره  ومتت  الإ�سامية 

طالبات ماج�ستري ال�سياحة والآثار 

البكلوري�ض.  ط��ال��ب��ات  م��ن  وع���دد 

بكلية  القت�ساد  ن���ادي  اأق���ام  كما 

فعالية  يومن  وملدة  الأعمال  اإدارة 

بعنوان»القت�ساد والتخطيط«.

د. العبيداء
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نظمته وحدة اخلريجني

طالبات الثانوية العامة في جامعة الملك سعود

بكلية  اخلريجني  وح��دة  نظمت 

ال��ط��ب م���وؤخ���راً ل��ق��اًء م��ف��ت��وًح��ا مع 

جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة م���ن الأط���ب���اء 

الأوىل  الدفعة  خريجي  ال�سعوديني 

من كلية الطب بجامعة امللك �سعود 

ح�سره  1976م،  1396ه�-  ع��ام 

والأط��ب��اء  الكلية  م��ن ط��اب  ع��دد 

واأع�ساء هيئة التدري�س.

الوحدة  ا�ست�سافت  اللقاء  ويف 

اأربعة من الأ�ساتذة خريجي الدفعة 

اآل  حم�سن  ال��دك��ت��ور  وه��م  الأوىل، 

وع�سو  اجل��راح��ة  ا�ست�ساري  متيم 

الدكتور  و  �سابًقا،  ال�سورى  جمل�س 

علم  ا�ست�ساري  ال�سحيباين  حممد 

اأمرا�س الأن�سجة واخلايا، والدكتور 

الطب  ا�ست�ساري  املوؤمن  عبدالكرمي 

والدكتور  ال��دم،  واأم��را���س  الباطني 

ع��ب��داهلل ال��ع��م��ر ا���س��ت�����س��اري طب 

اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  الأط���ف���ال 

اجلمعية ال�سعودية لطب الأطفال.

الدكتور  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  يف 

خالد ال�سواط وكيل الكلية للتطوير 

واجل�����ودة ب��احل�����س��ور وال�����س��ي��وف، 

م�سراً اإىل اأهمية هذا اللقاء الذي 

يوماً  كانوا  ممن  اخلريجني  يجمع 

بالطاب  الكلية  ه���ذه  يف  ط��اب��اً 

الذين ل يزالون يف مقاعد الدرا�سة 

اإتاحة  بهدف  العلمي،  والتح�سيل 

اخلريجني  مع  التفاعلية  الفر�سة 

املهنية  املعرفة  وت��ب��ادل  املتميزين 

والإن�سانية ب�سكل عام. 

كما حتدث الدكتور ال�سواط عن 

الدور الذي تقوم به وحدة اخلريجني 

العاقة  وتوثيق  التوا�سل  تعزيز  يف 

بهدف  ال��ط��ب؛  كلية  خ��ري��ج��ي  م��ع 

ال�ستفادة من خرباتهم وم�ساركاتهم 

يف دعم التعاون مع الكلية يف التعليم 

الطبي والتدريب يف كافة املراحل.

اإجنازات  ال�سواط  د.  وا�ستعر�س 

الوحدة منذ اإن�سائها، ومنوهاً بخطة 

داعياً  وطموحاتها،  ال��وح��دة  عمل 

اجلميع اإىل التعاون من اأجل اإجناح 

براجمها واأن�سطتها مبا يتما�سى مع 

روؤية الكلية وخططها امل�ستقبلية.

اإىل  احل�سور  ا�ستمع  ذل��ك  بعد 

ح��دي��ث ال�����س��ي��وف وذك��ري��ات��ه��م يف 

وال��ب��داي��ات  بالكلية  الطب  درا���س��ة 

باجلامعة،  كليتهم  لإن�ساء  الأوىل 

وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��م اأث��ن��اء 

ال���درا����س���ة وك���ي���ف مت جت���اوزه���ا، 

البتعاث،  يف  جتاربهم  م�ستعر�سني 

ن�سائح  م��ن  ق��دم��وه  م��ا  جانب  اإىل 

مهنية ونف�سية تفيد الطاب وحتثهم 

على بذل املزيد من اجلهود لتحقيق 

الطب  كلية  ومتثيل  املن�سود،  التميز 

يف اجلامعة واململكة خر متثيل.

ت��ك��رمي  مت  ال���ل���ق���اء  ن���ه���اي���ة  يف 

دروع  ل��ه��م  وق���دم���ت  ال�����س��ي��وف، 

اإجناح  م�ساركتهم يف  التقدير نظر 

ال�سور  والتقطت معهم  اللقاء،  هذا 

التذكارية.

كتبت: ر�سا املوا�س

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ا�ستقبلت 

وف���داً  م���وؤخ���راً  الرئي�سي  البهو  يف 

حيث  العامة،  الثانوية  طالبات  من 

اأرك���ان خم�س�سة  الآداب  لكلية  ك��ان 

كل  يحتوي  اأق�سامها،  من  ق�سم  لكل 

الأكادميية  القوانني  اأه��م  على  رك��ن 

واجلامعية مثل »نظام الختبار البديل 

واآلية التحويل والت�سجيل الأكادميي« 

التعريف  اأي�ساً  الطالبة،  تهم  والتي 

�سوق  يف  تخ�س�س  كل  عمل  مبجال 

العمل والتعريف باأندية الكلية. 

اختتام فعالية حملة »اصنع 
وظيفتك« بمدينة الطالبات

كتبت: هوازن كتبي

اأقيم موؤخراً باملدينة اجلامعية للطالبات احلفل اخلتامي ملعهد امللك 

ملعر�س  امل�ساحب   »٥ وظيفتك  »ا�سنع  حملة  الأعمال  لريادة  �سلمان 

م�سارات الريادة الداعم للم�ساريع ال�سغرة والتي ا�ستمرت لأربعة اأيام 

امللك  معهد  على  العام  امل�سرف  م�ساعدة  حتدثت  احلفل  يف  متتالية. 

�سلمان لريادة الأعمال الدكتورة بدور الري�س، حيث �سكرت عمادة �سوؤون 

واملعر�س،  احلملة  جناح  يف  �ساهم  من  وكل  لها  مل�ساندتهم  الطالبات 

وعرفت مب�سطلح ريادة الأعمال وما تهدف اإليه احلملة ودور املراأة يف 

ريادة الأعمال ودعم معهد امللك �سلمان لها، ثم ُعر�س الفيلم التعريفي 

للحملة تاه كلمة وكيلة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الطالبات الدكتورة 

نورة اأبامني بالثناء على املعهد واإتاحة الفر�سة لطالبات اجلامعة لإثبات 

اململكة  وروؤي��ة  اجلامعة  اأه��داف  مع  تتفق  اخلطوة  هذه  واأن  مهاراتهن، 

الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  اأ�سادت  ذلك  بعد   .٢٠٣٠

اإينا�س العي�سى على احلملة ب�سكل عام واملعر�س ب�سكل خا�س وجهودهم 

املبذولة وربطت اأهداف الروؤية بتمكني املراأة ووجوب تنوع اأفكار امل�ساريع 

الن�سائية، وعدم ح�سرها مبجال معني، واأنه يجب ال�ستفادة من اجلامعة 

اأوىل بعنوان »الدعم املقدم  بكل مواردها. ت�سمن حفل الفتتاح جل�سة 

بعنوان »جتارب  ثانية  وجل�سة  النفيعي  مزنة  باإدارة  الريادية«  للم�ساريع 

ريادية«، تديرها خواطر ال�سماعيل، تت�سمن كل جل�سة عدة حماور لعدة 

متحدثات، واختتم احلفل بتكرمي امل�ساركني باحلملة.

معًا لتحقيق الهدف بمركز اتصاالت مدينة الطالبات

أساسيات الفيديو والمونتاج للطالبات الموهوبات

وفد جمعية اإلعاقة الحركية يزور العلوم الطبية

كتبت: ر�سا املوا�س 

ا�ستقبلت كلية الآداب الركن التعريفي 

باملدينة  الإداري���ة  الت�سالت  مبركز 

اجلامعية للطالبات موؤخراً، وهو مركز 

يخدم من�سوبي اجلامعة ويدعم ويعزيز 

و�سائل الت�سالت الداخلية واخلارجية 

وتطويرها ب�سعار »معاً لتحقيق الهدف« 

ولتحقيق مبداأ ال�سفافية ونقل املعارف 

واخلربات وت�سخر و�سائل الت�سال يف 

حت�سني نوعية اخلدمات التي يقدمها 

معلومات  على  الركن  احتوى  املركز، 

تعريفية وبرو�سورات .

املتفوقني  الطلبة  ب��رن��ام��ج  اأق����ام 

لل�سوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبني 

وملدة  موؤخراً  والأكادميية  التعليمية 

الفيديو  اأ�سا�سيات  يف  دورة  يومني 

واملونتاج باملدينة اجلامعية للطالبات، 

الرتكي  منتهى  الأ���س��ت��اذة  قدمتها 

اجلامعة  طالبات  من  ع��دد  بح�سور 

والت�سميم،  الت�سوير  يف  املوهوبات 

وارتكزت حماور الدورة على اأ�سا�سيات 

بكامرات  الفيديو  وت�سوير  املونتاج 

DSLR، ومميزات هذه الكامرات، 
و�سرعة  الت�سوير،  عد�سة  مييز  وما 

التي يحتاجها  الغالق، واأهم املعدات 

امل�سور من حامل وعد�سات واإ�ساءات، 

ويف اليوم الثاين كان التطبيق العملي، 

واأ�سا�سياته  للمونتاج  التجهيز  حيث 

ونتائج  اللوين  والت�سحيح  واملوؤثرات 

ر�سا  ال���دورة  نالت  املونتاج.  بعد  ما 

الطالبات امل�ساركات وتفاعلهن الذي 

�سينعك�س اإيجاباً على تطوير مواهبهن 

واإبرازها يف امل�ستقبل.

زار وفد من جمعية الإعاقة احلركية 

موؤخراً كلية العلوم الطبية التطبيقية 

و  امل�سرتك،  التعاون  اأوج��ه  ملناق�سة 

الكلية  وكيل  الوفد  ا�ستقبال  كان يف 

ل�����س��وؤون ال��ع��ي��ادات ال��دك��ت��ور خالد 

الدكتور  العيادات  الزمامي وم�سرف 

اأ.  العيادات  ومدير  ال�سهوان  ماجد 

الزيارة بحث  العباد. مت خال  �سعد 

التاأهيلية  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي 

مل�ستفيدي  الطبية  العلوم  جم��ال  يف 

واأطلع  الكلية،  عيادات  يف  اجلمعية 

الوفد على عيادات الكلية التي ميكن 

تقدميها ملن�سوبي اجلمعية، كما قامت 

واأن�سطتها  براجمها  اجلمعية بعر�س 

التي تقدمها للمجتع.

خريجو دفعة الطب األولى بالجامعة في لقاء مفتوح

تكرمي اجلمعية نهاية الزيارة

نظمها برنامج الطلبة املتفوقني
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حتت رعاية مدير اجلامعة 

د. الذكري: الملتقى بداية االنطالق نحو التميز البحثي واإلبداع وميدان لتنافس الباحثين

د. آل سعود: الملتقى يسهم في تحقيق رؤية الجامعة وتعزيز المسيرة  األكاديمية واالبحثية

المستهدفون للمشاركة في الملتقى جميع طالب وطالبات الدراسات العليا في كلية اآلداب
ي��رع��ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

د. ب���دران ال��ع��م��ر الأح���د ال��ق��ادم 

الآداب  »ملتقى  اأي��ام  خم�سة  وملدة 

وطالبات  لطالب  الأول«  العلمي 

مبنى  يف  وذل��ك  العليا  الدرا�سات 

7 مدرج »7اأ« للرجال، ومبنى  رقم 

»1« مدرج رقم »5« للن�ساء.

الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ودع������ا 

�سعود  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

ط����الب وط���ال���ب���ات ال���درا����س���ات 

العلمي  امل��ل��ت��ق��ى  حل�����س��ور  ال��ع��ل��ي��ا 

ال����ذي ���س��ي��ق��ام الأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل 

 5  –  1 ال��ف��رة  خ��الل  الكلية  يف 

 –  18 امل���واف���ق  1439ه�  رج���ب 

اأن  مو�سحاً  2018م،  م��ار���س   22
�سرورة  على  تعتمد  امللتقى  فكرة 

والبحث  املعرفة  وتن�سيط  جتديد 

ن�ساط  على  تقت�سر  ول  العلمي 

وعر�سها  العلمية  الأبحاث  تقدمي 

اإىل  ذلك  تتعدى  بل  بعد حتكميها، 

وتنمية  رقي  تخدم  اأخ��رى  اأن�سطة 

مهارات البحث العلمي لدى طالب 

بكلية  العليا  الدرا�سات  وطالبات  

الآداب.

الر�ؤية حتقيق 

ورعاية  دعم  �سعود  اآل  د.  وثّمن 

امللتقى  لهذا  اجلامعة  مدير  معايل 

كلية  وب��رام��ج  اأن�سطة  م��ن  وغ��ره 

يهدف  امللتقى  اأن  موؤكداً  الآداب، 

روؤي���ة  حت��ق��ي��ق  يف  الإ����س���ه���ام  اإىل 

الآداب،  وكلية  اجلامعة  ور�سالة 

وت��ع��زي��ز امل�����س��رة الأك��ادمي��ي��ة يف 

البحثي  والتميز  والإجن��از  الكلية 

ل��ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا، اإ���س��اف��ة 

والعلمي  البحثي  الإن��ت��اج  لن�سر 

تهيئة  يف  والإ����س���ه���ام  امل��ت��م��ي��ز، 

ط����الب وط���ال���ب���ات ال���درا����س���ات 

امل��وؤمت��رات  لأج��واء  بالكلية  العليا 

واإك�سابهم  فيها،  وامل�ساركة  العلمية 

اخل���رات وامل���ه���ارات ال��الزم��ة يف 

التقدمي على املوؤمترات والن�سر يف 

املرموقة، وحتقيق  العلمية  الأوعية 

اأع�����س��اء  ب��ن  البحثية  ال�����س��راك��ة 

وطالبات  وط��الب  التدري�س  هيئة 

الآداب. بكلية  العليا  الدرا�سات 

�سعود  اآل  ن��اي��ف  د.  واأو����س���ح 

حم��ا���س��رات  يت�سمن  امللتقى  اأن 

ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  ع��م��ل  وور�����س 

ي��ق��دم��ه��ا خم��ت�����س��ون م��ن اأع�����س��اء 

وتعليم  ل��ت��دري��ب  ال��ت��دري�����س  هيئة 

املتقدمة  واملهارات  الأ�س�س  الطلبة 

ال��ب��ح��ث��ي��ة وت��ق��دمي  ال��ع��رو���س  يف 

للن�سر،  ال�ساحلة  العلمية  الأوراق 

مل�سقات  عر�س  املوؤمتر  وي�ساحب 

»ب���و����س���رات« خل��ط��ط الأب���ح���اث 

امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، 

ذات  م��ب��ادرات  اأو  فيلمية  وم���واد 

والإنتاج  العلمي  بالبحث  ارتباط 

املعريف.

�سنويًا موعدنا 

وامل��واد  الأب��ح��اث  اأن  اإىل  ولفت 

الأبحاث  هي  امل�ستهدفة  العلمية 

امل���ت���م���ي���زة ال���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا ط���الب 

وطالبات الدرا�سات العليا، وكذلك 

اخل��ط��ط  اأو  امل��ك��ت��م��ل��ة  الأب���ح���اث 

وامل�����س��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 

للطالب والطالبات التي مل تكتمل 

ن�سرها  يف  اأ���س��ح��اب��ه��ا  وي���رغ���ب 

وكذلك  »البو�سرات«،  باملل�سقات 

العلمية  والأفالم  الإعالمية  املواد 

املرتبطة  والجتماعية  والإعالمية 

�سناب...اإلخ«،  »يوتيوب،  بامللتقى 

م�سراً اإىل اأن املوؤمتر �سوف يعقد 

بالأ�سبوع  ثابت  موعد  يف  �سنوياً، 

الف�سل  من  ال�ساد�س  اأو  اخلام�س 

الدرا�سي الثاين من كل عام.

للتناف�س ميدان 

فار�س  د.  ق��ال  له  ت�سريح  ويف 

الآداب  ك��ل��ي��ة  وك���ي���ل  ال����ذك����ري 

اللجنة  ورئي�س  العليا  للدرا�سات 

العلمي  الآداب  »ملتقى  املنظمة: 

الدرا�سات  الأول لطالب وطالبات 

ال��ع��ل��ي��ا ب���داي���ة الن����ط����الق ن��ح��و 

وميدان  والإب���داع  البحثي  التميز 

للتناف�س بن الباحثن من الطالب 

الأول يف  باملركز  للفوز  والطالبات 

امل�ساركن  وجميع  تخ�س�س،  ك��ل 

اإل��ق��اء  م��ه��ارات  �سيكت�سبون  فيه 

الأب���ح���اث يف امل���وؤمت���رات واإق��ن��اع 

و�سيقوم  اأبحاثهم،  بنتائج  الآخرين 

امل��ل��ت��ق��ى ب��ن�����س��ر ج��م��ي��ع الأب��ح��اث 

وحتمل  واملحكمة  فيه  املطروحة 

وامللتقى«. الكلية  ا�سم 

العر��س �مهارات  اأ�س�س 

الآداب«  »ملتقى  فكرة  وتعتمد 

وتن�سيط  جت��دي��د  ����س���رورة  ع��ل��ى 

امل��ع��رف��ة وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، فال 

على  امل����وؤمت����ر  ن�����س��اط  ي��ق��ت�����س��ر 

وعر�سها  العلمية  الأبحاث  تقدمي 

يت�سمن  واإمن����ا  حت��ك��ي��م��ه��ا،  ب��ع��د 

ودورات  عمل  وور���س  حما�سرات 

من  خمت�سون  يقدمها  ت��دري��ب��ي��ة 

لتدريب  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 

واملهارات  الأ�س�س  الطلبة  وتعليم 

البحثية  ال��ع��رو���س  يف  امل��ت��ق��دم��ة 

ال�ساحلة  العلمية  الأوراق  وتقدمي 

. للن�سر

وامل�����س��ت��ه��دف��ون ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

وط��ال��ب��ات  ط���الب  جميع  امل��ل��ت��ق��ى 

الدرا�سات العليا يف كلية الآداب.

م�ستهدفة اأبحاث 

العلمية  وامل���واد  الأب��ح��اث  اأم���ا 

امل�����س��ت��ه��دف��ة ف��ت�����س��م��ل الأب���ح���اث 

املتميزة التي كتبها طالب وطالبات 

اخلطط  اأو  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��درا���س��ات 

التي  والعلمية  البحثية  وامل�ساريع 

يف  اأ�سحابها  وي��رغ��ب  تكتمل  مل 

»البو�سرات«،  باملل�سقات  ن�سرها 

والأفالم  الإعالمية  املواد  وكذلك 

والجتماعية..  والإعالمية  العلمية 

امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ل��ت��ق��ى »ي���وت���ي���وب، 

����س���ن���اب...اإل���خ« امل��ك��ت��م��ل��ة وغ��ر 

ال��ط��الب  ينتجها  ال��ت��ي  املكتملة 

امل�ساركة  يف  ويرغبون  والطالبات 

املوؤمتر. اأثناء فعاليات  بها 

امللتقى  يف  امل�ساركون  وي�ستفيد 

وال�ستفادة  املميزة  البحوث  بن�سر 

اإث��راء  يف  وا���س��ع  نطاق  على  منها 

واملعرفة.  العلم 

اأي���ام،  خم�سة  امللتقى  ي�ستمر 

اليوم الأول لالفتتاح  حيث �سيكون 

وجل�سة علمية، اأما يف اليوم الثاين 

جل�سات  ثالث  عقد  �سيتم  والثالث 

خم�سة  ت��ق��دم  اأن  ع��ل��ى  ي���وم،  ك��ل 

اأبحاث، ويف اليومن الأخرين يتم 

عقد اأربع ور�س عمل وور�ستي عمل 

ي��وم،  ك��ل  يف  وال��ط��ال��ب��ات  للطالب 

مبا  امللتقى  لأه��داف  مكملة  وهي 

والبحث  العليا  الدرا�سات  يخ�س 

للطالب  ي�����س��م��ح  ك��م��ا  ال��ع��ل��م��ي.  

وال��ط��ال��ب��ات ب��و���س��ع امل��ل�����س��ق��ات 

اأبحاثهم  مل�ساريع  »ال��ب��و���س��رات« 

املنظمة  اللجنة  مواقع حتددها  يف 

اأن  على  التحكيم،  بعد  الكلية  يف 

ي��ك��ون وق���ت ال��ع��ر���س ط��ي��ل��ة اأي���ام 

ال���س��راح��ة  وق��ت  وي��ك��ون  امللتقى 

حتدده  ح�سبما  اأو  اجلل�سات  بن 

الكلية. املنظمة يف  اللجنة 

وت��ت��وىل الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة 

الأب��ح��اث  تر�سيح  الآداب  بكلية 

امللتٍقى وحتكيمها. املقدمة يف 

 وت��ع��ر���س امل�����واد الإع��الم��ي��ة 

والفيلمية يف اإحدى القاعات طيلة 

الكلية  �سا�سات  على  امللتقى  اأي��ام 

والطالبات. الطالب  بق�سمي 

اجلدير بالذكر اأن الكلية نظمت 

للملتقى  ك��ت��ح�����س��ر  ع��م��ل  ور�����س 

1439/6/6ه�   –  2 ال��ف��رة  يف 

الذي  العلمي  البحث  ملتقى  خالل 

اأبرزها  من  ك��ان  اجلامعة  اأقامته 

كيفية �سياغة  الإح�سائي،  التحليل 

كتابة  يف  �سائعة  اأخطاء  امل�سكلة، 

الجتماعية،  »الإعالمية،  البحوث 

امل��ج��الت  ال��ن�����س��ر يف  ال��ل��غ��وي��ة«، 

العرو�س يف  تقدمي  وكيفية  العاملية 

املوؤمترات.

ملتقى اآلداب العلمي األول... األحد القادم

د. الذكريد. اآل �سعود د. العمر
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بنك مسقط يدعم ذوي االحتياجات بجامعة 
قابوس

�صارك بنك م�صقط يف اإجناح ملتقى الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة 

اجلامعة  رئي�س  برعاية  قابو�س  ال�صلطان  نظمته جامعة  الذي  »توا�صل« 

د. علي بن �صعود البيماين وبح�صور عدد من امل�صوؤولني واأولياء االأمور، 

وعدد من الطلبة والطالبات، وخالل فعاليات امللتقى قامت مدير اأول فرع 

البنك مبحافظة م�صقط راية بنت حبيب ال�صكيلي بت�صليم جمموعة من 

الطلبة والطالبات اأجهزة »برايل �صين�س« مقدمة من البنك كمبادرة لدعم 

وحتفيز الطلبة والطالبات ذوي االإعاقة الب�صرية، والتي ت�صهم يف تقدمهم 

يف الدرا�صة اجلامعية ويف حياتهم اخلا�صة، كما ت�صهم يف تنمية وتطوير 

مهاراتهم وتعزيز اإمكانياتهم خلدمة املجتمع.

جامعة الشارقة تبتكر نظامًا للتحكم بأعمدة 
اإلنارة

متكنت الطالبتان بجامعة ال�صارقة �صيماء االأمريي و�صهرزاد قا�صمي 

تخ�ص�س هند�صة كهرباء واإلكرتونيات من ابتكار نظام للتحكم ومراقبة 

اأعمدة االإنارة با�صتخدام اإنرتنت االأ�صياء، واأو�صحت االأمريي اأن النظام 

بهدف  االأ�صياء،  اإنرتنت  بوا�صطة  االإنارة  اأعمدة  ومراقبة  بالتحكم  يقوم 

تقليل ا�صتهالك الطاقة يف اإنارة ال�صوارع، ويتم التحكم بعدد االأ�صواء يف 

العطل مرفقاً  باإر�صال  يقوم  امل�صابيح  اأحد  تعطل  امل�صاء ويف حال  فرتة 

برقم امل�صباح والعمود، مو�صحة اأن اآلية العمل تتم عن طريق التحكم باأول 

للعمود  الرقمية  املعلومات  وا�صتقبال  باإر�صال  العمود  يقوم  عمود، حيث 

املجاور، وي�صمل هذا امل�صروع نظم ت�صفري املعلومات حلمايتها.

»اعتدال في االمتحانات« بجامعة البحرين

ا�صتعر�صت مديرة مكتب اجلودة بكلية اآداب جامعة البحرين د. ديانا 

تطبقه  الذي  االمتحانات  يف  االعتدال  لنظام  العامة  املالمح  اجلهرمي 

التدري�س،  هيئة  الأع�صاء  املكتب  نظمها  ور�صة عمل  وذلك يف  اجلامعة، 

وا�صتهدفت الور�صة اأع�صاء جلان اجلودة يف االأق�صام االأكادميية وجلان 

وجرى  وال��دق��ة.  الو�صوح  مثل  املعايري  اأه��م  على  ووقفت  االمتحانات، 

اأ�صئلة  بكتابة  املتعلقة  املو�صوعات  يف  العمل  ور���ص��ة  خ��الل  ال��ت��داول 

اختالف  على  للطلبة  متكافئة  فر�صاً  وتعطي  الغمو�س،  يعتورها  ال 

العملية  ملخرجات  مطابقة  النتائج  تاأتي  بحيث  وقدراتهم،  م�صتوياتهم 

اعتمدت  اجلامعة  اأن  اإىل  اجلهرمي  ولفتت  معها.  ومتوائمة  التعليمية 

منوذجاً الأع�صاء هيئة التدري�س لال�صرت�صاد به يف ت�صميم االمتحانات.

جامعة دبي تخّرج أول »دكتور« في إدارة 
األعمال

احتفلت جامعة دبي يف مقرها باملدينة االأكادميية بتخريج اأول باحث 

اأربع �صنوات وي�صم 54  من باحثي برنامج الدكتوراه الذي طرحته منذ 

باحًثا يف جمال اإدارة االأعمال، وح�صل الباحث نا�صر عبده �صيف املرقب 

نائب رئي�س اجلامعة ومدير تقنية املعلومات على درجة دكتوراه الفل�صفة 

يف االإدارة تخ�ص�س نظم املعلومات، وتناول الباحث يف درا�صته العوامل 

واالأ�صباب التي جتذب امل�صتخدمني اأو العمالء، وبالتايل تزيد من تقبل 

وا�صتخدام اخلدمات احلكومية الذكية، ويعترب الدكتور املرقب اأول خريج 

املتوقع تخريج �صتة منهم قبل  باحًثا ومن   54 الذي ي�صم  الربنامج  من 

نهاية العام الدرا�صي احلايل.

جامعات 
خليجية

تدريب بين العمارة والتخطيط وشركة فيتونيت »سافيتو«

»المتفوقون« يحددون التخصص في األولى المشتركة

»علمني آية«.. لطالبات التربية

كتب: علي عجالن

العربية  اململكة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً 

 »2030« ال��ط��م��وح��ة  ال�����ص��ع��ودي��ة 

والتي من اأهدافها �صد الفجوة بني 

ومتطلبات  اجل��ام��ع��ات  خم��رج��ات 

����ص���وق ال��ع��م��ل وت��وج��ي��ه ال��ط��الب 

واملهنية  الوظيفية  اخل��ي��ارات  نحو 

التعاون  اإط���ار  ويف  لهم،  املنا�صبة 

واالأكادميي  اخلا�س  القطاعني  بني 

ل�����ص��د ال��ف��ج��وات ب��ني اح��ت��ي��اج��ات 

التعليم  وخم��رج��ات  ال��ع��م��ل  ���ص��وق 

متطلبات  م��ع  ل��ت��ت��الءم  االأك���ادمي���ي 

اململكة،  يف  املتنامي  املحلي  ال�صوق 

ال�صعودية  فيتونيت  �صركة  اأق��ام��ت 

بكلية  معر�صاً  »�صافيتو«  املحدودة 

الثالثاء  م��ن  والتخطيط  ال��ع��م��ارة 

-6-6 اخلمي�س  اإىل   1439-6-4
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عبداهلل  الدكتور  املعر�س  افتتح 

وال��ذي  الكلية-  عميد   – ال��ث��اب��ت 

ومنتجات  ومن���اذج  اأع��م��االً  ت�صمن 

ال�����ص��رك��ة يف جم���ال م����واد ال��ب��ن��اء 

اخل�صو�س،  وج��ه  على  وال���ع���وازل 

حيث تعد �صركة فيتونيت رائدة يف 

�صناعة مواد ت�صطيبات املباين ذات 

يف  واجلب�صي  االإ�صمنتي  االأ�صا�س 

منطقة ال�صرق االأو�صط.

التعرف  للطالب  املعر�س  اأت��اح   

على مواد البناء احلديثة وت�صنيفها 

وف��ه��م ال��ق��ي��ا���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ه��ا، 

عليها،  ت��ط��راأ  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ي��ريات 

للبناء  و�صيلة  م��ن  حتولها  وكيفية 

فقط اإىل طريقة عمل وتفكري يتيح 

واإمكانات  اأو���ص��ع  ق���درات  للطالب 

معمارية اأكرب.

حما�صرة  امل��ق��ام  املعر�س  تخلل 

التطوير  م��دي��ر  األ��ق��اه��ا  ن��ظ��ري��ة، 

الكيالين،  نبيل  املهند�س  بال�صركة 

ثم  امل��ب��اين،  ال��ع��زل يف  اأنظمة  ع��ن 

مفهوم  اإىل  امل��ح��ا���ص��رة  ت��ط��رق��ت 

واأهميته  املباين  العزل احلراري يف 

م�صتدامة  م��ب��اٍن  ع��ل��ى  للح�صول 

ومريحة لالإن�صان.

واأي�����ص��اً م��واد ال��ع��زل واأن��واع��ه��ا، 

وكذلك تق�صيم مواد العزل واأ�صكالها 

وخ�صائ�صها احلرارية وامليكانيكية.

اأ�صار املحا�صر  وخالل املحا�صرة 

اإىل اأن ال�صركة متتلك مركزاً بحثياً 

البناء  م��واد  وتطوير  بدرا�صة  يقوم 

املحلية وفقاً الأ�ص�س علمية ومعملية 

اإىل  الطالب  داعياً  اجل��ودة،  عالية 

لتطوير  م��ن��ه  واال���ص��ت��ف��ادة  زي��ارت��ه 

اأفكارهم وت�صاميمهم املعمارية.

اتفاقية  بتوقيع  املحا�صرة  تُوجت 

�صافيتو  و�صركة  الكلية  بني  تعاون 

الكلية،  م��ن  ط���الب   10 ل��ت��دري��ب 

املقررة  التدريب  ملدة  �صنوي  ب�صكل 

كاملني،  �صهرين  الكلية  قبل  م��ن 

بالتوظيف  و�صيكون التدريب منتهياً 

على  املتدربون  الطالب  و�صيح�صل 

مكافاآت خالل فرتة التدريب.

وعقب االنتهاء من توقيع االتفاقية 

 – الثابت  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  تقدم 

عميد الكلية- بال�صكر اجلزيل لتلبية 

الدعوة لتنظيم املعر�س، م�صرياً اإىل 

تخريج  يف  امل��ح��وري  اجلامعة  دور 

من  الب�صرية  العلمية  ال��ك��ف��اءات 

التطور  ومدى  املتميزين  املهند�صني 

ال����ذي ت�����ص��ه��ده اجل��ام��ع��ة يف ه��ذا 

اجلامعة حتر�س  اإن  وقال  اجلانب، 

على زيادة الثقة مع القطاع اخلا�س 

من اأجل العمل على حتقيق �صراكة 

املجتمعي  الدور  وتر�صيخ  م�صتدامة 

موؤكداً  اخلا�س،  والقطاع  للجامعة، 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة بني 

القطاعني اخلا�س واالأكادميي.

التي  اإىل اخلدمات  ونوه �صعادته 

اإىل  تهدف  والتي  اجلامعة  تقدمها 

تعزيز وتطوير العالقات مع املجتمع 

املعار�س  اأن مثل هذه  املحلي، وبنينّ 

�صوق  احتياجات  معرفة  �صاأنها  من 

بالتعليم  ارت��ب��اط��ه  وم���دى  ال��ع��م��ل 

التي  امل�صتدامة  التنمية  الإح���داث 

ت�صعى روؤية اململكة 2030 لتحقيقها، 

وطالب  البكالوريو�س  طالب  داعياً 

الدرا�صات العليا اإىل اال�صتفادة من 

يف  �صافيتو  ب�صركة  االأبحاث  مركز 

املاج�صتري  ور�صائل  االأبحاث  عمل 

البناء  وال��دك��ت��وراه يف جم��ال م��واد 

وتقنياتها.

وعرب �صعادته عن جاهزية الكلية 

يف  التعاون  م��ن  مزيد  على  للعمل 

واخلريجني  الطالب  تدريب  جمال 

ل�����ص��د اح��ت��ي��اج��ات ����ص���وق ال��ع��م��ل 

املتنامي.

املهند�س  الور�صة، عربنّ  ويف ختام 

الإتاحة  �صكره  ع��ن  الكيالين  نبيل 

ال��ك��ل��ي��ة ل��ع��م��ل امل���ع���ر����س، ول��ك��ل 

اأثناء  ثرية  كانت  التي  امل��داخ��الت 

اأن  االأم��ل يف  عن  املحا�صرة، معرباً 

يكون هذا املعر�س قاعدة لالنطالق 

وتاأهيل  تدريب  والعمل على  الفعلي 

القائمة  ال�صراكة  اإطار  يف  الطالب 

بني ال�صركة والكلية. 

�صعياً من برنامج الطلبة املتفوقني 

واملوهوبني على م�صاعدة طلبته على 

منهجية  وفق  تخ�ص�صاتهم  حتديد 

علمية مدرو�صة، اأقام برنامج الطلبة 

امل��ت��ف��وق��ني وامل���وه���وب���ني ب��رن��اجم��اً 

تدريبياً يف حتديد م�صار التخ�ص�س 

ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني وامل���وه���وب���ني 

وفق  امل�صرتكة  االأوىل  ال�صنة  يف 

مرحلته  يف  للربنامج  املعدة  اخلطة 

التاأهيلية، حيث �صارك يف الربنامج 

100 طالب.
تطوير  اإىل  ال��ربن��ام��ج   ي��ه��دف   

مهارات الطلبة امل�صاركني يف اختيار 

قدراتهم  ينا�صب  ال��ذي  التخ�ص�س 

منهجية  وفق  واهتماماتهم  وميولهم 

قدمه  وال����ذي  م��درو���ص��ة،  علمية 

املدرب  الهوي�صني  �صليمان  املهند�س 

امل�صاركني  اأحت��ف  حيث  املخت�س، 

ب��ال��ع��دي��د م���ن اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

اختيار  يف  امل��ع��ت��م��دة  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 

حول  الطالب  وتب�صري  التخ�ص�س 

الكثري من املنهجيات اخلاطئة التي 

يقعون فيها والتي لها نتائج موؤملة يف 

حياتهم العملية. 

التمكن  عوائد  الهوي�صني  وتناول 

حتديد  ورب��اع��ي��ة  التخ�ص�س  م��ن 

ال��ت��خ�����ص�����س اجل���ام���ع���ي وم����دى 

ال��ذك��اءات  نظرية  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة 

التخ�ص�س  اخ��ت��ي��ار  يف  امل��ت��ع��ددة 

اجلامعي. 

كبرياً  اإقباالً  الربنامج  �صهد  وقد 

من الطالب، حيث عربوا عن مدى 

الربنامج،  على  وثنائهم  �صعادتهم 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأن  يذكر 

واملوهوبني يقدم العديد من الربامج 

واملهارات  الريا�صيات  يف  االإثرائية 

ال�صخ�صية وق�ص�س االإلهام والنجاح 

اأعدت للطلبة يف خطة عملية  التي 

خالل العام الدرا�صي.  

كتبت: فاطمة النا�صري

اأقيم يف بهو كلية الرتبية موؤخراً 

ملقرر  متطلب  اآي��ة«  »علمني  حملة 

القراآن الكرمي »١٠٠« حتت اإ�صراف 

االأ���ص��ت��اذة ه��ن��د ال���ف���وزان وت��ق��دمي 

ال��غ��ام��دي، ملياء  ال��ط��ال��ب��ات جل��ني 

ال��ق��ح��ط��اين ومها  امل��ر���ص��د، ه���دى 

ال�صيا�صات  ق�صم  م��ن  دوا����س  اأب���و 

الرتبوية وريا�س االأطفال.

 هدفت احلملة لتوعية االأمهات 

لتعليم  ال�صحيح  بالنهج  واملعلمات 

ال��ك��رمي بطريقة  ال��ق��راآن  االأط��ف��ال 

وعر�س  من��وه��م،  مرحلة  تنا�صب 

التي  والو�صائل  االأ�صاليب  بع�س 

القراآن  تعلم  على  االأطفال  ت�صاعد 

ب�صغف.

 وق����دم����ت ال���ط���ال���ب���ات ب��ع�����س 

املربية  على  يتوجب  التي  الن�صائح 

حفظ  عند  طفلها  م��ع  م��راع��ات��ه��ا 

القاعدة  واأي�صاً  القراآن،  ق��راءة  اأو 

تدري�صها  وطريقة  النورانية 

مب�صطة،  بطريقة  لالأطفال 

وذك����ر ب��ع�����س ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

الذكية  ب��االأج��ه��زة  امل��ت��وف��رة 

وال��ت��ي  ل��الأط��ف��ال  املنا�صبة 

ت�����ص��اع��ده��م ع��ل��ى ق����راءة 

القراآن وحفظه، وذكر كيفية 

�صرح وتثبيت ق�ص�س القراآن 

تنا�صب  بطريقة  ل��الأط��ف��ال 

مرحلة التفكري لديهم.
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امللك  جامعة  م��ن  علماء  متكن 

»كاو�ست«  والتقنية  للعلوم  عبداهلل 

م��ن حت��وي��ل ط��اق��ة الأ���س��ع��ة حتت 

احل���م���راء امل��ن��ب��ع��ث��ة م��ن الأر�����ض، 

تيار  اإىل  ال�سم�ض،  ت�سخنها  والتي 

ذكر  م��ا  بح�سب  وذل��ك  كهربائي، 

discovery.« اجل��ام��ع��ة  م��وق��ع 

.»kaust.edu.sa
وا���س��ت��خ��دم ال��ع��ل��م��اء اأ���س��ل��وب 

التيار  ل�ستخراج  ميكانيكي  نفق 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي م���ن الأ����س���ع���ة حتت 

احلمراء، حيث يقوم �سطح الأر�ض، 

مبا فيه البحار واملحيطات والغالف 

اأ�سعة  معظم  بامت�سا�ض  اجل��وي 

ونتيجة  اإليها،  ت�سل  التي  ال�سم�ض 

كمية  على  الأر�����ض  حت�سل  ل��ه��ذا 

احلمراء،  حتت  الأ�سعة  من  كبرية 

التي  الطاقة  حجم  العلماء  ويقدر 

حتت  الأ�سعة  من  جتميعها  ميكن 

احل���م���راء مب��ل��ي��ون ج��ي��ج��اوات يف 

الثانية الواحدة.

العلماء يف  وكان عدد كبري من 

عجزوا  قد  العامل  اأنحاء  خمتلف 

الكهربائية  الطاقة  ا�ستخراج  عن 

علماء  اأن  اإل  الأر���ض،  من حرارة 

للعلوم  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 

املع�سلة،  من حل  والتقنية متكنوا 

م�����وؤخ�����راً، وا����س���ت���ط���اع���وا حت��ت 

�سميم  ع��اط��ف  ال��ع��امل  اإ����س���راف 

الطاقة  وا���س��ت��خ��راج  جتميع  م��ن 

الأر����ض  ح���رارة  م��ن  الكهربائية 

اأ�سا�ض  على  مبني  جهاز  بوا�سطة 

الثنائي. ال�سمام 

�سميم:  ع��اط��ف  ال��ع��امل  وق����ال 

الكهرباء،  توليد  تعزيز  »ن�ستطيع 

الأر����ض،  ح���رارة  م��ن  امل�ستخرجة 

هذه  من  املاليني  اإي�سال  بوا�سطة 

الأجهزة مع بع�سها«.

»كاوست« تستخرج الكهرباء من باطن األرض

خالد  امللك  جامعة  ا�ست�سافت 

ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��دف��اع 

املدين، التي تنظمها مديرية الدفاع 

امل����دين مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، الأح���د 

املا�سي بامل�سرح اجلامعي يف املدينة 

اجلامعية باأبها.

م��دي��ر اجلامعة  م��ع��ايل  واأو���س��ح 

الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 

اأن ا�ست�سافة فعاليات »اليوم العاملي 

للدفاع املدين« ياأتي يف اإطار التعاون 

امل�����س��ت��م��ر ب��ني اجل��ام��ع��ة وال��دف��اع 

الكبرية  للجهود  وت��ق��دي��ًرا  امل���دين، 

يبذلها  التي  والإن�سانية  الوطنية 

اأن  م�سيفاً  امل���دين،  ال��دف��اع  رج��ال 

ومديرية  بني اجلامعة  التعاون  هذا 

ال��دف��اع امل��دين ي��اأت��ي �سمن اإمي��ان 

باأهميته  ال��ط��رف��ني  م��ن  م�����س��رك 

ونتائجه الإيجابية.

ال��دف��اع  اأ���س��ار م��دي��ر  م��ن جهته 

املدين مبنطقة ع�سري العميد غازي 

ع�سري  مدين  اأن  الأملعي  يحيى  بن 

امللك،  جامعة  م��ع  بالتعاون  اأن��ه��ى 

ا�ستعداداته لالحتفال باليوم العاملي 

وال��ذي  العام،  لهذا  امل��دين  للدفاع 

خالل  �سنوي  ب�سكل  ع��امل��ًي��ا  ي��ق��ام 

اململكة  اأن  مبيناً  مار�ض،  من  الأول 

للدفاع  العامة  املديرية  يف  ممثلة 

ال��ع��امل يف  ت�����س��ارك دول  امل����دين، 

اإ�سراف  اليوم حتت  بهذا  الحتفال 

املدنية  للحماية  الدولية  املنظمة 

بجنيف التي تعد اأهم واأعلى منظمة 

عاملية تخت�ض بالدفاع املدين.

امل�ساحبة  الفعاليات  اأب��رز  وعن 

اإىل  الأملعي  اأ�سار  الحتفالية،  لهذه 

الفعاليات  العديد من  تنفيذ  اأنه مت 

مع  والتعاون  بال�سراكة  امل�ساحبة 

اأن  جامعة امللك خالد باأبها، موؤكداً 

اإدارات  ت�سمل  اليوم  هذا  فعاليات 

باملنطقة  امل���دين  ال��دف��اع  وم��راك��ز 

اإقامة  مت�سمنة  املحافظات،  بكافة 

الت�سوق  مب��راك��ز  توعوية  معار�ض 

خمتلف  يف  وحما�سرات  التجارية، 

التجارية  املن�ساآت  وبع�ض  املدار�ض 

مب�ساركة  باملنطقة،  وال�سناعية 

ذات  والأهلية  احلكومية  اجلهات 

جمموعة  ت��وزي��ع  مت  كما  ال��ع��الق��ة، 

التوعوية  والكتيبات  الن�سرات  من 

ال�سالمة  اأهمية  عن  تتحدث  التي 

باختالف  التعليمية  باملوؤ�س�سات 

املدين  الدفاع  م�ساركة  مراحلها يف 

والتعاون  التوعوية  واأدواره  اأعماله 

مب�سيئة  املخاطر  تقليل  اأو  منع  يف 

اهلل.

التابع  »م��ع��رف��ة«  م�����س��روع  عقد 

لوكالة ال�سوؤون التعليمية والأكادميية 

اتفاقية  ���س��ط��ام،  الأم����ري  بجامعة 

بزن�ض  »ه��ارف��ارد  م��ع جملة  ت��ع��اون 

ن�سر  تعزيز  بهدف  العربية«  ريفيو 

عاملي  ثقل  ذات  جملة  يف  املعرفة 

الإدارة  جم��ال  يف  متميزة  ومكانة 

والقيادة لرتباطها باأحد اأهم واأعرق 

جامعة  وه��ي  العاملية،  اجل��ام��ع��ات 

يف  تخ�س�سها  عن  ف�ساًل  هارفارد 

اأ�س�ض  على  املبنية  امل��ق��الت  ن�سر 

علمية.

»معرفة«  م�سروع  على  امل�سرف 

ال�سديري  نا�سر  بن  علي  الدكتور 

الأوىل  تعد  ال�سراكة  هذه  اأن  اأك��د 

ال�سعودية  اجلامعات  م�ستوى  على 

اأمام املتخ�س�سني يف  وتفتح املجال 

اإدارة الأعمال والقت�ساد والتطوير 

لتقدمي  ���س��ط��ام،  الأم����ري  بجامعة 

املجلة  ل��ه��ذه  واأع��م��ال��ه��م  اأنف�سهم 

التعاون  ه��ذا  يعد  كما  امل��ت��م��ي��زة. 

وت�سجيع  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ق��ن��اة  مب��ث��اب��ة 

لتقدمي  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����س��اء 

ون�سر املعرفة.

وقعت جامعة امللك عبدالعزيز مع 

الثقايف  للتبادل  ال�سينية  اجلمعية 

بال�سني  الثقافات  وتنمية  ال��دويل 

اتفاقية  ال�سينية،  للحكومة  التابعة 

لإن�ساء مركز ثقايف لتبادل اخلربات 

ال�سينية  وال��ث��ق��اف��ة  اللغة  وتعليم 

والعلوم التطبيقية واملعرفية وتعزيز 

بني  البتكارات  جمال  يف  ال�سراكة 

ال�سينية،  واجل��ام��ع��ات  اجل��ام��ع��ة 

العليا  ب��الإدارة  الجتماعات  بقاعة 

يف اجلامعة.

تعزيز  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 

بني  والأك��ادمي��ي  الثقايف  التبادلني 

اجل��ام��ع��ة وع����دد م���ن اجل��ام��ع��ات 

ال�سراكات  املتميزة وتعزيز  ال�سينية 

والبحثية  التعليمية  امل��ج��الت  يف 

باب  التفاقية  وتفتح  والثقافية، 

ابتعاث الطالب والطالبات للدرا�سة 

عدد  ا�ستقطاب  وك��ذل��ك  بال�سني، 

للدرا�سة  ال�سينيني  ال��ط��الب  م��ن 

باجلامعة بنظام املنح الدرا�سية، كما 

يقدم املركز �سهادة اجتياز اختبارات 

.»HSK« اللغة ال�سينية

مع  ان�سجاًما  التفاقية  وت��اأت��ي 

البلدين  بني  التعاون  مذكرة  توقيع 

وقعها  وال��ت��ي  التعليمي  امل��ج��ال  يف 

العي�سى  اأح��م��د  د.  التعليم  وزي���ر 

ال�سيني  والتعليم  الربية  وزي��ر  مع 

زي����ارة خ��ادم  اأث��ن��اء  ب��او���س��ن��غ  ت�سن 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

بهدف  ال�سني  اإىل  عبدالعزيز  بن 

حتقيق التكامل بني »روؤية ال�سعودية 

»احل��زام  ال�سني  وم��ب��ادرة   »2030
والطريق«.

التعاون  اتفاقية  توقيع  وج��رى 

ب��ح�����س��ور م���دي���ر اجل���ام���ع���ة د. 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ي��وب��ي، وال�����س��ي��د 

اجلمعية  رئي�ض  �سني  جيان  وان��غ 

الدويل  الثقايف  للتبادل  ال�سينية 

واأو�سح  بال�سني.  الثقافات  وتنمية 

ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال��ي��وب��ي  د. 

م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز ���س��راك��ات��ه��ا يف 

النهو�ض  اإىل  العامل  وحول  ال�سني 

والبحثية  التعليمية  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 

نقل  والإ���س��ه��ام يف  اجل��ام��ع��ة،  يف 

للمملكة  والتقنية  املعارف  وتوطني 

م��ن ج��ه��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي�����س��ال 

والأك��ادمي��ي��ة  الثقافية  ال��ر���س��ال��ة 

الأكادميية  املوؤ�س�سات  اإىل  للمملكة 

العامل. والبحثية حول 

وبني اأن اإن�ساء مركز ثقايف �سيدعم 

طالب وطالبات اجلامعة لال�ستفادة 

م��ن ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي والك���ادمي���ي 

ي�ساهم  كما  ال�سينية،  باجلامعات 

يف ا�ستقطاب املتميزين من اجلانب 

بنظام  باجلامعة  للدرا�سة  ال�سيني 

املنح الدرا�سية والذي ي�سهد تزايداً 

ال�سعوديني  اأع��داد الطالب غري  يف 

بالإ�سافة  ال��ع��امل،  دول  جميع  م��ن 

وتو�سيع  ال�سينية  اللغة  تعلم  اإىل 

دائرة التبادلني املعريف والعلمي بني 

اجلانبني.

جامعة المؤسس تعتزم إنشاء مركز ثقافي في الصين

جامعة الملك خالد تستضيف فعاليات اليوم 
العالمي للدفاع المدني

اتفاقية تعاون بين »جامعة سطام« و»مجلة هارفارد«

ت�سعى اإدارة اجلامعة - م�سكورة - لتوفري الحتياجات الأ�سا�سية 

ع�سو  ي�ساعد  ال��ذي  الأم��ر  املالئم،  ال�سكن  ذلك  ومن  ملن�سوبيها، 

هيئة التدري�ض على التفرغ لأعماله التعليمية والبحثية والأكادميية 

والعطاء بفاعلية والإجناز بكفاءة.

واإزع���اج   قلق  م�سدر  باتت  الكهرباء«  »ف��ات��ورة  اأن  يبدو  لكن 

»تنغ�ض«  واأخ��ذت  اجلامعية،  املدينة  يف  اجلديد  ال�سكن  ملن�سوبي 

عليهم جّوهم و�سفوهم وتفكريهم، خا�سة مع عدم ورود الفواتري 

ب�سكل �سهري، ما يعني اأن طريقة احت�ساب ال�ستهالك تتم �سمن 

ت�سدر  كانت  لو  احت�سابها  ميكن  التي  ال�سريحة  من  اأكرب  �سريحة 

وتوزع ب�سكل �سهري!

ورود  انتظام  لعدم  ونتيجة  اأخ��رى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 

الفواتري �سهرياً، يتفاجاأ من�سوب ال�سكن عند تغيري ال�سكن اأو اإخالء 

الطرف بحجم املبالغ املراكمة واملطلوب منه �سدادها، والتي ت�سل 

يف بع�ض الأحيان اإىل ع�سرات الألوف من الريالت، حيث و�سلت 

فاتورة اأحد الزمالء من معاريف اإىل اأكرث من 20 األف ريال!

هذه  ج��اءت  هل  معه:  نت�ساءل  وبدورنا  الزميل  هذا  ويت�ساءل 

الفواتري بهذه املبالغ الفلكية نتيجة تغيري التعرفة ح�سب ال�سرائح؟ 

يجهلها  اأخرى  اأمور  نتيجة  اأم  العداد؟  قراءة  يف  اأخطاء  نتيجة  اأم 

فلكي  لرقم  وت�سل  تراكم  حتى  ل�سنوات  ترك  ومل��اذا  امل�ستفيد؟ 

موقف  وي�سعه يف  ال�سداد  يف  التدري�ض  هيئة  ع�سو  قدرات  يفوق 

مايل �سعب وحمرج؟!

وتفكريهم  بالهم  ي�سغل  بات  ال�سكن  الزمالء قاطني  العديد من 

احت�ساب  اآلية  وفهم  بتو�سيح  ويطالبون  املجمعة«  »الفاتورة  واقع 

املواطنني  بباقي  اأ���س��وة  �سهري  ب�سكل  واإ���س��داره��ا  ال��ف��ات��ورة، 

وامل�ستفيدين.

وقد  اجلديد،  ال�سكن  �سقة يف  لتّوها  ا�ستلمت  الزميالت  اإحدى 

لحقاً  ت�سدر  �سوف  كهرباء  فواتري  بوجود  ال�سكن  اإدارة  بلّغتها 

�سيتم  بل  �سهري  ب�سكل  ت�سدر  لن  لكن  ت�سديدها،  عليها  ويجب 

جتميعها ومطالبة ال�ساكن بدفعها جمتمعة عند اإخالء ال�سكن!

تعجبت الزميلة من هذا الإجراء املتبع وغري املنطقي، وطالبت 

تتجمع  الفواتري  ت��رك  وع��دم  الآل��ي��ة،  ه��ذه  وتغيري  العداد  بقراءة 

دوري��اً  الفواتري  توزيع  ال�سكن  اإدارة  بنية  اإبالغها  فتم  وت��راك��م، 

وب�سكل �سهري، لكن مل يتم �سيء حتى الآن بهذا اخل�سو�ض!

لنا  ي�سدر  مل  من  خطاأ  نتحمل  وملاذا  كيف  يت�ساءل:  اآخر  زميل 

لتراكم  الفواتري  وب�سكل دوري! وملاذا ترك  البداية  الفواتري منذ 

بهذا احلجم الفلكي؟ 

زميل اآخر يقول: اإذا كان العداد �سليماً و�ساحلاً للقراءة فلماذا 

منذ  الكهرباء  �سركة  من  �سهرياً  الفاتورة  على  احل�سول  يتم  ل 

ال�سكن؟! ا�ستالم 

ختاماً، ل اأحد يطالب اأو يرغب يف اإلغاء الفاتورة امل�ستحقة ول 

وموحدة  وا�سحة  اآلية  بوجود  اجلميع  يطالب  بل  تخفي�سها،  حتى 

يف التعاطي مع املبالغ امل�ستحقة، واعتماد اإ�سدار الفواتري من الآن 

ف�ساعداً ب�سكل �سهري دون تاأخري اأو »جتميع«، ودمتم �ساملني.

الفاتورة »المجمعة« تصعق قاطني 
السكن

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

مشروع وقف علمي بجامعة بيشة
عمل  ور�سة  م��وؤخ��ًرا،  بي�سة  جامعة  نظمت 

ع��ن م�����س��روع اإن�����س��اء اأوق����اف اجل��ام��ع��ة حتت 

اأحمد  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  رعاية 

اأ�سحاب  من  وبح�سور عدد  نقادي،  حامد  بن 

الأعمال  ورجال  وامل�سوؤولني  واملعايل  الف�سيلة 

واخلرباء واملهتمني بالأوقاف العلمية، وهدفت 

الور�سة اإىل م�ساركة اأ�سحاب العالقة يف اإن�ساء 

التوجهات  اأه��م  وحتديد  متميز،  علمي  وق��ف 

وكذلك  بي�سة،  جامعة  لأوق��اف  ال�سراتيجية 

حتديد اأطر تاأ�سي�ض واإدارة اأوقافها.

اأن يكون  اإىل  العلمي  الوقف  بي�سة من خالل م�سروع  وت�سعى جامعة 

وا�ستثماراته  املعتمدة  ال�سرعية  و�سوابطه  واملتغرية  الثابتة  باأ�سوله 

الناجحة ركيزة يف تطوير ودعم امل�سروعات البحثية ومتويل الدرا�سات 

وتعالج  املجتمع  تخدم  التي  اخلا�سة  وال��ربام��ج  والتطبيقية  العلمية 

م�سكالته القت�سادية والعلمية والجتماعية وال�سحية وت�سهم يف تنميته 

متا�سًيا مع روؤية اململكة 2030.

بهدف تعزيز التبادل الثقايف والأكادميي

»التحضيرية« أصبحت 
»المسار العلمي الموحد« 

بجامعة طيبة
نظمت جامعة طيبة ممثلة بعمادة 

اخلدمات التعليمية، يوم الثنني 10 

جمادى الآخ��رة 1439ه� املوافق 26 

الإر���س��ادي  اللقاء  2018م،  ف��رباي��ر 

ال��ث��ام��ن مل��ر���س��دي امل��دار���ض وط��الب 

الثانوي مبدار�ض منطقة املدينة املنورة 

للتعريف بامل�سار العلمي املوحد »ال�سنة 

عميد  واأك���د  �سابًقا«.  التح�سريية 

طيبة  بجامعة  التعلمية  اخل��دم��ات 

الدكتور حمزة الفا�سل، اأن تغيري ا�سم 

»ال�سنة التح�سريية« اإىل »امل�سار العلمي 

الأك��ادمي��ي  اأت���ى لالعتماد  امل��وح��د« 

الذي  املوؤ�س�سي،  والعتماد  واجل��ودة 

ت�سعى اإليه جامعة طيبة، مو�سًحا اأن 

بنف�ض  زال  ما  املوحد  العلمي  امل�سار 

تركيبة ال�سنة التح�سريية ولكن اأ�سبح 

هناك �سركاء يف تقدمي مقررات هذه 

واأن %60 من املقررات مواد  ال�سنة 

اإجنليزية، اأما املواد املتبقية فتقدم من 

كلية العلوم بجامعة طيبة، واملواد العامة 

تقدم من مركز املتطلبات العامة. ويف 

ال�سياق ذاته، نظمت عمادة اخلدمات 

لقاء  الطالبات  ق�سم  يف  التعليمية 

»�سفراء امل�سار العلمي املوحد الثامن« 

الهادف اإىل توعية مر�سدات وطالبات 

املرحلة الثانوية مع من�سوبات عمادة 

اخلدمات التعليمية لتقدمي املعلومات 

اأهمية  مع  تتما�سى  التي  واخل���ربات 

الآف���اق  ال��ق��ادم��ة وحتقيق  امل��رح��ل��ة 

للتنمية وترجمة تطلعات  امل�ستقبلية 

الدولة وروؤية قيادتها الر�سيدة.
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التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  اعتمد 

الربنامج  العي�سى  اأحمد  الدكتور 

الثالثة  الدفعة  لإط��اق  الزمني 

ع�سرة من برنامج خادم احلرمني 

اخلارجي  لابتعاث  ال�سريفني 

»م�������س���ار وظ��ي��ف��ت��ك وب��ع��ث��ت��ك«، 

يف  الطلبات  قبول  �سيبداأ  حيث 

لهذا  ���س��وال  �سهر  م��ن  العا�سر 

وكيل  و���س��ك��ر  1439ه�.  ال��ع��ام 

املكلف  البعثات  ل�سوؤون  ال��وزارة 

معاليه  احلرب�ش  جا�سر  الدكتور 

ع��ل��ى م��واف��ق��ت��ه ودع��م��ه ل��وك��ال��ة 

لتطوير  وم�����س��اري��ع��ه��ا  ال��ب��ع��ث��ات 

برنامج البتعاث ليتواءم مع روؤية 

�سعادته  واأو�سح   ،2030 اململكة 

ال�����س��روط  �ستعلن  ال��وك��ال��ة  اأن 

وامل��ت��ط��ل��ب��ات وال��ت��خ�����س�����س��ات 

ب��رن��ام��ج  �سفحة  ع��ل��ى  امل��ت��اح��ة 

خ������ادم احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني 

https:// اخلارجي  لابتعاث 

.ksp.moe.gov.sa
ال���وك���ال���ة  اأن  اإىل  م�������س���ًرا 

البتعاث  تطوير  مبادرة  و�سمن 

ه��ذا  خ���ال  �ستطلق  اخل��ارج��ي 

اإ�سافية  اأخ��رى  م�سارات  العام 

العام،  طوال  التقدمي  فيها  يتاح 

املتميزين  ابتعاث  م�سار  ومنها 

املنح  م�سار  اجل��ام��ع��ات،  لنخبة 

ال���دول���ي���ة، م�����س��ار امل��وؤ���س�����س��ات 

الطبي. وامل�سار  الجتماعية، 

واخ��ت��ت��م ت�����س��ري��ح��ه ب�����س��ك��ره 

ال�سريفني،  احلرمني  خادم  ملقام 

على  الأم���ني  ع��ه��ده  ويل  و�سمو 

الطموح  الربنامج  لهذا  دعمهما 

ال���ذي ت��اأم��ل م��ن��ه ال��ق��ي��ادة م��ّد 

اململكة  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ق��ط��اع��ات 

ب���امل���واردال���ب�������س���ري���ة امل���وؤه���ل���ة، 

جاهدًة  التعليم  وزارة  وت�سعى 

الأم���ر  ولة  ت��ط��ل��ع��ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

اهلل. حفظهم 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  افتتح 

العي�سى يوم الأربعاء 28 فرباير 2018م، امللتقى 

العمل  وور���ش  امل�ستقبل«  »باحث  مل�سروع  الثاين 

الدكتور  ال��وزي��ر  نائب  بح�سور  ل��ه،  امل�ساحبة 

من�سوبي  م��ن  وع���دد  العا�سمي،  عبدالرحمن 

الوزارة واجلامعات واإدارات التعليم باململكة.

املبادرات  مركز  اأن�سطة  �سمن  ياأتي  امللتقى 

النوعية بوزارة التعليم والذي تهدف من خاله، 

م�ساركة ال�سروح العلمية يف ن�سر املعرفة وتطوير 

يف  والطالبات  الطاب  ل��دى  البحثية  امل��ه��ارات 

لإع��داد  و���س��ولً  وال��ث��ان��وي��ة،  املتو�سطة  املرحلة 

جيل من الباحثني »علماء امل�ستقبل«. كما يهدف 

امل�سروع لتواأمة اجلهود البحثية يف جمال البحث 

مبا  التعليمية  والإدارات  اجلامعات  بني  العلمي 

يحقق الإبداع والتطوير والبتكار.

حائل،  من جامعة  امل�سروع  فكرة هذا  وب��داأت 

واإدارات  اجل��ام��ع��ات  بع�ش  على  تعميمها  ومت 

تعليمية  مناطق   8 يف  تطبيقها  وب���داأ  التعليم، 

ويطمح  امل��ن��اط��ق،  بتلك  ج��ام��ع��ات   8 مب�ساركة 

كافة  على  تعميمها  يف  امل�سروع  على  القائمون 

املرحلة،  جناح  بعد  اململكة  وحمافظات  مناطق 

حيث ت�سمل املرحلة الثانية التي انطلقت موؤخراً 

اإ�سافة 5 جامعات و8 اإدارات تعليم مل ت�سارك يف 

املرحلة الأوىل.

من  بامل�سروع  التعريف  امللتقى،  افتتاح  و�سهد 

خال عر�ش مرئي يخت�سر الفكرة وما مت اإجنازه 

نحو  ال��وزارة  توجه  وفق  عليه،  العمل  �سيتم  وما 

التجارب  بع�ش  وع��ر���ش   ،2030 روؤي���ة  حتقيق 

تكرمي  ثم  واملجمعة،  ج��ازان  تعليم  من  الطابية 

اجلامعات واإدارات التعليم املنفذة للم�سروع.

بعد ذلك بداأت ور�ش العمل اخلا�سة بامللتقى، 

بعنوان  عمل  ورق��ة  مغربية  وجيه  الدكتور  وق��دم 

عر�ش  ث��م  املوؤ�س�سات«  ودور  العلمي  »البحث 

الإدارة  ع��ام  مدير  الغفي�ش  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

بعنوان  امللتقى  يف  ورق��ت��ه  للموهوبني  ال��ع��ام��ة 

»الأوملبياد الوطني لاإبداع العلمي ودوره يف بناء 

الطاب«، تا ذلك  العلمي عند  البحث  منهجية 

من  ع��دد  يف  امل�ستقبل  باحث  منجزات  عر�ش 

مناطق اململكة.

امللتقى ا�ستمر ملدة يومني، وخ�س�ش اليوم الثاين 

اإقامة ور�ستي عمل،  العمل، حيث مت  لور�ش  منه 

الأوىل عن معاير واآلية حتكيم البحوث العلمية، 

ويف  املقرتحة،  واحللول  التحديات  عن  والأخرى 

ختام امللتقى مت رفع التو�سيات اخلا�سة للجهات 

ذات العاقة لعتمادها والنظر فيها.

م��وؤخ��راً،  في�سل  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  ان��ط��ل��ق��ت 

فعالية رائدة اأقامتها كلية الآداب ونفذها ق�سم 

العربية  »اململكة  بعنوان  والإع���ام  الت�����س��ال 

جتربة  اأول  يف  وب��راه��ني«  حقائق  ال�سعودية 

قيادات  بح�سور  املعار�ش،  م�سرحة  يف  رائ��دة 

وعدد  الوطني  احلر�ش  من  و�سباط  اجلامعة 

الأح�ساء. القيادات احلكومية مبحافظة  من 

عبدالعزيز  الدكتور  اجلامعة  مدير  واأع��رب 

التي  الفعالية  بافتتاح  �سعادته  عن  العوهلي 

ت��رت��ب��ط ب��ح��ب ال���وط���ن، م��ن��وه��اً مب��ا ت��ق��وم به 

املوؤ�س�سات التعليمية التي تبني للطاب مواقف 

اململكة جتاه الدول العربية والإ�سامية و�سعوب 

العامل حتى اأطلق عليها مملكة الإن�سانية، فيما 

الدكتور  والإع���ام  الت�سال  ق�سم  رئي�ش  اأك��د 

بق�سم  ممثلة  الآداب  كلية  اأن  اجلمعان  �سامي 

فعالية  اإقامة  على  حري�سة  والإعام  الت�سال 

كربى يف كل ف�سل درا�سي تر�سيخاً للمواطنة.

ظافر  الدكتور  الكلية  عميد  اأ�ساد  جانبه  من 

ال�سهري بدور الطاب يف تنفيذ هذه الفعالية، 

ت��ك��ون امل��ق��ررات  اأن  ال��ك��ل��ي��ة  م���وؤك���داً اع��ت��زام 

ق��اع��ات  ح���دود  ت��ت��ع��دى  تطبيقية  ال��درا���س��ي��ة 

اخلطة  ظ��ل  يف  ل�سيما  املجتمع  اإىل  ال��در���ش 

الف�سل  ه��ذا  بها  العمل  ب���داأ  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

الدرا�سي، منوهاً بدعم وت�سجيع اإدارة اجلامعة 

يف  ي�سهم  مم��ا  احتياجاتها  جميع  يف  للكلية 

مكرراً  ر�سالتها  وموا�سلة  طموحاتها  حتقيق 

احل�سور. ال�سكر جلميع 

منها  الأركان  من  العديد  الفعالية  وت�سمنت 

ال�سريفني«  احلرمني  خ��ادم  قلب  يف  »القد�ش 

با  وطن  الأم��ني  و»البلد  الإن�سانية«  و»مملكة 

الذي  الأمة«  و»قلب  اجلنوبي«  و»احلّد  اإرهاب« 

العربية  الق�سايا  دعم  يف  اململكة  مواقف  يربز 

والإ�سامية.

فتح التسجيل في برنامج االبتعاث الخارجي

انطالق الملتقى الثاني لمشروع »باحث المستقبل«

»المملكة حقائق وبراهين« على مسرح جامعة الملك فيصل

انطالق الملتقيات العلمية التابعة يف 10 �سوال ولل�سنة 13 على التوايل
STEM لمركز

اأطلقت وزارة التعليم ممثلة مبركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهند�سة 

عبدالرحمن  الدكتور  التعليم  وزير  نائب  بح�سور   »STEM« والريا�سيات 

من  عدد  يف  اململكة  م�ستوى  على  العلمية  امللتقيات  من  عدداً  العا�سمي، 

الإدارات التعليمية »الريا�ش- جدة – الطائف – ع�سر« حتقيقاً لأهدافها 

والبتكار،  لاإبداع  املحفزة  التعليمية  البيئة  ومنها: حت�سني  ال�سرتاتيجية 

وتطوير املناهج واأ�ساليب التعليم والتقومي.

وتاأتي فكرة اإن�ساء مركز »STEM« الوطني حتقيقاً لروؤية اململكة 2030 

للم�ساهمة يف تطوير تعليم العلوم والتقنية والهند�سة والريا�سيات، وتعزيز 

مبداأ التعلّم لأجل العمل عرب تزويد اأبنائنا باملهارات الازمة ملهن امل�ستقبل.

والتقنية،  العلوم،  حقول:  مل�سميات  اخت�ساراً   »STEM« م�سمى  ويعد 

التوجهات  اأحدث  من   »STEM« منهجية  وتعد  والريا�سيات،  والهند�سة، 

وربطها  امل�سروعات  على  القائمة  التكاملية  املنهجية  حتقيق  يف  العاملية 

املفاهيم  وا�ستيعاب  فهم  من  الطلبة  متكن  والتي  العمل،  و�سوق  باحلياة 

والهند�سة  والتقنية  بالعلوم  واإدراك��ه��م  اهتمامهم  يعزز  ب�سكل  العلمية 

والريا�سيات وهو ما ي�ساهم يف رفع امل�ستوى العلمي والتح�سيلي للطاب 

وحتقق التناف�سية العاملية يف القت�ساد املعريف وال�سناعي.

وتهدف تلك امللتقيات اإىل ن�سر منهجية »STEM« واآليات تنفيذها يف 

البيئة التعليمية بني املعلمني واملعلمات، وتبادل اخلربات بني جميع الفئات 

امل�ستهدفة يف امليدان الرتبوي؛ لرفع م�ستوى التح�سيل العلمي يف املجالت 

العلمية، وتعزيز قدرة النظام التعليمي لتلبية متطلبات التنمية و�سوق العمل؛ 

حتقيقاً لروؤية اململكة 2030.

منهجية  يف  متخ�س�سة  علمية  ن���دوات  امللتقيات  اإط���اق  وي�ساحب 

يقدمها  عملية  وتطبيقات  متخ�س�سة  عمل  ور�ش  اإىل  اإ�سافة   »STEM«

عدد من املخت�سني وامل�ساركني، ومعر�ش م�ساحب.

»التعليم« تبدأ رحلتها األولى مع 
»PISA« اختبارات

 ،»PISA« بداأت وزارة التعليم يف اململكة رحلتها الأوىل مع اختبارات

 26 الثنني  �سباح  العي�سى  اأحمد  الدكتور  الوزير  معايل  افتتح  حيث 

فرباير 2018م عرب برنامج لقاء الإلكرتوين، الجتماع الأول اخلا�ش 

»PISA« لأول مرة،  الدولية  الدرا�سة  الوزارة يف  مل�ساركة  بال�ستعداد 

هذه  مثل  مع  التعامل  اأن  املنا�سبة  بهذه  مداخلته  يف  معاليه  واأك��د 

الختبارات يحقق الإيجابية يف تعليمنا ومينحنا فر�سة التواجد الدويل 

ح�سب املكانة التي تليق مبكانة اململكة.

الفعالية دللة على  ال��وزارة لأول مرة يف هذه  اأن م�ساركة  واأ�ساف 

واملنظمات  الهيئات  من  ال�سادرة  التقارير  واأهمية  الدولية  اأهميتها 

 »OECD PISA« الدولية ذات العاقة التي ترتبط وترتكز على نتائج

ومل�سنا فرح وتفاعل املنظمة مع م�ساركتنا الأوىل معهم.

و�سدد معاليه اأن مثل هذه الختبارات ترتبط نتائجها مبا ر�سم لها 

الدرجة  الأدنى من  الوطني، ولبد من حتقيق احلد  التحول  روؤية  يف 

املتوقعة ح�سب ما اأوردته الروؤية وخططت له، ومتنى العي�سى اأن يخلق 

جو من احلما�ش وامل�سوؤولية جتاه هذه الفعالية من قبل امليدان التعليمي 

من خال حتفيز الطلبة والطالبات امل�ساركني يف هذه الختبارات، على 

بذل جهدهم يف تقدمي كل ما لديهم لأجل رفعة ا�سم بادنا عالياً يف 

املحافل الدولية التعليمية.

اجلابري،  نياف  الدكتور  للتعليم  ال��وزارة  وكيل  بح�سور  كان  اللقاء 

والتن�سيق  الإ���س��راف  طاقم  مع  بامل�سابقة  املعنيني  التعليم  ومديري 

اخلا�ش بها، واأكد الدكتور اجلابري يف كلمته اأن مثل هذه الختبارات 

موؤ�سرات  قيا�ش  خال  من  جمتمعنا  على  اقت�سادي  مب��ردود  �ستعود 

لقيا�ش  للدول  اأن مثل هذه الختبارات هي حمك عاملي  النتائج، كما 

مدى جناحها تعليمياً ولأجل ت�سحيح بع�ش امل�سارات وتطويرها فرتة 

اإدارة الختبارات  املبذولة من  اأخرى، وثمن اجلابري كل اجلهود  بعد 

الازمة  الب�سرية  والكوادر  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  يف  بالوزارة  الدولية 

لإمتام العملية وفق املعاير واملقايي�ش الدولية.

ي�سار اإىل اأن هذا اللقاء يعترب اللقاء الأول �سمن اأربعة لقاءات مقرر 

عقدها قبل موعد المتحان املقرر يف الأول من اأبريل القادم، جدير 

بالذكر اأن منظمة التعاون والتنمية القت�سادية »OECD« بداأت هذه 

الختبارات عام 2000م، وهي تركز على ثاثة جمالت اأ�سا�سية، هي 

القراءة، والريا�سيات، والعلوم، وتقام الختبارات كل ثاث �سنوات، ويف 

كل مرة يكون الرتكيز على اأحد هذه املجالت، ويف هذا العام 2018م 

�سيكون الرتكيز على جمال القراءة بن�سبة %70 والريا�سيات والعلوم 

لكل منهما 15%.

يف اأول جتربة رائدة يف م�رسحة املعار�ض



لكل  مهم  امل�ستقبل  يف  التفكري 

وتطوير  امل�سوؤولية،  يتحمل  اإن�سان 

لتحقيق  الأهم  الو�سيلة  يُعّد  الذات 

الأه���داف  اإىل  وال��و���س��ول  النجاح 

الذات  تطوير  وتبداأ عملية  العامة، 

من  الب�سرية  التنمية  خرباء  ح�سب 

التفكري يف امل�ستقبل وو�سع اأهداف 

للو�سول  املالئمة  والطرق  النجاح 

اإن و�سع تلك اخلطط  اإليها؛ حيث 

بطريقة جيدة يتطلب مهارة فكرية 

وا�ست�سراف  للواقع  ق��راءة  وح�سن 

تدفع  اإرادة  جانب  اإىل  للم�ستقبل، 

تلقائياً  التطوير  لعملية  الإن�سان 

ودون ق�سد لتحقيق تلك الأهداف.

التنمية  متخ�س�سو  ح��دد  وق��د 

الب�سرية اأهم عوامل تطوير الذات، 

تتمثل يف  داخ��ل��ي��ة  ب��ع��وام��ل  ت��ب��داأ 

ال�ستعداد النف�سي من حيث الإرادة 

خجل  دون  التطوير  يف  وال��رغ��ب��ة 

من القدرات الذاتية حتى لو كانت 

خارجية  عوامل  وهناك  متوا�سعة، 

الأ�سخا�ص املحيطني من  تتمثل يف 

الأهل والأ�سدقاء.

ال��ذات  تطوير  يف  الأه���ل  ودور 

الأول  الداعم  فهم  للغاية،  حموري 

ال�سعاب  اج��ت��ي��از  ع��ل��ى  وامل�����س��ج��ع 

تعامل  ك��ان  ح��ال  والأزم�����ات، ويف 

التطوير  عملية  ف��اإن  �سلبياً  الأه��ل 

بع�ص  يف  ت��ف�����س��ل  وق����د  ت���ت���اأخ���ر، 

فقد  الأ�سدقاء  دور  اأّم��ا  الأحيان. 

الذين  ل��دى  مبا�سرة  اأك���ر  ي��ك��ون 

اأ�سدقائهم؛  م��ع  ب�سدة  يرتبطون 

فالإن�سان بطبعه مييل اإىل الت�سرف 

�سلوك  ك��ان  ح��ال  ويف  كاأ�سدقائه، 

الأ�سدقاء �سلبياً اأو فا�سداً فاإن ذلك 

يكون دافعاً اإىل الرتاخي والن�سياق 

اختيار  ف���اإن  ل���ذا  الأم�����ور،  لتلك 

ال�سروع  قبل  اأ�سا�سي  الأ���س��دق��اء 

يف التطوير عماًل باحلكمة القائلة 

»الرفيق قبل الطريق«.

فاإن  ال���ذات  تطوير  مراحل  اأم��ا 

ال��ذات«  تطوير  »التفكري يف  جمرد 

بالفعل،  التطوير  مراحل  اأول  يعد 

يتبع ذلك مرحلة اكت�ساف املوهبة اأو 

ال�سغف لدى ال�سخ�ص، ومهما كانت 

تكون  فاإنها  ب�سيطة  املوهبة  تلك 

النجاح،  التطوير وحتقيق  فعالًة يف 

اليديوية  الأعمال  اأو  الر�سم  �سواًء 

اأو الريا�سة اأو غري ذلك، وبناًء على 

ال�سخ�سية  وال��ق��درات  املوهبة  تلك 

ي��ت��م حت��دي��د الأه������داف امل��ط��ل��وب 

الو�سول اإليها خالل عملية التطوير، 

لتحقيق  ال����الزم����ة  واخل����ط����وات 

املثال  �سبيل  على  الأه����داف.  تلك 

مل�ساعدة  مييلون  الذين  الأ�سخا�ص 

العمل  ميكنهم  ودعمهم  الآخ��ري��ن 

يف املنظمات الإن�سانية والتطوعية، 

ويتطلب ذلك احل�سول على مهارات 

متعددة يف اللغات واحلا�سب الآيل، 

وبناء على القدرات ال�سخ�سية يُحدد 

اأو  جديدة  لغة  تعلم  اأول��وي��ة  الفرد 

برامج احلا�سب.

ختاماً، تذكر دائماً اأن كل اإن�سان 

لديه نقاط �سعف اإىل جانب نقاط 

القوة، واإن كان تطوير الذات يقت�سر 

�سبح  ف��اإن  القوة  نقاط  تنمية  على 

الف�سل يكون دائماً يف اخللفية، لذا 

التخلّ�ص  هي  الأهم  الن�سيحة  فاإن 

من نقاط ال�سعف، كما اأن اللتزام 

وال�سرب من املفاتيح املهّمة للنجاح.

ي���ع���رف م�����س��ط��ل��ح ال��ق��ي��م ب���اأن���ه امل���ب���ادئ 

ومنار�سها  ن�ستخدمها  ال��ت��ي  والأخ��الق��ي��ات 

ومن  اليومية،  حياتنا  تفا�سيل  من  الكثري  يف 

هي  ال��ق��ي��م  ف���اإن  الفل�سفة  ع��ل��م  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 

التي  والغايات  الأخالقيات  من  اجلزئية  تلك 

وتكون  لتحقيقها  وي�سعى  الإن�سان  ين�سدها 

جديرة بالرغبة لديه �سواء كانت تلك الغايات 

ين�سدها  لغايات  اأو حتى  الذاتية  من متطلباته 

الإن�سان يف داخله.

ويوجد عدة اأنواع من القيم يف حياة الإن�سان 

منها القيم الجتماعية، وهي جمموعة العادات 

منه  ج��زءاً  واأ�سبحت  الإن�سان  بها  تاأثر  التي 

يكون  اأن  و�سلوكياته، مثل  ت�سرفاته  يتحكم يف 

مل�ساعدتهم  ميل  ولديه  للنا�ص  حمباً  ال�سخ�ص 

اأو اإ�سعادهم اأو الدفاع عن ق�ساياهم والعك�ص 

اأن يكون الفرد مائاًل اإىل ال�سر و�سرر الآخرين 

من حوله اأو حتى النعزال بعيداً عنهم.

جمموعة  وه��ي  القت�سادية  القيم  ومنها 

�سخ�ساً  بكونه  الفرد  اإليها  مييل  التي  القيم 

نافعاً يف جمتمعه، اإذ يرى طبقاً لقيمه ومبادئه 

التي من  الو�سائل  اإحدى  اأن الروة واملال هي 

خالل  من  جمتمعه  خلدمة  ت�سخريها  املمكن 

ا�ستثمارها يف م�سروعات تعود اإليهم بالربحية 

ث��م تي�سري ح��ي��اة الأف����راد يف  وال��دخ��ل وم��ن 

جمتمعه.

اأما القيم اجلمالية فهي جمموعة القيم التي 

الأ�سخا�ص  بع�ص  لدى  و�سائدة  موجودة  تكون 

حب  اأو  املتوافق  اجلميل  لل�سكل  حبهم  مثل 

العايل  والذوق  املختلفة  الفنون  وحب  البتكار 

والراقي، والقيم الدينية مفاهيم ومبادئ ت�سود 

بالأحكام  واملتاأثرين  املتدينني  الأ�سخا�ص  لدى 

وجل  ع��ز  اهلل  ر���س��ا  وراء  وال�سعي  الدينية 

من  اأك��ر  باآخرتهم  والهتمام  اأوام��ره  وتنفيذ 

برجال  يكون  ال�سديد  تاأثرهم  اإن  اإذ  دنياهم، 

الدين والزاهدين وال�ساحلني.

وهناك قيم �سخ�سية لدى بع�ص الأ�سخا�ص، 

اأو  النف�ص  يف  ال��زائ��دة  الثقة  اأو  ال�سرب  مثل 

التحليل  على  القدرة  اأو  احلكمة  اأو  ال�سجاعة 

والأمانة،  ال�سدق  اأو  لالأ�سياء  اجليد  والفهم 

اأهمية كبرية  وب�سكل عام فاإن للقيم ووجودها 

وانعكا�ساً غري عادي على الفرد واملجتمع.

وهناك عدة درا�سات اأكدت على اأن البلدان 

اأكر  القيم تكون  ت�سود فيها  التي  واملجتمعات 

جمتمعات  وتكون  للحياة  وفهماً  ون�سجاً  رقياً 

رقياً  اأكر  الأفراد  القيم جتعل  اإن  اإذ  ناجحة، 

يزيد  مما  والتطور  واملعرفة  بالعلم  واهتماماً 

من  اأكر  املجتمعات  تلك  جناح  موؤ�سرات  من 

غريها.

ما أقسام تطوير الذات وما الصفات 
الواجب توفرها لتطوير ذاتي؟

ال�سفات الواجب توفرها يف من ي�سعى لتطوير ذاته ت�سمل: حتّمل 

باجلهد  الت�سحية  اإيجابية،  ومبادئ  بقيم  اللتزام  الذاتّية،  امل�سوؤولية 

واملال والوقت، القدرة على ال�سيطرة على الذات، تاأييد الآخرين اأثناء 

العملية التطويرّية، التطّور امل�ستمر، ال�سرب، الثقة يف الذات، التفاوؤل 

والطموح والهمة العالية، البدء بالأولويات، وعدم ترك العرات ترتاكم. 

ثالثة  اإىل  ال��ذات  تطوير  عملية  فتق�سم  ال��ذات  تطوير  اأق�سام  اأما 

والعمليات  الظواهر  بفهم  ويعنى  النف�سي  التطوير  الأول  اأق�سام؛ 

النف�سية التي حتدث يف النف�ص، بالإ�سافة ملعرفة طريقة التعامل معها، 

مثل ال�سيطرة على الغ�سب، والتحّكم يف الأع�ساب، ومعرفة ما يجعل 

النف�ص يف اأح�سن حالة.

العقلّية،  ال��ق��درات  معرفة  على  ويعتمد  العقلي،  التطوير  الثاين 

وحتديدها كمهارات، ل�ستخدامها يف خمتلف جوانب احلياة العملّية 

والجتماعّية والدرا�سّية، بالإ�سافة اإىل مهارة التفكري ال�سليم والتحليل 

املنطقي.

من  والعافية  بال�سحة  ويهتم  والبدين؛  اجل�سمي  التطوير  الثالث 

وتطوير  القتال،  فنون  وتعلّم  اجلري،  مثل  بالريا�سة،  اللتزام  خالل 

اتباع نظام غذائي �سحي وتناول  اجل�سم، والعقل، وكذلك من خالل 

الأطعمة املفيدة للج�سم، مثل اخل�سار، والفواكه.

سيـــن 
وجيم

تطوير الذات.. عوامل ومراحل

فكر خارج 
الصندوق

التمسك بالقيم مؤشر على النضج والفهم

»لي�ص مهماً اأن اأعي�ص حياتي برفاهية اأو 

�سعادة اأو فرح، املهم اأن اأعي�سها ب�سرف«.

�إميانويل كانط - فيل�سوف ومفكر �أملاين 

»1724 - 1804م«.

صورة نقدية

أجمل تعليق

الورود رمز اجلمال والُرقي

واأف�سل تعبري عن احلب وال�سكر والمتنان 

والتقدير

فلنكن كالورود يف جمالها

نرى بعني اجلمال ونتكلم بلغة الرقي ونَُعرِبّ 

مب�ساعر اإيجابية

هناء �سقر �لعنزي

�أ�سول �لرتبية
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ك�����س��ف��ت درا����س���ة ق��ام��ت بها 

واأ�سول  املناهج  بق�سم  املحا�سر 

والآداب،  الرتبية  بكليتي  الرتبية 

اأروى  خ���ال���د،  امل���ل���ك  ب��ج��ام��ع��ة 

الطرق  ف�سل  اآل حم�سنة،  عو�ض 

التي  واملتبعة  املعتادة  التقليدية 

ينتهجها معظم املعلمني واملعلمات 

م��ادة  تدري�ض  يف  ال�سعودية  يف 

الأحياء.

املتعلم  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 

يواجه عقبات عديدة حيال ذلك 

ال��ت��دري�����ض؛ حيث  الأ���س��ل��وب يف 

الأ���س��ئ��ل��ة،  ط���رح  ع��ل��ي��ه  ي�سعب 

من  املختلفة،  بالأن�سطة  والقيام 

، مم��ا ي����وؤدي اإىل  ّ ب��ح��ث وت��ق�����ضٍ

الأه��داف  وا�سح يف حتقيق  ق�سور 

الأحياء،  مادة  تدري�ض  من  الرئي�سة 

كالتح�سيل وفهم طبيعة العلم.

ا�سرتاتيجية  الدرا�سة  وتناولت 

التح�سيل، وفهم طبيعة  البنائية يف 

الأول  ال�سف  طالبات  ل��دى  العلم 

اع��ت��م��دت عينة  ال���ث���ان���وي؛ ح��ي��ث 

البحث على 67 طالبة من طالبات 

باملدر�سة  ال��ث��ان��وي،  الأول  ال�سف 

ومت  باأبها؛  للبنات  التا�سعة  الثانوية 

تق�سيمهن اإىل جمموعتني اإحداهما 

در�سن  طالبة   35 بلغت  جتريبية 

والفريو�سات«  »البكترييا  وح��دت��ي 

و»ال���ط���ائ���ع���ي���ات« ب��ا���س��ت��خ��دام 

ا�سرتاتيجية البنائية، والعينة الثانية 

بلغ عدد طالباتها 32 طالبة، در�سن 

الوحدتني ذاتها بالطريقة التقليدية 

العتيادية.

اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ة  وت��و���س��ل��ت 

البنائية  القائمة على  ال�سرتاتيجية 

كان لها م�ستوى فعال، ومقبول علمياً 

طبيعة  فهم  وتنمية  التح�سيل،  يف 

النتائج  اأظهرت  كما  لديهن،  العلم 

دالة  موجبة  ارتباطية  وجود عاقة 

اإح�����س��ائ��ي��اً ب��ني م��ت��و���س��ط درج���ات 

يف  التجريبية،  املجموعة  طالبات 

يف  ودرجاتهن  التح�سيلي،  الختبار 

اختبار فهم طبيعة العلم.

ووف���ق���اً ل��ت��ع��ري��ف ال��ب��اح��ث��ة ف��اإن 

البنائية، هي جمموعة  ا�سرتاتيجية 

من الإجراءات والأن�سطة التدري�سية 

القائمة على مبادئ النظرية البنائية 

وال�سرتاتيجيات التدري�سية املنبثقة 

ع��ن ال��ن��ظ��ري��ة ال��ب��ن��ائ��ي��ة، وت��ت��ك��ون 

م���ن ع����دة م���راح���ل ول��ك��ل م��رح��ل��ة 

والإجراءات  الأن�سطة  من  جمموعة 

التدري�سية، وتقوم الطالبة مبمار�سة 

تلك الأن�سطة لتبني معرفتها بنف�سها 

مع  امل�ستمر  تفاعلها  خ���ال  م��ن 

اخل��رات وامل��ع��ارف اجل��دي��دة التي 

ت�ساعدها يف التح�سيل، وتنمية فهم 

طبيعة العلم.

درا�ستها  م��ن  الباحثة  وه��دف��ت 

اإع���داد  م��راح��ل  على  التعرف  اإىل 

لتدري�ض  ال��ب��ن��ائ��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الثانوية،  املرحلة  يف  الأح��ي��اء  م��ادة 

الأحياء  تدري�ض  فعالية  اإىل  اإ�سافة 

يف  ال�سرتاتيجية  تلك  با�ستخدام 

الأول  ال�����س��ف  ط��ال��ب��ات  حت�سيل 

الثانوي، مع فهمهن لطبيعة العلم.

وت��و���س��ل��ت ال��ب��اح��ث��ة م���ن خ��ال 

التو�سيات  من  ع��دد  اإىل  الدرا�سة 

املهمة، كتبني ا�سرتاتيجية التدري�ض 

ك��اأح��د  البنائية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات احل��دي��ث��ة 

اإ�سافة  التعلم،  على  امل�ساعدة 

م�ستوى  لرفع  ا�ستخدامها  اإىل 

طالبات  فهم  وتنمية  التح�سيل، 

امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة، اإ���س��اف��ة 

املرحلة  يف  املعلمات  ل��ت��دري��ب 

الأحياء  تدري�ض  على  الثانوية 

با�ستخدام ا�سرتاتيجية البنائية، 

الرتبويات  امل�سرفات  ح��ث  م��ع 

للمعلمات على �سرورة ا�ستخدام 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وال���ن���م���اذج 

الدرا�سية القائمة على البنائية، 

وت�����س��م��ني حم���ت���وى م���ق���ررات 

بكليات  اخلا�سة  التدري�ض  طرق 

الرتبية للمعلمات مبو�سوعات تتعلق 

وتطبيقاتها  البنائية  با�سرتاتيجيات 

الرتبوية.

واأو����س���ت ك��ذل��ك ب��و���س��ع ب��رام��ج 

اخلدمة  اأث��ن��اء  للمعلمات  تدريبية 

لديهن،  البنائي  التدري�ض  لتنمية 

البنائية  ا�سرتاتيجية  وا�ستخدام 

يف ت��دري�����ض وح���دت���ي »ال��ب��ك��ت��ريي��ا 

طبقاً  والطائعيات«  والفريو�سات 

ل��دل��ي��ل امل��ع��ل��م��ة امل���ع���د ب��ال��ب��ح��ث، 

باملختر  الأحياء  معلمات  وا�ستعانة 

التح�سيلي املعد يف البحث؛ لقيا�ض 

التح�سيل يف الوحدتني، وا�ستعانتهن 

املوجود  العلم  طبيعة  فهم  باختبار 

ب��ال��ب��ح��ث؛ ل��ق��ي��ا���ض م�����س��ت��وى فهم 

والعمل  العلم،  لطبيعة  الطالبات 

على تنميته.

اإلحساس بالفن
ع�سو  �سيمامورا«  »اآرث���ر 

�������ض جل��م��ع��ي��ة ع��ل��م  م���وؤ����سّ

الإدراك��ي، وعمل  الأع�ساب 

ملتحف  علمًيّا  م�ست�ساًرا 

العلمي،  فران�سي�سكو  �سان 

وق�����دم اأب���ح���اًث���ا م��ب��ت��ك��رة 

ع���ن ال��ع��اق��ة ب���ني ال��ف��ن 

ون�ساط  اجل��م��ال  وع��ل��م 

مفاتيح  وع���ن  ال���دم���اغ، 

ويف  بالفن،  الإح�سا�ض 

بالفن  »الإح�سا�ض  كتابه 

يبحر  الناظر«  عقل  يف 

الدماغ  اأغ��وار  �سر  يف 

ال���ب�������س���ري، وك��ي��ف��ي��ة 

ت��ف�����س��ريه ل��ل��ف��ن م���ن خ��ال 

درا�سات  نتائج  وي�سف  والعواطف،  والأفكار  الأحا�سي�ض 

علم النف�ض والدماغ باأنها و�سيلة لا�ستجابة اجلمالية للفن، 

من  العقلي  تعتمد على خمزوننا  للفن  ا�ستجابتنا  اأن  ويوؤكد 

املعارف املتنوعة، وخلفياتنا الثقافية، وجتاربنا ال�سخ�سية.

التعبريية املدر�سة 

ترى املدر�سة التعبريية اأن ا�ستجابتنا للجمال يف جوهرها 

هو  الفن  من  الأ�سا�سي  والغر�ض  عاطفية،  ا�ستجابة  هي 

القرن  ويف  الناظر،  نف�ض  يف  باجلمال  الإح�سا�ض  غر�ض 

بومغارتن  جوتليب  األك�سندر  الفيل�سوف  �ساغ  ع�سر،  الثامن 

م�سطلح »علم اجلمال« لو�سف بحثه اجلديد يف »فن التفكري 

ب�سكل جميل«، وقال: اإن تقدير اجلمال هو نقطة النهاية يف 

الإح�سا�ض اجلمايل. وذكر اأن اجلمال هو حالة ذهنية لدى 

الناظر عندما ي�سعر بالأ�سياء اجلميلة، وهذا هو املبداأ الذي 

عن  التعبري  ت�ستهدف  التي  التعبريية  املدر�سة  منه  انطلقت 

العاطفة املثارة لدى الناظر جتاه الأعمال الفنية.

اجلمال معيار 

بالطريقة  اجلمال  ن��رى  كلنا  هل  ���س��وؤالً:  الكاتب  وط��رح 

جمال  ه��ن��اك  لي�ض  ال��ت��ذوق  »يف  ق��ائ��ًا:  واأج����اب  نف�سها؟ 

للتعار�ض«. ونقل ما كتبه ديفيد هيوم »فيل�سوف ا�سكتلندي« 

عام  الفني  التذوق  معيار  عن  ال�سهري  الإبداعي  مقاله  يف 

1757، حيث قال اإن هناك معايري �سمولية لتقييم اجلمال 
امل��ع��ارف  على  يعتمد  ال�سليم  ال���ذوق  واإن  عليه،  واحل��ك��م 

املكت�سبة، والتدريب، ووجود �سعور »مرهف«، بل الأكرث من 

ذلك، يجب جتنب النظر اإىل التحيزات ال�سخ�سية والثقافية. 

اجلمال،  جتاه  الأ�سخا�ض  ل�ستجابة  املوجهة  املبادئ  وبهذه 

اأكد هيوم اأن هناك اأ�سا�ًسا م�سرتًكا لتقييم اجلمال.

اإح�سا�س من  اأكرث 

»الفيل�سوف  كانط  اإميانويل  كتابات  اإىل  واأ���س��ارامل��وؤل��ف 

الفل�سفة  وثوابت  اأدبيات  من  باعتبارها  العقل  الأمل��اين« عن 

ن�سر  الذي  اخلال�ض«  العقل  »نقد  كتابه  عن  ونقل  الغربية، 

من  تبداأ  معرفتنا  كل  اأن  »رغم  قوله:   1781 عام  مرة  اأول 

الإح�سا�ض«.  تتبع  اأنها جميًعا  يعني هذا  لكن ل  الإح�سا�ض، 

وعلق بقوله: من خال وجهة النظر هذه، ي�سري كانط اإىل اإن 

هناك ما هو اأكرث من جمرد اإح�سا�سنا بالأ�سواء والأ�سوات 

والروائح التي توؤثر على حوا�سنا، اإننا نف�سر العامل من خال 

ربط ال�سعور احل�سي باملفاهيم اأو الأفكار الكامنة بداخلنا.

راقية م�ساعر 

بالن�سبة لكانط، فاإن اجلمال هو اإح�سا�ض فطري م�سرتك 

ثَم فهو مفهوم �سمويل، وبالإ�سافة  الأف��راد؛ ومن  يف جميع 

لتقدير اجلمال والإح�سا�ض به، يعتر كانط امل�ساعر الراقية 

الوقت  ذات  يف  فاإننا  برقي،  ن�سعر  فعندما  جمالًيّا؛  �سعوًرا 

 - بالرقي  ال�سعور  لكن  التعاظم،  من  غامًرا  �سعوًرا  ر  نطِوّ

ح�سب كانط- لي�ض بال�سرورة اأن يولِّد �سعوراً ممتعاً دائماً، 

عندما  �سعورنا  مثل  الأمل  اأو  باخلوف  ي�سعرنا  اأن  ميكن  اإذ 

نقارن مثًا �سخامة الطبيعة مع وجودنا املحدود، على عك�ض 

م�ساعر اجلمال التي هي دائًما ممتعة.

الفن لأجل  الفن 

وفًقا لكانط، فاإننا ن�ستخدم الفن وننظر له ونتعامل معه 

غري  �سيء  ول  الرقي،  اأو  اجلمال  من  �سعور  تكوين  بغر�ض 

ذلك، ومن هنا جاءت مقولة »الفن لأجل الفن«، وكان اأ�سلوب 

ع�سر،  التا�سع  القرن  يف  ازدهر  الذي  الرومان�سي،  املذهب 

اأ�سدق تطبيق لوجهة النظر هذه؛ ففي اأعمال مثل �سيمفونية 

دياكروا  لوحة  اأو  ووردزوورث،  ويليام  ق�سيدة  اأو  بيتهوفن، 

»موت �سردانابالو�ض« يرُز هذا النوع من الفن التعبريي الذي 

و�سل لذروة الإبداع يف جت�سيد م�ساعر اأو اأحداث اأو ماحم 

بطولية رائعة ومثرية.

قــــــــــــــــرأت لك..

من�سوب  اإن  اأمل����ان  ع��ل��م��اء  ق���ال 

القرنني  البحر �سريتفع خال  مياه 

تغري  ق��د  خطرية  ب��درج��ة  املقبلني 

معامل الكرة الأر�سية، حتى اإذا اأنهت 

احلكومات ع�سر الوقود الأحفوري، 

كما تعهدت مبوجب اتفاقية باري�ض 

للمناخ والتي تت�سمن خف�ض انبعاث 

غ���ازات الح��ت��ب��ا���ض احل����راري اإىل 

ال�سفر فعلًيا يف الن�سف الثاين من 

القرن احلايل.

باحثون  اأجراها  درا�سة  وك�سفت 

من جامعة هامبورغ الأملانية ون�سرت 

يف دورية »نيت�سر كوميونيكي�سن« اإن 

انبعاث  خلف�ض  مبكر  بعمل  القيام 

غازات الحتبا�ض احلراري �سروري 

على  الرت��ف��اع  من  و�سيحد  للغاية 

املدى الطويل لكنه لن يوقف ذوبان 

القارة  اإىل  غريناند  م��ن  اجلليد 

�سيعيد  وال��ذي  اجلنوبية  القطبية 

ر�سم ال�سواحل يف العامل.

وميثل ارتفاع من�سوب مياه البحر 

حول  عديدة  ومناطق  ملدن  تهديًدا 

حتى  �سنغهاي  م��ن  اب��ت��داًء  ال��ع��امل 

بولية  املنخف�سة  وامل��ن��اط��ق  ل��ن��دن 

فلوريدا اأو بنغاد�ض ولدول باأكملها 

مثل املالديف يف املحيط الهندي اأو 

كرييباتي يف املحيط الهادي.

يرتفع  اأن  ال��درا���س��ة  وت��وق��ع��ت 

ي��رتاوح  مب��ا  البحر  م��ي��اه  من�سوب 

العام  بحلول  مرت   1.2 و   0.7 بني 

2300 حتى يف حال لبت نحو 200 
املو�سوعة  واخلطط  الأهداف  دولة 

مبوجب اتفاقية باري�ض املرمة عام 

2015 والتي تت�سمن خف�ض انبعاث 
غ���ازات الح��ت��ب��ا���ض احل����راري اإىل 

ال�سفر فعلًيا يف الن�سف الثاين من 

القرن احلايل.

��ا اأن  ووج����دت ال��درا���س��ة اأي�����سً

بعد  ���س��ن��وات  خم�ض  ك��ل  ال��ت��اأخ��ري 

الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  احل���د  2020 يف 
يف  اإ�سافًيا  ارتفاًعا  يعني  العاملية 

من�سوب مياه البحر يقدر بنحو 20 

�سنتيمرًتا بحلول عام 2300.

حديثة  اأمريكية  درا�سة  اأ���س��ارت 

اإىل اأن الأ�سخا�ض امل�سابني مبر�ض 

اأك��ر  اح��ت��م��الت  لديهم  القلب  يف 

للنجاة وال�سامة واحلياة ملدة اأطول 

اإذا كانوا متزوجني اأو لديهم �سريك 

وامل�ساعر،  الهتمام  يبادلهم  حياة 

مقارنًة بالأرامل واملنف�سلني.

الدرا�سة  الباحثني يف  وقال كبري 

الدكتور اأر�سد قيومي من كلية الطب 

بجامعة اإميوري يف ولية اأتانتا اإن 

»من لديهم �سريك حياة مييلون لأن 

يكون لديهم هدف اأ�سمى يف احلياة 

ال�سعور  اح��ت��م��الت  لديهم  وت��زي��د 

بامل�سوؤولية والعتناء ب�سحتهم«.

العاقة  وفريقه  قيومي  واختر 

واحتمالت  الجتماعية  احلالة  بني 

القلب، مبا  ب�سبب مر�ض يف  الوفاة 

ي�سمل ال�سكتة القلبية وكذلك الوفاة 

باأي �سبب اآخر.

احتمالت  زادت  الإج��م��ال  ويف 

قلبية  لأزمة  املتزوجني  تعر�ض غري 

 1.45 ب��ن��ح��و  ال���وف���اة  اإىل  ت�����وؤدي 

احتمالت  وزادت  املتزوجني،  عن 

اإ�سابتهم ب�سكتة قلبية بنحو 1.52، 

بالوفاة  يتعلق  ما  يف   1.24 وبنحو 

لأي �سبب اآخر.

وكانت احتمالت الوفاة يف اأعلى 

بلغت  اإذ  الأرام����ل  ل��دى  لها  معدل 

لدى  الن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   71
املطلقني واملنف�سلني ومن مل ي�سبق 

لهم الزواج 40 باملئة.

بوتلوري  راوؤول  الدكتور  ويقول 

من كلية اأ�ستون للطب يف برمنجهام 

ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، ت��ع��ل��ي��ق��اً على 

الدرا�سة رغم اأنه مل ي�سارك بها: »ل 

املر�سى  نو�سي  اأن  بالطبع  ميكننا 

ب���ال���زواج يف و���س��ف��ة ط��ب��ي��ة، لكن 

ميكننا اأن نوؤكد لهم على اأهمية دور 

مكافحة  يف  وال�سداقات  العاقات 

اأمرا�ض القلب وال�سرايني«.

فشل الطرق التقليدية في تدريس مادة »األحياء«

ارتفاع منسوب البحار يعيد رسم سواحل العالم

دراسة حديثة تربط بين الزواج و»سالمة القلب«
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لوحة الفعاليات

23 جمادى الآخرة23 جمادى الآخرة

24جمادى الآخرة23 جمادى الآخرة

26 جمادى الآخرة23 جمادى الآخرة

24 جمادى الآخرة23 جمادى الآخرة

25 جمادى الآخرة23 جمادى الآخرة

26 جمادى الآخرة23 جمادى الآخرة

ملتقىمهرجان

فعاليةفعالية

دورةدورة

حلقةفعالية

ورشةدورة

معرضدوة

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

اأنا وقرية الأحالم

الوقت: من ٤ م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة العنود املروان للمعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: الدرعية

اأول مرة

الوقت : من ٤ م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة:جامعة امللك �سعود

املكان: جامعة امللك �سعود - املدينة اجلامعية 

للطالبات بوابة ٤

اإن�ساآلة

الوقت:من ٣م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: معر�ض م�سكاة التفاعلي

املكان: معر�ض م�سكاة التفاعلي للطاقة الذرية 

واملتجددة - �سارع العليا العام

اأنريي موهبتك ٤»فرع الإن�ساد والإلقاء« للطالبات

الوقت : من ١١ �ض اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة �سوؤون الطالب

املكان: مبنى 25 مدرج ١

اإنتاج واإخراج الأفالم الق�سرية

الوقت:  الفرتة امل�سائية

اجلهة املنظمة: اإدارة امل�سرح بعمادة �سوؤون الطالب

املكان:  عمادة �سوؤون الطالب

كتابة مقرتحات امل�سروعات واملنح البحثية لأع�ساء 

هيئة التدري�ض

الوقت: من ٤ م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارت

املكان: مبنى 2٦ الدور اخلام�ض

مكاتيب

الوقت: من ٤ م اإىل ١2 م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة الأحداث الفريدة لتنظيم 

املعار�ض واملوؤمترات

املكان: م�سارف هيلز

نقا�ض »اإعداد خطة البحث«

الوقت: من ١٠ �ض اإىل ١2ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية

املكان: مبنى ٣١ القاعات امل�سرتكة الدور الأول قاعة 

١١

 adobe اإنتاج الدرو�ض التفاعلية با�ستخدام

التدري�ض captivate لأع�ساء هيئة 
الوقت: من ٤ م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارت

املكان: مبنى 2٦ الدور اخلام�ض

املنهج اجلامعي وتعزيز مهارات التوظيف لأع�ساء هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ٤ م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارت

املكان: مبنى 2٦ الدور اخلام�ض

اإنتاج واإخراج الأفالم الق�سرية

الوقت : من 5 م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: اإدارة امل�سرح بعمادة �سوؤون الطالب

املكان: املركز الرتفيهي بالدور الأر�سي يف عمادة 

�سوؤون الطالب

الريا�ض الدويل للكتاب 2٠١8

الوقت:من 8�ض اإىل ١١م  

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة والإعالم

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض, 

الريا�ض
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10 رجب26 جمادى الآخرة

12 رجب2 رجب

7 �شعبان4 رجب

11 رجب2 رجب

15 رجب3 رجب

14 �شعبان4 رجب

مؤتمرمؤتمر

معرضملتقى

دورةمؤتمر

مؤتمرمعرض

ملتقىفعالية

دورةفعالية

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

العن�ان: م�اد اخلاليا ال�ضم�ضية: تقنيات التط�ير

Gavin J. Conibeer; Arthur Willoughby :امل�ؤلف

ترجمة: نا�ضر حممد عبدال�ضالم عمر- خليل عبدالرازق خليل

ال�ضنة: 1438

التط�رات  واأح��دث  التط�ير«،  تقنيات  ال�سم�سية:  اخلاليا  »م���اد  كتاب  يناق�س 

للح�س�ل على اأق�سى قدر من الطاقة الكهربائية من ال�سم�س باأقل تكلفة مالية واأقل 

�سرر بيئي، كما تناول امل��س�عات التالية: الظاهرة الكهرو�س�ئية، احلدود الفيزيائية 

الكهرو�س�ئية،  للم�اد  الفيزيائي  الت��سيف  الكهرو�س�ئي،  للتح�يل  الأ�سا�سية 

الالبل�رية   ال�سليك�نية  ال�سم�سية  اخلاليا  البل�رية،  ال�سليك�نية  ال�سم�سية  اخلاليا 

والبل�رية الدقيقة، خاليا املجم�عة الثالثة واخلام�سة ال�سم�سية، اخلاليا ال�سم�سية 

الكالك�جينيدية رقيقة الغ�ساء، اخلاليا ال�سم�سية الع�س�ية املطب�عة، اجليل الثالث 

من اخلاليا ال�سم�سية.

اأ�ضطح الإ�ضناد واإ�ضقاطات اخلرائط لال�ضت�ضعار عن بعد

يعد ك��ت��اب »اأ���س��ط��ح الإ���س��ن��اد واإ���س��ق��اط��ات اخل��رائ��ط 

لال�ست�سعار عن بعد ونظم املعل�مات اجلغرافية وامل�ساحة« 

والذي اأّلفه Jonathan Iliffe ; Roger Lott وترجمه 

ي�سكل  كما  الثاين،  الإ�سدار  عجيب  ح�سن  �سليمان  اأمين 

بال�سرح  امل�ؤلف  اهتم  العربية، حيث  للمكتبة  ثرية  اإ�سافة 

املجال  ه��ذا  يف  امل�ستحدثة  النظريات  ورب��ط  املب�سط 

�سطح  على  امل�اقع  لتحديد  احلديثة؛  التقنية  والأ�ساليب 

وتقدمي  العملية  بالتطبيقات  اخلرائط  واإن�ساء  الأر���س 

الإ�سدار  ن�سخة  جاءت  ولذلك  احلقلية.  للم�ساكل  حل�ل 

الثاين لهذا الكتاب مبزيد من ال�سرح والتفا�سيل والأمثلة 

العملية والفرتا�سية وطرق احلل�ل لبع�س امل�ساكل التي 

ت�اجه م�ستخدمي تلك النظم. 

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية 

والنف�سية

املكان: يف رحاب اجلامعة

 اخلليجي الثاين امل�سرتك لل�سرطان

الوقت: من ٤ م اإىل 8م

اجلهة املنظمة: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

املكان: قاعة الدرا�سات العليا, م�ست�سفى امللك في�سل 

التخ�س�سي ومركز الأبحاث

الثاين لريادة الأعمال

الوقت:  من 8م اإىل ١٠م  

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة خطوط الإعالم

املكان: فندق انرت كونتيننتال, الريا�ض

2١ـ معر�ض من اأجلك

الوقت:  من ٣م اإىل ١١م  

اجلهة املنظمة: موارد النخبة لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: فندق الفي�سلية, الريا�ض

 ال�ساد�ض لالأمرا�ض الروماتيزمية

الوقت : من 8 �ض اإىل ٤م

اجلهة املنظمة:امل�ست�سفى ال�سعودي الملاين

املكان:امل�ست�سفى الملاين ,القاعة الرئي�سية

خطة العمل الناجحة مل�سروعك الريادي  »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  8م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى ٦ الدور الثاين قاعة التدريب

اأكاليل 2٠١8

الوقت:من 8م اإىل ١٠م  

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة نورة ال�سعدون لتنظيم 

املعار�ض

املكان:فندق الفور�سيزونز , الريا�ض

ال�سعودي للطاقة املتجددة

التاريخ: ١٤٣٩/٧/١١هـ  

اجلهة املنظمة: �سركة ن�سبانا املبتكرة املحدودة

املكان: فندق ماريوت, الريا�ض

اليوم العاملي للخدمات الجتماعية بعنوان »اخلدمة 

الجتماعية مهنة واأ�سلوب حياة«

اجلهة املنظمة: اخلدمات الجتماعية

املكان: املدينة اجلامعية للطالبات

 ال�سفر وال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني - الريا�ض

املكان: مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض واملوؤمترات

توعوية مبنا�سبة اليوم العاملي ملتالزمة داون

الوقت: من ٩ �ض اإىل 2م

اجلهة املنظمة: مدينة امللك فهد الطبية

املكان:مدينة امللك فهد الطبية, بهو امل�ست�سفى 

الرئي�سي

تطوير وتنمية م�سروعك الريادي »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  8م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى ٦ الدور الثاين قاعة التدريب

جمادى الآخرة 

1439ه�

( مار�س )
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املر�سلني  �سيد  �سرية  ح��وت  لقد 

و�سايا  للعاملني  رح��م��ة  وامل��ب��ع��وث 

عظيمة لأمته �سلى اهلل عليه و�سلم، 

لبن  علمه  م��ا  الو�سايا  ه��ذه  وم��ن 

عمه، ففي احلديث عن عبداهلل بن 

عبا�س قال: كنت خلف النبي �سلى 

غالم  »ي��ا  فقال:  و�سلم،  عليه  اهلل 

ك��ل��م��ات، اح��ف��ظ اهلل  اأع��ل��م��ك  اإين 

يحفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك، 

اإذا �ساألت فا�ساأل اهلل واإذا ا�ستعنت 

لو  الأم��ة  اأن  واعلم  ب��اهلل،  فا�ستعن 

ب�سيء  ينفعوك  اأن  على  اجتمعت 

كتبه اهلل  قد  ب�سيء  اإل  ينفعوك  مل 

اأن ي�سروك  واإن اجتمعوا على  لك، 

ب�سيء مل ي�سروك اإل ب�سيء قد كتبه 

وجفت  الأق���الم  رفعت  عليك،  اهلل 

وق��ال  ال��رم��ذي  رواه  ال�����س��ح��ف«. 

حديث ح�سن �سحيح.

موجهة  كانت  واإن  الو�سايا  هذه 

لغالم اإل اأنها احتوت اأ�سولً عظيمة 

اأولها  حياته،  يف  امل�سلم  يحتاجها 

واأهمها حفظ اهلل تعاىل لك »احفظ 

الإن�سان  بلغ  فمهما  يحفظك«،  اهلل 

من قوة اأو �سعف فاإن الذي يحفظه 

هو اهلل، منذ كان جنيناً يف بطن اأمه 

ي�سله طعامه  ل��ه،  ق��وة  ل ح��ول ول 

به،  ولطفه  اهلل  حفظ  مع  و�سرابه 

اإىل اأن ظهر على هذه الدنيا و�سخر 

اهلل له الوالدين وغر�س يف داخلهما 

احلب والرحمة له، ثم اأ�سبح يافًعا 

يدب على الأر�س يكاد ين�سى حفظ 

بقوته  م��ع��ت��ًدا  ب��ه،  ولطفه  ل��ه  اهلل 

و�سبابه.

ج��وان��ب  ي�سمل  ل��ن��ا  اهلل  ح��ف��ظ 

حفظه  منها  حياتنا،  م��ن  متعددة 

كذلك  اأب��دان��ن��ا،  و�سالمة  ل�سحتنا 

بها  تكفل  التي  لأرزاقنا  اهلل  حفظ 

�سبحانه، وحفظ اهلل لنا من �سرور 

الأقدار وحوادث الزمان والت�سخري، 

اهلل  القول يف جمال حفظ  ويطول 

ك��ل وق��ت  ب��ن��ا يف  ل��ن��ا لأن���ه يحيط 

ومكان، وحتى يتم حفظ اهلل لك كما 

حتب عليك اأن حتفظ اهلل كما يريد 

�سبحانه وتعاىل، وحفظك هلل مبعنى 

نواهيه  ع��ن  والبعد  اأوام���ره  اإق��ام��ة 

واللتزام مبا اأمر وخ�سيته يف الغيب 

وال�سهادة، وامل�ستفيد من هذا التباع 

الإن�سان نف�سه، لأن  لأوامر اهلل هو 

العاملني، واأكرث  اهلل تعاىل غني عن 

اهلل  هو حفظ  الإن�سان  يحتاجه  ما 

له يف دينه ودنياه وبدنه وذريته.

اهلل  معية  الأ����س���ول:  تلك  ث��اين 

»اح���ف���ظ اهلل جت��ده  ل���ك  ت���ع���اىل 

ي��ك��ون معك  اأن���ه  جت��اه��ك«، مبعنى 

هي  املعية  ه��ذه  وت��ع��اىل،  �سبحانه 

الإن�سان يف حياته  اأكرث ما يحتاجه 

م�سريته  يف  وي��وف��ق  طريقه  لي�سق 

وي��ح��ق��ق ط��م��وح��ه واأه���داف���ه، ه��ذه 

املعية الربانية فريدة �ساملة دائمة، 

معية  توفري  الإن�سان  ح��اول  فمهما 

تكون  وحتفظه  اأم���وره  له  تي�سر  له 

ناق�سة لأن اجلهد الب�سري حمدود، 

اأنه  تعني  الأعلى، ومعيته  املثل  وهلل 

وهو  واأحوالك  اأوقاتك  كل  معك يف 

ملك امللوك، وبيده خزائن كل �سيء 

واأمره بني الكاف والنون، فاأي �سعور 

اأجمل من معية رب العاملني �سبحانه 

وتعاىل.

ثالثاً: العزة والكرامة واللجوء هلل 

»اإذا �ساألت فا�ساأل اهلل واإذا ا�ستعنت 

فيه  الأ���س��ل  ه��ذا  ب���اهلل«،  فا�ستعن 

بقوته  ت�سعره  للفرد  اإ�سالمية  تربية 

ثم  ومن  وكرامته  وبقيمته  وجناحه 

اأهميته نحو نف�سه ودينه وجمتمعه، 

وفيه اأي�ساً حتديد للم�سدر احلقيقي 

الأ�سباب،  وم�سبب  لالأرزاق  الوحيد 

وهو اهلل �سبحانه وتعاىل، واأن على 

على  والتوكل  الأ�سباب  فعل  العبد 

اهلل وح�سن الظن به تعاىل، واأن بقية 

املخلوقات هي عبيد هلل تعاىل، فاأي 

بها  ي�سعر  �سوف  وقوة  وكرامة  عزة 

الو�سايا  تربى على هذه  اإذا  امل�سلم 

فكانوا  ال�سحابة،  عليها  تربى  التي 

جبالً على الأر�س، فتحوا الأم�سار 

بهذه الربية وهذا الإميان.

راب���ع���اً: ت��ق��ري��ر ع��ق��ي��دة الإمي���ان 

الأم��ة  اأن  »واعلم  والقدر  بالق�ساء 

اأن ينفعوك ب�سيء  لو اجتمعت على 

اهلل  كتبه  قد  ب�سيء  اإل  ينفعوك  مل 

اأرك��ان  الركن من  اإن ه��ذا  ل���ك...«. 

يف  لل�سرب  امل�سلم  زاد  هو  الإمي���ان 

هذه احلياة، يجعله ينطلق ل يخ�سى 

له  اهلل  ق��دره  ما  اأن  عاملًا  اهلل،  اإل 

�سوف ي�سيبه واأن ما اأ�سابه مل يكن 

ليخطئه مهما عمل، واأن ما مل يقدر 

له لن ي�سبه مهما كان، هذه العقيدة 

للم�سلم   احلقيقي  الطمئنان  توجد 

ومن ثم ال�سرب والر�سا والحت�ساب 

يف كل اأحواله.

لذا جتد املوؤمن بني �سكر و�سرب، 

بل  م�سائب  اأو  ل��ف��واج��ع  يهتز  ل 

عند  م��ا  راج��ي��اً  حياته  يف  ي�ستمر 

املجتمعات  تفتقده  م��ا  وه��ذا  رب��ه، 

بالقدر،  يوؤمنون  ل  الذين  والأف��راد 

النف�سية  الأم��را���س  لديهم  فتكرث 

م��ن قلق وخ���وف وت��وت��ر واك��ت��ئ��اب، 

ك��امل��خ��درات  للمحرمات  جل��وء  اأو 

احلال  بهم  ي�سل  والبع�س  وغريها، 

اإىل النتحار واإنهاء حياته بدلً من 

ا�ستثمارها وتطويرها.

هذه  ك��ل  اأن   اإىل  اأ���س��ري  ختاماً 

املعاين العظيمة التي احتوتها و�سية 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم هذه 

تربية  فكانت  لغالم،  موجهه  كانت 

حقيقية لالإميان ومعانيه يف النفو�س 

لل�سخ�سية  و�سقل  ال�سغر،  منذ 

ال�سوية منذ نعومة الأظافر، فحري 

على  والأجيال  اأنف�سنا  نربي  اأن  بنا 

العظيمة  ال��ن��ب��وي��ة  ال��و���س��اي��ا  ه���ذه 

واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  من 

و�سحبه و�سلم.

د. هدى بنت نا�سر ال��ساليل

اأ�ستاذ م�ساعد - كلية الربية

ر�سمية  جهة  اأي  تفكر  عندما 

من�ساآتها  ل���س��ت��ث��م��ار  ت��خ��ط��ط  اأو 

ي�سمل  اأن  بد  فال  مواردها،  وتنمية 

جميع  والتخطيط  التفكري  ذل���ك 

احل�سبان  يف  ي��اأخ��ذ  واأن  اجل��وان��ب 

ج��م��ي��ع الع���ت���ب���ارات وال��ت��ط��ورات 

اأن يقت�سر على  والآث��ار املرتبة، ل 

اجلوانب  ويغفل  بعينه  واحد  جانب 

والعتبارات الأخرى.

بتاأجري  اجلامعة  قامت  عندما 

ال���ه���الل، نظرت  ل��ن��ادي  الإ���س��ت��اد 

للمو�سوع من جانب واحد باعتبار اأنه 

خطوة ا�ستثمارية اإيجابية ت�سب يف 

حتقيق روؤية 2030 وتدعم توجهها 

ا�ستثماراتها  على  الع��ت��م��اد  نحو 

ت�سع  اأو  تفكر  مل  لكنها  ال��ذات��ي��ة، 

التعليمية  العملية  اأن  احل�سبان  يف 

والأكادميية �ستتاأثر بذلك �سلباً. ما 

حدث بعد مباراة الهالل اأمام العني 

اأظهر اجلوانب ال�سلبية لهذا القرار، 

قريبة  للملعب  الفتتاحية  كانت  اإذ 

تاأثر  وقد  الأع��م��ال،  اإدارة  كلية  من 

واملحا�سرين  الطالب  بع�س  بذلك 

ب�سبب  حما�سراتهم  عن  وت��اأخ��روا 

على  احل�سول  على  قدرتهم  ع��دم 

يف  ت�سبب  مم��ا  ملركباتهم  م��واق��ف 

ت��اأخ��ره��م ع��ن امل��ح��ا���س��رات نتيجة 

الزدحام املهول وعدم توفر مواقف 

لهم ول لأ�ساتذتهم.

وقد طرح عدد كبري من املتابعني 

واملهتمني يومها ال�سوؤال التايل: هل 

اجلامعة عندما قامت بتاأجري امللعب 

مل تعلم من هم جمهور الهالل؟ اأم مل 

ت�ستمر  التعليمية  خدماتها  اأن  تعلم 

ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اًء؟! 

الطالب  من  كبرياً  ع��دداً  باأن  علماً 

بجدول  يحتفظ  اأ�سبح  واملن�سوبني 

مباريات الهالل يف الفرة الأخرية، 

ل ملتابعتها اأو ت�سجيع الفريق، ولكن 

ما  وليعرفوا  حما�سراتهم  لتعطيلها 

هي املحا�سرات التي �سيعانون فيها!

�سامي اإبراهيم املبرييك

كلية اإدارة الأعمال

اأتون احلرب  من  اليابان  خرجت 

ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ه��زوم��ة م��دم��رة 

نه�ست  اأنها  بيد  متداعية،  متهالكة 

م��ن ك��ب��وت��ه��ا و���س��رع��ت م��ن جديد 

يف ب���دء اإع�����ادة الإع���م���ار وال��ب��ن��اء 

اقت�سادية  قوة  لت�سبح  القت�سادي 

التقني  امل��ي��دان  يف  خا�سة  عاملية، 

من  تعانيه  مما  بالرغم  وال�سناعي 

نق�س كبري يف م�سادر الطاقة، حيث 

ال�سناعات  ه��ذه  م��ن  اإنتاجها  اإن 

مع  مقارنة  �سئياًل  يبقى  التقنية 

ال�ستهالك، وهذا ما يجعل اليابان 

ارتباطاً  ال�سناعية  ال��ب��ل��دان  اأك��رث 

باحل�سول  يتعلق  فيما  ب��اخل��ارج 

على موارد الطاقة رغم املجهودات 

املبذولة لإنتاج م�سادر طاقات ذاتية 

الفرق  م��ن  تقل�س  اأن  ميكن  بديلة 

ال�سا�سع بني ال�ستهالك والإنتاج.

ال��ي��اب��ان  ل���دى  اأن  امل��ع��ل��وم  م���ن 

حمطات نووية لإنتاج الكهرباء يقدر 

مفاعاًل   54 جمموعه  مبا  عددها 

النووية، تغطي  الطاقة  يف حمطات 

جزءاً كبرياً من حاجة البالد للطاقة، 

منذ  وت�ساءلت  تقل�ست  اأن��ه��ا  بيد 

اليابان  ت�سونامي  زل��زال  �سرب  اأن 

ع��ام 2011 واأحل��ق اأ���س��راراً كبرية 

»فوكو�سيما«  العمالقة  باملحطة 

للطاقة النووية، الأمر الذي مت معه 

املفاعالت  بجميع  العمل  اإي��ق��اف 

البالد، وكانت  املتواجدة يف  النووية 

هذه اأكرب كارثة متنى بها اليابان يف 

م�سادر طاقتها.

الأ�سوات  ارتفعت  ال�سبب  ولهذا 

امل���ط���ال���ب���ة ب��ت��غ��ي��ري 

م�������س���ادر ال���ط���اق���ة 

م�سادر  اإىل  النووية 

الطاقة املتجددة التي 

تاأثراً  اأق��ل  تكون  قد 

يف اأوق����ات ال��ك��وارث 

واأخ���ف ���س��رراً على 

لهذه  ونتيجة  البيئة، 

امل���ط���ال���ب���ات وت��ل��ك 

ال�������س���غ���وط ق��ام��ت 

ال���ي���اب���ان ب���الإع���الن 

ع��ن من����وذج امل��دي��ن��ة 

»فوجي�ساوا«،  الذكية 

ال��ذي  امل�سروع  وه��و 

عمالق  »بانا�سونيك«  �سركة  اأطلقته 

الإلكرونيات اليابانية املتقدمة.

»البتكار  اجلديد  ال�سعار  وحتت 

ال����ذات����ي وال����س���ت���ه���الك الأم���ث���ل 

للطاقة« �ستقوم هذه املدينة الذكية 

طاقة  خدمات  بتوفري  »فوجي�ساوا« 

م�سممة لتنمية �سبل املعي�سة للجيل 

امل��ق��ب��ل، مم��ا مي��ّك��ن امل��واط��ن��ني من 

ي�ستخدمونها  التي  الطاقة  توليد 

ال�ستخدام  خ��الل  من  منازلهم  يف 

ال�سم�سية،  الطاقة  لتوليد  الأم��ث��ل 

كما �ستعمل على حت�سني الأ�ساليب 

املعي�سية لالأفراد من خالل ا�ستغالل 

الطاقة ال�سم�سية اإىل جانب حتقيق 

مزايا اأخرى تتمثل يف تطبيق معايري 

الأمان واإمكانية التنقل بحرية تامة 

الرعاية  وتوفري  باملجتمع  والعناية 

ال�سحية.

يف هذا ال�سياق فاإن اليابان تعترب 

ت��ق��ن��ي��ة  يف  رائ�������دة 

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 

»ال��ف��وت��وف��ول��ت��ي��ك«، 

ب��ل ه��ي واح���دة من 

اأك���رب اأرب���ع اأ���س��واق 

الآن  ح��ت��ى  ع��امل��ي��ة 

واإن��ت��اج  �سناعة  يف 

ال�سم�سية،  الأل���واح 

ال�����ي�����اب�����ان  ويف 

ب�����رزت ال�����س��ن��اع��ة 

الإل������ك������رون������ي������ة 

ياباين  كاخت�سا�س 

ل يناف�س واأحد رموز 

التفوق والنجاح لهذ 

البلد، اإذ تعترب اليابان اأول بلد منتج 

تتمتع  العامل، كما  لالإلكرونيات يف 

مثل  اليابانية  التجارية  العالمات 

ب�سهرة  وبانا�سونيك  وفوجي  �سوين 

اأول  اأي�ًسا  تعترب  كما  عالية،  عاملية 

بلد منتج ل�سناعة الأج�سام املتحركة 

»ال��روب��وت��ات« يف ال��ع��امل مم��ا جعل 

وا�سعة  �سهرة  تتبواأ  ال�سناعة  هذه 

ومكانة مرموقة يف جمالت الإعالم 

والتعامل  الطبية  والأج��ه��زة  الآيل 

اإىل جانب  امل��واد اخلطرة، هذا  مع 

الآلت النا�سخة ومعدات الت�سالت 

ال�سلكية والال�سلكية.

الأوىل  ال��ي��اب��ان  ت��ع��ت��رب  اأي�����س��اً 

اإذ  ال�سيارات،  �سناعة  يف  والرائدة 

القطاعات  اأحد  ال�سناعة  تعد هذه 

الرئي�سة يف اليابان الذي مكنها من 

اإنتاج  يف  الأوىل  امل��رات��ب  حتتل  اأن 

ال�سيارات »تويوتا، ني�سان، هوندا«.

موثوقية  على  �ساعد  مما  ولعل 

ملبداأ  تبنيها  ه��و  اليابانية  التقنية 

هذا  لقى  النوعية«، حيث  »اجلودة 

كبرياً  وحما�ساً  وا�سعاً  �سدى  املبداأ 

امل�سانع  جميع  وتبنته  اليابان،  يف 

اأ�سبح  حتى  وامل��خ��ت��ربات  واملعامل 

ال��ي��اب��ان  اأن��ح��اء  جميع  يف  مطبقاً 

ال�سلع  ك��ل  وتخ�سع  ج��دي،  ب�سكل 

الآن لختبارات  اليابانية  واملنتجات 

والعيوب  للك�سف عن اخللل  قا�سية 

امل�سنعية اأثناء وبعد عمليات الإنتاج.

املبداأ  ذلك  اليابان  اأتبعت  ولقد 

ال�ساملة«،  »اجل��ودة  هو  اآخر  مببداأ 

الهامتان  اخلطوتان  ه��ات��ان  واأدت 

اإىل حت�سن �سمعة ال�سلع واملنتجات 

م�ستوى  على  ورواج��ه��ا  اليابانية 

لختيارات  تعري�سها  بعد  ال��ع��امل 

اجلودة النوعية ال�ساملة؛ مما جعل 

امل�ستهلك يقبل عليها نظًرا جلودتها 

وخلوها من العيوب امل�سنعية.

من  كثرًيا  اأن  الأم��ر  يف  والغريب 

اأ�ساءت  العاملية  وامل�سانع  ال�سركات 

يف ذل����ك ال���وق���ت ف��ه��م احل��ق��ي��ق��ة 

وعزت  بال�سوق  احل��ادث��ة  اجل��دي��دة 

ظاهرة اجتاه الزبائن لتلك املنتجات 

الأق��ل،  ال�سعر  عامل  اإىل  اليابانية 

الأ����س���ع���ار  ����س���رب  اإىل  ف��ع��م��دت 

ف��اإن  ح��ال  اأي��ة  وعلى  وتخفي�سها، 

كربى  �سناعية  ق��وة  تعترب  اليابان 

اعتمدت على تطوير التقنية والبلوغ 

التطور  درج����ات  اأق�����س��ى  اإىل  ب��ه��ا 

والتفوق والكمال.
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

حراك وحتول اأدوار كلية الرتبية

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

ت�سهد كلية الربية بجامعة امللك �سعود حراكاً تطويراً ملحوظاً بقيادة 

العمل  وفريق  التدري�س  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء  وتعاون  الكلية  عميد 

الإداري، وتتعدد اأوجه هذا احلراك الذي ميكن حتديد اأهم مالحمه يف 

اأمرين اأ�سا�سيني؛ الأول حر�س الكلية على تنفيذ مبادرة رائدة وهي حتول 

اأدوار كلية الربية وفق روؤية اململكة2030، وي�ستغرق تنفيذ هذه املبادرة 

ثالث �سنوات، وتت�سمن اأربعة حماور رئي�سة وثالثة ع�سر برناجماً وثمانية 

وع�سرين م�سروعاً.

املحور  الآتية:  البنود  تت�سمن  املبادرة  هذه  اأن  اإي�ساح  وباإيجاز ميكن 

املحور  م�ساريع،  و�ستة  برامج  ثالثة  ويت�سمن  واحلوكمة  الهيكلة  الأول 

الثاين الربامج الأكادميية ويت�سمن ثالثة برامج وخم�سة م�ساريع، املحور 

املحور  برامج وثمانية م�ساريع،  العليا ويت�سمن ثالثة  الدرا�سات  الثالث 

الرابع البحث والتطوير ويت�سمن اأربعة برامج وت�سعة م�ساريع.

وتركز هذه املبادرة على حتقيق عدد من الأهداف منها املواءمة مع 

روؤية اململكة 2030 واحلوكمة والهيكلة لوحدات الكلية، وتطوير منظومة 

الدرا�سات العليا والبحث، وتطوير ال�سراكة الداخلية واخلارجية.

على  مت�سارعة  بخطوات  تعمل  الكلية  اأن  الثاين  الأ�سا�سي  الأم��ر 

يف  �سارك  التي  »2018-2030م«  ال�سراتيجية  خطتها  من  النتهاء 

اإعدادها العديد من اجلهات الداخلية واخلارجية، واجلهات امل�ستفيدة 

اململكة  روؤية  التوافق مع  الكلية، حيث رعت هذه اخلطة  من خمرجات 

اخلطة  وك��ذل��ك  للدولة،  التنموية  واخل��ط��ط  امل�ستقبلية،  وتوجهاتها 

بنجاح  اهلل  باإذن  يب�سر  ما  وهو   »KSU2030« للجامعة  ال�سراتيجية 

م�ساعي الكلية.

وا�ستمراراً لهذا احلرك التطويري الذي تعمل عليه الكلية اأقامت كلية 

الربية موؤخراً اللقاء العلمي الثالث ملحور »الهيكلة واحلوكمة« وح�سره 

كليات  مب�ستقبل  واملهتمني  التدري�س  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء  من  نخبة 

املو�سوعات  من  ع��دداً  الثالث  جل�ساته  يف  اللقاء  هذا  وناق�س  الربية، 

املهمة، منها: »مواءمة اخلطة ال�سراتيجية للكيانات بجامعة امللك �سعود 

مع اخلطة ال�سراتيجية للجامعة وروؤية اململكة 2030، ومالمح اخلطة 

ال�سراتيجية لكلية الربية 2018-2030، وجتربة كلية الربية بجامعة 

الربية«،  كليات  وهيكلة  وبراجمها،  اأق�سامها  هيكلة  اإعادة  يف  الطائف 

اإ�سافة اإىل املناق�سات الرثية ومداخالت احل�سور الكرام التي زادت من 

اأهمية هذا اللقاء العلمي والنتائج املرتبة عليه.

وبحمد اهلل وتوفيقه فقد تناول العديد من امل�ساركني يف هذا اللقاء 

 ،KSU2030 العلمي الأدوار التي تلعبها اخلطة ال�سراتيجية للجامعة

يف عمليات احلوكمة والهيكلة، حيث ت�سمن الهدف ال�سراتيجي الثامن 

العمليات  من  العديد  وامل�ساءلة«  »امل��رون��ة  ال�سراتيجية  اخلطة  من 

الداعمة لعملية احلوكمة، كما ت�سمن الهدف ال�سراتيجي التا�سع »بناء 

تنظيم اإداري داعم« اجلوانب ذات ال�سلة باإعادة هيكلة اجلامعة، لتحقيق 

العديد من الأهداف التي تدعم �سعي اجلامعة لبلوغ الريادة والتميز.

اململكة  روؤي��ة  مع  والتوافق  امل�ستمر  للتطوير  الربية  كلية  �سعي  اإن 

بها  املنوط  وال���دور  خمرجاتها  كافة  على  اإيجاباً  يوؤثر  �سوف   ،2030
للم�ساهمة يف حتقيق روؤية اململكة وتوجهاتها امل�ستقبلية، ن�ساأل اهلل لهم 

التوفيق وال�سداد.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

التقنية بين النقل والتوطين.. التجربة اليابانية

وصايا نبوية عظيمة

لهذا السبب أحتفظ بجدول مباريات الهالل!

الدراسات العليا وعقبة »المعدل«!
ل �سك اأن ن�سبة كبرية من طالب البكالوريو�س واخلريجني على اختالف 

كلياتهم وتخ�س�ساتهم، ياأملون ويحلمون يف اإكمال الدرا�سات العليا، اإل اأن 

هذا احللم �سرعان ما يتبخر عند عقبة »املعدل املطلوب« ما يدفع كثريين 

منهم لل�سفر خارج اململكة لإكمال الدرا�سة ولو على ح�سابهم اخلا�س.

واإن كان هذا احلل منا�سباً للمقتدرين مادياً ومن ت�سمح ظروفهم بال�سفر 

الدرا�سة،  باإكمال  الراغبني  من  لالأغلبية  منا�سباً  لي�س  فاإنه  والغ��راب 

ميكن  ل  عوامل  عدة  املرتفع حتكمه  املعدل  وحتقيق  التفوق  اأن  ومعلوم 

بل  البكالوريو�س،  درا�سة  اأثناء  وتق�سريه  الطالب  باإهمال  فقط  اختزالها 

ت�سمل جوانب اأخرى عديدة من اأهمها الأجواء الأكادميية والبيئة املحفزة 

للطالب للتعلم اإ�سافة اإىل ظروف اأخرى عديدة خا�سة بالطالب.

فاإننا  التعليم،  عامل  م�ستحيل يف  يوجد  ول  حاًل  م�سكلة  لكل  اأن  ومبا 

البحث عن حلول منا�سبة  العليا  الدرا�سات  القائمني على �سوؤون  نطالب 

اأ�سا�سي  ك�سرط  املطلوب«  »املعدل  بتحقيق  املتمثلة  امل�سكلة  ه��ذه  ملثل 

للقبول يف برامج الدرا�سات العليا. ولعل من اأي�سر تلك احللول ا�ستحداث 

بدرجتيها  العلياء  الدرا�سات  اإكمال  للراغبني يف  تاأهيلي«  درا�سي  »ف�سل 

-املاج�ستري والدكتوراه - ممن مل يحققوا �سرط »املعدل املطلوب« ويكون 

القبول والدرا�سة يف هذا الف�سل مبقابل مايل ل�سمان اجلدية، ومن يجتاز 

ويحقق املعدل املطلوب يلتحق يف الدرا�سات العليا.

لو مت تطبيق هذا القراح فاإن اجلامعة تكون قد حققت اأمرين يف اآن 

وحتقيق  العليا  الدرا�سات  اإكمال  يف  الراغبني  مطلب  تلبية  الأول  واحد، 

ميزانيتها  خ��ارج  اإ�سايف  م��ادي  عائد  على  احل�سول  والثاين  اأحالمهم، 

املعتمدة.

حممد بن عبدالهادي اجلهني

ع�سو هيئة ت�سوية اخلالفات العمالية مبنطقة الريا�س
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ي��ع��ت��ر ال���ر����س���ا الأ�����س����ري عن 

و�سعاف  لل�سم  املقدمة  اخلدمات 

واملوؤثرة  املهمة  العنا�سر  من  ال�سمع 

وما  التعليمية  العملية  اإجن���اح  يف 

وفل�سفات  �سيا�سات  م��ن  يالزمها 

خمتلفة مثل زراعة القوقعة والدمج 

بالن�سبة  الأ���س��رة  وت��ع��د  ال��رب��وي، 

هي  الإع���اق���ة  ذوي  م��ن  لل�سخ�ص 

العامل الأول الذي ير�سم له �سورته 

عن الآخرين، لذا يجب التاأكيد على 

اأن حاجات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

ل تنف�سل عن حاجات الأ�سرة؛ مما 

يتطلب من العاملني مع ذوي الإعاقة 

ال�سخ�ص  اأ���س��رة  ح��اج��ات  م��راع��اة 

تلبيتها؛  وحماولة  الإعاقة  ذوي  من 

ت��ق��دمي خ��دم��ات  ال��ه��دف م��ن  لأن 

الهتمام  هو  لي�ص  اخلا�سة  الربية 

وتلبية  الإعاقة  ذوي  من  بال�سخ�ص 

يف  له  تقدميها  بل  فقط؛  حاجاته 

اإطار اخلدمات املقدمة لأ�سرته.

ت��ع��ت��ر الأ�����س����رة ه���ي امل��ح��رك 

الأ�سا�ص  وحجر  الأ�سا�سي  والدافع 

يف مالحظة تطور اأطفالهم النمائي، 

وخ�سو�ساً يف جمال ال�سمع والكالم 

يف  الأ�سا�سي  العن�سر  وهي  واللغة، 

خمتلف  وت�سجيع  غنية  بيئة  توفري 

�سلوك  كيفية  ح��ول  النمو  مظاهر 

التوا�سل  جم��ال  يف  واأدائ���ه  الطفل 

ول�سك  ال�سمعي،  ال�سلوك  وتطور 

اأفراد  من  توؤخذ  التي  املعلومات  اأن 

حياة  يف  مهمة  حقائق  هي  الأ�سرة 

الطفل.

متثل زراعة القوقعة لالأفراد 

ال�����س��م واح�����دة م���ن احل��ل��ول 

ال��ع��ل��م��ي��ة لإع�������ادة ال�����س��م��ع 

اإىل  تهدف  وال��ت��ي  لالأ�سم 

الأ���س��وات  �سماع  حت�سني 

املحيطة والتمييز بني هذه 

الأ�سوات، كذلك حت�سني 

للطفل،  ال��ل��غ��وي  ال��ن��م��و 

تنمية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الجتماعية  امل��ه��ارات 

والدرا�سية.

ومب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم 

خ�س�سته  وال���ذي  لل�سمع،  العاملي 

اليوم  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 

ال��ث��ال��ث م��ن م��ار���ص م��ن ك��ل ع��ام، 

اأحببت اأن اأ�سلط ال�سوء على نتائج 

تنفيذها  التي مت  امليدانية  الدرا�سة 

مب�ساركة من الأ�ستاذ حممد م�سفر 

العليا  مبتو�سطة  »معلم  العلياين 

قوقعة«،  زارعي  اأطفال  لثالثة  واأب 

حيث مت تطبيقها على 43 اأ�سرة من 

زارعي  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  اأ�سر 

ر�سا  م��دى  ملعرفة  وذل��ك  القوقعة، 

عن  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  اأ���س��ر 

زراعة القوقعة لأطفالهم.

ات�سح من نتائج الدرا�سة اأن اأفراد 

عينة الدرا�سة من اأ�سر ال�سم و�سعاف 

القوقعة  زراع��ة  عن  را�سون  ال�سمع 

لأطفالهم، وقد �سملت جوانب الر�سا 

ما يلي: ال�سعور بالإيجابية، امل�ساعدة 

على حت�سني ال�سمع، امل�ساعدة على 

تنمية مهارات اللغة ال�سفهية، الرغبة 

البنة مبدار�ص  اأو  البن  التحاق  يف 

الدمج الكلي.

فتمثلت  الر�سا  عدم  جوانب  اأما 

يف عدم كفاية اأخ�سائي اأو اأخ�سائية 

الربوي  ال��دم��ج  ب��رام��ج  التوا�سل 

ب��امل��دار���ص، ع���دم ك��ف��اي��ة ال��ت��دري��ب 

املقدم عن ا�ستخدام زراعة القوقعة، 

القوقعة، عدم  تعدد خماطر زراعة 

توفر برامج تدريبية لالأ�سرة زارعي 

اخل��دم��ات  كفاية  وع���دم  القوقعة، 

املقدمة لالأطفال زارعي القوقعة.

مبجموعة  الدرا�سة  خرجت  لذا 

تنفيذها  ناأمل  التي  التو�سيات  من 

العاملية  املنا�سبة  هذه  يف  ونطرحها 

اأ�سر  ر�سا  تعزيز  على  العمل  وهي: 

زراع��ة  عن  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم 

يف  والتو�سع  لأط��ف��ال��ه��م،  القوقعة 

ال�سمع  و���س��ع��اف  ال�����س��م  اإحل�����اق 

برامج  منهم  ال��ق��وق��ع��ة«  »زارع����ي 

التعليم  م��دار���ص  يف  الكلي  ال��دم��ج 

التدريبية  الرامج  وتكثيف  العام، 

زارعي  اأطفال  لديهم  الذين  لالأ�سر 

الالزمة  التوعية  وتكثيف  قوقعة، 

القوقعة  زراع��ة  باأهمية  والتعريف 

من  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  لأ���س��ر 

املختلفة،  الإع����الم  و���س��ائ��ل  خ��الل 

توا�سل  اأخ�سائيي  لتعيني  اإ�سافة 

العوق  دم��ج  برامج  ونطق«  »�سمع 

ال�سمعي  التاأهيل  لتكثيف  ال�سمعي 

وال��ل��غ��وي ال���الزم ل��الأط��ف��ال زارع��ي 

من  الق�سوى  لال�ستفادة  القوقعة 

البيئة  تهيئة  على  والعمل  الزراعة، 

القوقعة  زارع��ي  لالأطفال  املالئمة 

يف برامج الدمج الربوي لال�ستفادة 

ال��ق�����س��وى م��ن ال���زراع���ة، واأخ����رياً 

الإيجابية  النماذج  باإبراز  الهتمام 

عن  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  لأ�سر 

زراعة القوقعة لأطفالهم.

د. اأروى اأخ�سر 

مديرة اإدارة العوق ال�سمعي 

بالإدارة العامة للربية اخلا�سة 

بوزارة التعليم

حت���ر����ص م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م 

املنا�سب  املناخ  تهيئة  على  اجلامعي 

تقدمي  خ��الل  م��ن  ال��ط��الب  لتنمية 

جمموعة من اخلدمات التي تعينهم 

على التح�سيل الدرا�سي وت�ساعدهم 

والعقبات،  الظروف  مواجهة  على 

للطالب  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ف��اخل��دم��ات 

ت�سكل جزءاً اأ�سا�سياً من خمططات 

واأ�سحت  حديث،  تعليمي  نظام  اأي 

اخل���دم���ات ال��ط��الب��ي��ة يف ال��وق��ت 

الأ�سا�سية  امل��ع��اي��ري  اأح���د  ال��راه��ن 

النظام  تخلف  اأو  تقدم  على  للحكم 

التعليمي.ول تنح�سر رعاية الطالب 

لهم  تي�سر  التي  الظروف  توفري  يف 

حياتهم الربوية واملعي�سية فقط، بل 

للم�سكالت  الت�سدي  لت�سمل  تت�سع 

�سعورهم  من  وتقلل  تواجههم  التي 

النتقال  عند  خا�سة  ب��الغ��راب، 

الثانوي  التعليم  املفاجئ من مرحلة 

اإىل التعليم اجلامعي، ولذلك حتر�ص 

الإ���س��ك��ان  ت��وف��ري  على  جامعة  ك��ل 

اجل��ام��ع��ي وال��ت��غ��ذي��ة وامل��ك��ت��ب��ات 

وخدمات الرعاية ال�سحية الوقائية 

للم�ساعدات  اإ���س��اف��ة  والعالجية، 

متكنهم  ل  مل��ن  وال��ع��ي��ن��ي��ة  امل���ادي���ة 

ظروفهم الأ�سرية من ال�ستمرار يف 

الدرا�سة. ول �سك اأن اجلهد املبذول 

يف رعاية الطالب باجلامعة يرتبط 

بالفل�سفة التي حتكم التعليم يف تلك 

كانت  ف��اإذا  منه،  والهدف  اجلامعة 

الطالب  بتزويد  تعنى  الفل�سفة  تلك 

ببع�ص اخلرات واملعلومات النظرية 

حياتهم  يف  تفيدهم  التي  واملهارات 

العملية، كان الركيز يف هذه احلالة 

الدرو�ص  قاعات  داخل  العمل  على 

واملحا�سرات، اأما اإذا ات�سعت فل�سفة 

التعليم اجلامعي لت�سمل تنمية الفرد 

وم��ت��وازن��ة،  متكاملة  �ساملة  تنمية 

قاعات  على  يكون  ل  الركيز  ف��اإن 

املحا�سرات فقط، بل تتنوع اأ�ساليب 

اجلامعي  احل���رم  داخ���ل  ال��رع��اي��ة 

الو�سول  على  ي�ساعد  مبا  وخارجه 

اإىل هذه التنمية.

اخلدمات  اأهمية  من  وانطالقاً 

حتقيق  يف  ودوره�������ا  ال��ط��الب��ي��ة 

عامة  ب�سفة  ال��رب��وي��ة  الأه�����داف 

ب�سفة  اجلامعي  التعليم  واأه���داف 

و���س��رورة  لأهمية  ون��ظ��راً  خا�سة، 

من  امل�ستفيدين  اآراء  على  التعرف 

اإ�سافة  الطلبة  وهم  اخلدمات  تلك 

الدرا�سات من  اإليه  تو�سلت  اإىل ما 

تباين يف الآراء حول ما يقدم للطلبة 

من خدمات، فامل�سوؤولون يوؤكدون اأن 

اجلامعة تقدم العديد من اخلدمات 

وب�سورة كافية،       يف حني يطالب 

اأول���ي���اء الأم����ور وال��ط��ل��ب��ة ب��امل��زي��د، 

ويوؤكدون اأن ما هو متاح يقل كثرياً 

ال��ذي  الأم���ر  اإل��ي��ه؛  يطمحون  عما 

تتعلق  درا�سة  اإج��راء  وي��رر  يتطلب 

الطلبة  اآراء  على  التعرف  مبحاولة 

خدمات،  من  اإليهم  يقدم  ما  ح��ول 

تقدمي  على  اجلامعة  حر�ص  ومدى 

هذه اخلدمات، مبا ميكن اأن ي�سهم 

وتوعية  اخل��دم��ات  تلك  تطوير  يف 

الطلبة بها وبكيفية ال�س�تفادة منها.

م�سعل بن �سيف ال�سهراين 

معلم وباحث يف الإدارة الربوية 

بجامعة �سطام

يوم عالمي للسمع

رؤى مستقبلية للخدمات الطالبية

اتفاقية أممية لحماية البيئة البحرية
كانت املحيطات والبحار �سابقاً خا�سعة ملبداأ حرية احلركة يف البحار، 

والذي يعني اأن ال�ساحل فقط هو الذي يخ�سع ل�سيادة الدولة املتواجد فيها، 

وباقي اأجزاء البحار هي حق للجميع ول �سيادة عليها من دولة حمددة، حتى 

ال�سواحل  تكون حم�سورة على  واأل  �سلطتها  بتو�سيع  الدول  بداأت مطالب 

فقط واملطالبة بتنظيم دويل ينظم البحار.

الأمم  معاهدة  لو�سع  املتحدة  الأمم  جمل�ص  اجته  املطالب  تلك  ب�سبب 

املتحدة لقانون البحار، ومت اإقرار تلك املعاهدة يف 16 نوفمر عام 1994م، 

و�سمنت  البحرية  باملوارد  العادل  لالنتفاع  طرق  تنظيم  خاللها  من  ومت 

البحار  على  ال��دول  ل�سيادة  قواعد  وح��ددت  امل���وارد،  ه��ذه  على  احلفاظ 

على  الدولية  النزاعات  لت�سوية  قواعد  املعاهدة  حددت  كما  واملحيطات. 

ومياه  اإقليمي  بحر  اىل  واملحيطات  البحار  وق�سمت  واملحيطات،  البحار 

داخلية ت�سمل »اخللجان، املوانئ، الأنهار« ومنطقة اقت�سادية واأخرًيا اأعايل 

البحار، وقد اأتاحت هذه املعاهدة للدول ال�ستفادة من البحار واملحيطات 

ب�سكل اف�سل وتعزيز العالقات الودية بني الدول واحلد من منازعاتها.

ال�سعودية، ومبجرد  العربية  اململكة  منها  دولة   166 للمعاهدة  ان�سمت 

ان�سمام الدولة يقع على عاتقها اللتزام بقواعد املعاهدة وتطبيقها واأن ل 

تخل باأي التزام توجبه املعاهدة، وقد ن�ست املعاهدة على عدم جواز اإيراد 

اأي حتفظات اأو ا�ستثناءات عليها اإل يف املواد التي ت�سمح بذلك؛ مبعنى اأن 

الدولة ل ت�ستطيع ا�ستبعاد مادة من مواد املعاهدة وعدم التقيد بها اإل يف 

املواد التي اأجازت لها ذلك.

البحرية  البيئة  حماية  املعاهدة:  فر�ستها  التي  اللتزامات  من  واأخ��رياً 

واحلفاظ عليها، امل�ساعدة العلمية والتقنية للدول النامية، عدم نقل ال�سرر 

اأو الأخطار اأو حتويل نوع من التلوث اإىل نوع اآخر.

جنالء املقو�سي

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ال تخلط بين العالقة الشخصية والعمل
الإن�سان بطبعه كائن اجتماعي، يعي�ص �سمن اأ�سرة وجمتمع، ويتفاعل مع 

جمموعة من الب�سر وين�سج معهم اأ�سكالً متعددة من العالقات الجتماعية، 

اأنواع العالقات، فعالقاتنا متنوعة  لذلك من الأهمية مبكان معرفة وفهم 

مثاًل  العالقات  اأن��واع  بينها. من  ومن اخلطاأ اخللط  واح��داً  نوعاً  ولي�ست 

»العالقة ال�سخ�سية« وهي العالقة التي مل تن�ساأ عن رابط عملي اأو م�سلحة 

نقاط  ولها  اأ�س�ص  لها  وهذه  والن�سب،  والقرابة  ال�سداقة  اأمثلتها  ومن  ما، 

ت�سبطها اأو تهدمها. من اأنواع العالقات اأي�ساً العالقة العملية وهي املبنّية 

واأنظمته  العمل  العالقة حتكمها قوانني  العمل فقط، وهذه  على م�سلحة 

و�سوابطه وم�سلحته، ويجب عدم اخللط بينها وبني العالقة ال�سخ�سية.

اإذاً كيف حتدث  وال�سوؤال املطروح هنا والذي ي�سغل بال الكثريين منا: 

امل�ساكل يف العمل اإذا كانت العالقة بني املوظفني هي عالقة عمل مع عدم 

التق�سري يف العمل؟ ومن اأين تاأتي امل�ساكل واخلالفات؟

اجلواب هو اخللط بني العالقة ال�سخ�سية والعملية، مما يجعل اأي خطاأ 

ينقلب مبا�سرة اإىل خطاأ �سخ�سي اأو ازدواجية ومزاجية ال�سخ�سيات بحيث 

مرة تكون عالقة �سخ�سية ومرة عملية دون وعي بذلك.

غالباً تبداأ العالقات بني املوظفني بعالقة عملية بحتة، وبعد ذلك تتطور 

عند البع�ص لت�سبح عالقة �سخ�سية، مما يجعلها اأكرث قوًة ومتا�سكاً، ولكن 

اخلطر هو غياب الوعي بذلك، فالعالقة بني املوظف وزميله خمتلفة عن 

العالقة بني املوظف ومديره.

البع�ص يعتقد اأنه كلما بالغ يف مدح مديره اأو التملق له مثاًل فهو �سي�سل 

مل�ستوى اأعلى، ولكن املدير الواعي واملتزن لن يتاأثر بهذا املدح الزائد عن 

حده، ولن ي�سمح با�ستغالل العالقة العملية يف م�سالح �سخ�سية.

ختاماً، ل �سك اأن العالقات الجتماعية مهمة لنمو الأفراد واملجتمعات، 

مع اأهمية ال�سبط النف�سي يف التعامل بني الأ�سخا�ص بقول احلقيقة عند 

النتباه  مع  ذل��ك،  يف  الإ���س��راف  دون  النقد  يحتاج  ما  ونقد  املميز  العمل 

واحلذر ممن ميدح مدحاً مبالغاً فيه لتحقيق م�سلحة �سخ�سية يريدها.

م�ساري بن عبدالرحمن احلمود

اأخ�سائي نف�سي



تقرير: �شلطان ال�شويرخ

ت�����ش��ك��ل امل��ت��اح��ف ال��ع��ل��م��ي��ة م��رج��ع��ي��ة م��ه��م��ة للطالب 

اأبعادها ومظاهرها،  بكل  العلوم  تعك�س  مراآة  باعتبارها 

وهي كذلك جمال خ�شب للمعرفة، وتعترب كلية العلوم 

التدري�س  العالية يف  الكفاءة  ذات  �شعود  امللك  بجامعة 

والتي تتوفر فيها جميع التخ�ش�شات العلمية املنت�شرة 

اأن��ه��ا ت�شم اأف�شل  يف ك��ل ج��ام��ع��ات ال��ع��امل، اإ���ش��اف��ة اإىل 

للزوار من طالب  تعد مق�شدًا  والتي  العلمية  املتاحف 

مراحل التعليم العام.

�شرح تعليمي

البحوث  جم��ال  يف  كبرية  اأهمية  العلوم  كلية  متثل 

وتتميز  ال�سعودية  اجلامعات  يف  الكليات  بني  العلمية 

الكلية يف جمال العلوم واملعرفة على امل�ستوى التعليمي، 

والطالبات،  الطلبة  اخلدمات جلميع  كافة  تقدم  حيث 

والطاقم  والأ���س��ات��ذة  العلماء  م��ن  كبرية  نخبة  وت�سم 

امل�ساعد لهم ما يجعلها ذات تاأثري علمي كبري واعتبارها 

�سرحاً تعليمياً عند الطالب والدار�سني.

خدمة املجتمع

العلوم  كلية  اأن حتر�ص  الطبيعي  من  كان  كله  لذلك 

على  بها  املنوط  بالدور  تقوم  اأن  على  تاأ�سي�سها  منذ 

م�سوؤولياتها  ومع  الب�سرية  اإمكاناتها  مع  يتنا�سب  وجه 

نلقي  التقرير  هذا  ويف  املجتمع،  خدمة  يف  وتطلعاتها 

يف  تتمثل  العلوم  كلية  تقدمها  خ��دم��ة  ع��ل��ى   ال�سوء 

ا�ستقبال طالب املدار�ص يف التعليم العام ملتاحف الكلية.

4 متاحف
هي:  رئي�سية  متاحف  اأرب��ع��ة  العلوم  كلية  يف  يوجد 

القبة  احل���ي���وان،  ع��ل��م  متحف  اجل��ي��ول��وج��ي��ا،  متحف 

الفلكي  واملر�سد  لل�سم�ص  الفلكي  واملر�سد  ال�سماوية 

للنجوم، واملع�سبة النباتة، اإ�سافة للمعر�ص الدائم للعلوم.

منوذج ر�شمي

الكلية  عمادة  قامت 

بعميد  متمثلة  م�سكورة 

نا�سر  الدكتور  الكلية 

ب���ن حم��م��د ال���داغ���ري 

ب����ت���������س����خ����ري ج���م���ي���ع 

الإم���ك���ان���ي���ات امل���ادي���ة 

خطة  وو�سع  والب�سرية 

م��ت��ك��ام��ل��ة ل���س��ت��ق��ب��ال 

امل���دار����ص ال��راغ��ب��ة يف 

زي�������ارة ال���ك���ل���ي���ة، ومت 

وطباعة منوذج  ت�سميم 

تقوم  للكلية  زيارة  طلب 

املدر�سة بتعبئة واإر�ساله للكلية اإلكرتونياً، وبعدها يقوم 

بالتن�سيق  الكلية  يف  والإع��الم  العامة  العالقات  ق�سم 

وا�ستقبالهم عند مدخل  املوعد  بخ�سو�ص  املدار�ص  مع 

الكلية والتجول بهم داخل املتاحف.

27 طلًبا و800 طالب
الأول  الدرا�سي  الف�سل  خالل  الكلية  اإىل  تقدم 

للعام اجلامعي 1439/1438ه� 27 طلب زيارة من 

خمتلف مراحل التعليم العام، وجرى التن�سيق على 

املوعد ومت ا�ستقبالهم يف الكلية، وبلغ عدد املدار�ص 

الأول من  الف�سل  الكلية خالل  التي زارت متاحف 

27 مدر�سة وعدد الطالب  العام اجلامعي احلايل 

810 طالب وعدد امل�سرفني واملرافقني 54 م�سرفاً 
ومرافقاً.

خطة الزيارة

ت������ت������ك������ون خ���ط���ة 

ا�ستقبال  م��ن  ال��زي��ارة 

يف  اأولً  ال����زائ����ري����ن 

 »4« رق��م  الكلية  مبنى 

متحف  على  ويحتوي 

اجل��ي��ول��وج��ي��ا وال��ق��ب��ة 

ال�����س��م��اوي��ة وامل��ر���س��د 

ال���ف���ل���ك���ي وامل���ع���ر����ص 

ال���دائ���م ل��ل��ع��ل��وم، وم��ن 

فيه  ويوجد   »5« رقم  الكلية  مبنى  اإىل  النتقال  ثم 

جميع  ويف  النباتية،  واملع�سبة  احليوان  علم  متحف 

املتاحف يوجد م�سرفون يقومون بال�سرح التف�سيلي 

نهاية  ويف  ال�ستف�سارات،  عن  والإج��اب��ة  للطالب 

خالل  ويتم  خفيفة،  وجبات  للطالب  يقدم  الزيارة 

الزيارة توزيع ا�ستبانات راأي للزوار تطلعاً من الكلية 

ملزيد من التميز والر�سا لزوارها.

ممتعة وم�شوقة

على  امل�سرفني  اأح���د  خم��ل��وف  اإ�سماعيل  الأ���س��ت��اذ 

طالب اإحدى الثانويات الزائرة للكلية، عرب عن اإعجابه 

العلمي  ب��ال��دور  واأ���س��اد  وحمتوياتها  الكلية  مبتاحف 

للزيارة ومدى ا�ستفادة الطالب منها، موؤكداً اأن املتاحف 

تقدم  كونها  نوعها،  فريدة من  العلوم  كلية  املوجودة يف 

خالل  من  وم�سوقة  ممتعة  بطريقة  العلمية  امل��ع��ارف 

امل�سرفون  يقدمها  علمية  وعرو�ص  تفاعلية  معرو�سات 

التي  التحنيط  عمل  ور�سه  جانب  اإىل  املتاحف،  على 

واملر�سد  ال�سماوية  القبة  وعر�ص  للطالب  �سيقة  كانت 

ال�سم�سي يف ق�سم الفيزياء والفلك، كما اأن الزيارة تغطي 

العلوم مثل اجليولوجيا واجليوفيزياء  كثرية من  فروعاً 

لطلبة  الدقيقة، وهي خم�س�سة  والأحياء  النبات  وعلم 

املدار�ص على وجه اخل�سو�ص.

ا�شتفادة علمية

الزيارة  من  متعته  الزائرين  الطالب  اأحد  بني  كما 

ومدى ال�ستفادة العلمية التي تلقاها يف جمال العلوم 

وعلى وجه اخل�سو�ص مقر القبة ال�سماوية واملر�سد 

ال�سم�سي ومتحف علم احليوان وتفاعل امل�سرفني على 

املتاحف يف الرد على ال�ستف�سارات وطريقة العر�ص 

الأخ��رى  امل��دار���ص  ط��الب  داع��ي��اً  وال�سيقة،  العلمية 

القريب  يف  الزيارة  تكرار  متنى  كما  الزيارة،  لتجربة 

العاجل.
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من خمتلف مراحل التعليم العام

800 طالب »استكشفوا« متاحف العلوم
خالل الفصل األول

تم تصميم وطباعة 
نموذج طلب زيارة 

إلكتروني ووضع خطة 
متكاملة الستقبال 

المدارس
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األحماض الدهنية تحسن أعراض التوحد

اهتمام دولي بعالج الزهايمر في مراحله المبكرة

حديثة  �أمريكية  در����س��ة  �أف���ادت 

�لأحما�ض  مكمالت  من  مزيًجا  �أن 

 »6 و»�أوميغا   »3 »�أوميغا  �لدهنية 

مر�ض  �أع��ر����ض  يح�سن  �أن  ميكن 

�ل��ت��وح��د ل���دى �لأط���ف���ال �خُل����دج، 

�ل���در�����س���ة �أج����ر�ه����ا ب��اح��ث��ون يف 

م�ست�سفى لالأطفال يف ولية �أوهايو 

يف  نتائجها  ون�����س��رو�  �لأم��ري��ك��ي��ة، 

 Journal of Nutrition دورية 

�لعلمية.

يطلق  م�سطلح  �خُلدج  و�لأطفال 

على كل طفل يولد قبل �لأ�سبوع 37 

�ملبت�سرون«  »�لأط��ف��ال  �حلمل  م��ن 

ب�سبب  ويعانون من م�ساكل �سحية، 

لتخلُّق  �لكايف  �لوقت  �إت��اح��ة  ع��دم 

لرعاية طبية  ويحتاجون  �أع�سائهم، 

من  �أع�ساوؤهم  تتمكن  حتى  خا�سة 

�لعمل دون م�ساعدة خارجية.

و�أجرى �لباحثون در��ستهم لر�سد 

فعالية مزيج من مكمالت �لأحما�ض 

 ،»6 و»�أوميغا   »3 »�أوميغا  �لدهنية 

بالتوحد،  �مل�سابني  �لأط��ف��ال  ل��دى 

ب�11  �لأم  �كتمال حمل  وولدو� قبل 

 31 �لدر��سة  يف  و�سارك  �أ�سبوعاً، 

عامني  بني  �أعمارهم  ت��ر�وح  طفاًل 

منهم  طفاًل   16 تناول  �أع���و�م،  و6 

يومياً  �لدهنية  �لأحما�ض  مكمالت 

دو�ًء   15 تناول  فيما  �أ�سهر،   3 ملدة 

وهمياً.

ووجد �لباحثون �أن �ملجموعة �لتي 

�لدهنية  �لأحما�ض  مكمالت  تلقت 

�نخف�ست لديها ب�سكل كبري،  يومياً 

�ل��ت��وح��د، مقارنة  م��ر���ض  �أع��ر����ض 

ب��امل��ج��م��وع��ة �لأخ�����رى، و�أو���س��ح��و� 

ملكمالت  �مل��ل��ح��وظ��ة  �ل��ف��و�ئ��د  �أن 

ترجع  �أن  ميكن  �لدهنية  �لأحما�ض 

�لغذ�ئية يف  �لعنا�سر  �إىل دور هذه 

ما  �جل�سم،  يف  �للتهاب  من  �حلد 

�أن يح�سن �سلوكيات �لأطفال  ميكن 

�مل�سابني بالتوحد.

وم���ر����ض �ل���ت���وح���د، ����س��ط��ر�ب 

�لتفاعل  �سعف  �إىل  ي��وؤدي  ع�سبي 

�لجتماعي و�لتو��سل لدى �لأطفال، 

�سرورة  ت�سخي�سه  معايري  وتتطلب 

قبل  و��سحة  �لأع��ر����ض  ت�سبح  �أن 

�أن يبلغ �لطفل من �لعمر 3 �سنو�ت، 

معاجلة  عملية  على  �لتوحد  ويوؤثر 

�لبيانات يف �ملخ.

ووف����ق����اً ل��ل��م��ر�ك��ز �لأم��ري��ك��ي��ة 

و�لوقاية  �لأم��ر����ض  على  لل�سيطرة 

1-2 من  CDC، فاإن حو�يل  منها 

باملر�ض  ي�سابون  �سخ�ض   100 كل 

حول �لعامل، وي�ساب به �لذكور �أكرث 

من �لإناث باأربع مر�ت.

�لعاملية،  �ل�سحة  ملنظمة  ووفقاً 

طفل  مليون   15 من  يقدر  ما  ف��اإن 

يولدون مبكر�ً، وميوت حو�يل مليون 

م�ساعفات  نتيجة  ���س��ن��وي��اً  ط��ف��ل 

�لعديد  يو�جه  فيما  �ملبكرة،  �لولدة 

منهم م�ساكل �لإعاقة يف �لنمو على 

�ملدى �لطويل.

ح��ذت وك��ال��ة �لأدوي���ة �لأوروب��ي��ة 

و�لأدوي������ة  �لأغ���ذي���ة  �إد�رة  ح���ذو 

ت�سع خطًطا  �إنها  وقالت  �لأمريكية 

�إقر�ر  يف  �لأدوي��ة  �سركات  مل�ساعدة 

يف  �لزهامير  لعالج  جديدة  �أدوي���ة 

مر�حله �ملبكرة.

خططها  �أن  �ل��وك��ال��ة  وذك�����رت 

�ست�سجع على جتربة عقاقري جديدة 

وكذلك  �لأعر��ض  ظهور  قبل  حتى 

بالعالمات  �ملحتملة  �ل�ستعانة  على 

زيادة  على  �ملوؤ�سر�ت  مثل  �حليوية 

�لربوتني يف �ملخ.

�لتجريبية  �لعقاقري  �سجل  ويعد 

�أك��رث  �سهد  �إذ  �سيئاً،  لأل��زه��امي��ر 

دو�ء  �أحدثها  ف�سل  حالة   100 من 

�سركة  قالت  بينما  م��ريك،  ل�سركة 

فايزر يف يناير كانون �لثاين �ملا�سي 

�إنها �سترك �لبحث يف هذ� �ملجال.

لكن �لباحثني مل يياأ�سو� ويعلقون 

من  �ل��ت��م��ك��ن  ع��ل��ى  �لآن  �آم���ال���ه���م 

�لتدخل يف مرحلة مبكرة وت�سخي�ض 

�لإ�سابة  خلطر  �ملعر�سة  �حل��الت 

�أو  �لأ�سعة  �أو  �لفح�ض  خ��الل  م��ن 

�لعالمات �حليوية.

وت�����س��ري �أح����دث �مل��ع��ل��وم��ات �إىل 

�ملرتبطة  �حل��ي��وي��ة  �ل��ت��غ��ري�ت  �أن 

بالزهامير تبد�أ قبل ظهور �لأعر��ض 

�ل�سريرية مبا بني ع�سرة و20 عاًما 

مبكان  �لأهمية  من  يجعل  ما  وه��و 

ر�سد �ملر�سى قبل تطور حالتهم.

�لأوروب��ي��ة  �لأدوي���ة  وكالة  وقالت 

�أن ت�سهل توجيهاتها  �إنه من �ملتوقع 

�لإر�سادية تطوير �لأدوية للوقاية من 

لأدوي��ة  ميكن  ول  وعالجه،  �ملر�ض 

�لزهامير �ملتاحة حالياً �سوى عالج 

�لأعر��ض. ورحب علماء وم�سوؤولون 

يف  �لتفكري  باإعادة  �أدوي��ة  ب�سركات 

و�لتي  �لأطل�سي  جانبي  على  �لأم��ر 

�لأغذية  لإد�رة  مقرحات  �أطلقتها 

فرب�ير   15 يف  �لأمريكية  و�لأدوي��ة 

�سباط. وقالت �أندريا فايفر �لرئي�سة 

»�إيه.�سي.�إمييون«  ل�سركة  �لتنفيذية 

�ل��ت��ي ت��ن��ت��ج جم��م��وع��ة م���ن �أدوي����ة 

�جلديدة  �لتوجيهات  �إن  �لزهامير 

للتفكري جمدًد� يف  �ستدفع �سركتها 

جتربة لقاح لعالج �ملر�حل �ملتو�سطة 

قريباً.

�لزهامير  ملر�ض  يوجد عالج  ول 

�لأك���رث  �ل�����س��ب��ب  وه���و  �لآن،  ح��ت��ى 

�سيوعاً خلرف �مل�سنني و�لذي يدمر 

�أنظمة  باخللل  وي�سيب  �ملخ  خاليا 

�ملخ،  يف  �لرئي�سية  �لر�سائل  تبادل 

�لعاملية  �ل�����س��ح��ة  منظمة  وت��ق��ول 

م�سابون  �سخ�ض  مليون   35.6 �إن 

ومن  �لعامل،  م�ستوى  على  باخلرف 

بحلول  �لعدد  يت�ساعف  �أن  �ملتوقع 

.2030

البدانة »أكبر خطر« يواجه جيل األلفية
بحث  ك�����س��ف 

حديث  بريطاين 

�جل����ي����ل  �أن 

�جل��دي��د، �ل��ذي 

يطلق عليه »جيل 

�سيكون  �لألفية« 

�لأك�������رث ب���د�ن���ة 

تدوين  ب��دء  منذ 

�إح�ساء�ت ب�ساأن 

�أوز�ن �لب�سر.

�لبحث  وتكهن 

�لذي �أجر�ه مركز �أبحاث �ل�سرطان 

يف �لوليات �ملتحدة، باأن ثالثة �أرباع 

 2000 �ل��ذي ول��د منذ ع��ام  �جليل 

�أو  �لبد�نة  من  �سيعانون  ف�ساعًد�، 

�إىل  �أعمارهم  ت�سل  عندما  �ل�سمنة 

40 عاماً.
تعر�ض  فر�ض  �أن  �لبحث  و�أظهر 

مرتبطة  مل�سكالت  �لألفية«  »جيل 

�أك���رث بكثري م��ن �لأج��ي��ال  ب��ال��وزن، 

�سحيفة  �أف��ادت  ح�سبما  �ل�سابقة، 

 74 �لربيطانية، و�سيكون  »تلغر�ف« 

عر�سة  �جليل  هذ�  �أبناء  من  باملئة 

منت�سف  يف  �ل�سمنة  �أو  ل��ل��ب��د�ن��ة 

�لعمر، مقارنة ب�54 باملئة من �جليل 

�ل��ث��اين من  �لن�سف  ول��د يف  �ل��ذي 

�لقرن �لع�سرين.

وحذر خرب�ء من �أن �ل�سمنة تعد 

ح��ال��ي��اً ث���اين �أك���رب 

م�����س��ب��ب ل��الإ���س��اب��ة 

ب��ال�����س��رط��ان��ات يف 

ب���ري���ط���ان���ي���ا، ب��ع��د 

�لتدخني.

�ألي�سون  وق��ال��ت 

يف  �لباحثة  كوك�ض 

»زي���ادة  �إن  �مل��رك��ز، 

بريطانيا  يف  �ل��وزن 

م�سبب  �أك���رب  ث��اين 

ل���ل�������س���رط���ان ب��ع��د 

�لنا�ض ل يعرفون  �لتدخني، ومعظم 

�إذ�  بينما  �خلطر،  ه��ذ�  عن  �سيئاً 

عرفو� �لر�بط فاإن ذلك �سيحمي كل 

�لألفية،  جيل  فقط  لي�ض  �لأجيال، 

من �ل�سرطان«.

دواء جديد قد يقضي على حساسية الفول السوداني
قال باحثون �أمريكيون �إنهم طورو� دو�ًء جديد�ً لعالج مر�ض ح�سا�سية 

ولية  بجامعة  �لباحثون  و�أو�سح  �لأطفال.  لدى  �ل�سود�ين، خا�سة  �لفول 

�أركن�سا�ض �لأمريكية �إن �لدو�ء �جلديد يعتمد على جرعة يومية ميكن �أن 

متنع �حل�سا�سية، وفق ما ذكره موقع »sciencealert« �لعلمي.

و�أجرو� در��ستهم على 496 طفاًل تر�وح �أعمارهم بني 4 و17 عاماً، 

يعانون من ح�سا�سية �سديدة جتاه �لفول �ل�سود�ين، وكانت كمية تزيد عن 

10 حبات من �لفول �ل�سود�ين كفيلة باإثارة �حل�سا�سية لديهم.
وعلى مد�ر عام كامل، جرب �لعلماء �لدو�ء �جلديد على 372 طفاًل، 

وهو عبارة عن كب�سولة ي�ساف �مل�سحوق �لذي بد�خلها �إىل �لطعام �خلا�ض 

بالأطفال، فيما �أعطو� 124 طفاًل دو�ًء وهمياً.

�لدو�ء �جلديد،  تناولو�  %67 ممن  �أن  �لتجربة، وجدو�  �نتهاء  وعقب 

قادرون على حتمل جرعة ل تقل عن 600 ملغ من بروتني �لفول �ل�سود�ين، 

�أو لقمة �سغرية من �سطرية  �ل�سود�ين،  �لفول  يعادل حبتني من  وهو ما 

زبدة �لفول �ل�سود�ين، مقارنة مع %4 ممن تناولو� �لدو�ء �لوهمي.

ويخطط �لباحثون للح�سول على مو�فقة هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية 

�ملو�فقة  تلك  على  �حل�سول  يتطلب  كما  �جلديد.  �ل��دو�ء  على   »FDA«

تفوق �لدو�ء �جلديد على �لدو�ء �لوهمي بن�سبة %15، حيث حقق �لدو�ء 

�جلديد نتائج �أف�سل بكثري بتخطيه لهذه �لن�سبة بفارق 53%.

�لغذ�ء  هيئة  مو�فقة  على  للح�سول  طلب  تقدمي  �لعلماء  يعتزم  كذلك 

و�لدو�ء �لأمريكية قبل نهاية عام 2018، وتقدمي طلب للمو�فقة عليه يف 

�أوروبا يف �لن�سف �لأول من عام 2019.

و�لذكريات  �لأفكار  �لقلق، ونحيب  ثرثرة  ي�سكت  �للحظة  �لعي�ض يف 

�ل�سود�ء و�لبائ�سة؛ فرمبا تكون �أنفا�ض �لنباتات - �سو�ء كانت يف مزرعة 

ملم�ض  �للحظة.  لعي�ض  مريحاً   
ً
متكاأ �سغري-   حو�ض  يف  �أو  و��سعة، 

�لندي، وتناغم �لألو�ن، و�سوت وقع  �لأور�ق، ور�ئحة �لزهور، و�لطني 

�لطيور،  عزف  من  �سيء  �أو  �لأغ�سان  وتالحم  �لأر���ض  على  �لقدمني 

�أو يف �لربة لغمرها وت�سويتها،  وحركة �ليدين بني �لإغ�سان لق�سها، 

كلها ترو�ض جياد �لأفكار �ل�سر�سة �لتي ل تعرف حدود �لزمان.

�لأفكار  من حدة  يقلل  بالأ�سجار  هادئ حمفوف  و�ل�سري يف طريق 

ما  ه��ذ�  �ل�����س��ي��ار�ت،  م���رور  ط��ري��ق  ب��ح��ذ�ء  بال�سري  مقارنة  �ل�سلبية 

تو�سلت �إليه در��سة ن�سرها بر�متان وزمالوؤه يف عام 2015 يف جملة 

�إذ   .  Proceedings of National Academy of Sciences
�نخف�ض  تفا�سيلها  عي�ض  و�إع��ادة  �ل�سلبية  �لأفكار  �ج��ر�ر  �أن  وج��دو 

ح�سب مقيا�ض طّبق على عينة من �لر��سدين �لذين م�سو� لت�سعني دقيقة 

يف �ساحات جامعة �ستانفورد مقارنة باآخرين م�سو� يف نا�سية طريق من 

طرق �ملدينة �لرئي�سة.

�جلدير بالذكر �أن كال �ملجموعتني من �مل�ساة �سارو� مبفردهم دون 

لب�ض �سماعات لال�ستماع �أثناء �مل�سي ودون تبادل �حلديث مع �سخ�ض 

�آخر، و�ملثري لالهتمام �أن �لدليل على نق�ض �جر�ر �لأفكار �ل�سلبية مل 

يكن قا�سر�ً على �ملقيا�ض �لذي طبقه �مل�ساركون يف �لتجربة، و�إمنا قام 

�لباحثون بت�سوير ن�ساط �لدماغ لهوؤلء �لأ�سخا�ض بو��سطة جهاز �لرنني 

�ملغناطي�سي، فوجدو� �أن ن�ساط منطقة معروفة بال�ستثارة �لعالية �أثناء 

�جر�ر �لأفكار و�لذكريات �ل�سلبية وهي و�قعة يف �أق�سى مقدم �لدماغ 

مبا  مقارنة  �لهادئة  �لطبيعة  �أح�سان  يف  م�سو�  من  عند  �نخف�ض  قد 

�أدمغة �ملجموعة �لتي حا�سرها �سخب �ملرور. وكاأن  وجد من ت�سوير 

هذه �لنتيجة ت�سري �إىل �أن �سمات �لطبيعة تفنت �لفرد بود�عة �ألو�نها  

تفوق  �لتي  بحو��سه  �للحظة  يعي�ض  وجتعله  �لنقي،  وهو�ئها  وحفيفها 

�خلم�ض.

و�أبعد من ذلك: فالقر�ب من �لبيئة �لطبيعية و�إن مل ميار�ض �لفرد 

فيها ن�ساًطا حمدًد� - كالزر�عة �أو �لتن�سيق - تقطر بهّتانها على �سحته 

�لنف�سية. 

وماذ� عن �مل�ساحات �لرملية هل متلك ذ�ت �ل�سحر �لفاتن؟ �أجاب عن 

 Strayer et al.،«2012 هذ� �ل�سوؤ�ل �سر�ير يف در��سة ن�سرها عام

2012«، حيث قا�ض ن�ساط �لدماغ �لكهربائي لثمانية وع�سرين طالًبا 
من طالب �جلامعة، بعد �أن �سحبهم لرحلة برية ملدة ثالثة �أيام، ولأنه 

�ل�سا�سات و�مل�ستتات  تاأمل �جلبال و�ل�سخور بعيد�ً عن  �أن  كان يعتقد 

�لنتباه،  تركيز  عن  �مل�سوؤول  �لدماغ  مقدم  وخ�سو�ًسا  �لدماغ  تريح 

�لدماغ يف مقدم �ملخ حتديًد� �ستعك�ض موجات  �أن موجات  توقع  فقد 

�ل�سرخاء. وليثبت �أن موجات �ل�سرخاء �ستزيد من قدرة �لفرد على 

�لنظر لالأمور بطريقة مرنة، فقد �أجرى على هوؤلء �لعائدين لتوهم من 

تفوًقا يف  ووجد  للم�سكالت،  �لإبد�عية  للحلول  �ختباًر�  �لربية  �لرحلة 

�أد�ئهم - مقارنة مبجموعة �أخرى .

ومن ز�وية �أخرى تخيل �لأطفال يف م�ساحة و��سعة من �لرمال مقابل 

 »Panksepp، 2016« كر�سي �سغري يف طرف �لغرفة . يقول بانك�سب

وقفز  وبحث  جري  بني  باأكمله  �لطفل  ج�سد  يحرك  �لذي  �للعب  باأن 

فيه  �سينهمك  �لذي  �للعب  هو  وهذ�  �سعادة.  و�أكرث  تهيجاً  �أقل  يجعله 

�لطفل �إذ� ز�ر �مل�ساحات �لو��سعة. 

 ق�سم علم �لنف�ض 

في حضن الطبيعة يصمت القلق 
اإعداد د. �شمية النجا�شي 
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جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  ا���س��ت��خ��دم 

ع�سبية  ���س��ب��ك��ات  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

ا�سطناعية الإنتاج الهولوجرام، وال 

تعد هذه اخلطوة تقدًما يف تقنية 

ت�ستخدم  بل  فح�سب،  الهولوجرام 

اأي�ًسا يف  الناجتة  ال�سور املجهرية 

تطبيقات طبية عملية ورائعة.

اأ�سهل واأ�سرع

ال�سبكات  ا���س��ت��خ��دام  مت  وق���د 

الع�سبية اال�سطناعية يف درا�ستني 

اإن��ت��اج  الإع���ادة  تهدفان  جديدتني 

�سور هولوجرامية؛ الدرا�سة االأوىل 

ن�سرت يف جملة »اليت �ساين�س اآند 

اأبليكي�سنز« واعتمد فيها الباحثون 

�سور  الإن�ساء  العميق  التعلم  على 

من العينات البيولوجية، مثل الدم 

من  وغريها  الرحم  عنق  وخزعة 

واأثبتت  الرقيقة،  االأن�سجة  عينات 

�سهولتها  الع�سبية  ال�سبكات  تقنية 

و�سرعتها مقارنة بالطرائق املعتادة 

الإنتاج الهولوجرام الذي كان يتطلب 

القيا�سات  غالًبا مقداًرا كبرًيا من 

املادية واملعلومات احل�سابية.

اأكرث دقة

فقد  الثانية  ال��درا���س��ة  يف  اأم��ا 

العميق  التعلم  الفريق من�سة  طبق 

املجهرية  ال�����س��ور  دق���ة  لتح�سني 

وج��ودت��ه��ا مل�����س��اع��دة االأط���ب���اء يف 

ال�سغرية  الت�سوهات  عن  الك�سف 

اأو  ال��دم  من  كبرية  عينة  ج��ًدا يف 

االأن�سجة.

مظهر خادع

�����س����ورة  ت���ف���ق���د  اأن  مي����ك����ن 

اأثناء  املعلومات  بع�س  الهولوجرام 

اإىل  ي����وؤدي  م��ا  اإن�����س��ائ��ه��ا،  عملية 

خ��ادًع��ا،  مظهًرا  ال�سورة  اإع��ط��اء 

ف��ت��ظ��ه��ر م��ث��ً� ب��ق��ع��ة م��ظ��ل��م��ة يف 

ال�������س���ورة ال ت���زي���د ع���ن جم��رد 

كنمو  يبدو  مظهرها  اأن  اإال  ظ��ل، 

اأحياًنا  ه��ذا  وي��ح��دث  ���س��رط��اين، 

اأي�ًسا،  ال�سعاعي  الت�سوير  اأث��ن��اء 

وخ�سو�ًسا اإن حترك املري�س اأثناء 

ا�ستطاعت  وقد  الت�سوير،  عملية 

املعتمدة على  العميق  التعلم  تقنية 

طورها  التي  اال�سطناعي  الذكاء 

معاجلة  كاليفورنيا  جامعة  فريق 

لل�سبكة  ميكن  اإذ  امل�سكلة،  ه��ذه 

تف�سل  اأن  تدريبها  بعد  الع�سبية 

ال�سورة احلقيقية عن  �سمات  بني 

اأي تداخ�ت اأو ت�سوي�س ينتج غالًبا 

ب�سبب ال�سوء.

هولوجرام عملي

ت�����س��م��ح ط���ب���ق���ات ال�����س��ب��ك��ات 

ال���ع�������س���ب���ي���ة اال����س���ط���ن���اع���ي���ة 

خلوارزميات التعلم العميق بتحليل 

هذه  واأث��ب��ت��ت  تلقائًيا،  ال��ب��ي��ان��ات 

التقنية فعاليتها يف حت�سني عملية 

التف�سري املبا�سرة لل�سورة والتعليق 

من  والعديد  الفيديو  مقاطع  على 

ينجزها  ال  ال��ت��ي  االأخ����رى  امل��ه��ام 

الب�سر ب�سرعة اأو دقة توازي �سرعة 

اأو دقة اخلوارزميات.

تقنية تعلم االآلة

جمال  االآل��ة  تعلم  تقنية  دخلت 

البحث  ب�سبب قدرتها على  الطب 

املعلومات  من  هائلة  كمية  �سمن 

بكثري  ت��ت��ج��اوز  ب�سرعة  وف��رزه��ا 

ت�ستخدم  اإذ  ال��ب�����س��ر،  ق�����درات 

ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف  اخل����وارزم����ي����ات 

لتف�سري  ال�سعاعي  الت�سخي�س 

والك�سف  ال�سينية  االأ�سعة  �سور 

ي�ستع�سي  التي  ال�سرطانات  عن 

وي�سعى  ك�سفها،  االأط���ب���اء  ع��ل��ى 

ت�ساعد  اأدوات  لتطوير  الباحثون 

ال�سعاعية  ال�����س��ور  اإظ���ه���ار  يف 

بجودة اأف�سل و�سيجدون يف اإعادة 

الهولوجرامية  ال�����س��ور  ت�سكيل 

اإن  ��ا  خ�����س��و���سً م��ت��ك��ام��ل��ة،  تقنية 

ال�سور  اإ�س�ح  على  ق��ادرة  كانت 

وا�ستعادتها.

م�ستقبل رائع

–الذي  اأوزك����ا  اأي���دوج���ان  ي��ث��ق 

تقنية  اأن  البحثي-  الفريق  يقود 

الهولوجرام �ستلعب دوًرا رئي�ًسا اإن 

كان امل�ستقبل م�سابًها ملا �ساهدناه 

خ�ل  العلمي  اخل��ي��ال  اأف����م  يف 

اخلم�سني  اأو  االأرب��ع��ني  االأع����وام 

جامعة  اأب��ح��اث  وتفتح  املا�سية، 

رائع  مل�ستقبل  الطريق  كاليفورنيا 

تطبيقات  مع  الهولوجرام  لتقنية 

مذهلة لها.

ابتكرها باحثون بجامعة كاليفورنيا

شبكات عصبية اصطناعية تحسن دقة 
الصور المجهرية
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جامعة سويدية تكشف وجود 
5 أنواع لمرض السكري

ك�سفت درا�سة طبية جديدة وجود خم�سة اأنواع ملر�س ال�سكري الذي 

املر�س  باأن  �سائداً  كان  الذي  االعتقاد  بخ�ف  وذلك  البالغني،  ي�سيب 

يقت�سر على نوعني فقط.

فقد تو�سل فريق من العلماء يف جامعة »لوند« يف ال�سويد، وفق دورية 

نيوز ميديكال اليف �ساين�س، اإىل اأن كافة االأنواع الفرعية ملر�س ال�سكري 

وامل�سّنفة حديثاً، متميزة وراثياً، وتتمتع باخت�ف متنوعة، وهو ما قد 

يربر ا�ستجابة بع�س مر�سى ال�سكري للع�ج ب�سكل خمتلف عن غريهم، 

االأمر الذي ي�ساعد يف حتديد من يواجه خطراً من امل�ساعفات الناجمة 

عن اتباع ع�ج خم�ّس�س للمر�س.

وحالياً ي�سّنف ال�سكري يف فئتني مرتبطتني بعلم الوراثة، فالنوع االأول 

يتمثل باملناعة الذاتية، ومعه ال ينتج االأن�سولني، بينما ينتج االأن�سولني مع 

النوع الثاين وهو االأكرث انت�ساراً، ولكن بكميات قليلة، اأو ال يتم امت�سا�س 

العمر،  يف  التقدم  مع  يتطّور  ما  وغالباً  اجل�سم،  خ�يا  من  اجللوكوز 

ويرتبط بالبدانة.

ال�سكري  ملر�س  االأول  النمط  دم��ج  ميكن  فاإنه  الباحثني،  وبح�سب 

عليه  اأطلقوا  واحد،  ت�سنيف  حتت  معاً  للمر�س  الذاتية  املناعة  وحالة 

الثانية،  بالفئة  اأما النوع املعروف حالياً  ا�سم »ال�سكري �سديد املناعة«، 

فهو ي�سمل اأربع فئات يف واقع االأمر، اإحداها ال�سكري �سديد النق�س يف 

الذين يتمتعون مبعدل منخف�س يف  االأن�سولني، ويظهر عند االأ�سخا�س 

»موؤ�سر كتلة اجل�سم« ونق�س االأن�سولني.

اأطلق عليه ا�سم »ال�سكري �سديد املقاومة  الت�سنيف الثاين اجلديد، 

ل�أن�سولني«، وهو مرتبط بالبدانة، وال ي�ستجيب الإبر االأن�سولني، وهو ما 

يزيد من فر�س االإ�سابة باأمرا�س يف الكبد والكلى.

»ال�سكري  وهي  معتدلًة،  املر�س  من  املتبقية  االأخ��رى  الفئات  وتعد 

املعتدل املرتبط بالبدانة« ذو ال�سلة مبوؤ�سر كتلة اجل�سم العايل، واالأخري 

املر�سى  لدى  ع��ادًة  يكون  وال��ذي  بالعمر«،  املرتبط  املعتدل  »ال�سكري 

امل�سنني.

وقد اعتمد العلماء يف بحثهم على �ستة معايري ت�سمل معدل ال�سكر يف 

الدم والعمر وموؤ�سر كتلة اجل�سم ووجود اأج�سام م�سادة مرتبطة مبر�س 

ال�سكري املناعي الذاتي، باالإ�سافة اإىل قيا�س احل�سا�سية ل�أن�سولني.

باحثون بجامعة كولومبيا 
يحددون أطول »شجرة عائلة« 

في العالم
قال علماء اإنهم تو�سلوا اإىل »اأكرب �سجرة عائلة يف العامل«، ت�سم 

موقع  وذكر  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  ح�سب  اإن�سان،  مليون   13 نحو 

فح�س  اأن  بعد  ج��اء  االكت�ساف  ه��ذا  اأن  العلمي،  األ���رت«  »�ساين�س 

اإن�سان يف  مليون   86 بيانات  االأمريكية  كولومبيا  جامعة  باحثون يف 

موقع متخ�س�س يف علم االأن�ساب، وفح�سوا بيانات 5.3 مليون �سجرة 

عائلة.

اإن�سان  مليون   13 حياة  تفا�سيل  ال�سخمة  العائلة  �سجرة  وت�سم 

اأن جذر هذه  اإىل  ق��رون، م�سرية   5 تغطي  11 جيً�  مق�سمني على 

انتاب  حني  االأم��ر  وب��داأ  اأفريقيا،  و�سمال  اأوروب���ا  اإىل  يعود  العائلة 

وك�سفت  عائ�تهم،  تاريخ  على  للتعرف  الباحثني  من  عدد  الف�سول 

�سجرة الن�سب عن طرق الهجرة يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، وكيفية 

تاأثريها على حاالت الزواج واأعمار الب�سر وغريها من املعلومات.

و�سجرة العائلة ر�سم بياين ي�ستخدمه عادة العلماء يف جمال علم 

االأن�ساب ل�سرح ت�سل�سل االأجيال، واعتمد الباحثون على بيانات موقع 

النووي، الذي  Geni.com، املعني بعلم االأن�ساب وفح�س احلم�س 
االأجيال  عرب  والهجرة  وال��زواج،  احلياة،  مدة  ب�ساأن  معلومات  يقدم 

املتعاقبة.

التحرك من الرجال،  اإىل  اأكرث  الن�ساء ميلن  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 

لكن الذكور يذهبون اإىل مناطق اأبعد، وبح�سب الباحثني، فاإن احلروب 

واال�سطرابات دفعت النا�س اإىل الهجرة واال�ستقرار يف مناطق اأخرى، 

واالرتباط باآخرين هناك، ورمبا املوت واندثار عائ�تهم.

اأدت  املوا�س�ت  و�سائل  على  طراأت  التي  الثورة  اأن  اإىل  واأ�ساروا 

اإىل زيادة امل�سافة التي يبحث فيها الب�سر عن �سركاء، فبعد اأن كانت 

الدائرة 8 كيلومرتات عام 1800، اأ�سبحت نحو 100 كلم يف 1950.

الكون  يف  العظمى  ال�����س��وداء  الثقوب  تنمو 

باحثون  تو�سل  وقد  من جمراتها.  اأكرب  ب�سرعة 

ر�سد  عمليات  خ���ل  م��ن  النتيجة  ه��ذه  اإىل 

ل�أ�سعة  الف�سائي  »ت�ساندرا«  مر�سد  با�ستخدام 

التابع لوكالة الف�ساء االأمريكية »نا�سا«  ال�سينية 

اأخرى. وتل�سكوبات 

حجم  اإن  املتحدة  الواليات  من  باحثون  وقال 

التي  ال�سوبر«  ال�����س��وداء  ب�»الثقوب  يعرف  م��ا 

املرات،  مليارات  �سم�سنا  �سعف  حجًما  متتلك 

يزداد ب�سكل اأ�سرع من ن�ساأة النجوم اجلديدة يف 

جمراتها؛ ح�سبما ذكرت »نا�سا«.

عظيم  اأ���س��ود  ثقًبا  امل��ج��رات  معظم  ومتتلك 

املادة  منتظم  ب�سكل  يلتهم  مركزها  يف  احلجم 

التي تقرتب منه، وكان الباحثون يعتقدون حتى 

مع  تقريًبا  يت�ساوى  النجوم  ن�ساأة  معدل  اأن  االآن 

معدل منو الثقوب ال�سوداء، فيما قارن الباحثون 

حت��ت اإ���س��راف غ��وان��غ ي��ان��غ، م��ن جامعة والي��ة 

هائلة  ال�سوداء  الثقوب  منو  معدالت  بن�سلفانيا، 

جمراتها،  يف  النجوم  ن�ساأة  مب��ع��دالت  الكتلة، 

وذلك ا�ستناًدا لعمليات الر�سد اجلديدة.

الثقوب  من��و  ن�سبة  ب���اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وف��وج��ئ 

ال�سوداء اأكرب بكثري من معدل ن�ساأة النجوم، واأن 

هذا التفاوت يزداد كلما كرب حجم املجرة؛ حيث 

بها  م��رات يف جم��رة   10 اأك��رث  الن�سبة  اإن ه��ذه 

نحو 100 مليار �سم�س، مقارنة مبجرة ال متتلك 

�سوى 10 مليارات �سم�س، ومل يتو�سل الباحثون 

لتف�سري لذلك حتى االآن.

الباحثني،  ف��ري��ق  م��ن  ب��ران��دت،  نيل  ورّج���ح 

ثقوبها  تغذي  رمبا  الكتلة  هائلة  »املجرات  اأن 

نتائج  الباحثون  ن�سر  كما  ال�سوبر«،  ال�سوداء 

ال�سهرية  »امل���ح��ظ��ات  دوري���ة  يف  درا���س��ت��ه��م 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ل��ك��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة« ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

التبانة«  »درب  اأن جمرتنا،  علًما   »MNRAS«

اإن  وح��ي��ث  ���س��م�����س،  م��ل��ي��ار   300 ن��ح��و  ب��ه��ا 

مركز  يف  فقط  حتدث  اإليها  امل�سار  العمليات 

املجرات وتقع يف فرتات متباعدة جدا باملنظور 

�سم�سنا. ت�سمل  ال  فاإنها  الب�سري، 

باحثني  فريق  بها  قام  ر�سد  عمليات  وهناك 

من  باحثون  در���س  حيث  التحليل،  ه��ذا  ت��وؤي��د 

االأك��رب  امل��ج��رات  م��ن   72 بن�سلفانيا،  جامعة 

ال�سهري،  ال��ع��امل  اأط��ل�����س  يف  �سطوًعا  واالأك���رث 

وقاموا باإعادة تقدير كتلة مراكزها ال�سوداء من 

جديد.

على  »عرثنا  اجلامعة:  عن  �سادر  بيان  وقال 

اأن  اأكرب بكثري مما كنا نعتقد كما  ثقوب �سوداء 

معدل كتلة الثقوب ال�سوداء اأكرب 10 مرات عما 

منو  �سرعة  بنف�س  منوها  حالة  يف  متوقعاً  كان 

جمراتها«.

الثقوب  ن�سف  نحو  ف��اإن  الباحثني،  وح�سب 

�سمن  ي�سنف  الدرا�سة،  �سملتها  التي  ال�سوداء 

كتلة  ومتتلك  الهائلة،  اجلاذبية  ذات  الثقوب 

ذل��ك؛  م��ن  واأك���رث  �سم�س  م��ل��ي��ارات   10 بحجم 

»امل�حظات  دوري��ة  يف  الباحثون  ذك��ر  ح�سبما 

.»MNRAS« ال�سهرية للجمعية الفلكية امللكية

ومل ي�ستطع هوؤالء الباحثون اأي�ساً تف�سري هذا 

النمو الهائل واملنت�سر على ما يبدو بني الثقوب 

ميزة  الثقوب متتلك  هذه  كانت  ورمبا  ال�سوداء، 

رمبا  اأو  البع�س،  رجح  ح�سبما  اأ�سً�،  النمو  يف 

مدى  على  اأ�سً�  متفوقة  منوها  �سرعة  كانت 

ال�سنني. مليارات 

ح�سب باحثني بوكالة نا�سا وجامعة بن�سلفانيا

الثقوب السوداء العظمى تنمو وتلتهم 
مجراتها



حتقيق: نواف اخلمي�س- عبداهلل املزروع:

ات��ف��ق ع���دد م���ن اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ومنظمي 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى وج�����ود م���ا مي��ك��ن ت�����ض��م��ي��ت��ه »ع�����زوف« 

اجلامعة،  داخ���ل  الفعاليات  ح�ضور  ع��ن  ال��ط��اب  ل��دى 

اأو  الق�ضم  ع��ل��ى م�ضتوى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك  ك��ان��ت  ���ض��واء 

اأو  الفعالية ندوة  كانت  و�ضواء  اأو اجلامعة ككل،  الكلية 

اإن طاب  اأحدهم  اأو دورة تدريبية، حتى قال  حما�ضرة 

اجل��ام��ع��ة ل���و خ�����روا ب���ن ح�����ض��ور ف��ع��ال��ي��ة اأو ال���ذه���اب 

ل��ل��م��ن��زل الخ��ت��ار ٪90 م��ن��ه��م ال���ذه���اب ل��ل��م��ن��زل، لذلك 

طرحنا هذا التحقيق و�ضعينا من خاله ملعرفة حجم 

اأم  التوقيت  تعار�س  ب�ضبب  هو  هل  واأ�ضبابه،  »ال��ع��زوف« 

قلة احلوافز اأم غياب االإعان اأم تكرار املوا�ضيع وُبعدها 

عن اهتمامات الطاب، كما ا�ضتطلعنا اآراء امل�ضاركن يف 

اأن  ال��ذي ميكن  وال��دور  الظاهرة  املنا�ضبة لهذه  احللول 

ت�ضطلع به �ضحيفة »ر�ضالة اجلامعة« يف هذا املجال..

غياب احلوافز

والإم��داد  الدعم  رئي�س  العرفج،  عبدالإله  الطالب 

يف  منت�شرة  الإعالنات  اأن  يرى  الطالبية،  ال�شراكة  يف 

عزوف  واأن  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  ويف  اجلامعة 

نف�شه،  الطالب  من  تق�شري  الأول  ل�شببني:  الطالب 

والثاين غياب الت�شجيع والتحفيز من قبل اأع�شاء هيئة 

التدري�س، وقلة املنظمني، حيث بلغ عدد املنظمني قبل 

اأربع �شنوات 200 منظم بينما مل يتجاوز هذا العام 60 

منظماً، وذكر اأنه يجب اأن تكون هناك حوافز للمنظمني 

زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  الفعاليات  تطوير  على  يعملوا  لكي 

غياب »حلقة  الفعاليات، منتقداً  امل�شاركني يف  الطالب 

و�شل« بني اأع�شاء هيئة التدري�س واملنظمني.

رغبة �ضخ�ضية

من جانبه اأو�شح را�شد التميمي، طالب يف كلية العلوم، 

اأنه ح�شر الكثري من الفعاليات واأنه يرى وجود ت�شجيع 

بال�شورة  لي�س  ولكن  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  قبل  من 

وامل�شاركة  الفعاليات  ح�شور  اأن  اإىل  لفتاً  املطلوبة، 

فيها يجب اأن يكون عن رغبة �شخ�شية بهدف اكت�شاب 

اخلربة، وبنينّ اأن الإعالن عن الفعاليات يف�شل اأن يكون 

منا�شبة  فهي  الجتماعي،  التو�شل  مواقع  طريق  عن 

بدور  القيام  اجلامعة  ر�شالة  ل�شحيفة  وميكن  للجميع، 

اأكرب يف هذا املجال عرب الإعالن عن تلك الفعاليات من 

خالل �شفحة »الأجندة« بالتن�شيق مع اجلهات املنظمة.

اأهمية التن�ضيق

اأم���ا ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل ال�����ش��غ��ري، م�����ش��رف اللجنة 

الجتماعية بنادي الهند�شة ال�شناعية، فريى اأن ح�شور 

ومدى  الفعالية  وق��ت  على  يعتمد  للفعاليات  الطالب 

لكونها  اإ�شافة  وتخ�ش�شاتهم  باهتماماتهم  ارتباطها 

اجلوائز  يقدمون  ما  دائًما  اأنهم  وذكر  ومبتكرة،  جاذبة 

لت�شجيع الطالب على احل�شور ول يرى اأن هناك عزوفاً 

عن الفعاليات التي يقدمونها، واأو�شح اأن هناك تن�شيقاً 

مع اأع�شاء هيئة التدري�س لتحفيز الطالب على ح�شور 

اأنهم يزودون �شحيفة ر�شالة اجلامعة  واأكد  الفعاليات، 

يف�شل  اأن��ه  اإىل  لف��ت��اً  لن�شرها،  املقدمة  بالفعاليات 

فعاليات اجلامعة عن الفعاليات اخلارجية.

دور االأندية

كذلك يرى نواف اأبا اخليل، طالب يف كلية الهند�شة، 

واأنه  وجه  اأكمل  على  بعملها  تقوم  الثقافية  الأندية  اأن 

يتعرف على الفعاليات املقدمة من خالل مواقع التوا�شل 

الفعاليات  على  اجلامعة  فعاليات  ويف�شل  الجتماعي 

اأع�شاء هيئة  اخلارجية، لكنه ل يرى ت�شجيعاً من قبل 

التدري�س للطالب حل�شور الفعاليات.

ووافقه عبدالعزيز ال�شيني، طالب يف كلية الهند�شة، 

التدري�س  اأع�شاء هيئة  ت�شجيع من قبل  يف عدم وجود 

دوراً  تلعب  الأندية  اأن  اإىل  م�شرياً  الفعاليات،  حل�شور 

الفعاليات  يف�شل  اأن��ه  وبني  الطالب،  حتفيز  يف  كبرياً 

لأنها  اجلامعة  تقدمها  التي  الفعاليات  عن  اخلارجية 

خارج النطاق التعليمي.

فن االإعان

والعلوم  احلقوق  كلية  يف  طالب  الب�شي�س،  �شليمان 

فعاليات،   5 املا�شي  الف�شل  ح�شر  اإنه  قال  ال�شيا�شية 

اأما الف�شل احلايل فلم يح�شر اإل فعالية واحدة نظًرا 

لن�شغاله باجلدول الدرا�شي، واأ�شاف اأنه يعتقد بوجود 

الفعاليات،  التدري�س حل�شور  اأع�شاء هيئة  ت�شجيع من 

�شهادات  على  تقت�شر  الغالب  يف  ق��ال  احل��واف��ز  وع��ن 

واأ�شار  املهاري،  لل�شجل  الأحيان  بع�س  ت�شاف  ح�شور 

يثري  اأو  الفعاليات فن ول يجذبه  الإع��الن عن  اأن  اإىل 

ال�شرتاتيجي  امل��وق��ع  الأوىل  حالتني  يف  اإل  انتباهه 

الرئي�شي،  املدخل  عند  يكون  بحيث  الفعالية  لإع��الن 

والثانية الإعالن يف مواقع التوا�شل الجتماعي »تويرت« 

و»�شناب �شات«.

ال ت�ضتحق احل�ضور

اللغات  بكلية  ط��ال��ب  ال��ع��ن��زي،  �شقر  اأك���د  ب����دوره 

م�شواره  طوال  فقط  فعاليات   4 ح�شر  اأنه  والرتجمة، 

الدرا�شي غالبيتها خارج الكلية، ويرى اأن الفعاليات التي 

تنظمها الكلية ل ت�شتحق احل�شور وبعيدة عن تخ�ش�شه 

الدرا�شي، كما اأن ت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�س للطالب 

عن  الإع���الن  وبخ�شو�س  قليل،  الفعاليات  حل�شور 

الإعالنات  اإن  يقول  والرتجمة  اللغات  بكلية  الفعاليات 

اأن  م�شيفاً  متجددة،  وغري  م�شتهلكة  واملوا�شيع  قليلة 

الإعالن عن  والتنظيم �شعيف جدا، حيث مت  التن�شيق 

باأنها  تفاجاأنا  ثم  12 ظهًرا،  ال�شاعة  تبداأ  باأنها  فعالية 

بداأت ال�شاعة 11 �شباًحا، دون اإخبارنا.

ال تنا�ضبه

خالد امل�شريي، طالب يف كلية العلوم، مل يح�شر اأي 

فعالية يف اجلامعة طوال م�شواره الدرا�شي، ول يرى اأن 

هناك ت�شجيعاً اأو حتفيزاً من قبل اأع�شاء هيئة التدري�س 

م�شرياً  معها،  التفاعل  اأو  الفعاليات  حل�شور  للطالب 

اإىل اأنه يف�شل الفعاليات اخلارجية عن الفعاليات التي 

تقدمها اجلامعة باعتبار اأن فعاليات اجلامعة ل تنا�شبه 

�شخ�شياً ح�شب قوله.
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هل �ضحيح اأن 90 ٪ يف�ضلون الذهاب للمنزل عن ح�ضورها؟

»فعاليات الجامعة« تشكو عزوف الطالب

وكيل  احل��م��دان  بندر  ال��دك��ت��ور 

لل�شوؤون  والرتجمة  اللغات  كلية 

الأكادميية وامل�شرف على الأن�شطة 

�شابًقا  نظن  كنا  قال:  والفعاليات، 

اأن امل�شكلة تتعلق بجودة الإعالنات 

وبعد  اأن���ه  اإل  انت�شارها،  وم���دى 

لدينا،  العتقاد  هذا  تغري  جتربة 

الفعاليات  اإح��دى  يف  �شجل  حيث 

ما يقارب 150 �شخ�شاً لكن الذين 

ح�شروا مل يتجاوزوا 35 �شخ�شاً!

وي���رى ال��دك��ت��ور احل���م���دان اأن 

الطالب عن  ع��زوف  اأ�شباب  اأح��د 

اآلية  وج��ود  لعدم  يرجع  احل�شور 

التي  احلوافز  اأو  باجلوائز  تتعلق 

تقدم لهم، واحلافز الأكرب للطالب 

املتعلق  ال��درا���ش��ي  التح�شيل  ه��و 

عدم  يعني  ل  وه���ذا  ب��ال��درج��ات، 

وجود طالب ي�شعون للح�شور من 

والعلوم،  امل��ع��ارف  اكت�شاب  اأج��ل 

لأج��ل  ي��ح�����ش��رون   %  90 ول��ك��ن 

الدرجات. 

واأ�شاف: بع�س الطالب لو خري 

الفعاليات  من  فعالية  ح�شور  بني 

اأو الذهاب للمنزل لذهب للمنزل! 

عام  ع��زوف  هناك  قائاًل:  واأردف 

من الطالب عن ح�شور الفعاليات 

بكافة  لها  جذبهم  ن��ح��اول  ونحن 

اأن  اأج���زم  واأن���ا  وال�شبل،  ال��ط��رق 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل ي��ح��م��ل ال��ك��ث��ري مما 

�شيحقق رغبات الطالب. 

اأم������ا ب��خ�����ش��و���س م��وا���ش��ي��ع 

�شيقة  غ���ري  واأن���ه���ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

فقال:  مبتكرة،  وغ��ري  وم�شتهلكة 

موا�شيع  نحو طرح  متجهون  نحن 

اللغات  كلية  ط��ال��ب  ت��ه��م  ن��وع��ي��ة 

كلية  الن�شاط يف  وهوية  الرتجمة، 

اأنها  ظني  يف  وال��رتج��م��ة  اللغات 

يجب اأن تعك�س هوية الكلية.

وع���ن احل���واف���ز ق���ال ال��دك��ت��ور 

مادية،  ح��واف��ز  ت�شمل  اإن��ه��ا  بندر 

متاجر  من  وهدايا  ا�شرتاكات  اأو 

باأ�شمائهم  الرفع  وكذلك  خارجية، 

لإ���ش��اف��ة ���ش��اع��ات ح�����ش��ور ه��ذه 

امل��ه��اري،  ال�شجل  يف  الفعاليات 

وتقدمي �شهادات ح�شور.

م��ع �شحيفة  ال��ت��وا���ش��ل  وح���ول 

الفعاليات  لن�شر  اجلامعة  ر�شالة 

يف �شفحة الأجندات، قال الدكتور 

ر�شالة  مع  وتوا�شلنا  �شبق  بندر: 

الن�شر،  يتم  مل  ولالأ�شف  اجلامعة 

وه����ذا ي��ج��ع��ل داف��ع��ي��ة ال��زم��الء 

ترفع  التي  التقارير  يعدون  الذين 

لل�شحيفة �شعيفة جداً، واقرتاحي 

من  فعال  تن�شيق  هناك  يكون  اأن 

خالل قالب اإلكرتوين بني الكليات 

الفعاليات  لن�شر  اجلامعة  ور�شالة 

ب�شكل �شهل و�شريع.

النوفل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور 

بكلية  الطالبية  الأن�شطة  م�شرف 

احلقوق والعلوم ال�شيا�شية، يرى اأن 

ح�شور الطالب للفعاليات متفاوت 

واأه��م��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وق���ت  ح�شب 

واحل��واف��ز  ر  واملحا�شِ املحا�شرة 

التي تقدم لهم، فذلك يحملهم على 

احل�شور حتى لو كانت الفعالية يف 

غري اأوقات الدوام الر�شمي.

اأه��م حافز حل�شور  لعل  وق��ال: 

��ر  ال��ط��الب ه��و اخ��ت��ي��ار امل��ح��ا���شِ

ون��وع��ي��ة امل��ح��ا���ش��رة وارت��ب��اط��ه��ا 

للطالب،  املقدمة  العلمية  باملادة 

الطالب عن طريق  واأي�ًشا حتفيز 

واأحياًنا  ح�شور،  �شهادات  منحهم 

ن��ل��ج��اأ ل��و���ش��ع اأ���ش��ئ��ل��ة ع��ام��ة عن 

بجوائز  الطالب  ومكافاأة  الفعالية 

متعلقة  تكون  اأن  نحر�س  رمزية، 

بتخ�ش�شهم لكي تعطيهم فائدة يف 

تخ�ش�شهم العلمي.

وح����ول ع����زوف ال���ط���الب عن 

النوفل  ال��دك��ت��ور  ي��رى  الفعاليات 

بع�س  اإدراك  لعدم  عائداً  ذلك  اأن 

واأنها  الأن�شطة  لأهمية  الطالب 

�شبب يف زيادة ثقافتهم وحت�شيلهم 

غري  الأن�شطة  اإن  حيث  العلمي، 

ال�شفية ت�شقل �شخ�شية الطالب، 

عرب  ي��ك��ون  امل�شكلة  ه��ذه  وع���الج 

بهذه  وتثقيفهم  ال��ط��الب  تنبيه 

امل�شاألة.

هيئة  اأع�شاء  مع  التن�شيق  وعن 

على  الطالب  لت�شجيع  التدري�س 

النوفل:  ق��ال  الفعاليات  ح�شور 

الفعاليات  نحر�س دائًما يف بع�س 

�شيكون  احل�شور  اأن  نظن  ال��ت��ي 

اأهميتها، خ�شو�ًشا  قلياًل فيها مع 

�شخ�شية  الفعالية  مقدم  كان  اإذا 

مهمة اأي�ًشا، يف مثل هذه الأو�شاع 

حلملهم  الزمالء  بع�س  اإىل  نلجاأ 

اأي�ًشا  طالبهم،  مع  احل�شور  على 

اأع�شاء  ي��وؤك��د  اأن  على  نحر�س 

تلك  اأهمية  على  التدري�س  هيئة 

املحا�شرات والفعاليات لطالبهم.

وح���������ول اأه����م����ي����ة اخ���ت���ي���ار 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ات امل��ن��ا���ش��ب��ة جل��ذب 

الطالب اأكد النوفل اأهمية مراعاة 

هذا اجلانب واأخذه بعني العتبار، 

مع احلر�س على اأن يكون اللقاء مع 

اأع�شاء هيئة التدري�س اأقل مقارنة 

واأن  اخلارجية،  ال�شت�شافات  مع 

ال�شفوف  م��ن  ال�����ش��ي��وف  ي��ك��ون 

جمالت  يف  املتخ�ش�شني  الأوىل 

احلقوق والعلوم ال�شيا�شية، ك�شمو 

الأمري تركي الفي�شل ومعايل وزير 

اخل��ارج��ي��ة ع���ادل اجل��ب��ري ال��ل��ذان 

متت ا�شت�شافتهما يف الكلية.

د. النوفل: استضفنا تركي الفيصل وعادل الجبيرد. الحمدان: األغلب يحضرون ألجل الدرجات فقط

البصيص: اإلعالن عن الفعاليات فن وال 
يجذبني أو يثير انتباهي إال في حالتين

التميمي: يمكن لرسالة الجامعة اإلعالن عن 
الفعاليات من خالل صفحة »األجندة«

العنزي: الفعاليات ال تستحق الحضور 
والتنسيق ضعيف والمواضيع مستهلكة
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يُقبل 78% من ال�سباب بني �سن 

على  املتحدة  الواليات  و24 يف   18
�سات«،  »�سناب  تطبيق  ا�ستخدام 

م�ستخدمي  ن�سبة  ي��ق��ارب  م��ا  اأي 

بح�سب   ،%80 البالغة  »في�سبوك« 

وترتّكز  »بيو«،  معهد  ن�سرها  درا�سة 

من  ع��ل��ى  ���س��ات«  »���س��ن��اب  �سعبية 

ي��ت��ف��ّوق  ال��ث��اث��ني، ف��ي��م��ا  ه��م دون 

يف  �سات«  »�سناب  على  »في�سبوك« 

كل الفئات العمرية، وبذلك يتبنّي اأن 

الفجوة ت�سيق يف الفئة العمرية بني 

18 عاماً و24 اإىل %2.
اآخر العام 2017، كان عدد  ويف 

لتطبيق  ال��ي��وم��ي��ني  امل�����س��ت��خ��دم��ني 

»���س��ن��اب ���س��ات« 187 م��ل��ي��ون��اً يف 

يف   %18 بن�سبة  ارتفاع  يف  العامل، 

�سنة واحدة، وترّكز 80 مليوناً منهم 

يف اأمريكا ال�سمالية.

جمموعة  ن�سرتها  درا�سة  وكانت 

اآخر  يف  املتخ�س�سة  م��ارك��رت«  »اإي 

اأن  اأظهرت  املا�سي،  اأغ�سط�س/اآب 

عدد م�ستخدمي »�سناب �سات« بني 

�سن 18 و24 يبلغ 24 مليوناً و400 

األف م�ستخدم، فاق عدد م�ستخدمي 

البالغ 23 مليوًنا و500  »في�سبوك« 

االأم��ر نف�سه لدى من  األ��ف، و�ُسّجل 

هم بني �سن 12 و17.

ي�ستّمر  اأن  ماركرت«  »اإي  وقّدرت 

2018، غري  العام  هذا االجتاه يف 

تدير  التي  »�سناب«  جمموعة  اأن 

االمتعا�س  بع�س  واجهت  التطبيق 

م���ن ج��ان��ب م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا، وق��د 

ط��ل��ق ن���داًء ج��م��ع م��ل��ي��ون��اً و200 
ُ
اأ

األ����ف م�����س��ت��خ��دم الإع������ادة ال��ع��م��ل 

التطبيق،  م��ن  القدمية  بالن�سخة 

اجلديدة  بالن�سخة  احتفظت  لكنها 

املحتويات  بني  متاماً  تف�سل  التي 

واالإعانات. ال�سخ�سية 

ال��ع��ام 2017  ت��ك��ّب��دت يف  وه��ي 

و400  مليارات   3 بقيمة  خ�سائر 

اأربعة  يعادل  ما  اأي  دوالر،  مليون 

اأ�سعف  وقد  اأعمالها،  رقم  اأ�سعاف 

ذلك موقعها يف البور�سة.

املا�سي،  فرباير/�سباط   21 ويف 

كيلي  الواقع  تلفزيون  جنمة  اأعلنت 

ا�ستخدام  عن  �ستكّف  اأنها  جينري 

اأكرث  من  اأنها  علماً  �سات«،  »�سناب 

اليوم  ويف  فيه،  تاأثرياً  ال�سخ�سيات 

نف�سه، فقدت اأ�سهم املجموعة %6 

لكن  »1.3 مليار دوالر«  من قيمتها 

ع��ادت  ال�����س��اب��ة  النجمة  اأن  ي��ب��دو 

التطبيق  على  ون�سرت  قرارها  عن 

حديثة  لطفلتها  م�����س��وراً  مقطعاً 

الوالدة.

م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، اأظ���ه���رت 

اأن  »ب��ي��و«  ن�سرها  التي  ال��درا���س��ة 

ا���س��ت��خ��دام »ف��ي�����س��ب��وك« اآخ���ذ يف 

الرتاجع للمرة االأوىل، مع انح�سار 

اإىل   %79 من  م�ستخدميه  ن�سبة 

76% يف كل الفئات جمتمعة، وقد 
الثالث  بني  الدرا�سة  هذه  اأجريت 

الثاين،  يناير/كانون  من  والعا�سر 

البالغني عددهم  من  عّينة  و�سملت 

.2002
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ح�صب الت�صنيف العاملي للجامعات 2018

أفضل 30 جامعة لدراسة علوم 
الحاسب في العالم

تعد درجة علوم احلا�سب من اأعلى درجات موؤ�س�سات التعليم العايل 

يف الوقت الراهن، فهي متنح اخلريجني فر�سة كبرية للعمل يف �سركات 

عاملية مثل قوقل وفي�سبوك واآبل ومايكرو�سوفت واأمازون وغريها من 

ال�سركات.

األقينا   ،2018 لعام  للجامعات  العاملي  الت�سنيف  على  وباالعتماد 

ونظم  احلا�سب  علوم  دورات  باأعلى  تتمتع  التي  اجلامعات  على  نظرة 

املعلومات، وميكن االطاع على تفا�سيل اجلامعات واملقارنة فيما بينها 

.topuniversities عن طريق زيارة موقع

علوم  لدرا�سة  جامعة   30 اأف�سل  ف��اإن  العاملي  الت�سنيف  وح�سب 

ما�سات�سو�ست�س  معهد  ال��ت��ايل:  النحو  على  هي  العامل  يف  احلا�سب 

للتكنولوجيا »MIT«، جامعة �ستانفورد، جامعة كارنيجي ميلون، جامعة 

كاليفورنيا بريكلي »UCB«، جامعة كامربيدج، جامعة هارفارد، جامعة 

اأك�سفورد، جامعة برين�ستون، معهد زيورخ املعهد االحتادي ال�سوي�سري 

للتكنولوجيا، جامعة �سنغافورة الوطنية »NUS«، جامعة تورنتو، جامعة 

 ،»UCLA« اأجنلو�س  لو�س  كاليفورنيا  جامعة  االإم��رباط��وري��ة،  لندن 

جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، جامعة ملبورن، جامعة نانيانغ 

التكنولوجية �سنغافورة »NTU«، جامعة بكني، جامعة لوزان االحتادية 

هوا،   – ت�سينغ  جامعة  وا�سنطن،  جامعة   ،»EPFL« التطبيقية  للفنون 

 ،»Caltech« معهد جورجيا للتكنولوجيا، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

كونغ،  هونغ  جامعة  كورنيل،  جامعة  كولومبيا،  جامعة  طوكيو،  جامعة 

 ،»CUHK« جامعة تك�سا�س يف اأو�سنت، اجلامعة ال�سينية يف هونغ كونغ

جامعة اإدنربة ا�سكتلندا، جامعة اإلينوي.
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تقنية جديدة لشحن الهاتف 
الذكي عن طريق الليزر

الهاتف  طور باحثون يف جامعة وا�سنطن تقنية جديدة ل�سحن 

ال�سلكًيا با�ستخدام الليزر ب�سكل اآمن، وتوفر التقنية اإمكانية �سحن 

الغرفة،  االآخر من  يقع يف اجلانب  ليزر  باعث  بوا�سطة  الهواتف 

دون احلاجة اإىل اأن يكون مت�سًا باأي اأ�ساك.

املرة االأوىل

ياأمل فريق البحث، الذي طور التكنولوجيا اجلديدة، اأن ت�سبح 

من  بداية  االأجهزة،  من  اأكرب  عدد  ل�سحن  وب�سهولة  قريباً  متاحة 

الذكية،  الهواتف  اإىل  وو�سوالً  الكمبيوتر  اأجهزة  اإىل  الكامريات 

ل�سحن  تطوير طريقة  فيها  يتم  التي  االأوىل  املرة  وتعد هذه هي 

الهاتف الذكي عن طريق الليزر.

�سعاع الليزر

اأن  الهاتف  ل�سحن  املُ�ستخدم  املرئي  الرفيع غري  لل�سعاع  ميكن 

ير�سل �سحنة اإىل الهاتف عرب الغرفة، ويقول الباحثون اإن ال�سحن 

ال�سحن  �سرعة  بنف�س  يعمل  اأن  ميكن  الليزر  �سعاع  طريق  عن 

.USB التقليدي بوا�سطة و�سات

و�سيلة تربيد

قام فريق الباحثني بتثبيت خلية طاقة رقيقة على اجلزء اخللفي 

لهاتف ذكي، كي يتم �سحن الهاتف با�ستخدام الطاقة من الليزر، 

الباحثني  فريق  قام  التي  ال�سامة،  ومميزات  عنا�سر  وا�ستملت 

عن  عبارة  م�سطحة،  معدنية  لوحة  على  خ�سي�ًسا،  بت�سميمها 

اآلية  الليزر، ف�سًا عن  الزائدة من  لتبديد احلرارة  و�سيلة تربيد 

الإيقاف تدفق �سعاع الليزر اإذا تواجد �سخ�س ما يف م�سار �سعاع 

ال�سحن.

ويقول الباحث الرئي�سي �سيام غوالكوتا »اإن ال�سامة كانت على 

التكنولوجيا  ت�سميم  اأثناء  وا�سنطن  جامعة  فريق  اأولويات  راأ���س 

املبتكرة«.

اآليات ال�سامة

نظام  واختبار  وبناء  بت�سميم  قمنا  »لقد  غوالكوتا:  ويو�سح 

ال�سحن القائم على الليزر، مع اآلية اأمن و�سامة �سريعة اال�ستجابة، 

وت�سمن اأن وحدة اإر�سال �سعاع الليزر �ستتوقف عن اإ�سدار �سعاع 

»اإن  وي�سيف:  الليزر«.  م�سار  اإىل  �سخ�س  ي�سل  اأن  قبل  ال�سحن 

ال�سحن  نظام  الهند�سي، يف  الفريق  ينفذها  التي  ال�سامة  اآليات 

اأو  �سواء منزلية  التكنولوجيا يف مواقع متنوعة  با�ستخدام  ت�سمح 

جتارية«.

خيارات متنوعة

اإر�سال ال�سحنة عن طريق �سعاع رقيق ي�سدر موجتني من  يتم 

الطاقة، من على بعد ي�سل اإىل حوايل 5 اأمتار، اإىل م�ساحة 40 

يو�سح  حيث  امل�ساحة،  هذه  تعديل  ولكن ميكن  مربعاً.  �سنتيمرتاً 

التقرير اأنه ميكن تعديل جهاز اإر�سال �سعاع الليزر، بتو�سيع ن�سف 

�سم   100 اإىل  ت�سل  م�ساحة  لتغطي  ال�سحن،  �سعاع  دائ��رة  قطر 

مربع من م�سافة تبعد ما يقرب من 12 مرًتا، وتعني هذه الزيادة 

يف احليز اأن جهاز اإر�سال �سعاع الليزر ميكن اأن ي�ستهدف �سطح 

اأي  ذكي يف  �سحن هاتف  ليتم  من�سدة،  �سطح  مثل  اأو�سع،  �سحن 

مكان على هذا ال�سطح.
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سناب شات وفيسبوك يتنافسان على 
استقطاب الشباب!

ال تدع بطارية جوالك تنفد بالكامل

»تويتر« تطرح إمكانية حفظ التغريدات لمطالعتها الحقًا

الذكي،  الهاتف  م�ستخدم  يلجاأ 

تو�سيله  اإىل  واآي���ف���ون،  اأن���دروي���د 

بال�ساحن قبل الذهاب اإىل النوم، كي 

يح�سل على �سحن بطارية كامل يف 

ال�سباح للبداية يف يوم جديد، ولكن 

الطريقة  لي�ست  هذه  يبدو  ما  على 

والإطالة  هاتفك  ل�سحن  ال�سحيحة 

عمر البطارية وازدهارها.

تقدم �سركة Cadax، املتخ�س�سة 

باختبار الهواتف الذكية والبطاريات 

ي�سمى  تعليمياً جمانياً  وتدير موقعاً 

 Battery ال���ب���ط���اري���ات  ج��ام��ع��ة 

الن�سائح  بع�س   ،University

لطريقة �سحن البطارية يف الهواتف 

الذكية واإطالة عمرها.

تنفد  هاتفك  بطارية  ت��دع  ال   -

بالكامل

اإن��ه يجب عليك  يقال  م��ا  ك��ث��رًيا 

قبل  بالكامل  ال��ب��ط��اري��ة  ا�ستنفاد 

لي�س  وه���ذا  اأخ�����رى،  م���رة  �سحنها 

�سحيًحا، ووفًقا للخرباء فاإن التفريغ 

يعد  ال�سحن  قبل  للبطارية  الكامل 

لذا  للبطارية،  وم�سراً  �سيئاً  عامًا 

�سحن  ن�سبة  و���س��ول  جتنب  عليك 

البطارية اإىل مرحلة االإنذار.

- قم ب�سحن الهاتف قليًا وب�سكل 

م�ستمر

الهاتف  بطارية  �سحن  اأن  ات�سح 

بجرعات �سغرية يف كثري من االأحيان 

االأف�����س��ل ل�سحة  يكون اخل��ي��ار  ق��د 

البطارية يف هاتفك، ووفًقا جلامعة 

ب�سحن هاتفك  اإذا قمت  البطاريات 

كل  يف  املئة  يف   20 اإىل   10 بن�سبة 

�سامة  على  حت��اف��ظ  ف�سوف  م��رة 

البطارية.

- حافظ على ن�سبة �سحن بني 65 

- 70 يف املئة

توجد نقطة تعترب االأمثل للحفاظ 

على قوة الهاتف اخلا�س بك، ووفًقا 

يجب  البطارية  جامعة  يف  للفريق 

احلفاظ على 65 اإىل 70 يف املئة من 

ن�سبة ال�سحن يف البطارية للح�سول 

على اأداء اأف�سل للهاتف الذكي.

- ال ت�سحن البطارية بالكامل

ن�سبة  اإىل  ي�سل  هاتفك  ت��دع  ال 

الأن  وذل��ك  امل��ئ��ة،  يف   100 ال�سحن 

احلديثة  اأي����ون  ل��ي��ث��ي��وم  ب��ط��اري��ات 

م�سحونة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  حت��ت��اج  ال 

القيام  املرغوب  من  ولي�س  بالكامل، 

على  يوؤثر  العايل  اجلهد  الأن  بذلك 

عمل البطارية.
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اأع��ل��ن م��وق��ع ت��وي��رت، م��وؤخ��راً عن 

انتظرها  ج��دي��دة  خا�سية  اإ���س��اف��ة 

بحفظ  ت�سمح  ل�����س��ن��وات،  ع�ساقه 

التغريدات ب�سكل �سخ�سي ملطالعتها 

يف وقت الحق.

وج����������اء اإط������������اق خ���ا����س���ي���ة 

»ال��ع��ام��ات  اأو   Bookmarks
جلميع  ر���س��م��ي  ب�سكل  امل��رج��ع��ي��ة« 

امل�ستخدمني، بعد فرتة من التجارب 

بداأت نهاية العام املا�سي.

تويرت  م�ستخدمو  طالب  ولطاملا 

بوجود مثل هذه اخلا�سية، حيث اإن 

التغريدات قبلها، كانت  طرق حفظ 

املفتاحني  اأح��د  على  ال�سغط  ع��رب 

عام،  ب�سكل  »تف�سيل«  اأو  »اإعجاب« 

وهو ما قد يبدو غري مائم ل�سريحة 

وا�سعة من امل�ستخدمني.

»ال��ع��ام��ات  اأن  ت��وي��رت  واأو����س���ح 

اأي  �سخ�سية،  �ستكون  املرجعية« 

ميكنه  من  هو  فقط  امل�ستخدم  اأن 

العامات  و�ستكون  عليها،  االط��اع 

خمزنة يف احل�ساب ال�سخ�سي، وفًقا 

للرتتيب الذي ُحفظت به.

كما ك�سف املوقع عن طريقة حفظ 

ال�سغط  ع��رب  وذل���ك  ال��ت��غ��ري��دات، 

على زر »م�ساركة« يف الركن االأمين 

اختيار  ث��م  التغريدة،  م��ن  ال�سفلي 

ال��ع��ام��ات  اإىل  ت��غ��ري��دة  »اإ���س��اف��ة 

املرجعية«.

ي�سار اإىل اأن زر »م�ساركة« اجلديد، 

�سي�سمح اأي�ساً للم�ستخدمني باإر�سال 

اأو  خا�سة  ر�سالة  ع��رب  التغريدات 

م�����س��ارك��ة ال��ت��غ��ري��دات ع��رب ال��ربي��د 

االإلكرتوين اأو الر�سائل الن�سية.
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تقرير  وت�شوير: يحيى ال�شهري - عبداهلل املزروع

اأكببر  اإحببببدى  املببركببزيببة  �ببشببلببمببان  املببلببك  تعتر مكتبة 

1974م،  عام  تاأ�ش�شت  اململكة،  م�شتوى  على  املكتبات 

وتقع يف موقع متميز، حيث تتو�شط كليات وعمادات 

م�شاحتها  وتبلغ  طببوابببق  �شتة  مببن  وتتكون  اجلببامببعببة، 

51400 مرت مربع، وحتتوي على ثالثة ماليني كتاب 
ومرجع تقريبًا.

اأحدث الطرز املعمارية

�أحدث  على  �ملركزية  �سلمان  �مللك  مكتبة  �سيدت 

�لإ�ساءة  �إمكانات  باأف�سل  وزودت  �ملعمارية،  �لطرز 

�آلف  لأربعة  �ملكتبة  تت�سع  كما  و�لتاأثيث،  و�لتهوية 

�أع�ساء  ي�ستخدمها  بحث  مق�سورة  و�أربعمائة  مقعد، 

عدد  ويبلغ  �لعليا،  �لدر��سات  وطلبة  �لتدري�س  هيئة 

140 موظفاً،  �ملوظفني يف �ملكتبة من �لرجال تقريباً 

 200 تقريباً  عددهن  فيبلغ  �لن�ساء  �ملوظفات  �أم��ا 

موظفة.

6 طوابق
يتكون مبنى �ملكتبة من �ستة طو�بق، ويتكون �لطابق 

�لأول من �ملدخلني �لرئي�سيني للمكتبة، وي�ستمل على 

ق�سم �لإعارة و�لفهار�س �لبطاقية و�لوحد�ت �لطرفية 

�ملت�سلة بالنطام �لآيل وق�سم �لإر�ساد ومركز �ملعلومات 

�جلمعية  ومكتب  �ليومية  �ل�سحف  وقاعة  �ل�سحفية 

�ل�سعودية للمكتبات.

فهر�شة وت�شنيف

�أما �لطابق �لثاين فيوجد به مكتب �لعميد ومكتب 

�لدر��سات  و�إد�رة  �لفنية،  �ل�سوؤون  وم�ست�سار  �لوكيل 

و�لتطوير، و�ل�سوؤون �لإد�رية و�أق�سام �لتزويد و�لفهر�سة 

و�لت�سنيف، و�إد�رة �لعالقات �لعامة. 

و�شائل �شمعية وب�شرية

�أما �لطابق �لثالث فيوجد به قاعتا �ملر�جع �لعربية 

و�لأجنبية، وق�سم �لو�سائل �ل�سمعية و�لب�سرية، وق�سم 

�ملخطوطات و�مل�سغر�ت �لفيلمية.

دوريات عربية واأجنبية

�أما �لطابق �لر�بع فهو خم�س�س للدوريات �لعربية 

2000 عنو�ن يف  و�لأجنبية و�لتي يبلغ عددها حالياً 

وفقاً  �لرفوف  على  رتبت  وقد  �لتخ�س�سات،  خمتلف 

لت�سنيف ديوي �لع�سري.

فهر�س بطاقي م�شنف

للكتب  بالكامل  فخ�س�س  �خلام�س  �لطابق  �أم��ا 

�لع�سري،  دي���وي  لت�سنيف  وف��ق��اً  �مل��رت��ب��ة  �ل��ع��رب��ي��ة، 

�مل�سنف  �لبطاقي  �لفهر�س  �لطابق  بهذ�  يوجد  كما 

وطرفيات �لبحث.

ق�شم الإهداء والتبادل

�أما �لطابق �ل�ساد�س و�لأخري فهو خم�س�س للكتب 

�لع�سري،  دي���وي  لت�سنيف  وف��ق��اً  �مل��رت��ب��ة  �لأجنبية 

�مل�سنف  �لبطاقي  �لفهر�س  �لطابق  بهذ�  يوجد  كما 

وطرفيات �لبحث، وق�سم �لإهد�ء و�لتبادل و�لتوزيع.

حوار: خالد ال�شويدان 

اأحببد من�شوبي كلية  الدكتور حمببرز بن ح�شني غببايل، 

الآداب ق�شم الإعالم، واأ�شتاذ م�شارك يف ق�شم ال�شحافة 

كلية الإعالم جامعة القاهرة دفعة 1996، متزوج ولديه 

ولد وحيد ا�شمه اأحمد، عدد �شنوات اخلرة اإجمال 22 

عاًما وعدد �شنوات العمل بجامعة امللك �شعود عامان. 

- حببدثببنببا عبببن قبب�ببشببة انبب�ببشببمببامببك اإىل جببامببعببة املببلببك 

�شعود؟

�لنت�ساب و�لعمل يف جامعة �مللك �سعود �سرف وقيمة 

كبرية لأي باحث و�أ�ستاذ جامعي، لقيمتها �لعلمية �لكربى 

ولكونها جامعة تطبق �أحدث �لأ�ساليب �لعلمية �ملتطورة 

بالعمل فيها  �لإد�ري��ة و�لعلمية، وقد �سرفت  يف نظمها 

بعد تر�سيح بع�س �لأ�سدقاء و�لزمالء من ق�سم �لإعالم، 

وبعد مقابلة �أجر�ها معي �لدكتور �أ�سامة �لن�سار رئي�س 

�لق�سم وقتها ثم وكيل �لكلية بعد ذلك.

ورغم �أن �حلظ مل ي�سعفني للعمل مع �لدكتور �أ�سامة 

�أكرث حظاً  �أنني كنت  �إل  �مللكي  للديو�ن  نتيجة لإعارته 

قيادة  حت��ت  �جلامعة  يف  �لعملية  حياتي  ب���د�أت  ح��ني 

ثم  للق�سم  رئي�ساً  �سعود  �آل  ثنيان  بن  نايف  �لدكتور 

�لدكتور  قيادة  بالعمل حتت  ذلك  بعد  و�سرفت  عميد�ً، 

علي دبكل �لعنزي رئي�س �لق�سم حتى �لآن.

الفرق  ومببا  ال�شعودي  الطالب  م�شتوى  جتببد  كيف   -

بينه وبني الطالب الآخرين؟

�حلقيقة �أنني عندما قدمت للمملكة كانت هذه �أول 

خربة عمل يل خارج م�سر و�أول �حتكاك مبا�سر بطالب 

و�أ���س��ات��ذة غ��ري ط��الب و�أ���س��ات��ذة جامعة �ل��ق��اه��رة، ول 

�أخفيك �سًر� �أنني وجدت م�ستوى من �لتميز و�لحرت�م 

ي�سود بني غالبية �لطالب ووجدت من �لأ�ساتذة و�لزمالء 

دعًما غري عادي فارتبطت باملكان و�أهله و�سعرت كاأنني 

بني تالميذي وزمالئي يف م�سر وبني �أهلي.

- كيف وجدت البنية التحتية جلامعة امللك �شعود؟

هذ�  مثل  �أتوقع  �أكن  مل  �أنني  �أي�ساً  �سر�ً  �أخفيك  ل 

تنظيمها ويف  و�أ�سلوب  بنية �جلامعة  �لكبري يف  �لتطور 

معاملها  ويف  فيها  �مل�ستخدمة  و�لتكنولوجيا  �لتقنيات 

تفاجئنا  �ململكة  ها هي  لكن  بها،  �ملحا�سر�ت  وقاعات 

كل  يف  قوية  �إ�سالح  وحركات  بتطور�ت  عام  كل  د�ئماً 

�ملجالت، ومنها �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي.

املركزية من  املكتبة  الطالب عن  عببزوف  اأ�شباب  ما   -

وجهة نظرك؟

يف ر�أيي �أن �سبب عزوف �لطالب عن �رتياد �ملكتبة 

ي�ستخدمون  �أ�سبحو�  �أنهم  �لرئي�سي  م��رده  �جلامعية 

�لت�سال  تكنولوجيا  بها  و�أق�����س��د  ع�سرهم  �أدو�ت 

على  �لدخول  عليها يف  يعتمدون  فاأ�سبحو�  و�ملعلومات 

قو�عد �لبيانات و�ملو�قع ذ�ت �ل�سلة مبتطلبات تعليمهم 

�لتقليدية خا�سة  �ملكتبات  على  �عتمادهم  يفوق  ب�سكل 

و�أن �جلامعة تتيح لهم �إمكانات هائلة يف هذ� �ل�سدد.

- هل زرت اأماكن اأخرى غري الريا�س وماذا تعني لك؟

ولكني  كثري�ً  �لرتحال  هو�ة  من  ل�ست  �أنني  �حلقيقة 

�أكرث  �ملنورة  و�ملدينة  �ملكرمة  مكة  زي��ارة  على  حر�ست 

من مرة و�أديت بف�سل �هلل فري�سة �حلج و�لعمرة، وزرت 

مدينة جدة و��ستمتعت بكل مكان زرته يف �ململكة كثرًي�، 

لأنها بلد تهفو �إليه �لقلوب وتطمئن فيه �لنفو�س، بارك 

�هلل يف �ململكة و�أهلها و�سعبها �لكرمي ووّفق �هلل قياد�تها 

وولة �أمرها خلدمة �لإ�سالم و�مل�سلمني، كما تعودنا منهم 

د�ئماً.
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مكتبة امللك �سلمان املركزية

اأ�ساد مب�ستوى الطالب وبالكوادر املادية والب�رشية يف اجلامعة

3 ماليين كتاب ومرجع و2000 عنوان 
للدوريات العربية واألجنبية

د. غالي: تكنولوجيا االتصاالت سبب عزوف الطالب عن المكتبات



جناح  و�سائل  �أه��م  �إح���دى  �لعمل  ف��رق  تعد 

�لفريق  جن��اح  ويرتبط  وتطورها،  �ملوؤ�س�سات 

لأه���د�ف���ه،  �ل��دق��ي��ق  ب��ال��ت��ح��دي��د  وئ��ي��ق  ب�سكل 

�أع�سائه،  وك��ف��اءة  منه،  �ملتوقعة  و�مل��خ��رج��ات 

وم�ستوى �لتعاون وتبادل �خلرب�ت فيما بينهم.

�لعو�مل  �أه��م  من  �لفريق  �إد�رة  ح�سن  يُعد 

�ملوؤثرة على جناحه؛ حيث تقع على عاتق رئي�س 

فريق �لعمل قيادة �لفريق بروح �ملودة و�مل�ساركة، 

تنفيذ  ح�سن  تعرت�س  �لتي  �لعقبات  وتذليل 

�أع�سائه للمهام �ملوكلة لهم.

�مل��وظ��ف جم��م��وع��ة من  ي��ل��ي ع��زي��زن��ا  فيما 

�لعمل  فرق  �إد�رة  يف  ت�ساعد  �لتي  �لإر���س��اد�ت 

بنجاح:

مما  للفريق؛  �لرئي�سة  �لأه���د�ف  حتديد   •
ميّكن �لفريق من �لعمل ب�سكل ممنهج، و�إجنازه 

ملهامه باأقل �ملو�رد، وباأق�سر فرتة ممكنة.

تتم  بحيث  �لفريق؛  �أع�ساء  �ختيار  ح�سن   •
تغطية كافة �لخت�سا�سات �لتي يتطلبها �لعمل 

لكل  �ملطلوبة  للكفاءة  خا�سة  �أهمية  �إي��اء  مع 

ع�سو يف �لفريق، وبحيث تكون درجة �لن�سجام 

عالية بني �أع�سائه.

�لنظر للفريق ككيان و�حد؛ مما ميّكن كل   •
ع�سو يف �لفريق من �عتبار جناح زميله يف �ملهمة 

�ملوكلة له جناحاً له �أي�ساً، وبذ� يتنامى �لتعاون فيما 

بينهم.

نقل   •
�خل��رب�ت 

لأع�����س��اء 

�ل��ف��ري��ق، 

حيث يتميز �لرئي�س �لناجح لفريق �لعمل بدرجة 

عالية من نقل خرب�ته �إىل �أع�ساء فريقه؛ مما 

و�ملهني  �لعلمي  بامل�ستوى  �لرت��ق��اء  �إىل  ي��وؤدي 

�أح�سن  على  لأهد�فه  �لفريق  وحتقيق  لديهم، 

وجه ممكن.

• تو�سيح �أهم �لنقاط �لناظمة لعمل �لفريق، 
وتنفيذ �خلطة �لزمنية، وطرق تقييم �لأد�ء ومنح 

مكافاآت �لإجناز؛ مما يجعل �لأ�س�س �لتي يقوم 

عليه �لعمل و��سحة، ودرجة �ل�سفافية عالية.

بيئة عمل مريحة وودي��ة من خال  �إيجاد   •
على  و�لثناء  �لفريق،  �أع�ساء  معنويات  رف��ع 

لديهم،  �جلماعي  �لعمل  روح  وتنمية  جهودهم، 

�أو��سر �لزمالة بينهم، وحتفيزهم على  وتعميق 

وبلوغ  بطو�عية،  و�ملعلومات  �خل��رب�ت  تبادل 

درجات عالية من �لتعاون {وتعاونو� على �لرب 

و�لتقوى} – �آية كرمية.

�ملبادرة و�لإب��د�ع؛ مما ميكن  ت�سجيع روح   •
�ل��ف��ري��ق م��ن �ب��ت��ك��ار ط���رق ج��دي��دة مل��و�ج��ه��ة 

�لتحديات �لتي تو�جهه يف �أد�ء مهامه.

�آر�ئهم،  �إب��د�ء  �لفريق على  �أع�ساء  حتفيز   •
وحل خافات �لر�أي بينهم ب�سكل �آين ومبنهجية 

�أوت��ي خري�ً  فقد  ي��وؤت �حلكمة  وحكمة {وم��ن 

كثري�ً} – �آية كرمية.

• �ل�سعي �جلاد لتخاذ �لقر�ر�ت بالأغلبية مع 
�ل�سعي لتاأييدها من جميع �لعاملني يف �لفريق.

لعمل  �لزمنية  للخطة  �ل��دوري��ة  �ملر�جعة   •
ح�سن  على  توؤثر  عقبات  �أي��ة  وتذليل  �لفريق، 

تنفيذها.

وت��زوي��ده  �لفريق،  لأد�ء  �ل���دوري  �لتقييم   •
بالتغذية �لر�جعة، وتقييم �أد�ء كل ع�سو فيه على 

وم�ساندة  دعم  من  ما ميكن  كل  وتقدمي  ح��دة، 

لارتقاء ب�سكل م�ستمر باأد�ء �لفريق.

مل�ستويات عالية من دعم  للو�سول  �ل�سعي   •
وتقدمي  جهوده،  وتقدير  للفريق،  �لعليا  �لإد�رة 

مكافاآت �لإجناز �ملرحلية و�لنهائية له مع �إياء 

�أهمية خا�سة حل�سن توزيعها على �لأع�ساء ومبا 

يتنا�سب و�مل�ساهمة �لفعلية لكل منهم.

عمادة تطوير �ملهار�ت

النوم على جرف منحدر صخري

غرائب حول العالم

�إذ� كان �حتمال �ل�سقوط من �رتفاعات �ساهقة �سوف ي�ساعدك على 

�لنوم ليًا، فاإن هذ� هو �ملكان �ملثايل للنوم بالن�سبة لك، يف �سمال ويلز، 

من  للم�ستك�سفني  تقدم  �لتي  �ملغامر�ت  من  �لكثري  هناك  يوجد  حيث 

خال �إمكانية �لنوم على خيمة معلقة على جانب منحدر، ول �سك �أن 

هذ� �أغرب �لأماكن �ملخ�س�سة للنوم حول �لعامل، ويحتاج �إىل قلب جرئ.

على  ب��ع��د،  دق��ي��ق  ب�سكل  �ل��ت��ع��رف  ي��ت��م  مل 

و�ل�ُسمنة،  �ل��وزن  بزيادة  تت�سبب  �لتي  �لعو�مل 

�لعامل  �لعديد من �خلرب�ء على م�ستوى  �أن  �إل 

�أجمعو�، على �أن من �أهم تلك �لعو�مل؛ �لإفر�ط 

و�نخفا�س  �لتغذية،  و�سوء  �لأطعمة،  تناول  يف 

منظمة  تقّر  كما  �ل��ب��دين.  �لن�ساط  م�ستويات 

زي��ادة  ظاهرة  ��ستفحال  ب��اأّن  �لعاملية  �ل�سحة 

�لذي  �لتغري  م��رّده  �ملجتمع  و�ل�ُسمنة يف  �ل��وزن 

�لجتماعي  �لتطّور  نتيجة  �ملجتمع  على  ط��ر�أ 

�ملنتهجة يف جمالت  و�ل�سيا�سات  و�لقت�سادي 

�لزر�عة و�لنقل و�لتخطيط �حل�سري و�لبيئة 

و�سناعة �لأغذية وتوزيعها وت�سويقها، ف�سًا 

عن جمال �لتعليم.

�خلام�س  �ل��ق��رن  يف  »�أب���ق���ر�ط«  ن�سح  لقد 

قبل �ملياد، كل من ياأتي �إىل مدينة جديدة �أن 

ي�ستفهم عدة مر�ت عن مدى كون �ملكان �سحيا 

جلغر�فيته  طبًقا  فيه،  للعي�س  �سحي  غري   �أو 

ع�سرية،  ي�سرية،  كانت  �إن  فيه  �مل��ي��اه  وم���و�رد 

مغرمني  كانو�  �إن  �سكانه  �سلوك  وعن  ماحلة، 

بالأكل و�ل�سرب �لز�ئد ويركنون للك�سل، �أم باأد�ء 

�لتمرينات و�لعمل �ل�ساق.

�لأمر��س  �أن  مقدمته  يف  ذكر  خلدون  و�ب��ن 

�أهل  يف  منها  �أكرث  و�لأم�سار  �حل�سر  �أهل  يف 

وقلة  ماآكلهم  وك��رثة  عي�سهم  خل�سب  �ل��ب��دو، 

�لأغذية، وعدم  و�حد من  نوع  �قت�سارهم على 

بالأغذية  يخلطون  ما  وكثري�ً  لتناولها،  توقيتهم 

من �لتو�بل و�لبقول و�لفو�كه، رطباً وياب�ساً ول 

يقت�سرون يف ذلك على نوع من 

�ليوم  �لأن��و�ع؛ فرمبا عددنا يف 

�أربعني  �ألو�ن �لطبخ  �لو�حد من 

ن���وع���اً م���ن �ل��ن��ب��ات و�حل���ي���و�ن 

في�سري للغذ�ء مز�ج غريب.

كما �أن �لريا�سة مفقودة عند 

هم  �إذ  و�لأم�سار،  �حل�سر  �أهل 

ل  �ساكنون  و�دع��ون  �لغالب  يف 

�أثر�ً،  تاأخذ منهم �لريا�سة �سيئاً ول توؤثر فيهم 

فكان وقوع �لأمر��س كثري�ً يف �ملدن و�لأم�سار، 

�سناعة  �إىل  حاجتهم  كانت  وقوعه  قدر  وعلى 

�لطب.

�لغالب  يف  قليل  فماأكلهم  �ل��ب��دو  �أه��ل  �أم��ا 

�سار  حتى  �حلبوب  لقلة  عليهم  �أغلب  و�جل��وع 

لهم ذلك عادة، و�لريا�سة موجودة فيهم لكرثة 

وطلب  و�سيد  خيل  ورك��وب  رك�س  من  �حلركة 

حاجات، فيح�سن بذلك كله �له�سم ويجود ويقل 

�أمزجتهم  فتكون  �لطعام  على  �لطعام  �إدخ��ال 

�إىل  حاجتهم  فتقل  �لأمر��س  من  و�أبعد  �أ�سلح 

�لطب.

ويف �لدين �لإ�سامي قو�عد �أ�سا�سية ت�ساعد 

�لإن�سان على �لتز�ن يف جميع مناحي �حلياة، 

يف  �لإ���س��ر�ف  جتنب  �ملثال  �سبيل  على  ومنها 

زينتكم  �آدم خذو�  بني  »يا  تعاىل:  قال  �لطعام؛ 

عند كل م�سجد وكلو� و��سربو� ول ت�سرفو� �إنه 

قال   .31 �لأع��ر�ف:  �سورة  �مل�سرفني«  يحب  ل 

�إن  �لكرمية:  �لآي��ة  هذه  تف�سري  يف  �لعلم  �أه��ل 

�إىل  �لطعام وجت��اوز �حل��د  ك��رثة 

ف�ساد  �إىل  يُف�سي  �ل�سبع  درج��ة 

�جل�سم، ويورثه �لأ�سقام، ويك�سل 

�ل�ساة؛ فقد روي عن عمر  عن 

بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه ذلك، 

يف  و�لبطنة  »�إي��اك��م  ق���ال:  حيث 

مف�سدة  فاإنها  و�ل�سر�ب؛  �لطعام 

مك�سلة  لل�سقم،  مورثة  للج�سم، 

عن �ل�ساة، وعليكم بالق�سد فيهما؛ فاإنه �أ�سلح 

تعاىل  �هلل  و�إن  �ل�سرف،  عن  و�أبعد  للج�سد، 

يهلك  لن  �لرجل  و�أن  مني،  �ل�سَّ �لعبد  ليبغ�س 

حتى يوؤثر �سهوته على دينه«.

وقال �لإمام �لغز�يل يف »�إحياء علوم �لدين«: 

�إن يف قلة �لأكل �سحة للبدن، ودفعاً لاأمر��س؛ 

فاإن �سببها كرثة �لأكل، وح�سول ف�سلة �لأخاط 

يف �ملعدة و�لعروق«.

كتابه  ك��ن��ع��ان يف  �أح���م���د  �ل��دك��ت��ور  وق����ال 

�أن  »�ملو�سوعة �لطبية �لفقهية«: قد ثبت علمياً 

�ل�ُسمنة �لناجتة عن �لإفر�ط يف �لطعام، ت�سبب 

م�ساعفات خطرية يف �لقلب و�لأوعية �لدموية 

معدل  وتزيد  �له�سم،  وجهاز  �لتنف�س  وجهاز 

�لوفيات.

و�إىل  ت��ع��اىل،  �هلل  �ساء  �إن  بقية  وللحديث 

�للقاء.

د. علي بن �أحمد �ل�سامل

�ملدينة �لطبية �جلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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إدارة فرق العمل بنجاح

السمنة في المجتمع »5/2«

 إرشادات أكاديمية

�ل�سديق �حلقيقي

جتده يف كل �لظروف و�ملو�قف

ل تفرط ب�سديق �لطفولة

فال�سديق �لويف عملة نادرة يف هذ� 

�لزمان

خالد العبدالكرمي

الآداب

 رؤية اجتماعية
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برعاية وزير التعليم..  

د.الشايع: حراك التعليم يمثل أولوية عالية استشعرنا أهميته

د.الشمراني: قبول 95 ملخصًا بحثيًا من أصل 186 تم التقدم بها
برعاية معايل وزير التعليم الدكتور 

فعاليات  تنطلق  العي�سى،  اأح��م��د 

للجمعية  ع�سر  الثامن  العام  املوؤمتر 

والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية 

وملدة  القادم،  الأربعاء  يوم  »ج�سنت«، 

�سعود،  امللك  جامعة  مبقر  يومني، 

واختارت اجلمعية له عنوان »التعليم 

ومتطلبات  الهوية  الثانوي:  بعد  ما 

التنمية«.

انعكا�سات ر�ؤية 2030

 واأ�سار الدكتور فهد ال�سايع عميد 

كلية الرتبية اأن »اجلمعية ومن خالل 

جمل�س اإدارتها حر�ست على اختيار 

عنوان موؤمترها وفق روؤية ا�ست�سرافية 

بنتها على املعطيات والتحولت التي 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  بها  متر 

املوؤمتر  ه��ذا  ع��ن��وان  اختيار  وي��اأت��ي 

التي  امل�ستقبلية  للنظرة  ام���ت���داداً 

الرئي�س  املجال  حتديد  منها  ينطلق 

اململكة  روؤي��ة  فانعكا�سات  للموؤمتر، 

ال��ذي  احل����ايل  واحل�����راك   ،2030
يعي�سه التعليم ما بعد الثانوي �سواء 

اأو  اجلامعي،  التعليم  م�ستوى  على 

واملهني؛  الفني  التعليم  على م�ستوى 

ميثل اأولوية عالية ا�ست�سعر اأهميتها 

جمل�س اإدارة اجلمعية يف بداية العام 

املا�سي 1438ه�، اأثناء ال�ستعدادات 

بناًء  فاختري  للموؤمتر،  التح�سريية 

على ذل��ك ع��ن��وان امل��وؤمت��ر احل��ايل 

الهوية  ال��ث��ان��وي��ة...  ب��ع��د  التعليم 

ومتطلبات التنمية«. 

هوية �م�ستقبل التعليم

اجلمعية  اأن  ال�سايع  د.  وي�سيف 

امل��وؤمت��ر  ي��ك��ون ه���ذا  اأن  ح��ر���س��ت 

متوافقاً مع الطموحات املتوقعة منه، 

العلمي  الطرح  اإثراء  ولذلك حاولت 

من  متميزة  نخبة  با�ست�سافة  فيه 

من  الرئي�سة  جل�ساته  يف  املتحدثني 

�سواء  وال�سعادة  امل��ع��ايل  اأ���س��ح��اب 

 Decision« ال��ق��رار  ���س��ن��اع  م��ن 

امل�سلحة  اأ�سحاب  اأو   »Makers
من  اخلرباء  اأو   »Stakeholders«
جمل�س ال�سورى واجلامعات يقدمون 

روؤيتهم حول هوية وم�ستقبل التعليم 

متطلبات  وف��ق  والتقني  اجلامعي 

متر  مل��ا  ون��ظ��راً  الوطنية.  التنمية 

وجه  -على  �سعود  امللك  جامعة  به 

تطويري  ح���راك  م��ن  اخل�سو�س- 

�سامل يف مبادرتها الطموحة »مبادرة 

حتول جامعة امللك �سعود اإىل موؤ�س�سة 

غري ربحية، لها ا�ستقالليتها«،  فقد 

حر�ست اجلمعية اأن تقدم اجلامعة 

روؤيتها حول هذا التحول ومتطلباته 

يف حلقة نقا�س خا�سة بذلك«. 

ويف نهاية ت�سريحه ثمن الدكتور 

وزير  معايل  وتقدير  رعاية  ال�سايع 

العلمية  واأهميته  للموؤمتر  التعليم 

تاريخ  يف  املف�سلي  الوقت  ه��ذا  يف 

ال�سكر  ب��واف��ر  ت��ق��دم  كما  اململكة، 

على  �سعود  امللك  جلامعة  والتقدير 

امل�ستمر  ودعمها  للجمعية،  رعايتها 

لأن�سطتها.

تطوير امليدان الرتبوي

�سعيد  الدكتور  اأ�سار  جانبه  ومن 

العلمية  اللجنة  رئي�س  ال�سمراين 

اإدارة  جم��ل�����س  وع�����س��و  ل��ل��م��وؤمت��ر 

اإىل  تنظر  »ج�����س��نت  اأن  اجل��م��ع��ي��ة 

املوؤمترات العلمية على اأنها ملتقيات 

واملهتمني  املخت�سني  جتمع  علمية 

العليا  الدرا�سات  والباحثني وطالب 

يف مكان واحد يتبادلون فيها الأفكار 

والروؤى العلمية، مبا ي�سهم يف تطوير 

ذواتهم وتطوير امليدان الرتبوي بحثياً 

اجلمعية  حر�ست  وق��د  وم��ي��دان��ي��اً، 

موؤمتراتها  �سيا�سة  تتوافق  اأن  على 

العلمية  امل���وؤمت���رات  �سيا�سة  م��ع 

م�ساركة  يتيح  ومبا  عاملياً،  املعتربة 

الدرا�سات  وط��الب  للباحثني  اأو�سع 

اجلمعية  اعتمدت  ول��ذل��ك  العليا، 

املخت�سرة،  البحثية  امللخ�سات  ن�سر 

امل��وؤمت��ر  على  ال��ت��ق��دم  يتم  ح��ني  يف 

التحكيم  لغر�س  املو�سع  بامللخ�س 

ف���ق���ط، ك��م��ا اع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة 

اأن  ميكن  التي  العرو�س  من  نوعني 

املقبولة،  البحوث  خاللها  من  تُقدم 

 Oral« التقدميية  العرو�س  وه��ي 

Presentation« والعرو�س الورقية 
 ،»Poster Presentation«

ممكن  ع��دد  لأك��رب  امل�ساركة  لتتيح 

امل��وؤمت��ر.  يف  البحثية  الأوراق  م��ن 

املوؤمتر احلايل  اأن  الرغم من  وعلى 

تبنى عنواناً مت�ساًل بالتعليم ما بعد 

له،  الرئي�س  املجال  وو�سعه  الثانوي 

اإل اأن التقدمي على املوؤمتر ظل متاحاً 

خمتلف  م��ن  ال��رتب��وي��ني  للباحثني 

املجالت  خ��الل  م��ن  التخ�س�سات 

والتعلم،  التعليم  الأخ����رى  الثالثة 

وعلم  الرتبوية  والقيادة  ال�سيا�سات 

النف�س والرتبية اخلا�سة«.

 الن�سبة ٪51

وقال د. ال�سمراين اإنه قبل خم�سة 

وت�سعني ملخ�ساً بحثياً من اأ�سل مائة 

و�ستة وثمانني ملخ�ساً مت التقدم بها، 

اأي بن�سة قبول بلغت »51 %«، ويتيح 

املوؤمتر لالأبحاث املقبولة ملخ�ساتها 

اخلا�س  ال��ع��دد  يف  بالن�سر  التقدم 

ج�سنت  جمعية  جملة  م��ن  باملوؤمتر 

بعد  النف�س«،  وعلم  الرتبية  »ر�سالة 

لإج��راءات  الكاملة  الأبحاث  خ�سوع 

التحكيم املعتادة يف املجلة«.

رافد لتطوير التعليم

فايز  الدكتور  رح��ب  جانبه  وم��ن 

الإع��الم��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ف��اي��ز 

للموؤمتر وع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية 

املوؤمتر  جلل�سات  اجلميع  بح�سور 

التي �ستعقد بقاعة حمد اجلا�سر يف 

جامعة امللك �سعود للرجال يف حني 

مقر  يف  للن�ساء  اجلل�سات  �ستعقد 

»البوابة  للطالبات  اجلامعية  املدينة 

2، ال�سالة1، املدرج 3«، واأو�سح »اأن 
ال�سعودية  اجلمعية  يف  طموحاتنا 

ميثل  اأن  والنف�سية  الرتبوية  للعلوم 

هذا املوؤمتر رافداً من روافد التطوير 

اململكة،  يف  الثانوي  بعد  ما  للتعليم 

ي�ساعد  علمياً  ح��راك��اً  يحدث  واأن 

لهذه  امل�ستقبلية  الهوية  حتديد  يف 

املرحلة التعليمية املهمة«.

تكامل اجلهود وتعاون املخت�سني

اجلمعية  اإن�ساء  فكرة  اأن  يذكر 

والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية 

من  لدى جمموعة  انبثقت  »ج�سنت« 

اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  رج��ال 

العربية ال�سعودية اإدراكاً منهم لأهمية 

تكامل اجلهود، وتعاون املخت�سني يف 

�سبيل النهو�س بالرتبية وعلم النف�س، 

وتعزيز مكانتهما يف املجتمع، اإ�سافة 

اإىل ما متثله اجلمعية من قناة ات�سال 

بني املخت�سني.

على  اهتمامها  اجلمعية  وت��رك��ز 

املهني  والنمو  العلمي  الفكر  تنمية 

تخ�س�ساتها  جم���ال  يف  امل�ستمر 

وحت��ق��ي��ق ال��ت��وا���س��ل ال��ع��ل��م��ي بني 

اإ�سهامها  اإىل  اإ���س��اف��ة  اأع�سائها، 

واإج��راء  العلمية،  امل�سورة  تقدمي  يف 

املتخ�س�سة  والأب��ح��اث  ال��درا���س��ات 

وعقد  الرتبوية،  املكتبة  ت��ري  التي 

اللقاءات الدورية واملوؤمترات ال�سنوية 

لدى  العلمية  اجل��وان��ب  ت��ري  التي 

الأمن  تاأ�سيل  وت�ساعد يف  الأع�ساء 

املّتزنة  الرتبوية  والثقافة  الفكري 

للم�ساركني.

تطوير خطط التعليم

حتقيق  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  وت�����س��ع��ى 

بناء  منها  نبيلة  واأه����داف  غ��اي��ات 

املتزن يف  الإ�سالمي  املنهج  وتاأ�سيل 

بتطوير  العناية  والتعليم،  الرتبية 

يف  الإ�سهام  ون�سره،  الرتبوي  الفكر 

يف  التعليم  �سيا�سة  اأه��داف  حتقيق 

والعمل  ال�سعودية  العربية  اململكة 

فيها،  التعليم  خطط  تطوير  على 

العلمي يف جمالت  البحث  ت�سجيع 

الرتبية وعلم النف�س، والتطوير املهني 

واملمار�سني يف جمالت  للمخت�سني 

بالإ�سافة  النف�س،  وع��ل��م  ال��رتب��ي��ة 

ال�ست�سارية  اخل��دم��ات  تقدمي  اإىل 

يف جم����ال اه��ت��م��ام��ات اجل��م��ع��ي��ة 

باملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.

اجلمعية  اأع�����س��اء  ع���دد  وي��ب��ل��غ 

اأكر  تاأ�سي�سها  منذ  اإليها  املنت�سبني 

من »3600« ع�سو، وتقوم اجلمعية 

منها  وال��ربام��ج  الأن�سطة  من  بعدد 

الدائم ومنها املتنوع بح�سب متطلبات 

امليدان الرتبوية وم�ستجداته.

افتتاح مؤتمر »جستن« الـ 18.. األربعاء

د. الفايز د. ال�سمراين د. ال�سايع د. العي�سى



ي��ق��ي��م م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز لأم����ن امل��ع��ل��وم��ات 

� 1439ه�   6 � باجلامعة يوم غد الثنني 24 

ال�شاعة 9 �شباحاً ور�شة عمل بعنوان »الأمن 

وحماية  امل�شتقبلية  التحديات  ال�شيرباين... 

الربنامج  م��ع  بال�شراكة  وذل��ك  ال�شبكات«، 

الربيطاين اخلليجي لالبتكار العلمي واقت�شاد 

املعرفة. �شتقام الور�شة مبدرج م�شت�شفى طب 

 15 من  اأك��ر  ومب�شاركة  اجلامعي  الأ�شنان 

يف  واخلليج  بريطانيا  من  ومتحدثة  متحدثاً 

العديد من املو�شوعات ذات العالقة.  يذكر اأن احل�شور متاح للرجال 

والن�شاء لال�شتفادة من الور�شة وامل�شاركة يف النقا�ش. 

 زار عدد من  طالب ال�شنة الأوىل 

امل�شلحة  القوات  »معر�ش  امل�شرتكة 

يوم  اأف���د«  املحلي  الت�شنيع  لدعم 

1439/6/11ه�،  املوافق  الثالثاء 

من  طالباً   25 ال��زي��ارة  يف  ���ش��ارك 

طالب العمادة.

هدفت الزيارة اإىل التعرف على 

ال�شركات التي تقدم معرفة الرابط 

وتوطينها  الع�شكرية  ال�شناعة  بني 

يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، 

وال��ف��ر���ش ال��درا���ش��ي��ة وال��وظ��ائ��ف 

تقدمها  ال��ت��ي  ل��ل��ط��الب  امل��ت��اح��ة 

والقطاعات  اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��رك��ات 

احلكومية. 

الطالب  اأعرب  اللقاء  نهاية  ويف 

التعرف  اأهمية  وعن  �شعادتهم  عن 

امل�شلحة  ال��ق��وات  اإجن����ازات  على 

ال�����ش��ع��ودي��ة، وم��اه��ي��ة ال��وظ��ائ��ف 

اأ�شرف  توفرها.  التي  والإمكانات 

ع��ل��ى ال����زي����ارة الأ����ش���ت���اذ اأح��م��د 

ال�شمري. 

كتب: حممد احلريري

التوجيه  م��رك��ز  على  ال��ع��ام  امل�����ش��رف  ك�شف   

والإر����ش���اد ال��ط��الب��ي ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ب��ك��ر اأن 

الوقائي  الإر���ش��اد  وح��دة  مراجعي  اإح�شائيات 

يف  1500م�شتفيد  م��ن  اأك���ر  بلغ  ق��د  ب��امل��رك��ز 

خالل  عددهم  بلغ  بينما  املا�شي،  العام 

اجل��اري  العام  من  الأول  الن�شف 

اأكر من 950م�شتفيداً، مما يوؤكد 

تبذله  ال��ذي  الأع��داد واجلهد  منو 

وم�شاعدتهم  ل�شتيعابهم  العيادة، 

يف الإقالع عن التدخني.

التجهيزات  ك��اف��ة  ل��دي��ه  تتوفر  وامل��رك��ز 

والح���ت���ي���اج���ات ال����الزم����ة، م��دع��وم��ة ب��ف��ري��ق 

النف�شيني  والأخ�شائيني  الأطباء  من  متخ�ش�ش 

والجتماعني، وذلك لتقدمي اخلدمات العالجية 

عن  الإق���الع  يف  الراغبني  مل�شاعدة  ال�شرورية 

ع��ل��ى فح�ش  وال��ع��م��ل  ال��ت��دخ��ني، 

ال���وظ���ائ���ف احل��ي��وي��ة 

ل��ل��ج�����ش��م 

وم����ن ث���م ت��ق��دمي 

اأج��واء  يف  املنا�شب  العالجي  والتوجيه  امل�شورة 

ودي����ة وحم���ف���زة ت�����ش��اه��م يف ���ش��م��ان اجل��دي��ة 

وال�شتمرار يف مراحل العالج وجتنب النتكا�شة 

التي قد حتدث يف اأي مرحلة من املراحل اأثناء 

العالج وبعده.

ت��ق��دمي اخلدمة  اإىل  وت��ه��دف ه��ذه اخل��ط��وة 

من  اجلامعة  من�شوبي  جميع  العالجية مل�شاعدة 

نحو  وموظفني«  وطلبة  تدري�ش  هيئة  »اأع�شاء 

بيئة بال تدخني، كما اأن املركز يوا�شل براجمه 

ون�شاطاته خالل الدوام الر�شمي وي�شره ا�شتقبال 

لالإقالع  وامل�شاعدة  العون  بطلب  يتقدم  من  كل 

عن التدخني الذي يهدم ال�شحة، ويذهب املال 

ويف�شد البيئة ويوؤذي الآخرين، وميكن التوا�شل 

مع عيادة الإقالع عن التدخني من خالل الهاتف 

رقم: 0114699563

»طالب األولى« المشتركة يزورون »أفد«

2450 مستفيدًا بمكافحة التدخين 

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

المدرجات تكشف العزوف عن المدرج 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

ح�شور  عن  اجلامعة  طالب  ع��زوف  من  التذمر«  »�شوؤال  يتكرر 

دون  �شنوات  منذ  يتكرر  �شوؤال  وهو  جامعاتنا،  معظم  فعالياتها يف 

النخب  وفعاليات  اجلماهريية  الفعاليات  بني  وتفريق  تاأمل  وقفة 

املح�شورة.

 وعندما بداأت املباريات يف ملعب اجلامعة جتلت ال�شورة يف تباين 

وا�شح بني جذب امللعب وطرد البهو، فما العمل؟ 

الإع��الم  �شناعة  يعمل يف جم��ال  من  عند  اجل��واب  يكون  رمب��ا 

والثقافة اجلماهريية، حيث لهم يف كل منا�شبة حيلة جذب خمتلفة، 

عن  التوقف  واإمن��ا  اجلذب  حيل  ينق�شها  فال  النخبة  فعاليات  اأما 

وعند  الخت�شا�ش،  لأه��ل  والتوجه  ال��ط��الب  ع��زوف  م��ن  التذمر 

الإع��الن عن  يتمثل يف  اآخر  نوع  من  تذمراً  الخت�شا�ش جند  اأهل 

املنا�شبات وطريقة الدعوة لها وتوقيتها ومكانها، وكل جزء من هذه 

عن�شر جذب وطرد يف اآٍن واحد، ولكن تظل القاعدة الذهبية لنجعل 

فعالياتنا جاذبة لطالبنا، فهم اأ�شد اجناذًبا ملا يف املدرجات اأكر من 

املدرج، واإذا مل ندخل عن�شر اجلذب يف هذه الفعاليات  فلنكف عن 

التذمر اأو الدفع مبجاميع الطالب وحت�شريهم يف املنا�شبات ق�شراً. 

والإعالمي  الإعالين  اجلذب  اأهل  حيل  لنتقال عدوى  وبالعودة 

اأيامها وتعددت  اأن املوؤمترات تقل�شت  ومن املدرجات للمدرج جند 

و�شائل نقلها وح�شورها الرقمي يفوق احل�شور الفعلي، ومع هذا ل 

جتيب على �شوؤال الطالب: ملاذا اأح�شر فعاليات لي�ش يل يف بع�شها 

�شيء مبا�شر وموؤثر على خطتي الدرا�شية؟ 

واملثالية،  الثقافة  بوابة  من  للجواب  �شيدلف  من  هناك  اأع��رف 

يف  فاأ�شيفوا  ح�شوره  اأردمت  اإن  الطالب،  عند  اجلواب  يبقى  ولكن 

الطالب  ان�شمام  بت�شهيل  البداية  ولتكن  منا�شباتكم عن�شر جذب، 

املوجب  الخت�شا�ش  اأهل  من  باأنه  ت�شعره  التي  العلمية  للجمعيات 

للم�شاركة بفعاليات التخ�ش�ش. عندها قد جند طالبنا يف املدرجات 

العلمية اجلاذبة والنافعة، مثل مدرجات اللهو املاتعة، و»املاتعة« هي 

كلمة ال�شر.
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اإعالنات قدمية و�سقوطها متكرر!!

األمن السيبراني.. غدًا
 يقدمها مركز التميز لأمن املعلومات

دماء الطالب لجنودنا 
البواسل.. اليوم

تقيم كلية العلوم الطبية التطبيقية حملة تربع بالدم جلنودنا البوا�شل 

اأمام  بعنوان »تربع بدمك لتحمي حدك«، و�شتقام احلملة اإن �شاء اهلل 

املدخل الرئي�شي لكلية العلوم الطبية التطبيقية فرع الطالب »مبنى 24« 

الطالبات  فرع  2018/03/13م ويف  اإىل  2018/03/11م  تاريخ  من 

»مبنى 11« من 03/14/ 2018م اإىل 2018/03/15م  من ال�شاعة 

»8:00 �شباحاً اإىل 1:00 ظهراً« .


